
 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

  การศึกษาเรื่อง “การรับรูความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควันของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
1) ศึกษาการรับรูถึงท่ีมาและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควัน 2) ศึกษาความรู ความเขาใจถึงความ
เส่ียงตอสุขภาพของภาวะหมอกควัน 3) ศึกษาการถายทอดความรูสูสมาชิกในชุมชนของกลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ในการศึกษาครั้งนี้
เลือกประชากรจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจํานวน 362 คน ใชวิธีการศึกษาโดยใช
วิธีการสัมภาษณและออกแบบสอบถาม รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการหาคารอยละ ผล
จากการศึกษาสรุปได ดังนี ้
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาสรุปไดดังนี ้
 5.1.1 การรับรูถึงที่มาและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควัน  
  การรับรูของอสม.นั้นมีการรับรูมากตอสาเหตุการเกิดจากภาวะหมอกควัน ซ่ึงมา
จากการเผาปา อาหารปงยาง การคมนาคม การเผาขยะ แตไมสามารถแยกการเกิดมลพิษทางอากาศ
กับการเกิดภาวะหมอกควันออกจากกันได เนื่องจากลักษณะการเกิดมาจากท่ีเดียวกัน และมีความ
เขาใจวาการเห็นโดยท่ัวไป หรือในบริเวณท่ีท่ีมีมลพิษเกิดขึ้นเยอะ เขาใจวานั่นคือการเกิดภาวะ
หมอกควัน ซ่ึงในความเปนจริงการเกิดภาวะหมอกควันเกิดขึ้นในวันท่ีแดดจาและลมสงบ เนื่องจาก
มีแสงแดดเปนตัวเรงปฏิกิริยาเกิดไดงาย และลมไมสามารถพัดพาออกจากบริเวณนั้น คือ 
ปรากฏการณท่ีฝุน ควัน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกนัในสภาวะท่ีอากาศปด เกิดขึ้นได
งายในสภาพอากาศแหง ทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจของคนทําใหตาพรามัว  
และมีอาการคล่ืนไสอาเจียน ซ่ึงทางอสม.รับทราบสาเหตุและท่ีมาของภาวะหมอกควันนี้ไดดี แตไม
สามารถหลีกเล่ียงการกอใหเกิดได ทําไดเพียงแตลดความรุนแรงจากการเกิดใหนอยลง 
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 5.1.2 ความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงตอสุขภาพของภาวะหมอกควัน  
    ความรู ความเขาใจในภาวะหมอกควันของ อสม.นี้มีความรูความเขาใจมากใน
ความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดอันตรายกับตนเอง แตในบางครั้งไมอาจท่ีจะหลีกเล่ียงการกระทําท่ี
กอใหเกดิหมอกควันได เนื่องจากการประกอบอาชีพ การคมนาคม เปนตน จึงจําเปนท่ีจะตองหาวิธี
ปองกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นโดยการใชหนากากปองกัน ซ่ึงเปนการปองกันตนเอง อสม. โดย
สวนมากนั้นจะเปนบุคคลท่ีมีการศึกษาต่ํา ความรูท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีอสม. จะปฏิบัติไดมาจากการเขา
อบรมของทางเทศบาลนครเชียงใหม โดยไดรับขอมูลเบ้ืองตนท่ีจะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรง
และประสบดวยตนเอง ซ่ึงใชระยะเวลาอันส้ันในการเกิดอาการ แตในขอมูลเชิงลึกหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น
หลังจากท่ีบุคคลไดรับภาวะหมอกควันไปเปนเวลานานนั้น ยังไมมีการใหความรูอย างจริงจัง 
เนื่องจากยังคิดวาเปนส่ิงท่ีไกลตัวและไมเกิดขึ้นโดยทันที ทําใหการรับรูโดยท่ัวไปของอสม.ไมมี
การพัฒนา ไมขวนขวายท่ีจะรับรูเพ่ิมเติมถึงอันตรายท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง และมีความเช่ือในการ
ปองกันโดยการใสหนากากอนามัยปองกันแลว จะปลอดภัยจากอันตรายท้ังหมด 
 5.1.3 การถายทอดความรูของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  
    หนาท่ีของ อสม. นั้นเปนผูท่ีดูแลดานสาธารณสุขในชุมชน จึงจําเปนท่ีจะตองมี
การถายทอดความรูจากการเขารับการอบรมจากทางเทศบาล โดยวิธีการถายทอดความรูของ อสม. 
มีการประกาศเสียงตามสาย การเดินรณรงค การแจกแผนพับใบปลิว การเย่ียมเยียนตามบาน โดยท่ี
งานเหลานี้บางกลุมตัวอยางก็ปฏิบัติอยางตอเนื่อง แตบางกลุมตัวอยางก็ปฏิบัติบางครั้ง เนื่องจากใน
อดีตงาน อสม.ไมมีคาตอบแทน เปนการทํางานแบบสมัครใจ ในบางครั้งการถายทอดน้ันก็ไมไดรับ
ความเช่ือถือเนื่องจากฐานะทางสังคมท่ีขาดความนาเช่ือถือ และอสม.บางทานก็ไมปฏิบัติหนาท่ี
อยางจริงจัง ขาดความรับผิดชอบในหนาท่ี  
  ในอดีต อสม.ไมไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ี การปฏิบัติงานในบาง
หนาท่ีไมสัมฤทธ์ิผล ไมไดใหความรวมมือกับทางราชการมากนัก แตในปจจุบันได มีการให
คาตอบแทนเปนรายเดือนรายละ 600 บาท แตมีขอจํากัดคือ ตองมีการสงงานท่ีไดรับมอบหมายมา
ใหทางราชการในแตละเดือน โดยรวมแลวศักยภาพของอสม.ในการถายทอดความรูมีไมมาก
เทาท่ีควร ตามที่บทบาทของการเปนอสม.ท่ีควรจะมี 
 
5.2 อภิปรายผล 
  จากการศึกษาเรื่อง “การรับรูความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควันของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม”สามารถคัดสรรประเด็นสําคัญเพ่ืออภิปราย
ผลการศึกษา ประกอบดวย 
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  5.2.1 สถานการณของภาวะหมอกควันในปจจุบัน 
   จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมีช่ือเสียงท้ังทางดานการทองเท่ียว วัฒนธรรม และ
ชีวิตความเปนอยู ทําใหเมืองเชียงใหมมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและถูกใหความสําคัญเกี่ยวกับ
พัฒนารอบดานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจท่ีมุงเนนการสรางโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ
ไดแก ถนน ไฟฟา ประปา และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนเมืองหลักหรือศูนยกลางของ
ภาคเหนือตอนบน ทําใหเชียงใหมกลายเปนแหลงท่ีสรางรายได มีซ่ึงมีธุรกิจหลากหลาย ทําใหคน
ตางถ่ินและผูใชแรงงาน ตางเขามาเพ่ือประกอบอาชีพและทําธุรกิจ ซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจจึงมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่องรวดเร็ว แตขาดการวางแผนท่ีดี จํานวนประชากรก็เพ่ิมขึ้น ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถูกนํามาใชอยางไมสมดุล สอดคลองกับการศึกษาของดวง
จันทร อาภาวัชรุฒม เจริญเมือง (2537) กลาววาการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจของเมือง
เชียงใหมไดสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมอยางมาก เชน มลภาวะทางอากาศจากการสรางถนนท่ี
ใชเวลายาวนานและการจราจรติดขัด การใชท่ีดินผิดประเภท การกําจัดขยะ เปนตน ซ่ึงเปนไป
ในทางเดียวกันกับกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2550) ไดสรุปวา ปญหาความหนาแนนของ
ประชากรและขยายตัวของชุมชน เปนปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบตอชุมชนเมือง โดยเฉพาะความ
หนาแนนและการขยายตัวของชุมชนท่ีไมไดมีการวางแผนรองรับ ปญหานี้เกิดจากอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของแหลงงาน ทําใหมีการอพยพเขามายังพ้ืนท่ี 
ทําใหเกิดความหนาแนนของประชากร และเกิดปญหาส่ิงแวดลอมในดานตางๆ ขึ้น พ้ืนท่ีในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมเปนพ้ืนท่ีแหลงกําเนิดมลพิษ ซ่ึงความเขมขนของภาวะหมอกควันท่ีอยูใกล
หรืออยูในแหลงกําเนิดยอมทําใหผูท่ีไดรับหมอกควัน เขาสูรางกายในปริมานท่ีมากกวาประชาชน
กลุมอ่ืน สอดคลองกับการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ (2532) ท่ีพบวา
การเกิดมลพิษทางอากาศซ่ึงเปนภาวะท่ีอากาศมีส่ิงเจือปนอยูในปริมานมากจนถึงระดับท่ีเปน
อันตรายตอมนุษย สัตว พืชและทรัพยสิน ซ่ึงอันตรายเหลานั้นจะมีความรุนแรงมากนอยขึ้นอยูกับ
ความเขมขนและชนิดของสารมลพิษ รวมท้ังระยะเวลาท่ีเกิด 
   ปญหาการจราจรก็เปนอีกสาเหตุท่ีสรางภาวะหมอกควัน โดยจะมีความรุนแรง
ในชวงเชา เย็น สอดคลองกับการศึกษาของ กรรณิกา ธรรมสอน (2543) ท่ีพบวาบริเวณท่ีเกิดปญหา
มากท่ีสุด ไดแก บริเวณตลาดสด สถานศึกษาและยานธุรกิจ ในชวงเวลาเรงดวนท้ังเชาและเย็น และ
สอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา ภูกนก (2541) ท่ีพบวาระดับกาซคารบอนมอนนอกไซด               
มีแนวโนมสูงในชวงเวลา 07.00 – 09.00 น. และชวงเย็น 16.00 – 18.00 น. โดยสัมพันธกับ
ยานพาหนะท่ีสัญจรไปมาเชิงบวก และมีอีกหลายสาเหตุ เชน จากการกอสราง การเผาขยะ การเผา
ศพ รานอาหารปง ยาง รวมถึงสภาพทางภูมิศาสตรท่ีไมเอ้ืออํานวย ซ่ึงมีลักษณะเปนแองกระทะ เม่ือ
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ถูกความกดอากาศสู.จากเบื้องบน ทําใหมวลสารไมสามารถลอยตัวขึ้นสูบรรยากาศเบ้ืองบนไดจึงทํา
ใหสารมลพิษลอยอยูเหนือพ้ืนท่ีของเมืองเชียงใหม สอดคลองกับผลการศึกษาของรุง ศรีโพธ์ิ 
(2541) ท่ีวาปจจัยท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของเมืองเชียงใหมท่ีตั้งอยูในแองใหญในท่ีราบลุมของแมน้ําปง 
ลอมรอบดวยภูเขาไมมีอากาศถายเทอากาศดวยลม จึงมีการเก็บอากาศเสียซ่ึงมีความหนาแนนมากไว 
โอกาสท่ีคนในตัวเมืองเชียงใหมจะไดรับอากาศเสียจึงมีมาก สอดคลองกับแนวคิดของ วงศพันธ 
ลิมปเสนียและคณะ (2538) ท่ีวาลักษณะภูมิประเทศ ถาแหลงของอากาศเสียอยูบริเวณหุบเขา การ
แพรกระจายของสารมลพิษก็เปนไปไดนอย ทําใหความเขมขนสูง จนกอเกิดอันตรายตอส่ิงมีชีวิต 
  อยางไรก็ตามปญหาหมอกควันเปนปญหาท่ีสําคัญและนาจะไดรับการแกไขอยาง
เรงดวน แตหนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรงยังไมดําเนินมาตรการใดๆ อยางเครงครัด ขาด
ระเบียบวินัย ไมใหความสําคัญในการแกปญหามากนัก ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมท่ีดี ปญหา
จะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตถาประชาชนรูจักสรางการเรียนรูใหแกตนเองเกี่ยวกับวิธีการ
ปองกันดูแลสุขภาพของตนและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดภาวะหมอกควัน 
 5.2.2 การรับรูถึงที่มาและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควัน 
  อสม.มีการรับรูถึงสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควันวามีท้ังควบคุมไดและควบคุม
ไมได สาเหตุท่ีไมสามารถควบคุมได คือ สภาพทางภูมิศาสตร เนื่องจากเปนปรากฏการทาง
ธรรมชาติท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงไดตรงกับการศึกษาของรุง ศรีโพธ์ิ (2541) เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชาชนตอการจัดการส่ิงแวดลอมเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม ไดกลาววา ปจจัยท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตรของเมืองเชียงใหมซ่ึงมีท่ีตั้งอยูในแองใหญท่ีราบลุมของแมน้ําปง ลอมรอบดวยภูเขา ไมมี
การถายเทอากาศดวยลม จึงมีการเก็บอากาศเสียไวนาน และมาจากการจราจรขนสง การเผาในท่ีโลง 
การกอสราง ดังท่ีกรมควบคุมมลพิษ (2548) ไดกลาววาจังหวัดเชียงใหมซ่ึงประสบปญหาฝุนละออง 
มีสาเหตุมาจากากรเผาในท่ีโลง เชน การเผาพ้ืนท่ีการเกษตร การเผาขยะในชุมชน ไฟปา รวมถึง
ยานพาหนะในเขตเมือง ทําใหเกิดปญหาการจราจรหนาแนน และติดขัดหลายบริเวณในเขตเมือง
เชียงใหม อาจพูดไดวาเปนการขาดการวางแผนรับกับปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังมี
แหลงกําเนิดอ่ืนๆอีก ซ่ึงสถานท่ีกอสรางในชุมชนก็กอใหเกิดปญหาหมอกควันไดมากเชนกัน ซ่ึง
จากการศึกษาของ ดวงจันทร อาภาวัชรุฒม เจริญเมือง (2541) เกี่ยวกับการเติบโตของเมืองและ
สภาวะแวดลอมของเมืองเชียงใหมยังไดกลาววา ปญหาส่ิงแวดลอมในเมืองเชียงใหมมีสาเหตุหลัก 4 
ประการ คือ 1. ขาดการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตของเมืองหลัก ทําใหไมไดจัดเตรียม
สาธารณูปโภคอยางเพียงพอและยังขาดประสิทธิภาพในการใหบริการแกคนในทองถ่ินและคนท่ี
อพยพเขามา 2. ผังการใชประโยชนท่ีดินของผังเมืองรวมซ่ึงไดรับการวางแผนจากสวนกลางไม
เขาใจบริบทของสังคมเมืองเชียงใหม 3. เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึง
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ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนหรือสภาวะแวดลอม 4. ประชาชนไมไดรับขอมูลและการศึกษา
เกี่ยวกับปญหาตางๆอยางเพียงพอ ทําใหไมไดตระหนักถึงความเส่ือมถอยของสภาวะแวดลอม และ
อีกสาเหตุท่ีอาจไมใชสาเหตุท่ีกอใหเกิดโดยตรง แตเปนปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดการกอภาวะหมอกควัน 
คือ การท่ีหนวยงานของภาครัฐไมบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ทําใหผูท่ีฝาฝนกฎดังกลาวอยูให
เห็นโดยท่ัวไป 
 5.2.3 ความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงตอสุขภาพของภาวะหมอกควัน 
   ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมไดรับผลกระทบท้ังทางดานสุขภาพรางกาย
จิตใจและสังคม โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมีตอสุขภาพและจิตใจ ทําใหสุขภาพอนามัยเส่ือมโทรมลง
จนมีผลตออารมณความรูสึกในเชิงลบ เชน เครียด หงุดหงิด มีอาการอันเกิดจากโรคและเปนโรคท่ี
เกิดจากระบบทางเดินหายใจ  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2550) ไดกลาววาปญหาภาวะหมอก
ควันสงผลเสียตอสุขภาพของคนในชุมชน ทําใหเสียเวลาในการดําเนินชีวิตประจําวัน การประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีผลตอสุขภาพทางกายและใจโดยตรงของ
ประชากรเมือง ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดฝุนละอองสูงยอมไดรับผลกระทบ
สูงตามไปดวย ตรงกับการศึกษาของนันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ (2541) เกี่ยวกับโครงการ
ศึกษาผลกระทบของฝุนละอองขนาดเล็กตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไดกลาววา หากฝุนละอองขนาด 10 ไมครอนเพิ่มขึ้น 10 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรจะทําใหมีผู
เจ็บปวยตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น
รอยละ 0.05 ใกลเคียงกับการศึกษาของชัยรัตน ต.เจริญ (2544) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ปริมาณฝุนขนาดเล็กในอากาศบริเวณท่ีทํางาน และสมรรถภาพระบบทางเดินหายใจสวนลางใน
กลุมคนงานของโรงงานอุตสาหกรรมบมใบยาสูบไซแอมโทแบคโค อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ไดกลาววา ในคนท่ีมีหรือเคยเปนโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจยอมจะมีภูมิคุมกันตอ
โรคเส่ือมลง และสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจเส่ือมลงดวย ในขณะที่ปญหาหมอกควันเปน
ปญหาสําคัญท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ซ่ึงถือวาเปนปญหาสําคัญท่ีควรรวมกันแกไข และ
เปนไปในทางเดียวกับอาธร อุคคติ (2551) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพตามบทสุข
บัญญัติแหงชาติของ อสม. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติปจจัยนํา ไดแก เพศ สถานภาพสมรส และ
สถานภาพทางสังคมปจจัยสงเสริมไดแก การไดรับฝกอบรมดานสาธารณสุข และการไดรับนิเทศ
งานจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข สวนปจจัยอ่ืนๆ มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
พฤติกรรมสุขภาพตามบทสุขบัญญัติแหงชาติของ อสม. และพบวาปจจัยท่ีถูกคัดเลือกเขาอธิบาย
พฤติกรรมสุขภาพตามบทสุขบัญญัติแหงชาติของ อสม. ตามลําดับขั้นและตามความสามารถในการ
อธิบาย ไดแก การไดรับการฝกอบรม สามารถอธิบายไดเปนอันดับแรก รองลงมา ไดแก เพศ 
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สถานภาพทางสังคมการไดรับการนิเทศงานจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข และสถานภาพสมรส 
สามารถอธิบายเพ่ิมขึ้นไดตามลําดับ 
 5.2.4 การถายทอดความรูของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
  อสม. มีบทบาทในการเปนผูนําการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน เปนผูนําการเปล่ียนแปลง (Change agents) พฤติกรรมดาน
สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน และมีหนาท่ี แกขาวราย กระจายขาวดี  ช้ีบริการ 
ประสานงานสาธารณสุข บําบัดทุกขประชาชน ดํารงตนเปนตัวอยางท่ีดี เปนผูใหคําแนะนําถายทอด
ความรูแกเพ่ือนบานและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว ในเรื่องตางๆ ซ่ึงจะตองมีความรูเพียง
พอท่ีจะนําไปถายทอดใหกบัสมาชิกในชุมชน และหม่ันคนควาหาขาวสารใหมๆมาใหความรูแกคน
ในชุมชน ตรงกับการศึกษาของชมพูนุช รินทรศรี (2542) ไดกลาววา ความถ่ีหรือความบอยในการ
รับขอมูลขาวสารของกลุมตัวอยางในเรื่องมลพิษทางอากาศ การใชรถยนต และการดูแลรักษา
เครื่องยนต มิใชประเด็นสําคญั  แตขึ้นอยูกับกลุมตัวอยางมีความตั้งใจจะรับรูหรือเขาใจขาวสาร จึง
จะนําขาวสารนี้ไปเช่ือมโยงกับพฤติกรรมการปฏิบัติจริง โดยการถายทอดความรูของอสม.นั้นยังไม
มีประสิทธิภาพมากพอตรงกับการศึกษาของสุจินดา สุขกําเนิด (2549) ผลการประเมินศักยภาพของ 
อสม.ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 13 งาน พบวาอสม.จะมีศักยภาพ สูงในการทํางานกิจกรรมท่ีเปน
การรณรงคตามชวงเวลาท่ีชัดเจน คือ การเฝาระวังโรคและปองกัน และการสํารวจขอมูล หนาท่ีท่ี 
อสม.มีศักยภาพปานกลาง ไดแก การแจงขาวสาร การใหคําแนะนํา การประสานงาน และการพัฒนา
สังคมภายในชุมชน หนาท่ีท่ีอสม.มีศักยภาพคอนขางต่ํา ไดแก การคุมครองสิทธิประโยชนของ
ชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน  สําหรับหนาท่ีท่ีอสม.มีศักยภาพต่ํา ไดแกการใหบริการ
สาธารณสุขเบ้ืองตนในชุมชน การถายทอดความรู การปฏิบัติงานในศสมช. การเปนผูนําชุมชน การ
วางแผนพัฒนาสุขภาพ เปนไปทางเดียวกันกับอมรศรี ยอดคํา (2546) กลาววาการท่ีจะสงเสริมให 
อสม. มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมนั้น จําเปนจะตองไดรับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับดาน
สาธารณสุขอยางตอเนื่อง เพราะการฝกอบรมเปนกระบวนการในอันท่ีจะทําใหผูเขารับการอบรม
เกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติและความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกระท่ังผูเขารับการ
อบรมเกิดการเรียนรูหรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคของการอบรมนั้นๆ 
 
5.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ                
  1) ปญหาและอุปสรรค 
 จากขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางแสดงใหเห็นวา อสม.ท่ีเปนกลุมตัวอยางมีการศึกษาใน
ระดับต่ํา และเปนกลุมคนท่ีมีฐานะทางสังคมต่ํา จึงทําใหการยอมรับจากบุคคลท่ีมีฐานะทางสังคม
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สูงกวามีนอย และขาดความนาเช่ือถือ อีกท้ังยังมุงเนนไปทางดานการเมืองมากกวาการดูแลดาน
สาธารณสุข ทําใหภาพพจนของ อสม.ขาดความนาเช่ือถือ 

การท่ี อสม. มีการรับรู มีความรู ความเขาใจ ตอภาวะหมอกควัน รวมท้ังทราบอันตรายของ
ภาวะหมอกควันท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพนอย เนื่องจากการศึกษา การขวนขวายหาความรู ท่ี
แตกตางกันในแตละบุคคลคนและผลกระทบที่เกิดจากภาวะหมอกควันนั้นแตละคนก็ไดรับ
ผลกระทบท่ีแตกตางกัน ซ่ึงในสวนนี้ การไดรับศึกษา ประสบการณถือวามีความสําคัญ ซ่ึงการท่ี
ไดรับการอบรมจากทางราชการนั้นในบางทียังไมเพียงพอหรือเขาใจอยางไมถูกตอง อาจจะไมทัน
ตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี หรือทราบในทุกขอในการปฏิบัติ แตเลือกท่ีจะไมปฏิบัติ เนื่องจาก
ความไมสะดวก ความมักงาย หรือความประมาท 
 จากกลุมตัวอยางท่ีไดทําการศึกษานั้นมาจากการกอตั้งท่ีมุงเนนทางดานเหตุผลทางการเมือง 
จึงเกิดจากการเขามาโดยสมัครใจท่ีจะเปน อสม. แตมีวัตถุประสงคในการเปนท่ีแตกตางจาก
วัตถุประสงคของ อสม.ท่ีตั้งไว ทําใหบางงานไมเกิดการสัมฤทธ์ิผล น่ีเปนอีกเหตุผลบางประการท่ี
ไมเปนไปตามทฤษฎีท่ีกําหนดไว ถือวาเปนอุปสรรคของการรับรูของ อสม. บางกลุมท่ีเขามาเพ่ือ
วัตถุประสงคอ่ืนและไดประสบปญหา คือ การตอบคําถามของบางกลุม อสม.ท่ีเปนการตอบคําถาม
ท่ีคัดลอกกัน และในบางขอสัมภาษณก็ไดรับคําตอบท่ีไมตรงประเด็น ตรงขามกับความเปนจริง 
บางคนไมสามารถอานหนังสือได ทางผูวิจัยจึงไดมีการอานคําถามใหผูตอบคําถามฟง แลวใหผูตอบ
ตอบออกมาเปนขอๆ  
 2) ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
      - ควรปรับปรุงคุณสมบัติในการรับอสม.โดยเนนผูท่ีมีจิตอาสา และไดรับการศึกษามา
ในระดับท่ีทางราชการบังคับ 
      - ควรพัฒนาศักยภาพของอสม. โดยการเพิ่มความรูใหแกอสม. อยางจริงจัง 
      - จัดใหมีการอบรมของ อสม.อยางสมํ่าเสมอ โดยเพ่ิมเนื้อหาท่ีทันสมัยและใชไดจริง 
      - เทศบาลควรมีระบบการจัดการของเสีย ขยะท่ีดี เนื่องจากในบางครั้งเศษใบไม กิ่งไม 
ทางรถขนขยะของเทศบาลก็ไมเก็บไปดวย ทําใหตองมีการเผากําจัดเกิดขึ้น 
      - ควรมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับอสม. เพ่ือเปนแรงจูงใจ และมีการมอบรางวัลยกยอง
แกอสม.ท่ีเสียสละใหกับชุมชน เชน มีรางวัลอสม.ดีเดน เปนตน 
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5.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 - เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดดานระยะเวลาทําใหไมสามารถติตามการรับรูตอไปอีก 
อีกท้ังอยูในชวงท่ีภาวะหมอกควันไมรุนแรง อาจไดขอมูลไมครบถวน ดังนั้นในการศึกษาควรเปน
ระยะเวลาในชวงภาวะหมอกควันจะไดขอมูลท่ีครบถวน 
 -- การศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการทํางานของเจาหนาท่ีรัฐ เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไข และวางนโยบายและมาตรการตางๆมีความเปนธรรมตอประชาชนและส่ิงแวดลอม 
 


