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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนใน
จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม
และเพื่อศึกษาปจจัยถึงความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ
ของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางขึ้นจากประชากรในการวิจัยคือเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม
ประชากรในการวิจัยคือเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม ที่มีอายุตั้งแต 11-25 ปขึ้นไปในจังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีการสุม
แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling)
จากการศึกษา พบวาประชากรสวนใหญมีการเปดรับขาวสารมลพิษทางอากาศและหมอกควันจากทุก
สื่อมวลชนทุกชองทางในระดับปานกลาง ไมวาจะเปนสื่อมวลชนไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ
หรือ สื่อในระดับชุมชน เชนแผนพับ เสียงตามสายในชุมชน และสื่อใหมเชนสื่ออินเตอรเน็ต สื่อที่ไดรับความนิยม
และมีการเปดรับมากที่สุดไดแก อินเตอรเน็ต รองลงมาคือสื่อโทรทัศน ซึ่งการที่สื่ออินเตอรเน็ตไดรับความนิยมมาก
ที่สุดเป นเพราะกลุมเปาหมายเปนเยาวชนจึงมีการใชสื่อนี้กันอยางแพรหลายทั้งในเรื่องของการเรียนและการ
ติดตามขาวสาร สวนการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล คือ พอ แม สมาชิกในครอบครัวมีมากที่สุด อาจเปนเพราะมี
ความใกลชิด สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติในเรื่องที่สามารถทําได เชนการทิ้งขยะ ไมเผาขยะ
ใบไมแหงเพราะอาจเกิดปญหาหมอกควัน หรือการปลูกตนไมเพื่อชวยลดมลพิษ เปนตน ประชากรสวนใหญมีสวน
รวมลดปญหามลพิษทางอากาศและหมอกควันในระดับนอย ถึงแมวาจะมีการเปดรับขอมูลขาวสารจากชองทาง
ของสื่อตางๆ ในชุมชน แตจากผลการศึกษาทําใหทราบวา เยาวชนมีความคิดวาปญหานี้เปนปญหาที่ตนเองควรจะ
มีสวนในการแกไขแตไมมีสวนเกี่ยวของ เยาวชนมีความรู ความเขาใจถึงสาเหตุและผลกระทบของมลพิษหมอกควัน
แสดงใหเห็นวา ถึงแมวากลุมตัวอยางจะมีการเปดรับสื่อในชองทางตางๆ แตก็ไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาในชุมชนได การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเปนกลไกสําคัญใน
การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการแกปญหาในชุมชน ในทิศทางที่พึงประสงคของชุมชน โดยการปรึกษาหารือที่
พบในการศึกษาครั้งนี้ คือ เนนการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกระดับ ปจจัยที่ใชอธิบายความสัมพันธระหวางการ
สื่อสารกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนการหา
แนวทางใหประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการสื่อสารเพื่อลดปญหามลพิษทางอากาศและหมอกควันใน
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ABSTRACT

The purposes of this study were to investigate 1.Smog problems exposure to mass
media 2. Community Participation to Northern Smog Pollution of Youth in Chiang Mai 3. The
relationship between smog problems exposure to mass media and Community Participation to
Northern Smog Pollution of Youth in Chiang Mai. This way a survey study. The sample
included 400 people in Chiang Mai area. The questionnaires were administered and the
statistical package program was used to analyze the data through frequency , percentage ,
means standard deviations, and Pearson’s Correlation.
The results revealed that Smog problems exposure was most exposure was most
exposed via internet media because Youth like this. Community Participation to Northern Smog
Pollution of Youth in Chiang Mai was at medium level. The relationship between smog
problems to mass media and Community Participation to Northern Smog Pollution of Youth
in Chiang Mai. There was significant at 0.05 difference between smog problems exposure to
mass media and Community Participation to Northern Smog Pollution of Youth in Chiang Mai.
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่องการสื่อสารกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัด
เชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Study) ทําการ
เก็บขอมูลจากตัวอยางเยาวชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในการจัดทําวิจัยนี้ ไดรับทุน
สนับสนุนจากเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยไดรับความสนับสนุนและชวยเหลือจาก
บุคลากรฝายตางๆเปนอยางดี ขอขอบคุณเยาวชนในจังหวัดเชียงใหมที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
เปน อย างดีและขอขอบคุ ณคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ใหการ
สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยครั้งนี้คงจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจและสามารถนําไปพัฒนาเพื่อตอ
ยอดความรูได
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4.21 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันระหวางการเปดรับสื่อเกี่ยวกับปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนใน
จังหวัดเชียงใหม

(8)

53
56
57
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บทที่ 1
บทนํา
สาเหตุหลักของปญหามลพิษหมอกควันในภาคเหนือเกิดจากการเผาปา เผาเศษวัสดุในภาค
การเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่โลง แตเหตุผลที่ทําใหเกิดขึ้นในชวงเดือนมกราคม
ถึงเดือนเมษายน มีสาเหตุหลักมาจากความแหงแลงในชวงนี้ ทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของไฟปาทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน ประกอบกับมีปจจัยเสริมจากเกษตรกรที่เผาวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการเกษตรในหนาฝน
และดวยภูมิประเทศของภาคเหนือสวนใหญเปนที่ราบมีภูเขาลอมรอบ หรือที่เรียกวาที่ราบในแองกระทะ เมื่อเขาสู
ฤดูหนาว ความกดอากาศที่สูง สภาพอากาศที่แหงและนิ่ง จะทําใหฝุนละอองที่เกิดขึ้นสามารถลอยตัวอยูในอากาศ
และสะสมอยูในพื้นที่ไดนานกวาปกติ
ศูนยอุตุนิยมวิทยาอาเซียน (ASEAN Specialized Meteorological Centre : ASMC) ได
รายงานสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียนป 2553-2554ไดรับอิทธิพลจากปรากฏการณลานินญา (La Nina) ที่ทํา
ใหปริมาณฝนเพิ่มอยางไรก็ตามในหลายพื้นที่ไดขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกก็อาจสงผลตอการเผาและปญหามลพิษ
จากหมอกควันได ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและลําพูนที่มีลักษณะภูมิประเทศเปนแอง
กระทะ เมื่อเกิดการสะสมของมลพิษ ประจวบกับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นคอนขางแรงจากประเทศ
จีนแผลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้นทําใหเกิดหมอกในตอนเชา เมื่อหยดน้ําในอากาศรวมตัวกับฝุนละออง
และสารมลพิษในอากาศ จึงเกิดหมอกควัน หรือ smog (smoke + fog) ขึ้น ทําใหเกิดสภาพฟาหลัวเหมือนมี
หมอกควันปกคลุมไปทั้งเมือง การบุรุกเผาทําลายปาไมเพื่อประโยชนของบุคคลและกลุมบุคคล และการเผาที่มีมาก
เกินไปจนควบคุมไมได ประกอบกับการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทําการเกษตรในฤดูกาล
ตอไป นอกจากนี้ยังมีการเผาเพื่อกําจัดขยะบริเวณชานเมืองและในตัวเมืองก็มีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาหมอก
ควันดังกลาว จึงตองใหมีการรณรงคและทําความรูความเขาใจอยางตอเนื่อง ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
ผลกระทบตอสุขภาพที่มีปริมาณผูเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นและสอดคลองกับปริมาณมลพิษทางฝุน
ละอองที่เกิดจากการเผาในพื้นที่โลงที่มีความเขมขนสูงและระยะเวลาสะสมในอากาศที่ยาวนาน สถานการณจะ
เลวรายขึ้นไปอีกถาหากไมมีมาตรการและการดําเนินการที่ดีเพียงพอในการลดปญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น
และ
อาจจะเปนตัวทําลายการทองเที่ยวและเศรษฐกิจของภาคเหนือเปนประจําทุกป โดยพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ
ไทยในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน จะตองประสบกับปญหาหมอกควันปกคลุม โดยในป 2555 กรมควบคุม
มลพิษไดเปดเผยวา พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง
แมฮองสอน นาน แพร พะเยา และตาก ไดประสบกับปญหาหมอกควันเกินคามาตรฐาน (120 ไมโครกรัม/
ลูกบาศกเมตร) จากขอมูลที่เก็บตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม พบวามีคาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10
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ไมครอน หรือคา PM 10 เกินคามาตรฐาน มีคาสูงสุดที่จังหวัดเชียงราย 437.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร และมี
จํานวนวันที่เกินมาตรฐานถึง 25 วัน โดยทั่วไปการประเมินคุณภาพอากาศจะใชมาตรฐานคาฝุนละอองขนาดไมเกิน
10 ไมครอน หรือคา PM 10 เปนมาตรฐานการตรวจวัด คํานวณโดยใชเครื่องมือดูดอากาศผานแผนกรอง แลวนํา
ฝุนที่ติดอยูในแผนกรองนั้นมาหาน้ําหนัก ซึ่งมาตรฐานกําหนดใหใน 24 ชั่วโมงของพื้นที่ตรวจ คาฝุนละอองขนาดไม
เกิน 10 ไมครอนที่ตรวจวัดไดตองไมเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร
ปญหาหมอกควันถือไดวาเปนมลพิษทางอากาศที่สําคัญของภาคเหนือ เปนผลผลิตของกระบวนการ
เผาไหม หรือ สันดาปที่ไมสมบูรณ เปนตนกําเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝงตัวอยู กับอนุภาคฝุนละอองขนาด
เล็กที่เมื่อเขาไปในปอดแลวไมสามารถขับออกมาได สารมลพิษกลุมที่มีจํานวนชนิดมากที่สุด เปนสารประกอบ
อินทรียที่มีชื่อวา พอลิไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคารบอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) ที่มักเรียกชื่อวา
พีเอเอช หรือ พาห (PAH) ซึ่งมีสารสมาชิกไมนอยกวาสิบชนิดที่เปนสารกอมะเร็ง และแทบทุกชนิดเปนสารที่คงอยู
ในสิ่งแวดลอมไดนานไมสลายตัวไดงาย โดยคณะผูวิจัยหลายคณะไดศึกษาวิจัยในเรื่องผลกระทบของมลพิษทาง
อากาศที่มีตอ สุขภาพของประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดลําพูน อาทิเชนโครงการวิจัยโดย พงศเทพ วิวรรธนะเดช และคณะ (2550) พบความสัมพันธระหวางระดับ
รายวันของฝุนในอากาศกับอาการของโรคหอบหืด โครงการวิจัยโดย อุษณีย วินิจเขตคํานวณ และคณะ (2550)
พบความสามารถของสารมลพิษจากฝุนขนาดเล็ก ในการทําลายดีเอนเอของเซลลถุงลมปอด และโครงการวิจัยโดย
ทิพวรรณ ประภามณฑล และคณะ (2550) พบสารมลพิษทางอากาศ ที่ตกคางอยูในระบบรางกายของคนในรูป
ของ สารเมตาบอไลต นอกจากนี้ มงคล รายะนาครและคณะ (2550) ยังไดวิเคราะหพบสารมลพิษทางอากาศใน
อนุภาคฝุนขนาดเล็กทั้งที่เปนสารโลหะ หนักและสารอินทรียประเภทพีเอเอช หรือ พาห ซึ่งเปนสารกอมะเร็งหลาย
ชนิด ผลกระทบทางดานสุขภาพจากมลพิษทางอากาศโดยทั่วไป ไดแก การรูสึกระคายเคืองหรือแสบตา ภาวะการ
หายใจไมสะดวก โดยเฉพาะกับผูที่เปนโรคหอบหืดมีความเสี่ยงที่จะมีอาการทรุดหนักถึงขั้น เสียชีวิตได เนื่องจาก
ขีดความสามารถในการทํางานของปอดลดลงอยางรวดเร็วและแมวาอาจจะไม เสียชีวิตดวยโรคหอบหืดแตในระยะ
ยาวมักจะเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งปอด
มลพิษทางอากาศนอกจากจะมีผลกระทบทางดานสุขภาพอยางไมมีขอสงสัยแลว ยังมีผลกระทบ
ทางดานเศรษฐกิจ ทําใหผูที่เจ็บปวย อันเนื่องจากภาวะหมอกควันหรือมลพิษทางอากาศ ตองเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล ขาดรายได จากการหยุดงาน ผลกระทบของมลพิษทางอากาศโดย เฉพาะป 2555 ที่มีหมอกควัน
มากกวาปกติมีสวนทําใหรายไดเขาสูภาคธุรกิจทองเที่ยวลดลงอยางกะทันหันซึ่งสมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหมไดประมาณการวา ปจจุบันมีคนทั่วโลกทองเที่ยวตางประเทศไมต่ํากวา 900 ลานคน ในจํานวนนี้มีผูมา
ทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ไมต่ํากวา 60 ลานคนโดยมาทองเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหมเฉลี่ยปละ 1.7 ลานคน นํา
รายไดเขาสูจังหวัดเชียงใหม ประมาณปละ 40,000 ลานบาท หากชวงใดที่ประสบปญหามลพิษทางอากาศ ทําให
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จํานวนผูมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมลดลง ก็จะสงผลถึงรายไดที่ลดลงและภาวะการวางงานของประชาชนจํานวน
มากได (คําบรรยายของ นายวรพงศ หมูชาวใต เลขาธิการสมาคมธุรกิจทองเที่ยวไทย ในการประชุมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นตอรางแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. 2553-2562, วันที่ 14
สิงหาคม 2552 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
สําหรับผลกระทบทางดานอื่นๆปญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะจากหมอกควัน ทําใหโครงการ
พํานักระยะยาวของจังหวัดเชียงใหมไดรับผลกระทบที่ยาวนาน โดยที่ไมอาจจัดทําการประชาสัมพันธมาทดแทนได
นอกจากนี้ ยังมีผลทําใหงบประมาณตางๆ ที่จัดสรร เพื่อการพัฒนาจังหวัด ตองถูกปรับมาใชเพื่อการปองกันแกไข
ปญหาอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศ ปญหาหมอกควัน จึงมีสวนทําใหการกําหนดงบประมาณ สําหรับ
ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และยุทธศาสตรการประหยัดพลังงานและใชพลังงานทดแทน ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรที่สําคัญตอการพัฒนาจังหวัดในภาพรวม ถูกจํากัดกรอบการพัฒนาเพื่อสังคมเชียงใหมในอนาคตไป
อยางนาเสียดาย ภาพลักษณของจังหวัดเชียงใหม ในรูปแบบของเมืองในหมอกควันอาจจะเปนภาพที่ปหนึ่งมีไมกี่
ครั้งแตก็เปนภาพที่หลอกหลอน สําหรับผูที่ไมไดอาศัยอยูในเชียงใหมนานพอ และเปนภาพที่ยากที่จะลบออกไป
จากความทรงจําของผูมาเยือนที่ไดมาประสบกับภาวการณดังกลาวดวยตนเองพอดี หรือแมกระทั่งผูที่ไดเห็นภาพ
เชียงใหม เมืองในหมอกควันทางโทรทัศนหรือหนังสือพิมพ ในขณะเดียวกัน สถานการณมลพิษทางอากาศอัน
เนื่องมาจากหมอกควันก็มีสวนทําใหสังคมชาวเชียงใหม มีความซับซอนเปราะบางมากขึ้น แมวาจะทําใหเกิดกลุม
นักวิชาการที่ตระหนักถึงปญหามลพิษทางอากาศ ที่พยายามสงสัญญาณใหภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเรงรวมมือ
กัน เพื่อปองกันและแกไขปญหาและมีกลุมที่รณรงคไมใหปญหาหมอกควันเกิดขึ้น โดยเนนการยุติการเผาในที่โลง
แตปญหาหมอกควันก็ทําใหเกิดการแบงกลุม ตามวิธีการคิดหรือปฏิบัติ ไดแก กลุมที่ตอตานการเผาในที่โลง กลุมที่
สนับสนุนการเผาแบบชิงเผาหรือเผาตามกําหนด กลุมที่ตองการดํารงวิถีชีวิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ยังเผาวัสดุ
การเกษตรตอไปอยู กลุมที่สนับสนุนการแปลงวัสดุการเกษตรใหเปนปุย และกลุมที่แสวงหาทางเลือกอื่นๆ
นอกจากนี้ ในเวทีการประชุม สัมมนา เกี่ยวกับปญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควัน ก็มักจะมีผูนําทองถิ่น
พาดพิงถึงกลุมผูดําเนินธุรกิจดานการทองเที่ยวและโรงแรมวาเปนกลุมที่ไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวโดยตรง
แตยังไมไดมีสวนรวมกับกลุมตางๆ ในการแกไขปญหาในเรื่องนี้อยางเปนกิจจะลักษณะ ซึ่งผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญจะเปนใครไมได นอกจากเด็ก เยาวชน ผูรักบานเกิดและเปนถิ่นอาศัยเติบโตมา และยิ่งการสื่อสารและการมี
สวนรวมในชุมชนของเยาวชนในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม กําลังไดรับความสนใจจากเด็ก
และเยาวชนในชุมชนตางๆ
ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนในชุมชนตางๆตระหนักและมีจิตสํานึกที่ดีในการมีสวนรวมกับ
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้น โดยแสดงออกมาในรูปแบบตางๆ ดังนั้น การศึกษาเรื่อง การสื่อสารและการมีสวนรวมใน
ชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในเชียงใหม
ดําเนินการเพื่อทําความเขาใจถึงพฤติกรรมการ
สื่อสาร และแนวโนมที่จะเกิดการมีสวนรวมในชุมชนของเยาวชนตอไป ซึ่งจะชวยใหผูปกครอง คนในชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของจะไดเกิดความเขาใจในพฤติกรรมการสื่อสารดังกลาวและหาแนวทางในการอธิบาย
ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหามลพิษทางอากาศของเด็กและเยาวชนไทย
ตอไป
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วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม
3. เพื่อศึกษาปจจัยถึงความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) รวมกับการสัมภาษณเจาะลึก (Depth
Interview)
ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง ทําการศึกษาเยาวชนชายและหญิงที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีอายุระหวาง
11 – 25 ป
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
1. ทราบถึงพฤติกรรมการสื่อสารและการมีสวนรวมของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหมตอปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ
2. ผลการศึกษาวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาประเด็นการสื่อสารอยางมีสวนรวมกับ
ปญหาสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ใหกับเยาวชนในสังคมไดตระหนักและมีจิตสํานึกตอไป
นิยามศัพท
การสื่อสาร หมายถึง กิจกรรมความบอยครั้งในการเปดรับขาวสารตางๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อมวลชน
สื่อบุคคล สื่อใหม และสื่อเฉพาะกิจ
สื่อมวลชน หมายถึง วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร
สื่อบุคคล หมายถึง บิดา มารดา ญาติพี่นอง เพื่อน เพื่อนบานในชุมชน ครู อาจารย กํานัน ผูใหญบาน
เจาหนาที่
สื่อใหม หมายถึง อินเตอรเน็ตและสังคมออนไลน เชน เฟซบุค
สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง โปสเตอร แผน พับ ใบปลิว ปายประชาสัมพัน ธกลางแจง สื่อประชาสัมพัน ธ
เคลื่อนที่ เสียงตามสายในชุมชน
การมีสวนรวม หมายถึง หมายถึง เยาวชนทุกคนในจังหวัดเชียงใหมมีสวนรวมในการจัดการแลกเปลี่ยน
ขอมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตาง ๆ
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ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกันและมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน โดยอาศัยอยูในอาณา
บริเวณเคียงกันหรือมีอาชีพเดียวกัน
หมอกควันภาคเหนือ หมายถึง ปรากฏการณที่ฝุนควันและอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันใน
สภาวะที่อากาศปด หมอกควันเกิดขึ้นไดงายในสภาพอากาศแหง ลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อใหเกิดหมอกควันปก
คลุม ไดแกพื้นที่แองกระทะ โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม หมายถึง นักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาอยูในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา
โรงเรียนของรัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม ที่มีอายุระหวาง 11 – 25 ป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การสื่อสารและการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนใน
จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยที่มุงศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควัน
ภาคเหนื อ และศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ใ ช อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการสื่ อ สารและการมี ส ว นร ว ม ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได
ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
3. แนวคิดเกี่ยวกับหมอกควัน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ
มนุษยตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของตน
และเพื่ออยูรวมกับคนอื่น ๆ ในสังคม การสื่อสารเปนพื้นฐานของการติดตอของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมี
ความสลับซับซอนมากและประกอบดวยคนจํานวนมากขึ้นเทาใดการสื่อสารก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเทานั้น
ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคมจะนํามาซึ่งความสลับซับซอนหรือความสับสน
ตางๆ จนอาจกอใหเกิดความไมเขาใจและไมแนใจแกสมาชิกของสังคม ดังนั้น จึงตองอาศัยการสื่อสารเปน
เครื่องมือเพื่อแกไขปญหาดังกลาว (ยุพดี ฐิติกุลเจริญ, 2537)
ขาวสารจึงเปนปจจัยสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ของมนุษย ความตองการ
ข า วสารจะเพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ บุ ค คลนั้ น ต อ งการข อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจ หรื อ ไม แ น ใ จในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
นอกจากนั้นขาวสารยังเปนสิ่งที่ทําใหผูเปดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณของโลก
ปจจุบันไดดียิ่งขึ้น ดังที่ Charles k. Atkin (1973) ไดกลาววา บุคคลที่เปดรับขาวสารมากยอมมีหูตากวางไกล
มีความรู ความเขาใจในสภาพแวดลอมและเปนคนทันสมัยทันเหตุการณกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย
อยางไรก็ตามบุคคลจะไมรับขาวสารทุกอยางที่ผานมาสูตนทั้งหมดแตละเลือกรับรูเพียงบางสวนที่คิด
วามีประโยชนตอตน ดังนั้นขาวสารที่หลั่งไหลผานเขามาไปยังบุคคลจากชองทางตาง ๆ นั้นมักจะถูกคัดเลือก
ตลอดเวลา ข า วสารที่ น า สนใจมี ป ระโยชน และเหมาะสมตามความนึ กคิดของผูรั บ สาร จะเปน ขา วสารที่
กอใหเกิดความสําเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2533 )
การเลือกสรรขาวสารของบุคคลเปนสิ่งที่อธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแตละบุคคลวาความ
แตกตางกันทางสภาพสวนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลตอการเปดรับขาวสาร โดยมีกระบวนการเลือกสรร
(Selective Process) ที่แตกตางกัน Klapper, J.T (1960) ไดกลาวไววากระบวนการเลือกเปดรับขาวสาร
เปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสาร ในการรับรูของมนุษย ซึ่งประกอบดวยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตอนตามลําดับ
ดังตอไปนี้
1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เปนขั้นแรกในการเลือกชองทางการสื่อสารบุคคลจะ
เลือกเปดรับสื่อและขาวสาร จากแหลงสารที่มีอยูดวยกันหลายแหลง เชน การเลือกซื้อหนังสือพิมพฉบับใด
ฉบับหนึ่ง เลือกเปดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและความตองการของตน อีกทั้งทักษะ
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และความชํานาญในการรับรูขาวสารของคนเรานั้นก็ตางกัน บางคนถนัดที่จะฟงมากกวาอาน ก็จะชอบฟงวิทยุ
ดูโทรทัศนมากกวาอานหนังสือ เปนตน
2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) ผูเปดรับขาวสารมีแนวโนมที่จะเลือกสนใจขาว
จากแหลงใดแหลงหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยูและ
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมสอดคลองกับความรู ความเขาใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยูแลว เพื่อไมใหเกิดภาวะทางจิตใจที่ไม
สมดุลหรือมีความไมสบายใจ ที่เรียกวาความไมสอดคลองทางดานความเขาใจ (Cognitive Dissonance)
3. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อบุคคลเปดรับ
ขอมูลขาวสารแลวก็ใชวาจะรับรูขาวสารทั้งหมดตามเจตนารมณของผูสงสารเสมอไปเพราะคนเรามักเลือกรับรู
และตีความหมายสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ ความ
คาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณและจิตใจ ฉะนั้นแตละคนอาจีความเฉพาะ
ขาวสารที่สอดคลองกับลักษณะสวนบุคคลดังกลาว นอกจากจะทําใหขาวสารบางสวนถูกตัดทิ้งไปยังมีการ
บิดเบือนขาวสารใหมีทิศทางเปนที่นาพอใจของแตละบุคคลดวย
4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารในสวนที่ตรงกับความสนใจ
ความตองการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไมนําไปถายทอดตอในสวนที่ตนเองไมสนใจไมเห็น
ดวยหรือเรื่องที่ขัดแยง คานกับความคิดของตนเอง ขาวสารที่คนเราเลือกจดจําไวนั้นมักมีเนื้อหาที่จะชว ย
สงเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ คานิยม หรือความเชื่อของแตละคนที่มีอยูเดิมใหมีความมั่นคง
ชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้นเพื่อนําไปใชเปนประโยชนในโอกาสตอไป สวนหนึ่งอาจนําไปใชเมื่อเกิด
ความรูสึกขัดแยงและมีสิ่งที่ทําใหไมสบายใจขึ้น
กาญจนา แกวเทพ (2543) ไดกลาววา ปจจัยทางดานความตองการขาวสารของบุคคลทําใหบุคคล
เกิดพฤติกรรมการเปดรับขาวสารขึ้น แตเนื่องจากบุคคลทุกคนมีความเปนปจเจกบุคคลทําใหเกิดความตองการ
เปดรับขาวสารที่แตกตางกัน ซึ่งหลักในการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลหรือผูรับสารนั้น ถือเปนตัวแปร
แทรกกลางในแบบจําลอง Stimulus-Response Theory ซึ่งทําใหอิทธิพลของสื่อไมเปนไปอยางโดยตรง โดย
หลักการเลือกเปดรับขาวสารของผูรับสารมี 4 หลัก ดังนี้
1. หลักการเลือกใหความสนใจ (principle of selective attention) เนื่องจากคนแตละคนมี
โครงสร า งความเข า ใจที่ แตกต า งกั น จากโครงสรางนี้จ ะเกิ ดการสราง “เครื่ อ งกรองทางจิ ตใจ” (mental
filters) เพื่อกรองขอมูลขาวสารจํานวนมากใหมีขาวสารบางชิ้นเทานั้นที่ผานเขาสูความสนใจของบุคคลได เรา
อาจนําคําอธิบายดังกลาวมาใชกับตัวแปรเรื่องความแตกตางทางสังคมหรือความสัมพันธทางสังคมของบุคคลได
เชนเดียวกัน เชน สามีที่ตองยอมนั่งดูละครโทรทัศนเพื่อรักษาความสัมพันธอันดีกับภรรยาไว เปนตน
2. หลักการเลือกการรับรู (principle of selective perception) เชนเดียวกับหลักขอแรกคือความ
เขาใจของแตละบุคคล ความแตกตางของกลุมบุคคลและความสัมพันธระหวางบุคคลจะมีผลตอการเลือกรับรู
และเลือกตีความขาวสารที่ถึงแมจะเปนเรื่องเดียวกันใหมีความหมายแตกตางกันไป เชน เด็กวัยรุนอาจตีความ
วิธีการแตงกายและทาเตนของนักรองวัยรุนวาเปนเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับการเปนนักรอง ในขณะที่ผูใหญอาจจะ
มองเห็นเรื่องเสียงรองเปนสิ่งสําคัญที่สุด เปนตน
3. หลักการเลือกจดจํา (Principle of selective recall) สําหรับคนบางคน คนบางกลุมคนที่มี
ความสัมพันธกันบางกลุม เรื่องราวจากสื่อมวลชนบางเรื่องจะจดจําไดอยางยาวนานมากกวาหลักการเลือก
จดจํานั้นมักจะเกิดขึ้นอยางคูขนานไปกับเรื่องการเลือกสนใจและเลือกรับรูที่เปนขั้นตอนที่เกิดมากอน
4. หลักการเลือกมีปฏิกิริยา (Principle of selective action) ในทายที่สุด คนทุกคนก็มิไดมี
ปฏิกิริยาอยางเดียวกันตอขาวสารชิ้นเดียวกัน นี่เปนปรากฏการณที่เราคุนชินกันอยูแลวในชีวิตประจําวันและ
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การมีปฏิกิริยาก็เปนโซขอสุดทายที่ตอเนื่องมาจากการใหความสนใจ การรับรูและการจดจําอันเปนหลักการ 3
ประการที่ไดกลาวถึงมาขางตน
สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลนั้น Todd Hunt and Brent d.
Ruben ( อางใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลไว
ดังนี้
1. ความต องการ (Need) ปจ จั ยที่ สําคัญ ที่สุดปจ จัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษยคือความ
ตองการความตองการทุกอยางของมนุษยทั้งความตองการทางกายและใจทั้งความตองการ ระดับสูงและความ
ตองการระดับต่ํา ยอมเปนตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความตองการของเราเพื่อใหได
ขาวสารที่ตองการเพื่อแสดงรสนิยมเพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ ฯลฯ
2. ทั ศนคติ และค า นิ ย ม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโนมเอีย ง
(Preference and Predisposition) ตอเรื่องตางๆ สวนคานิยม คือหลักพื้นฐานที่เรายึดถือ เปนความรูสึกที่วา
เราควรจะทําหรือไมควรทําอะไรในการมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและคนซึ่งทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพล
อยางยิ่งตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสารการเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา
3. เปาหมาย (Goal) มนุษยทุกคนมีเปาหมาย มนุษยทุกคนกําหนดเปาหมายในการดําเนินชีวิตทั้งใน
เรื่องอาชีพ การเขาสมาคม การพักผอน เปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ที่เรากําหนดขึ้นจะมีอิทธิพลตอการ
เลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจําเพื่อสนองเปาหมายของตน
4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้งความสามารถ
ดานภาษามีอิทธิพลตอเราในการที่จะเลือกรับขาวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บเนื้อหาของขาวนั้นไว
5. การใชประโยชน (Utility) กลาวโดยทั่วไปแลวเราจะใหความสนใจและใชความพยายามในการที่จะ
เขาใจและจดจําขาวสารที่เราสามารถนําไปใชประโยชนได
6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเปนผูรับสารของเรานั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับลีลาใน
การสื่ อสารของเรา คือ ความชอบหรือไมชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟงวิทยุ บางคนชอบดู
โทรทัศน บางคนชอบอานหนังสือพิมพ ฯลฯ
7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยูในสถานการณ การสื่อสาร
สิ่งตางๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร การมีคนอื่นอยูดวย มีอิทธิพลตรงตอการเลือกใชสื่อและ
ขาวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจําขาวสาร การที่เราตองถูกมองวาเปนอยางไร การที่เราคิดวาคน
อื่นมองเราอยางไร เราเชื่อวาคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิดวาคนอื่นคิดวาเราอยูในสถานการณ
อะไรลวนแตมีอิทธิพลตอการเลือกของเรา
8. ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรับสาร ผูรับสารแตละคนพัฒนา
นิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของเรา เราพัฒนาความชอบสื่อชนิดใด ชนิด
หนึ่ ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ ง ดั ง นั้ น เราจึ ง เลื อ กใช สื่ อ ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง สนใจเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
ตีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง และเลือกจดจําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูรับสารนั้น McCombs and
Becker (อางใน ปรมะ สตะเวทิน , 2546) ไดกลาวไววาบุคคลใชสื่อมวลชนเพื่อตองการตอบสนองความ
ตองการของตนเอง 6 ประการ ดังนี้
1. เพื่อตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและสังเกตการณรอบตัว
จากสื่อมวลชนเพื่อใหรูทันเหตุการณและรูวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่ควรรู
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2. เพื่ อ ต อ งการช ว ยตั ด สิ น ใจ (Decisions) โดยเฉพาะการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวันการเปดรับสื่อมวลชนทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของตนตอเหตุการณรอบ ๆ ตัว
3. เพื่อตองการขอมูลในการสนทนา (Discussions) โดยการเปดรับสื่อมวลชนทําใหบุคคลมีขอมูลที่
สามารถนําไปใชในการสนทนากับผูอื่นได
4. เพื่อความตองการมีสวนรวม (Participating) การมีสวนรวมในเหตุการณและความเปนไปตางๆ ที่
เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว
5. เพื่อเสริมสรางความคิดเห็น (Reinforcement) ชวยเสริมสรางความคิดเห็นใหมั่นคงยิ่งขึ้นหรือ
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจที่ไดกระทําไปแลว
6. เพื่อความบันเทิง (Relaxation and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลินรวมทั้งการผอนคลาย
อารมณของผูรับสาร
Joseph R.Dominick (อางในสิริชัย วงษสาธิตศาสตร. 2545) ไดกลาวาผูรับสารมีสิทธิ์ที่จะเลือก
เปดรับสื่อสารมวลชนที่ตนตองการ ซึ่งเหตุผลในการเลือกเปดรับของผูรับสารแตละคนนั้นก็มีแตกตางกันไป
สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้
1. เพื่อความรู หมายถึง การที่ผูรับสารตองการขาวสารเพื่อสนองตอความตองการพื้นฐานของมนุษย
ในดานความอยากรูและความตองการไดรับการยอมรับวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม ดังนั้นจึงจําเปนตอง
เขาใจสวนประกอบของสังคม โดยการรับรูขาวสารผานสื่อสารมวลชนในรูปแบบหลักตางๆ คือ
1.1 ขาวสาร ไมวาจะเปนภายในหรือภายนอกสังคม
1.2 ความรู ไมวาจะเปนความรูทางดานวิชาการหรือความรูรอบตัว
1.3 ความบันเทิง
2. เพื่อความหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของมนุษยในรูปแบบที่แตกตางกัน
ออกไปเชน
2.1 การกระตุนอารมณ เปนการเปดรับสื่อเพื่อแสวงหาความเราใจ ความสนุกสนานความ
ตื่นเตน ทั้งนี้เพื่อตองการลดความเบื่อหนายในชีวิตประจําวัน
2.2 การพั กผ อน เปน การเปดรับ สื่อเพื่อผอนคลายความตึงเครียดที่มากเกินไป หรือลด
ความเรงเราในชีวิตประจําวันที่นอยลง
3. เพื่อประโยชนทางสังคม หมายถึง ความจําเปนของบุคคลที่ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ดังนั้น
การเปดรับสื่ออาจเปนการแสดงถึงการยอมรับการสมาคมในสังคมและความผูกพันตอผูอื่นซึ่งอาจแสดงออกได
ดังนี้
3.1 การใชภ าษารว มสมัย ซึ่งผูรับสารอาจเปดรับ สื่อเพื่อตองการความทันสมัย โดยการ
แสดงออกถึงการใชภาษา เชน คําพูดและความเขาใจตอคานิยมใหม ๆ เพื่อแสดงความเปนกลุมเดียวกันโดย
สื่อมวลชนจะเปนสะพานเชื่อมของคนในกลุมเหลานั้น การใชภาษารวมสมัยมักปรากฏไดชัดเจนในกลุมวัยรุน
กับการโฆษณา เปนตน
3.2 สื่อมวลชนสัมพันธ ในสังคมที่กาวหนามากขึ้นนี้คนเรายิ่งกลับมีความรูสึกโดดเดี่ยว ทั้งนี้
เนื่องจากเวลาที่มีอยูจํากัดไดถูกนําไปใชเพื่อการแขงขันและการประกอบอาชีพมนุษยเปนสังคมที่ตองการสังคม
แตการสมาคมกับมนุษยดวยกันนั้นถูกจํากัดลงดวยสังคมที่กาวหนาแบบอุตสาหกรรม มนุษยจึงมักมีสื่อมวลชน
เป น เพื่ อ นแทน หรื อ อย า งน อ ยก็ อ าศั ย สื่ อ มวลชนในการแสวงหามิ ต ร เช น สั ง คมในชุ ม ชนเมื อ งอย า ง
กรุงเทพมหานคร เปนตน ที่ประชากรสวนใหญตองอาศัยสิ่งพิมพ วิทยุโทรทัศน เปนเพื่อนมากกวาการคบกัน
กับเพื่อนบานดวยกัน
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4. การผละจากสังคม มีลักษณะที่ตรงกันขามเพื่อประโยชนทางสังคม กลาวคือในการเปดรับสื่อหรือ
เขาหาสื่อนั้นก็เปนการหลีกเลี่ยงงานประจําที่สรางความเบื่อหนายใหแกชีวิตจึงใหคนรีบเรงในการทํางาน และ
เพื่อจะเขาหาสื่อเพื่อความบันเทิงใจ เชน การเปดรับในการเลนเกมออนไลน
Todd Hunt and Brent D.Ruben (อางใน ปรมะ สตะเวทิน , 2541) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกเปดรับขาวสารของบุคคลไวดังนี้
1. ความตองการ (Need) ปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษ ยคือความ
ตองการ ความตองการทุกอยางของมนุษยทั้งความตองการทางกายและใจ ทั้งความตองการระดับสูงและความ
ตองการระดับต่ํา ยอมเปนตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความตองการของเราเพื่อใหได
ขาวสารที่ตองการเพื่อแสดงรสนิยมเพื่อการยอมรับในสังคมเพื่อความพอใจ ฯลฯ
2. ทั ศนคติ และค า นิ ย ม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจโนมเอีย ง
(Preference and Predisposition) ตอเรื่องตางๆ สวนคานิยมคือหลักพื้นฐานที่เรายึดถือเปนความรูสึกที่วา
เราควรจะทําหรือไมควรทําอะไรในการมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและคน ซึ่งทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพล
อยางยิ่งตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา
3. เปาหมาย (Goal) มนุษยทุกคนมีเปาหมาย มนุษยทุกคนกําหนดเปาหมายในการดําเนินชีวิตทั้งใน
เรื่องอาชีพ การเขาสมาคม การพักผอน เปาหมายของกิจกรรมตางๆ ที่เรากําหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลตอการ
เลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา เพื่อสนองเปาหมายของตน
4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้งความสามารถ
ดานภาษามีอิทธิพลตอเรา ในการที่จะเลือกรับขาวสารเลือกตีความหมาย และเลือกเก็บเนื้อหาของขาวนั้นไว
5. การใชประประโยชน (Utility) กลาวโดยทั่วไปแลวเราจะใหความสนใจและใชความพยายามในการ
ที่จะเขาใจและจดจําขาวสารที่เราสามารถนําไปใชประโยชนได
6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเปนผูรับสารของเรานั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับลีลา
ในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไมชอบสื่อบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟงวิทยุ บางคนชอบดู
โทรทัศน บางคนชอบอานหนังสือพิมพ ฯลฯ
7. สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้หมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาที่อยูในสถานการณ การสื่อสาร
สิ่งตางๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร การมีคนอื่นอยูดวยมีอิทธิพลตรงตอการเลือกใชสื่อและ
ขาวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจําขาวสาร การที่เราตองถูกมองวาเปนอยางไร การที่เราคิดวาคน
อื่นมองเราอยางไร เราเชื่อวาคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิดวาคนอื่นคิดวาเราอยูในสถานการณ
อะไร ลวนแตมีอิทธิพลตอการเลือกของเรา
8. ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผูรับสาร ผูรับสารแตละคนพัฒนา
นิสัยการรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของเรา เราพัฒนาความชอบสื่อชนิดใดชนิด
หนึ่ ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ ง ดั ง นั้ น เราจึ ง เลื อ กใช สื่ อ ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง สนใจเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
ตีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง และเลือกจดจําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
สวนขวัญเรือน กิติวัฒน (2531) มีความเห็นวา ปจจัยที่ทําใหบุคคลมีการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน
คือ
1. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล มีแนวคิดวาคนเราแตละคนมีความแตกตางเฉพาะตัว
บุคคลอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคล ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่
แตกต า งกั น การดํ า รงชี วิ ต ในสภาพแวดล อมที่ แตกตา งไมเหมือ นกัน ซึ่ง สง ผลกระทบถึ งระดับ สติป ญ ญา
ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู การจูงใจ
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2. ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม เนื่องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุมสังคมที่ตนสังกัดอยู
เปนกลุมอางอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม นั่นคือมักจะ
คลองตามกลุมในแงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อใหเปนที่ยอมรับของกลุม
3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบ การสื่อสารเชื่อวาลักษณะตางๆ ไดแก เพศ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได ทําใหเกิดความคลายคลึงของการเปดรับเนื้อหาของการสื่อสาร รวมถึงการตอบสนองตอ
เนื้อหาดังกลาวไมแตกตางกันดวย
นอกจากนี้ Wilbur Schramm (1973 ) ยังไดชี้ใหเห็นถึงองคประกอบอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการเลือก
รับขาวสารของบุคคลดังนี้
1. ประสบการณซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหผูรับสงสารแสวงหาขาวสารที่แตกตางกัน
2. การประเมินสารประโยชนของขาวสารที่ผูรับสารแสวงหาเพื่อตอบสนอง จุดประสงคของตนอยาง
หนึ่งอยางใด
3. ภูมิหลังที่แตกตางกันทําใหบุคคลมีความสนใจแตกตางกัน
4. การศึกษาและสภาพแวดลอมทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการเลือกรับสาร
5. ความสามารถในการรับสารซึ่งเกี่ยวกับสภาพรางกายและจิตใจที่ทําใหพฤติกรรมการเปดรับสาร
แตกตางกัน
6. บุคลิกภาพทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวใจและพฤติกรรมของผูรับสาร
7. อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับสาร จะทําใหเขาใจความหมายของ ขาวสาร หรืออาจเปน
อุปสรรคตอความเขาใจความหมายของขาวสารได
8. ทัศนคติ จะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับและตอบสนองตอสิ่งเรา หรือขาวสารที่ไดพบเกี่ยวกับ
การเปดรับขาวสารนั้น
ไปรยา ตันติวงศ (2541) ไดใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ อันเกี่ยวกับผูรับสารดวยเชนกันเพราะ
มองวาการสงขาวสารที่มีประสิทธิภาพไดนั้นตองคํานึงถึงปจจัยอันเกี่ยวของกับผูรับสารเพราะผูรับสารแตละคน
มีพฤติกรรมการเปดรับสารแตกตางกันและปจจัยตางๆ ของผูรับสารสามารถอธิบายได ดังตอไปนี้
1. ความตองการของผูรับสาร
ในการรับขาวสารของบุคคลนั้นจะเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของตนประกอบไปดวย
1.1 ตองการขาวสารที่เปนประโยชนกับตน
1.2 ตองการขาวสารที่สอดคลองกับความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมของตนเอง
1.3 ตองการประสบการณใหม
1.4 ตองการรับความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร
2. ความแตกตางของผูรับสาร
ผูรับสารแตละคนจะมีลักษณะแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน เชน
2.1 อายุ อายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม
บุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองตอสื่อแตกตางจากคนที่มีอายุนอยกวาและบุคคลที่อายุนอยจะ
มีการตอบสนองตอสื่อเปลี่ยนแปลงไปตามวัยเมื่ออายุมากขึ้น โดยทั่วไปแลวคนอายุนอยมักจะมีความคิดเสรี
นิยมยึดถือการปฏิบัติระมัดระวังและมองโลกในแงรายมากกวา สาเหตุที่เปนเชนนั้นเพราะคนอายุมากจะมี
ประสบการณชีวิตมากกวาผานยุคปญหาและมีผลประโยชนในสังคมมากกวาอายุเปนตัวกําหนดทัศนคติ ความ
ตองการ ความสนใจ พฤติกรรม การเลือกเปดรับขาวสารและความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารที่แตกตางกัน
2.2 เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการอานที่แตกตางกัน
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2.3 การติดตอสื่อสารตางกัน กลาวคือ เพศหญิงมีแนวโนมและมีความตองการที่จะสงและ
รั บ ข าวสารมากกว า เพศชาย ในขณะที่ เ พศชายนอกจากตองการรับ และสงขาวสารแลว ยังตองการสรา ง
ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย การวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่องไดแสดงใหเห็น
วาผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกันในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กําหนดบทบาทและกิจกรรมของทั้ง 2 เพศ ไวแตกตางกันผูหญิงมักมีจิตใจออนไหว เจาอารมณ ถูกชักจูงงาย
และหยั่งถึงจิตใจของคนไดดีกวาในขณะที่ผูชายใหเหตุผลและจดจําขาวสารไดมากกวาผูหญิง
2.4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได เชื้อชาติและชาติพันธุ ตลอดจน
ภูมิหลังของครอบครัว ทําใหคนมีวัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติและเปาหมายตางกัน ดังนั้นสถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจจึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับสาร
2.5 การศึกษา คนที่มีการศึกษาตางกันในยุคสมัยตางกัน ในระบบการศึกษาที่ตางกันหรือใน
สาขาวิ ช าที่ ต า งกั นย อมมี ความรู สึ กนึ กคิ ด อุดมการณและความตองการที่แตกตางกัน ออกไป เชน คนที่มี
การศึกษาสูงมีความรูกวางขวางในหลาย ๆ เรื่องสามารถเขาใจในสารดีกวาแตมักเปนคนไมเชื่ออะไรงายๆ สาร
ที่ไมมีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอมักถูกโตแยงจากคนกลุมนี้ ดังนั้นผูสงสารจึงตองตระหนักและ
ระมัดระวังในการใหขาวสารนั้น โดยตองพิจารณาวาผูรับสารมีการศึกษาในระดับใด เพื่อจะไดเสนอขาวสาร
คําแนะนํา และบริการใหเหมาะสมกับผูรับสาร
3. ความตั้งใจและประสบการณเดิม ในขณะที่มีความตั้งใจและมีประสบการณเดิมจะชวยใหบุคคล
รับรูขาวสารไดดีกวา
4. ความคาดหวังและความพึงพอใจ ความคาดหวังเปนความรูสึกที่สะทอนใหเห็นถึงความตองการ
ของคน ในการตีความสิ่งแวดลอมเพื่อใหไดมาในสิ่งที่ตนเองตองการ สวนความพึงพอใจในขาวสารที่ไดรับนั้น
อยูที่วาผูรับสารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและปฏิบัติงานตาง ๆ ใหลุลวงไปไดหรือไม
Wilbur Scharm กลาวถึงหลักการทั่วไปของการเลือกความสําคัญของขาวสารวาขึ้นอยูกับการใช
ความพยายามนอยที่สุด (Least effect) และผลที่จะได (Promise of reward) ซึ่งอยูในรูปของสูตรการเลือก
รับขาวสาร ดังนี้
การเลือกรับขาวสาร

สิ่งตอบแทนที่คาดหวัง
=

--------------------------------

ความพยายามทีต่ องใช

จากสูตรนี้จะเห็นไดวาคนเรามีแนวโนมที่จะเปดรับขาวสารที่ใชความพยายามนอย เชน ขาวสารตาง ๆ
ที่อยูใกลตัวสามารถเลือกรับไดงายและมีสารประโยชนตอตนเองในการเลือกนั้นอาจมีสาเหตุอื่นๆ อีก เชน
ประสบการณตางกัน ความสามารถในการประเมินสารประโยชนของขาวสาร ตลอดจนสภาวะทางสังคมและ
จิตใจของแตละคนดวย
สําหรับความหมายของการเปดรับขาวสารนั้น Samuel L.Becker (1972) ไดใหความหมายของการ
เปดรับขาวสารโดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปดรับขาวสารโดยจําแนกพฤติกรรมการเปดรับขาว คือ
1. การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) กลาวคือ บุคคลที่จะแสวงหา ขอมูลเมื่อตองการให
ความคลายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องทั่ว ๆ ไป
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2. การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) กลาวคือบุคคลจะเปดรับขาวเพื่อรับทราบขอมูลที่
ตนเองสนใจ อยากรู สนใจ หากมีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับตนเองก็จะใหความเอาใจใสอานหรือดู หรือฟง
เปนพิเศษ
3. การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) กลาวคือ บุคคลที่จะเปดรับขาวสารเพราะ
ตองการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพื่อผอนคลายอารมณ
สําหรับเหตุผลในการที่มนุษยเ ลือกสนใจหรือตั้งใจรับ ขาวสารอยางไรจากสื่อใดนั้ นมีนักวิชาการมี
ความเห็นวา ผูรับขาวสารจะเลือกรับขาวสารจากสื่อใดนั้นยอมเปนไปตามบทบาทและสถานภาพทางสังคมของ
ผูรับสาร และเพื่อนําไปเปนหัวขอในการสนทนาซึ่งจะทําใหผูรับสารรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม ในเรื่อง
ของวัตถุประสงคของการเลือกรับขาวสาร หรือการบริโภคขาวสารของผูรับสารนั้น ไดจําแนกวัตถุประสงคของ
การเลือกเปดรับขาวสารไว 4 ประการ คือ (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533 )
1. เพื่ อการรั บ รู (Cognition) คื อ ผู รับ สารตองการสารสนเทศ (Information) เพื่อ สนองตอ ความ
ตองการและความอยากรู
2. เพื่อความหลากหลาย (Diversion) เชน การเปดรับสื่อเพื่อแสวงหาความเราใจ ตื่นเตน สนุกสนาน
รวมทั้งการพักผอน
3. เพื่ออรรถประโยชนทางสังคม (Social Utility) หมายถึง การตองการสรางความคุนเคยหรือการ
เปนสวนหนึ่งของสังคม เชน การใชภาษารวมสมัย เพื่อหลีกเลี่ยงงานประจําหรือหลีกเลี่ยงคนรอบขาง
4. การผละสั งคม (Withdrawal) เปน การเปดรับ สื่อหรือเขาหาสื่อเพื่อหลีกเลี่ย งงานประจําหรือ
หลีกเลี่ยงคนรอบขาง
McCombs and Becker (1979) ไดใหแนวคิดวาโดยทั่วไปบุคคลแตละคนมีการเปดรับขาวสารหรือ
การเปดรับสื่อเพื่อตอบสนองความตองการ 4 ประการคือ
1. เพื่ อให เ รี ย นรู เ กี่ ย วกั บ เหตุ การณ (Surveillance) บุคคลสามารถติด ตามความเคลื่อนไหวและ
สังเกตการณตางๆ รอบตัวจากการเปดรับขาวสารทําใหคนเปนที่ทันเหตุการณ ทันสมัย
2. เพื่อการตัดสินใจ (Decision) การเปดรับขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของตนตอ
สภาวะหรือเหตุการณตางๆ รอบตัวเพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของชีวิตประจําวัน
3. เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปใชในการพูดคุยกับผูอื่น
ได
4. เพื่อการมีสวนรวม (Participation) เพื่อรับรูและมีสวนร วมในเหตุการณความเปนไปตางๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมรอบ ๆตัว
อยางไรก็ตามแมวาบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน มีวัตถุประสงคในการเปดรับ
ขาวสารที่แตกตางกันและมีความตองการในการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันนั้นแตโดยทั่วไปแลวบุคคลจะทํา
การเปดรับขาวสารอยู 3 ลักษณะ (ดวงฤทัย พงศไพฑูรย (2544) คือ
1. การเป ดรับ ขา วสารจากสื่อมวลชน โดยผูรับ สารมีความคาดหวังจากสื่อมวลชนวา การบริโ ภค
ขาวสารจากสื่อมวลชนจะชวยตอบสนองความตองการของเขาได ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือ
เปลี่ยนลักษณะนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรมบางอยางไดโดยการเลือกบริโภคสื่อมวลชนนั้นจะขึ้นอยูกับความตองการ
หรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง เพราะบุคคลแตละคนยอมมีวัตถุประสงคและความตั้งใจในการใชประโยชน
แตกตางกันไป
2. การเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล โดยสื่อบุคคลหมายถึง ตัวบุคคลผูที่นําขาวสารจากบุคคลหนึ่งไป
ยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดตอระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) ที่จะมีปฏิกิริยา
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โตตอบระหวางกัน Rogers and Shoemaker (1971) กลาววาในกรณีที่ตองการใหบุคคลใดเกิดการยอมรับ
สารนั้นควรที่จะใชการสื่อสารระหวางบุคคล โดยใชสื่อบุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร สื่อบุคคลนี้จะมีประโยชน
อยางมากในกรณีที่ผูสงสารหวังผลใหผูรับสารมีความเขาใจกระจางชัดเจนและตัดสินใจรับสารไดอยางมั่นใจ
ยิ่งขึ้น ซึ่งการสื่อสารระหวางบุคคลนี้สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ (เสถียร เชยประทับ , 2525)
2.1 การติดตอโดยตรง (Direct Contact) เปนการเผยแพรขาวสารเพื่อสรางความเขาใจหรือ
ชักจูงโนมนาวกับประชาชนโดยตรง
2.2 การติดตอโดยกลุม (Group Contact of Community Public) โดยกลุมจะมีอิทธิพล
ตอบุคคลสวนรวมชวยใหการสื่อสารของบุคคลบรรลุเปาหมายได เพราะเมื่อกลุมมีความสนใจมุงไปในทิศทางใด
บุคคลสวนใหญในกลุมก็จะมีความสนใจในทางนั้นดวย
3. การเปดรับขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยสื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหา
สาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุงหมายหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม (ปรมะ สตะเวทิน 2532) ตัวอยางของสื่อ
เฉพาะกิจ เชน จุลสาร แผนพับ โปสเตอร ใบปลิว คูมือ นิทรรศการ เปนตน ดังนั้นการเปดรับขาวสารจากสื่อ
เฉพาะกิจนี้ผูรับสารจะไดรับขอมูลขาวสารหรือความรูเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง
จากแนวความคิ ดเกี่ย วกั บการเป ดรับขาวสารนี้จะเห็นไดวาขาวสารเปน ปจ จัย สําคัญ ในการนํามา
ประกอบการตัดสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไมแนใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเทาใดบุคคลยอม
ต อ งการเป ด รั บ ข า วสารมากขึ้ น เท า นั้ น โดยไม จํ ากั ด ว าจะทํ า การเป ดรั บ ข า วสารจากสื่ อ ใด ไม ว าจะเป น
สื่อมวลชน สื่อบุคคล หรือสื่อเฉพาะกิจ แตทั้งนี้บุคคลจะทําการเปดรับขาวสารเฉพาะเรื่องที่ตนใหความสนใจ
เทานั้นเนื่องจากขาวสารในปจจุบันมีมากเกินกวาที่ผูรับสารจะรับไวทั้งหมดได จึงทําใหเกิดกระบวนการเลือก
รับขาวสารขึ้น อยางไรก็ตามบุคคลแตละคนก็จะมีเกณฑในการเลือกรับขาวสารที่แตกตางกันตามลักษณะสวน
บุคคล สภาพแวดลอมในสังคมนั้นๆ และวัตถุประสงคหรือความตองการที่จะเปดรับขาวสารของแตละบุคคลที่
แตกตางกันยอมทําใหมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางกันไดดวย
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวมของประชาชนเปนคําที่ไมอาจกําหนดนิยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมได เพราะ
ความหมายของการมีสวนรวมอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ หรือแมแตในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้น
การนิยามความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน ควรมีลักษณะจํากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองหนึ่ง ๆ เทานั้น อยางไรก็ดี กลุมผูเชี่ยวชาญดังกลาวไดขยายความการมีสวนรวมของประชาชนวา
ครอบคลุมประเด็นดังนี้ (จุฑารัตน ชมพันธ , 2550)
ประเด็นที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชนครอบคลุมการสรางโอกาสที่เอื้อใหสมาชิกทุกคนของชุมชน
และของสังคมไดรวมกิจกรรมซึ่งนําไปสู และมีอิทธิพลตอกระบวนการ พัฒนา และเอื้อใหไดรับประโยชนจาก
การพัฒนาโดยเทาเทียมกัน
ประเด็ นที่ 2 การมี สว นรว มสะทอนการเขาเกี่ยวของโดยสมัครใจ และเปน ประชาธิป ไตยในกรณี
ดังนี้คือ การเอื้อใหเกิดการพยายามพัฒนา การแบงสรรผลประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน และการ
ตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมายนโยบายและการวางแผนดําเนินการโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นที่ 3 การมีสวนรวมเปนตัวเชื่อมโยงระหวางประชาชนและทรัพยากรเพื่อพัฒนากับประโยชน
ที่ไดรับจากการลงทุนดังกลาว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ ไมวาระดับ
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ทองถิ่นภูมิภาค และระดับชาติจะชวยกอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน
ที่ไดรับ
ประเด็นที่ 4 การมีสวนรวมของประชาชนอาจแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ นโยบาย
และโครงสรางการบริหาร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ ประชากร การมีสวนรวมของประชาชนมิไดเปน
เพียงเทคนิควิธีการแตเปนปจจัยสําคัญในการประกันใหเกิดกระบวนการพัฒนาที่มุงเอื้อประโยชนตอประชาชน
ทวีทอง หงษวิวัฒน (2527) มีความเห็นที่สอดคลองวา การมีสวนรวม หมายถึง สิทธิของประชาชนตอ
การตัดสินใจนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดสรร (allocation) และการใชประโยชน (utilization) ของทรัพยากร
เพื่อการผลิต ซึ่งเปนความจําเปนที่ประชาชนตองเขารวมในการวางแผน เพื่อการกินดีอยูดี และสามารถ
ตอบสนองตอสิ่งที่เขาถึง ซึ่งการพัฒนาใหคนจนไดรับประโยชนเพื่อการผลิต การบริการ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสาธารณะดวยและการมีสวนรวมคือการที่ประชาชนเขาไปมีสวนในการตัดสินใจในระดับตาง ๆ ทางการ
จัดการบริการทางการเมือง เพื่อกําหนดความตองการของชุมชนของตน การมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิด
กระบวนการและโครงสร า งที่ ป ระชาชนสามารถที่ จ ะแสดงออกซึ่ ง ความต อ งการของตนการจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคั ญการเขา รว มในการพัฒ นาและไดรับประโยชนจ ากการพัฒนานั้น โดยเนนการใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกประชาชนในชนบท และเปนกระบวนการกระทําที่ประชาชนมีความสมัครใจ เขามามีสวนในการ
กําหนดการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนเอง โดยใหประชาชนไดมีสวนในการตัดสินใจเพื่อตนเอง ทั้งนี้โดยมิใช
การกําหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก
ทศพล กฤตยพิสิฐ (2538) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมที่เนนในรูปกลุม/องคกรหรือชุมชนไววา
หมายถึง การที่ปจเจกบุคคล กลุมหรือชุมชน มีความเห็นพองตองกันในเรื่องที่มีผลกระทบใด ๆ ตอการดําเนิน
ชีวิตของตนเอง แลวมีการแสดงใหเห็นถึงความตองการรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
ตน จนมาสูการตัดสินใจกระทําการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น ๆ มีความรวมมือและรับผิดชอบในกิจกรรม
การพัฒนาที่เปนประโยชนตอสังคม โดยในขั้นตอนตาง ๆ ของการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ มีกลุมหรือองคกร
ชุมชนรองรับ ประชาชนที่เขารวมมีการพัฒนาภูมิปญญา และการรับรูสามารถคิด วิเคราะห และตัดสินใจเพื่อ
กําหนดการดําเนินชีวิตของตนเองได ประชาชน หรือชุมชนไดพัฒนาขีดความสามารถของตน ในการจัดการ
ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรที่มีอยู เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตาม
ความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม
นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม คือ การที่ฝาย
หนึ่งฝายใดที่ไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขา รวม การตัดสินใจหรือเคยมาเขารวมดวยเล็กนอยได
เขารวมดวยมากขึ้น เปนไปอยางมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใชมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวมดวยอยางแทจริง
ยิ่งขึ้นและการเขารวมนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทายของโครงการ
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2531) ไดสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเขารวมอยางแข็ง
ขันและอยางเต็มที่ของกลุมบุคคลผูมีสวนไดเสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมี สวนรวมในอํานาจ การตัดสินใจและหนาที่ความรับผิดชอบ การมีสวนเขารวมจะเปนเครื่อง
ประกันวาสิ่งที่ ผูมีสวนไดเสียตองการที่สุดนั้น จักไดรับการตอบสนองและทําใหมีความเปนไปไดมาก ขึ้นวาสิ่งที่
ทําไปนั้นจะตรงกับความตองการที่แทจริง และมั่นใจมากขึ้นวาผูเขารวม ทุกคนจะไดรับประโยชนเสมอหนากัน
นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม คือ การที่ฝาย
หนึ่งฝายใดที่ไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขา รวม การตัดสินใจหรือเคยมาเขารวมดวยเล็กนอยได
เขารวมดวยมากขึ้น เปนไปอยางมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใชมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวมดวยอยางแทจริง
ยิ่งขึ้นและการเขารวมนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทายของโครงการ
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วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2531, หนา 10) ไดสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเขารวม
อยางแข็งขันและอยางเต็มที่ของกลุมบุคคลผูมีสวนไดเสียในทุก ขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมี สวนรวมในอํานาจ การตัดสินใจและหนาที่ความรับผิดชอบ การมีสวนเขารวมจะเปน
เครื่องประกันวาสิ่งที่ ผูมีสวนไดเสียตองการที่สุดนั้น จักไดรับการตอบสนองและทําใหมีความเปนไปไดมาก ขึ้น
วาสิ่งที่ทําไปนั้นจะตรงกับความตองการที่แทจริง และมั่นใจมากขึ้นวาผูเขารวม ทุกคนจะไดรับประโยชนเสมอ
หนากัน
ปาริ ช าติ วลั ย เสถี ย ร (2543) ได ใ ห ค วามหมายของการมี ส ว นร ว มใน 2
ลั ก ษณะ กล า วคื อ
ลักษณะที่ 1 การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนมีสวนรวม
ในกระบวนการพั ฒ นาตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น จนสิ้ น สุ ด โครงการ เช น การร ว มกั น ค น หาป ญ หา การวางแผนการ
ตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมถึงการรับ
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชน
ลักษณะที่ 2 การมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งสามารถจําแนกไดเปนสองประเภทคือ การสงเสริมสิทธิ
และพลังอํานาจของพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ โดยการสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจ
ของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนของ
กลุ ม ควบคุ ม การใช แ ละการกระจายทรั พ ยากรของชุ มชนอัน จะก อ ให เ กิด กระบวนการและโครงสร า งที่
ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน และไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา และมี
การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเปนการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยการกระจายอํานาจใน
การวางแผนจากสวนกลางมาสูสวนภูมิภาค เพื่อใหภูมิภาคมีลักษณะเปนเอกเทศ ใหมีอํานาจทางการเมือง
การบริหารมีอํานาจตอรองในการจัดการทรัพยากรโดยอยูในมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได
ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการคืนอํานาจในการพัฒนาใหแกประชาชน เพื่อใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของ
ตนเอง
Batten (อางใน ถนอม สุขสงาเจริญ , 2526) กลาวถึง แนวคิดการมีสวนรวมวา เปนการเปดโอกาสให
ประชาชนไดมีสวนรวมในกิจการตาง ๆ ในการใชความคิด ตัดสินใจ วางแผน และดําเนินการ โดยยึดหลัก
ตอไปนี้ คือ หลักการชวยตนเอง หลักการใหประชาชนมีสวนรวม และหลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน
คํานิยามดังกลาวจะเห็นไดวาการมีสวนรวมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคมไมวาจะในบริบท
ของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม ยอมเปนสิ่งที่แสดงออกใหเห็นถึงพัฒนาการรับรู และ
ภูมิปญญาในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของตนเองในการจัดการควบคุมการใช และการกระจาย
ทรั พยากรที่ มีอยู เพื่ อประโยชนตอการดํ ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปน อยางสมศักดิ์ศรี
นอกจากนี้ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใชทรัพยากร
ควบคุมการกระจายทรัพยากรที่มีอยู เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหประชาชนได
พัฒนาการรับรูและภูมิปญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตน โดยภาครัฐจะตอง
คืนอํานาจในการกําหนดการพัฒนาใหแกประชาชน เพื่อใหประชาชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคมไดมี
โอกาสในการแสดงความตองการ แสวงหาทางเลือก หรือเสนอขอเรียกรอง เพื่อปกปองผลประโยชนรวมของ
กลุม และเปนผูมีบทบาทหลักในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน คือเปนผูกําหนดความจําเปนพื้นฐานของ
ชุมชนและเปนผูระดมทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสนองตอบความจําเปนพื้นฐานและบรรลุวัตถุประสงคบางประการ
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
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ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน
การมีสวนรวมของชุมชนนั้นมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้
Cohen and Uphoff (1981) ไดใหความหมาย การมีสวนรวมของชุมชนวา สมาชิกของชุมชนตองเขา
มามีสวนเกี่ยวของใน 4 มิติ ไดแก
1. การมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอะไรและทําอยางไร
2. การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ
3. การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ
โดยสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชน ไดเขามามีสว นรว มชว ยเหลือและเขามามีอิทธิพลตอ
กระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงไดรับผลประโยชนจากการพัฒนานั้นอยางเสมอภาค
Cemer Priticia Lundy (1999) กลาววา "การใหโอกาสใหประชาชนเปนฝายตัดสิน กําหนดความ
ตองการของตนเองเปนการเสริมพลังอํานาจใหประชาชน ระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การ
ตัดสินใจ และควบคุมกิจกรรมตาง ๆ มากกวาที่จะเปนฝายตั้งรับการพัฒนาเพียงฝายเดียว" (กระบวนการและ
เทคนิคการทํางานของนักพัฒนา หนา 196)
นอกจากนี้ สุช าดา จัก รพิสุท ธิ์ (2547) ศึก ษาเรื่อ งชุม ชนกับ การมีสวนรวมจัดการศึกษา สรุปได
วาการมีสวนรวมของชุมชน แบงไดออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1. ลักษณะการมีสว นรว มจากความเกี่ย วของทางดานเหตุผ ล โดยการเปดโอกาสใหสังคม องคกร
ตางๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หนาที่ในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ตั้งแตการ
คิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การรวมปฏิบัติและการรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
สงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผลประโยชนตอชุมชนตามจุดมุงหมายที่กําหนดดวยความสมัคร
ใจ
2. ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานจิตใจ เปนการมีสวนรวมของชุมชน ที่การเกี่ยวของ
ทางดานจิตใจ อารมณ รวมทั้ง คานิยมของประชาชนเปนเครื่องชี้นําตนเองใหเขามามีสวนรวม แสดงความคิด
ริเริ่มสรางสรรค การกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ทําใหผูที่เขามามีสวนรวม เกิดความผูกพัน มี
ความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรมที่ดําเนินงานดวยความสมัครใจ
ลักษณะของการมีสวนรวม
Cohen and Uphoff (1977) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนาโดยทั่วไปประชาชน
อาจเขารวมในกระบวนการตัดสินใจวาจะทําอะไร เขารวมในการนําโครงการไปปฏิบัติโดยเสียสละทรัพยากร
ตาง ๆ เชน แรงงาน วัสดุ เงิน หรือรวมมือในการจัดกิจกรรมเฉพาะดาน เขารวมในผลที่เกิดจากการพัฒนาและ
รวมในการประเมินผลโครงการ
นอกจากลักษณะการมีสวนรวมดังที่กลาวมาแลว ยังมีผลการศึกษาของ Lee J Cary (1970)
ที่กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวม โดยแบงตามบทบาทและหนาที่ของผูเขารวมกิจกรรมการพัฒนา ไดแก
1. เปนสมาชิก (Membership)
2. เปนผูเขาประชุม (Attendance at meeting)
3. เปนผูบริจาคเงิน (Financial Contribution)
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4. เปนประธาน(Leader)
5. เปนกรรมการ(Membership in Committees)
กลาวโดยสรุปลักษณะการมีสวนรวมอาจแบงโดย
1. การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน การชวย ทํากิจกรรม รวม
ประชุม รวมแสดงความคิดเห็น
2. อํานาจหนาที่ของผูเขารวม คือ ความเปนผูนํา เปนกรรมการ เปนสมาชิก
ปจจัยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
การที่จะใหประชาชนมีสวนรวม นอกจากการปลูกฝงจิตสํานึกแลวจะตองมีการสงเสริมและกระตุนให
เกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางซึ่งควรพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี้
1. ป จ จั ย เกี่ ย วกั บ กลไกของภาครั ฐ ทั้ ง ในระดั บ นโยบายมาตรการ และการปฏิ บั ติ ที่
เอื้ออํานวย รวมทั้งการสรางชองทางการมีสวนรวมของประชาชน จําเปนที่จะตองทําใหการพัฒนาเปนระบบ
เปดมีความเปนประชาธิปไตย มีความโปรงใส รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และมีการตรวจสอบได
2. ปจจัยดานประชาชน ที่มีจิตสํานึกตอปญหาและประโยชนรวมมีสํานึกตอความ สามารถและภูมิ
ปญญาในการจัดการปญหาซึ่งเกิดจากประสบการณและการเรียนรู ซึ่งรวมถึงการ สรางพลังเชื่อมโยงในรูป
กลุมองคกร เครือขายและประชาสังคม
3. ปจจัยดานนักพัฒนาและองคกรพัฒนา ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทในการสงเสริมกระตุน สรางจิตสํานึก
เอื้ออํานวยกระบวนการพัฒนาสนับสนุนขอมูลขาวสารและทรัพยากรและรวมเรียนรูกับสมาชิกชุมชน
หลักการสําคัญของการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนมี ดังนี้ (ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนา
พงศธร, 2532)
1. หลักการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางทางราชการกับประชาชน โดย ยึดถือความศรัทธาของ
ประชาชนที่มีตอหนวยงานหรือตอบุคคล
2. หลักการขจัดความขัดแรง ความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนและความคิด จะมี อิทธิพลตอการ
ดําเนินงานพัฒนาเปนอยางมากเพราะจะทําใหงานหยุดชะงักและลมเหลว
3. หลักการสรางอุดมการณและคานิยมในดานความขยัน ความอดทน การรวมมือ การซื่อสัตย และ
การพึ่งตนเอง เพราะอุดมการณเปนเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให รวมสนับสนุนนโยบาย และเปาหมายการ
ดําเนินงาน และอาจกอใหเกิดขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน
4. การใหการศึกษาอบรมอยางตอเนื่องเปนการสงเสริมใหคนมีความรูความคิด ของตนเอง ชวยให
ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การใหการศึกษาอบรมโดยให ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบัติ จะชวยให
ประชาชนสามารถคุมครองตนเองได รูจักวิเคราะหเห็นคุณคาของงาน และนาไปสูการเขารวมในการพัฒนา
5. หลักการทํางานเปนทีม สามารถนํามาใชในการแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาได
6. หลักการสรางพลังชุมชน การรวมกลุมกันทํางานจะทําใหเกิดพลังในการ ทํางานและทําใหงานเกิด
ประสิทธิภาพ
สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (2545,หนา 118) ได กลาวถึงยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนไว 2 ประการคือ
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ตางๆ

1. การจัดกระบวนการเรียนรู สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้
1.1 จัดเวทีวิเคราะหสถานการณของหมูบานเพื่อทําความเขาใจและเรียนรูรวมกันในประเด็น

1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณหรือจัดทัศนศึกษาระหวางกลุมองคกร ตาง ๆ ภายใน
ชุมชนและระหวางชุมชน
1.3 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะดานตาง ๆ
1.4 ลงมือปฏิบัติจริง
1.5 ถายทอดประสบการณ และสรุปบทเรียนที่จะนําไปสูการปรับปรุง กระบวนการทํางานที่
เหมาะสม
2. การพัฒนาผูนําเครือขาย เพื่อใหผูนําเกิดความมั่นใจในความและ ความสามารถที่มี จะชวยให
สามารถริ เ ริ่ ม กิ จ กรรมการแก ไ ขป ญ หา หรื อ กิ จ กรรมการ พั ฒ นาได ซึ่ ง สามารถทํ า ไค ห ลายวิ ธี ดั ง นี้
2.1 แลกเปลี่ยน เรียนรูระหวางผูนําทั้งภายในและภายนอกชุมชน
2.2 สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ย นเรียนเอยางตอเนื่อง และสนับสนุน ขอมูลขาวสารที่
จําเปนอยางตอเนื่อง
2.3 แลกเปลี่ ย นเรี ย น!และดํ า เนิ น งานร ว มกั น ของเครื อ ข า ยอย า งต อ เนื่ อ งจะทํ า ให เ กิ ด
กระบวนการจัดการและจัดองคกรรวมกัน
ขั้นตอนกระบวนการมีสวนรวม
การเขามามีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เพื่อการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชนนั้น มีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้ Fornaroff (1980) เสนอวา
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนมีขั้นตอนการมีสวนรวม ดังนี้
1. การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเปาหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ตองใช ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล
2. การดําเนินงาน
3. การใชบริการจากโครงการ
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
นอกจากนี้ อภิญญา กังสนารักษ (2544) ไดนําเสนอขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนวา ชุมชนตองมี
สวนรวมใน 4 ขั้นตอน คือ
1. การมีสวนรวมในการริ เริ่มโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุม ชน ร ว ม
ตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ
2. การมีสวนรวมในขั้นการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน รวมถึง
ทรัพยากรและแหลงวิทยากรที่จะใชในโครงการ
3. การมีสวนรวมในขั้นตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการ โดยรวมชวยเหลือดานทุน
ทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงาน
4. การมีส วนรวมในการประเมินผลโครงการ เพื่อใหรูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุป ระสงคที่
กําหนดไวหรือไม โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเนื่องหรือประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราว
เดียวก็ได
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อคิน รพีพัฒน (2547) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข
2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แกไขปญหา
3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
คือ

โกวิทย พวงงาม (2545) ไดสรุปถึงการมีสวนรวมที่แทจริงของประชาชนในการพัฒนา มี 4 ขั้นตอน

1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของแตละทองถิ่น กลาวคือ ถาหากชาว
ชนบทยังไมสามารถทราบถึงปญหาและเขาใจถึงสาเหตุของปญหา ในทองถิ่นของตนเปนอยางดีแลว การ
ดําเนินงานตาง ๆ เพื่อแกปญหาของทองถิ่นยอม ไรประโยชน เพราะชาวชนบทจะไมเขาใจและมองไมเห็นถึง
ความสําคัญของการ ดําเนินงานเหลานั้น
2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงาน เปน ขั้นตอนที่จะชวย
ใหชาวชนบทรูจักวิธีการคิด การตัดสินใจอยางมีเหตุผล รูจักการ นําเอาปจจัยขาวสารขอมูลตาง ๆ มาใชในการ
วางแผน
3. การมี ส ว นร ว มในการลงทุ น และการปฏิบัติงานแมชาวชนบทสว นใหญจ ะมีฐ านะยากจนแตก็มี
แรงงานของตนที่สามารถใชเขารวมได การรวมลงทุนและปฏิบัติงาน จะทําใหชาวชนบทสามารถคิดตนทุน
ดําเนินงานไดดวยตนเอง ทําใหไดเรียนรูการดําเนิน กิจกรรมอยางใกลชิด
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน ถาหากการติดตามงานและ ประเมินผลงานขาด
การมีสวนรวมแลวชาวชนบทยอมจะไมทราบดวยตนเองวางานที่ทํา ไปนั้นไดรับผลดี ไดรับประโยชนหรือไม
อยางใด การดําเนินกิจกรรมอยางเดียวกันใน โอกาสตอไป จึงอาจจะประสบความยากลําบาก
นอกจากนี้สํานักมาตรฐานการศึกษา (2545) กลาวถึง การมีสวนรวมในขั้นตอนของการพัฒนา 5 ขั้น
ดังนี้
1.ขั้นมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาในชุมชนตลอดจน กําหนดความตองการของ
ชุมชน และมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ
2.ขั้นมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาโดยประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค
ของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่ใช
3.ขั้นมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวม ในการสรางประโยชนโดย
การสนับสนุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือเขารวม บริหารงาน ประสานงานและดําเนินการขอความ
ชวยเหลือจากภายนอก
4.ขั้นการมีสวนรวมในการับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ ประชาชนมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชนที่พึงไดรับจากการพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชนอันเกิดจากการพัฒนาทั้งดานวัตถุและจิตใจ
5. ขั้นการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา เปนขั้นที่ประชาชนเขารวม ประเมินวาการพัฒนาที่
ไดกระทําไปนั้นสําเร็จดามวัตถุประสงคเพียงใด
จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนทั้งหมดสรุปไดวา ขั้นตอนของการเขามามีสวน
รวมของชุมชนนั้นมี 6 ขั้นตอน ไดแก
1. การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา และแนวทางแกไข
2. ตัดสินใจกําหนดความตองการ
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3. ลําดับความสําคัญ
4. วางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร
5. วางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร
6. ดําเนินงานตามโครงการ และ/หรือ สนับสนุนการดําเนินงาน
7. ประเมินผล
ระดับของการมีสวนรวมของประชาชน
ระดับของการมีสวนรวมของประชาชนเปนสิ่งสําคัญของการมีสวนรวม นักวิชาการการมีหลายทานได
ยอมรับรวมกันวาการมีสวนรวมของประชาชนมีหลายระดับ (จุฑารัตน ชมพันธุ , 2555) และมีความสําคัญใน
การดํ าเนิ นการมีส วนร วมของประชาชนใหป ระสบความสําเร็จ ตามหลักการระดับ ของการมีสว นรว มของ
ประชาชนสามารถแบงไดหลายวิธีและหลายระดับขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและความละเอียดในการแบงโดย
ปจจัยหลักขึ้นอยูกับการที่รัฐหรือผูที่มีอํานาจตัดสินใจยินยอมใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจที่
เกี่ยวของกับนโยบาย กิจกรรมหรือโครงการพัฒนามากนอยเพียงใด โดยความสัมพันธระหวางอํานาจตัดสินใจ
ของรั ฐ จะแปรผกผั น กั บ ระดั บ การมี ส ว นร ว มของประชาชน ถ า ประชาชนมี อิ ท ธิ พ ล อํ า นาจต อ รองใน
กระบวนการมีสวนรวมมาก รัฐจะมีอํานาจในการตัดสินใจที่ลดลง (Arnstein,1969)
นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546 ) ไดกลาวถึงระดับของการมีสวนรวมแบงเปน 5 ระดับ คือ
1. การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน
2. การมีสวนรวมรับขอมูลขาวสาร
3. การมีสวนรวมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีสวนไดเสีย โดย แบงเปน 3 กรณีแลวแต
กิจกรรมในตนอยูในขั้นตอนใดตอไปนี้
3.1 ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจนอยกวาเจาของโครงการ
3.2 ตนมีนํ้าหนักการตัดสินใจเทากบเจาของโครงการ
3.3 ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจมากกวาเจาของโครงการ
4. การสวนรวมทํา คือรวมในขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด
5. การมีสวนรวมสนับสนุน คืออาจไมมีโอกาสรวมทํา แตมีสวนรวมชวยเหลือ ในดานอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังไดมีการแบงระดับของการมีสวนรวมเปนระดับของการมีสวนรวม ตามแนวทาง
พัฒนาชุมชน เปนการมีสวนรวมในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได แบงไวดังนี้
1. รวมคนหาปญหาของตนใหเห็นวาสิ่งใดที่เปนปญหารากเหงาของปญหา
2. รวมคนหาสิ่งที่จําเปนของตนในปจจุบันคืออะไร
2.1 รวมคิดชวยตนเองในการจัดสําดับปญหา เพื่อจะแกไขสิ่งใดกอนหลัง
2.2 วางแผนแกไขปญหาเปนเรื่อง ๆ
2.3 รวมระดมความคิด ถึงทางเลือกตาง ๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อ แกไข
ปญหาที่วางแผนนั้น
2.4 รวมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนํามาใช
2.5 รวมดําเนินการแกไขปญหานั้น ๆ
2.6 รวมติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงาน
2.7 รวมรับผลประโยชน/หรือรวมเสียผลประโยชนจากการดําเนินงาน
การมีสวนรวมของประชาชนสามารถจัดระดับจากต่ําสุดไปสูระดับสูงสุดได 7 ระดับ ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้
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สูง

ต่ํา
ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control)
การสนับสนุนความคิดของประชาชนโดยประชาชนเปนผูผลิตวางแผนและ
ดําเนินโครงการเอง เชน การลงประชามติ
ระดับการรวมตัดสินใจ รวมติดตามตรวจสอบ (Delegated Power)
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ระดับการรวมดําเนินการ (Partnership)
ประชาชนและเจาของโครงการดําเนินกิจกรรมรวมกัน

ระดับการมี อํานาจของ
สวนรวม ประชาชน
ของ
ประชาชน

ระดับการสรางความรวมมือ การวางแผนรวมกัน (Involvement)
การมีสวนรวมทีก่ วางขึ้น มีความรับผิดชอบกันในการวางแผนและผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ใชสําหรับ
ประเด็นที่ซับซอนและมีขอโตแยงมาก เชน กลุมที่ปรึกษา คณะวางแผน

อํานาจของรัฐบาล/
ผูมีอํานาจตัดสินใจ/
เจาของโครงการ

ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation)
การเจรจากันอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชนเพื่อประเมินความกาวหนา
หรือระบุประเด็นหรือขอสงสัยตาง ๆ เชน การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเปดกวาง
รับขอคิดเห็น
ระดับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Information Provision)
ผูวางแผนโครงการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดรับขอมูลมากขึ้นและเพือ่ ให
ประเด็นในการประเมินผลชัดเจนยิ่งขึ้น เชน การสํารวจ การบรรยายใหประชาชนฟงถึงกิจกรรมแลว
รับขอคิดเห็น

ระดับการใหขอมูล (Informing)
เปนวิธีการที่งายที่สุดของการติดตอสื่อสารระหวางผูวางแผนโครงการและประชาชนเพื่อใหขอมูลแกประชาชนเกี่ยวกับ
การตัดสินใจของผูวางแผนโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ แตไมเปดโอกาสใหประชาชนแสดงขอคิดเห็นหรือเขามา
เกี่ยวของใด ๆ เชน การแถลงขาว การแจกขาว การแสดงนิทรรศการ การทําหนังสือพิมพใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่ํา

ภาพที่ 1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ที่มา : ดัดแปลงจาก Arnstein (1969) , Burikul (2009) , Petts (1999) และ Sinclair & Diduck (1995)
อางใน จุฑารัตน ชมพันธุ (2555)
1. ระดับการใหขอมูล (Informing) เปนระดับการมีสวนรวมที่ตําที่สุด โดยรัฐหรือเจาของโครงการให
ขอมูลที่เกี่ยวของกับประชาชนเมื่อกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาตางๆ ไดถูกคิดริเริ่มแลว โดยประชาชนมีสิทธิ
เพียงการเขาถึงขอมูลขาวสารนั้น โดยไมมีชองทางในการแสดงความคิดเห็นหรือเกี่ยวของใด ๆ กับการตัดสินใจ
นั้ น ๆ อย างไรก็ ต ามกล า วได ว า ระดั บ การเข าถึง ขอมู ล ขา วสารของประชาชน และผู มีสว นได เสีย นั้น เป น
จุดเริ่มตนของการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม วิธีการใหขอมูลมีไดหลายเทคนิควิธี เชน การประกาศผาน
หนังสือพิมพ การแจกแผนพับ การแสดงนิทรรศการ เปนตน
2. ระดับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Information Provision) เปนระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเมื่อ
ประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลสารแลว พวกเขาก็สามารถที่จะคนหาสาเหตุของปญหา วิเคราะหความ

สูง
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จําเปนและความตองการของกิจกรรมหรือโครงการและพิจารณาถึงขอดี ขอเสียของทางเลือกตางๆ ไดดียิ่งขึ้น
โดยที่รัฐหรือผูมีอํานาจตัดสินใจเชิญชวนใหประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรวมแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมหรือ
โครงการนั้นๆ เพื่อใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจนําไปใชประกอบการตัดสินใจตอไป
3. ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) เปนระดับขั้นที่มีการเปดโอกาสใหมีการเจรจากันอยาง
เป น รู ป แบบระหว า งผู กํา หนดนโยบาย เจ า ของโครงการ ประชาชนผู ได รั บ ผลกระทบและสาธารณชนมี
จุดมุงหมายเพื่อนําขอมูลและผลการศึกษามาปรึกษาหารือกับประชาชนในประเด็นปญหา ทางเลือกทางแกไขที่
เกี่ย วข องกับ นโยบาย/โครงการนั้ น ๆ โดยเป ดโอกาสให ป ระชาชนสามารถแสดงความคิ ดเห็น ได แต ไม มี
หลักประกัน วาแนวความคิดเหลานั้นจะถูกนําเขาสูกระบวนการพิจ ารณาอยางเหมาะสม และมีผลตอการ
ตัดสินใจเพียงใด ซึ่งอาจกลาวไดวาการมีสวนรวมในประเทศไทยสวนใหญอยูในระดับนี้ โดยประเทศไทยไดใหมี
การดํ า เนิ น การมี ส ว นร ว มของประชาชนในโครงการที่มีผ ลกระทบตอสุขภาพ อนามัย ของประชาชนและ
คุณภาพของสิ่งแวดลอมอยูในระดับนี้ผานทางกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดว ยการรับ ฟ งความคิ ดเห็ น ของประชาชน พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจกรรมซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2553
4. ระดับการสรางความรวมมือ การวางแผนรวมกัน (Involvement) เปนระดับที่เปดโอกาสใหมีการ
สื่อสารแบบสองทาง มีขอบเขตที่กวางขึ้น มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเปดโอกาส
ให มี การวางแผนร ว มกั น ในการเตรี ย มหรื อการดําเนิน โครงการ โดยเฉพาะความคิ ดเห็ น ที่ นํา ไปสู การลด
ผลกระทบที่ อาจเกิ ดจากการดํ า เนิ น โครงการหรือการลดปญ หาความขัดแยง เหมาะสําหรับ การพิจารณา
ประเด็นที่มีความยุงยากซับซอน หรือมีขอโตแยงมากอยางไรก็ตามผูมีอํานาจตัดสินใจยังคงอํานาจการตัดสินใจ
ขั้นสุดทาย วิธีการมีสวนรวม เชน การประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม กลุมที่ปรึกษา
5. ระดับการรวมดําเนินการ (Partnership) ระดับนี้ผูมีอํานาจตัดสินใจ ผูดําเนินนโยบาย/โครงการ
และประชาชนรวมกันจัดทําหรือดําเนินการตามนโยบายหรือโครงการนั้น ๆ เปนการปฏิบัติตามนโยบายหรือ
ดําเนินโครงการรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่วางไว
6. ระดับการรวมตัดสินใจ รวมติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Delegated Power) เปนระดับที่
ประชาชนมีสิทธิในการแลกเปลี่ยนกับผูมีอํานาจตัดสินใจและสามารถเขารวมตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนิน กิจ กรรมหรื อโครงการนั้ น ๆ วา บรรลุวัตถุป ระสงคและเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม การมีสว นรวมของ
ประชาชนในระดับนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินนโยบายและโครงการพัฒนาตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางมาก เนื่องจากประชาชนจะทําหนาที่เฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
และเตือนภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรม หรือโครงการที่สงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน สังคมและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม โดยรูปแบบของการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลอาจอยูในรูปของการจัดตั้งคณะกรรมการ
กลางที่ประกอบจากผูมีสวนไดเสียที่ครอบคลุมทุกภาคสวน
7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เปนระดับการมีสวนรวมขั้นสูงสุด โดย
ประชาชนสามารถริเริ่มนโยบายวางแผนและดําเนินโครงการตาง ๆ ไดเองตั้งแตตนโดยเจาหนาที่/หนวยงาน
ของรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
จะสังเกตไดวาการแบงระดับการมีสวนรวมนั้นในแตระดับมีนัยของการกระจายอํานาจของภาครัฐที่มี
ตอภาคประชาชน บทบาทของประชาชนจะเพิ่มขึ้นตามระดับการมีสวนรวมที่สูงขึ้น นอกจากนี้การที่ประชาชน
จะสามารถมีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้นไดนั้น จะตองมีการมีสวนรวมในระดับลางอยางเหมาะสมกอน เนื่องจาก
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หากประชาชนไมไดรับขอมูลที่เกี่ยวของอยางครบถวน สมบูรณแลว ประชาชนยอมไมสามารถคิด วิเคราะห
ข อ มู ล ได อ ย า งครอบคลุ ม ในการแสดงความคิ ดเห็ น การรว มปรึ ก ษาหารื อ การ ว มตั ด สิ น ใจ ติ ด ตามและ
ตรวจสอบ (Bureekul, 2009) ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย หรือดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพได
สําหรับ บริบ ทในประเทศไทย ในอดีตจนถึงปจจุบันกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒ นาประเทศ
โดยเฉพาะของภาครัฐมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ในระดับต่ํา
หรือแทบไมมีสวนรวมเลย สวนใหญเปนในลักษณะที่รัฐเปนผูริเริ่มและตัดสินใจใหมีกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาขึ้นแลวจึงแจงใหประชาชนทราบในภายหลัง ซึ่งการมีสวนรวมในรูปแบบนี้เปนลักษณะการสั่งการจาก
ภาครัฐสูประชาชน (Top-down approach) (Vatanasapt, 2003) เปนการมีสวนรวมที่มิไดเกิดจากความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง ซึ่งประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาในการดําเนินการ การมีสวนรวมของ
ประชนคือ “ใครเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทาย” ในการดําเนินนโยบายหรือโครงการพัฒนาตาง ๆ
อยางไรก็ตามการมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูงที่ประชาชนในระดับสูงที่ประชาชนเปนฝายริเริ่ม
คิด ตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาใด ๆ นั้นในบางกรณีก็อาจก็ใหเกิดปญหาไดเชนกัน
เชนกรณีที่ตองมีการตัดสินใจอยางเรงดวนตองตัดสินใจทันที เนื่องจากกระบวนการมีสวนรวมตองใชระยะเวลา
ในการดําเนินการแตเมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมสามารถสรางกระบวนการมีสวนรวมไดก็จําเปนตองมีการ
สรางความเขาใจกับสาธารณชนใหทราบถึงเหตุผลเพื่อปองกันความขัดแยงในกลุมผูมีสวนไดเสียหรือในกรณีที่
การดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ จําเปนตองไดรับความสนับสนุนชวยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งในทาง
ปฏิบัตินั้นอาจไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากไมไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจตัดสินใจ (Mallikamart,
1996) เปนที่ยอมรับกันวาการบริหารจัดการจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ตอเมื่อไดรับความรวมมืออยางจริงจัง
จากทั้งสองฝาย โดยเปนการจัดการเชิงบูรณาการ ภาครัฐตองใหขอมูลที่จําเปนแกประชาชนอยางครบถวน
รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นรวมพิจารณากิจกรรมหรือโครงการดังกลาว
และทําการตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ บนพื้นฐานขอมูลที่รอบดานและครอบคลุมโดยเฉพาะขอมูล
หรือความตองการของผูมีสวนไดเสีย สวนภาคประชาชนจะตองเปดใจรับและพิจารณาขอมูลขาวสารตาง ๆ
อย า งรอบคอบ รวมทั้ ง ร ว มเสนอทางเลื อ กในการแก ไ ขป ญ หาและวิ เ คราะห ท างเลื อ กนั้ น ๆ อย า งถี่ ถ ว น
(Poboon,2007)
อาจกลาวไดวาการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีคุณคาหรือการมีสวนรวมของประชาชนที่ประสบ
ความสําเร็จนั้นประชาชนตองมีสวนรวมดวยความกระตือรือรน ผูมีสวนไดเสียมีอํานาจตอรองในกระบวนการ
ตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ รวมถึงการมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของสังคมและการจัดการ
ทรั พยากรเพื่ อให บ รรลุ วัตถุ ประสงค และต องเปนการเขาไปมีสว นรว มดว ยความสมัครใจอยางแทจ ริงเมื่อ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดกระบวนการมีสวนรวมสามารถเขาใจถึงความหมายของการมีสวนรวมที่มีอยาง
ถองแทแลวก็สามารถสรางเกณฑการประเมินโดยยึดปจจัยที่เกี่ยวของดังกลาวเปนพื้นฐานและสามารถที่จะ
ประเมินความสําเร็จของการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปได
สาเหตุของปญหาหมอกควันภาคเหนือ
สาเหตุ ของป ญหาหมอกควั น เกิดขึ้นในชว งหนาแลงของทุกป ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤษภาคม พื้นที่ภาคเหนือ มักประสบกับปญหาหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในพื้นที่เกษตร การ
เผาวัชพืชริมทาง ไฟปา และการเผาในชุมชน กอใหเกิดหมอกควัน ฝุนละออง เถา เขมาควัน ระบายอากาศ
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บรรยากาศ ประกอบกับ ลักษณะภูมิประเทศที่เปนแองกระทะ สภาวะอากาศที่แหงและนิ่ง ทาใหฝุนละออง
แขวนลอยในบรรยากาศ สงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยของประชาชน บดบังทัศนวิสัย
และสงผลกระทบตอ การทองเที่ยว นอกจากนี้ ในชวงเวลาดังกลาว ยังพบการเพิ่มขึ้นของจุดความรอนใน
อนุภาคแมโขงอันเปน สาเหตุหลักของมลพิษหมอกควันขามแดน ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
และกรมควบคุม มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการดําเนินการเพื่อปองกันและ
แกไขปญหา มาโดยตลอด
สาเหตุของปญหามลพิษหมอกควันโดยเฉพาะในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัด
เชียงใหม ลําพูน เชียงราย พะเยา แมฮองสอน ลาปางแพร นาน ตาก นอกจากจะมี สาเหตุมาจากไฟปาแลว
อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ คือ การเผาพื้นที่เพื่อทาการเกษตร การเผาในที่โลง การเผาวัชพืชและเศษ
วัสดุการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกทั้งนอกและในพื้นที่ปา ทั้งนี้ จากการตรวจติดตาม จุดความรอน
(Hotspot) จากดาวเทียม Aqua/Terra พบวา มีปริมาณจุดความรอน (Hotspot) เปนจํานวนมาก ในพื้นที่
ประเทศไทย พมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายนของทุกในพื้นที่...ใน
พื้นที่ประเทศไทย พมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายนของทุกป ประกอบ
กับในชวงเวลาดังกลาว ความกดอากาศไดแผปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มักจะเกิดชั้นอุณหภูมิ ผกผัน เกิด
จากการจมตัวของอากาศชั้นบน (Subsidence Inversion) ขณะที่อากาศ จมตัวลงจะเกิดการอัดตัวของ
อากาศทาใหเกิดความรอน จึงเปนชั้นของอากาศที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น และอากาศ ในชั้นนั้นจะมีการทรงตัวดี
(StableAir) เกิดเปนชั้นปดกั้นหรือเก็บกักอนุภาคตางๆ ที่ฟุงกระจายจากพื้นโลก สงผลใหปริมาณฝุนละอองไม
สามารถลอยขึ้นสูชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นและไมสามารถแพรกระจายออกไปได จึงเกิดการสะสมของฝุนละออง
เปนชั้นหนาขึ้นไปเรื่อย ๆ กอใหเกิดสภาพฟาหลัว มีหมอกควันปกคลุม และมีทัศนวิสัยตากวา 1 กิโลเมตร และ
สําหรับการติดตามสถานการณจุดความรอน (Hotspot) ในประเทศไทย โดยดาวเทียม MODISAqua/Terra
ระหวางป 2555 - 2557 พบวาสัดสวนการเกิดจุดความรอน (Hotspot) ในพื้นที่ปาอนุรักษ มีจานวน 6,582
6,696 และ 6,715 จุด ตามลําาดับ
สถานการณปญหาหมอกควันภาคเหนือ
จากการเฝาติดตามปรากฏการณเอนโซ (ENSO) อันนามาซึ่งความแปรปรวนของภูมิอากาศ ใน
รูปแบบของความแหงแลง ฝน และความหนาวเย็น และการเกิดพายุหมุนเขตรอน โดยคาดหมายวาในชวง ป
2558 นี้สถานการณของปรากฏการณทางธรรมชาติในระยะนี้ยังอยูในภาวะความเปนกลาง และป2558 นี้
สถานการณของปรากฏการณทางธรรมชาติในระยะนี้ยังอยูในภาวะความเปนกลาง และในระยะ ปลายปมี
แนวโนมที่จะพัฒนาไปเปนปรากฏการณเอลนีโญ สําหรับสภาวะอากาศของประเทศไทยในระยะนี้ขึ้นอยูกับ ตัว
แปรตาง ๆ ของฤดูกาล ดังนั้น ในป 2558 จะตองเฝาระวังและติดตามสภาพภูมิอากาศอยางใกลชิด และ
จัดเตรี ยมความพรอมในการเฝาระวังปองกันและควบคุมไฟปาพอสมควร รวมถึงการติดตามและรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ปริมาณฝุนละออง จํานวนจุดความรอน (Hotspot) ซึ่งแปลผลไดจากภาพถาย
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ดาวเที ยม ข อกรมอุตุนิย มวิทยา อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทิศทางและความเร็ว ลม ปริมาณน้ํา ฝน ความชื้น
สัมพัทธ และคาทัศนวิสัย เปนตน หากมีความกดอากาศสูงแผลงมาปกคลุมพื้นที่เปนเวลานานจนผิดปกติในชวง
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2557 ที่ผานมา ซึ่งสงผลใหเกิดสภาวะที่เรียกวา Subsidence Inversion กัก
ควันและไออากาศรอนจนไมสามารถลอยขึ้นไปสูบรรยากาศที่สูงขึ้นไปไดทําใหควันไฟกระจายคละคลุงอยูใกล
ระดั บ พื้ น ดิ น เกิ ดเป น ป ญ หามลภาวะจากหมอกควัน ยอมเกิดปญ หามลภาวะจากหมอกควัน ตามมาอยา ง
แนนอน ไมวาชวงนั้นจะเปนชวงตน กลาง หรือปลายของฤดูไฟปา และไมวาสถานการณไฟปาจะมีความรุนแรง
มากนอย เพียงใดก็ตาม
ผลกระทบตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ
ในสวนของพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย พะเยา แมฮองสอน
ลําพูน ลําปาง แพร นาน และตาก ที่ตองเผชิญกับปญหาวิกฤติหมอกควันไฟปาทุกปทั้งนี้ จาก ขอมูลจํานวน
ผูปวยดวยโรคที่คาดวาไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควัน ไดแก กลุมโรคตาอักเสบ โรคหัวใจ และหลอด
เลือด โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนังอักเสบ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ในชวงระหวางวันที่ 5 มกราคม
- 3 พฤษภาคม 2557 พบวามีจํานวนผูปวยรวมเกือบ 1 ลานคน จากประชากรประมาณ 6 ลานคน หรือคิด
เปนรอยละ 16 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูปวยดวยโรคที่คาดวาไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควัน ในชวงระหวางวันที่ 5
มกราคม - 3 พฤษภาคม 2557
จังหวัด

กลุมโรคตาอักเสบ

เชียงใหม
ลําพูน
ลําปาง
แมฮองสอน
เชียงราย
พะเยา
แพร
นาน

5,969
2,810
4,993
1,248
6,095
4,397
1,670
3,015

โรคหัวใจและ
หลอดเลือก
126,464
60,037
87,781
16,896
91,038
36,778
43,223
45,301

โรคระบบ
ทางเดินหายใจ
81,575
45,582
62,225
16,521
80,154
83,881
21,416
27,006

โรคผิวหนังอักเสบ

รวม

10,941
39,30
5,325
1,861
7,033
3,605
2,305
2,308

224,949
112,395
160,324
36,526
184,320
88,661
68,614
77,630
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ในป 2557 สถานการณคุณภาพอากาศใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 30
เมษายน 2557 พบวา ปริมาณฝุนละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด ณ เวลา 00.00 น. มีคาเทากับ 318
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (ที่ตําบลจองคา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ในวันที่ 21 มีนาคม 2557) ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ชวงเวลาเดียวกัน ปริมาณฝุนละอองมีคาสูงสุดเทากับ 432 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร (ที่ตําบลจองคา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ในวันที่ 21 มีนาคม 2556) จะเห็นวาปริมาณ
ฝุนละอองสูงสุดมีคาลดลง นอกจากนี้ หากพิจารณาในรายจังหวัด พบวาจังหวัดเชียงราย ลําพูน แพร และนาน
มีปริมาณฝุนละอองสูงสุดลดลงเชนกัน รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหวาง
วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2557
จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม
ลําพูน
ลําปาง
แพร
นาน
พะเยา
แมฮองสอน
ตาก
รวม

ปริมาณฝุนละอองสูงสุด (ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร)
ป 2556
ป 2557
308
253
229
275
192
175
337
229
225
184
264
159
208
298
432
318
113
144
432
318

จํานวนวันที่เกินมาตรฐาน
ป 2556
29
21
12
30
27
21
16
35
0
45

ป 2557
21
21
11
37
23
22
22
23
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ปริมาณฝุนละอองในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด ในชวงเดือนมกราคมถึง เดือนเมษายน พบ
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน หรือ PM10 พบวาทั้ง 9 จังหวัด ที่มีมลพิษ หมอกควันในอากาศ
เกินคามาตรฐานคุณภาพอากาศโดยรวมอยูในระดับปานกลางคอนขางมีผลกระทบตอ สุขภาพ โดยจังหวัด
แมฮองสอนมีมากที่สุด วัดได 324 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (วันที่ 22 มีนาคม 2557) และจํานวนที่มีคาเกิน
มาตรฐานสะสมตั้งแตเดือนมกราคมถึงเมษายน รวมจํานวน 47 วัน เพิ่มขึ้นจากป 2556
3. แนวคิดเกี่ยวกับหมอกควัน
หมอกควัน (วิจารณ สิมาฉายา , 2522 ) หมายถึง การสะสมของควันหรือฝุนในอากาศ สวนใหญเกิด
จากเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และไฟปา หมอกควันจัดเปนมลพิษทางอากาศอยางหนึ่งในบรรดาสาร
ตางๆ ที่ปะปนอยูในอากาศ หมอกควันจัดเปนฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) ซึ่งมีผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชน ความเปนอันตรายของฝุนละอองตอสุขภาพขึ้นอยูกับขนาดของฝุนละออง ความ
เขมขน และระยะเวลาที่สัมผัส รวมทั้งสภาพรางกายของผูรับแตละคนดวย
ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและลําพูนที่มีลักษณะภูมิประเทศเปนแองกระทะ
เมื่อเกิดการสะสมของมลพิษประจวบกับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นคอนขางแรงจากประเทศจีนแผ
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ลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้นทําใหเกิดหมอกในตอนเชา เมื่อหยดน้ําในอากาศรวมตัวกับฝุนละอองและ
สารพิษในอากาศจึงเกิดหมอกควัน หรือ Smog (Smoke + fog) ขึ้น ทําใหเกิดสภาพฟาหลัวเหมือนมีหมอก
ควันปกคลุมไปทั้งเมือง การบุกรุกเผาทําลายปาไมเพื่อประโยชนของบุคคลและกลุมบุคคล และการเผาที่มีมาก
เกินไปจนควบคุมไมได ประกอบกับการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทําการเกษตรใน
ฤดูกาลตอไป นอกจากนี้ยังมีการเผาเพื่อกําจัดขยะบริเวณชานเมืองและในตัวเมืองก็มีสวนสําคัญที่ทําใหเกิด
ปญหาหมอกควันดังกลาว จึงตองใหมีการรณรงคและทําความรูความเขาใจอยางตอเนื่อง ผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะผลกระทบตอสุขภาพที่มีปริมาณผูเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเปนเพิ่มขึ้นและสอดคลองกับ
ปริมาณมลพิษทางฝุนละอองที่เกิดจากการเผาในพื้นที่โลงที่มีความเขมขนสูงและระยะเวลาสะสมในอากาศที่
ยาวนาน สถานการณจะเลวรายขึ้นไปอีกถาหากไมมีมาตรการและการดําเนินการที่ดีเพียงพอในการลดปญหา
หมอกควันที่เกิดขึ้นและอาจจะเปนตัวทําลายการทองเที่ยวและเศรษฐกิจของภาคเหนือตลอดจนผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
ผลกระทบหมอกควันไฟปา
ผลกระทบของหมอกควันและไฟปาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ สรุปไดดังนี้
1. ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ปญหาหมอกควันทําใหคนที่อยูในที่โลงนานๆ มีอาการแสบตา ตาแดง น้ําตาไหล คอแหง ระคายคอ
หายใจติดขัด เหนื่อยงายและแนนหนาอก ผลศึกษาขอมูลผูปวยนอกในกลุมเสี่ยงเปนโรคภูมิแพทางเดินหายใจ
โรคหัวใจ และหอบหืดที่ เข ารักษาที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชีย งใหมในป 2550 จากคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาระดับคาฝุนขนาดเล็กที่มีปริมาณเกิน 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรขึ้นไปจะ
สงผลใหจํานวนผูปวยกลุมเสี่ยงที่ปวยเปนโรคหอบหืดและถุงลมโปงพองสูงขึ้นถึง 3.5 เทา ขณะที่ประชาชน
ทั่วไปจะมีอัตราเสี่ยงตอการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 0.25 เมื่อคาฝุนละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นในทุก ๆ 10
ไมโครกรัมและมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินการวิจัยการหาความสัมพันธของฝุนละอองกับอัตราการปวย
และเสียชีวิตของประชาชนในเชียงใหมและลําพูน พบคาเฉลี่ยรายวันของฝุนละอองขนาด 2.5 ไมครอนใน
เชียงใหมที่สูงกวามาตรฐานของสหรัฐอเมริกา 3-6 เทา ผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจในเชียงใหมเพิ่มขึ้นทุกป
ฝุนขนาดเล็กจะทําใหหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ซึ่งอาจสัมพันธกับการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น เชน ที่โรงพยาบาลสารภี
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่พบปริมาณฝุนละอองสูงในเชียงใหม (คณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งมี ผศ.ดร.มงคล
รายะนาคร เปนหัวหนาโครงการ)
สํ านั ก โรคจากการประกอบอาชี พและสิ่ง แวดลอมรายงานว าฝุน ควัน หรือ ฝุน ขนาดที่เล็ กกว า 10
ไมครอนที่เกิดจากการเผาไหมจะสงผลกระทบทําใหมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและอาการทางสายตา
นอกจากนี้ยังทําใหเกิดโรคหัวใจมากขึ้นดวย โดยฝุนจะเขาไปยังปอดในถุงลมเมื่อสิ่งแปลกปลอมเขาไปทําใหเม็ด
เลือดขาวเขาไปกําจัดสิ่งแปลกปลอมนี้และเกิดการอักเสบในหลอดเลือดได กอใหเกิดอันตรายตอปอด เชน การ
อักเสบของถุงลมปอดและบางรายอักเสบมากจนทําใหเกิดการหายใจลําบากจนถึงขั้นภาวะวิกฤติได หรืออาจ
ทําใหหลอดเลือดหัวใจอักเสบได ซึ่งฝุนควันที่เกิดจากการเผาไหมในบริเวณภาคเหนือก็ทําใหเกิดอาการได
เชนเดียวกันกับฝุนควันจากทอไอเสียรถยนตใน กทม. และยังพบวาหากเพิ่มปริมาณฝุนทุก 10 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตรจะทําใหเพิ่มอัตราการตายทุกสาเหตุรอยละ 4.5 เพิ่มอัตราการตายจากโรคระบบทางเดินหายใจ
รอยละ 9.8 เพิ่ มอั ตราการตายจากโรคหั ว ใชและหลอดเลือดรอยละ 3.9 เพิ่มอัตราการตายในผูสูงอายุที่
มากกวา 65 ป ถึงรอยละ 5.4 ดวย โดยเฉพาะผูที่มีปญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากอนเชน ภูมิแพ
หอบหืด ถุงลมโปงพองและโรคหัวใจ (สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ , 2522)
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2. ผลกระทบตอการจราจรและการทองเที่ยว
ปญหาหมอกควันและไฟปาที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอทั้งธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยว
เนื่องกัน เนื่องจากในชว งที่เกิดปญหาหมอกควันดังกลาวสายการบินไดมีการงดเที่ยวบินบางเที่ยวบิน โดย
เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผูโดยสาร นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอการสัญจรบนเสนทางหลวงระหวาง
จังหวัดดวย รวมทั้งขาวสารเกี่ยวกับปริมาณหมอกควันและฝุนละอองที่มีผลกระทบตอคุณภาพของอากาศอาจ
สงผลใหนักทองเที่ยวงดหรือเลื่อนแผนการทองเที่ยวออกไป บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดคาดวาถา
ปญหาหมอกควันที่ปกคลุมในเขตภาคเหนือยังเปนไปอยางตอเนื่องจนถึงชวงสงกรานตและกระจายไปจังหวัด
ต า งๆ ในภาคเหนื อ ในแต ล ะป นี้ จ ะสร า งความเสีย หายตอธุร กิ จ การทองเที่ย วโดยไดป ระเมิน จากจํานวน
นักทองเที่ยวและคาใชจายของนักทองเที่ยวในชวงดังกลาวเฉพาะในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ
เชียงใหม แมฮองสอน และเชียงราย โดยคาดวาปญหาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็กจะทําใหจํานวน
นักทองเที่ยวใน 3 จังหวัดนี้ในชวงเดือนมีนาคม –เมษายน 2550 จะเทากับ 1.05 ลานคน ซึ่งสงผลใหทั้งสาม
จังหวัดนี้สูญเม็ดเงินที่จะสะพัดจากการใชจายของนักทองเที่ยวไปสูธุรกิจบริการตางๆ ประมาณเกือบ 2,000
ลานบาท หรือลดลงประมาณรอยละ 25.0 ทั้งนี้เนื่องจากในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปเปนชวงที่มี
วัน หยุ ดยาว รวมทั้งยังเปนชวงปดเทอมภาคฤดูรอนและเปน ชว งเทศกาลทองเที่ยวที่สําคัญของภาคเหนือ
โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต (ศูนยวิจัยกสิกรไทย , 2550)
บทสรุปและขอเสนอแนะ
ปญหาหมอกควัน รวมทั้งปญหาฝุนละอองและมลพิษทางอากาศจากฝุนละอองเปนเรื่องที่ตองแกไข
โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งคนในเมืองและคนบนดอย ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
สถาบันทางวิชาการ สถานการณปญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในที่ผานมาจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและเปนสาเหตุหนึ่งของสภาวะโลกรอนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นจึงไดติดตามสถานการณอยางใกลชิด และประชุมหารือกับผูวาราชการจังหวัด
และหนวยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดมาตรการในการแกปญหาอยางเรงดวน โดยในสวนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มอบหมายใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และกรมปาไม เฝา
ระวังและควบคุมไฟปา รวมทั้งรวมมือกับชาวบานในพื้นที่รวมเปนพนักงานดับไฟปาและเพิ่มมาตรการเขมงวด
กับบุคคลที่เขาไปทํากิจกรรมตาง ๆ ในเขตพื้นที่ปาและบริเวณติดตอกันโดยใหเพิ่มความระมัดระวังในการ
ประกอบกิจกรรมที่ตองจุดไฟ และการนําเชื้อเพลิงเขาพื้นที่สําหรับมาตรการเรงดวนที่หนวยงานที่เกี่ยวของตอง
ดําเนินการควบคูกันไปในชวงนี้คือกระทรวงมหาดไทยใหพิจารณาประกาศพื้นที่ภัยพิบัติในจังหวัดที่ประสบ
ป ญ หาวิ ก ฤติ ส ถานการณ ห มอกควั น ในระดั บ ที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ เพื่ อ ให มี ก ารจัด สรรงบประมาณ
ชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติสถานการณหมอกควัน ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณโดย
สํานักฝนหลวงและการบินเกษตรใหพิจารณาจัดตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือโดยสํานักฝน
หลวงและการบินเกษตรใหพิจารณาจัดตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อทําฝนหลวงและ
สรางความชุมชื้นในพื้นที่เมื่อสภาวะอากาศเอื้ออํานวย สวนกระทรวงคมนาคมใหกําชับหนวยงานรับผิดชอบ
เสนทางทางหลวงทุกสาย ใหทําการกําชัดวัชพืชบริเวณทางหลวงอยางสม่ําเสมอตลอดชวงหนาแลง โดยหามใช
วิธีจุดไฟเผาวัชพืชโดยเด็ดขาด รวมทั้งหามาตรการปองกันการเกิดไฟและการดับไฟที่เกิดขึ้นบริเวณริมทาง
หลวง เพื่ อลดหมอกควั น ป องกั น อุ บั ติเ หตุ และป องกัน การลุกลามของไฟไปยัง พื้น ที่ ปาด ว ย ในสว นของ
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กระทรวงการตางประเทศใหแจงประสานไปยังประเทศในอนุภูมิภาคแมโขง คือ พมา ลาว เวียดนาม และ
กัมพูชา เพื่อดําเนินการแกไขปญหาการเผาในที่โลงในแตละประเทศ สําหรับกระทรวงกลาโหมใหการสนับสนุน
กําลังในการเฝาระวังและตรวจติดตามจุดเกิดไฟ นอกจากนี้กระทรวงพลังงานควรสงเสริมการใชเศษวัสดุที่
ตองการเผานํามาเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟา ควบคูไปกับการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีกําจัดวัชพืช
หรือไถกลบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการนํามาผลิตปุยอินทรียบํารุงดิน ในพื้นที่ นอกจากนี้ การสราง
ความรูความเขาใจกับเกษตรกรและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน จําเปนจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและขยาย
เครือขายใหกวางขวางขึ้น การพิจารณาในการจัดระเบียบการเผาในระยะแรกที่มีระบบอนุญาต การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อลดปญหามลพิษและหมอกควันในบางชวงเวลาที่มีการเผาในที่โลงเปนจํานวน
มาก ในขณะเดียวกันก็จะตองดําเนินการในการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดและเปนธรรม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มงคล จันสอง (2544) ไดศึกษาวิจัย การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณผลการศึกษาพบวา ปจจัยทีมีผลตอการมีสวนรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ไดแกอายุ และ ความคาดหวังผลประโยชนทีจะไดรับจากการมีสวนรวม กลาว
โดยสรุปไดวาการมีสวนรวมนั้นขึ้นอยูกับตัวแปรหลายอยางไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา การเปนสมาชิก
กลุม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสารตางๆ และ การอนุรักษสิ่งแวดลอม
วิไลลักษณ สุวจิตตานนท (2552) ไดศึกษาวิจัยเรือง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทอง
เทียวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผล
การศึกษาพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทองเทียวในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการดูแลรักษาและ ดานการคนพบสาเหตุของปญหา อยูในระดับสูงดานการปฏิบัติงานดานการ
วางแผนดําเนินงาน และ ดานการประเมินผล อยูในระดับปานกลาง
มณฑล เอกอดุลยพันธ (2553) ไดศึกษาวิจัย การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
กรณีศึกษาตลาดน้ําตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษสิงแวดลอมบริเวณตลาดน้ําตลิ่งชัน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลียอยูในระดับมาก สวนดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน เรียงตามลําดับ ดังนี้ คือ ดานการมีสวนรวมในการศึกษาปญหาดานการมีสวนรวมในการติดตาม
ประเมินผล และดานการมีสวนรวมในการบํารุงรักษาและปรับปรุงแกไข ตามลําดับ
สุภัคจารีย เชื้อยัง (2553) ไดวิจัยเรื่องบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลดอนแกวและประชาชน
ในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน พบวาสาเหตุของปญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในตําบลดอนแกวนั้นมา
จากการเผาขยะในครัวเรือน การเผาไรนาและลังการเก็บเกี่ยว การเผาปาและจากสาเหตุอื่นๆ เชน ควันจาก
ยานพานหะ ฝุนละอองและควันไฟที่ลอยมาจากที่อื่น โดยองคการบริหารสวนตําบลดอนแกวมีบทบาทสําคัญ
ในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันโดยทางตรง คือ การตราขอบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมไฟปาและฝุน
ละอองจากการเผามาบังคับใชการประชาสัมพันธโทษของการเผา และบทบาททางออมคือ การแกไขปญหา
การจัดขยะในพื้นที่ทางเลือกที่มีรูปแบบใกลเคียง 8 กลุม รูปแบบทางเลือก ประกอบดวย
กลุมรูปแบบทางเลือกที่ 1 การจัดการพื้นที่เพาะปลูก ประกอบดวยการปลูกพืชแบบไมไถ ไมเผา และ
การไถกลบตอซัง/ขุดหลุมฝง
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กลุมรูปแบบทางเลือกที่ 2 การใหชุมชนใชประโยชนในพื้นที่ปา ประกอบดวยการขอทําประโยชนการ
โดยการ “เชาปา” และการใหสิทธิทํากิน (สทก.) ธนาคารตนไม การสรางสวนปา (องคการอุตสาหกรรมปาไม)
และปาชุมชน/โฉนดชุมชน
กลุมรูปแบบทางเลือกที่ 3 การผลิตปุยอินทรีย ประกอบดวยการผลิตปุยอินทรียระดับครัวเรือนหรือ
ชุมชนขนาดเล็ก การผลิตปุยอินทรียระดับอุตสาหกรรม การใชเครื่องบดยอยกิ่งไมแบะการนําเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร ขยะอินทรียไปทําปุยอินทรียโดยไสเดือนดิน
กลุมรูปแบบทางเลือกที่ 4 การจัดการขยะ ประกอบดวยการจัดการขยะในครัวเรือน
กลุมรูปแบบทางเลือกที่ 5 การใชบาน วัด โรงเรียน (บวร) เปนศูนยกลางประกอบดวยการใชบาน วัด
โรงเรียน (บวร) เปนศูนยกลาง
กลุมรูปแบบทางเลือกที่ 6 พลังงานทางเลือก ประกอบดวยการทําถานอัดแทงจากเศษซากซังขาวโพด
เชื้อเพลิงเขียว โรงไฟฟาชีวมวล และพลังงานชีวมวล
กลุมรูปแบบทางเลือกที่ 7 การปองกันการเผาในพื้นที่รกรางและเขตทาง ประกอบดวยการบริหาร
จัดการพื้นที่รกรางและการปองกันการเผาในเขตทาง
กลุมรูปแบบทางเลือกที่ 8 กองทุนเพื่อสิ่งแวดลอม ประกอบดวยการจัดตั้งกองทุนเพื่อการปองกันไฟ
ปาและคารบอนเครดิต
อําไพ เกษมพิทักษพงศ (2553) ไดวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความตระหนักในการจัดการหมอกควัน
ในเขตเทศบาลเมืองลํ าพู น พบว าประชาชนมีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ย วกับ หมอกควันจากสื่อตางๆ เชน
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เสียงตามสาย เจาหนาที่และเพื่อนบานเนื่องจากเปนสื่อที่สามารถเขาถึงไดงาย
ความตระหนักในการจัดการปญหาหมอกควันของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองลําพูนมีอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีความตระหนักมากในระดับเกี่ยวกับอันตรายจากหมอกควันและการสูดหมอกควันทําใหเปน
อันตรายตอสุขภาพ เชน โรคระบบทางเดินหายใจและโรคหอบหืดรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาประเภทของ
ลักษณะที่อยูอาศัยมีผลตอพฤติกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตร เนื่องจากมีปริมาณมาก เกิดจากความเคยชิน
และเปนวิธีที่งายตอการกําจัดในสวนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาควรสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนเพื่อ
นําไปปรับใชกับครอบครัว เมื่อปฏิบัติจนเคยชินแลวจะทําใหลดพฤติกรรมการเผาลงได ซึ่งอาจจะใชระยะ
เวลานานและควรสงเสริมใหคนในชุมชนรวมกันลดการเผาโดยการประกวดชุมชนปลอดการเผาและมีรางวัลให
เพื่อการจัดการหมอกควันอยางยั่งยืน สวนการบังคับใชกฎหมายไมใชทางออกที่เหมาะสําหรับชุมชนอําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน
กาญจนา นาถะพินธุและคณะ (2524) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการควบคุมการ
เผาในที่โลงของชุมชนชนบทและใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุมการเผาในที่โลง โดยมีพื้นที่
ศึกษาอําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี พบวาประชาชนสวนใหญมีความรูและความเขาใจถึงผลกระทบของการ
เผาในระดับที่ดี ประชาชนยินดีใหความรวมมือในการแกปญหาในเบื้องตนของการดําเนินการประชาชนให
ความรวมมือเปนอยางดีในการลดการเผาในเขตพื้นที่ชุมชน ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความ
รว มมื อและได ตระหนั กถึ งสภาพป ญ หาที่เ กิดขึ้น ทําใหมีการออกเทศบัญ ญัติเพื่อควบคุมการเผาและไดถูก
นํามาใชควบคูกันกับการจัดการขยะชุมชนของทางเทศบาลทําใหสามารถลดการเผาขยะครัวเรือนลง แนว
ทางการแกไขปญหาจําเปนตองใชมาตรการในหลายๆ ดานและความรวมมือจากหนวยงานหลายภาคสวน ทั้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม ผูรับซื้อผลผลิต นายทุนเจาของไรและหนวยงานภาครัฐที่จะตองเขามามีบทบาทให
เกิดการแกไขปญหาเผาในที่โลงอยางแทจริง
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ธัญจพนพร สุกสด (2554) ไดวิจัยเรื่องการวิเคราะหวาทกรรมกรณีปญหาหมอกควันปกคลุมจังหวัด
เชียงใหมของผูไดรับผลกระทบและการนําเสนอขาวสารของสื่อมวลชนทองถิ่น พบวาสื่อมวลชนทองถิ่นคือ
หนังสือพิมพเชียงใหมนิวสและหนังสือพิมพไทยนิวส ไดนําเสนอขาวเกี่ยวกับปญหาหมอกควันปกคลุมจังหวัด
เชียงใหมในชวงวันที่ 1-31 มีนาคม 2550 หนังสือพิมพไทยนิวสนําเสนอขาวเกี่ยวกับสภาพมลพิษอากาศกรณี
หมอกควันปกคลุมจังหวัดเชียงใหมรวมทั้งสิ้น 61 ขาว แบงเปนขาวหนา 1 จํานวน 24 ขาวและเนื้อหาประเภท
อื่ น ๆ ภายในฉบั บ ได แก บทความ รายงานพิเศษ และคอลัมนตาง ๆ จํานวน 37 ขาว สว นหนังสือพิม พ
เชียงใหมนิวสนําเสนอขาวเกี่ยวกับสภาพมลพิษทางอากาศกรณีหมอกควันปกคลุมเมืองเชียงใหมรวมทั้งสิ้น 45
ขาว แบงเปนขาวหนา 1 จํานวน 22 ขาว และเนื้อหาประเภทอื่นๆ ภายในฉบับจํานวน 23 ขาว
นันทวัน แกวไชยหาญ (2554) ไดวิจัยเรื่องการรับรูความเสี่ยงตอสุขภาพในภาวะหมอกควันของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พบวาการรับรูถึงที่มาและสาเหตุการเกิด
ภาวะหมอกควัน มีการรับรูในเรื่องภาวะหมอกควันมากโดยที่ความรูจากการรับรูนั้นไดมาจากการเขารวมอบรม
จากเทศบาลนครเชียงใหมและรับรูจากสื่อที่มีอยู เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน โดยที่การรับรูที่กลุม
ตัวอยางไดรับนั้นเปนการรับรูในเนื้อหาเบื้องตน ที่สามารถเห็นไดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยสวนใหญรับรูวา
สาเหตุหลักมาจากการเผาขยะ และการเผาปาเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนปรากฏการณที่เห็นและสัมผัสไดอยาง
ชัดเจนความรู ความเขาใจถึงความเสี่ยงตอสุขภาพของภาวะหมอกควัน
อรวรรณ หลังสัน (2554) ไดวิจัยเรื่องศักยภาพของกํานัน ผูใหญบาน ในการแกไขปญหาหมอกควัน
ในอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวาศักยภาพของกํานัน ผูใหญบานในดานการปองกันมีศักยภาพในดาน
การปองกันในระดับมาก ดานการเตรียมพรอมพบวากํานัน ผูใหญบานมีศักยภาพในดานการชวยเหลือขณะเกิด
ภัยในระดับปานกลางและดานการฟนฟูพบวากํานัน ผูใหญบานในการแกไขปญหาหมอกควันพบวาดานการ
ป อ งกั น ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลในเรื่ อ งระยะเวลาในการดํ า รงตํ า แหน ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ศั ก ยภาพของกํ า นั น
ผูใหญบานในการแกไขปญหาหมอกควันพบวาดานการปองกันปจจัยสวนบุคคลในเรื่องระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงมีความสัมพันธกับศักยภาพของกํานัน ผูใหญบานดานการเตรียมพรอมพบวาปจจัยสวนบุคคลในเรื่อง
อายุมีความสัมพันธกับศักยภาพของกํานัน ผูใหญบานและดานการฟนฟูพบวาปจจัยสวนบุคคลในเรื่องของอายุ
มีความสัมพันธกับศักยภาพของกํานัน ผูใหญบานในการแกไขปญหาหมอกควัน
ศิริพร พรรณพัฒนกุล (2555) ทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการปองกันและ
แก ไ ขป ญ หาการกั ด เซาะชายฝ ง ทะเลอ า วไทยฝง ตะวั น ตกในพื้ น ที่ ตํา บลแหลมใหญ อํ าเภอเมื อง จัง หวั ด
สมุทรสงคราม พบวา ชาวบานไดเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติ สวนรวมในผลประโยชน และสวนรวมในการ
ติดตามและประเมินผล แตไมมีสวนรวมในการคนหาปญหาและวางแผน โดยมีปจจัยสําคัญของการมีสวนรวม
คือ 1) ชาวบานเห็นความสําคัญของการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลจากการทํางานวิจัยชุมชน และ 2)
ตองการปกปองที่ดินทํากินและวิถีการประกอบอาชีพ ดวย 3) ชาวบานมีความสัมพันธภายในชุมชนที่ดีตอกัน
และ 4) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและองคความรูจากองคกรภายนอก 5) ตามขอกําหนดตามกฎหมาย
และนโยบายของภาครัฐ ในการใหประชาชนในพื้นที่ดําเนินการเขามามีสวนรวมโดยมี 6) กลุมผูนําที่กระตุน
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และสนับสนุนใหชาวบานรวมดําเนินการสงผลให 7) ชาวบานมีรายไดเพิ่มจากการปกไม นอกเหนือจากรายได
จากการทําประมงเปนอาชีพหลัก ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการโครงการเกิดจาก 1) ชาวบานสวนหนึ่ง
ไม เห็ นความสํา คัญ ของการป องกั นการกั ดเซาะชายฝง 2) การมีสว นรวมในการปกไมเพื่อตองการรายได
มากกวาการปองกันและแกไขปญหาชายฝงทะเลอีกทั้งยัง 3) มีกลุมทางการเมืองในชุมชนเกิดขึ้น รวมถึง 4)
การขาดประสบการณในการบริหารจัดการโครงการถึงแมจะทําใหโครงการประสบผลสําเร็จแตอาจดําเนิน
ตอไปอยางไมยั่งยืน ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยพบวาควรมีการสรางความเขาใจกับชาวบานและพัฒนา
ทักษะในการจัดการทรัพยากรชายฝงมีการกําหนดบทบาทและภาระงานที่ชัดเจนระหวางหนวยงานภาครัฐและ
ชุมชนเพื่อใหการดําเนินงานสอดประสานกันและเกิดประโยชนตอชุมชนมากที่สุดและพัฒนาศักยภาพชุมชนให
สามารถพึ่งตนเองในการจัดการหรือแกไขปญหาชุมชน โดยไมรองบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชนในการ
ดําเนินการและสรางความเขาใจและใหความรูเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยทั่วไปเพื่อใหตระหนัก
ถึงความสําคัญและรวมผลักดันสงเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกลาวไดวามลพิษทางอากาศหมอกควันที่เกิดจากการ
เผาในที่โลงเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งการเผาในพื้นที่ปา การเผาในพื้นที่ทําการเกษตร การเผาในพื้นที่ชุมชน
การเผาบริเวณขางทาง รวมทั้งเหตุผลอื่นๆ อาทิการกลั่นแกลงเจาหนาที่ เปนตนในปจจุบันหมอกควันถือวา
เปนมลพิษทางอากาศที่มีความสําคัญและกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ เศรษฐกิจ/การทองเที่ยวและการ
คมนาคม เปนตน ซึ่งแนวทางการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันที่สําคัญทุกภาคสวนตองเขามามีบทบาท
และสวนรวมอยางครอบคลุม ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนคนที่มีความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและรูถึงขอมูลที่
เกี่ยวของจะตองไดรับโอกาสหรือมีรูปแบบที่ทําใหเขามามีสวนรวมอยางแทจริง กระบวนการที่ใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมจะตองมีความโปรงใส มีความเพียงพอของทรัพยากร มีขอมูลที่เพียงพอและสามารถเขาถึงขอมูล
ได รวมทั้งมีความครอบคลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงรูปแบบของการเขามามีสวน
รวมของประชาเพื่อใหนําไปสูแนวทางการปองกันและแกไขปญหาอยางแทจริง
กรอบที่ใชในการวิจัย

ลักษณะทางประชากร
พฤติกรรมการสื่อสาร

การมีสวนรวมในชุมชน

การสื่อสารอยางมีสวนรวม
ตอปญหา
หมอกควันภาคเหนือ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อง “การสื่อสารและการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนใน
จังหวัดเชียงใหม” โดยผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารหนังสืองานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ซึ่งใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูล ดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งผูตอบแบบสอบถามตองมีอายุ
ระหวาง 11 – 25 ป ผูวิจัยกําหนดบริเวณที่เก็บแบบสอบถาม โดยเนนบริเวณที่เปนสถานที่ชุมนุมชนและ
สถานศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
3. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
4. โรงเรียนหอพระ
5. โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
6. โรงเรียนพระหฤทัย
7. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
8. โรงเรียนปริ้นสรอแยลลวิทยาลัย
9. โรงเรียนวชิรวิทย
10. โรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเชียงใหม
11. โรงเรียนไชยโรจนวิทยา
12. โรงเรียนพาณิชยการลานนา
13. โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
14. โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม
15. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 16. โรงเรียนเมตตาศึกษา
17. โรงเรียนธรรมราชศึกษา
18. โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี
19. โรงเรียนศิริมังคลานุสรณ
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
21. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยา
22. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
23. โรงเรียนเชตุพนศึกษา
24. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
25. มหาวิทยาลัยพายัพ
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
27. ศูนยการคากาดสวนแกว
28. ศูนยการคาเซ็นทรัลเชียงใหม แอรพอรต
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน จากสูตรคํานวณยา
มาเน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการกําหนดโดยอาศัยการเปด
ตารางสําเร็จของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1967) ที่ความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5%
สูตร

n

=

N
1+Ne2
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เมื่อ

n
N
e
ผลจากการคํานวณ

=
=
=
=

ขนาดของกลุมตัวอยาง
ขนาดของประชากร (874,573 คน)
ความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดได (0.05)
399.81

ดังนั้น จึงไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา จํานวน 400 ตัวอยาง
2. กลุมตัวอยาง
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
วิธีการสุมตัวอยางที่ใชวิธีการวิจัยครั้งนี้ คือ การสุมนักเรียน นิสิตนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต 11-25 ปขึ้น
ไปในจังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 โดยใชวิธีการสุมแบบแบงพวก (Stratified Random Sampling) ทําการแบงสถานศึกษา
ออกเปนโรงเรียนและสถาบัน
2.2 โดยใชวิธีการสุมแบบธรรมดา (Simple Random Sampling) ทําการจับฉลากเลือกกลุมตัวอยาง
ตามประเภทสถานศึกษา
2.3 โดยใชวิธีการสุมแบบกําหนดกลุมตัวอยาง (Quota Sampling) ใชจํานวนสัดสวนที่เทากันคือ
โรงเรียนและสถาบัน อยางละ 200 ตัวอยาง
2.4 โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทําการเก็บขอมูลในเขตพื้นที่ที่กําหนด
ใหไดกลุมตัวอยางครบ ตามจํานวนที่ตองการ
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แจกแจงตามสมมติฐานไดดังตอไปนี้
สมมติฐานขอที่ 1 :
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการสื่อสารมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ
ลักษณะทางประชากร
พฤติกรรมการสื่อสาร
การมีสวนรวมตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ
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4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ซึ่ งผู วิ จั ย ได ส ร า งขึ้ น โดยได ส ร า งแบบสอบถามแบบปลายป ด (Close-Ended) และคํา ถามปลายเป ด ซึ่ งแบ ง
รายละเอียดออกเปน 3 สวน มีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามลักษณะปลายเปด เชน คําถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสื่อสาร การมีสวนรวมในชุมชน ปญหาหมอกควันภาคเหนือ ใชลักษณะคําถามแบบมาตราสวน 5
ระดับ โดยใชลักษณะ Likert Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสาร
สวนที่ 3 คําถามปลายเปด
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ใน
การเก็บแบบสอบถามจะมอบหมายใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูกรอกแบบสอบถามเองและขอรับคืนทันทีที่ตอบ
เสร็จ โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ประมาณ 90 วัน คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ ถึง 30
เมษายน พ.ศ. 2558
โดยใหคาคะแนนดังตอไปนี้คือ
1) ความบอยครั้งในการใชสื่อ
วันละ 2-3 ครั้ง (มากกวา 1 ครั้ง)
วันละ 1 ครั้ง
สัปดาหละ 4 -6 ครั้ง
สัปดาหละ 1 -3 ครั้ง
นอยกวานี้ หรือบางสัปดาหไมไดใช

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

นํามาหาคาเฉลี่ย จากนั้นนําคาเฉลี่ยที่ไดมาเทียบกับเกณฑเพื่อแปลความหมายของขอมูล ซึ่ง
เกณฑในการแปลความหมายของขอมูลมีดังตอไปนี้
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เกณฑ
1.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

แปลความหมาย
ปริมาณการใชอยูในระดับต่ํามาก
ปริมาณการใชอยูในระดับต่ํา
ปริมาณการใชอยูในระดับปานกลาง
ปริมาณการใชอยูในระดับสูง
ปริมาณการใชอยูในระดับสูงมาก

2) ระยะเวลาในการใชสื่อแบงออกเปน
121-180 นาทีขึ้นไป
5
คะแนน
61-120 นาที
4
คะแนน
31-60 นาที
3
คะแนน
11-30 นาที
2
คะแนน
5-10 นาที
1
คะแนน
นํามาหาคาเฉลี่ย จากนั้นนําคาเฉลี่ยที่ไดมาเทียบกับเกณฑเพื่อแปลความหมายของขอมูล ซึ่ง
เกณฑในการแปลความหมายของขอมูลมีดังตอไปนี้
เกณฑ
1.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

แปลความหมาย
ปริมาณการใชสื่อในระดับต่ํามาก
ปริมาณการใชสื่อในระดับต่ํา
ปริมาณการใชสื่อในระดับปานกลาง
ปริมาณการใชสื่อในระดับสูง
ปริมาณการใชสื่อในระดับสูงมาก

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมทางการเมือง แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา rating scale 5 ระดับ
เกณฑการใหคะแนนเพื่อการวิเคราะห จากคําตอบตอนที่ 3 ใหคาคะแนนดังตอไปนี้
เปนประจํา
5
คะแนน
บอย
4
คะแนน
เปนครั้งคราว
3
คะแนน
นานๆครั้ง
2
คะแนน
ไมเคย
1
คะแนน
นํามาหาคาเฉลี่ย จากนั้นนําคาเฉลี่ยที่ไดมาเทียบกับเกณฑเพื่อแปลความหมายของขอมูล ซึ่งเกณฑในการ
แปลความหมายของขอมูลมีดังตอไปนี้
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เกณฑ
1.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

แปลความหมาย
มีสวนรวมในชุมชนระดับนอยที่สุด
มีสวนรวมในชุมชนระดับนอย
มีสวนรวมในชุมชนระดับปานกลาง
มีสวนรวมในชุมชนระดับมาก
มีสวนรวมในชุมชนระดับสูงมาก

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะพฤติกรรมการสื่อสารกับการสวนรวมในชุมชนทางสังคมมี
ลักษณะ เปนคําถามปลายเปด (Open – end Form) ใชการสัมภาษณ
6. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังนี้
1.สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( Content Validity)ของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
จะตองมีเนื้อหาที่ตองการวัดไดอยางถูกตอง โดยใหผูที่มีความชํานาญตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา โดย
พิจ ารณาจากค า ดัช นี ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุป ระสงค (Index of Item Objective
Congruence : IOC)
1.2 หลังจากสรางแบบสอบถามและปรับปรุงเสร็จแลว นําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ( Pilot
Test )เพื่อแสดงความเชื่อถือไดกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน เพื่อทดสอบวาคําถามแตละขอ แตละตอนใน
แบบสอบถามสามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ผูวิจัยตองการหรือไม คําถามเหมาะสมหรือไม ยากหรืองายตอ
ความเขาใจซึ่งเปนการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของขอคําถาม
1.3 การหาความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบสอบถามรายดานและโดยรวม โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก Pearson Correlation ในการหาความสัมพันธ ของตัวแปร
สถานที่ทําการเก็บขอมูล ไดแก จังหวัดเชียงใหมหลังจากเก็บขอมูลเรียบรอยแลว จะทําการลงรหัสขอมูล
(Coding) แลวนําผลไปประมวลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS นํามาวิเคราะห
สรุปและนําเสนอ ดังนี้
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1) การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
ใชการบรรยายขอมูลโดยวิธีการแจกแจงความถี่ และใชสถิติรอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตามความเหมาะสมของตัวแปร เพื่อ
อธิบายลักษณะขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
2) การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
เปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไวโดยใชสถิติในการวิเคราะห
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
งานวิ จัย เรื่ อง “การสื่อสารและการมีสวนรว มในชุมชนตอปญ หาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนใน
จังหวัดเชียงใหม” ผูวิจัยไดทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากตัวอยาง
เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม แลวนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัยจะนําเสนอตามลําดับดังนี้
สวนที่ 1 สถานภาพลักษณะทางประชากรศาสตร
สวนที่ 2 การเปดรับและพฤติกรรมการสื่อสารตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ
สวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับสภาพปญหาหมอกควันภาคเหนือ
สวนที่ 4 การมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ
สวนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สวนที่ 1 สถานภาพลักษณะทางประชากรศาสตร
ขอมูลสถานภาพลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จะศึกษาเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ที่อยูอาศัย ระยะเวลาที่อยูในชุมชน และการเปนสมาชิกกลุม ซึ่งขอมูลในสวนนี้จะนําเสนอเปนจํานวน
และรอยละของกลุมตัวอยาง สามารถแจกแจงรายละเอียดเปนตารางที่ 4.1 -4.6 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.1
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
123
277
400

รอยละ
30.8
69.3
100

จากตารางที่ 4.1 พบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 69.3 และเปน
เพศชาย มีจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8
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ตารางที่ 4.2
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
อายุ
11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 – 25 ป
รวม

จํานวน
134
178
88
400

รอยละ
33.5
44.5
22.0
100

จากตารางที่ 4.2 พบวาตัวอยางสวนใหญมีอายุ 16 – 20 ป มากที่สุด มีจํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ
44.5 รองลงมามีอายุ 11 - 15 ป มีจํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.5 และมีอายุ 21 – 25 ปนอยที่สุด มี
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22
ตารางที่ 4.3
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
รวม

จํานวน
129
145
7
119
400

รอยละ
32.3
36.3
0.19
29.8
100

จากตารางที่ 4.3 พบวาตัวอยางสวนใหญ มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.มากที่สุด
มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมามีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ
32.3 ถัดมามีระดับปริญญาตรี มีจํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.8 และมีระดับชั้นปวส./อนุปริญญา มีจํานวน
7 คน คิดเปนรอยละ 0.19
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ตารางที่ 4.4
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามที่อยูอาศัย
ที่อยูอาศัย

บานเดี่ยว
ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม
คอนโดมิเนียม
อื่น ๆ ไดแก หอพัก บานเชา
รวม

จํานวน
278
22
28
72
400

รอยละ
69.5
5.5
7.0
18.0
100

จากตารางที่ 4.4 พบวา ตัวอยางสวนใหญอาศัยในบานเดี่ยว มีจํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.5
รองลงมาอาศัยในหอพัก บานเชา มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18 ถัดมาอาศัยในคอนโดมิเนียม มีจํานวน 28
คน คิดเปนรอยละ 7 และอาศัยในทาวนเฮาส/ทาวนโฮม มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5
ตารางที่ 4.5
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาที่อยูในชุมชน
ระยะเวลาที่อยูในชุมชน

1 ป
1-5 ป
5-10 ป
10-15 ป
มากกวา 15 ป

รวม

จํานวน
32
103
63
75
127
400

รอยละ
8.0
25.8
15.8
18.8
31.8
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบวาตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนมากกวา 15 ปมากที่สุด มีจํานวน 127 คน คิด
เปนรอยละ 31.8 รองลงมาอาศัยอยูในชุมชน 1-5 ป มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 ถัดมาอาศัยอยูใน
ชุมชน 10-15 ป มีจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.8 อาศัยอยูในชุมชน 5-10 ป มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ
15.8 และอาศัยอยูในชุมชน 1 ป มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8
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ตารางที่ 4.6
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเปนสมาชิกกลุม
การเปนสมาชิกกลุม/ชมรม
ผูนําชุมชน / คณะกรรมการชุมชน
ไมมีตําแหนงใด ๆ / ลูกบาน
รวม

จํานวน
2
398
400

รอยละ
0.5
99.5
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบวา ตัวอยางสวนใหญไมมีตําแหนงในการเปนสมาชิกกลุมใดๆในชุมชนมากที่สุด มี
จํานวน 398 คน คิดเปนรอยละ 99.5 และตัวอยางที่มีตําแหนงในการเปนสมาชิกกลุมในชุมชนคือผูนําชุมชน /
คณะกรรมการชุมชน มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5
สวนที่ 2 การเปดรับและพฤติกรรมการสื่อสารตอปญหาหมอกควันในภาคเหนือ
ขอมูลการเปดรับและพฤติกรรมการสื่อสารตอปญหาหมอกควันในภาคเหนือของกลุมตัวอยาง จะศึกษา
เกี่ยวกับความบอยครั้งของพฤติกรรมการรับสื่อ ประเภทของสื่อที่เปดรับ ปญหาหมอกควันในภาคเหนือ พฤติกรรม
การรับสารปญหาหมอกควันในภาคเหนือ ระยะเวลาในการใชสื่อและเปดรับสื่อ ซึ่งขอมูลในสวนนี้จะนําเสนอเปน
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตารางที่ 4.7 -4.12 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.7
แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามความบอยครั้งของ
พฤติกรรมการรับสื่อ
ประเภทของสื่อ
1) โทรทัศน
2) วิทยุ
3) อินเตอรเน็ต
4) หนังสือพิมพ

มาก
ที่สุด

บอย
มาก

ปาน
กลาง

นอย

ไมเคย
เลย

90
22.1
28
6.9
176
43.2
20
4.9

130
31.9
58
14.3
81
19.9
82
20.1

93
22.9
81
19.9
62
15.2
95
23.3

66
16.2
137
33.7
55
13.5
132
32.4

21
5.2
96
23.6
26
6.4
71
17.4

จํานวน คาเฉลี่ย
400
100
400
100
400
100
400
100

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.51

1.161

2.46

1.201

3.82

1.304

2.62

1.142

ความ
หมาย
สูง
ต่ํา
สูง
ที่สุด
ต่ํา

44
ประเภทของสื่อ
5) วารสาร ,
นิตยสาร
6) ปาย
ประชาสัมพันธ
กลางแจง
7) สื่อประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่ เชน ปาย
ประชาสัมพันธขางรถ
8) แผนพับ ใบปลิว
โปสเตอร
9) เสียงตามสายใน
ชุมชน

มาก
ที่สุด

บอย
มาก

ปาน
กลาง

นอย

ไมเคย
เลย

15
3.7

59
14.5

108
26.5

126
31

92
22.6

400
100

29
7.1

91
22.4

119
29.2

112
27.2

49
12

400
100

25
6.1

67
16.5

128
31.4

113
27.8

67
16.5

400
100

37
9.1

81
19.9

105
25.8

41

3.7

41

103
25.3
36
8.8

74
18.2
41
10.1

400
100
400
100

จํานวน คาเฉลี่ย

2.45

สวน
ความหมาย
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ต่ํา
1.109

2.85

1.126

2.68

1.126

2.53

1.089

2.76

1.231

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ํา

จากตารางที่ 4.7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ต
มากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.304 ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด
รองลงมา มีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.161 ซึ่งอยูในระดับสูง ถัดมามีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับปายประชาสัมพันธ
กลางแจง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.85 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.126 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง มี
ความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธเคลื่อนที่ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.126 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง มีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับแผนพับ
ใบปลิว คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.53 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.089 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง มีความ
บอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับสื่อเสียงตามสายในชุมชน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.46 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.142 ซึง่ อยูในระดับต่ํา มีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับสื่อหนังสือพิมพ คิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 2.62 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.201 ซึ่งอยูในระดับต่ํา มีความบอยครั้งของ
พฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.46 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.201 ซึ่งอยูใน
ระดับต่ํา และมีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับสื่อวารสาร , นิตยสาร มีคาเฉลี่ย 2.45 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.109 ซึ่งอยูในระดับต่ํา

45
ตารางที่ 4.8
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการประเภทตางๆ ที่มี
ขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือทางสื่อโทรทัศน
ประเภท
รายการ
1) ขาว
2) เกมสโชว
3) สารคดี
4) ละคร
โทรทัศน

บอยมาก บอย ปาน นานๆ
ที่สุด มาก กลาง ครั้ง
145
35.6
19
4.7
31
7.6
44
10.8

126
31
43
10.6
67
16.5
58
14.3

95
23.3
84
20.6
140
34.4
93
22.9

22
5.4
118
29
94
23.1
110
27

ไมเคย
เลย

รวม

12
2.9
136
33.4
68
16.7
95
23.3

400
100
400
100
400
100
400
100

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

3.93

1.043

สูง

2.23

1.170

ต่ํา

2.75

1.154

ปานกลาง

2.62

1.291

ต่ํา

คาเฉลี่ย

จากตารางที่ 4.8 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือมากที่สุด โดยพิจารณาระดับพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือจากสื่อ
โทรทัศนในแตละประเภทรายการตางๆ จะพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนเกี่ยวกับขอมูล
ปญหาหมอกควันภาคเหนือในรายการขาวโดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.043 รองลงมามีพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือใน
รายการสารคดี อยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.154
ถัด มามีพฤติกรรมการเปดรับ สื่ อโทรทัศน เกี่ยวกับ ขอมูลปญ หาหมอกควัน ภาคเหนือในรายการละครโทรทั ศน
โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.62 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.291 และมีพฤติกรรม
การเปดรับสื่อโทรทัศนเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในรายการเกมโชว โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 2.23 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.170

46
ตารางที่ 4.9
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการประเภทตางๆ ที่มี
ขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือทางสื่อวิทยุ
ประเภท
รายการ
1) ขาว
2) เพลง
3) เนื้อหา
โฆษณา/
สปอต
4) ความรู
ทั่วไป

บอยมาก
ที่สุด
129
31.7
27
6.6

บอย
มาก
104
25.6
46
11.3

ปาน
กลาง
98
24.1
110
27

นานๆ
ครั้ง
42
10.3
111
27.3

ไมเคย
เลย
27
6.6
106
26

รวม

24
5.9

45
11.1

110
27

115
28.3

106
26

36
8.8

97
23.8

118
29

87
21.4

62
15.2

400
100
400
100

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

3.67

1.219

สูง

2.44

1.190

ต่ํา

400
100

2.42

1.167

ต่ํา

400
100

2.90

1.197

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.9 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือระดับต่ํา โดยพิจารณาระดับพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือจากสื่อ
วิทยุในแตละประเภทรายการตางๆ จะพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุเกี่ยวกับขอมูล
ปญหาหมอกควันภาคเหนือในรายการขาวโดยรวมอยูในระดับสูงที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.219 รองลงมามีพฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือในรายการความรูทั่วไปอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.197 ถัดมามีพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือใน
รายการเพลง โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.44 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.190
และมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในโฆษณาและสปอต โดยรวมอยู
ในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.42 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.190

47
ตารางที่ 4.10
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการประเภทตางๆ ที่มี
ขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือจากสื่ออินเตอรเน็ต
ประเภท
รายการ
1) ขาว
2) เพลง
3) วิทยุ
ออนไลน
4) ดาวนโหลด
ขอมูล
5) ทีวีออนไลน
6) โปรแกรม
สนทนา

บอยมาก
ที่สุด

บอย
มาก

ปาน
กลาง

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
เลย

รวม

121
29.7
27
6.6
26
6.4
33
8.1
47
11.5
34
8.4

119
29.2
52
12.8
83
20.4
61
15
83
20.4
57
14

113
27.8
94
23.1
110
27
95
23.3
106
26
86
21.1

33
8.1
99
24.3
89
21.9
85
20.9
77
18.9
91
22.4

14
3.4
128
31.4
92
22.6
126
31
87
21.4
132
32.4

400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

3.75

1.082

สูง

2.38

1.243

ต่ํา

2.66

1.223

ปาน
กลาง

2.48

1.298

ต่ํา

2.82

1.308

ปาน
กลาง

2.42

1.309

ต่ํา

จากตารางที่ 4.10 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอก
ควันภาคเหนือระดับสูงที่สุด โดยพิจารณาระดับพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือ
จากสื่ออินเตอรเน็ตในแตละประเภทรายการตางๆ จะพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
อินเตอรเน็ตเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในเว็บไซดขาวโดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ
3.75 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.082 รองลงมามีพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตเกี่ยวกับขอมูล
ปญหาหมอกควันภาคเหนือในทีวีออนไลนอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.308 ถัดมามีพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือใน
วิทยุออนไลน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.223 มีพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในดาวนโหลดขอมูล
โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.48 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.309 มีพฤติกรรมการ
เปดรับสื่ออินเตอรเน็ตเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในโปรแกรมสนทนา เชนเฟซบุคโดยรวมอยูใน
ระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.42 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.190 และมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
อินเตอรเน็ตเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในรายการเพลง โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ย
เทากับ 2.38 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.243

48
ตารางที่ 4.11
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความบอยครั้งในการเปดรับชมรายการประเภทตางๆ ที่มี
ขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือจากสื่อหนังสื่อพิมพ
ประเภท
รายการ
1) ขาว
การเมือง
2) ขาวกีฬา
3) ขาวทั่วไป
4) ขาวบันเทิง
5) บทความ
ทั่วไป
6) บทละคร/
นิยาย

บอยมาก
ที่สุด

บอย
มาก

ปาน
กลาง

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
เลย

รวม

29
7.1
18
4.4
96
23.6
28
6.9
49
12
17
4.2

66
16.2
53
13
106
26
56
13.8
78
19.2
48
11.8

98
24.1
84
20.6
109
26.8
86
21.1
131
32.2
71
17.4

110
27
112
27.5
58
14.3
103
25.3
67
16.5
105
25.8

97
23.8
133
32.7
31
7.6
127
31.2
75
18.4
159
39

400
100
400
100
400
100
400
100
400
100
400
100

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

2.55

1.225

ปาน
กลาง

2.28

1.185

ต่ํา

3.45

1.219

สูง

2.39

1.256

ต่ํา

2.90

1.263

ปาน
กลาง

2.15

1.195

ต่ํา

จากตารางที่ 4.11 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อหนังสื่อพิมพเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอก
ควันภาคเหนือระดับต่ํา โดยพิจารณาระดับพฤติกรรมการเปดรับสื่อหนังสื่อพิมพเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือจากสื่อหนังสื่อพิมพในเนื้อหาแตละประเภท จะพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
หนังสื่อพิมพเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในขาวทั่วไปโดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ
3.45 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.219 รองลงมามีพฤติกรรมการเปดรับสื่อหนังสื่อพิมพเกี่ยวกับขอมูล
ปญหาหมอกควันภาคเหนือในบทความทั่วไปอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.263 ถัดมามีพฤติกรรมการเปดรับสื่อหนังสื่อพิมพเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือในขาวการเมือง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.55 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.225 มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อหนังสื่อพิมพเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในขาว
บันเทิง โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.39 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.256 มี
พฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในขาวกีฬา โดยรวมอยูในระดับต่ํา
คิด เปน ค าเฉลี่ ยเท า กับ 2.28 และคา ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.185 และมีพฤติกรรมการเปดรับ สื่อ
อินเตอรเน็ตเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในบทละคร/ นิยาย โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ย
เทากับ 2.15 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.195
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ตารางที่ 4.12
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความบอยครั้งในการเปดรับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือ
จากสื่อบุคคล
ประเภทสื่อ
บุคคล

บอยมาก
ที่สุด

บอย
มาก

ปาน
กลาง

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
เลย

รวม

1) ผูใหญบาน

45
11.1
30
7.4
26
6.4
27
6.6
91
22.4

79
19.4
62
15.2
70
17.2
62
15.2
100
24.6

98
24.1
94
23.1
114
28
103
25.3
117
28.7

72
17.7
86
21.1
81
19.9
92
22.6
58
14.3

106
26
128
31.4
108
26.5
115
28.3
34
8.4

400
100
400
100
400
100
400
100
400
100

64
15.7
46
11.3

122
30
80
19.7

126
31
97
23.8

56
13.8
88
21.6

32
7.9
89
21.9

400
100
400
100

2) กํานัน
3) ตัวแทนจาก
เทศบาล
4) ตัวแทนจาก
อําเภอ
5) พอแมญาติพี่นอง
6) ครู-อาจารย
7) เพื่อน

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความ
หมาย

2.71

1.345

ปาน
กลาง

2.45

1.285

ต่ํา

2.57

1.249

ปาน
กลาง

2.49

1.255

ต่ํา

3.39

1.223

3.33

1.141

สูง

2.76

1.320

ปาน
กลาง

สูง

จากตารางที่ 4.12 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขอมูล ปญ หาหมอกควัน
ภาคเหนื อจากสื่ อ บุ ค คล โดยพิ จ ารณาระดับ พฤติก รรมการเป ดรั บ สื่ อบุ คคลเกี่ย วกั บ ข อมู ล ป ญ หาหมอกควั น
ภาคเหนื อ จะพบว า กลุ มตั ว อย า งส ว นใหญมีพฤติกรรมการเปดรับ สื่อ บุ คคลเกี่ย วกับ ขอมูล ปญ หาหมอกควั น
ภาคเหนือในสื่อบุคคล ไดแก พอแม ญาติพี่นอง โดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.223 รองลงมามีพฤติกรรมการเปดรับสื่อบุคคลเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือในสื่อบุคคล ไดแก ครู-อาจารยในระดับสูง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.141 ถัดมามีพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในสื่อบุคคลไดแกเพื่อน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.320 มี
พฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในสื่อบุคคลไดแก ผูใหญบาน โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.345 มีพฤติกรรมการเปดรับ
สื่อเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในสื่อบุคคลไดแก ตัวแทนจากเทศบาลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.57 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.249 มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขอมูล
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ปญหาหมอกควันภาคเหนือในสื่อบุคคลไดแกตัวแทนจากอําเภอ โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ
2.499 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ1.255 มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือในสื่อบุคคลไดแกกํานัน โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.45 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.285
สวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับสภาพปญหาหมอกควันภาคเหนือ
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาหมอกควันภาคเหนือของกลุมตัวอยาง จะศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาและ
ความรุนแรงของหมอกควันในชุมชนและบริเวณที่พักอาศัยไดแก ชุมชนและบริเวณที่พักอาศัยมีปญหาหมอกควัน
หรือไม ความรุนแรงของปญหาหมอกควันในชุมชน วิธีการจัดการขยะมูลฝอย/ใบไมแหง และการรับรูถึงปญหา
หมอกควันภาคเหนือ ไดแก สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาหมอกควันภาคเหนือ และผลกระทบจากปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ ซึ่งขอมูลในสวนนี้จะนําเสนอเปนจํานวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตารางที่
4.13 - 4.18 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.13
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสภาพปญหาหมอกควันในชุมชน
สภาพปญหาหมอกควันในชุมชน
1) ไมมีปญหาหมอกควัน
2) มี
รวม

จํานวน
121
279
400

รอยละ
30.3
69.8
100.0

จากตารางที่ 4.13 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมปี ญหาหมอกควันในชุมชนมากที่สุด มีจํานวน 279 คน
คิดเปนรอยละ 69.8 และกลุมตัวอยางที่ไมมีปญหาหมอกควันในชุมชน มีจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.3
ตารางที่ 4.14
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการรับรูสาเหตุที่เกิดสภาพปญหาหมอกควันในชุมชน
การรับรูสาเหตุที่เกิดสภาพปญหาหมอก
ควันในชุมชน
ทราบ
ไมทราบ
รวม

จํานวน

รอยละ

225
175
400

56.3
43.8
100.0
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จากตารางที่ 4.14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทราบสาเหตุที่เกิดสภาพปญหาหมอกควันในชุมชน มี
จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.3 และไมทราบสาเหตุที่เกิดสภาพปญหาหมอกควันในชุมชน มีจํานวน 175 คน
คิดเปนรอยละ 43.8
ตารางที่ 4.15
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความรุนแรงของปญหาหมอกควันในชุมชน
ความรุนแรงของปญหาหมอกควัน
มาก
ปานกลาง
นอย
รวม

จํานวน
96
203
101
400

รอยละ
24.0
50.8
25.3
100.0

จากตารางที่4.14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชุมชนที่มีความรุนแรงของปญหาหมอกควันระดับ
ปานกลาง มีจํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.8 รองลงมา มีความรุนแรงของปญหาหมอกควันระดับนอย มี
จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.3 และ มีความรุนแรงของปญหาหมอกควันระดับมาก มีจํานวน 96 คน คิด
เปนรอยละ 24
ตารางที่ 4.16
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวิธีการจัดการขยะมูลฝอย/ใบไมแหง
วิธีการจัดการขยะมูลฝอย/
ใบไมแหง
1) ทิ้งขยะรวมกัน
2) แยกขยะเปยก/ขยะแหงกอนทิ้ง
3) เผาขยะเอง
4) นํากลับมาใชใหม (ใชซ้ํา)
5) ลดการใชถุงพลาสติก (นําตะกราไปตลาด
แทนถุงพลาสติก)

จํานวน
267
229
79
194
237

ทํา

รอยละ
66.8
57.3
19.8
48.5
59.3

จากตารางที่ 4.16 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอย/ใบไมแหง โดยการทิ้งขยะ
รวมกัน มีจํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 66.8 รองลงมา มีการลดการใชถุงพลาสติก (นําตะกราไปตลาดแทน
ถุงพลาสติก) มีจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.3 มีการแยกขยะเปยก/ขยะแหงกอนทิ้ง มีจํานวน 229 คน คิด
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เปนรอยละ 57.3 มีการนํากลับมาใชใหม (ใชซ้ํา) มีจํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.5 และ เผาขยะเอง มี
จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8
ตารางที่ 4.17
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาหมอกควันภาคเหนือ
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ
การเผาพื้นที่ทางการเกษตรกรรมในชุมชน
และนอกชุมชน
การเผาขยะมูลฝอย หรือเศษวัสดุในที่โลง
การเผาปา และการเกิดไฟปา
การถางพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเตรียม
เพาะปลูก

จํานวน

รอยละ

351

87.8

343
342

85.8
85.5

286

71.5

จากตารางที่ 4.17 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูปญหาหมอกควันภาคเหนือวาสาเหตุที่ทําใหเกิด
ปญหาหมอกควันระดับมากที่สุด ไดแก การเผาพื้นที่ทางการเกษตรกรรมในชุมชนและนอกชุมชน คิดเปนรอยละ
87.8 รองลงมา การเผาขยะมูลฝอย หรือเศษวัสดุในที่โลง คิดเปนรอยละ 85.8 ถัดมา การเผาปา และการเกิดไฟ
ปา คิดเปนรอยละ 85.5 และ การถางพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเตรียมเพาะปลูก คิดเปนรอยละ 71.5
ตารางที่ 4.18
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผลกระทบจากปญหาหมอกควันภาคเหนือ
ผลกระทบจากปญหาหมอกควันภาคเหนือ
ทําใหปวยเปน โรคระบบทางเดินหายใจ (แสบจมูก ,
คัดจมูก , เจ็บคอ)
ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง
มีสวนทําใหเกิดปรากฏการณโลกรอน
ทําใหระยะการมองเห็นลดลง เชน เปนอุปสรรคในการ
เดินทาง

จํานวน

รอยละ

379

94.8

308
381

77.0
95.3

361

90.3

จากตารางที่ 4.18 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาผลกระทบจากปญหาหมอกควันภาคเหนือมีสวน
ทําใหเกิดปรากฏการณโลกรอนระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.3 รองลง ทําใหปวยเปนโรคระบบทางเดินหายใจ
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(แสบจมูก , คัดจมูก , เจ็บคอ) คิดเปนรอยละ 94.8 ถัดมาทําใหระยะการมองเห็นลดลง เชน เปนอุปสรรคในการ
เดินทาง คิดเปนรอยละ 90.3 และทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง คิดเปนรอยละ 77
สวนที่ 4 การมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ
ขอมูลการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของกลุมตัวอยาง จะศึกษาเกี่ยวกับการมีสวน
รว มในชุ มชนและการแก ป ญหาในชุ มชน ซึ่งขอมูล ในสวนนี้จ ะนําเสนอเปน จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตารางที่ 4.19 - 4.20 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.19
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ
การมีสวนรวมในชุมชน
ตอปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ
1.ท า นไปร ว มให ข อ มู ล
เ กี่ ย ว กั บ แ ห ล ง กํ า เ นิ ด
มลพิ ษ ทางอากาศแล ะ
หมอกควันภาคเหนือ
2.ทา นแจง เทศบาลหรือ
ห นว ย ง า น ที ่เ กี ่ย ว ขอ ง
ท ัน ท ีที ่ม ีค น เ ผ า ว ัส ดุ
ทางการเกษตรหรือ เผา
ขยะ
3.ทา นบอกหรือ ตัก เตือ น
ผู ที ่เ ผ า ว ัส ด ุท า ง ก า ร
เกษตรหรือ เผาขยะใน
หมูบาน
4.ทา นเคยเสนอแนะแนว
ท า ง แ ก ไ ข ป ญ ห า ต อ
เทศบาลหรือ หนว ยงาน
อื่น

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

22
5.5

47
11.8

96
24

121
30.3

114
28.5

20
5

57
14.3

106
26.5

107
26.8

110
27.5

25
6.3

70
17.5

117
29.3

99
24.8

89
22.3

15
3.8

54
13.5

79
19.8

117
29.3

135
33.8

สวน
ความ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
หมาย
มาตรฐาน
2.36

1.169

2.43

1.176

2.61

1.188

2.24

1.165

นอย

นอย

ปาน
กลาง
นอย
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การมีสวนรวมในชุมชน
ตอปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ
5.ทา นชัก ชวนเพื่อ นบา น
ใ ห ส น ใ จ เ รื ่อ ง ป ญ ห า
มลพิษ ทางอากาศและ
หมอกควันภาคเหนือ
6.ทานเขารวมประชุมเพื่อ
รับแจงขอมูล ขาวสารของ
ป ญ ห า ห ม อ ก ค ว ัน
ภาคเหนือ
7.ทา นรว มแสดงความ
คิด เห็น /วางแผนในการ
แ ก ป ญ ห า ห ม อ ก ค ว ัน
ภาคเหนือ
8.ท า น ร ว ม เ ป น ผู
ประสานงานในการ
แ ก ป ญ ห า ห ม อ ก ค ว ัน
ภาคเหนือ
9.ทานรว มรณรงคเพื่อลด
ป ญ ห า ห ม อ ก ค ว ัน ใ น
ชุมชนที่ทานอยู
10.ทานรวมในการชักชวน
บุ ค คลอื่ น ๆ ให เ ข า ร ว ม
กิ จ กรรมลดป ญ หาหมอก
ควันในชุมชน
11.ท า น รู สึ ก ว า ป ญ ห า
หมอกควั น เป น ป ญ หาที่
ทานตองจัดการ
12.ป ญ ห า ห ม อ ก ค วั น
ภาคเหนือต องดํ าเนิ นการ
แก ไ ขโดยท า นจะต อ งมี
สวนรวม

มาก
ที่สุด

สวน
ความ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
หมาย
มาตรฐาน

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

16
4

66
16.5

116
29

94
23.5

108
27

2.47

1.167

ปาน
กลาง

15
3.8

48
12

116
29

88
22

133
33.3

2.31

1.161

นอย

21
5.3

44
11

93
23.3

110
27.5

132
33

2.28

1.183

นอย

18
4.5

49
12.3

78
19.5

93
23.3

162
40.5

2.17

1.212

นอย

24
6

64
16

111
27.8

106
26.5

95
23.8

1.186

ปาน
กลาง

26
6.5

52
13

109
27.3

106
26.5

107
26.8

79
19.8

70
17.5

118
29.5

69
17.3

64
16

64
16

76
19

119
29.8

65
16.3

76
19

2.54

2.46

3.08

2.97

1.199

ปาน
กลาง

1.333

ปาน
กลาง

1.325

ปาน
กลาง
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การมีสวนรวมในชุมชน
ตอปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ
13.แ ผ น ก า ร แ ก ป ญ ห า
หมอกควั น มั กจะเกิ ด จาก
ก า ร ล ง ป ร ะ ช า ม ติ ข อ ง
ประชาชน
14.ภาครั ฐ ต อ งให อํ า นาจ
แ ก ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร
แ ก ป ญ ห า ห ม อ ก ค วั น
ภาคเหนือ
15.ภาครั ฐ มั ก จะนํ า ความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนไป
จั ด ทํ า แผนการแก ป ญ หา
หมอกควันชุมชนเสมอ
16.ท า น มั ก จ ะ เ ป น ผู
ตรว จส อ บว า แผ น กา ร
แก ป ญ หาหมอกควั น ได
ดําเนินการอยางจริงจัง

มาก
ที่สุด

สวน
ความ
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
หมาย
มาตรฐาน

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

58
14.5

88
22

138
34.5

68
17

48
12

3.10

1.202

ปาน
กลาง

36
9

91
22.8

135
33.8

77
19.3

61
15.3

2.91

1.177

ปาน
กลาง

37
9.3

78
19.5

134
33.5

82
20.5

69
17.3

2.83

1.198

ปาน
กลาง

32
8

67
16.8

102
25.5

87
21.8

112
28

2.55

1.275

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.19 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมตอปญหาหมอกควันภาคเหนือโดยรวมระดับ
ปานกลาง โดยพิจารณาระดับการมีสวนรวมตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ จะพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวน
รวมในแผนการแกปญหาหมอกควันมักจะเกิดจากการลงประชามติของประชาชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.202 รองลงมา ปญหาหมอกควันเปนปญหาที่
ตองจัดการ ในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.333 ถัดมา
ปญหาหมอกควันภาคเหนือตองดําเนินการแกไขโดยทานจะตองมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 2.97 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.325 ภาครัฐตองใหอํานาจแกประชาชนในการ
แกปญหาหมอกควันภาคเหนือ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.177 ภาครัฐมักจะนําความคิดเห็นของประชาชนไปจัดทําแผนการแกปญหาหมอกควันชุมชน
เสมอ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.83 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.198
ทานบอกหรือตักเตือนผูที่เผาวัสดุทางการเกษตรหรือเผาขยะในหมูบานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 2.61 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.188 ทานมักจะเปนผูตรวจสอบวาแผนการแกปญหา
หมอกควันไดดําเนินการอยางจริงจัง โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.55 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.275 ทานรวมรณรงคเพื่อลดปญหาหมอกควันในชุมชนที่ทานอยู โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิด
เปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.55 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.275 ทานชักชวนเพื่อนบานใหส นใจเรื่อง
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ปญหามลพิษทางอากาศและหมอกควันภาคเหนือ โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.47 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.167 ทานรวมในการชักชวนบุคคลอื่นๆ ใหเขารวมกิจกรรมลดปญหาหมอกควัน
ในชุมชนโดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.46 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.199 ทา น
แจงเทศบาลหรือหนวยงานที่เกี่ย วของทันทีที่มีคนเผาวัส ดุทางการเกษตรหรือเผาขยะ โดยรวมอยูในระดับต่ํา
คิดเปน คาเฉลี่ยเทากับ 2.43 และคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.176 ทานไปรวมใหขอมูลเกี่ย วกับ
แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศและหมอกควันในภาคเหนือ โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.36
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.169 ทานเขารว มประชุมเพื่อรับ แจงขอมูล ขาวสารของปญ หาหมอก
ควันภาคเหนือ โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.31 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.161
ตารางที่ 4.20
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแกปญหาในชุมชน
การพูดคุย
ปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการ
แกปญหา
ครอบครัว
ญาติพี่นอง
คนในชุมชน
เจาหนาที่รัฐ
องคกรเอกชนไดแก
NGO
นักการเมือง
ครู-อาจารย

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน นอย นอย
กลาง
ที่สุด

145
35.6
84
20.6
19
4.7
14
3.4
7
1.7
15
3.7
38
9.3

93
22.9
104
25.6
51
12.5
44
10.8
36
8.8
31
7.6
80
19.7

91
22.4
110
27
106
26
92
22.6
87
21.4
69
17
105
25.8

45
11.1
63
15.5
90
22.1
95
23.3
99
24.3
81
19.9
90
22.1

26
6.4
39
9.6
134
32.9
155
38.1
171
42
204
50.1
87
21.4

รวม

สวน
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

400

3.72

1.244

400

3.33

1.243

400

2.33

1.197

400

2.17

1.161

400

2.02

1.079

400

1.93

1.153

400

2.73

1.267

ความ
หมาย
สูง
สูง
นอย
นอย
นอย
ต่ํา
ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.20 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการพูดคุยปรึกษาหารือกับครอบครัวเกี่ยวกับการ
แกปญหาหมอกควันภาคเหนือในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.244 รองลงมามีการพูดคุยปรึกษาหารือกับญาติพี่นอง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 และคาสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเทากับ 1.243 ถัดมามีการพูดคุยปรึกษาหารือกับครู-อาจารย คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.73 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.267 มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับคนในชุมชน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.197 มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับเจาหนาที่รัฐ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.17 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.161 มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับองคกรเอกชน ไดแก NGO คิดเปนคาเฉลี่ย
เทากับ 2.02 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.079 และ มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับนักการเมือง คิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 1.93 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.153
สวนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ของการวิจัยเรื่องการสื่อสารและการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหา
หมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม ผลการทดสอบดังตารางนี้
ตารางที่ 4.21
แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันระหวางการเปดรับสื่อเกี่ยวกับปญหาหมอกควันภาคเหนือกับการมีสวนรวมใน
ชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม
ตัวแปรอิสระ
การเปดรับสื่อเกี่ยวกับปญหาหมอก
ควันภาคเหนือ

การมีสวนรวมในชุมชนของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
Sig. (2-tailed)
0.500*
0.000

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันระหวางการเปดรับสื่อเกี่ยวกับปญหา
หมอกควันภาคเหนือกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม ผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดวยการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของPearson’s Correlation ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา Sig. (2-tailed) = 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้คือ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานวาง ( H )และยอมรับสมมติฐานทางเลือก กลาวคือการเปดรับสื่อเกี่ยวกับปญหา
หมอกควันภาคเหนือมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัด
เชี ย งใหม โดยพิ จ ารณาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธเ พี ย ร สัน ระหว างการเป ด รั บ สื่ อเกี่ ย วกับ ป ญ หาหมอกควั น
ภาคเหนือกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหมเทากับ0.500*
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หมายความวาการเปดรับสื่อเกี่ยวกับปญหาหมอกควันภาคเหนือกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากเยาวชนในจังหวัด
เชียงใหมมีการเปดรับสื่อเกี่ยวกับปญหาหมอกควันภาคเหนือมากขึ้น ก็จะทําใหมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอก
ควันภาคเหนือมากขึ้น ในทางตรงกันขามหากเยาวชนในจังหวัดเชียงใหมมีการเปดรับสื่อเกี่ยวกับปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือนอยลง ก็จะทําใหมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือนอยลง
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนใน
จังหวัดเชียงใหม กําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม
3. เพื่อศึกษาปจจัยระหวางการสื่อสารกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของ
เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม
ทั้งนี้ไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยไวดังนี้
พฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับปญหาหมอกควันภาคเหนือ มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในชุมชนตอ
ปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Study ) ทําการเก็บขอมูลจากตัวอยางเยาวชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400
ตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหคาทางสถิติดวยโปรแกรม ผูวิจัยใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลคือ จํานวน
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชอธิบายสถานภาพลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการ
เปดรับสื่อเกี่ยวกับหมอกควันภาคเหนือ ความรูเกี่ยวกับสภาพปญหาหมอกควันภาคเหนือ และการมีสวนรวมใน
ชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ
สวนการทดสอบสมมติฐานนั้น ไดกําหนดระดับความมีนับสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยใชวิธีการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistic ) โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัด
เชียงใหม เกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
สวนที่ 1 สถานภาพลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 69.3 มีอายุ 16 – 20 ป มี
จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 44.5 ระดับการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มีจํานวน 145
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คน คิดเปนรอยละ 36.3 ใหญ อาศัยอยูในชุมชนมากกวา 15 ป มีจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.8 สวน
ใหญไมมีตําแหนงในการเปนสมาชิกกลุมใดๆในชุมชน มีจํานวน 398 คน คิดเปนรอยละ 99.5
สวนที่ 2 การเปดรับและพฤติกรรมการสื่อสารตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ
2.1 ความบอยครั้งของพฤติกรรมการรับสื่อ
กลุมตัวอยางมีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ
3.82 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.304 ซึ่งอยูในระดับสูงที่สุด รองลงมา มีความบอยครั้งของพฤติกรรม
การเปดรับสื่อโทรทัศน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.161 ซึ่งอยูใน
ระดับสูง ถัดมามีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับปายประชาสัมพันธกลางแจง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.85
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.126 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง มีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับ
สื่อประชาสัมพันธเคลื่อนที่ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.126 ซึ่งอยูใน
ระดับปานกลาง มีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับแผนพับใบปลิว คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.53 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.089 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง มีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับสื่อเสียงตาม
สายในชุมชน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.46 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.142 ซึ่งอยูในระดับต่ํา มีความ
บอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับสื่อหนังสือพิมพ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.62 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.201 ซึ่งอยูในระดับต่ํา มีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.46
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.201 ซึ่งอยูในระดับต่ํา และมีความบอยครั้งของพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
วารสาร , นิตยสาร มีคาเฉลี่ย 2.45 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.109 ซึ่งอยูในระดับต่ํา
2.2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อประเภทตางๆ ที่มีขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือ
พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อประเภทตางๆ ที่มีขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือ ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับปญหาหมอกควันภาคเหนือในแตละสื่อ พบวาในสื่อมวลชน
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือมากที่สุด โดยพิจารณา
ระดับพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือจากสื่อโทรทัศนในแตละประเภทรายการ
ตางๆ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในรายการ
ขาวโดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.043
สื่อวิทยุ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือ
ระดับต่ํา โดยพิจารณาระดับพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือจากสื่อวิทยุในแต
ละประเภทรายการตางๆ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอก
ควั น ภาคเหนื อในรายการข า วโดยรวมอยู ในระดับ สูงที่สุด คิดเปน คาเฉลี่ย เทากับ 3.67 และคาสว นเบี่ย งเบน
มาตรฐานเทากับ 1.219
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สื่อหนังสื่อพิมพ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อหนังสื่อพิมพเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอก
ควันภาคเหนือระดับต่ําโดยพิจารณาระดับพฤติกรรมการเปดรับสื่อหนังสื่อพิมพเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือจากสื่อหนังสื่อพิมพในเนื้อหาแตละประเภท จะพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
หนังสื่อพิมพเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในขาวทั่วไปโดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ
3.45 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.219
สื่ออินเตอรเน็ต พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินเตอรเน็ตเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอก
ควันภาคเหนือระดับสูงที่สุด โดยพิจารณาระดับพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือ
จากสื่ออินเตอรเน็ตในแตละประเภทรายการตางๆ จะพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
อินเตอรเน็ตเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในเว็บไซดขาวโดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ
3.75 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.082
สื่อบุคคล พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือจาก
สื่อบุคคล โดยพิจารณาระดับพฤติกรรมการเปดรับสื่อบุคคลเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือ จะพบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อบุคคลเกี่ยวกับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือในสื่อบุคคล ไดแก
พอแม ญาติพี่น อง โดยรวมอยูในระดับสูง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.223
สวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับสภาพปญหาหมอกควันภาคเหนือ
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีปญหาหมอกควันในชุมชนมากที่สุด มีจํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ
69.8 โดยอาศัยอยูในชุมชนที่มีความรุนแรงของปญหาหมอกควันระดับปานกลาง มีจํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ
50.8 สวนใหญทราบสาเหตุที่เกิดสภาพปญหาหมอกควันในชุมชน มีจํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.3 และมี
วิธีการจัดการขยะมูลฝอย/ใบไมแหง โดยการทิ้งขยะรวมกัน มีจํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 66.8
กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูปญหาหมอกควันภาคเหนือวาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาหมอกควันระดับมาก
ที่สุด ไดแก การเผาพื้นที่ทางการเกษตรกรรมในชุมชนและนอกชุมชน คิดเปนรอยละ 87.8 รองลงมา การเผาขยะ
มูลฝอย หรือเศษวัสดุในที่โลง คิดเปนรอยละ 85.8 ถัดมา การเผาปา และการเกิดไฟปา คิดเปนรอยละ 85.5
และ การถางพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเตรียมเพาะปลูก คิดเปนรอยละ 71.5 สวนใหญเห็นวาผลกระทบจากปญหา
หมอกควันภาคเหนือมีสวนทําใหเกิดปรากฏการณโลกรอนระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.3 รองลง ทําใหปวย
เปนโรคระบบทางเดินหายใจ (แสบจมูก , คัดจมูก , เจ็บคอ) คิดเปนรอยละ 94.8 ถัดมาทําใหระยะการมองเห็น
ลดลง เชน เปนอุปสรรคในการเดินทาง คิดเปนรอยละ 90.3 และทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง คิดเปน
รอยละ 77
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สวนที่ 4 การมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมตอปญหาหมอกควันภาคเหนือโดยรวมระดับปานกลาง โดย
พิจารณาระดับการมีสวนรวมตอปญหาหมอกควันภาคเหนือ จะพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในแผนการ
แกปญหาหมอกควันมักจะเกิดจากการลงประชามติของประชาชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย
เทากับ 3.10 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.202 รองลงมา ปญหาหมอกควันเปนปญหาที่ตองจัดการ ใน
ระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.333 ถัดมา ปญหาหมอก
ควันภาคเหนือตองดําเนินการแกไขโดยทานจะตองมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ
2.97 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.325 ภาครัฐตองใหอํานาจแกประชาชนในการแกปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.177 ภาครัฐมักจะนําความคิดเห็นของประชาชนไปจัดทําแผนการแกปญหาหมอกควันชุมชนเสมอ โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.83 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.198 ทานบอกหรือ
ตักเตือนผูที่เ ผาวัส ดุทางการเกษตรหรือเผาขยะในหมูบานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ
2.61 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.188 ทานมักจะเปนผูตรวจสอบวาแผนการแกปญหาหมอกควันได
ดําเนินการอยางจริงจัง โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.55 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.275 ทานรวมรณรงคเพื่อลดปญหาหมอกควันในชุมชนที่ทานอยู โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ
2.55 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.275 ทานชักชวนเพื่อนบานใหสนใจเรื่องปญหามลพิษทางอากาศ
และหมอกควันภาคเหนือ โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.47 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.167 ทานรวมในการชักชวนบุคคลอื่นๆ ใหเขารวมกิจกรรมลดปญหาหมอกควันในชุมชนโดยรวมอยูใน
ระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.46 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.199 ทา นแจงเทศบาลหรือ
หนว ยงานที่เ กี่ย วของทันทีที่มีคนเผาวัสดุทางการเกษตรหรือเผาขยะ โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ย
เทากับ 2.43 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.176 ทานไปรวมใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษทาง
อากาศและหมอกควันในภาคเหนือ โดยรวมอยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.36 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.169 ทานเขารวมประชุมเพื่อรับแจงขอมูลขาวสารของปญหาหมอกควันภาคเหนือ โดยรวม
อยูในระดับต่ํา คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.31 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.161
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการพูดคุยปรึกษาหารือกับครอบครัวเกี่ยวกับการแกปญหาหมอกควัน
ภาคเหนือในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.244 รองลงมามี
การพูดคุยปรึกษาหารือกับญาติพี่นอง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.243
ถัดมามีการพูดคุยปรึกษาหารือกับครู-อาจารย คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.73 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.267 มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับคนในชุมชน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.197 มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับเจาหนาที่รัฐ คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.17 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.161 มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับองคกรเอกชน ไดแก NGO คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.02 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.079 และ มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับนักการเมือง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 1.93 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.153
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เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนใน
จังหวัดเชียงใหม

ในการศึ กษาถึ งศึ กษาพฤติ กรรมการสื่อสารเรื่องปญ หาหมอกควัน ภาคเหนือของเยาวชนในจังหวั ด
เชียงใหม พบวา ประชาชนสวนใหญมีการเปดรับขาวสารมลพิษทางอากาศและหมอกควันจากทุกสื่อมวลชนทุก
ชองทางในระดับปานกลาง คือมีเปดรับขาวสารมลพิษทางอากาศและหมอกควันในสื่อทุกประเภทที่มีอยูในชุมชน
ไมวาจะเปนสื่อมวลชนไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ หรือ สื่อในระดับชุมชน เชนแผนพับ เสียง
ตามสายในชุมชน และสื่อใหมเชนสื่ออินเตอรเน็ต ที่ไดรับความนิยมและมีการเปดรับมากที่สุด รองลงมาคือสื่อ
โทรทัศน ซึ่งการที่สื่ออินเตอรเน็ตไดรับความนิยมมากที่สุดเปนเพราะกลุมเปาหมายเปนเยาวชนที่มีการใชสื่อนี้กัน
อยางแพรหลายทั้งในเรื่องของการเรียนและการติดตามขาวสารซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของDe Fleur (1975)
อธิบายวา บุคคลที่มีคุณลักษณะทางสังคมคลายคลึงกัน จะมีพฤติกรรมการสื่อสารคลายกัน เชน การเปดรับสื่อ
ความพึงพอใจในสื่อ จากงานวิจัยนี้ กลุมตัวอยางคือเยาวชน ซึ่งมีคุณลักษณะคลายคลึงกันจึงมีการเปดรับสื่อที่
คลายกัน การที่เยาวชนในชุมชนมีความสนใจที่จะรับทราบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับปญหาหมอกควันนี้ โดยเฉพาะ
ผลกระทบในดานตางๆที่อาจจะเกิดตัวเองได ทําใหการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล คือ คนในครอบครัว ญาติพี่
นอง และครูอาจารย มีมากที่สุด อาจเปนเพราะคนเหลานี้มีความใกลชิด สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลง
มือปฏิบัติในเรื่องที่สามารถทําได เชนการทิ้งขยะ ไมเผาขยะใบไมแหงเพราะอาจเกิดปญหาหมอกควัน หรือการ
ปลูกตนไมเพื่อชวยลดมลพิษ เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ Katz ( อางถึงวีระศักดิ์ จรินทรรัตนากรม2544)
กลาววา ขาวสารสวนใหญเผยแพรจากสื่อมวลชนไปยังประชาชนเปาหมายนั้น มักผานผูนําความคิดหรือผูที่เขาถึง
สื่อมากกวากอน แลวบุคคลเหลานี้จะนําขาวสารที่ไดรับไปเผยแพรแกบุคคลอื่นตอไป
วัตถุประสงคขอที่ 2

เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนใน
จังหวัดเชียงใหม

การมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม จากการศึกษา
พบวา เยาวชนสวนใหญมีสวนรวมลดปญหามลพิษทางอากาศและหมอกควันในระดับนอย ถึงแมวาจะมีการเปดรับ
ขอมูลขาวสารจากชองทางของสื่อตางๆ ในชุมชนแลวก็ตาม แตจากผลการศึกษาทําใหทราบวา เยาวชนมีความคิด
วาปญหานี้เปนปญหาที่ตนเองควรจะมีสวนในการแกไขแตไมมีสวนเกี่ยวของ เยาวชนมีความรู ความเขาใจถึง
สาเหตุและผลกระทบของมลพิษหมอกควัน แสดงใหเห็นวา ถึงแมวากลุมตัวอยางจะมีการเปดรับสื่อในชองทาง
ตางๆ แตก็ไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาในชุมชนได การวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ชองทางการเปดรับสื่อกับระดับการมีสวนรวมในปญหาหมอกควันของกลุมตัวอยาง แสดงใหเห็นวา ถึงแมวากลุม
ตัวอยางจะมีการเปดรับสื่อในชองทางตางๆ แตก็ไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาในชุมชนได จากผล
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการเปดรับสื่อสูง และมีระดับความรูเกี่ยวกับปญหาหมอกควันสูงตามไปดวย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Schramm (1973) กลาววา การสื่อสารมีบทบาทตอการพัฒนาได3 ลักษณะ คือ 1.
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ประชาชนต อ งได รั บ ข า วสารเกี่ ย วกั บ การพัฒ นา 2.ประชาชนมี โ อกาสเข า ร ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจที่ จ ะ
เปลี่ ยนแปลงและ 3.ทั กษะที่จํ า เป น ต องไดรับ การอบรมสั่งสอน ตองไดรับ การเรีย นรูพัฒนาอาชีพใหกาวหนา
ทั้งหมดนี้จะสามารถนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชนในที่สุด
วัตถุประสงคขอที่ 3

เพื่อศึกษาปจจัยที่ใชอธิบายความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการมีสวนรวมใน
ชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม

ป จ จั ย ที่ ใช อธิ บ ายความสั มพั น ธ ร ะหวา งการสื่อสารกับ การมีสว นรว มในชุมชนตอปญ หาหมอกควั น
ภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนการหาแนวทางใหประชาชนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการ
สื่อสารเพื่อลดปญหามลพิษทางอากาศและหมอกควันในชุมชนของตนเอง การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การ
ปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเปนกลไกสําคัญในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการแกปญหาในชุมชน ใน
ทิศทางที่พึงประสงคของชุมชน โดยการปรึกษาหารือที่พบในการศึกษาครั้งนี้ คือ เนนการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุก
ระดับ ตั้งแตระดับการพูดคุย ซึ่งไมเปนทางการ ไปถึงระดับการจัดประชุม ซึ่งมีความเปนทางการมากขึ้นตาม
ระยะเวลา สอดคลองกับงานของ Nair & White (1993, อางในปาริชาต สถาปตานนท และคณะ, 2549) ที่วาการ
ปรึกษาหารือ นับเปนการออกแบบการสื่อสาร แบบมีสวนรวมมิใชการโนมนาวใจบุคคลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่พึงประสงค แตการสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการที่ผูเกี่ยวของหันหนาเขาหากัน และ
ดําเนินการปรึกษาหารือรวมกันเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ผลของการศึกษาของถวิลฤดี บุรีกุล (2545) ยังคนพบดวยวา
การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมและตัดสินใจในเรื่องตางๆรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและ
ของชาติ ซึ่ งส ง ผลกระทบต อวิ ถีชี วิ ตและความเป น อยูของประชาชนโดยการใหขอ มูล แสดงความคิ ดเห็ น ให
คําแนะนํา คําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน รูปแบบการสื่อสารดวย
การพูดคุย ปรึกษากับสมาชิกในครอบครัวไดแทรกอยูในทุกระยะของปญหาหมอกควันภาคเหนือ ในรูปแบบของ
การพูดคุยที่มีรูปแบบไมเปนทางการ สอดคลองกับการศึกษาของวรรณวิมล หุตินทรวงศ (2549) ที่พบวา การ
สื่อสารพูดคุยกับสมาชิกที่บาน เปนการเปดโอกาสใหมีการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดงาย
นับเปนการสื่อสารแบบสองทาง ในทิศทางแบบแนวนอน สอดคลองกับกาญจนา แกวเทพ (2543) ซึ่งกลาวไววา
การสื่อสารที่มีลักษณะเปนแนวนอนหรือแนวระนาบ เปนการสื่อสารรวมกัน ทําใหการสื่อสารมีลักษณะบงบอกถึง
ความเสมอภาค การเคารพศักดิ์ศรีของกันและกัน โดยเปดโอกาสใหผูรับสารและผูสงสารไดสลับบทบาทกันเปนผู
พูดและผูฟง ผลการศึกษาในครั้งนี้ควรใชชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเขาใจ ความสัมพันธที่
ดีตอกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกัน โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญที่จะเขามารวม
ดําเนินกิจกรรมลดปญหามลพิษหมอกควันในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมที่เนนความมีสวนรวมของคนทุกระดับใน
ชุมชน
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ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ผลการศึกษาชว ยใหไดแนวทางในการเลือกใชชองทางการสื่อสารไดตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย ในที่นี้คือ เยาวชน ที่ใชชองทางการสื่อสารดวยสื่อใหม ไดแกสื่ออินเตอรเน็ตและโซเซียล มีเดีย มาก
ที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศน ในสวนของสื่อบุคคล พอ แม สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่นองและครู อาจารยก็มี
สวนสําคัญ ที่จะสรางความเขาใจ การพูดจา ปรึกษาหารือ การปองกันและแกไขในปญหาหมอกควันในชุมชน และ
สื่อในชุมชนเชนเสียงตามสาย ก็มีความสําคัญที่จะสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินการตางๆใน
ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมตางๆในชุมชน เยาวชนสามารถสรางการมีสวนรวมไดเปนอยางดี และสามารถดึงคนกลุม
ตางๆ ใหเขามารับผิดชอบกิจกรรมภายในชุมชน
2. ผลการศึกษาชวยบงชี้ใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีปญหาหมอกควันในชุมชนและทราบสาเหตุของการเกิด
ปญหาหมอกควันในภาคเหนือมาจากการเผาขยะ ใบไมแหง ทราบผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในอากาศจากปญหา
หมอกควันวาทําใหเกิดโลกรอน เกิดโรคตางๆตามมา และการมีสวนรวมในชุมชน โดยเริ่มตนปองกันและแกไข
ปญหาดวยตนเองที่บานโดยการไมเผาขยะ และมีการพูดคุยเรื่องนี้กับคนในครอบครัว ญาติพี่นอง และครู-อาจารย
แตไมมีการเขารวมประชุม แสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจในการมีสวนรวมแตอยางใด และไมไดเปนสมาชิกใน
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู ดังนั้นหากชุมชนจัดกิจกรรมตางๆในชุมชน เยาวชนสามารถสรางการมีสวนรวมไดเปนอยางดี
และสามารถดึงคนกลุมตางๆใหเขามารับผิดชอบกิจกรรมภายในชุมชน
3. ควรนําผลการศึกษาไปพัฒนากลยุทธการสื่อสารแบบมีสวนรวมของเยาวชนในชุมชนเพื่อจัดการ
แกปญหาตางๆ ของชุมชนไดอยางสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของชุมชนนั้นๆ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชนใหมากขึ้น เนื่องจากเยาวชนมีความรู ความเขาใจและไดรับ
ผลกระทบจากปญหาหมอกควันภาคเหนือ โดยการพัฒนาศักยภาพของผูนําเยาวชนในภาคเหนือ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนควรร ว มส งเสริ มและสนั บ สนุ น ในการพัฒ นาศักยภาพ ดานของการปองกัน และแกไข เพื่อเปน อีก
ทางเลือกหนึ่งในการจัดการการมีสวนรวมในชุมชน
2. ควรศึกษาแนวทางในการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการปญหาหมอกควันภาคเหนือและ
รูปแบบการสื่อสารเพื่อสรางจิตสานึก และความตระหนัก ในการเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน ดานการปองกันและแกไข เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการปญหาหมอกควันภาคเหนือโดยการมีสวน
รวมในชุมชน
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แบบสอบถาม
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การสื่อสารและการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอก
ควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามพฤติกรรมการสื่อสารและการ
มีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควัน ภาคเหนือและศึกษาปจ จัยที่ใ ชอธิบายความสัมพัน ธร ะหวา งการ
สื่อสารกับการมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ขอให
ผูตอบแบบสอบถามตอบตามความเปนจริงและตอบคําถามทุกขอ โดยขอมูลทั้งหมดจะเก็บเปนความลับไมมี
ผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามแตอยางใด
ตอบแบบสอบถามวันที่...............เดือน.....................พ.ศ...................
ตอนที่ 1

ขอมูลสวนตัว (กรุณาใสเครือ่ งหมาย ลงในชอง  ที่ตรงกับขอมูลของทาน)
 1. ชาย

 2. หญิง

1.1

เพศ

1.2

อายุ
 1.
 2.
 3.
 4.

1.3

ระดับการศึกษา
 1. ไมไดเรียนหนังสือ
 2. ประถมศึกษา
 3. มัธยมศึกษาตอนตน
 4. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
 5. ปวส./อนุปริญญา
 6. ปริญญาตรี

1.4

อาชีพ
 1. วางงาน/ไมมีงานทํา
 2. นักเรียน/นักศึกษา
 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 4. รับจางทั่วไป/กรรมกร
 5. รับราชการ
 6. พนักงาน/ลูกจางเอกชน
 7. เกษตรกรรม
 8. รับจางภาคการเกษตร
 9. คาขาย
 10. ประกอบธุรกิจสวนตัว
 11. อื่น ๆ ระบุ.........................................................................................

ต่ํากวา 10 ป (ระบุ............)
11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 – 25 ป
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รายไดของผูตอบแบบสัมภาษณ (เฉลี่ยตอเดือน) ประมาณ..................................บาท
 1. ไมมีรายได
 2. ต่ํากวา 1,500 บาท
 3. 1,500 – 3,000 บาท
 4. 3,001 – 5,000 บาท
 5. 5,001 – 10,000 บาท
 6. 10,001 – 15,000 บาท
 7. 15,001 – 30,000 บาท
 8. 30,001 – 50,000 บาท
 9. มากกวา 50,001 บาท

1.6

ที่อยูอาศัยในปจจุบัน
 1. บานเดี่ยว
 3. คอนโดมิเนียม

1.7

ระยะเวลาที่ทานอาศัยอยูในชุมชนประมาณ.................................ป

1.8

ทานมีตําแหนงใดในชุมชน (การเปนสมาชิกกลุม)
 1. ผูนําชุมชน / คณะกรรมการชุมชน
ระบุชื่อกลุม.....................................................................
 2. ประธานชมรม / คณะกรรมการชุมชน ระบุชื่อกลุม.....................................................................
 3. ไมมีตําแหนงใด ๆ / ลูกบาน
ระบุชื่อกลุม.....................................................................
 4. ตําแหนงอื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................................................................

 2. ทาวนเฮาส/ทาวนโฮม
 4. อื่น ๆ ................................................................
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-3ตอนที่ 2

การเปดรับและพฤติกรรมการสื่อสารตอปญหาหมอกควันในภาคเหนือ

2.1 ทานเคยไดรับชม/ฟง/อาน ขาวสารปญหาหมอกควันภาคเหนือจากสื่อตาง ๆ เหลานี้บอยเพียงใด
ความถี่

ประเภทของสื่อ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

โทรทัศน
วิทยุ
อินเตอรเน็ต
หนังสือพิมพ
วารสาร , นิตยสาร
ปายประชาสัมพันธกลางแจง
สื่อประชาสัมพันธเคลื่อนที่ เชน ปาย
ประชาสัมพันธขางรถ
8) แผนพับ ใบปลิว โปสเตอร
9) เสียงตามสายในชุมชน
10) สื่ออื่น ๆ (ระบุ)........................................

สัปดาหละ สัปดาหละ เดือนละ
5-6 วัน
2-4 วัน 3-5 ครั้ง
บอยมากที่สุด บอยมาก ปานกลาง

เดือนละ
1-2 ครั้ง
นอย

ไมเคย
เลย

































































ไมเคย
เลย

2.2 ทานเคยไดรับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือจากสื่อโทรทัศนรายการประเภทใดบาง
ประเภทรายการ

1)
2)
3)
4)
5)

ความถี่

ขาว
รายการเกมสโชว
สารคดี
ละครโทรทัศน / ภาพยนตร
อื่นๆ (ระบุ)...................................................

บอยมากที่สุด

บอยมาก

ปานกลาง

นอย

























2.3 ทานเคยไดรับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือจากสื่อวิทยุในรายการประเภทใดบาง
ประเภทรายการ

1)
2)
3)
4)
5)

ความถี่

ขาว
รายการเพลง
เนื้อหาโฆษณา/สปอต
ความรูทั่วไป
อื่นๆ (ระบุ)...................................................

บอยมากที่สุด

บอยมาก

ปานกลาง

นอย































ไมเคย
เลย
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-42.4 ทานเคยไดรับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือจากการใชอินเตอรเน็ต เว็บไซตในประเภทใดบาง
ประเภทรายการ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ความถี่

ขาว
เพลง
วิทยุออนไลน
ดาวนโหลดขอมูล
ทีวีออนไลน
โปรแกรมสนทนา
อื่นๆ (ระบุ)...................................................

บอยมากที่สุด

บอยมาก

ปานกลาง

นอย

































2.5 ทานเคยไดรับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือจากสื่อสิ่งพิมพในเนื้อหาประเภทใดบาง
ประเภทรายการ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ความถี่

ขาวการเมือง
ขาวกีฬา
ขาวทั่วไป
ขาวบันเทิง
บทความทั่วไป
บทละคร นิยาย
อื่นๆ (ระบุ)...................................................

บอยมากที่สุด

บอยมาก

ปานกลาง

นอย

































2.6 ทานเคยไดรับขอมูลปญหาหมอกควันภาคเหนือจากสื่อบุคคลกลุมใดบาง
ประเภทรายการ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ความถี่

ผูใหญบาน
กํานัน
ตัวแทนจากเทศบาล
ตัวแทนจากอําเภอ
ญาติพี่นอง-พอแม
ครู-อาจารย
เพื่อน
อื่นๆ (ระบุ)...................................................

บอยมากที่สุด

บอยมาก

ปานกลาง

นอย





































ไมเคย
เลย









ไมเคย
เลย









ไมเคย
เลย
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-5ตอนที่ 3
3.1 สภาพปญหาและความรุนแรงของปญหาหมอกควันภาคเหนือ
1. ในชุมชนหรือบริเวณที่ทานพักอาศัย เคยมีปญหาหมอกควันหรือไม
ระบุชื่อชุมชน (ยานที่พักอาศัย)........................................................
 1) ไมมีปญหาหมอกควัน เพราะ.................................................................................................
 2) มี ในชวงเดือนไหนของป ........................................................................................................
ทานทราบหรือวาเกิดจากสาเหตุอะไร
 1) ทราบ เกิดจาก........................................................................................................................
 2) ไมทราบ
2. ทานมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอย/ใบไมแหง ที่บานของทานอยางไร
1) ทิ้งขยะรวมกัน
 1) ทํา  2) ไมทํา
2) แยกขยะเปยก/ขยะแหงกอนทิ้ง
 1) ทํา  2) ไมทํา
3) เผาขยะเอง
 1) ทํา  2) ไมทํา
4) นํากลับมาใชใหม (ใชแลวใชอีก)
 1) ทํา  2) ไมทํา
5) ลดการใช (นําตะกราไปตลาดแทนถุงพลาสติก)
 1) ทํา  2) ไมทํา
3. ในชุมชนของทานมีกิจกรรมเพื่อลดการเผาหรือไม
 1) ไมมี
 2) มี เชน……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ในชุมชนของทานมีมาตรการ , บทบัญญัติ , กฎหมูบานในการลดการเผาในที่โลงหรือไมอยางไร
 1) ไมมี
 2) มี เชน……………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ทานคิดวาในชุมชนที่ทานอาศัยมีปญหามลพิษทางอากาศและหมอกควัน มาก ปานกลาง หรือนอย
 1) มาก
 2) ปานกลาง
 3) นอย
3.2 การรับรูปญหาหมอกควันภาคเหนือ
ขอ 1. ทานคิดวาขอใดคือสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาหมอกควันในภาคเหนือ
ใช
ไมใช
1. การเผาพื้นที่ทางการเกษตรกรรมในชุมชนและนอกชุมชน
 1)
 2)
2. การเผาขยะมูลฝอย หรือเศษวัสดุในที่โลง
 1)
 2)
3. การเผาปา และการเกิดไฟปา
 1)
 2)
4. การถางพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเตรียมเพาะปลูก
 1)
 2)
ขอ 2. ทานคิดวาขอใดคือผลกระทบจากปญหาหมอกควันในภาคเหนือ
ใช
ไมใช
1. ทําใหปวยเปนโรคระบบทางเดินหายใจได (แสบจมูก , คัดจมูก , เจ็บคอ)
 1)
 2)
2. ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง
 1)
 2)
3. มีสวนทําใหเกิดปรากฏการณโลกรอน
 1)
 2)
4. ทําใหระยะการมองเห็นลดลง เชน เปนอุปสรรคในการเดินทาง
 1)
 2)
5. ทานคิดวาผลกระทบจากปญหาหมอกควันขอใดสําคัญที่สุด
(เรียงตามลําดับ).......................................................................................
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-6ตอนที่ 4 การมีสวนรวมในชุมชนตอปญหาหมอกควันในภาคเหนือ
คําชี้แจง : ใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองทายขอความทีต่ รงกับความคิดเห็นของทานมาก
ที่สุดซึ่งเกณฑการพิจารณามีดังนี้
บอยมากที่สุด หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นเปนจริงมากที่สุดหรือเห็นดวยมากที่สุด
บอยมาก
หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นเปนจริงมากหรือเห็นดวยมาก
ปานกลาง
หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นเปนจริงปานกลางหรือเห็นดวยปานกลาง
นอย
หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นเปนจริงนอยหรือเห็นดวยนอย
นอยที่สุด
หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นเปนจริงนอยที่สุดหรือเห็นดวยนอยที่สุด
บอยมากที่สุด บอยมาก ปานกลาง
ขอ
การมีสวนรวม
4.1 ท า นไปร ว มให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ แหล ง กํ า เนิ ด



มลพิษทางอากาศและหมอกควันในภาคเหนือ
4.2 ท า นแจ ง เทศบาลหรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง



ทันทีที่มีคนเผาวัสดุทางการเกษตรหรือเผาขยะ
4.3 ท า นบอกหรื อ ตั ก เตื อ นผู ที่ เ ผาวั ส ดุ ท างการ



เกษตรหรือเผาขยะในหมูบาน
4.4 ท า นเคยเสนอแนะแนวทางแก ไ ขป ญ หาต อ



เทศบาลหรือหนวยงานอื่น
4.5 ท า นชั ก ชวนเพื่ อ นบ า นให ส นใจเรื่ อ งป ญ หา



มลพิษทางอากาศและหมอกควันในภาคเหนือ
4.6 ทานเขารวมประชุมเพื่อรับแจงขอมูลขาวสาร



ของปญหาหมอกควันภาคเหนือ
4.7 ท า นร ว มแสดงความคิ ดเห็ น /วางแผนในการ



แกปญหาหมอกควันในภาคเหนือ
4.8 ทา นร ว มเป น ผู ป ระสานงานในการแก ปญ หา



หมอกควันในภาคเหนือ
4.9 ท า นร ว มรณรงค เ พื่ อ ลดป ญ หาหมอกควั น ใน



ชุมชนที่ทานอยู
4.10 ทานรวมในการชักชวนบุคคลอื่นๆ ใหเขารวม



กิจกรรมลดปญหาหมอกควันในชุมชน
4.11 ทานรูสึกวาปญหาหมอกควันเปนปญหาที่ทาน



ตองจัดการ
4.12 ปญหาหมอกควันในภาคเหนือตองดําเนินการ




นอย

นอย
ที่สุด
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แกไขโดยทานจะตองมีสวนรวม

-7-

บอยมากที่สุด บอยมาก ปานกลาง
ขอ
การมีสวนรวม
4.13 แผนการแกปญหาหมอกควันมักจะเกิดจากการ



ลงประชามติของประชาชน
4.14 ภาครัฐใหอํานาจแกประชาชนในการแกปญหา



หมอกควันในภาคเหนือ
4.15 ภาครัฐมักจะนําความคิดเห็นของประชาชนไป
จั ด ทํ า แผนการแก ป ญ หาหมอกควั น ในชุมชน



เสมอ
4.16 ทานมักจะเปนผูตรวจสอบวาแผนการแกปญหา



หมอกควันไดดําเนินการอยางจริงจัง
4.17 ทานพูดคุยปรึกษาหารือกับผูใดบางเกี่ยวกับการแกปญหา

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สื่อบุคคล
สมาชิกในครอบครัว
ญาติ/เพื่อน/เพื่อนบาน
คณะกรรมการชุมชน/ชมรม
เจาหนาที่พัฒนา
เจาหนาที่องคกรเอกชน
นักการเมือง
ครู/อาจารย

นอย

นอย
ที่สุด
















นอย
ที่สุด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย
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-8ตอนที่ 2

การสัมภาษณเชิงลึก

ผูใหสัมภาษณ (ชื่อ-นามสกุล)..........................................................................................................................
อายุ....................ป
การศึกษา ชั้น.......................................................โรงเรียน..............................................................................
ลักษณะที่อยูอาศัย......................................................................ระยะเวลาในการอยูอาศัย............................ป
ชุมชนของทานมีปญหาเรื่องหมอกควันหรือไม
 มี
ถาตอบมีใหทําขอ 1

 ไมมี
ถาตอบไมมีใหทําในขอ 1.2

1. ถามีปญหาเรื่องหมอกควัน
1.1 ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุของการเกิดปญหาหมอกควันในภาคเหนือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
1.2 ทานคิดวาผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในอากาศจากหมอกควันมีอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
1.3 ทานไดเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

80
-91.4 ในชุมชนของทานไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
1.5 มีชองทางการประชาสัมพันธและความถี่ในการใหขอมูลขาวสารปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศ
จากหมอกควันในชุมชนที่ทานอยูอาศัยหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
1.6 ทานเคยเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นในปญหาหมอกควันภาคเหนือหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
1.7 ทานเคยเขารวมในการตัดสินใจในการมีสวนรวมปญหาหมอกควันภาคเหนือหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
1.8 ทานเคยเสนอกิจกรรมและติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

81
-101.9 ทานมีขอเสนอแนะเพื่อลดปญหาหมอกควันหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
2. ชุมชนของทานไมมีปญหาเรื่องหมอกควัน
2.1 ทานคิดวาอะไรคือสาเหตุของการเกิดปญหาหมอกควันในภาคเหนือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
2.2 ทานคิดวาผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในอากาศจากหมอกควันมีอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
2.3 ท า นได เ ริ่ มดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การปองกัน และแกไขปญ หามลพิษทางอากาศจากหมอกควัน หรือไม
อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
2.4 ในชุมชนของทานไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศจากหมอกควันหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

82
-112.5 มีชองทางการประชาสัมพันธและความถี่ในการใหขอมูลขาวสารปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศ
จากหมอกควันในชุมชนที่ทานอยูอาศัยหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
2.6 ทานเคยเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นในปญหาหมอกควันภาคเหนือหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
2.7 ทานเคยเขารวมในการตัดสินใจในการมีสวนรวมปญหาหมอกควันภาคเหนือหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
2.8 ทานเคยเสนอกิจกรรมและติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
2.9 ทานมีขอเสนอแนะเพื่อลดปญหาหมอกควันหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
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ชื่อ – นามสกุล :
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:
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