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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (2) ศึกษา
การมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และ (3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับ
การมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 คน ได้ทาวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่า (1) เยาวชนส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารมลพิษทางอากาศและหมอกควันจากสื่อมวลชนในระดับ
ปานกลางไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์ หรือสื่อในระดับชุมชน ได้แก่ แผ่นพับ เสียงตาม
สายในชุมชน และอินเทอร์เน็ต สื่อที่ได้รับความนิยมและมีการเปิดรับมากที่สุด ได้แก่ อินเทอร์เน็ต สื่อโทรทัศน์ และ
สื่อบุคคล ได้แก่ พ่อ แม่ และสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด (2) การมีส่วนร่วมลดปัญหามลพิษทางอากาศและหมอก
ควันของเยาวชนอยู่ในระดับน้อย ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของสื่อต่างๆ ในชุมชน และ
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบของมลพิษหมอกควัน แต่ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาในชุมชนได้ ดังนั้นการปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกลไกสาคัญในการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด
การแก้ปัญหาในชุมชนด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกระดับ (3) ปัจจัยที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร
กับการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความสัมพันธ์กัน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมในชุมชน ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
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Abstract
The purposes of this research were to: (1) study the communication behavior of Northern
smog problems; (2) study the community participation to smog problems in the North; (3) study
factors related to the communication with community involvement regarding northern smog problems
of youth in Chiang Mai province. The sample included 400 youths in Chiang Mai province. A
questionnaire was used as research tool. Data was analyzed by mean, standard deviation and
Pearson’ s product moment correlation coefficient. The results showed that: Most of the youth
were exposed to air pollution and smog at moderate level from mass communication, such as
television, radio, and newspaper or community media like brochures, community voices, and
internet. The most exposed media were the internet, television, and personal media, i.e. parents
and family members. Participation in reducing the air pollution and smog of the youth in Chiang
Mai province was at a low level although the information has been exposed by the media in the
community. The youth had a better understanding of the causes and effects of smoke pollution
but they could not be involved in solving the problems of the community. Therefore, information
exchange was an important communication process in order to solve problems in the community
by discussing all sectors. Factors explaining the relationship between communication and
community participation on northern smog problems of youth in Chiang Mai province do not
correlate.
Keywords: Community Participation, Smog Pollution Problems
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1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
สาเหตุหลักของปัญหามลพิษหมอกควันในภาคเหนือเกิดจากการเผาป่า เผาเศษวัสดุในภาคการเกษตร
เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่โล่ง แต่เหตุผลที่ทาให้เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน มีสาเหตุหลักมาจากความแห้งแล้งในช่ว งนี้ ทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับมีปัจจัยเสริมจากเกษตรกรที่เผาวัสดุเพื่อเตรียมพื้นที่สาหรับการเกษตรใน
หน้าฝน และด้วยภูมิประเทศของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบ หรือที่เรียกว่าที่ราบในแอ่งกระทะ
เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ความกดอากาศที่สูง สภาพอากาศที่แห้งและนิ่ง จะทาให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถลอยตัว
อยู่ในอากาศ และสะสมอยู่ในพื้นที่ได้นานกว่าปกติ พื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลาพูน
ที่ มี ลั กษณะภูมิประเทศเป็นแอ่ง กระทะ เมื่ อ เกิด การสะสมของมลพิษ ประจวบกับความกดอากาศสูง หรือ
มวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม อุณหภูมิและความชื้นทาให้เกิดหมอกในตอนเช้า
เมื่อหยดน้าในอากาศรวมตัวกับฝุ่นละออง และสารมลพิษในอากาศ ทาให้เกิดสภาพฟ้าหลัวเหมือนมีหมอกควัน
ปกคลุ ม ไปทั้ ง เมื อ ง การบุ กรุ กเผาท าลายป่า ประกอบกับการเผาเศษวั ส ดุ ท างการเกษตรเพื่อ เตรี ยมพื้นที่
ในการทาการเกษตรในฤดู กาลต่อไป นอกจากนี้ยังมีการเผาเพื่อ กาจัด ขยะบริ เวณชานเมื องและในตั ว เมื อ ง
ก็มีส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหาหมอกควันดังกล่าว จึง จาเป็นต้องให้มีการรณรงค์ และทาความรู้ความเข้าใจ
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพที่มีปริมาณผู้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับปริมาณมลพิษทางฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาในพื้นที่โล่งที่มีความเข้มข้นสูง
และระยะเวลาสะสมในอากาศที่ยาวนาน ถ้าหากไม่มีมาตรการ และการดาเนินการที่ดีเพียงพอในการลดปัญหา
หมอกควันที่เกิดขึ้น อาจเป็นตัวทาลายการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของภาคเหนือ เป็นประจาทุกปี โดยพื้นที่
ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน จะต้องประสบกับปัญหาหมอกควันปกคลุม
ในปี 2555 กรมควบคุม มลพิษได้ เปิด เผยว่ า พื้ น ที่ ภ าคเหนื อของประเทศไทย ครอบคลุ มจั งหวั ดเชียงราย
เชี ย งใหม่ ล าพู น ล าปาง แม่ ฮ่อ งสอน น่ า น แพร่ พะเยา และตาก ได้ ประสบกับปัญหาหมอกควั นเกินค่า
มาตรฐาน (120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
มลพิษทางอากาศยังมีผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยว โดยคนทั่วโลกท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ต่ากว่า
900 ล้านคน ในจานวนนี้มีผู้มาท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ไม่ต่ากว่า 60 ล้านคน โดยมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยปีละ 1.7 ล้านคน นารายได้เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณปีละ 40,000 ล้านบาท หากช่วงใด ที่
ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ทาให้จานวนผู้มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ลดลง ก็จะส่งผลถึงรายได้ที่ลดลง
และการว่างงานของประชาชนจานวนมากได้ (คาบรรยายของ นายวรพงศ์ หมู่ชาวใต้ เลขาธิการสมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวไทย ในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2553-2562, วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2552 ณ สถาบั น วิ จั ย สั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ )
ภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบของเมืองในหมอกควันอาจจะเป็นภาพที่ปีหนึ่งมีไม่กี่ครัง้ แต่ก็เป็นภาพ
ที่อาจสร้างความไม่ประทับใจสาหรับนักท่องเที่ยว แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ กลุ่มนักวิชาการในจังหวัดเชียงใหม่
ที่ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศพยายามส่ ง สั ญ ญาณให้ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน และชุ ม ชนร่ ว มมื อ กัน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สาคัญจะเป็นใครไม่ได้ นอกจากเด็ก เยาวชน ผู้รักบ้านเกิด และเป็นถิ่นอาศัยเติบโตมาในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึง
จังหวัดใกล้เคียง และยิ่งการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในชุมชนของเยาวชนในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ก าลั ง ได้ รั บ ความสนใจจากเด็ ก และเยาวชนในชุ ม ชนต่ า งๆ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คนในชุ ม ชน
ต่างตระหนัก และมีจิตสานึกที่ดี ในการมีส่วนร่วมกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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จากสภาพปัญหาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจด้านพฤติกรรมการสื่อสารและแนวโน้มที่จะเกิดการมีส่วนร่วม
ในชุมชนของเยาวชน ด้านความรู้เรื่องปัญหาหมอกควันภาคเหนือมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ รวมถึง ด้านลักษณะ
ทางประชากรของประชาชนที่มีความแตกต่างกัน จะทาให้การเปิดรับสื่อ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกันหรือไม่ งานวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้ปกครอง
คนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมการสื่อสารดังกล่ าว และหาแนวทางในการ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหามลพิษทางอากาศของเด็กและ
เยาวชนไทยต่อไป อีกทั้งสามารถนาผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากเยาวชนไปพัฒนาการมีส่วนร่วมในชุมชน
และโครงการอื่นๆ ของเยาวชน ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเรื่องปัญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อศึกษาปัจจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่
1.3 สมมติฐานในการวิจัย
1. พฤติกรรมการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือของ
เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่
2. ความรู้เรื่องปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอก
ควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่
3. พฤติกรรมการสื่อสาร และความรู้เรื่องปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่
4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิดรับสื่อกับระดับการมีส่วนร่วมในปัญหาหมอกควันของ
กลุ่มตัวอย่าง
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ปัจจัยทางประชากร
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- ที่อยู่อาศัย

ความรู้เรื่องปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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2. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาข้อมูล ครั้งนี้ เป็นการวิ จัยเชิงสารวจ โดยเป็นการสารวจความคิ ดเห็น และการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนชายและหญิงที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 11–25 ปี
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ เยาวชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เยาวชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 คน ทาการสุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) ดังนี้
1) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งพวก (Stratified Random Sampling) ทาการแบ่งสถานศึกษาออกเป็น
โรงเรียนและสถาบัน
2) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบธรรมดา (Simple Random Sampling) ทาการจับฉลากเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามประเภทสถานศึกษา
3) โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง (Quota Sampling) ใช้ จ านวนสั ด ส่ ว นที่ เ ท่ า กั น คื อ
โรงเรียนและสถาบัน อย่างละ 200 ตัวอย่าง
4) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทาการเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่ที่กาหนด ให้ได้
กลุ่มตัวอย่างครบ ตามจานวนที่ต้องการ
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้ อ ย และน้ อ ยที่ สุ ด แบบสอบถามแบบปลายปิ ด และปลายเปิ ด ที่ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.96
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าการแจกแจงความถี่ ค่า ร้อยละ (Percentage) เพื่อ
อธิบายลักษณะข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ในการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับหมอกควันภาคเหนือ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาหมอกควัน และการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
การทดสอบสมมุ ติฐานที่ ตั้ง ไว้ โดยใช้ส ถิติใ นการวิ เ คราะห์ ใ ช้การหาค่า สัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์ แบบ
เพียร์สัน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
ของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในชุมชน
3. ผลการวิจัย
3.1 กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.30 มี
อายุ 16–20 ปี มีจานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 ระดับการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
มีจานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 15 ปี มีจานวน 127 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.80 ส่วนใหญ่ไม่มีตาแหน่งในการเป็นสมาชิกกลุ่มใดๆ ในชุมชน มีจานวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ
99.50
3.2 พฤติกรรมการสื่อสารต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
3.2.1 ความบ่อยครั้งของพฤติกรรมการรับสื่อ
กลุ่มตัวอย่างมีความบ่อยครั้งของพฤติกรรมการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.82
อยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาเปิดรับสื่อโทรทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง สื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
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แผ่นพับใบปลิว สื่อเสียงตามสายในชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อวารสาร นิตยสาร มีค่าคะแนนน้อย
ที่สุด
3.2.2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประเภทต่างๆ ที่มีข้อมูลปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีข้อมูลปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในสื่อโทรทัศน์
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับสูง รองลงมาเปิดรับสื่อวิทยุในรายการข่าว สื่อหนังสื่อพิมพ์ในข่าวทั่ วไป
สื่ออินเทอร์เน็ตในเว็บไซด์ข่าว และสื่อบุคคล ได้แก่ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง มีค่าคะแนนน้อยที่สุด
3.3 ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
เยาวชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในชุมชนมากที่สุด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 69.80
ส่วนใหญ่ทราบสาเหตุที่เกิดสภาพปัญหาหมอกควัน ขึ้นในชุมชน และมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอย/ใบไม้แห้ง โดย
การทิ้งขยะรวมกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือว่า สาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาหมอกควัน
ได้ แ ก่ การเผาพื้ น ที่ ท างการเกษตรกรรมในชุ ม ชนและนอกชุ ม ชน ระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.80
รองลงมาคือ การเผาขยะมูลฝอย หรือเศษวัสดุในที่โล่ง ถัดมาคือ การเผาป่าและการเกิดไฟป่า และการถาง
พื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเตรียมเพาะปลูก ส่วนใหญ่เห็นว่าผลกระทบจากปัญหาหมอกควันภาคเหนือมีส่วนทาให้
เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนระดับมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 95.30 รองลงมาคือ ทาให้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดิน
หายใจ (แสบจมูก คัดจมูก เจ็บคอ) ทาให้ระยะการมองเห็นลดลง เช่น เป็นอุปสรรคในการเดินทาง และทาให้
จานวนนักท่องเที่ยวลดลง
3.4 ระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
ระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือในภาพรวมนั้นมีค่าเฉลี่ย 3.10 อยู่ในระดับ
ปานกลาง ในประเด็นการมีส่วนร่วมในแผนการแก้ปัญหาหมอกควันมักจะเกิดจากการลงประชามติของประชาชน
รองลงมาคือ ปัญหาหมอกควันเป็นปัญหาที่ต้องจัดการ ต้องดาเนินการแก้ไขโดยชุมชนต้องมีส่วนร่วม ภาครัฐ
ต้องให้อานาจแก่ประชาชนในการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ภาครัฐมักจะนาความคิดเห็นของประชาชนไป
จัดทาแผนการแก้ปัญหาหมอกควันชุมชนเสมอ ท่านบอกหรือตักเตือนผู้ที่เผาวัสดุทางการเกษตรหรือเผาขยะ
ในหมู่บ้า น ในประเด็นที่ท่านมักจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าแผนการแก้ปัญหาหมอกควัน ได้ดาเนินการอย่างจริงจัง
โดยรวมอยู่ในระดับต่า ร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาหมอกควันในชุมชนที่ท่านอยู่ ท่านชักชวนเพื่อนบ้านให้ส นใจ
เรื่อ งปัญ หามลพิษ ทางอากาศและหมอกควัน ภาคเหนือ รวมถึงการชักชวนบุคคลอื่นๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรม
ลดปัญหาหมอกควันในชุมชน ท่านแจ้งเทศบาลหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทันทีที่มีคนเผาวัสดุทางการเกษตร
หรือ เผาขยะ ท่านไปร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศและหมอกควันในภาคเหนือ ท่า นเข้า
ร่ว มประชุม เพื ่อ รับ แจ้ง ข้อ มูล ข่า วสารของปัญ หาหมอกควัน ภาคเหนือ นอกจากนี้ กลุ่ ม ตั วอย่ า งส่วนใหญ่
มีการพูดคุยปรึกษาหารือกับครอบครัวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มีค่าเฉลี่ย 3.72 อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาพูดคุยปรึกษาหารือกับญาติพี่น้อง ถัดมาพูดคุยปรึกษาหารือกับครู อาจารย์ คนในชุมชน
เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรเอกชน ได้แก่ NGO และนักการเมือง
3.5 การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานโดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร ความรู้ในเรื่องปัญหา
หมอกควันกับการมีส่วนร่วมในชุมชนของเยาวชนภาคเหนือนั้น พบว่า พฤติกรรมการสื่อสาร และความรู้ในเรื่อง
ปัญหาหมอกควันมีความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในชุมชนของเยาวชนภาคเหนือ
4. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา
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จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารมลพิษทางอากาศและ
หมอกควั น จากทุ ก สื่ อ มวลชนทุ ก ช่ อ งทางในระดั บ ปานกลาง คื อ มี เ ปิ ด รั บ ข่ า วสารมลพิ ษ ทางอากาศและ
หมอกควั น ในสื่ อ ทุ ก ประเภทที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน ไม่ ว่ า จะเป็ น สื่ อ มวลชน ได้ แ ก่ สื่ อ โทรทั ศ น์ สื่ อ วิ ท ยุ และสื่ อ
หนั ง สื อ พิ มพ์ หรื อ สื่ อ ในระดับชุม ชน เช่ น แผ่ น พั บ เสี ย งตามสายในชุ มชน และสื่ อ ใหม่ เช่ นสื่ ออิ นเทอร์เน็ต
ที่ได้รับความนิยม และมีการเปิดรับมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์ ซึ่งการที่สื่ออินเทอร์เน็ตได้รับความนิยม
มากที่สุดเป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่มีการใช้สื่อนี้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในเรื่องของการเรียนและ
การติดตามข่าวสารจากงานวิจัยนี้ กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชน ซึ่งมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันจึงมีการเปิดรับสื่อที่
คล้ า ยกั น การที่ เ ยาวชนในชุ ม ชนมี ค วามสนใจที่ จ ะรั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาหมอกควั น นี้
โดยเฉพาะผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดตัวเองได้ ทาให้การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล คือ คนใน
ครอบครัว ญาติพี่น้อง และครูอาจารย์ มีมากที่สุด อาจเป็นเพราะคนเหล่านี้มีความใกล้ชิด สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และลงมือปฏิบัติในเรื่องที่สามารถทาได้ เช่น การทิ้งขยะ ไม่เผาขยะใบไม้แห้งเพราะอาจเกิด
ปัญหาหมอกควัน หรือการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดมลพิษ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับพรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2553)
ที่ ก ล่ า วว่ า ผู้ รั บ สารที่ จ ะเลื อ กรั บ รู้ ห รื อ เลื อ กตี ค วามหมายตามความเข้ า ใจของตนเอง ตามทั ศ นคติ
ตามประสบการณ์ ตามความเชื่อ ตามความต้องการ ตามความคาดหวัง หรือตามแรงจูงใจ เป็นต้น
ระดับการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อ ปัญหาหมอกควัน ภาคเหนือ ของเยาวชนในจัง หวั ดเชีย งใหม่ พบว่า
เยาวชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมลดปัญหามลพิษทางอากาศและหมอกควันในระดับน้อย ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดรับ
ข้อ มู ล ข่า วสารจากช่ อ งทางของสื่ อ ต่ า งๆ ในชุ ม ชนแล้ วก็ต าม แต่ จ ากผลการศึ กษาท าให้ ท ราบว่ า เยาวชน
มี ค วามคิด ว่ าปัญหานี้เ ป็น ปัญหาที่ ตนเองควรจะมี ส่วนในการแก้ไ ข แต่ ไ ม่ มี ส่ วนเกี่ยวข้อ ง เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบของมลพิษหมอกควัน แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีการเปิดรับ
สื่อในช่องทางต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการเปิดรับสื่อกับระดับการมีส่วนร่วมในปัญหาหมอกควันของกลุ่มตัวอย่าง แสดง
ให้เห็นว่า ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีการเปิดรับสื่อในช่องทางต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาในชุมชนได้ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อสูง และมีระดับความรู้เกี่ยวกับปัญหา
หมอกควันสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Schramm (1973) กล่าวว่า การสื่อสารมีบทบาทต่อ
การพัฒนาได้ 3 ลักษณะ คือ 1) ประชาชนต้องได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา 2) ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วม
ในกระบวนการตั ด สิ น ใจที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง และ 3) ทั กษะที่ จ าเป็น ต้ อ งได้ รั บการอบรมสั่ ง สอน ต้ อ งได้ รั บ
การเรียนรู้พัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า ทั้งหมดนี้จะสามารถนาไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในที่สุด
ปั จ จั ย ที่ ใ ช้ อ ธิ บายความสัม พันธ์ ร ะหว่ า งการสื่อ สารกับการมี ส่วนร่วมในชุ มชนต่อ ปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการหาแนวทางให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสื่อสาร เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและหมอกควันในชุมชนของตนเอง การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า
การปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกลไกสาคัญในการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหาในชุมชน
ในทิศทางที่พึงประสงค์ของชุมชน โดยการปรึกษาหารือที่พบในการศึกษาครั้งนี้ คื อ เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยน
กันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับการพูดคุย ซึ่งไม่เป็นทางการ ไปถึงระดับการจัดประชุม ซึ่งมีความเป็นทางการมากขึ้น
ตามระยะเวลา สอดคล้องกับงานของ Nair & White (1993, อ้างในปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549)
ที่ ว่ า การปรึ ก ษาหารื อ นั บ เป็ น การออกแบบการสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม มิ ใ ช่ ก ารโน้ ม น้ า วใจบุ ค คลให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ แต่การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ผู้เกี่ยวข้องหันหน้า
เข้าหากัน และดาเนินการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ผลของการศึกษาของ Burikul, T (2009)
พบว่า การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของ
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ชุ ม ชนและของชาติ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข องประชาชน โดยการให้ ข้ อ มู ล แสดง
ความคิดเห็น คาแนะนา คาปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
รูปแบบการสื่อสารด้วยการพูดคุย ปรึกษากับสมาชิกในครอบครัวได้แทรกอยู่ในทุกระยะของปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนื อ ในรู ป แบบของการพู ด คุ ย ที่ มี รู ป แบบไม่ เ ป็ น ทางการ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของวรรณวิ ม ล
หุตินทรวงศ์ (2549) ที่พบว่า การสื่อสารพูดคุยกับสมาชิกที่บ้านเป็นการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย ซักถาม
แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น กันได้ง่าย นับเป็นการสื่อสารแบบสองทางในทิศทางแบบแนวนอน สอดคล้องกับ
กาญจนา แก้วเทพ (2543) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การสื่อสารที่มีลักษณะเป็นแนวนอนหรือแนวระนาบเป็นการสื่อสาร
ร่วมกัน ทาให้การสื่อสารมีลักษณะบ่งบอกถึงความเสมอภาค การเคารพศักดิ์ศรีของกันและกัน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้รับสารและผู้ส่งสารได้สลับบทบาทกันเป็นผู้พูดและผู้ฟัง ผลการศึกษาในครั้งนี้ควรใช้ช่องทางการสื่อสารทีม่ ี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทากิจกรรมร่วมกัน
โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่ ง มี บทบาทส าคั ญที่ จ ะเข้า มาร่ วมด าเนิ น กิจ กรรมลดปัญหามลพิ ษหมอกควั น ในชุมชน
โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นความมีส่วนร่วมของคนทุกระดับในชุมชน
4.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
4.1.1 ผลการศึกษาช่วยให้ได้แนวทางในการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารได้ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ในที่นี้คือ เยาวชน ที่ใช้ช่องทางการสื่อสารด้วยสื่อใหม่ ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ตและโซเซียลมีเดีย
มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ สื่ อ โทรทั ศน์ ในส่ วนของสื่ อ บุคคล พ่ อ แม่ สมาชิ กในครอบครั ว ญาติ พี่ น้ อ ง และ
ครู อาจารย์ก็มีส่วนสาคัญที่จะสร้างความเข้าใจ การพูดจา ปรึกษาหารือ การป้องกัน และแก้ไขในปัญหาหมอก
ควันในชุมชน และสื่อในชุมชน เช่น เสียงตามสาย ก็มีความสาคัญที่จะสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการ
ดาเนินการต่างๆ ในชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เยาวชนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี
และสามารถดึงคนกลุ่มต่างๆ ให้เข้ามารับผิดชอบกิจกรรมภายในชุมชน
4.1.2 ผลการศึกษาช่วยบ่งชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาหมอกควันในชุมชน และทราบสาเหตุของ
การเกิดปัญหาหมอกควันในภาคเหนือมาจากการเผาขยะ ใบไม้แห้ง ทราบผลกระทบที่เกิดจากมลพิ ษในอากาศ
จากปัญหาหมอกควันว่าทาให้เกิดโลกร้อน เกิดโรคต่างๆ ตามมา และการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยเริ่มต้นป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองที่บ้านโดยการไม่เผาขยะ และมีการพูดคุยเรื่องนี้กับคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง และ
ครู อาจารย์ แต่ไม่มีการเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจในการมีส่วนร่วมแต่อย่างใด และไม่ได้
เป็ น สมาชิกในชุม ชนที่ ตนอาศัยอยู่ ดั ง นั้ น หากชุม ชนจั ด กิจกรรมต่า งๆในชุม ชน เยาวชนสามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี และสามารถดึงคนกลุ่มต่างๆให้เข้ามารับผิดชอบกิจกรรมภายในชุมชน
4.1.3 ควรนาผลการศึกษาไปพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนในชุมชนเพื่อจัดการ
แก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของชุมชนนั้นๆ
4.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
4.2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชน ควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้กว้างขึ้นเพื่อทราบ
ข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการการมีส่วนร่วมในชุมชน
4.2.2 ควรศึกษาแนวทางในรูปแบบการสื่ อสารเพื่อสร้างจิตสานึ ก และความตระหนัก ในการเป็น
เจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือโดยการมีส่วนร่วมในชุมชน
5. เอกสารอ้างอิง
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