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ปวีณา คาแปง : การรับรู้ความเสี่ยงต่อสุขภาพ และการป้องกันตนเองจากหมอกควัน
จากการเผาพืชและไฟป่า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน ประเทศไทย
(PERCEPTION ABOUT HEALTH RISK AND HEALTH PROTECTION FROM
CROPS AND FOREST FIRE SMOKE AMONG HIGH SCHOOL STUDENT IN NAN
PROVINCE THAILAND) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ.ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน, 79 หน้า
การวิจัยนี้จัดทาขึ้นที่จังหวัดน่าน ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุสถานการณ์การ
ได้รับข้อมูล การรับรู้ และการป้องกันตนเองเกี่ยวกับหมอกควันจากการเผาพืชและไฟป่าของ
นักเรียนในจังหวัดน่าน นักเรียนจานวน 278 คน ถูกเลือกโดยการสุ่ม และเครื่องมือในการศึกษานี้
คือ แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง ร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 16
(±1.65) ปี ร้อยละ 65 ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แหล่งข้อมูลที่นักเรียนใช้สาหรับ
การรับข้อมูลเกี่ยวกับหมอกควันจากการเผาพืชและไฟป่ามากที่สุด คือ สื่อสาธารณะต่างๆ เช่น
โทรทัศน์ วิทยุท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ และป้ายโฆษณา นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลในทุกประเด็น
เป็นบางครั้ง โดยการห้ามเผาป่า พื้นที่เกษตรและชุมชน เป็นประเด็นที่นักเรียนได้ข้อมูลบ่อยที่สุด
นักเรียนส่วนใหญ่มีการรับข้อมูลระดับปานกลาง (ค่าฉลี่ย 19.20±4.30) การรับรู้เกี่ยวกับอันตราย
ต่อสุขภาพจากหมอกควันวั ดจากความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีการรับรู้สูงและมี
ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสาเหตุของหมอกควัน และผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน ทั้งนี้
นักเรียนส่วนใหญ่มีการรับรู้ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 27.00±4.21) นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
ต่างๆ เพื่อป้องกันตนเองจากหมอกควัน ทั้งการปรับที่อยู่อาศัย การปรับวิถีชีวิต และการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน นักเรียนส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเองระดับปานกลาง (mean = 6.54± 2.16)
การศึ ก ษานี้ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ป้ อ งกั น ตนเองของนั ก เรี ย น
ประกอบด้วย ระดับชั้นที่กาลังศึกษา (p-value=0.036) การได้รับข้อมูล (p-value = 0.033) และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ความเสี่ยง (p-value < 0.001) นอกจากนี้การได้รับข้อมูลยังมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ (p-value = 0.011) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรับข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้และการป้องกันตนเอง และการรับรู้มีความสาคัญมากที่สุดต่อการป้องกัน
ตนเอง ดังนั้ น จะต้องมีการเพิ่มการรับข้อมูล เพื่อให้ เกิดการรับรู้ที่มากขึ้นซึ่งจะมีผ ลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันตนเองของนักเรียน
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PAWEENA KUMPANG: PERCEPTION ABOUT HEALTH RISK AND HEALTH
PROTECTION FROM CROPS AND FOREST FIRE SMOKE AMONG HIGH
SCHOOL STUDENT IN NAN PROVINCE THAILAND.
ADVISOR: ASST. PROF. USANEYA PERNGPARN, Ph.D., 79pp.
The study was carried out among high school students in Nan Province,
Thailand with the objective of determining the receiving information, perception,
and health protection of crops and forest fire smoke. Two hundred and seventy
eight students were randomly selected and provided with self-administrated
questionnaire. About 60% of the students were female. The mean age was
16±1.65 years. Nearly 65% were studying in senior high school level. The public
information sources such as television, local radio, newspaper, and advertisement
were the most common sources which the respondents used to receive the crops
and forest fire smoke information. Most students had received all information
sometimes. Most students had moderate level of receiving information (mean =
19±4.30). The majority of students had high perceptions and good understanding
on the cause of the smoke and environment and health effects of the smoke.
Most students had moderate level of perception (mean = 27.00±4.21). Most
students used all of the health protection measures to protect them from the
crops and forest fire smoke including resident environmental adaptation; personal
lifestyle modification; and community participation. Most students had moderate
of health protection (mean = 6.54± 2.16). This study found that health protection
was significantly associated with studying level (p-value=0.036), receiving
information (p-value = 0.033), and perception (p-value < 0.001). Moreover the
perception was significantly associated with receiving information (p-value =
0.011). Receiving information was the important factor of increasing the health risk
perception and health protection from crops and forest fire smoke among the
high school student. Health risk perception was the most important factor of
health protection to avoiding and reducing the crops and forest fire smoke
exposure. Therefore, increasing the receiving information need to be developed
to make the perception which in turn will influence students to modify their
behavior.
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