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Forward
It gives me great pleasure to congratulate Dr. Buppha Sirirassamee, Dr.Tawima
Sirirassamee and the Thai ITC team on another excellent report. Understanding
the factors that lead some adolescents to smoke and others to be able to resist is
a critically important part of preventing any increase in tobacco use.
This report is on the third wave of the study and as a core of participants have
been surveyed in all three waves, the average age of the cohort members has
increased. As the report notes, smoking increases with age, especially in the
teenage years, before stabilising and gradually declining from the 20s. This
means that the increase in smoking seen across the 3 waves of this study should
not be interpreted as evidence of increased smoking among youth. To draw
conclusions about this we would need to control for age, or better still have
repeat cross-sectional surveys with sampling from the same frame each wave.
That said, there is a lot we can learn from the report, and even more when
longitudinal analyses are undertaken. The Thai team have started doing this
work, and I expect it will tell us a lot of important information about what can be
done to reduce the likelihood of young people taking up smoking. We will be
able to see to what extent factors that are important in the west are also important
in Thailand.
Some important results from this report are that Thai youth continue to have
overwhelmingly negative attitudes to smoking, although a small minority see
some positives around image. It is also notable that young people who are
feeling bad about their lives are more likely to be smokers. We need to find out if
it is feeling bad that leads to smoking or whether smoking leads to feeling bad, or
as found in the west, there is a two-way relationship. Drinking alcohol is also

ข
strongly associated with increased risk as this study has also shown in previous
waves. Assisting young people to have healthy lifestyles and creating
environments where they can get pleasure form positive aspects of life is clearly
an important part of reducing the appeal of smoking. This needs to be coupled
with stronger efforts to renormalise smoking for all Thais, not just young people.
I sincerely hope that this report and the subsequent more detailed analyses help
Thai authorities to provide more effective tobacco prevention programs in future.
Ron Borland PhD
Chief Investigator,
ITC South East Asia Project.
Nigel Gray Distinguished Fellow in Cancer Prevention,
Cancer Council Victoria
Australia
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (International
Tobacco Control Policy Survey) การสํารวจรอบที่ 3 นี้ สามารถดําเนินงานสําเร็จ
เปนรายงานฉบับนี้ไดนั้น ไดรับความอนุเคราะหจากหลายฝาย ซึ่งคณะผูวิจัยขอแสดง
ความขอบคุณอยางมากในความมีน้ําใจและความชวยเหลือของทุกทาน จึงขอนํารายชื่อทาน
และทีมงานที่มีสวนทําใหการสํารวจครั้งนี้ประสบความสําเร็จมาประกาศเกียรติคุณ
เริ่มจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ใหความอนุเคราะหแผนที่คลุมเขต พื้นที่
ตั ว อย า งใหม ที่ สุ ม เพิ่ ม เติ ม ทั้ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครและเขตเมื อ งในจั ง หวั ด ต า ง ๆ
เพิ่ ม เติ ม จากการสํ า รวจในรอบที่ 2 และสํ า นั ก งานเขตกรุ ง เทพมหานครที่ ใ ห ค วาม
อนุเคราะหบัญชีรายชื่อครัวเรือนในพื้นที่ตัวอยางเปดใหม และยังชวยประสานงานระหวาง
คณะผูวิจัยกับผูนําในชุมชน
ขอขอบคุณเจาหนาที่ในทุกอําเภอ รวมทั้งหนวยราชการในพื้นที่สํารวจ ไดแก
กรมชางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศที่เปนพื้นที่ตวั อยาง ที่กรุณาติดตอ
ประสานงานกับ ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน และผูประสานงานในพื้นที่ สําหรับ
การประสานงาน อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลในพืน้ ที่
ขอขอบคุณผูทําหนาทีเ่ ก็บขอมูลภาคสนาม ทั้งผูควบคุมงานสนาม และพนักงาน
สัมภาษณ ทีป่ ฏิบัติหนาที่อยางสุดความสามารถ และที่สําคัญที่สุดคือผูใหขอมูลทุกทาน
ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามอยางจริงใจและตั้งใจ
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ขอขอบคุณที่ปรึกษาโครงการ คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประกิต
วาทีสาธกกิจ (เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่) และคุณบังอร ฤทธิภักดี
(ผูอํานวยการเครือขายนักรณรงคเพื่อการควบคุมยาสูบแหงเอเซียน) สําหรับคําแนะนําใน
การดําเนินโครงการ รวมทัง้ คณะวิจัยจากหนวยงานตางประเทศ ไดแก Ron Borland จาก
Cancer Council Victoria ประเทศออสเตรเลีย Geoffrey T. Fong จาก University of
Waterloo ประเทศแคนาดา Michael K. Cummings จาก Roswell Park Cancer
Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร. จรรยา เศรษฐบุตร และ ผูช วยศาสตราจารย
ดร. รศรินทร เกรย ทีก่ รุณาอานและใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงรายงานการวิจยั ของโครงการ ฯ
และขอบคุณ คุณพงศธร ทองลิ่ม ที่กรุณาออกแบบปกรายงานฉบับนี้
สุดทายขอขอบคุณ National Institutes of Health (NIH) โดยผาน Transdisciplinary
Tobacco Use Research Center (TTURC) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Canadian Institute
of Health Research (CIHR) ทีก่ รุณาใหทุนสนับสนุนโครงการ ITC-SEA (Thailand)
คณะผูวิจัย
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บทคัดยอ
การสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยกลุม
วัยรุนรอบที่ 3 (พ.ศ.2550) ไดทําการสํารวจกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางเกาจาก
การสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ที่ติดตามไดจํานวน 800 คน และกลุมตัวอยางใหมที่เก็บ
เพิ่มจํานวน 296 คน รวมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 1,096 คน ประเด็นที่นําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลไดแก ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่ใชทํานายการสูบบุหรี่
ของวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบจากการสํารวจในรอบที่ 1 รอบที่ 2
และรอบที่ 3
ผลการศึกษา พบวา วัยรุนตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 53.1 และเพศหญิงรอยละ
46.9 วัยรุน ตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 16.6 ป ซึง่ อายุเฉลี่ยของวัยรุนตัวอยางเพิ่มขึน้ ในทุกรอบ
ของการสํารวจ (14.8 ป และ 15.7 ป ในการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ตามลําดับ) สวนใหญ
(รอยละ 90.1) มีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา วัยรุนตัวอยางรอยละ 63.5 อาศัยอยู
ในเขตชนบท และรอยละ 36.5 อาศัยอยูในเขตเมือง ในภาพรวม วัยรุน ตัวอยางสูบบุหรี่รอย
ละ 18.3 โดยมีวัยรุนตัวอยางที่สูบบุหรี่จํานวน 201 คน เปนวัยรุน ชาย 187 คน และวัยรุน
หญิง 14 คน วัยรุนตัวอยางที่สูบบุหรี่รอยละ 52.2 รายงานวา สูบบุหรี่ทุกวัน และรอยละ
6.5 รายงานวา สูบบุหรี่มากกวา 20 มวนตอวัน นอกจากนี้ยังพบวา วัยรุน ตัวอยางที่สูบ
บุหรี่รอยละ 40 รายงานวา เคยดื่มเหลา/เบียรมากกวา 5 ครั้ง ในชวง 1 เดือนที่ผา นมา
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ในสวนของความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ พบวา โดยภาพรวม วัยรุนตัวอยางรอยละ
52.0 เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่นารังเกียจ และ รอยละ 40.0 เห็นวา สังคมไทยไมยอมรับ
การสูบบุหรี่ ในประเด็นที่วา “คนรุนราวคราวเดียวกันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่”
เมื่ อ พิ จ ารณาตามสถานภาพการสู บ บุ ห รี่ พบว า วั ย รุ น ตั ว อย า งที่ สู บ บุ ห รี่ เ ห็ น ด ว ยกั บ
ประเด็นดังกลาวมากเปนสองเทาของวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ ในสวนของความรูเรื่องผลกระทบ
ของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ พบวา วัยรุนตัวอยางสวนใหญ ทราบวา การสูบบุหรี่เปนสาเหตุ
ของโรคตางๆ โดยวัยรุนตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่มีความรูมากกวาวัยรุนตัวอยางที่สูบบุหรี่
ในประเด็นของแหลงโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ พบวา วัยรุนยังคงเห็นการ
โฆษณาในสถานที่และรูปแบบตางๆ โดยแหลงที่วัยรุนรายงานวา เคยเห็นการโฆษณาสงเสริม
การขายบุหรี่ 5 อันดับแรก ไดแก รานคายอย/รานคาใหญ (รอยละ 19.0) ผูขายเรตาม
ทองถนน (รอยละ 13.5) โทรทัศน (รอยละ 10.6) หนังสือพิมพ/นิตยสาร (รอยละ 9.5) และ
โปสเตอร (รอยละ 9.3)
ปจจัยที่ใชทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก เพศ สถานภาพการศึกษา จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ จํานวน
สมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่ การดื่มเหลา/เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา ความคิดเห็นตอ
การสูบบุหรี่ และความรูสึกตอตนเอง เมื่อเปรียบเทียบปจจัยที่ใชทํานายการสูบบุหรี่ของ
วัยรุนตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 พบวา เพศ จํานวนเพื่อนสนิทที่
สูบบุหรี่ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่ และการดื่มเหลา/เบียร ในชวง 1 เดือนที่ผาน
มา เปนปจจัยสําคัญที่ใชทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนทั้ง 3 รอบ
เมื่อประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยโดยใช
ขอมูลของการสํารวจทั้ง 3 รอบ ผลการศึกษาในประเด็น “การหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุ
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ต่ํากวา 18 ป “ พบวา โดยภาพรวม วัยรุนตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 18 ป รอยละ 44.0
เคยมีประสบการณซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยมีสัดสวนใกลเคียงกันในทุกรอบ
ของการสํารวจ และวัยรุนตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่ง เคยถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เนื่องจาก
อายุต่ํากวา 18 ป ในประเด็น “การหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย” พบวา วัยรุนตัวอยาง
ประมาณครึ่งหนึ่ง ยังคงเห็นการวางโชวบุหรี่บนชั้นหรือเคานเตอร ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ
คือ “การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน และการหามสูบบุหรี่ในผับ บาร” พบวา การหามสูบ
บุหรี่ในบานของวัยรุนตัวอยางเพิ่มขึ้นมากในการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 (รอยละ 27.3
รอยละ 63.6 และรอยละ 59.8 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลําดับ)
และจากการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 พบวา วัยรุนตัวอยางมากกวารอยละ 50 พอใจ
มากตอมาตรการหามสูบบุหรี่ในผับ บาร ประเด็นสุดทาย คือ “ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่”
ซึ่งวัยรุนตัวอยางสวนใหญรายงานวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายตอ
สุขภาพมาก เพิ่มขึ้นในทุกรอบของการสํารวจ (รอยละ 38.9 รอยละ 43.4 และรอยละ 49.9
ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลําดับ)
ผลการวิจัยในการสํารวจรอบที่ 3 นําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญ คือ
1) ควรมีมาตรการที่เขมงวดในการบังคับใชกฎหมายหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย และ
กฎหมายหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป 2) ควรมีการขยายผลมาตรการฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี่โดยการเพิ่มรูปภาพและแสดงคําเตือนในที่สาธารณะอื่นๆ เพิ่มเติม 3)
ครอบครัวและเพื่อนมีอิทธิพลสูงตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน จึงควรมีมาตรการลดการสูบบุหรี่
ในครอบครัวและเพื่อน เชน รณรงคบานปลอดบุหรี่ รณรงคเยาวชนรุนใหมไมสูบบุหรี่ เปนตน
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Executive Summary
Adolescents are a primary smoking prevention target of the Thai government.
Assisting Thai adolescents to refrain from smoking will have long-term benefits for
the adolescents and also for the society as well. The current study is designed as a
prospective cohort survey aimed at evaluating national level tobacco control
policy on the smoking behavior of both adolescents and adults. The baseline
survey (Wave 1) collected data in January and February 2005. Wave 2 data was
collected in August and September, 2006 and Wave 3 data was collected in
January and March, 2008.
After the Wave 2 data collection was completed, the Thai government implemented
new policy designed to reduce the incidence of smoking. This policy was
introduction an expansion of smoking restricted areas such as restaurant, pubs and
bars. A comparison of Wave 2 and Wave 3 data provides an opportunity to examine
the impact of this new policy. An attempt was also made to compare Wave 1, Wave
2 and Wave 3 data provided an opportunity to examine the impact of the continuing
policies implemented from the beginning of this study.
The nature of the sample studied is that it gets on average older by wave as we retain
all the young people we can. Uptake of smoking is strongly related to age, so as the
cohort gets older, we would expect increases in the percentage of smokers, which is
what we find. As a result, the increase in smoking should NOT be interpreted as a failure
of tobacco control policies. In this report we have not attempted to report smoking
controlling for age. To assess the impact on policies, we will need to do this.
Wave 1 included 1,000 respondents aged 13-1 7with mean age 14.8 years.
Respondents from within sampled households were selected without regard to smoking
status. A maximum of one adolescent respondent could be selected from a sampled
household. The sample was designed to be representative at the regional level and for
rural and urban areas. The sample design was stratified multi-stage sampling.
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In Wave 2, the study attempted to interview all those respondents who were
interviewed in Wave 1. A total of 712 were successfully re-interviewed, resulting in a
follow-up rate of 71.2 percent. In all the provinces that were sampled the re-contact rate
was over 50 percent, with a low of 54.8 percent in Bangkok and a high of 90 percent
in Nakhon Pathom province. A replenishment sample of 256 adolescents aged 1317 were also selected and interviewed. A total sample at Wave 2 was 968
respondents. At this wave they ranged in age from 13-19, with mean age 15.7
In Wave 3, the study attempted to interview all those respondents who were interviewed
in Wave 1 and Wave 2. A total of 800 were successfully re-interviewed, resulting in a
follow-up rate of 80.0 percent. In all the provinces that were sampled the re-contact rate
was over 55 percent, with a low of 57.1 percent in Bangkok and a high of 91.6 percent
in Chieng Mai province. A replenishment sample of 296 adolescent aged 13-17 were
also selected and interviewed. In total the sample of Wave 3 was 1,096 respondents.
This sample ranged in age from 13-21 with mean age 16.6.
In this report results are provided for the adolescent Wave 3 survey with total 1,096
respondents. Where comparisons are made between the 3 waves, the analysis
treats each wave as a separate sample.
In every survey waves, the sampled adolescents were asked to complete a selfadministered questionnaire. The report first provides a description of the sample
from Wave 3 and their smoking behaviour then factors associated and factors
predicting adolescent smoking. Finally, the report provides comparison of the Wave
1, Wave 2 and Wave 3 samples on a variety of indicators.
The Wave 3 sample contains almost equal proportions of males and females in the
sample. Eighteen percent of the sample were smokers, with 32.1 percent of males
and 2.7 percent of females categorized as smokers. For both males and
females, a comparison of results from Wave 1, Wave 2 and Wave 3 show that the
incidence of smoking has increased by over one-third. This is as we would expect
as the cohort has aged.
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Among smokers, the mean age of commencing smoking was 14.7. The number of
cigarettes consumed among adolescents who smoked was small, with 47.8
percent reporting not smoking every day. Overall, 62.7 percent reported smoking on
average less than 5 cigarettes per day and only 6.5 percent stated that they smoke
more than 20 cigarettes per day.
Over 75 percent of the sample was students, with 9.8 percent of this group being
smokers. Among those who were not students, 36.4 percent were smokers. Levels
of smoking are about the same among urban adolescents compared to rural
adolescents. The smoking status of other household members was also associated
with adolescent smoking: in households where no other household members
smoked, 14.3 percent of adolescents were smokers; in comparison, in households
where three or more other household members were smokers, 40.0 percent of
adolescents were smokers.
While almost half of adolescent smokers at Wave 1 obtained their cigarettes from
friends this had reduced to 29.9 percent at Wave 2 and 21.9 percent at Wave 3,
while 35.8 percent buying their cigarettes at Wave 1 this had increased to 60.7
percent in Wave 2 and 68.2 percent in Wave 3. A higher proportion in Wave 2 and
Wave 3, compared to Wave 1, responded that it was easy to obtain cigarettes.
These are all probably related to the greater age of the wave 3 cohort.
The number of close friends who were smokers increased over the two survey
waves, again perhaps because of the increased smoking related to age. In Wave 1,
65.3 percent reported that none of their closest five friends were smokers, while at
Wave 2 the percentage reduced to 47.9 percent and at Wave 3 48.7 percent
reported none of their closest five friends were smokers.
Alcohol consumption is closely related to smoking at all three waves. It is notable at
Wave 3 that 40.3 percent of smokers reported that they drank alcohol more than 5
times during the month prior to the survey compared to 7 percent of non-smokers.
All four of the variables newly measured at Wave 3 that assessed various aspects of the
adolescents emotional state and self-esteem, showed it to be lower in smokers. This
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was notable in self-perceived evaluation of their behaviour in the previous two weeks.
Respondents were asked to choose one statement that best describes them in the past
two weeks and response options were; I do most things OK, I do many things wrong
and I do everything wrong. Almost three-quarters of non-smokers reported that they had
mainly done the correct things, compared to only one-third of smokers.
Smokers generally had more positive (or less negative) attitudes towards smoking
than did non-smokers. For example, while 29.4 percent of adolescent smokers agreed
that smoking was a disgusting habit, the proportion of non-smokers with this view
was 57.1 percent. However, over a quarter of smokers view their habit as
disgusting (the rest had no clear view) shows that the message has got through to
many, but is not enough to stop smoking by itself.
Levels of knowledge of the health impact of smoking were high among both smokers
and non-smokers. More than 90 percent or of adolescents agreed that smoking had
a harmful impact on each of five health conditions identified in the survey except for
the statement that smoking could cause stroke and impotence in male. The highest
level of agreement was the 95.2 percent of respondents who agreed that smoking
could cause lung cancer in those who got secondhand smoke and premature ageing.
Significant proportions of adolescents reported seeing advertisements and promotions
for cigarettes. There were few differences among smokers and non-smokers in the
level of exposure to advertisements or the source of advertisements. The main places
where the adolescents had viewed advertisements were shops and street vendors.
Almost 10.6 percent reported seeing advertisements on television. We speculate
that this might be a reflection of seeing blurred out images of smoking.
Compared to advertisements promoting smoking, a much higher proportion of
adolescents were exposed to advertisements and information about the negative
health consequences of smoking. The main sources of information were cigarette
package labeling, television and newspaper/magazines. There were few
differences between smokers and non-smokers in the levels of exposure to
information about the dangers of smoking.
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Over 75 percent believed the information about the health effects of smoking that
was on cigarette package warning labels. Levels of belief were greater for nonsmokers than they were for smokers. About 80 percent stated that the pictorial
warnings on the cigarette packages discourage people of their age from smoking
and more than 90 percent stated that the pictorial warnings on the cigarette
packages made them think more about the health impacts of smoking.
Logistic regression models were estimated to examine the determinants of adolescent
smoking in the Wave 3 and compare the determinants of adolescent smoking in
Wave 1, Wave 2 and Wave 3 sample. In the Wave 3 sample, socio-demographic
variables had the biggest impact on smoking status. The odds of a boy being a
smoker are more than 10 times higher than that of girl. The odds of a non-student
being a smoker are over two times higher than that of a student. Peers appear to be
a more important influence on smoking behavior than are family members. The
greater the number of close friends who are smokers, the greater the odds of being
a smoker. Drinking alcohol has a large and statistically significant positive
association with smoking. Feeling good about oneself has a statistically significant
negative association with smoking.
A comparison of the determinants of adolescent smoking from Wave 1, Wave 2 and
Wave 3 showed that sex, number of close friends who are smokers, number of
family member who are smokers and drinking alcohol in the past month were the
significant determinants of adolescent smoking in all the 3 Waves.
To follow up the impact of tobacco control policy in Thailand using all the 3 waves
data, with regard to prohibit selling cigarette to children under 18 years. In Thailand,
it is common for young people to buy cigarettes, either for their own use or the use of
their family. However, the attempts by the Thai government to prohibit the sale of
cigarettes to adolescents under 18 years do not seem to be working. Young people
find it easy to buy cigarettes. About 44 percent of adolescent under 18 years reported
that they have experience of buying cigarette in the past 30 days prior to the survey.
Among these more than half reported that they have never been refused by the
cigarette seller due to their age less than 18 years. However, there had been a slow
decline over the three survey rounds in the proportions of reporting being refused
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when they attempted to purchase cigarettes. Some of this decline may be due to an
increasing percentage of our under-18 sample close to 18. Nevertheless, the levels
are still too high. The government needs to more strongly enforce the prohibition on
sales of cigarettes to young people.
In terms of “banning display of cigarette at point of sale”, the adolescent reported
that they still see the cigarette displayed on the shelf or counter. This has been
reported by 48.3 percent of adolescent at Wave 2 and increased to 54.6 percent in
Wave 3. This is a cause for concern and suggests that the government policy of
mandating that cigarettes be kept out of sight is not working properly. It is not
uncommon to see the doors of the cigarette dispensers left open with the display of
cigarettes readily apparent.
Smoking restriction in home and pubs/bars would help to reduce smoking among
adolescent. The result from the 3 waves data revealed that smoking restriction in
home has increased in every survey round. The proportion of respondents who were
permitted to smoke anywhere in the house or in designated areas of the house was
less than 13 percent and decreased a little between survey waves. In Wave 1
survey around 27.3 percent of adolescents were not permitted to smoke anywhere
in the house. While the proportion of respondents who were not permitted to smoke
anywhere in the house increased to 64 percent at Wave 2 and 60 percent at Wave
3. This marked shift at wave 3 suggests that the Thai people are embracing smokefree homes, at least when they have young people in the household.
For banning smoking in pubs and bars, it has been reported by adolescent that they
were in favour of banning smoking in pubs and bars. There was no data in Wave 1
while 55 percent of respondents at Wave 2 who were in favour of banning smoking
in pubs and bars and increased to 59 percent at Wave 3.
The warning labels on cigarette packages appear to have had some impact on making
young people think about the health dangers of smoking. This has been reported
by adolescent and it was increased in every survey round. It suggests that the
government should think about expanding this campaign, and perhaps using the
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graphic warning photos on other materials that adolescents may come into contact,
not just on cigarette packages.
Over the three survey rounds there was little change in attitudes regarding smoking
in this cohort of adolescents. At Wave 1 and Wave 2 surveys, 58 percent reported that
smoking was a very bad thing and the proportion decreased to 55 percent at Wave 3,
again probably due to the older sample containing more smokers.
The importance of peers in shaping behaviours is well documented in the literature.
The results from the three waves show that having peers who smoke is closely
associated with smoking. It is therefore important for behavioural change campaigns
that attempt to influence adolescent smoking to focus on empowering young people
to combat peer influences on smoking.
Further research, both qualitative and quantitative, is required to more fully
understand about factors associated with the initiation of smoking by adolescents.
The quantitative research should be longitudinal and follow cohorts of adolescents
as they move through their teenage years into their early twenties. The qualitative
research should compare the experiences of adolescents who are smokers and
those who are non-smokers. More in-depth research should be undertaken on
those groups of adolescents that are at high risk of smoking. We also propose that
targeted qualitative research be undertaken in order to obtain a fuller understanding
of smoking decision making. This needs to be done with a realizing that some of the
forces that result in young people starting to smoke are not a result of active choice,
and thus their capacity to report on such influences is limited.
The major benefits of this study to understanding smoking among young people will
come with the longitudinal analyses, where we can see what influences are
associated with uptake and/or quitting among young people. The complex analyses
required for this are underway, but will take some time before we are in a position to
report on them.
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สวนที่ 1

บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยของคนในประเทศกําลังพัฒนาเพิม่ มากขึน้
แตอัตราการเกิด
โรคและอัตราการตายจากโรคเรื้อรังก็เพิ่มขึ้นตามลําดับ เชน โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตอหิน ตอกระจก มะเร็งปอด มะเร็งในชองปาก
และมะเร็งของอวัยวะตางๆ ซึ่งโรคเรื้อรังและโรคไรเชื้อเหลานี้ลวนมีความสัมพันธอยางใกลชิด
กับการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่สง ผลกระทบตอผูสบู บุหรี่และคนขางเคียงอยางมากมายและ
เปนสาเหตุของโรคที่คุกคามชีวิตมนุษยมากกวา 36 โรค โรคเหลานี้ลวนเปนโรคที่
สามารถปองกันได หรือสามารถลดความรุนแรงของโรคไดดวยการเลิกสูบบุหรี่ (US
Surgeon General Report, 2004) องคการอนามัยโลก (World Health Organization :
WHO) ระบุวา 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งทั้งหมดมีสาเหตุมาจากบุหรี่ และมีการคาดประมาณ
วาถายังไมสามารถเลิกบุหรีไ่ ด จะมีผูเสียชีวิตจากโรคที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ประมาณ
500 ลานคน ปจจุบันมีผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณปละ 5 ลานคน โดยทุกๆ 10 คน
ที่ตายจะมี 1 คน ที่ตายดวยสาเหตุจากการสูบบุหรี่ หากไมมีมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่
ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกวาในปจจุบัน คาดวาในอีก 20 – 30 ปขางหนา หรือประมาณ
พ.ศ. 2570 สัดสวนของผูเสียชีวิตดวยสาเหตุจากบุหรี่จะเพิ่มเปน 1 ใน 6 และจํานวน
ผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่จะเพิ่มเปนประมาณปละ 10 ลานคน (ธนาคารโลก 2005)
นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ในวัยรุนยังเปนสื่อนําไปสูสิ่งเสพติดที่รายแรงมากกวา จากการวิจัย
ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย พบวา ผูที่ติดสิ่งเสพติดอื่น เชน เหลา เฮโรอีน ฝนหรือ
กัญชา เฮโรอีน และโคเคน ลวนแตเริ่มจากการติดบุหรีก่ อนทั้งสิน้ โดยรอยละ 62 ของวัยรุน
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ที่ติดเหลา รอยละ 75 ของวัยรุน ที่ติดฝนและกัญชา และรอยละ 95 ของวัยรุนที่ติด
เฮโรอีนและโคเคน เริ่มจากการติดบุหรี่กอน (ประกิต วาทีสาธกกิจ และคณะ ม.ป.ป.)
ปญหาการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน จัดเปนปญหาที่ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย
ใหความสําคัญ ในปพ.ศ. 2551 องคการอนามัยโลก ไดกําหนดคําขวัญวันงดสูบบุหรี่
โลกไววา “Tobacco Free Youth” (วัยรุนปลอดบุหรี่) แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญ
กับปญหาการสูบบุห รี่ในกลุม วัยรุ นอยางชัดเจน ปจจุบันอัตราการสู บบุหรี่ ในผูใหญมี
แนวโนมลดลง แตอัตราการสูบบุหรี่ในวัยรุนกลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ พบวา เยาวชนอายุระหวาง 11-24 ป สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก
1,503,633 คน ในป พ.ศ. 2549 เปน 1,618,971 คน ในป พ.ศ.2550 (ศูนยวิจัยและ
จัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 2550) สอดคลองกับการศึกษาของ บุปผา ศิริรัศมี
และคณะ (2550) ที่พบวา วัยรุนอายุ 13 – 18 ป มีแนวโนมสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากรอยละ
9.9 ในปพ.ศ. 2548 เปนรอยละ 15.0 ในปพ.ศ. 2549 และมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหรี่ (2548) ที่รายงานวา ในป พ.ศ. 2547 มีวัยรุนที่สูบบุหรี่เปนประจําประมาณ 1.26 ลาน
คน โดยเปนวัยรุนชายประมาณ 1.23 ลานคน และวัยรุนหญิงประมาณ 3 หมื่นคน โดย
ในแตล ะปมีวัย รุน เสพติด บุห รี่ร ายใหม และกลายเปน ผูสูบ บุห รี่ป ระจํา เพิ่ม ขึ้น เปน
จํานวน 2 ถึง 3 แสนคน (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ ม.ป.ป)
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุน ในประเทศไทยกับวัยรุน ในตางประเทศ
พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุน ไทยใกลเคียงกับวัยรุน ในประเทศแถบเอเชีย จากการศึกษา
ของ Srinath และคณะ (2006) ที่เมืองเดลฮี และเชนไน ประเทศอินเดีย พบวา นักเรียน
เกรด 8 รอยละ 9.3 เคยสูบบุหรี่ โดยนักเรียนชายเคยสูบบุหรี่รอยละ 12.1 นักเรียนหญิงเคย
สูบบุหรี่รอยละ 6.9 นอกจากนีก้ ารศึกษาของ Xinguang และคณะ (2006) ที่เมืองปกกิง่

3
ประเทศจีน พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนเกรด 8 เกรด 10 และเกรด11 เทากับรอย
ละ 9.6 โดยนักเรียนชายสูบบุหรี่รอยละ 18.3 นักเรียนหญิงสูบบุหรี่รอยละ 1.7
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนไทยกับวัยรุนในประเทศแถบยุโรปและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา วัยรุนในประเทศแถบยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตรา
การสูบบุหรี่สูงกวาวัยรุนไทย โดยเฉพาะอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิง ซึ่งจากการศึกษา
ของ Rodu และคณะ (2005) พบวา ระหวางป ค.ศ.1989 และ ป ค.ศ. 2003 วัยรุนสวีเดน
อายุ 15 – 16 ป มีแนวโนมของอัตราการสูบบุหรี่ลดลงโดยวัยรุนชายลดลงจากรอยละ 10 เปน
รอยละ 4 และวัยรุนหญิงลดลงจากรอยละ 20 เปนรอยละ 10 และจากการศึกษาของ
Lloyd (2004) พบวา นักเรียนอเมริกันที่กําลังศึกษาในเกรด 8 มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
ชาๆ จากรอยละ 14.3 ในป ค.ศ. 1991 เปนรอยละ 21.0 ในป ค.ศ. 1996 และหลังจากนั้น
คอยๆ ลดลงเหลือรอยละ 19.1 ในปค.ศ. 1998 โดยนักเรียนชายมีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ
18.0 และนักเรียนหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่ รอยละ 19.8
เด็กและเยาวชนเปนเปาหมายทีบ่ ริษทั ผลิตบุหรี่มองวา เปนแหลงตลาดที่มีศกั ยภาพ
สูงและงายตอการทดแทนตลาดผูสูบบุหรีท่ ี่เปนผูใหญ ที่นบั วันจะคอย ๆ นอยลง ผลการวิจยั
ของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ (2544) พบวา เยาวชนยังไมตระหนักถึงผลเสียของ
การสูบบุหรี่ตอ สุขภาพมากเทากับผูใหญ ทําใหประเมินฤทธิ์เสพติดของสารนิโคตินในบุหรี่
ต่ํากวาความเปนจริง เพราะเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกและตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่มวนตอไปจน
ติดก็เปนการยากที่เยาวชนจะเลิกสูบบุหรี่ได เนื่องจากนิโคตินในบุหรี่เปนสารเสพติด
ดังนัน้ กลยุทธที่สําคัญของบริษทั ที่ผลิตบุหรี่ คือ ทําอยางไรที่จะใหเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่
มวนแรก และมวนตอไปจนติดบุหรี่ในทีส่ ุด (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 2544) ผล
จากการศึกษาของบุปผา ศิริรัศมี และคณะ (2550) ในเรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน
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พบวา วัยรุนสวนใหญเริ่มสูบบุหรี่ระหวางอายุ 14 – 17 ป โดยมีอายุเฉลี่ยที่สบู บุหรี่หมด
มวนครั้งแรกคือ 14.9 ป เมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุน ในตางประเทศ พบวา วัยรุนจีนเริ่มสูบ
บุหรี่ที่อายุเฉลีย่ 10 ป ขณะที่วยั รุนมาเลเซียเริ่มสูบบุหรี่ที่อายุ 13 – 14 ป โดยวัยรุนไทย
นอกจากนี้
นิยมสูบบุหรี่ทมี่ ียี่หอจากโรงงานมากกวาการสูบยาเสนหรือบุหรี่ที่ไมมียหี่ อ
ประมาณรอยละ 50 ของวัยรุนไทยเชื่อวา บุหรีท่ ี่ตนเองสูบประจําเปนบุหรี่รสออน ซึ่งมี
อันตรายนอยและติดไดยากกวาบุหรี่รสเขม
จากการศึกษาที่ผานมา ชี้ใหเห็นถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ซึ่งเปนสาเหตุของโรค
ตางๆ มากมาย และอาจนําไปสูการใชยาเสพติดอื่นๆ ดังนั้น การศึกษาติดตาม การรับรู
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุนที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ จึงมีความจําเปน
เพื่อใหสามารถนําองคความรูที่ไดมาใชในการวางแผน และกําหนดนโยบายในการปองกัน
และควบคุมการสูบบุหรี่ในวัยรุน
ในการประชุมสมัชชาใหญองคการอนามัยโลก ปค.ศ. 1997 ประเทศสมาชิก 191
ประเทศ ไดเรียกรองใหมีการดําเนินการจัดทํากรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุม
ยาสูบ (Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) ซึ่งเปนขอตกลงของแต
ละประเทศ ที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบของประเทศนั้นๆ กรอบอนุสัญญาฯ
นี้เปนความรวมมือระหวางนานาชาติฉบับแรก โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ การมุงเนนและ
ใหความสําคัญตอสุขภาพมากกวาผลประโยชนทางธุรกิจและการคา ทั้งนี้กรอบอนุสัญญา
วาดวยการควบคุมยาสูบมีสาระสําคัญ คือ การลดอุปสงค (Demand) ของยาสูบ ไดแก
การใหการศึกษา การสรางความตระหนักเรื่องภัยบุหรี่ การเพิ่มราคาและภาษียาสูบ
การติดฉลากคําเตือน
การหามโฆษณาสงเสริมหรือสนับสนุนการขายบุหรี่
การชวยใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบ และการลดอุปทาน (Supply) ไดแก การสนับสนุน
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การปลูกพืชทดแทนยาสูบ มาตรการการจัดการบุหรี่เถื่อน / บุหรี่ลักลอบ / บุหรี่
ปลอม เปนตน ประเทศไทยเปน 1 ใน 40 ประเทศที่ไดลงนามในกรอบอนุสัญญาวาดวยการ
ควบคุมยาสูบ (FCTC) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2548
โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (International
Tobacco Control Policy Survey: ITC) เปนโครงการสํารวจเพื่อติดตามผลการดําเนินตาม
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ซึ่งปจจุบนั มีการสํารวจใน 19 ประเทศทัว่ โลก
ครอบคลุม รอยละ 50 ของประชากรโลก และรอยละ 60 ของผูสบู บุหรี่ทั่วโลก มีประเทศที่เขา
รวมโครงการประกอบดวย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ ไอรแลนด เยอรมัน
ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด นิวซีแลนด เม็กซิโก อุรุกวัย บังคลาเทศ จีน เกาหลีใต มาเลเซีย ไทย และ
กําลังดําเนินการสํารวจเพิม่ เติมใน 3 ประเทศไดแก บราซิล อินเดีย และซูดาน
โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
(International Tobacco Control Policy Survey - Southeast Asia: ITC - SEA (Thailand))
เปนโครงการศึกษาเพื่อติดตามผลกระทบในระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อมุง
ติดตามความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในเรื่องความรูเกีย่ วกับผลกระทบของการสูบบุหรีต่ อ
สุขภาพ ความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมทัง้ ผลกระทบของ
นโยบายการควบคุมการสูบบุหรี่ที่จะถูกนํามาใชในชวงระยะเวลาที่ทาํ การสํารวจ โดยทํา
การสํารวจทุก 1 ป ตอเนื่องเปนระยะเวลา 5 ป เริ่มดําเนินการสํารวจรอบที่ 1 ในเดือน
มกราคม 2548 และจะเสร็จสิ้นโครงการในป พ.ศ. 2552 พื้นทีท่ าํ การสํารวจครอบคลุม
กรุงเทพมหานคร และ 4 ภาค ของประเทศไทย ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต โดยเลือก 2 จังหวัดในแตละภาค และแตละจังหวัดครอบคลุม
ทั้งเขตเมือง และเขตชนบท
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การสํารวจรอบนี้เปนการสํารวจรอบที่ 3 วัตถุประสงคหลักของการสํารวจรอบที่ 1
(พ.ศ. 2548) เพื่อสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ ความคิดเห็นตอ
ทาทีบริษัทผลิตยาสูบ ความรูเรื่องผลกระทบของบุหรี่ตอสุขภาพ การโฆษณาสงเสริม
การขายบุหรี่ การรับรูการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ ความรูเรื่องผลกระทบของการ
สูบบุหรี่ การรับรูเกี่ยวกับการรณรงคที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่ใน
กลุ มวั ยรุ นไทย โดยใชเ ปน ขอ มูล พื้น ฐานในการติด ตามประเมิน ผลกระทบเชิง
นโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยในการสํารวจรอบตอๆ ไป
สวนการสํารวจรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549) มุงเนนในการติดตามประเด็นที่นาสนใจ คือ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
ความคิดเห็นตอทา ทีบริษัทผลิตยาสูบ
ความรูเ รื่องผลกระทบของบุห รี่ตอสุขภาพ
การโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่
การรับรูเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
การเลิกสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุนไทย และผลกระทบจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลงในระหวาง
การสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 คือ การใชฉลากคําเตือนแบบใหมที่เปนรูปภาพทดแทน
แบบเดิมที่เปนตัวหนังสือเพียงอยางเดียว การหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย และการจํากัด
พื้นที่สูบบุหรี่ สําหรับการสํารวจในรอบที่ 3 (พ.ศ. 2551) เปนการสํารวจความชุกของ
การสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ ความคิดเห็นตอทาทีบริษัท
ผลิตยาสูบ ความรูเรื่องผลกระทบของบุหรี่ตอสุขภาพ การโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่
การรับรูเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ การติดตามความคิดเห็นตอฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุนไทย นอกจากนี้ ยังไดมีการ
สํารวจเพิ่มเติมในประเด็นความคิดเห็นตอการบังคับใชกฎหมายหามการสูบบุหรี่
ในผับ บาร เนื่องจากภายหลังการสํารวจรอบที่ 2 รัฐบาลไดมีการออกกฎหมายใหม
เพิ่มเติม ในการศึกษารอบนี้ เนนการเปรียบเทียบผลการสํารวจทั้ง 3 รอบ ในประเด็น
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ และผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
ที่เปลี่ยนแปลงในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 คือ ฉลากคําเตือน

7
การหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย และการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ และการหามโฆษณาการ
ขายบุหรี่
โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
ดําเนินการสํารวจคูขนานในประชากรสองกลุม คือ กลุมผูใหญที่สูบบุหรี่ และกลุมวัยรุน
(ทั้งที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่) รายงานวิจัยฉบับนี้ นําเสนอเฉพาะผลการสํารวจในกลุม
วัยรุน (อายุ 13-21 ป) สําหรับผลการสํารวจของกลุมผูใหญที่สูบบุหรี่ ไดนําเสนอแยกใน
รายงานวิจัยอีกฉบับหนึ่ง (รายงานวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย: การสํารวจกลุมผูสูบบุหรี่ระดับประเทศรอบที่ 3 (พ.ศ. 2551))

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคหลัก
เพื่อติดตามผลกระทบของนโยบายและมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบที่
ดําเนินการในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2548 – 2552
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อติดตามอัตราความชุกของการสูบบุหรีข่ องวัยรุนไทย
2. เพือ่ ติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนไทย
3. เพื่อสํารวจความคิดเห็น ความเชื่อ และความรูเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่
ของวัยรุนไทย
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4. เพื่อสํารวจการรับรูการดําเนินงานตามนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย
5. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่ใชในการทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ไทยระหวางการสํารวจในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3
6. เพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
โดยเปรียบเทียบผลการสํารวจในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ในการสํารวจรอบที่ 3 นี้ ครอบคลุมประเด็นตางๆ ไดแก พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ปจจัย
ที่ใชทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุน ความรูเรือ่ งผลกระทบของการสูบบุหรีต่ อสุขภาพ ฉลากคํา
เตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่ การโฆษณาและการสงเสริมการขายบุหรี่ การหามวางโชว
บุหรี่ ณ จุดขาย แหลงขอมูลขาวสารการรณรงคเพื่อตอตานการสูบบุหรี่ ลักษณะการซื้อบุหรี่
การจํากัดสถานที่สูบบุหรี่ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ความคิดเห็นตอทาที
บริษัทผลิตยาสูบ และการเลิกสูบบุหรี่ของวัยรุน
พื้นที่การสํารวจครอบคลุม เขตเมือง เขตชนบท ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ
8 จังหวัด ใน 4 ภาคของประเทศไทย ไดแก
• ภาคเหนือ
: เชียงใหม และแพร
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
: นครราชสีมา และหนองคาย
• ภาคกลาง
: นครปฐม และสมุทรสาคร
• ภาคใต
: นครศรีธรรมราช และสงขลา

สวนที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม
ในสวนของการทบทวนวรรณกรรม เริ่มดวยการนําเสนอความเปนมาของนโยบาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ทั้งที่มีมาตั้งแตเริ่มตนและที่มีเพิ่มใหมในแตละชวง
ที่ทําการสํารวจ การติดตามผลของนโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในประเทศไทย พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของวัยรุน ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน และการเลิกสูบบุหรี่ของวัยรุน

2.1 นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
2.1.1 นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
กอนการสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม 2548)
ในป พ.ศ. 2517 ประเทศไทยไดมีการกําหนดนโยบายใหมีฉลากคําเตือนบน
ซองบุหรี่โดยพิมพวา “การสูบบุหรี่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ” ตอมา พ.ศ. 2525
ไดเปลี่ยนเปน “การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ” ตอมา พ.ศ. 2529 มีการจัดตั้ง
“โครงการรณรงคเ พื่อการไม สูบบุ หรี่” ในมูลนิธิห มอชาวบ า น ซึ่งปจจุบัน คือ มูล นิธิ
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2532 มีการกอตั้งคณะกรรมการการควบคุมการ
บริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เปนครั้งแรก และมีประกาศใหมีการพิมพคําเตือน
6 แบบบนซองบุหรี่ ตอมารัฐบาลไดกําหนดใหฉลากคําเตือนมีขอความ 10 แบบ
(ดูรายละเอียดในรายงานการสํารวจกลุมวัยรุนรอบที่ 2) โดยใชจนถึงป พ.ศ. 2547
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ในป พ.ศ. 2532 มีกฎหมายหามการโฆษณาบุหรี่
ในป พ.ศ. 2535 เกิดเหตุการณสําคัญดานนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในประเทศไทย โดยรัฐสภาไทยออกกฎหมายที่สําคัญ 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
(ดูรายละเอียดในรายงานการสํารวจกลุมวัยรุนรอบที่ 2)
ในป พ.ศ. 2537 รัฐบาลไดกําหนดมาตรการทางดานภาษีและขึ้นภาษีบุหรี่เพื่อ
นโยบายสุขภาพจากรอยละ 55 เปนรอยละ 60 ของราคาบุหรี่ ใน พ.ศ. 2538 รัฐบาล
ปรับขึ้นภาษีบุหรี่จากรอยละ 60 เปนรอยละ 62 ตอมา ในป พ.ศ. 2539 รัฐบาลปรับขึ้น
จากรอยละ 62 เปนรอยละ 68 ตอมาในป พ.ศ. 2541 ปรับเปนรอยละ 70 ตอมาในป
พ.ศ. 2543 ปรับเปนรอยละ 71.5 ในปพ.ศ. 2544 ปรับเปนรอยละ 75 ในปพ.ศ. 2549
ปรับเปนรอยละ 79 และในปพ.ศ. 2550 ปรับเปนรอยละ 80 (ศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 2550)
ในป พ.ศ. 2540 ไดมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 8 เรื่องกําหนด
เครื่องหมายแสดงพื้นที่อนุญาตใหสูบบุหรี่และเขตหามสูบบุหรี่ และประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ขฉบับที่ 9 เรื่องสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ ตอมา พ.ศ. 2544 มี
พระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพกอตั้งสํานักงานสงเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกําหนดใหนํา
เงินรอยละ 2 ของภาษีบุหรี่และสุรามาใชในการสงเสริมสุขภาพใหแกประชาชน ตอมา
พ.ศ. 2545 มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 10 เรื่องกําหนดชื่อหรือประเภทของ
สถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดบริเวณหรือพื้นที่
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ของสถานที่ ดั ง กล า วเป น เขตสู บ บุ ห รี่ หรื อ เขตปลอดบุ ห รี่ และมี ก ารขยายสถานที่
สาธารณะใหเปนเขตปลอดบุหรี่มากขึ้น
ในป พ.ศ. 2546 มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 13 เรื่องกําหนดชื่อหรือ
ประเภทของสถานที่สาธารณะใหมีการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ แกไขจากฉบับที่ 10 และ
พระราชบัญญัติ คุมครองเด็ ก พ.ศ. 2546 ห า มรา นค า ทุก ประเภทขายบุ ห รี่ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลใหกับเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ป (มณฑา เกงการพานิช และ ลักขณา เติมศิริกุลชัย
2548)
2.1.2 นโยบาย และการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม 2548) และรอบที่ 2
(สิงหาคม 2549)
ในป พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 8 กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2548 โดยเปลี่ยนแปลงคําเตือนจากขอความ มาเปนการใชภาพ
คําเตือน 4 สี พรอมขอความบรรยาย มีทั้งหมด 6 ภาพ โดยเพิ่มพื้นที่จาก 1 ใน 3 เปน
รอยละ 50 ของพื้นที่บนซองบุหรี่
ในป พ.ศ. 2548 ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 15 เรื่องกําหนด
เครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ และใน วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2548 ไดมี
การออกกฎหมายหามรานขายบุหรี่โชวบุหรี่ ณ จุดขาย
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ในป พ.ศ. 2549 ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 12 กําหนดใหหาม
พิมพสรรพคุณบุหรี่วา รสออน รสเบา ในบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ และยาเสน
2.1.3 นโยบาย และการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่2 (สิงหาคม 2549) และรอบที่ 3
(มกราคม 2551)
ในป พ.ศ. 2549 มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549 เรื่อง
กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่ สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือ
เขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกําหนด สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่ หรือเขต
ปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยมีการกําหนด
สถานที่สาธารณะใหเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด อาทิ ที่พักผูโดยสารทุกประเภท ลิฟต
โดยสาร สุขา อาคารสถานประกอบการนวดไทยหรือนวดแผนโบราณ สปา สนามเด็กเลน
อาคารอัฒจันทรดูกีฬาหรือการแสดง สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน เปนตน
นอกจากนี้ ในปเดียวกันไดเพิ่มจํานวนภาพคําเตือน 4 สี พรอมขอความแสดงพิษ
ภัยของบุหรี่ในบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ จาก 6 ภาพ เปน 9 ภาพ (ดูรายละเอียดใน
รายงานการสํารวจกลุมวัยรุนรอบที่ 2) และใน ป พ.ศ. 2551 ไดมีประกาศใหแกไขรูปภาพ
บนฉลากคํา เตื อ นบนพิษ ภัย ของบุห รี่ ที่สื่อ ความหมายไมชัดเจน ใหสื่อ ความหมายให
ถูกตองและชัดเจนมากขึ้น (ไดแก ภาพการใชสังขรดน้ําศพ เปลี่ยนเปนใชขันรดน้ําศพแทน)
ในป พ.ศ. 2550 ไดมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2550 เรื่อง
กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่
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หรือเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกําหนด สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือ
เขตปลอดบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยประกาศฯ
ฉบับนี้ไดยกเลิกขอยกเวนที่เดิมใหรานจําหนาย อาหารและเครื่องดื่ม กับสถานที่ทํางาน
เอกชน ที่ มี ร ะบบปรั บ อากาศและจดทะเบี ย นเป น สถานบริ ก าร สามารถอนุ ญ าตให
ผูใชบริการสูบบุหรี่ได ภายในสถานบริการเหลานั้น โดยกําหนดเขตปลอดบุหรี่ตองมี
สภาพและลักษณะดังตอไปนี้ 1) ตองแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวง
สาธารณสุ ขกํ าหนด 2) ไมมีการสู บบุห รี่ และ 3) ไมมีอุปกรณ หรือสิ่ง อํา นวยความ
สะดวกสําหรับการสูบบุหรี่
ดังนั้น เมื่อประกาศฯ ฉบับนี้มีผลบังคับให 1) รานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม
เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ (รวมถึง ผับ บาร และสถานบริการอื่นๆ) เปนเขตปลอด
บุหรี่ ประเภทที่ 1 คือ ปลอดบุหรี่ 100 เปอรเซ็นตโดยไมมีขอยกเวน และ 2) สวนราน
จําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มบริเวณที่ไมมีระบบปรับอากาศกับสถานที่ทํางานของเอกชน
บริเวณที่มีระบบปรับอากาศทั้งหมด ตองเปนเขตปลอดบุหรี่เชนเดียวกัน แตสามารถจัด
เขตสูบบุหรี่ใหกับผูใชบริการได เหมือนที่ทาอากาศยาน หรือในสถานที่ราชการ (ซึ่งการ
จัดเขตสูบบุหรี่ตองเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 9 พ.ศ.
2540) นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้ยังไดเพิ่มสถานที่สาธารณะแหงใหมที่กําหนดใหเปนเขต
ปลอดบุหรี่ คือ “ตลาด” หรือ “สถานที่ที่จัดไวใหผูคาเปนที่ชุมนุม เพื่อจัดแสดง จําหนาย
หรือแลกเปลี่ยนสินคา หรือบริการ ซึ่งจัดเปนประจําหรือเปนชั่วคราวหรือตามวันที่กําหนด’’
ซึ่งถูกกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ประเภทที่ 2 คือ ประเภทที่สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ใหกับ
ผูใชบริการได (เชนเดียวกับรานจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มบริเวณที่ไมมีระบบปรับ
อากาศ หรือสถานที่ราชการ) (สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ
ยาสูบ กรมควบคุมโรค 2551)

14

2.2 การติดตามผลของนโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภค
ยาสูบในประเทศไทย
2.2.1 การหามขายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
ผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ป พ.ศ. 2550 พบวา รอยละ 93.6 ของเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป สามารถซื้อบุหรี่โดย
ผูขายไมไดขอดูบัตรประจําตัวประชาชน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ 2551) สอดคลองกับ บุปผา ศิริรัศมี (2550) ที่พบวา วัยรุนถึงรอยละ 36.5 ที่
รายงานวา ไมเคยถูกปฎิเสธการขายบุหรี่ใหเพราะอายุไมถึง 18 ป และนิทัศน ศิริโชติรัตน
(2547) พบวา เด็กนักเรียนอายุระหวาง 13 – 15 ป รอยละ 44.8 สามารถซื้อบุหรี่จากราน
ขายบุหรี่ได ทั้งที่เปนการซื้อ/ขายที่ผิดกฎหมาย
2.2.2 ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
บุปผา ศิริรัศมี และคณะ (2550) พบวา วัยรุนอายุ 13 – 19 ป มากกวารอยละ 70
เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่นาเชื่อถือมากและทําใหรับรูถึงอันตรายของการสูบบุหรี่
เพิ่มมากขึ้น แตเมื่อวิเคราะหถึงผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
พบวา วัยรุนทั้งที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่มากกวารอยละ 75 เห็นวาฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
ไมมีผลหรือมีผลเพียงเล็กนอยที่ทําใหวัยรุนไมคิดที่จะสูบบุหรี่ เมื่อศึกษาผลของฉลาก
คํา เตือนบนซองบุห รี่ตอความถี่ของการสูบบุห รี่ พบวา วัย รุน ที่สูบบุ หรี่ รอยละ 43.4
ตอบวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลทําใหสูบบุหรี่ลดลง ขัดแยงกับผลการศึกษาของ
สุระรอง ชินวงศและคณะ (ม.ป.ป.) ที่ทําการศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม
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พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 86.4) เห็นวา ภาพคําเตือนทําใหรูสึกวาการสูบบุหรี่
เปนการทําลายสุขภาพ แตไมไดทําใหเกิดความรูสึกกลัวตอพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น (รอยละ
38.7) ไมไดทําใหรูสึกอยากลดหรือเลิกสูบบุหรี่ (รอยละ 45.1) เยาวชนสวนใหญ (รอยละ
60.6) รายงานวา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ไมทําใหความถี่ในการสูบบุหรี่เปลี่ยนแปลง
และรอยละ 60.9 รายงานวา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ไมทําใหจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน
เปลี่ยนแปลง
2.2.3 การหามโฆษณาบุหรี่ ณ จุดขาย
วสันต ศิลปะสุวรรณและคณะ (2543) ไดศึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการหามโฆษณาบุหรี่ ณ จุดขาย ใน 5
จังหวัดทั่ วประเทศ ได แก กรุงเทพมหานคร ขอนแกน ชลบุรี เชียงใหม และสงขลา
พบวา บริษัทบุหรี่มีการพลิกแพลงกลยุทธทางการตลาดใชโฆษณาบุหรี่ ณ จุดขาย ซึ่ง
อาจเขาขายผิดกฎหมาย โดยมีการมอบตูโชวบุหรี่ใหรานคา ใชสีและโลโกยี่หอบุหรี่ให
มองเห็นชัดเจนสะดุดตา แสดงไวบนหนารานคาหรือแขวนไวในรานคาที่มองเห็นไดชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีการแจกปฏิทิน นาฬิกา รวมทั้งติดสติ๊กเกอรหนาราน ในขณะที่ประชาชน
และเจาของรานขายบุหรี่ 3 ใน 4 รวมทั้งผูบังคับกฎหมายมากกวารอยละ 80 รับรูวา
การกระทําของบริษัทขายบุหรี่ดังกลาวเปนการโฆษณาขายบุหรี่ แตสวนใหญยังมีความรู
เกี่ยวกับกฎหมายหามโฆษณาบุหรี่ในประเด็นตางๆ ไมถูกตอง โดยประชาชน 1 ใน 5 เทานั้น
ที่รูวาการโฆษณาบุหรี่ในรานขายบุหรี่ผิดกฎหมาย ประชาชนและเจาของรานสวนใหญ
ยังไมคอยแนใจวา การโฆษณา ณ จุดขายเปนการผิดกฎหมาย สวนผูบังคับใชกฎหมาย
สวนใหญเห็นวา การโฆษณา ณ จุดขายผิดกฎหมาย แตไมแนใจเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับการหามโฆษณาขายบุหรี่
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2.2.4 การกําหนดเขตปลอดบุหรี่
เอแบคโพลล (2548) ไดทําการสํารวจประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม
นครราชสีมา และสงขลา ในเดือนมิถุนายน 2548 พบวา ประชาชนเคยพบเห็นการสูบบุหรี่
ในหองสุขาสาธารณะ รอยละ 78.7
ในตูโทรศัพทสาธารณะ รอยละ 71.3 สถานที่
ราชการ / รัฐวิสาหกิจ รอยละ 63.2 สถานศึกษาระดับต่ํากวาอุดมศึกษา รอยละ 55.3
ซึ่งสถานที่ตางๆ เหลานี้ กฎหมายกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหรี่ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไม
สูบบุหรี่ ม.ป.ป)
การสํารวจของเอแบคโพลล กรกฎาคม 2549 พบวา ผูมาเที่ยวสถานบันเทิงที่
สูบบุหรี่ รอยละ 56.9 เห็นดวยกับการหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง สวนผูมาเที่ยวรอยละ
73.8 เห็นวาหากมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงจะมีสวนชวยแกปญหาการใช
ยาเสพติดในกลุมเยาวชนได ดานพนักงานสถานบันเทิง รอยละ 74.0 เห็นวา กฎหมาย
หามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงจะมีสวนชวยใหสุขภาพดีขึ้นได รอยละ 49.4 ตองการให
สถานบันเทิงปลอดบุหรี่ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 2551)

2.3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน
2.3.1 อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ปจจุ บัน นี้ บุ ห รี่ ไ ดแพรเ ข า ไปถึง กลุม เยาวชนเพิ่ม มากขึ้น และมี แนวโน ม ว า
เยาวชนจะสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ระหวางป
พ.ศ. 2542 – 2544 พบวา เยาวชน อายุ 15 – 24 ป มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นทั้งชายและ
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หญิง ผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนป 2550 พบวา การสูบบุหรี่ของ
เยาวชนไทยยังคงเพิ่มสู งขึ้น โดยมีเยาวชนที่ กลายเปนผูสูบบุ หรี่ ประจํา 1,278,057 คน
วัยรุนอายุ 11 – 14 ป ที่สูบบุหรี่เปนประจํารอยละ 0.2 สวนวัยรุนอายุ 15 – 18 ป มีจํานวน
228,219 คน ที่สูบบุหรี่เปนประจําคิดเปนรอยละ 5.0 สวนเยาวชนอายุระหวาง19 – 24 ป
มีจํานวน 1,042,502 คน ที่สูบบุหรี่เปนประจําคิดเปนรอยละ 17.4 และเปนที่นาสังเกตวา
ในชวง 10 ป ที่ผานมา แมวาแนวโนมการสูบบุหรี่จะลดลงในภาพรวม แตในกลุมเยาวชน
อายุ 11 – 24 ป กลับสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2550 มีเยาวชนสูบบุหรี่ (ทั้งที่สูบ
เปนประจํา และสูบเปนครั้งคราว) ถึง 1,600,000 คน เพิ่มขึ้นจากปพ.ศ. 2549 ประมาณ
1 แสนคน โดยกลุมอายุ 15 – 18 ป เพิ่มขึ้นประมาณ 26,000 คน และกลุมอายุ 19 – 24 ป
เพิ่มขึ้น 10,000 คน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 2551)
ผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยรุนที่มีอายุระหวาง 13 – 17 ป ของ
บุปผา ศิริรัศมี และคณะ (2550) พบวา วัยรุนทั้งชายและหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
ในการสํารวจรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549) เมื่อเทียบกับผลการสํารวจในรอบที่ 1 (พ.ศ. 2548)
โดยวัยรุนชายมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 20.3 ในการสํารวจรอบที่ 1 เปนรอยละ
27.8 ในการสํารวจรอบที่ 2 สวนวัยรุนหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 1.5
เปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ โดยวัยรุนที่มีอายุเพิ่มขึ้นมีแนวโนมจะสูบบุหรี่มากขึ้น
2.3.2 อายุเฉลี่ยที่เริม่ สูบบุหรี่
ผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย พ.ศ. 2549 โดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติ พบวา อายุเฉลี่ยเมื่อบุคคลเริ่มสูบบุหรี่ คือ 18.3 ป วัยรุนชายมีอายุเฉลี่ยที่
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เริ่มสูบบุหรี่เร็วกวาวัยรุนหญิง โดยวัยรุนหญิงเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุเฉลี่ย 19.9 ป ในขณะที่
วัยรุนชายเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 18.2 ป (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 2551)
ผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยรุนอายุระหวาง 13 – 17 ป ของ บุปผา
ศิริรัศมี และคณะ (2549) พบวา วัยรุนเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย 14.9 ป ใกลเคียง
กับผลการศึกษาของ ผองศรี ศรีมรกต และ รุงนภา ผาณิตรัตน (2548) ที่พบวา อายุที่
เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เฉลี่ยเทากับ 13.8 ป โดยอายุต่ําสุดที่เริ่มสูบบุหรี่คือ 5 ป ซึ่งแตกตาง
จากผลการศึกษาของ นิทัศน ศิริโชติรัตน (2547) ในเยาวชนไทยอายุ 13 – 15 ป พบวา
เยาวชนรอยละ 16.9 เริ่มสูบบุหรี่กอนอายุ 10 ป

2.4 ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน
2.4.1 ปจจัยทางดานประชากร
เพศ
ผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร พ.ศ. 2544 ของสํานักงานสถิติ
แห ง ชาติ พบว า การสู บ บุ ห รี่ ใ นทุ ก กลุ ม อายุ ข องชายจะสู ง กว า ของหญิ ง (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ กรมควบคุมโรค 2551) และจาก
การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย พ.ศ. 2549 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
พบวา เยาวชนไทยอายุ 15 – 18 ป สูบบุหรี่ 202,509 คน เปนชาย 189,850 คน และหญิง
12,659 คน สวนเยาวชนไทยอายุ 19 – 24 ป สูบบุหรี่ 946,837 คน เปนชาย 921,221 คน
และหญิง 25,616 คน (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 2551)
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เมื่อสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยอายุ 11 – 24 ป พ.ศ. 2550
พบวา อัตราการสูบบุหรี่เปนประจําของเยาวชนชาย เทากับรอยละ 17.0 สวนเยาวชน
หญิง รอยละ 0.2 (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ ม.ป.ป) สอดคลอง
กับการศึกษาของ บุปผา ศิริรัศมี และคณะ (2550) พบวา วัยรุนชายสูบบุหรี่รอยละ 27.8
ขณะที่วัยรุนหญิงสูบบุหรี่เพียงรอยละ 2.3 และวัยรุนหญิงมีโอกาสที่จะไมสูบบุหรี่มากกวา
วัยรุนชาย 10.1 เทา
นิทัศน ศิริโชติรัตน (2547) ไดศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยอายุ
13 – 15 ป พบวา วัยรุน ชายเคยสูบบุหรี่ รอยละ 37.9 ขณะที่วัยรุน หญิง เคยสูบบุหรี่เพียง
รอยละ 15.1
อาชีพ
ผลการศึ ก ษาของบุ ป ผา ศิ ริ รั ศ มี และคณะ (2550) พบว า วั ย รุ น ที่ ไ ม ไ ด เ ป น
นักเรียนสูบบุหรี่มากกวา วัยรุนที่เปนนักเรียน (รอยละ 37.6 และรอยละ 9.8 ตามลําดับ)
วัยรุนที่มีอาชีพกรรมกรหรือรับจาง สูบบุหรี่มากที่สุดถึงรอยละ 59.1 นอกจากนี้ นักเรียน
หรือนักศึกษามีโอกาสที่จะไมสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนที่ไมเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 2.5 เทา
2.4.2 ปจจัยทางดานสังคม (ครอบครัว เพื่อน และการดืม่ แฮลกอฮอล)
ครอบครัว
ผลการศึกษาของบุปผา ศิริรัศมี และคณะ (2550) พบวา ครัวเรือนที่มีจํานวน
ผูสูบบุหรี่มากขึ้น จะมีจํานวนวัยรุนที่สูบบุหรี่มากขึ้นตามไปดวย โดยครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหรี่
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ในบาน มีวัยรุนสูบบุหรี่รอยละ 11.3 ขณะที่ครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่ 1 คนในบาน มีวัยรุนสูบบุหรี่
รอยละ 15.6 สวนครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่ 2 คนในบาน มีวัยรุนสูบบุหรี่รอยละ 24.5 และ
ครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่ 3-5 คนในบาน มีวัยรุนสูบบุหรี่ถึงรอยละ 39.1 เมื่อพิจารณาการมี
พี ่สู บ บุ ห รี่ กั บ การสู บ บุ ห รี่ ข องวั ย รุ น พบว า วั ย รุ น ที่ มี พี่ สู บ บุ ห รี่ มี แ นวโน ม ที่ จ ะสู บ บุ ห รี่
มากกวาวัยรุนที่ไมมีพี่ที่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ การศึกษาของ สตีเฟน ฮาแมนน (2548)
พบวา การสูบบุหรี่ของพอแมจะมีผลตอพฤติกรรมการเลียนแบบของเด็กในอนาคต
โดยเด็ ก ที่ มี พ อ แม สู บ บุ ห รี่ มี โ อกาสที่ จ ะสู บ บุ ห รี่ เ มื่ อ เติ บ โตขึ้ น มากกว า เด็ ก ที่ ม าจาก
ครอบครัวที่ไมมีพอแมสูบบุหรี่
เพื่อน
ผลการศึกษาของบุปผา ศิริรัศมี และคณะ (2549) พบวา วัยรุนที่มีเพื่อนสนิท
สูบบุหรี่มีโอกาสสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนที่ไมมีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ โดยวัยรุนที่มีจํานวนเพื่อน
สนิทที่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 1 คน มีโอกาสที่วัยรุนจะสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 1.6 เทา สอดคลองกับผล
การศึกษาของ ปราณี ทัดศรี และคณะ (2545) ที่พบวา สาเหตุที่เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก
รอยละ 30.6 เปนเพราะเพื่อนชักชวน สุภาพร ทองศรี (2543) พบวา นักเรียนที่สูบบุหรี่
ไดบุหรี่มวนแรกมาจากเพื่อนสนิท และการมีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ สงผลตอความถี่ในการสูบ
บุหรี่ของวัยรุน ผองศรี ศรีมรกต และ รุงนภา ผาณิตรัตน (2548) พบวา เยาวชนรอยละ
38.2 มีแรงจูงใจสําคัญที่ทําใหสูบบุหรี่ คือ เพื่อนชักชวน และเยาวชนสวนมาก (รอยละ 52.6)
ไดบุหรี่จากเพื่อน ธานินทร สุธีประเสริฐ (2543) พบวา คานิยมตอการสูบบุหรี่ในกลุมเพื่อนมี
ความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ของเยาวชน
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การดื่มแฮลกอฮอล
บุปผา ศิริรัศมี และคณะ (2549) พบวา การดื่มเหลาหรือเบียรจะทําใหวัยรุนมีโอกาสที่จะ
สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ยิ่งดื่มมากโอกาสที่จะสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น วัยรุนที่เคยดื่มเหลาหรือเบียร มากกวา 5
ครั้งในชวง 1 เดือน มีโอกาสที่จะสูบบุหรี่ มากกวาวัยรุนที่ไมเคยดื่ม 2.7 เทา จากผลการสํารวจ
ของเอแบคโพลล พ.ศ. 2547 ในนั กเรียนนั กศึกษาระดับมัธยมต นถึงปริญญาตรีทั่วประเทศ
พบวา ในเยาวชน 100 คนที่สูบบุหรี่ คาดการณวามีถึง 88 คน ที่ดื่มเหลาดวย และเยาวชน
100 คน ที่สูบบุหรี่ คาดการณวามีถึง 68 คนที่เที่ยวกลางคืน (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ 2551)
2.4.3 ปจจัยทางดานสื่อโฆษณา
นอกจากครอบครัวและกลุมเพื่อนแลว สื่อโฆษณาก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความ
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ระดับประเทศ ของ บุปผา ศิริรัศมี และคณะ (2550) พบวา วัยรุนที่สูบบุหรี่เห็นการโฆษณาที่
ทําใหอยากสูบบุหรี่ในชวง 6 เดือนที่ผานมา สูงกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 65.1 กับ
รอยละ 38.9 ตามลําดับ) รอยละ 82.0 ของวัยรุนเคยเห็นนักแสดงสูบบุหรี่ เวลาที่ดู
โทรทัศน วีดิทัศน หรือภาพยนตร และรอยละ 30.5 ของวัยรุนรายงานวา มีดาราที่ชื่นชอบ
สูบบุหรี่ โดยวัยรุนที่สูบบุหรี่มีดาราที่ชื่นชอบสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ
39.6 กับรอยละ 28.9 ตามลําดับ)
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2.4.4 ปจจัยดานความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ผลการศึกษาที่ผานมา พบวา วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ รอยละ 58.4 เชื่อวา การสูบบุหรี่
เปนสิ่งที่นารังเกียจ ในขณะที่มีวัยรุนที่สูบบุหรี่เพียงรอยละ 29.2 ที่มีความเชื่อดังกลาว
นอกจากนี้ วัยรุนที่สูบบุหรี่ รอยละ 32.1 ยอมรับไดที่ผูชายอายุ 15-25 ป สูบบุหรี่ ในขณะที่
วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ยอมรับไดเพียงรอยละ 12.2 สวนความคิดเห็นที่มีตอการสูบบุหรี่ของ
ผูหญิง พบวา วัยรุนที่สูบบุหรี่ รอยละ 13.3 ยอมรับไดที่ผูหญิงอายุ 15-25 ป สูบบุหรี่
ในขณะที่วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ยอมรับไดเพียงรอยละ 4.8 วัยรุนที่สูบบุหรี่รอยละ 29.2 เห็นวา
คนอายุรุนเดียวกันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่ใน ขณะที่วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่เห็น
ดวยเพียง รอยละ 12.0 และวัยรุนที่สูบบุหรี่มีความเชื่อวาการสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของ
ความทันสมัยมากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 13.3 และรอยละ 5.0 ตามลําดับ) (บุปผา
ศิริรัศมี และคณะ 2549)

2.5 ผลกระทบจากการสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่สงผลกระทบหลายๆ ดาน ไดแก ผลกระทบดานสุขภาพตอผูสูบบุหรี่
ผลกระทบดานสุขภาพจากควันบุหรี่มือสอง และผลกระทบดานเศรษฐกิจ
2.5.1 ผลกระทบดานสุขภาพตอผูสูบบุหรี่
ควั น บุ ห รี่ ป ระกอบด ว ยสารเคมี ม ากกว า 250 ชนิ ด ที่ เ ป น สารพิ ษ อั น ตรายต อ
รางกาย และมากกวา 60 ชนิด ที่เปนสารกอมะเร็ง การสูบบุหรี่เปนวิธีการที่ทําใหสมอง
ไดรับสารเสพติด (นิโคติน) เร็วที่สุด คือภายใน 7 วินาทีเทานั้น บุหรี่เปนสินคาถูกกฎหมาย
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ที่ทําอันตรายผูบริโภคที่ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชสินคา ผูบริโภคกลายเปนคนติดบุหรี่
และไดรับผลรายอย างรุน แรงตอสุขภาพ บริษัทบุหรี่กลับเติบโตจากผลกําไรมหาศาล
(สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 2550)
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย พ.ศ. 2543 – 2549
โดยศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พบวา คนไทยเสียชีวิตจาก
การสูบบุหรี่ปละ 42,000 – 52,000 คน โดยโรคที่เปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง คือ
โรคถุงลมโปงพอง รองลงมา คือ โรคมะเร็งปอด และผูที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ โดย
เฉลี่ยอายุสั้นลงถึง 12 ป (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 2551)
การเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุยังนอยจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเจ็บปวยดวยโรคตางๆ มากขึ้นรอยละ
50 ของผู ที่ สู บ บุ ห รี่ ม าเป น เวลานานจะเสี ย ชี วิ ต จากพิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ โดยครึ่ ง หนึ่ ง จะ
เสียชีวิตในวัยกลางคน (ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา 2543)
โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
มะเร็ง ที่เกิดจากการสูบบุหรี่พบไดในหลายลักษณะดังนี้
1. มะเร็งที่เกิดจากการสัมผัสโดยตรงของสารกอมะเร็งในควันบุหรี่กับอวัยวะใน
รางกายตามเสนทางเดินของควันบุหรี่ ไดแก มะเร็งชองปาก มะเร็งลําคอและกลองเสียง
มะเร็งหลอดลม มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งกระเพาะอาหาร รอยละ 85-90
ของมะเร็งปอด มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ และรอยละ 20 - 30 ของมะเร็งปอดในผูที่ไม
สูบบุหรี่ มีสาเหตุมาจากการไดรับควันบุหรี่มือสอง นอกจากนี้ โอกาสเปนมะเร็งปอดจะ
เพิ่มขึ้นตามจํานวนบุหรี่ที่สูบและระยะเวลาการสูบบุหรี่ (ประกิต วาทีสาธกกิจ 2551) ถา
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ระยะเวลาที่สูบบุหรี่ยาวนานเพิ่มขึ้น 3 เทา จะทําใหความเสี่ยงที่จะเปนมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น
100 เทา ในขณะที่จํานวนบุหรี่ที่สูบเพิ่มขึ้น 3 เทา จะทําใหความเสี่ยงที่จะเปนมะเร็ง ปอด
เพิ่มขึ้น 3 เทา ฉะนั้นผูที่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตยังเปนวัยรุนและยังคงสูบบุหรี่ทุกวัน คือ ผูที่มี
ความเสี่ยงตอการเปนมะเร็งปอดมากที่สุด (ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา 2543)
2. มะเร็งที่เกิดจากการสัมผัสของสารกอมะเร็งในกระแสโลหิต ไดแก มะเร็งเม็ด
เลือดขาว มะเร็งตับออน และมะเร็งปากมดลูก
3. มะเร็งที่เกิดจากการสัมผัสสารกอมะเร็งในปสสาวะ ไดแก มะเร็งไต และมะเร็ง
กระเพาะปสสาวะ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
บุหรี่เปนสาเหตุของโรคหลอดเลือดแข็งตัวทั่วรางกาย โรคหัวใจขาดเลือดจาก
หลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคเสนเลือดสมองตีบหรือแตก ซึ่งทําใหเปนอัมพฤกษ อัมพาต
โรคระบบทางเดินหายใจ
บุหรี่ทําใหเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจในทุกเพศทุกวัย เริ่มตั้งแต
พัฒนาการของปอดของทารกในครรภลดลง ทําใหเกิดโรคทางเดินหายใจของเด็กเล็กและ
วัยรุน ตลอดจนโรคถุงลมโปงพอง ปอดเสื่อมในผูใหญ กระตุนใหอาการหืดรุนแรงขึ้นและ
ทําใหวัณโรครักษาหายยาก เพิ่มโอกาสการเสียชีวิต (ประกิต วาทีสาธกกิจ 2551)
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โรคในชองปาก
การสู บบุห รี่ทํ า ใหเ กิดโรคเหงือ กอั กเสบ ฟน มีหิน ปู น จับเร็ว ขึ้ น รากฟน เสื่อ ม
และฟนหลุดรวงงายขึ้น ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และการเกิดโรคปริทันต
ของ เสรีนา สิรรัตน และคณะ (2543) พบวา ผูสูบบุหรี่มีโอกาสเปนโรคปริทันตมากกวา
ผูไมสูบบุหรี่ 1.8 เทา และผูสูบบุหรี่มากกวา 10 ป มีโอกาสเปนโรคปริทันตมากกวา ผูที่
สูบบุหรี่นอยกวา 10 ป 5.0 เทา รวมทั้งผูที่สูบบุหรี่มากกวา 10 มวนตอวัน มีโอกาสเปน
โรคปริทันตมากกวา ผูที่สูบบุหรี่นอยกวา10 มวนตอวัน 3.8 เทา
โรคที่เกีย่ วกับอนามัยการเจริญพันธุ
หญิงที่สูบบุหรี่ในระหวางตั้งครรภจะพบภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภมากขึ้น
ทารกตายในครรภและไหลตายหลังคลอด ทารกที่เกิดจะมีน้ําหนักตัวแรกเกิดนอยแมจะ
คลอดเมื่ออายุครรภครบกําหนดก็ตาม นอกจากนี้การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการมีบุตร
ยากในผู ช ายที ่ส ูบ บุห รี ่จ ะทํ า ใหก ารเคลื ่อ นไหวของเชื ้อ อสุจ ิล ดลงทํ า ใหม ีบ ุต รยาก
(ประกิต วาทีสาธกกิจ 2551)
2.5.2 ผลกระทบดานสุขภาพจากควันบุหรีม่ อื สอง
ควันบุหรี่ในสิ่งแวดลอม เปนมลพิษทางอากาศมีผลกระทบตอสุขภาพ อาการ
ผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด จากการได รั บ ควั น บุ ห รี่ นั้ น สามารถพบได ตั้ ง แต อ าการเล็ ก น อ ย เช น
ระคายเคืองตอนัยนตา อาการแสบจมูก ลําคอ ไอจากการระคายเคืองของหลอดลม
อาจเปนผลใหเกิดอาการเครียด ปวดศีรษะ อาการเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจไปจนถึง
เพิ่มโอกาสของการเกิดมะเร็งปอดดวย
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เด็กที่อยูกับพอแมหรือผูใกลชิดที่สูบบุหรี่ มีโอกาสเปนหืดหอบเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา
หากเด็กไดรับควันบุหรี่ในปริมาณมากในชวงอายุ 6 เดือนถึง 2 ขวบ จะทําใหเกิดการติดเชื้อ
ในหูชั้นกลาง สงผลตอการพัฒนาการเรียนรูและการทรงตัวของเด็ก เด็กที่ไดรับควันบุหรี่
เปนประจําจะมีโอกาสเปนผูสูบบุหรี่และติดบุหรี่ไดในอนาคต ควันบุหรี่มือสองเปนสารกอ
มะเร็ง นอกจากนี้การไดรับควันบุหรี่มือสองยังเปนปจจัยเสริมใหเด็กมีโอกาสเปนโรค
เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งการเปนโรคปอดเรื้อรังชนิดตางๆ เมื่อโตขึ้น และ
อาจมีพฤติกรรมบกพรองเนื่องจากระบบประสาทผิดปกติ (สตีฟเฟน ฮาแมนน 2548)
จากการวิจัยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจสวนลางในเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ กับการ
สัมผัสควันบุหรี่มือสอง พบวา การที่สมาชิกในบานสูบบุหรี่ขณะอุมเด็ก หรือเลนกับเด็ก
อยางใกลชิด หรือปอนอาหารเด็ก ทําใหเด็กมีความเสี่ยงตอการปวยดวยโรคทางเดินหายใจ
สวนลางเพิ่มขึ้น 4.4 เทา และการที่มารดาสัมผัสหรือสูดดมควันบุหรี่มือสองขณะตั้งครรภ
ทําใหเด็กมีความเสี่ยงตอการปวยดวยโรคทางเดินหายใจสวนลางเพิ่มขึ้น 1.3 เทา และเสี่ยง
ตอการปวยดวยโรคหอบหืดเพิ่มขึ้น 2.8 เทา (เนาวรัตน เจริญคา และคณะ 2548)
2.5.3 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
บุหรี่จัดเปนสินคาที่สิ้นเปลือง และไมกอประโยชนกับรางกาย นอกจากนี้ยังเพิ่ม
ภาระคาใชจายใหกับตัวผูสูบและครอบครัว รวมทั้งประเทศชาติดวย จากรายงานของ
องคการอนามัยโลก พบว า ค าใช จายทางดานการรักษาพยาบาลของผูที่สูบบุห รี่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริการะหวางป พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2542 มีคาเฉลี่ยสูงถึงปละ 157.7
พันลานเหรียญสหรัฐ แบงเปนคารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย การดูแล
และฟนฟูสุขภาพ 75.5 พันลานเหรียญสหรัฐ และคาใชจายเนื่องจากภาวะทุพพลภาพ
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ภาวะที่ไมสามารถประกอบอาชีพและสรางผลผลิตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ หรือ การ
เสียชีวิตกอนวัยอันควรที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่อีก 81.9 พันลานเหรียญสหรัฐ (รัชนา
ศานติยานนท และคณะ 2550)
สําหรับประเทศไทย จากขอมูลผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ไทย อายุ 11 – 24 ป ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2550) วิเคราะหโดยศูนยวิจัยและ
จัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ พบวา เยาวชนไทยเสียคาใชจายตอคนในการสูบ
บุห รี่ เ ฉลี่ ย วั น ละ 12.58
บาท รวมมู ล ค า ที่ เ ยาวชนเสี ย ไปกั บ การสู บ บุห รี่ ทั้ ง หมด
17,605,957 บาทตอวัน
ผลการวิจัย ของ ชยันตรธร ปทุมานนท และคณะ (2544) พบวา คาใชจายที่ผูปวย
สูญเสียไปกับการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั่วประเทศ เปนเงิน 4,114 ลานบาทตอป
เมื่อรวมกับคาใชจายในสวนที่รัฐตองเสียไปในการรักษาพยาบาลผูปวยอีก 8,297 ลานบาท
ตอป เปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น 12,411 ลานบาทตอป หรือ
เทากับรอยละ 0.27 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ หรือเทากับรอยละ 4.40 ของ
ค า ใช จา ยด า นสุ ข ภาพทั้ ง หมดของประเทศในป พ.ศ. 2541 คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ป ว ยมี
แนวโนมลดลงเมื่อระดับความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น

2.6 การเลิกสูบบุหรี่
การเลิกสูบบุหรี่สามารถลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคหลอด
เลือดสมองและโรคอื่นๆ และในผูที่มีโรคเรื้อรัง เชน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
การเลิกสูบบุหรี่จะทําใหโรครักษางายขึ้น ใชยานอยลง นอกจากนี้ พอแมที่เลิกสูบบุหรี่

28
กอนที่ลูกจะเขาสูวัยรุนจะลดโอกาสที่ลูกจะกลายเปนผูที่สูบบุหรี่ได (ประกิต วาทีสาธกกิจ
2551)
2.6.1 พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของวัยรุน
ผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนระดับประเทศใน รอบที่ 2 ของ บุปผา
ศิริรัศมี และคณะ (2550) พบวา วัยรุนที่สูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 77.4) เคยพยายาม
เลิกสูบบุหรี่ และเกือบครึ่ง (รอยละ 46.2) เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ใน 1 เดือนที่ผานมา
มีวัยรุนที่ไมเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่เลยรอยละ 22.6 ในสวนของการวางแผนเลิกสูบบุหรี่
พบวา วัยรุนรอยละ 35.8 มีแผนจะเลิกสูบบุหรี่ภายใน 1 เดือนขางหนา แตมีรอยละ
29.2 ไมมีแผนวาจะเลิกสูบบุหรี่
การสํารวจพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย อายุ 11 – 24 ป ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2550) วิเคราะหโดยศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุม
ยาสูบ พบวา เยาวชนรอยละ 65.9 ไมเคย/ไมอยากเลิกสูบบุหรี่ รอยละ 24.8 เคยคิดแตไม
พยายามเลิก และรอยละ 9.3 เคยพยายามเลิก (สวนใหญเคยพยายาม 1 ครั้ง) สวน
เยาวชนที่เคยสูบบุหรี่แตเลิกสูบแลว มีจํานวน 121,737 คน คิดเปนรอยละ 3.6 ของ
ประชากรที่เลิกสูบบุหรี่ทั้งหมด
2.6.2 การตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่และความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
ผลการสํ า รวจพฤติ ก รรมการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข องเยาวชนไทยของสํ า นั ก งานสถิ ติ
แหงชาติ (2550) พบวา สาเหตุที่เยาวชนเลิกสูบบุหรี่มาจากการตัดสินใจดวยตนเอง รอยละ
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47.6 รองลงมาคือ กลัวเปนโรค พอ/แม/เพื่อน/ญาติขอรอง ปฏิบัติตามการรณรงคไมสูบ
บุหรี่ คูสมรส/แฟนขอรอง แพทยแนะนําใหงดสูบบุหรี่ เปนที่นาสังเกตวา เยาวชนที่เคย
พยายามเลิกสูบบุหรี่ รอยละ 80.8 ไมเคยใชบริการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งในจํานวนนี้มีเพียง
สวนนอยคือ รอยละ 16.6 ที่รูจักบริการเลิกสูบบุหรี่
สําหรับสาเหตุที่ทําใหเยาวชนเลิกสูบบุหรี่ไมได หรือกลับมาสูบซ้ํา คือ การเห็นคนอื่น
สูบแลวอยากสูบ (รอยละ 43.3) ไมสูบแลวหงุดหงิด (รอยละ 26.0) ความเครียด (รอยละ
13.2) และอยากสูบบุหรี่เมื่อดื่มสุรา (รอยละ 7.3)
ปราณี ทัดศรี และคณะ (2545) พบวา เยาวชนมีความคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ถึงรอยละ
93.8 และเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่แลว รอยละ 42.8 แตไมสําเร็จ เนื่องจากการเลิกสูบ
บุหรี่ทําใหมีอารมณหงุดหงิด และบางครั้งเปนการสูบตามเพื่อน
สว า ง แสงหิ รั ญ วั ฒ นา (2544) ได ศึ ก ษาการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ใ นคลิ นิ ก อดบุ ห รี่
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวิธีการเลิกสูบบุหรี่ 5 วิธี ไดแก จิตบําบัด การใชหมากฝรั่ง
นิโคติน แผนแปะนิโคติน ยากลอมประสาท (Nortryptyline) และยาตานความซึมเศรา
(Bupropion) พบวา กลุมผูตองการเลิกสูบบุหรี่ดวยตนเอง และมีสุขภาพแข็งแรง สามารถ
เลิ ก สู บ บุห รี่ ไ ด ร อ ยละ 52.3 ส ว นกลุ ม ที่มี โ รคประจํา ตัว เช น โรคมะเร็ง ปอด โรคหั ว ใจ
สามารถเลิกสูบบุหรี่ได รอยละ 98.0 สวนผูที่ญาติพามาโดยไมเต็มใจสามารถเลิกสูบบุหรี่
ไดรอยละ 7.5
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สวนที่3

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการสํารวจติดตามผลระยะยาว (Longitudinal Study)
เพื่อประเมินผลนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสํารวจครั้งนี้เปน
การสํารวจรอบที่ 3 เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรีใ่ นกลุมวัยรุนของไทย
และนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 (พ.ศ. 2548) รอบที่ 2
(พ.ศ. 2549) และรอบที่ 3 (พ.ศ.2551) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษารอบที่ 1 เปนกลุม
ตัวอยางที่เปนตัวแทนของวัยรุนไทยในระดับประเทศ (ทั้งวัยรุนที่สูบบุหรี่และวัยรุนที่ไมสูบบุหรี)่
อายุระหวาง 13 ถึง 17 ป และเมื่อทําการสํารวจติดตามในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 อายุของ
กลุมตัวอยางจะเพิ่มขึน้ อีก 1 ป ในทุกรอบของการสํารวจ ดังนัน้ อายุของกลุม ตัวอยางใน
การสํารวจรอบที่ 3 จึงอยูระหวาง 13 ถึง 21 ป
ในสวนนี้อธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัยที่ใชการสุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2
และรอบที่ 3 แบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูล วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล การอบรม
พนักงานสัมภาษณ การควบคุมคุณภาพงานสนาม และขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย

3.1 นิยามศัพท
“บุหรี่” หมายถึง บุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือบุหรี่ที่
ไมไดผลิตจากโรงงาน ไดแก บุหรี่ที่มวนเองโดยใชวัสดุหางายในทองถิ่น อาจเปนกระดาษ
ใบตอง ใบจาก เปนตน
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“วัยรุนที่สูบบุหรี่” หมายถึง วัยรุนที่ตอบวาสูบบุหรี่ทุกวันหรือบางวัน ในชวง
1 เดือน ผานมาจนถึงวันที่ทําการสํารวจ โดยวัยรุนที่ตอบวาไมเคยสูบบุหรี่เลยถูกจัดเปน
กลุมผูไมสูบบุหรี่

3.2 ประชากร / ครัวเรือนที่ศึกษา
ประชากรที่อยูในกรอบของการศึกษาในการสํารวจรอบที่ 1 คือ บุคคลที่มีอายุ
ระหวาง 13 ถึง 17 ป ทั้งเพศชายและหญิง ในชวงเวลาที่ทาํ การสํารวจและเปนบุคคลที่
อาศัยอยูในครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยางของการสํารวจในรอบที่ 1 โดยในการสํารวจรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 ทําการสํารวจติดตามประชากรกลุม เดิม
ครัวเรือนในการสํารวจ หมายถึง การที่มีบุคคลหรือกลุมบุคคลอาศัยอยูในบาน
เทานั้น สําหรับบุคคลที่อาศัยอยูในสถานทีท่ ี่ไมใชครัวเรือน เชน สถานสงเคราะห บาน
เด็กกําพรา เรือนจํา จะไมรวมอยูในการสํารวจนี้

3.3 กลุมตัวอยางที่ศึกษา
การสํารวจรอบที่ 1 (พ.ศ. 2548) สุมตัวอยางจํานวน 1,000 คน อายุระหวาง 13
ถึง 17 ป ทั้งเพศชาย และหญิง อาศัยอยูในครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยางของการศึกษา
อาจเปนวัยรุนที่สูบบุหรี่หรือไมสูบบุหรี่ก็ได โดยในแตละครัวเรือนสุมวัยรุนเพียงหนึ่งคน
เทานั้น ในการสุมตัวอยางไดออกแบบใหเปนตัวแทนในระดับภาค และตัวแทนเขตเมือง
และเขตชนบทดวย โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Stratified Multi-stage
Sampling) โดยเริ่มจากการแบงเปนกรุงเทพมหานคร และ 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ
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ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ในแตละภาคสุม 2 จังหวัด รวมทั้งหมด
สุมได 9 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม แพร นครปฐม สมุทรสาคร
นครราชสีมา หนองคาย นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยสุมตัวอยางจากทั้งเขตเมือง
และเขตชนบท สําหรับเขตเมือง หมายถึงพื้นที่ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเปนเขต
เทศบาล นอกเหนือจากนั้นจัดเปนเขตชนบท
ในแตละจังหวัดที่สุมได (ยกเวนกรุงเทพมหานครจะอธิบายแยกตางหาก) สุม 2
อําเภอที่อยูในเขตชนบท และ 1 อําเภอที่อยูในเขตเมือง โดยการสุมอําเภอใชขนาดของ
ประชากรเปนเกณฑในการสุม สําหรับอําเภอในเขตชนบทของภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต สุม 2 ตําบล สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุมได 4 ตําบล จาก 1 อําเภอ สวน
อําเภอที่อยูในเขตเมืองสุมได 2 ตําบล จาก 1 อําเภอ โดยใชขนาดของประชากรในพื้นที่
เปนเกณฑ
ในการสุมขั้นตอนสุดทาย คือ การสุมหมูบานในพื้นที่ที่เปนเขตชนบท และ
สุมเขตแจงนับ (Census block) ในเขตพื้นที่ที่เปนเขตเมือง จํานวนหมูบ านหรือเขตแจง
นับที่สมุ ขึ้นอยูก ับจํานวนประชากรในแตละตําบล รวมทั้งหมด 125 หมูบาน/เขตแจงนับ
แยกตามเขตเมือง/ชนบท และกรุงเทพมหานคร ดังนี้
จํานวนหมูบานในเขตชนบทสุมไดทั้งหมด 87 หมูบาน กระจายตามภาค ดังนี้
ภาคเหนือ
18
หมูบาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36
หมูบาน
ภาคกลาง
20
หมูบาน
ภาคใต
13
หมูบาน
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สําหรับจํานวนหมูบาน/เขตแจงนับที่สุมไดในเขตเมือง (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)
สุมได 25 เขตแจงนับดังนี้
ภาคเหนือ
5
หมูบาน / เขตแจงนับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8
หมูบาน / เขตแจงนับ
ภาคกลาง
9
หมูบาน / เขตแจงนับ
ภาคใต
3
หมูบาน / เขตแจงนับ
ในเขตกรุงเทพมหานคร สุม 13 เขต ในแตละเขตสุม 1 เขตแจงนับ (Census Block)
ขอมูลเกี่ยวกับเขตแจงนับใชขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ในขั้นตอนสุดทายของการสุมตัวอยางในแตละหมูบาน/เขตแจงนับ ไดจํานวนกลุม
ตัวอยางที่เปนวัยรุนอายุระหวาง 13 ถึง 17 ป จํานวน 8 ราย โดยมีขั้นตอนในการสุม
ตัวอยาง คือ ขั้นตอนแรก เมื่อทีมพนักงานสัมภาษณเขาไปที่หมูบานหรือเขตแจงนับ ไดทํา
การรางแผนที่ของหมูบานและจัดทําบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือนที่อยูในหมูบานใหเปน
ป จ จุ บั น หลั ง จากนั้ น ทํ า การสุ ม โดยวิ ธี ก ารจั บ ฉลาก 70 ครั ว เรื อ นจากบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น
ครัวเรือนที่ถูกสุมไดกอนจะเปนครัวเรือนที่พนักงานสัมภาษณเขาไปทําการเก็บขอมูลกอน
ในการสุมวัยรุนที่จะกรอกแบบสอบถาม ไดมีการเก็บขอมูลครัวเรือนรวมทั้งจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนที่ระบุ อายุ เพศ และสถานภาพการสูบบุหรี่ ขอมูลดังกลาวเก็บจากสมาชิก
ของครัวเรือนที่เปนผูใหญ ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล ครัวเรือนละประมาณ 2 – 5 นาที
เมื่อพบวามีวัยรุนที่เขาขายเปนกลุมตัวอยางมากกวา 1 คนในแตละครัวเรือน จะ
สุมเพียง 1 คน โดยใชเทคนิคคิชกริด (Kish Grid) ในการสุม (เทคนิคคิชกริด คือ ตารางที่
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บอกจํานวนวัยรุนในครัวเรือนที่อยูในขายซึ่งอยูในแนวนอน สําหรับตารางแนวตั้งจะใช
ตัว เลขตั ว สุดท า ยของอายุของสมาชิ กครัว เรื อนที่เ ปน ผูใหญ ในการใชคิชกริดในแตละ
ครัวเรือนจะใชอายุของสมาชิกคนแรกของครัวเรือน สําหรับการกําหนดตัวเลขในแนวตั้ง)
(ภาคผนวก ค)
ในการสํารวจรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549) เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการ
สํารวจรอบที่ 1 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2
โดยการสํารวจรอบที่ 2 คณะวิจัยไดใชความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อติดตาม
กลุมตัวอยางทั้ง 1,000 ราย ในรอบที่ 1 ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได
สําหรับการสํารวจรอบที่ 3 (พ.ศ.2551) นี้ เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิม
จากรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อใหการติดตามกลุมตัวอยางเดิมใหไดมากที่สุด คณะวิจัยได
ดําเนินการเชนเดียวกับทีเ่ คยปฏิบัติในการสํารวจรอบที่ 2 คือ
1. ทําหนังสือราชการเพื่อขอความรวมมือจากผูใหญบานและผูนําชุมชนที่ตกเปน
กลุมตัวอยาง สํารวจดูวากลุมตัวอยางยังอยูในพื้นที่จํานวนเทาใด และใหแจงกลุมตัวอยาง
ทราบวา คณะผูวิจัยจะขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 (ตามกําหนด
วัน เวลา ที่วางแผนไวในแตละพื้นที่)
2. ทําการติดตอโดยตรงผานทางโทรศัพทเพื่อขอนัดหมายวันเวลาที่จะทําการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง
3. กรณีที่กลุมตัวอยางไมอยูบาน หรือติดธุระ คณะวิจัยไดเยี่ยมติดตามซ้ํา (สูงสุด
4 ครั้ง) เพื่อติดตามเก็บขอมูล
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การสุมตัวอยางเพิ่มเติม
ในการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 นอกจากการติดตามสัมภาษณกลุม
ตัวอยางเดิมแลว ยังมีการสุมตัวอยางใหมเพิ่มเติม ใชวิธีการเลือกตัวอยางเชนเดียวกับ
วิธีการที่ปฏิบตั ิในการสํารวจรอบที่ 1 โดยเลือกในตําบล / แขวงเดียวกับรอบที่ 1
เหตุผลสําคัญที่ตองมีการเพิ่มกลุมตัวอยางใหมในการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3
1. เพื่อทดแทนกลุมตัวอยางเดิมที่ไมสามารถติดตามเก็บขอมูลไดในรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 ซึ่งจะทําใหจาํ นวนตัวอยางในแตละรอบของการสํารวจ มีจํานวนใกลเคียงกัน
และเพียงพอสําหรับการวิเคราะหเชิงสถิติ
2. เนื่องจากแบบสอบถามที่ใชในการสํารวจแตละรอบ ใชคําถามเดิมเปนหลัก
มักมีขอวิพากษเรื่องกลุมตัวอยางเดิมจําคําถามที่เคยถามในรอบกอนได ดังนั้นคําตอบที่ไดรับ
(โดย เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความรู) อาจเกิดจากการพัฒนาหรือคนหาคําตอบจากแหลง
ตางๆ ภายหลังจากการกรอกแบบสอบถามในรอบแรก ดังนั้นการเพิ่มกลุมตัวอยางใหมในแต
ละรอบของการสํารวจจะชวยตรวจสอบผลในการวิเคราะหขอมูลวาจะมีผลกระทบของการ
ตอบแบบสอบถามซ้ําได (Testing effect)
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สรุปจํานวนหมูบาน/เขตแจงนับที่ทาํ การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ดังนี้
ตาราง 3.1 จํานวนหมูบา น / เขตแจงนับ ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2
และรอบที่ 3 จําแนกตามภาคและจังหวัด
จํานวนหมูบาน
รอบที่ 1

จํานวนหมูบาน
รอบที่ 2

จํานวนหมูบาน
รอบที่ 3

กรุงเทพมหานคร

13

19

25

เหนือ

เชียงใหม

12

14

17

แพร

11

14

16

หนองคาย

13

18

33

นครราชสีมา

31

36

32

นครปฐม

15

19

22

สมุทรสาคร

14

17

21

นครศรีธรรมราช

8

10

13

8
125

10
157

15
194

ภาค

อีสาน
กลาง
ใต

จังหวัด

สงขลา
รวม
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สรุปจํานวนตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ดังนี้
ตาราง 3.2 จํานวนตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3
จําแนกตามภาคและจังหวัด
ภาค

จังหวัด

ติดตาม เก็บเพิ่ม
รอบที่ 1 ไดใน
ใหม
รอบที่ 2 รอบที่ 2

กรุงเทพมหานคร
104
เหนือ เชียงใหม
96
แพร
88
อีสาน หนองคาย
176
นครราชสีมา
176
กลาง นครปฐม
120
สมุทรสาคร
112
ใต
นครศรีธรรมราช 62
สงขลา
66
รวม
1,000

57
65
82
109
131
108
85
39
36
712

48
16
24
40
40
32
24
16
16
256

รวม
ทั้งหมด
รอบที่ 2

ติดตาม
ไดใน
รอบที่ 3

105
81
106
148
171
140
109
55
52
967

60
88
90
138
122
112
83
53
54
800

เก็บเพิ่ม รวม
ใหม ทั้งหมด
รอบที่ 3 รอบที่ 3

48
24
16
48
40
24
32
24
40
296

108
112
106
186
162
136
115
77
94
1,096

3.4 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลสําหรับวัยรุน เปนแบบสอบถามประเภทใหผูตอบกรอก
คําตอบเอง (Self administered questionnaire) ที่ใชในการสํารวจรอบที่ 3 ประกอบดวย
แบบสอบถาม 2 ชุด คือ
1. แบบสอบถามสําหรับวัยรุน กลุมตัวอยางเกา
2. แบบสอบถามสําหรับวัยรุน กลุมตัวอยางใหม
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รายละเอียดของแบบสอบถามดูในภาคผนวก ง และ ภาคผนวก จ หรือ
เว็บไซตของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (www.ipsr.mahidol.ac.th)
แบบสอบถามสําหรับวัยรุน ไดผานกระบวนการพัฒนาหลายขั้นตอน เริ่มจากการ
พั ฒ นาแบบสอบถามร วมกั บคณะวิ จั ยจากต างประเทศ ได แก สหรั ฐอเมริ กา แคนาดา
ออสเตรเลีย อังกฤษ ไอรแลนด และมาเลเซีย
ในเบื้ องต น แบบสอบถามถู กพั ฒนาเป นภาษาอั งกฤษ ต อมาได นํ ามาแปลเป น
ภาษาไทย หลังจากนั้นไดนําไปทดลองใชเก็บขอมูลกับวัยรุนในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท หลังจากการทดลองใชแบบสอบถาม ไดมีการ
ปรับปรุงแกไขและแปลกลับเปนภาษาอังกฤษ (Back Translation) อีกครั้งหนึ่ ง
แบบสอบถามชุดที่แปลกลับเปนภาษาอังกฤษไดถูกนําไปเปรียบเทียบกับตนฉบับเดิม และมี
การปรั บปรุ ง แก ไขในส ว นที่ สื่ อความหมายไม ตรงกั น ให ตรงกั น หลั งจากนั้ นจึ งพั ฒนา
แบบสอบถามเปนภาษาไทย กอนนํามาใชในการเก็บขอมูลจริง
แบบสอบถามของวัยรุน ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับคนในครัวเรือน ประสบการณ
การสูบบุหรี่ และการใชผลิตภัณฑยาสูบอื่น ๆ โดยมีคําถามเกี่ยวกับการไดมาของบุหรี่
และความพยายามของวัยรุนในการเลิกสูบบุหรี่ สวนถัดมาเปนขอมูลเกี่ยวกับการรับรูเรื่อง
อันตรายจากการสูบบุหรี่ และการพบเห็นการโฆษณาบุหรี่ ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
การรับรูเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของ
สมาชิกในครอบครัว การรับรูถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพและสังคม ทัศนคติ
และความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ รวมทั้งคําถามเชิงจิตวิทยา ขอมูลดานประชากรและ
สังคมของวัยรุนที่ตกเปนกลุมตัวอยาง
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แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ที่ใชในการเก็บขอมูลในกลุมตัวอยางเกาและกลุม ตัวอยางใหม
มีโครงสรางของแบบสอบถามเหมือนกัน แตมีรายละเอียดของคําถามบางสวนที่แตกตาง
กันตามลักษณะของวัยรุน ตัวอยางทัง้ 2 กลุม

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในแตละทีมที่ปฏิบัติงานเก็บขอมูลภาคสนาม ประกอบดวยผูควบคุมงานสนาม
1 คน พนักงานสัมภาษณ 6-7 คน โดยผูควบคุมงานสนามทําหนาที่ประสานงานโดยตรง
กับนักวิจัยหลักของโครงการฯ ในขณะเดียวกันคณะนักวิจัยของโครงการฯ ไดจัดทีมออกไป
ควบคุมกํากับการเก็บขอมูลภาคสนามเปนระยะๆ ตลอดชวงเดือน มกราคม - มีนาคม
2551 ซึ่งเปนชวงเวลาของการเก็บขอมูลภาคสนาม
วิธีการเก็บขอมูลดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจรอบที่ 2 โดยแบงออกเปน
2 สวน คือ
สวนที่ 1 การติดตามกลุมตัวอยางเกาจากการสํารวจรอบที่ 2 โดยจัดทําเปน
บัญชีรายชื่อ และที่อยูของกลุมตัวอยางในแตละหมูบาน โดยไดรับความชวยเหลือและ
ประสานงานจากผูใหญบานหรือผูแทน นําพนักงานสัมภาษณเขาไปติดตอขอความยินยอม
ในการกรอกแบบสอบถาม เมื ่อ กลุ ม ตัว อยา งยิน ยอมใหค วามรว มมือ ในการกรอก
แบบสอบถาม พนั ก งานสั ม ภาษณ จึ ง แจกแบบสอบถามและอธิ บ ายวิ ธี ก ารกรอก
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง
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สวนที่ 2 การเปดหมูบานใหมเพิ่มเติมจากการสํารวจรอบที่ 2 โดยดําเนินการ
ตามขั้นตอนของการสุมตัวอยางเชนเดียวกับที่ดําเนินการในการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2
คือ การเก็บขอมูลไดดําเนินการตามขั้นตอนของการสุมตัวอยาง เริ่มจากการทําแผนที่
หมูบา น และทํา บัญชีครัว เรือนในหมูบา น โดยไดรับ ความชว ยเหลือและประสานงาน
จากผูใหญบาน หรือผูนําชุมชน ขั้นที่สองทําการสุมครัวเรือนตัวอยางตามวิธีที่ระบุใน
ขอ 3.3 ขั้นที่สามผูควบคุมงานสนามหาจุดที่ตั้งของครัวเรือนที่สุมไดจากขั้นตอนที่สอง
ขั้นตอนที่สี่พนักงานสัมภาษณเขาติดตอขอความยินยอมใหสัมภาษณจากครัวเรือนที่ตก
เปนตัวอยาง เมื่อไดรับความยินยอมแลว พนักงานสัมภาษณทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
สมาชิกในครัวเรือนจากผูใหญในครัวเรือน เลือกคนที่เขาขายที่จะกรอกแบบสอบถาม และ
ขอความยินยอมจากวัยรุนที่จะกรอกแบบสอบถาม เมื่อวัยรุนยินดีใหความรวมมือ
กรอกแบบสอบถามแลว พนักงานสัมภาษณจึงอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถาม และ
ให วั ยรุ นใช เวลากรอกแบบสอบถามตามลํ าพั ง เมื่ อกรอกแบบสอบถามเสร็ จแล วให ส ง
แบบสอบถามคืนพนักงานสัมภาษณเพื่อทําการตรวจสอบความครบถวนของคําตอบ โดย
เฉลี่ยวัยรุนไดใชเวลาประมาณ 30 นาที ในการกรอกแบบสอบถาม
ในกรณีทวี่ ัยรุนตัวอยางไมอยูบ านในขณะทีท่ ีมวิจยั ลงเก็บขอมูล พนักงานสัมภาษณ
ไดนัดหมายเวลาที่จะกลับไปพบกับวัยรุนที่เปนกลุมตัวอยางอีกครั้ง ถายังไมพบวัยรุน
ตัวอยางอีก พนักงานสัมภาษณจะติดตามนัดหมายจนครบ 4 ครั้ง ถายังไมพบวัยรุน
ตัวอยางก็จะเลือกวัยรุนตัวอยางรายใหมแทน
โดยทั่วไปเมื่อพบวาทั้งวัยรุนและผูใหญที่เปนสมาชิกในครัวเรือนอยูพรอมกันใน
ครัวเรือน พนักงานสัมภาษณทําการสัมภาษณสมาชิกครัวเรือนที่เปนผูใหญกอน หลังจาก
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นั้นจึงใหวัยรุนกรอกแบบสอบถามตามลําพัง โดยแยกมาจากบริเวณที่สัมภาษณผูใหญ
และระมัดระวังไมใหผูใหญเขาไปแทรกแซงการกรอกแบบสอบถามของวัยรุน

3.6 การอบรมพนักงานสัมภาษณ
ในการอบรมพนักงานสัมภาษณและผูควบคุมงานสนาม ใชเวลา 5 วัน เนื้อหาของ
การอบรมครอบคลุมวัตถุประสงคของการสํารวจ การเลือกกลุมตัวอยาง ขั้นตอนของการ
สํารวจ เนื้อหาของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ เทคนิคการสัมภาษณ ขอพิจารณา
ดานจริยธรรม ซึ่งเนื้อหาดังกลาวถูกถายทอดใหพนักงานสัมภาษณ และผูควบคุมงาน
สนามใน 3 วันแรกของการอบรม ในวันที่ 4 ของการอบรม พนักงานสัมภาษณและ
ผูควบคุมงานสนามไดออกไปทดลองฝกปฏิบัติจริงนอกพื้นที่ตัวอยางของการสํารวจ และ
วันที่ 5 ของการอบรม เปนการนําเสนอปญหาที่พบขณะฝกปฏิบัติ และหาขอยุติเพื่อแกไข
ปญหาดังกลาว
ผูควบคุมงานสนามไดรับการอบรมเปนพิเศษในการเลือกครัวเรือน และเลือกคนที่
เปนตัวอยางของการสํารวจโดยใชเทคนิคคิชกริด ในขณะเดียวกันผูควบคุมงานสนามยัง
มีหนาที่ดูแลในเรื่องจํานวนตัวอยาง หากพบปญหาตองรายงานใหนักวิจัยหลักของโครงการฯ
ทราบทางโทรศัพท หรือเมื่อทีมวิจัยไปเยี่ยมและควบคุมกํากับงานสนาม

3.7 การควบคุมคุณภาพขอมูล
งานสนามไดรับการควบคุมกํากับในหลายวิธี เพื่อใหแนใจวา ขอมูลที่เก็บรวบรวม
มามีความถูกตองและมีคุณภาพ สิ่งแรก คือ ผูควบคุมงานสนามในฐานะหัวหนาทีมทํางาน
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ประสานกับพนักงานสัมภาษณ และทําหนาที่ติดตอผูนําชุมชน เพื่อเขาเก็บขอมูล และให
คําแนะนําพนักงานสัมภาษณอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ผูควบคุมงานสนามยังมีหนาที่
ดูแลใหการดําเนินการเก็บขอมูลเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว เมื่อมีปญหาหรือคําถาม
นอกเหนือจากความรูความเขาใจที่ไดรับจากการอบรม ผูควบคุมงานสนามตองติดตอ
สอบถาม และปรึกษานักวิจัยหลักของโครงการฯ โดยตรง
การควบคุมคุณภาพขอมูลและงานสนามคณะนักวิจัยของโครงการฯ ไดจัดทํา
ตารางติดตามงานสนามเพื่อออกเยี่ยมทีมสํารวจและควบคุมกํากับงานสนาม เพื่อใหแนใจ
วาพนักงานสัมภาษณทุกทีมไดรับการควบคุมกํากับอยางเพียงพอและทั่วถึงในขณะทําการ
เก็บขอมูล
ในการเยี่ยมแตละครั้งจะรับฟงความคืบหนาของงานสนาม รวมทั้งปญหาที่พบใน
การปฏิบัติงานสนาม รวมทั้งสังเกตการปฏิบัติงานสนามในหมูบาน นอกจากนี้ยังมีการสุม
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่เก็บขอมูล
เสร็จแลว เมื่อพบขอผิดพลาดก็ใหคําแนะนําเพื่อแกไขใหถูกตองตอไป

3.8 ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ไดพิจารณาประเด็นจริยธรรมในหลายดาน โครงรางการวิจัย
และเครื่องมือวิจัยไดถูก นําเสนอตอคณะกรรมการจริย ธรรมของสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและไดรับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาว
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การขอความยินยอม ไดทําเปน 2 ขั้นตอน สําหรับการเก็บขอมูลจากวัยรุน
โดยกรณีที่พบวามีวัยรุนที่เขาขายเปนกลุมตัวอยางในครัวเรือน ขั้นแรก คือการขอความ
ยิน ยอมจากผู ป กครองของวัย รุ น เพื ่อ ขอใหว ัย รุ น กรอกแบบสอบถาม โดยชี ้แ จงให
ผูปกครองไดรับทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการฯ ตลอดจนการเก็บรักษาขอมูลเปน
ความลับและใชเพื่อการวิเคราะหในภาพรวมเทานั้น รวมทั้งกรณีที่ผูปกครองตองการทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการฯ เพิ่มเติมก็สามารถติดตอกับคณะวิจัย ที่สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได เมื่อผูปกครองใหความยินยอมแลว ขั้นที่สอง เขาพูดคุยเพื่อ
ขอความยินยอมจากตัววัยรุนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยวัยรุนที่อยูในขายของกลุมตัวอยางจะ
ไดรับคําชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการฯ และการเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ
เมื่อวัยรุนใหความยินยอมแลว พนักงานสัมภาษณไดขอใหวัยรุนลงนามในแบบใหความ
ยินยอม (Informed consent form) ของโครงการ ฯ
ประเด็นเรื่องความเปนสวนตัว และการเก็บรักษาความลับของผูใหขอมูล เปน
เรื่องที่คณะวิจัยใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยใหวัยรุนกรอกแบบสอบถามตามลําพัง
โดยไมใหผูใหญในครอบครัวเขามาแทรกแซง พนักงานสัมภาษณจะเห็นขอมูลภายหลัง
จากที่วัยรุนกรอกแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว การเก็บรักษาขอมูลของผูกรอกเปน
ความลับ และเก็บรักษาในที่ปลอดภัย ไมเปดเผยชื่อของวัยรุนในรายงานผลการวิจัย
เมื่อเสร็จการกรอกแบบสอบถาม วัยรุนไดรับเงินจํานวน 150 บาทจากโครงการฯ
เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณสําหรับความรวมมือและชดเชยเวลาที่ใชในการกรอก
แบบสอบถาม

สวนที่ 4

ผลการวิจัย
การนํ า เสนอผลการวิ จั ย เรื่ อ งการติด ตามผลกระทบจากนโยบายควบคุ ม การ
บริโภคยาสูบภายใตโครงการ International Tobacco Control Policy Survey – Southeast
Asia: ITC-SEA (Thailand) ในการสํารวจรอบที่ 3 นี้ เปนการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในประเด็นตางๆ คือ
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางจากการสํารวจรอบที่ 3
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 3
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 3
เปรียบเทียบปจจัยที่ใชทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนจากการสํารวจรอบที่ 1
รอบที่ 2 และรอบที่ 3
4.5) เปรียบเทียบผลการวิเคราะหผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
จากการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3

4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางจากการสํารวจรอบที่ 3
การสํารวจรอบที่ 3 กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุมคือ กลุมตัวอยางเกาจากการ
สํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ที่ติดตามไดจํานวน 800 คน และกลุมตัวอยางใหมทเี่ ก็บเพิ่ม
ในการสํารวจรอบที่ 3 จํานวน 296 คน รวมตัวอยางทัง้ หมด 1,096 คน
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เพศ
ในภาพรวมมีกลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 53.1 และเพศหญิงรอยละ 46.9
เมื่อแยกเปนกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม พบวา กลุมตัวอยางเกาเปนเพศชาย
รอยละ 52.5 และเพศหญิงรอยละ 47.5 และกลุมตัวอยางใหมเปนเพศชายรอยละ 54.7
และเพศหญิงรอยละ 45.3 (ตาราง 4.1 ก)
อายุ
ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 16.6 ป กลุมตัวอยางเกามีอายุเฉลี่ย 17.2 ป
สวนกลุมตัวอยางใหมมีอายุเฉลี่ย 14.9 ป สังเกตไดวากลุมตัวอยางเกามีอายุเฉลี่ยมากกวา
กลุมตัวอยางใหม เนื่องจากกลุมตัวอยางใหมเปนกลุมที่มีอายุระหวาง 13-17 ป ในขณะที่
กลุมตัวอยางเกาเปนกลุมที่ไดติดตามมาจากการสํารวจในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ซึ่งมีอายุสูงสุด
คือ 21 ป (ตาราง 4.1 ก)
การศึกษา
การสํารวจนี้ ระดับการศึกษา หมายถึง ชั้นการศึกษาที่วัยรุนสําเร็จการศึกษาสูงสุด
ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 90.1) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือสูงกวา
โดยศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนใกลเคียงกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ
48.7 และรอยละ 38.7 ตามลําดับ) ขณะที่กลุมตัวอยางเพียงรอยละ 9.9 ที่มีการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา วัยรุนกลุมตัวอยางเกามีระดับการศึกษาสูงกวากลุมตัวอยางใหม
ซึ่ง นา จะสัม พัน ธกับ อายุข องกลุม ตัว อยา งเกา ที่มีอ ายุเ ฉลี่ย สูง กวา กลุม ตัวอยางใหม
(ตาราง 4.1 ข)
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อาชีพ
กลุ ม ตัว อยา งสว นใหญ (รอ ยละ 78.2) มีส ถานภาพเปน นัก เรีย น/นัก ศึก ษา
สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมใชนักเรียน/นักศึกษามีเพียงรอยละ 21.8
ซึ่งในจํานวนนี้
สวนใหญเปนคนวางงาน / ไมมีอาชีพ รองลงมามีอาชีพเปนกรรมกร เกษตรกร คาขาย และ
ทํางานบริการ ซึ่งคลายคลึงกันทั้งกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม (ตาราง 4.1 ค)
สถานภาพสมรส
ในภาพรวมกลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด (รอยละ 95.3) เปนโสด มีผูแตงงานแลว
เพียงรอยละ 4.7 และ หยา รอยละ 0.1 (ตาราง 4.1 ง)
เขตที่อยูอาศัย
ในภาพรวมกลุมตัวอยางรอยละ 63.5 อาศัยอยูในเขตชนบท และรอยละ 36.5
อาศัยอยูในเขตเมือง วัยรุนกลุมตัวอยางเกาอาศัยอยูในเขตชนบทมากกวาวัยรุนกลุม
ตัวอยางใหม (รอยละ 67.0 และรอยละ 54.1 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1 ง)
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ขอมูลจากตารางครัวเรือนของกลุมตัวอยาง พบวา ในภาพรวมมีสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 4.0 คน โดยกลุมตัวอยางเกามีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.1 คน และกลุมตัวอยาง
ใหมมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.7 คน (ตาราง 4.1 จ)
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จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน
ในภาพรวมมีจาํ นวนผูส ูบบุหรี่ในครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 0.6 คน สวนใหญ (รอยละ
48.6) ของกลุมตัวอยางอาศัยอยูในครัวเรือนที่ไมมีผูสบู บุหรี่ กลุมตัวอยางรอยละ 41.5
อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่ 1 คน และมีเพียงรอยละ 9.9 ของกลุมตัวอยางที่อาศัย
อยูในครัวเรือนที่มีผูสบู บุหรีม่ ากกวา 1 คน ซึง่ ใกลเคียงกันระหวางกลุมตัวอยางเกาและ
กลุมตัวอยางใหม (ตาราง 4.1ฉ)
สถานภาพการสูบบุหรี่
ในภาพรวม กลุมตัวอยางสูบบุหรี่รอยละ 18.3 เมื่อแยกกลุมตัวอยางเกาและกลุม
ตัวอยางใหม พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางใหม สูงกวากลุมตัวอยางเกา
เล็กนอย (รอยละ 18.9 และรอยละ 18.1 ตามลําดับ) ทั้งที่กลุมตัวอยางใหมมีอายุเฉลี่ย
ต่ํากวากลุมตัวอยางเกาประมาณ 2 ป (14.9 ป และ 17.2 ป ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ฉ)

4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 3
สว นนี้นํา เสนอขอมูลเกี่ย วกั บพฤติกรรมการสูบบุห รี่ของกลุม ตั วอย า ง ซึ่ง การ
สํารวจรอบที่ 3 นี้ พบวา มีกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่จํานวน 201 คน เปนเพศชาย 187
คน และเพศหญิง 14 คน
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อายุเมื่อสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 64.5) เริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรกเมื่อ
ระหวางอายุ 11 – 15 ป โดยกลุมตัวอยางเริ่มสูบบุหรีท่ อี่ ายุนอยที่สุดคือ 4 ป และอายุมาก
ที่สุดคือ 20 ป อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรกคือ 14.7 ป (ตาราง 4.2 ก)
ความถี่ในการสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา
มากกวาครึ่งของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ (รอยละ 52.2) รายงานวาสูบบุหรี่ทุกวัน
รองลงมา (รอยละ 18.4) สูบบุหรี่อยางนอยอาทิตยละครั้งแตไมไดสูบบุหรี่ทุกวัน สวนที่เหลือ
สูบบุหรี่นอยกวาอาทิตยละครั้ง (รอยละ 29.3) (ตาราง 4.2 ข)
จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน
เมื่อถามถึงจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันในชวง 7 วันที่ผานมา พบวา กลุมตัวอยางที่สูบ
บุหรี่สวนใหญ (รอยละ 58.7) สูบบุหรี่ 2-10 มวนตอวัน ในขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่
รอยละ 9.5 สูบบุหรี่ 11-20 มวนตอวัน อยางไรก็ตามเปนเรื่องที่นากังวลเปนอยางมากที่
มีกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ รอยละ 6.5 สูบบุหรี่มากกวา 20 มวนตอวัน (ตาราง 4.2 ข)
การสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 60.7) รายงานวา เคยสูบบุหรี่เมื่ออยูกับ
พอแม ซึ่งแสดงวา พอแมรับรูวาวัยรุนสูบบุหรี่ โดยมีกลุมตัวอยางรอยละ 8.5 ที่รายงานวา
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สูบบุหรี่บอยเมื่ออยูกับพอแม มีกลุมตัวอยางเพียงรอยละ 39.3 รายงานวา ไมเคย
สูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม (ตาราง 4.2 ค)
ประเภทของบุหรี่ที่สูบประจํา
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 90.5) สูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน โดยรอยละ
73.1 สูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน ที่มียี่หอประจํา และรอยละ17.4 สูบบุหรี่ที่ผลิตจาก
โรงงาน แตไมมียี่หอประจํา กลุมตัวอยางเพียงสวนนอยที่สูบบุหรี่มวนเอง (รอยละ 5.5)
(ตาราง 4.2 ค)
แหลงที่มาของบุหรี่และประสบการณการซื้อบุหรี่แบงขาย
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 68.2) ซื้อบุหรี่เอง รองลงมา (รอยละ
21.9) ไดบุหรี่มาจากเพื่อน และรอยละ 6.5 มีคนซื้อบุหรี่ให มีเพียงรอยละ 3.0 ที่ตอบวา
ไดบุหรี่จากที่บาน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จะเห็นได
วากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ ซื้อบุหรี่มาสูบเองเพิ่มมากขึ้น (รอยละ 35.8 รอยละ 60.7 และ
รอยละ 68.2 ตามลําดับ) ในขณะที่การไดบุหรี่จากเพื่อนมีแนวโนมลดลง (รอยละ 47.8
รอยละ 29.9 และรอยละ 21.9 ตามลําดับ) เมื่อถามถึงประสบการณการซื้อบุหรี่แบงขาย
ในชวง 6 เดือนที่ผานมา พบวา รอยละ 85.6 ของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ตอบวา เคยซื้อบุหรี่
แบงขาย (ตาราง 4.2ง)
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พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
การสูบบุหรี่และดื่มสุราเปนพฤติกรรมเสี่ยงที่มักพบรวมกัน เมื่อถามกลุมตัวอยาง
วา ในชวง 1 เดือนที่ผานมา เคยดื่มเหลาหรือเบียรกี่ครั้ง พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ รอย
ละ 80.1 รายงานวา เคยดื่มเหลา/เบียร โดยรอยละ 40.3 รายงานวา เคยดื่มมากกวา 5
ครั้ง ในชวง 1 เดือนที่ผานมา (ตาราง 4.2ง)
ความรูสึกอยากสูบบุหรี่
เมื่อถามกลุมตัวอยางวา เคยสูบบุหรี่หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอน
ตอนเชาบางหรือไม พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 41.8 ไมเคยรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรก
เมื่อตื่นนอนตอนเชา อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางถึงรอยละ 40.3 รูสึกอยากสูบบุหรี่เปน
สิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชาบางครั้ง และรอยละ 10.4 รูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อ
ตื่นนอนตอนเชาเสมอ ซึ่งแสดงใหเห็นวาวัยรุนเริ่มมีอาการติดบุหรี่ (ตาราง 4.2จ)

4.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจ
รอบที่ 3
4.3.1 ลักษณะทางประชากร และสถานภาพการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง
เพศ
ในสังคมไทย พบวา การสูบบุหรี่ในเพศชายมากกวาเพศหญิงทั้งในกลุม วัยรุนและ
ผูใหญ ผลการสํารวจในครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางเพศชายสูบบุหรี่รอยละ 32.1
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ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงสูบบุหรี่เพียงรอยละ 2.7 ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจ
รอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดยในรอบที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางเพศชายสูบบุหรี่รอยละ
20.3 กลุมตัวอยางเพศหญิงมีเพียงรอยละ 1.5 ที่สูบบุหรี่ สําหรับในรอบที่ 2 พบวา
กลุมตัวอยางเพศชายสูบบุหรี่รอยละ 27.8 กลุมตัวอยางเพศหญิงรอยละ 2.3 ที่สูบบุหรี่
ซึ่งจะเห็นวากลุมตัวอยางเพศชายสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางเพศหญิงประมาณ 10 เทา
นอกจากนี้ ยังพบวา กลุมตัวอยางทัง้ เพศชายและเพศหญิงมีแนวโนมสูบบุหรี่เพิ่มมากขึน้
(บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2549, บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2550) (ตาราง 4.3.1ก)
อายุ
กลุมตัวอยางในการสํารวจนี้ มีอายุระหวาง 13-21 ป ในกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่มี
อายุเฉลี่ย 17.1 ป สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่มีอายุเฉลี่ย 16.5 ป นอกจากนี้ ยัง
พบวาอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ
13 ป สูบบุหรี่เพียงรอยละ 8.6 กลุมตัวอยางที่มีอายุ 19 ป สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเปนรอยละ
25.3 และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 20 ป สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 28.4 (ตาราง 4.3.1ก)
การศึกษา
กลุม ตัว อยา งมีทั้ง ผูที่กํา ลัง เรีย นอยูในโรงเรียนและออกจากโรงเรียนแลว จาก
การสํารวจครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางที่จบชั้นประถมศึกษามีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดคือ
รอยละ 28.7 ซึ่งในจํานวนนี้เปนกลุมตัวอยางที่จบชั้นประถมศึกษาแลวไมไดศึกษาตอใน
ระดับชั้นมัธยม กลุมตัวอยางที่จบมัธยมศึกษาปที่ 4 มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุด (รอยละ
11.9) (ตาราง 4.3.1ข)
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อาชีพ
ในการสํารวจครั้งนี้ อาชีพของกลุมตัวอยางถูกแบงเปนสองกลุมคือ นักเรียน และ
ไมใชนักเรียน กลุมตัวอยางที่ไมใชนักเรียนทั้งที่ประกอบอาชีพและไมมีอาชีพ มีอัตราการ
สูบบุหรี่สูงกวากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน (รอยละ 36.4 และรอยละ 13.3 ตามลําดับ) ใน
กลุมตัวอยางที่ไมใชนักเรียน พบวา กลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพกรรมกร มีอัตราการ
สูบบุหรี่สูงที่สุด (รอยละ 48.3) รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่วางงานไมมีอาชีพ มีอัตราการ
สูบบุหรี่ รอยละ 35.2 (ตาราง 4.3.1ค)
สถานภาพสมรส
กลุมตัวอยางที่แตงงานแลวมีอัตราการสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่เปนโสด
เล็กนอย (รอยละ 21.6 และรอยละ 18.2 ตามลําดับ) ซึ่งผลการสํารวจในรอบนี้ตางจาก
ผลการสํารวจในรอบที่ 2 ที่พบวา กลุมตัวอยางที่เปนโสดสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่
แตงงานแลว (รอยละ 15.2 และรอยละ 9.5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.1ง)
เขตที่อยูอาศัย
กลุมตัวอยางรอยละ 63.5 อาศัยอยูในชนบท และรอยละ 36.5 อาศัยอยูในเมือง
กลุ มตั วอย างสว นใหญทั ้ง ในชนบทและเมือ งไมส ูบ บุห รี ่ อัต ราการสูบ บุห รี ่ข องกลุ ม
ตัวอยางทั้ง 2 กลุมใกลเคียงกัน (รอยละ 18.5 และรอยละ 18.0 ตามลําดับ) ทั้งนี้อัตราการ
สู บ บุ ห รี่ ข องกลุ มตั วอย างในชนบทเพิ ่ม ขึ ้น มาก ในขณะที ่อ ัต ราการสูบ บุห รี ่ข องกลุ ม
ตัวอยางในเขตเมืองลดลงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจรอบที่ 2 โดยการ
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สํารวจรอบที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางในเมืองสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางในชนบท (รอยละ
20.7 และรอยละ 12.9 ตามลําดับ) (บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2550) (ตาราง 4.3.1ง)
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 69.1) อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 – 4 คน
จํานวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือนที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่อาศัยอยูคือ 4.1 คน จํานวน
สมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือนที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่อาศัยอยูคือ 3.9 คน จํานวนสมาชิก
ของครัวเรือนที่กลุมตัวอยางอาศัยอยูมากที่สุดคือ 12 คน (ตาราง 4.3.1จ)
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน
จํ า นวนผู สู บ บุ ห รี่ ใ นครั ว เรื อ นน า จะส ง ผลต อ พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ข องวั ย รุ น
เนื่องจากเห็นตัวอยางและเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม ผลการสํารวจในรอบที่ 3 พบวา
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่เฉลี่ย 0.9 คน และกลุมตัวอยางที่
ไมสูบบุหรี่อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่เฉลี่ย 0.6 คน เมื่อพิจารณาการสูบบุหรี่ของ
กลุมตัวอยางพบวา ครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหรี่จะมีกลุมตัวอยางสูบบุหรี่เพียงรอยละ 14.3
ขณะที่ครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่ 1 คน จะมีกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รอยละ 20.0 สวนครัวเรือน
ที่มีผูสูบบุหรี่ 2 คน มีกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 26.5 และครัวเรือนที่มี
ผู ส ูบ บุ ห รี่ 3 – 4 คน มี กลุ มตั วอย างสู บ บุห รี่ เ พิ่ ม ขึ้ น เปน ร อ ยละ 48.0 ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น
แนวโนมวา ครัวเรือนที่มีจํานวนผูสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนก็จะเพิ่ม
มากขึ้นตามไปดวย (ตาราง 4.3.1ฉ)
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4.3.2 จิตลักษณะและสถานภาพการสูบบุหรี่ของวัยรุน
จิตลักษณะของวัยรุนมักจะสงผลตอพฤติกรรมและการแสดงออกของวัยรุน ใน
การสํารวจรอบที่ 3 ไดเก็บขอมูลดานจิตลักษณะบางประการของกลุมตัวอยางเพื่อนํามาใช
ในการวิเคราะหและอธิบายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน โดยใหกลุมตัวอยางรายงาน
ความรูสึกของตนเองในชวง 2 สัปดาหกอนการสํารวจ ผลการวิเคราะหเปนดังตอไปนี้
ความรูส ึกเศรา
ในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 59.9) รูสกึ เศราบางครัง้ รอยละ 9.8
รูสึกเศราหลายครั้ง หรือตลอดเวลา และรอยละ 30.3 ไมเคยรูสึกเศราเลย เมื่อพิจารณาตาม
สถานภาพการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง พบวา ในกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รอยละ 20.4
รายงานวา รูส ึกเศราหลายครั้งหรือเศราตลอดเวลา ในขณะทีก่ ลุมตัวอยางที่ไมสบู บุหรี่เพียง
รอยละ 7.4 ทีร่ ายงานความรูสึกดังกลาว สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมสบู บุหรี่รายงานวา ไมเคย
รูสึกเศราเลยมากกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ (รอยละ 32.7 และรอยละ 19.4 ตามลําดับ)
แสดงใหเห็นวา ความรูสึกเศรานาจะมีความสัมพันธกบั การสูบบุหรี่ของวัยรุน (ตาราง 4.3.2ก)
ความเห็นตอการกระทําของตนเอง
ในภาพรวม กลุมตัวอยางรอยละ 66.0 เห็นวา การกระทําของตนเองทําถูกตองเปน
สวนใหญ มีรอยละ 30.4 เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดหลายเรื่อง และมีเพียงรอยละ 3.7
ที่เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดทุกเรื่อง เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา
กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 72.2) เห็นวา ตนเองทําถูกตองเปนสวนใหญ
ขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เพียงรอยละ 38.0 เห็นวา ตนเองทําถูกตองเปนสวนใหญ
กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เพียงรอยละ 26.0 เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดหลายเรื่อง ขณะที่
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กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 50.0) เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดหลายเรื่อง
นอกจากนี้ มีกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เพียงรอยละ 1.8 ที่เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดทุกเรื่อง
ขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดทุกเรื่องสูงถึงรอยละ 12.0 แสดงให
เห็นวา การที่วัยรุนมองวาตนเองทําสิ่งที่ผิดพลาดมาก สงผลทําใหเกิดความเครียด
วิตกกังวล และนําไปสูการสูบบุหรี่ได (ตาราง 4.3.2ก)
ความรูส ึกตอตนเอง
ในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 82.4) ที่รูสึกชอบตัวเอง มีเพียงรอยละ
14.4 ที่รายงานวา รูสึกไมชอบตัวเอง และรอยละ 3.2 ที่รูสึกเกลียดตัวเอง ซึ่งความรูสึก
ตอตนเองดังกลาวนา จะสง ผลตอพฤติกรรมการสูบบุห รี่ของวัย รุน เมื่อพิจารณาตาม
สถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รายงานวา รูสึกไมชอบตัวเองสูงถึง
รอยละ 31.8 ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่รายงานความรูสึกดังกลาวเพียงรอยละ
10.4 กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่รายงานวา รูสึกชอบตัวเองมากกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่
(รอยละ 86.6 และรอยละ 64.2 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.2ข)
ความรูส ึกโดดเดี่ยว
แมวากลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 75.5) รายงานวา ไมรูสึกโดดเดี่ยว แตก็มี
กลุ ม ตั ว อย า งร อ ยละ 24.4 ที่ ร ายงานว า รู สึ ก โดดเดี่ ย วหลายครั้ ง หรื อ รู สึ ก โดดเดี่ ย ว
ตลอดเวลา ซึ่งเปนสัญญาณที่บอกถึงความตองการที่พึ่งหรือสิ่งยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ
เมื่อ พิจ ารณาตามสถานภาพการสูบ บุห รี่ พบวา กลุม ตัว อยา งที่สูบ บุห รี่ร ายงานวา มี
ความรูสึกโดดเดี่ยวหลายครั้งหรือตลอดเวลามากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ถึง 2 เทา
(รอยละ 41.8 และรอยละ 20.6 ตามลําดับ) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ความรูสึกโดดเดี่ยวกับการสูบบุหรี่ของวัยรุน (ตาราง 4.3.2ข)
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4.3.3 ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่
ผลจากการสํารวจความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ของกลุมตัว อยางในการสํา รวจ
รอบที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่นารังเกียจ เพียงรอยละ
29.4 ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่นารังเกียจ มากกวา
ถึง 2 เทา (รอยละ 57.1)
กลุม ตัว อยา งที่ไมสูบบุห รี่เ ห็น วา สังคมไทยไมย อมรับ การสูบบุห รี่ใ นสัดสว น
ที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ (รอยละ 41.3 และ รอยละ 33.8 ตามลําดับ) สําหรับ
ในประเด็นที่วา การสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความทันสมัยนั้น ทั้งกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่
และไมสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่เห็นดวยกับความคิดดังกลาว แตอยางไรก็ตามกลุมตัวอยาง
ที่สูบบุหรี่ก็ยังเห็นดวยในประเด็นนี้มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 9.5 และ
รอยละ 4.9 ตามลําดับ)
ในประเด็นที่วา “คนรุนราวคราวเดียวกันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่” นั้น
พบวา กลุ ม ตั ว อยา งที่ สู บบุ ห รี่ เห็ น ด ว ยกับ ประเด็ น ดั ง กล า วมากเป น สองเท า ของกลุ ม
ตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 31.5 และรอยละ 16.9 ตามลําดับ)
ในประเด็นที่วา “การสูบบุหรี่ชวยควบคุมน้ําหนักตัว” พบวา มีกลุมตัวอยางทั้งที่
สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่เห็นดวยกับประเด็นดังกลาว (รอยละ 4.5 และ
รอยละ 3.5 ตามลําดับ) สําหรับประเด็นที่วา การสูบบุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญ
ขึ้นนั้น พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ถึงรอยละ 37.4 เห็นดวยกับประเด็นดังกลาว
ในขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เห็นดวยในประเด็นนี้ในสัดสวนที่ต่ํากวาเล็กนอย (รอยละ
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29.4) ซึ่งชี้ใหเห็นวา ทัศนคติดังกลาวควรไดรับการปรับเปลี่ยนใหถูกตอง เพื่อปองกัน
ไมใหวัยรุนเริ่มสูบบุหรี่เพราะตองการแสดงใหเห็นวาตนเองเปนผูใหญ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับทัศนะดานบทบาทหญิงชายกับการสูบบุหรี่ ไดมีการถามถึง
การยอมรับการสูบบุหรี่ของผูชายและผูหญิง พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ระบุวา ยอมรับ
ไดที่ผูชายอายุ 15-25 ป สูบบุหรี่ในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ
23.9 และรอ ยละ 14.3 ตามลํา ดับ) ในขณะที่กลุ มตัวอยางทั้ งที่ สูบบุห รี่และไมสูบบุห รี่
ยอมรับการที่ผูหญิงอายุ 15-25 ป สูบบุหรี่ในสัดสวนที่ต่ํามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
ตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 10.0 และรอยละ 4.2 ตามลําดับ) ซึ่งชี้ใหเห็นวา วัยรุนไทย
ยอมรับการสูบบุหรี่ของผูชายไดมากกวาการสูบบุหรี่ของผูหญิง และวัยรุนที่สูบบุหรี่ยอมรับ
การสูบบุหรี่ทั้งในผูหญิงและผูชายไดมากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ (ตาราง 4.3.3ก)
ในภาพรวม กลุมตัวอยางเกือบรอยละ 90 เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดีถึงไมดี
มาก และมีเพียงรอยละ 2.5 ที่เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งดีถึงดีมาก กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่
มีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ โดยกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่
เพียงรอยละ 28.4 เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดีมาก ขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่สวนใหญ
(รอยละ 60.5) เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดีมาก นอกจากนี้ กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ถึง
รอยละ 22.4 เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีไมเลวและรอยละ 8.5 เห็นวา การสูบบุหรี่
เปนสิ่งที่ดีถึงดีมาก (ตาราง 4.3.3ข)
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4.3.4 ความคิดเห็นตอบุหรี่รสออน
ในป พ.ศ. 2549 ไดมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหามพิมพสรรพคุณบุหรี่วา
“บุหรี่รสออน/รสเบา” ลงบนซองบุหรี่ที่จําหนายในประเทศไทย ซึ่งการพิมพขอความ
ดังกลาวอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่
ผลการสํารวจรอบที่ 3 ในเรื่องความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอบุหรี่รสออน พบวา
กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 58.8) รายงานวา ไมเคยไดยินเรื่องบุหรี่รสออน/
ไมทราบถึง อันตรายของบุหรี่รสออน ในขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เพียงสวนนอย (รอยละ
16.9) รายงานวา ไมเ คยไดยินเรื่อ งบุห รี่รสออน/ไมทราบถึง อันตรายของบุหรี่รสออน
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่มากกวาครึ่ง เขาใจถูกตองวา บุหรี่รสออนมีอันตรายพอๆ กับบุหรี่
ทั่วไป อยางไรก็ตาม ยังมีกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รอยละ 13.9 ที่เขาใจผิดวา บุหรี่รสออนมี
อันตรายนอยกวาบุหรี่ทั่วไป ซึ่งควรใหความรูที่ถูกตองในประเด็นดังกลาวแกวัยรุน (ตาราง
4.3.4ก)
สําหรับความคิดเห็นในประเด็นที่วา “คนเริ่มสูบบุหรี่ใหมๆ จะสูบบุหรี่รสออนได
งายกวาบุหรี่ทั่วไป” นั้น พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 71.8) รายงานวา
ไมทราบวา บุหรี่รสออนสูบไดงายหรือยาก ในขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เพียง 1 ใน 4 ที่
รายงานวา ไมทราบวาบุหรี่รสออนสูบไดงายหรือยาก ในภาพรวม กลุมตัวอยางรอยละ
22.3 เขาใจวา คนเริ่มสูบบุหรี่ใหมๆ จะสูบบุหรี่รสออนไดงายกวาบุหรี่ทั่วไป โดยกลุม
ตัวอยางที่สูบบุหรี่เห็นดวยกับประเด็นดังกลาวถึงรอยละ 38.8 ขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบ
บุหรี่เห็นดวยกับประเด็นดังกลาวเพียงรอยละ 18.5 (ตาราง 4.3.4ข)

60
4.3.5 ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ
บริษัทที่ผลิตบุหรี่มักจะใชกลยุทธทางการตลาดเพื่อกระตุนและดึงดูดใหวัยรุน
สนใจผลิตภัณฑบุหรี่และอยากทดลองสูบบุหรี่ เพราะวัยรุนเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญทาง
การตลาด โดยใชวิธีการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออม เชน การจัดทําซองบุหรี่ใหมีสีสัน
สวยงามสะดุดตา สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับวัยรุน เชน การแขงขันกีฬา เปนตน
ผลการสํารวจรอบที่ 3 ในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมากกวาครึ่ง เห็นวา บริษัท
ที่ผลิตยาสูบไมควรไดรับอนุญาตใหทําการสงเสริมการขายบุหรี่และควรจํากัดใหจัดทํา
ซองบุหรี่แบบเรียบๆ โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เห็นดวยกับทั้ง 2 ประเด็นดังกลาว
มากกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ กลุมตัวอยางรอยละ 29.2 เห็นวา บริษัทที่ผลิตยาสูบ
บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เห็นดวย
กับประเด็นดังกลาวมากกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ (รอยละ 30.6 และรอยละ 22.9
ตามลําดับ) ในภาพรวม รอยละ 20.0 ของกลุมตัวอยางเห็นวาบริษัทที่ผลิตยาสูบ
พยายามทําใหคนรุนเดียวกับตนเองหันมาสนใจการสูบบุหรี่
กลุมตัวอยางเพียงสวนนอย (รอยละ 8.7) ที่มีทัศนคติที่ดีตอบริษัทที่ผลิตบุหรี่ โดย
มองวา บริษัทที่ผลิตบุหรี่ไดทําสิ่งที่ดีใหแกชุมชน และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบ
บุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่มีทัศนคติที่ดีตอบริษัทผลิตบุหรี่ในสัดสวนที่สูงกวากลุม
ตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 15.9 และรอยละ 7.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.5)
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4.3.6 ความรูเ รื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ โดย
ทราบว า การสูบ บุห รี ่อ าจเปน สาเหตุข องโรคตา ง ๆ ทั ้ง นี้จ ากการสํ า รวจ พบวา กลุ ม
ตัวอยางตอบคําถามสวนใหญไดถูกตองมากกวารอยละ 90 โดยกลุมตัวอยางทราบวา
การสูบบุหรี่สงผลใหผูสูบบุหรี่แกเร็วกวาอายุ (รอยละ 95.2) ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดใน
ผูไมสูบบุหรี่ที่ไดรับควันบุหรี่ (รอยละ 95.2) ฟนดํา (รอยละ 93.1) โรคมะเร็งชองปาก
(รอยละ 92.4) โรคหลอดเลือดในสมอง (รอยละ 80.3) และโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศใน
เพศชาย (รอยละ 75.9) โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่มีความรูเรื่องผลกระทบตอสุขภาพ
จากการสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ในทุกขอคําถาม (ตาราง 4.3.6)
4.3.7 แหลงโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
ประเทศไทยมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 โดยมี
สาระเกี่ยวกับการหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ทุกรูปแบบ อยางไรก็ตาม ในสภาพ
ความเปนจริงยังมีการสงเสริมการขายบุหรี่ในสถานที่ตางๆ จากการสํารวจประสบการณ
ของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ในชวง 6 เดือนที่ผานมา พบวา
กลุมตัวอยางเคยเห็นโฆษณา / สงเสริมการขายบุหรี่ตามแหลงตางๆ 5 อันดับแรก ดังนี้
รานคายอย/รานคาใหญ (รอยละ 19.0) ผูขายเรตามทองถนน (รอยละ 13.5) โทรทัศน
(รอยละ 10.6 ) หนังสือพิมพ/นิตยสาร (รอยละ 9.5) และโปสเตอร (รอยละ 9.3)
เมื ่อ พิ จ ารณาตามสถานภาพการสู บ บุ ห รี่ พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ สู บ บุ ห รี่ เ คยเห็ น การ
โฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เพียงเล็กนอย ยกเวนใน
รานคายอย/รานคาใหญและหนังสือพิมพ/นิตยสาร ที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เคยเห็น
โฆษณา / สงเสริมการขายบุหรี่มากกวา นอกจากนี้ ยังพบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เคยเห็น
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การโฆษณา / สงเสริมการขายบุหรี่ในดิสโกเทค/คาราโอเกะ/เลาจน / สถานบันเทิงตาง ๆ
มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ ซึ่งพฤติกรรมการเที่ยวในสถานที่ดังกลาวมักสัมพันธกับ
การสูบบุหรี่ (ตาราง 4.3.7)
4.3.8 แหลงที่พบโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
ทั้งภาครัฐและองคกรเอกชนไดมีความพยายามในการรณรงคเพื่อเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ โดยใชวิธีการหลากหลายรูปแบบ เชน โปสเตอร วิทยุ
โทรทัศน เปนตน
จากการสํารวจครั้งนี้ พบวา 5 อันดับแรกของแหลงที่กลุมตัวอยางระบุถึงแหลง
โฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คือ ฉลากคําเตือน
บนซองบุหรี่ (รอยละ 86.0) โทรทัศน (รอยละ 79.1) โปสเตอร (รอยละ 72.1) หนังสือพิมพ/
นิตยสาร (รอยละ 60.2) และปายโฆษณาขนาดใหญ (รอยละ 39.9) โดยกลุมตัวอยางทั้งที่
สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงดังกลาวไมแตกตางกันมากนัก (ตาราง
4.3.8)
4.3.9 ความคิดเห็นตอฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 ไดกําหนดใหมีการพิมพ
ฉลากคําเตือนเปนภาษาไทยบนซองบุหรี่ ตอมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรี่เปนภาพ 4 สี และในป พ.ศ. 2549 ไดมีการเพิ่มฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
จาก 6 ภาพเปน 9 ภาพ
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ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 90 รายงานวา เคยเห็นฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรี่ โดยกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ ใน
สัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 98.0 และรอยละ 89.4 ตามลําดับ)
โดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รายงานวา เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่บอยถึง
บอยมาก ในสัดสวนที่สูงกวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่มาก (รอยละ 70.2 และรอยละ 41.2
ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.9ก)
สํ า หรั บ ความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ที่ ว า ฉลากคํ า เตื อ นบนซองบุ ห รี่ ทํ า ให คิ ด ถึ ง
อันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพมากนอยเพียงใดนั้น กลุมตัวอยางทั้งที่สูบบุหรี่และ
ไมสูบบุหรี่มากกวารอยละ 90 เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ตอสุขภาพ มีกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เพียงรอยละ 6.3 และกลุมตัวอยางที่
สูบบุหรี่เพียงรอยละ 6.6 ที่เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ไมทําใหคิดถึงอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ตอสุขภาพ (ตาราง 4.3.9ข)
เมื่อถามถึงความนาเชื่อถือของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยาง
รอยละ 78.2 เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีความนาเชื่อถือมาก เมื่อพิจารณาตาม
สถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เห็นวาฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
มีความนาเชื่อถือมากในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัว อยางที่สูบบุห รี่เล็กนอย (รอยละ 79.6
และรอยละ 72.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.9ค) เมื่อถามวา ฉลากคําเตือนแบบรูปภาพ
บนซองบุหรี่มีผลใหคนในวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่หรือไม กลุมตัวอยางสวนใหญ
(รอยละ 80.2) เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลทําใหคนในวัยเดียวกันไมคิดที่จะ
สูบบุหรี่ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ พบวา
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 87.5 ) เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีผล
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ทํา ใหค นในวัย เดีย วกัน ไมคิดที่จะสูบบุหรี่ ซึ่งมีสัดสวนสูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่
(รอยละ 78.6) (ตาราง 4.3.9ง)
4.3.10 การมีพี่ชายหรือพีส่ าวสูบบุหรี่
ปจจัย ดานครอบครัว มีอิท ธิพ ลตอ พฤติกรรมการสูบบุห รี่ข องวัยรุน โดยเฉพาะ
อยา งยิ่ง การที่ม ีบุค คลใกลช ิด ในครอบครัว เชน พี่ช ายหรือ พี่ส าวสูบ บุห รี่ใ หเ ห็น เปน
ตนแบบ มักจะเปนสาเหตุทําใหวัยรุนซึมซับและเลียนแบบพฤติกรรม จากการสํารวจ
ครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ มีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่รอยละ 29.9 ในขณะ
ที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ มีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่ในสัดสวนที่ต่ํากวามาก (รอยละ
17.7) กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ มีพี่ชายหรือพี่สาวที่ไมสูบบุหรี่รอยละ 29.4 ในขณะที่
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ มีพี่ชายหรือพี่สาวที่ไมสูบบุหรี่ในสัดสวนที่ต่ํากวา (รอยละ 18.4)
แสดงใหเห็นวา บุคคลใกลชิดในครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน
(ตาราง 4.3.10)
4.3.11 จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่
จากการศึกษาที่ผานมา พบวา เพื่อนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก
การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนในครั้งนี้จึงไดสอบถามถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
เพื่อนสนิท 5 คน พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เกือบทั้งหมด (รอยละ 98.0) มีเพื่อนสนิทสูบ
บุหรี่อยางนอย 1 คน จากเพื่อนสนิท 5 คน โดยรอยละ 45.8 มีเพื่อนสนิททั้ง 5 คนสูบบุหรี่
ขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 59.2) ไมมีเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ (ตาราง
4.3.11)
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4.3.12 การสูบบุหรีก่ ับศาสนา
กลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 97.6) สวนนอยนับถือศาสนา
อื ่น ๆ ไดแ ก ศาสนาอิส ลาม (รอ ยละ 1.8) และศาสนาคริส ต (รอ ยละ 0.3) เมื ่อ
สอบถามกลุมตัวอยางถึง การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน พบวา กลุม
ตัวอยางที่สูบบุหรี่ไมเคยหรือแทบไมเคยนําคําสอนทางศาสนามาใชมากกวากลุมตัวอยางที่
ไมสูบบุหรี่ถึง 2 เทา (รอยละ 26.8 และรอยละ 12.7 ตามลําดับ) ขณะที่กลุมตัวอยางที่ไม
สูบบุหรี่นําคําสอนทางศาสนามาใชตลอดเวลามากกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เล็กนอย
(รอยละ 17.0 และรอยละ 13.9 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.12)

4.4 ปจจัยที่ใชทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 1
รอบที่ 2 และรอบที่ 3
ในการสํารวจรอบที่ 3 ปจจัยที่ใชทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนใชการวิเคราะห
ขอมูลแบบถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression Analysis) พบวา ปจจัยที่สามารถ
ทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก
• เพศ วัยรุนหญิงมีโอกาสสูบบุหรี่นอยกวาวัยรุน ชาย รอยละ 88
• สถานภาพการศึกษา วัยรุนที่เปนนักเรียน/นักศึกษามีโอกาสสูบบุหรี่นอย
กวาวัยรุนที่ไมเปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 42
• จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ (จากจํานวนเพื่อนสนิท 5 คน) วัยรุนที่มี
จํานวนเพื่อนสนิทสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 1 คนมีโอกาสสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 1.9 เทา
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• จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่ วัยรุนที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 1 คนมีโอกาสสูบบุหรี่เพิม่ ขึ้น 1.5 เทา
• การดื่มเหลา/เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา วัยรุนทีด่ ื่มเหลา/เบียรในชวง 1
เดือนที่ผา นมา มีโอกาสสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนที่ไมดื่มเหลา/เบียร โดยวัยรุนที่
ดื่มเหลา/เบียร 1- 5 ครั้ง มีโอกาสสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 2.2 เทา ขณะทีว่ ัยรุน ที่ดื่ม
เหลา/เบียรมากกวา 5 ครั้ง มีโอกาสสูบบุหรี่เพิ่มขึน้ ถึง 4 เทา
• ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ วัยรุนที่เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิง่ ธรรมดามี
โอกาสสูบบุหรี่มากกวาวัยรุน ที่เห็นวาการสูบบุหรี่เปนสิง่ ไมดี 2.2 เทา
• ความรูส ึกตอตนเอง วัยรุน ที่รูสึกเกลียดตัวเองมีโอกาสสูบบุหรี่มากกวา
วัยรุนที่รูสึกชอบตัวเองถึง 2.8 เทา
เมื่อ เปรีย บเทีย บผลการวิเ คราะหปจ จัย ที่ใ ชทํา นายการสูบ บุห รี่ข องวัย รุน ใน
การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 พบวา ปจจัยที่มีผลอยางมีนัยสําคัญตอ
การทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจทั้ง 3 รอบ ไดแก เพศ จํานวนเพื่อนสนิทที่
สูบบุหรี่ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่ และการดื่มเหลา / เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา
ซึ่งแสดงใหเห็นวา ปจจัยเหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่ง และควรคํานึงถึงในการวางแผน
และกําหนดนโยบายเพื่อปองกันและควบคุมการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน
สวนปจจัยดานเขตที่อยูอาศัย การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน จํานวนแหลงที่เคย
เห็นการโฆษณาบุหรี่/สงเสริมการขายบุหรี่ และจํานวนแหลงที่เคยเห็นการโฆษณา/ขาวสาร
เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ ไมมีผลตอการทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจ
ทั้ง 3 รอบ
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ความถี่ของการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่และการนําคําสอนทางศาสนามาใช
ในชีวิตประจําวัน เปนปจจัยที่มีผลในทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนเฉพาะในการสํารวจรอบ
ที่ 2 ขณะที่ความรูสึกตอตนเอง และความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่มีผลทํานายการสูบบุหรี่
ของวัยรุนเฉพาะในการสํารวจรอบที่ 3 (ตาราง 4.4)

4.5 เปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
จากการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3
4.5.1 ความชุกของการสูบบุหรี่
ความชุกของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงมีแนวโน ม
เพิ่มขึ้นในทุกรอบการสํารวจ จากการสํารวจรอบที่ 1 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางสูบบุหรี่
รอยละ 11.3 เพิ่มเปนรอยละ 15.0 และรอยละ 18.3 ในการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3
ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางเพศชายสูบบุหรี่รอยละ 20.3 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอยละ
27.8 ในการสํารวจรอบที่ 2 และ รอยละ 32.1 ในการสํารวจรอบที่ 3 สําหรับกลุมตัวอยาง
เพศหญิงมีเพียงรอยละ 1.5 ที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 1 เพิ่มเปนรอยละ 2.3 และรอยละ
2.7 ในการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวา กลุมตัวอยางเพศชายสูบบุหรี่
มากกวากลุมตัวอยางเพศหญิงประมาณ 10 เทา (ตาราง 4.5.1)
4.5.2 การหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
ประเทศไทยไดออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งมี
สาระหามขายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป แตในความเปนจริง ยังมีการขายบุหรี่ใหเด็ก
อายุต่ํากวา 18 ปอยู ในการสํารวจทั้ง 3 รอบ ไดทําการสอบถามกลุมตัวอยางที่มีอายุ
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ต่ํากวา 18 ป ถึงประสบการณการซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา พบวา กลุมตัวอยาง
ประมาณรอยละ 43 เคยซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยมีสัดสวนใกลเคียงกันในทุกรอบ
ของการสํารวจ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่
มากกวาครึ่ง เคยซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา (รอยละ 50.8 รอยละ 50.0 และรอยละ
63.5 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลําดับ) ในขณะที่กลุมตัวอยางที่
ไมสูบบุหรี่ประมาณรอยละ 40 เคยซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา (รอยละ 42.5 รอยละ 42.6
และรอยละ 39.8 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลําดับ) (ตาราง 4.5.2ก)
เมื่อถามกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 18 ป และเคยมีประสบการณซื้อบุหรี่ในชวง
30 วันที่ผานมา ถึงประสบการณของการถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เนื่องจากอายุต่ํากวา 18 ป
พบวา กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งเคยถูกปฏิเสธการขายบุหรี่ ในการสํารวจรอบที่ 1 และลดลง
ตามลํา ดับในแตละรอบของการสํา รวจ (รอยละ 54.7 รอ ยละ 50.1 และรอ ยละ 44.1
ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการ
สูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เคยถูกปฏิเสธการขายบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่
ไม สู บ บุ ห รี่ ใ นทุ ก รอบของการสํ า รวจ ซึ่ ง ผลการสํ า รวจชี้ ใ ห เ ห็ น ว า มาตรการบั ง คั บ ใช
กฎหมายในเรื่องการหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ยังไมถูกนํามาใชอยางจริงจัง
(ตาราง 4.5.2ข)
4.5.3 การหามวางโชวบหุ รี่ ณ จุดขาย
กระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2548
ซึ่งประกาศดังกลาวมีผลบังคับใช หลังการสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม –
กุมภาพันธ 2548) จากการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 โดยถามกลุมตัวอยางวา เคยเห็น
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บุหรี่วางโชวบนชั้นหรือเคานเตอรในรานคา หรือหางสรรพสินคา บางหรือไม พบวา ใน
ภาพรวม รอยละ 48.3 ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 2 เคยเห็นบุหรี่วางโชวบนชั้น
หรือเคานเตอร และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 54.6 ในการสํารวจรอบที่ 3 โดยผลการสํารวจ
ใกลเคียงกันทั้งในกลุมวัยรุนที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ ซึ่งชี้ใหเห็นวา รานคาสวนมากยังไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงควรมีมาตรการบังคับใชกฎหมายใหผูขายบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ใหเครงครัดมากขึ้น (ตาราง 4.5.3)
4.5.4 การจํากัดพื้นทีส่ ูบบุหรี่ในบาน
ประเทศไทยไดมีการรณรงคสิ่งแวดลอมปลอดบุหรี่ ซึ่งรวมถึงนโยบายบานปลอด
บุหรี่ โดยมีการรณรงคงดสูบบุหรี่ในบานโดยใชสื่อโฆษณาทางโทรทัศน และสื่ออื่น ๆ ผล
จากการสํารวจในรอบที่ 1 พบวา รอยละ 27.3 ของกลุมตัวอยางรายงานวา มีการหามสูบ
บุหรี่ในบาน และเพิ่มมากขึ้นในการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 (รอยละ 63.6 และรอยละ
59.8 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ ในการสํารวจรอบที่ 1 พบวา
ทั้งกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ รายงานวา มีการหามสูบบุหรี่ในบาน ในอัตราสวน
ที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 29.2 และรอยละ 27.0 ตามลําดับ) แตผลการสํารวจรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ รายงานวา มีการหามสูบบุหรี่ในบานในอัตราสวน
ที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ (ตาราง 4.5.4)
4.5.5 การหามสูบบุหรี่ในผับ บาร
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2549 ไดกําหนดสถานที่
สาธารณะเปนสถานที่คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนดเขตปลอดบุหรี่ ตอมามี
การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) กําหนดเขตหามสูบบุหรี่เพิ่มเติมโดย
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หามสูบบุหรี่ในผับ บาร มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ซึ่งอยูใน
ระหวางการสํารวจรอบที่ 3 (มกราคม – มีนาคม 2551)
จากการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ไดถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ
การหามสูบบุหรี่ในผับ บาร พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางจากการสํารวจรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 สวนใหญรูสึกพอใจมากกับมาตรการดังกลาว โดยกลุมตัวอยางจากการสํารวจ
รอบที่ 3 พอใจมากกวาการสํารวจรอบที่ 2 เล็กนอย (รอยละ 54.5 และรอยละ 52.9
ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่
พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่พอใจกับมาตรการดังกลาวมากกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่
โดยผลการสํารวจในรอบที่ 3 กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ รอยละ 36.3 รายงานวา รูสึก
พอใจมาก ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ รอยละ 58.5 รายงานวา รูสึกพอใจมาก
(ตาราง 4.5.5ก)
สําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการหามสูบบุหรี่ในคอฟฟช็อบและคาเฟ
พบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางจากการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 สวนใหญพอใจ
มากกับมาตรการดังกลาว โดยกลุมตัวอยางจากการสํารวจรอบที่ 3 รายงานวา พอใจมาก
ในอัตราที่สูงกวาการสํารวจในรอบที่ 2 เล็กนอย (รอยละ 59.1 และรอยละ 55.4
ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่
พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่รูสึกพอใจมากกับมาตรการดังกลาวมากกวากลุมตัวอยาง
ที่สูบบุหรี่มาก โดยผลการสํารวจในรอบที่ 2 กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ รายงานวา รูสึก
พอใจมาก ในอัตราสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่มาก (รอยละ 61.0 และรอยละ
22.7 ตามลําดับ) และผลการสํารวจในรอบที่ 3 กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ รายงานวา รูสึก
พอใจมาก ในอัตราสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่มากเชนกัน (รอยละ 64.0 และรอยละ
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37.3 ตามลําดับ) ผลการสํารวจทั้ง 2 รอบ พบวา มีกลุมตัวอยางเพียงสวนนอย (ต่ํากวา
รอยละ 10) ที่รูสึกไมพอใจมากตอมาตรการดังกลาว (ตาราง 4.5.5ข)
4.5.6 ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
ในการสํารวจรอบที่ 1 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยาง รอยละ 32.3 เห็นฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรี่บอยถึงบอยมาก และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 46.2 และรอยละ 46.5 ใน
การสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
แบบรูปภาพสะดุดตาและเปนที่สังเกตเห็นมากกวาฉลากคําเตือนแบบที่มีขอความเพียง
อยางเดียว โดยสอดคลองกันทั้งกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางที่ไม
สูบบุหรี่เห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่บอยถึงบอยมากในอัตราสวนที่ต่ํากวากลุมตัวอยางที่
สูบบุหรี่ (ตาราง4.5.6ก)
เมื่อสอบถามกลุมตัวอยางวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายตอ
สุขภาพจากการสูบบุหรี่มากนอยเพียงใด ผลจากการสํารวจทั้ง 3 รอบ พบวา กลุมตัวอยาง
ประมาณรอยละ 90 รายงานวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพ
จากการสูบบุหรี่ โดยกลุมตัวอยางรายงานวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตราย
ตอสุขภาพมาก เพิ่มขึ้นในทุกรอบของการสํารวจ (รอยละ 38.9 รอยละ 43.4 และ รอยละ
49.9 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลําดับ) (ตาราง4.5.6ข)
ในการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ไดสอบถามกลุมตัวอยางวา ฉลากคําเตือนบน
ซองบุหรี่มีผลใหคนวัยเดียวกันไมคิดสูบบุหรี่หรือไม พบวา กลุมตัวอยางประมาณรอยละ
60 เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลเพียงเล็กนอยที่จะทําใหคนวัยเดียวกันไมคิด
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สูบบุหรี่ กลุมตัวอยางประมาณรอยละ 20 เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลมากที่จะ
ทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดสูบบุหรี่ อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางถึงเกือบรอยละ 20 เห็นวา
ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ไมมีผลทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดสูบบุหรี่ โดยผลการสํารวจ
ดังกลาวใกลเคียงกันในการสํารวจทั้ง 2 รอบ (ตาราง 4.5.6ค)
4.5.7 การหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
ประเทศไทยมีก ารออกพระราชบัญ ญัติค วบคุม ผลิต ภัณ ฑย าสูบ พ.ศ.2535
โดยมีสาระเกี่ยวกับการหามโฆษณา/สง เสริม การขายบุห รี่ทุก รูปแบบ อยา งไรก็ต าม
ในสภาพความเปนจริงยังมีการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ในสถานที่ตางๆ จากการ
สอบถามกลุมตัวอยางถึงการเห็นโฆษณาบุหรี่ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ในการสํารวจทั้ง
3 รอบ พบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 3 เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ โดยพบ
สูงสุดในการสํารวจรอบที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่
พบวา ในกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่มีแนวโนมการเคยเห็นการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
ลดลงตามลําดับ (รอยละ 42.5 รอยละ 38.3 และ รอยละ 31.4 ในการสํารวจรอบที่ 1
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลํ า ดั บ ) ในขณะที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ ไ ม สู บ บุ ห รี่ เ คยเห็ น การ
โฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่สูงสุดในการสํารวจรอบที่ 2 (รอยละ 31.3 รอยละ 40.1 และ
รอยละ 32.8 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลําดับ) (ตาราง 4.5.7)
4.5.8 แหลงที่เห็นการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
เมื่อ สอบถามถึง แหล ง ที่ เ คยเห็น โฆษณาบุห รี่ พบว า ในภาพรวม รา นค า ย อย/
รานคาใหญเปนแหลงที่กลุมตัวอยางระบุถึงมากที่สุดในการสํารวจทั้ง 3 รอบ (รอยละ 28.4
รอยละ 50.3 และรอยละ 19.0 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลําดับ)
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สําหรับแหลงที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ที่กลุมตัวอยางระบุถึงในลําดับรองลงมา ไดแก
โทรทัศน โปสเตอร และผูขายเรตามทองถนน เปนที่นาสังเกตวา การเห็นโฆษณาตาม
แหลงตางๆ ลดลงมากในการสํารวจรอบที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจรอบที่ 2 ทั้ง
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ระบุถึงแหลงที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่
สอดคลองกัน ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวา รานคาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญเปนเปาหมาย
ที่สําคัญในการควบคุมการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ (ตาราง 4.5.8)
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สวนที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
โครงการ International Tobacco Control Policy Survey-Southeast Asia : ITC-SEA
(Thailand)
เปนการวิจัยติดตามผลระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อติดตาม
ผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ซึ่งการสํารวจครั้งนี้
เปนการสํารวจรอบที่ 3 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาที่ทําการศึกษา ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ 2548) รอบที่ 2
(สิงหาคม – กันยายน 2549) และ รอบที่ 3 (มกราคม – มีนาคม 2551) อันเปนผล
สืบ เนื่องมาจากการดําเนินการตามนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบทั้งที่มีอยูเดิมและ
นโยบายที่เพิ่มเติมใหม ไดแก การเปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ การหามวางโชว
บุห รี่ ณ จุด ขาย และการหา มสูบบุห รี่ใ นผับ บาร และสถานบริก ารอื่น ๆ มาใชใ น
การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
กลุมตัวอยางของการสํารวจรอบที่ 3 คือ วัยรุนอายุระหวาง 13 -20 ป ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง โดยมีทั้งกลุมตัวอยางเกา ที่ติดตามไดจากการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2
จํานวน 800 ราย และกลุมตัวอยางใหมที่สุมเพิ่ม จํานวน 296 ราย รวมทั้งสิ้น 1,096 ราย
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5.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการสํารวจในรอบที่ 3
อัตราการสูบบุหรี่ของกลุม วัยรุนในประเทศไทย
กลุ ม ตั ว อย า งในการสํ า รวจรอบที่ 3 มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,096 ราย ในภาพรวม
พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนคิดเปนรอยละ 18.3 เมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา
วัยรุนชายมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวาอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิง (รอยละ 32.1 และ
รอยละ2.7 ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 พบวา
อัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นทั้งในวัยรุนชายและวัยรุนหญิง และเมื่อพิจารณาจากงานวิจัยของ
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ (2551) พบวา มีผลการศึกษาสอดคลองกันคือ เยาวชน
ชายมี อั ต ราการสู บ บุ ห รี่ สู ง กว า เยาวชนหญิ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการสํ า รวจใน
ตางประเทศ พบวา ประเทศจีนซึ่งอยูในแถบเอเชียนักเรียนชายสูบบุหรี่รอยละ 18.3 และ
นักเรียนหญิงสูบบุหรี่รอยละ 1.7 (Xinguang, 2006) ถือวาใกลเคียงกับประเทศไทย
ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราการสูบบุหรี่ในวัยรุนชายรอยละ 19.1 และวัยรุนหญิง
รอยละ 19.8 (Lloyd, 1998) ซึ่งอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายต่ํากวาประเทศไทยมาก
แตวัยรุนหญิงสูงกวาประเทศไทยมาก ดังนั้นจึงควรมีการรณรงคเพื่อควบคุมการบริโภค
ยาสูบอยางตอเนื่อง
เมื่อวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจิตลักษณะของวัยรุนจากกลุมตัวอยางในชวง 2
สัปดาหกอนการสํารวจ พบวา วัยรุนทีไ่ มสูบบุหรี่รูสึกชอบตนเองมากกวาวัยรุนที่สบู บุหรี่
ขณะที่วัยรุน ทีส่ ูบบุหรี่รูสึกวาตนเองทําผิดพลาด รูสึกโดดเดี่ยวและเศราตลอดเวลามากกวา
วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ สอดคลองกับการศึกษาของ Centers for Disease Control and Prevention
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(2005) ที่พบวา วัยรุน ที่สบู บุหรี่มีความเสี่ยงตอปญหาทางอารมณและภาวะซึมเศรามากกวา
วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ถึง 3 เทา
ครอบครัวกับการสูบบุหรี่ของวัยรุน
การสํ า รวจครั้ ง นี้ใ นภาพรวม พบว า จํ า นวนผูสู บ บุ ห รี่เ ฉลี่ ย ในครั ว เรื อ นลดลง
เล็ก นอ ยจาก 0.7 คน (การสํา รวจรอบที่ 2) เปน 0.6 คน (การสํา รวจรอบที่ 3) และ
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน พบวา วัยรุนที่สูบบุหรี่อาศัยอยูในครัวเรือน
ที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยสูงกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ (0.9 คน และ
0.6 คน ตามลําดับ) สําหรับวัยรุนที่มีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่ พบวา วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่มี
พี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่เพียงรอยละ 17.7 สวนวัยรุนที่สูบบุหรี่มีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่
รอยละ 29.9 ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับผลการศึกษาของ สตีฟเฟน ฮาแมนน (2548) ที่
พบวา การสูบบุหรี่ของพอแมจะมีผลตอพฤติกรรมการเลียนแบบของเด็กในอนาคต โดย
เด็กที่มีพอแมสูบบุหรี่ มีโอกาสที่จะสูบบุหรี่เมื่อเติบโตขึ้น มากกวาเด็กที่มาจากครอบครัวที่
พอแมไมสูบบุหรี่
สื่อกับการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ในการศึกษาครั้งนี้วัยรุนยังคงเห็นการโฆษณาผานสื่อตางๆ โดย 3 อันดับแรก
ไดแก รานคายอย/รานคาใหญ ผูขายเรตามทองถนน และโทรทัศน โดยวัยรุนที่สูบบุหรี่
เห็นการโฆษณาตามแหลงตางๆ มากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ การเห็นโฆษณาตามแหลงตางๆ
ลดลงมากในการสํารวจรอบที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจรอบที่ 2 จะเห็นไดวา
ทั้งวัยรุนที่สูบบุหรี่ และไมสูบบุหรี่ ระบุถึงแหลงที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ ดังนั้นจึงควรมี
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มาตรการหามการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออม และมีการบังคับใชกฎหมายที่มีอยู
อยางเครงครัด
ถึงแมวาสื่อจะเปนแหลงโฆษณาบุหรี่ทางออม ในทางตรงกันขามสื่อก็ยังเปนแหลง
สําคัญในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ จากการสํารวจในครั้งนี้ พบวา
แหลงที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ 3 อันดับแรก ไดแก ฉลากคําเตือนบน
ซองบุหรี่ โทรทัศน และโปสเตอร
ความรูและความคิดเห็นของวัยรุนตอการสูบบุหรี่
ในการสํารวจรอบที่ 3 พบวา วัยรุน มากกวาครึ่ง เห็นวา การสูบบุหรีเ่ ปนสิง่ ที่ไมดีมาก
แตมีวัยรุนเกือบหนึง่ ในสี่ เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิง่ ที่ไมดีไมเลว สําหรับวัยรุนมีทัศนคติตอ
การสูบบุหรี่คลายกันใน 3 ประเด็นแรก คือ การสูบบุหรี่เปนสิง่ ทีน่ ารังเกียจ สังคมไทยไม
ยอมรับการสูบบุหรี่ และการสูบบุหรี่ทาํ ใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญ โดยประเด็นทีเ่ กี่ยวกับ
การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่นา รังเกียจ วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่มีสัดสวนที่ตอบวา “ใช” สูงกวาวัยรุนที่ไม
สูบบุหรี่ แตประเด็นหนึ่งทีน่ าสนใจคือ คําถามทีว่ า “คนอายุรนุ ฉันที่ไดรับความนิยมสวน
ใหญสูบบุหรี”่ วัยรุนที่สูบบุหรี่มีสัดสวนทีต่ อบวา “ใช” สูงกวาวัยรุนทีไ่ มสูบบุหรี่ ซึง่ แสดงให
เห็นวา วัยรุนที่สูบบุหรี่มที ศั นคติเชิงบวกกับผูที่สูบบุหรี่
เมื่อถามความคิดเห็นตอบุหรี่รสออน พบวา ในภาพรวม วัยรุนมากกวารอยละ 50
ไมเคยไดยินเรื่องบุหรี่รสออน/รสไมแรง วัยรุนทั้งที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่สวนมาก เขาใจ
ถูกตองวาบุหรี่รสออนมีอันตรายพอๆกับบุหรี่ทั่วไป อยางไรก็ตาม วัยรุนที่สูบบุหรี่อีก
รอยละ 13.9 ยังเขาใจผิดวาบุหรี่รสออนมีอันตรายนอยกวาบุหรี่ทั่วไป นอกจากนี้วัยรุนที่สูบ

79
บุหรี่รอยละ 38.8 และวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่รอยละ 18.5 ยังเห็นวาคนที่เริ่มสูบบุหรี่ใหมๆ จะ
สูบบุหรี่รสออนไดงายกวาบุหรี่ทั่วไป ความเขาใจวาบุหรี่รสออนสูบงายและมีอันตรายนอย
อาจทําใหวัยรุนทดลองสูบบุหรี่รสออนและนําไปสูการติดบุหรี่ได ดังนั้น นอกจากการออก
กฏหมายหามระบุคําวา “บุหรี่รสออน” บนซองบุหรี่แลว ภาครัฐและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับวัยรุน ควรใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับบุหรี่รสออนแกวัยรุนดวย
ในสวนของความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ พบวา วัยรุนเกือบ
ทั้งหมดตอบไดถูกตองวา บุหรี่ทําใหเกิดโรคมะเร็งปอดในผูไมสูบบุหรี่แตไดรับควันบุหรี่
แกเร็วกวาอายุ ฟนดําในผูสูบบุหรี่ มะเร็งในชองปากในผูสูบบุหรี่ โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหรี่เพศชาย
ความคิดเห็นของวัยรุนตอฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
ในการสํารวจครั้ง นี้ กลุมตัว อยางสวนใหญเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุห รี่
(รอยละ 91.0) มีเพียงรอยละ 9.0 ที่ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับการสํารวจรอบที่ 2 ที่พบวา กลุมตัวอยางที่ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนบน
ซองบุหรี่มี รอยละ 2.8 ซึ่งนอยกวาการสํารวจรอบที่ 3 และจากผลการสํารวจในรอบที่ 2
และรอบที่ 3 ใหผลในลักษณะเดียวกัน คือ โดยภาพรวมวัยรุนมากกวารอยละ 70 เห็นวา
ฉลากคํ า เตือ นบนซองบุห รี่น า เชื ่อ ถือ มาก โดยวัย รุน ที ่ไ มสูบ บุห รี ่ม ีค วามคิด เห็น วา
ฉลากคํา เตือ นบนซองบุห รี่มี ความนาเชื่อถือมาก มากกวาวัยรุนที่สูบบุหรี่ แตเ มื่อ
วิเคราะหถึงผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยถามความ
คิดเห็นของวัยรุนเกี่ยวกับ “รูปภาพฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่วาจะสงผลทําให คนใน
วัย เดีย วกัน กับ คุณ ไมคิด ที่จ ะสูบ บุห รี่” พบวา โดยภาพรวมวัยรุนมากกวาครึ่ง เห็นวา
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ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งวัยรุนที่สูบบุหรี่มีความเห็น วา
ภาพคําเตือนบนซองมีผลเล็กนอย มากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ (รอยละ 63.5 และรอยละ
58.3 ตามลําดับ) แสดงใหเห็นวา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลตอทัศนคติเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่ของวัยรุนเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งขอมูลดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ สุ
ระรอง ชินวงศ และคณะ (ม.ป.ป.) ที่พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเห็น
วา ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ไมไดทําใหรูสึกวา การสูบบุหรี่เปนการทําลายสุขภาพ และ
ไมไดทําใหเกิดความรูสึกกลัวตอพิษภัยของบุหรี่มากขึ้น
ปจจัยที่ใชทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุน
การศึก ษาครั้ง นี ้ไ ดใ ชตัว แปรในลัก ษณะเดีย วกัน มาทํา นายการสูบ บุหรี่ ของ
วัยรุนตัวอยาง จากการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ซึ่งผลการวิเคราะหพบวา
เพศ จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ การดื่มเหลา/เบียร 1 – 5 ครั้งในชวง 1 เดือนที่ผานมา
การดื่มเหลา/เบียร มากกวา 5 ครั้งในชวง 1 เดือนที่ผานมา มีผลตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ตัวอยาง ใกลเคียงกับการศึกษาของจรรยา เศรษฐบุตร และวรชัย ทองไทย (2550) ที่พบวา
วัยรุนชายมีความนาจะเปนที่จะสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนหญิงถึง 27 เทา และวัยรุนที่เคยดื่ม
เบียรมีโอกาสที่จะสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนที่ไมดื่มเบียรถึง 2.1 เทา สวนวัยรุนที่เคยดื่ม
สุร ามีโ อกาสที ่จ ะสูบ บุห รี่ม ากกวา วัย รุ น ที ่ไ มดื่ม สุร าถึง 4.5 เทา และผลการศึ กษา
ของนันทวรรณ วิจิตรวาทการ (2546) ที่พบวา เพื่อนมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของเยาวชน
รวมถึงผลการศึกษาของ มาวิน โกลดเบอรก (2542) ที่พบวา วัยรุนชายรอยละ 32 และ
วัยรุนหญิงรอยละ 12 มีเพื่อนสูบบุหรี่อยางนอย 1 คน แสดงใหเห็นวา ปจจัยดังกลาว
ขางตนสงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน และตัวแปรที่มีผลตอการทํานายการสูบ
บุหรี่ของวัยรุนตัวอยางในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 คือ การไมเปนนักเรียน/นักศึกษา
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ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุม
การบริโภคยาสูบ ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3
ผลการวิ เคราะห ผลกระทบของนโยบายควบคุม การบริ โภคยาสู บ มี ประเด็น ที่
นําเสนอ คือ การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ เชน การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในบาน การจํากัด
พื้นที่สูบบุหรี่ในผับ/บาร การหามขายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป การหามโฆษณา/
สงเสริมการขายบุหรี่ทุกรูปแบบ การหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย และฉลากคํา เตือนบน
ซองบุหรี่ รวมถึงการรับรูความรูเรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่จากแหลงตางๆ

ผลกระทบของนโยบายเกี่ยวกับการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่
ในภาพรวม พบวา ผลการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 วัยรุนสวนใหญอาศัยอยูใน
บานที่ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในบาน ซึ่งแตกตางกับการสํารวจรอบที่ 1 ทีพ่ บวา วัยรุน สวน
ใหญอาศัยอยูใ นบานที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบางพืน้ ที่ ในสวนของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การหามสูบบุหรี่ในผับ บาร คอฟฟช็อป และคาเฟ จากการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3
พบวา วัยรุนมากกวารอยละ 50 พอใจมากตอการหามสูบบุหรี่ในสถานที่ดังกลาว เมื่อ
พิจารณาตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา ในการสํารวจรอบที่ 2 วัยรุนที่สูบบุหรี่สวนมาก
รายงานวา ไมมีความเห็นตอการหามสูบบุหรี่ในผับ บาร คอฟฟช็อป และคาเฟ แตการสํารวจ
รอบที่ 3 วัยรุนที่สูบบุหรี่ รายงานวา พอใจมากกับการหามสูบบุหรี่ในผับ บาร คอฟฟช็อป
และคาเฟ สําหรับวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ พบวา มีความเห็นสอดคลองกันทั้งในการสํารวจ
รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 คือ พอใจมากกับการหามสูบบุหรี่ในผับ บาร คอฟฟช็อป และคาเฟ
จะเห็นไดวา การหามสูบบุหรี่ใน ผับ บาร คอฟฟช็อป และคาเฟ เปนที่ยอมรับของ
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วัยรุนทั้งทีส่ บู บุหรี่และไมสูบบุหรี่ ดังนัน้ ภาครัฐควรขยายเขตปลอดบุหรี่ใหเพิ่มมากขึ้น
เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุน

ผลกระทบของนโยบายเกี่ยวกับการหามขายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ํากวา
18 ป การหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย การหามโฆษณาบุหรี่ และ
สงเสริมการขายบุหรี่ทุกรูปแบบ
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจทั้ง 3 รอบ ในภาพรวม พบวา วัยรุนมากกวา
รอยละ 40 เคยซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
วัยรุน พบวา วัยรุนที่สูบบุหรี่ เคยซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา ในสัดสวนที่สูงกวาวัยรุนที่
ไมสูบบุหรี่ในทุกรอบของการสํารวจ โดยเฉพาะวัยรุนที่สูบบุหรี่จากการสํารวจรอบที่ 3
มีประสบการณเคยซื้อบุหรี่มากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ ทั้งนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุม
วัยรุนที่อายุต่ํากวา 18 ปและเคยซื้อบุหรี่ ไมเคยถูกปฎิเสธการขายบุหรี่ เนื่องจากอายุต่ํา
กวา 18 ป
สําหรับประสบการณเคยเห็นการวางโชวบุหรี่บนชั้นหรือเคานเตอร ในชวง 6 เดือน
ที่ผานมา ในภาพรวมจากการสํารวจรอบที่ 2 พบวา วัยรุนตัวอยางรอยละ 48.3 เคยเห็น
การวางโชวบุหรี่บนชั้นหรือเคานเตอร และเพิ่มเปนรอยละ 54.6 ในการสํารวจรอบที่ 3
เรื่องการเห็นการโฆษณาบุหรี่ พบวา วัยรุนถึง 1 ใน 3 เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ในชวง 1 ปที่
ผานมา ซึ่งสอดคลองกันทั้ง 3 รอบของการสํารวจ ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา กฎหมายหามวาง
โชวบุหรี่ ณ จุดขาย กฎหมายหามโฆษณาบุหรี่ และกฎหมายหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุ
ต่ํากวา 18 ป ยังขาดการบังคับใชอยางจริงจัง
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ผลกระทบของนโยบายเกี่ยวกับฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
ผลจากการวิเคราะหในภาพรวม พบวา วัยรุนเห็น ฉลากคําเตือนดานสุขภาพ
บนซองบุหรี่บอยถึงบอยมาก ในการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ในสัดสวนที่สูงกวา
การสํารวจรอบที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไดมีการเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่จากที่
เปน ตัว หนัง สือ เพีย งอยา งเดีย ว เปน แบบที่มีทั้ง รูป ภาพและตัว หนัง สือ ประกอบ และ
เพิ่มขนาดพื้นที่จาก 1 ใน 3 ของพื้นที่บนซองบุหรี่เปนรอยละ 50 จึงทําใหวัยรุนเห็นไดงาย
มากขึ้น
สําหรับประเด็นเกี่ยวกับการคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ ในภาพรวม
พบวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหวัยรุนคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพมาก
เพิ่มขึ้นทุกรอบของการสํารวจ ซึ่งผลการสํารวจแสดงใหเห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
มีผลทําใหวัยรุนรับรูถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่มากขึ้น

5.2 ขอเสนอแนะ
ผลจากการวิเคราะหขอมูลในการสํารวจรอบที่ 3 ซึ่งเปนการติดตามผลกระทบ
จากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบตอการเปลี่ยนแปลงความรู การรับรู ความคิดเห็น
และพฤติกรรมของวัยรุนตัวอยางที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ นําไปสูขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย / เชิงปฏิบัติ
1. ในสังคมไทย การวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย การใชเด็กไปซื้อบุหรี่ใหสมาชิกใน
ครอบครัว ยังพบเห็นอยูทั่วไป แมจะมีกฎหมายหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย และกฎหมาย
หามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ปก็ตาม วัยรุนยังมองวา การซื้อบุหรี่เปนเรื่องที่
ทําไดงาย ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมีมาตรการที่เขมงวดในเรื่องการหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย
และการหามขายบุหรี่ในแกเยาวชนใหมากขึ้น
2. ฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่ที่มีรูปภาพ มีผลทําใหเยาวชนไทย
คิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่มากขึ้น ซึ่งชี้ใหเห็นวา การดําเนินนโยบายในเรื่องนี้มา
ถูกทิศทาง ดังนั้น จึงควรมีการขยายผลมาตรการดังกลาวใหมากขึ้น โดยเพิ่มเติมรูปภาพ
อันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ และการแสดงภาพคําเตือนในที่ตางๆ เชน นิตยสาร
รถโดยสารสาธารณะ ที่เยาวชนสามารถมองเห็นไดงาย ไมเพียงแตใหมีอยูบนซองบุหรี่
เทานั้น
3. สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน จากผลการ
สํา รวจพบวา จํา นวนสมาชิ กในครัว เรือ นที่สูบบุห รี่มี ผลตออัตราการสูบบุหรี่ข องวัย รุน
ดังนั้น จึงควรมีการรณรงคบานปลอดบุหรี่ เพื่อปองกันและลดการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน
4. เพื่อนสนิทสูบบุหรี่มีอิทธิพลสูงมากตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน ดังนั้น จึงควรมี
การรณรงคเพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนโดยการสรางพลังอํานาจของวัยรุนใหมี
ทักษะในการปฏิเสธ และตอตานอิทธิพลของเพื่อนตอการสูบบุหรี่
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5. สื่อโฆษณามีอทิ ธิพลตอทัศนคติของวัยรุน ดังนั้นนอกจากการใชสอื่ เพื่อให
ความรูเกีย่ วกับอันตรายของการสูบบุหรี่แลว ยังควรเพิ่มเติมในเรื่องของการปรับทัศนคติ
ของวัยรุนตอการสูบบุหรี่ โดยรณรงคใหวยั รุนรูสึกวา การสูบบุหรี่เปนเรื่องไมดี นารังเกียจ
และไมเปนทีย่ อมรับของสังคม

ขอเสนอแนะเชิงวิจัย
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานด า นการควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ ของเยาวชนไทยมี
ประสิท ธิภาพ และดํ าเนินไปในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม ควรมีการศึก ษาวิจั ย
เพิ่มเติมดังตอไปนี้
1. การวิจัยที่ผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการวิจัยเชิง
คุณภาพจะชวยตอบคําถามที่ยังไมมีคําอธิบายที่ชัดเจน เชน การคงสถานภาพการเปน
ผูไมสูบบุหรี่ของวัยรุน เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจที่ถูกตองและลึกซึ้งถึงพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของวัยรุน
2. การศึกษาเชิงสํารวจเพื่อติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนตัวอยางเดิม
อยางตอเนื่องระยะยาว (Cohort Study) ในกลุมวัยรุนที่อยูในระยะเปลี่ยนผานสูวัยผูใหญ
เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงแนวคิด และพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่
3. การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบประสบการณของวัยรุนที่สูบบุหรี่ และ
ไมสูบบุหรี่วามีความแตกตางกันอยางไร และมีประเด็นใดบางที่มีความสําคัญที่จะชวย
ปองกันเยาวชนไทยจากการสูบบุหรี่
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ภาคผนวก ก
ตาราง 4.1ก รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ และอายุ
Table 4.1a Percentage of sample by gender and age
ลักษณะ
Characteristics
เพศ Gender
ชาย Male
หญิง Female
รวม Total
อายุ(ป) Age (Years)
13
14
15
16
17
18
19
20 ปขึ้นไป 20 and more than 20
อายุเฉลีย่ Mean age
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ Standard deviation of age
รวม Total

กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 3
The sample in
wave 3 survey
(n=1,096)

กลุมตัวอยางเกา การ
สํารวจรอบที่ 3
The recontact sample
in wave 3 survey
(n=800)

กลุมตัวอยางใหม
การสํารวจรอบที่ 3
The replenishment sample
in wave 3 survey
(n=296)

53.1
46.9
100.0

52.5
47.5
100.0

54.7
45.3
100.0

6.4
8.1
10.4
21.8
23.7
14.9
7.9
6.7
16.6
1.9
100.0

0.1
3.0
7.4
23.6
25.4
20.4
10.9
9.2
17.2
1.6
100.0

23.0
22.0
18.9
16.9
19.3
0.0
0.0
0.0
14.9
1.4
100.0
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ตาราง 4.1ข
Table 4.1b

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา
Percentage of sample by educational level
การศึกษา
Educational level

ประถมศึกษา Primary school
มัธยมศึกษาปท่ี 1 Secondary School Year 1
มัธยมศึกษาปท่ี 2 Secondary School Year 2
มัธยมศึกษาปท่ี 3 Secondary School Year 3
มัธยมศึกษาปท่ี 4 Secondary School Year 4
มัธยมศึกษาปท่ี 5 Secondary School Year 5
มัธยมศึกษาปท่ี 6 Secondary School Year 6
สูงกวาชั้นมัธยมศึกษา Higher than Secondary School
รวม Total

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเกา การ กลุมตัวอยางใหม การ
การสํารวจรอบที่ 3
สํารวจรอบที่ 3
สํารวจรอบที่ 3
The sample in The recontact sample
The replenishment
wave 3 survey
in wave 3 survey
sample in wave 3 survey
(n=800)
(n=296)
(n=1,096)
9.9
5.3
22.3
6.7
1.9
19.6
13.4
9.0
25.3
28.6
33.0
16.9
16.9
19.3
10.5
14.6
18.1
5.1
7.2
9.8
0.3
2.7
3.8
(NA)
100.0
100.0
100.0

ตาราง 4.1ค รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม อาชีพ
Table 4.1c Percentage of sample by occupation
อาชีพ
Occupation

นักเรียน Student
ไมใชนักเรียน Non - student
ไมมีอาชีพ Unemployed
กรรมกร Labourer
เกษตรกรรม Agriculture
คาขาย / งานบริการ / การขนสงและคมนาคม commerce /
service / Transportation
อื่น ๆ ( ศิลปน / เสมียน / ลูกจางสวนราชการ) Others(artist /
clerk / employee of the government service)
รวม Total

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเกาการ กลุมตัวอยางใหมการ
การสํารวจรอบที่ 3
สํารวจรอบที่ 3
สํารวจรอบที่ 3
The sample in The recontact sample
The replenishment
wave 3 survey
in wave 3 survey
sample in wave 3 survey
(n=1,096)
(n=800)
(n=296)
78.2
21.8

75.8
24.3
8.0
3.8
3.8

84.8
15.2
8.3
6.3
4.3
4.3

7.4
2.7
2.7
2.0

3.6
1.0

1.3

0.3

100.0

100.0

100.0
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ตาราง 4.1ง รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส และเขตทีอ่ ยูอาศัย
Table 4.1d Percentage of sample by marital status and residential area
ลักษณะ
Characteristics

กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 3
The sample in
wave 3 survey
(n=1,096)

กลุมตัวอยางใหม
กลุมตัวอยางเกา
การสํารวจรอบที่ 3
การสํารวจรอบที่ 3
The replenishment
The recontact sample
in wave 3 survey
sample in wave 3 survey
(n=800)
(n=296)

สถานภาพสมรส Marital Status
โสด Single
แตงงาน Married
หยา Divorced
รวม Total

95.3
4.7
0.1
100.0

94.1
5.8
0.1
100.0

98.3
1.7
0.0
100.0

เขตที่อยูอาศัย Residential area
ชนบท Rural
เมือง Urban
รวม Total

63.5
36.5
100.0

67.0
33.0
100.0

54.1
45.9
100.0

ตาราง 4.1จ รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
Table 4.1e Percentage of sample by number of household member
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเกาการ กลุมตัวอยางใหมการ
สํารวจรอบที่ 3
สํารวจรอบที่ 3
การสํารวจรอบที่ 3
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
The sample in The recontact sample
The replenishment
Number of household member (person)
in wave 3 survey sample in wave 3 survey
wave 3 survey
(n=1,096)
(n=800)
(n=296)
1
0.1
0.1
0.0
2
5.1
4.5
6.8
3
37.5
36.4
40.5
4
31.6
30.6
34.1
5
14.2
15.3
11.5
6
6.8
7.3
5.7
7
3.2
4.0
1.0
8 - 12
1.5
1.9
0.3
จํานวนสมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือน Mean number of household member
4.0
4.1
3.7
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation
1.3
1.4
1.1
รวม Total
100.0
100.0
100.0
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ตาราง 4.1ฉ รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม จํานวนผูสูบบุหรีใ่ นครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.1f Percentage of sample by number of smoker in household and smoking status
ลักษณะ
Characteristics

กลุมตัวอยางเกาการ
กลุมตัวอยางใหมการ
กลุมตัวอยาง
สํารวจรอบที่ 3
สํารวจรอบที่ 3
การสํารวจรอบที่ 3
The sample in The recontact sample
The replenishment
wave 3 survey
in wave 3 survey
sample in wave 3 survey
(n=800)
(n=296)
(n=1,096)

จํานวนผูสูบบุหรีใ่ นครัวเรือน (คน) Number of smoker in household (person)
0
1
2
3-4
จํานวนผูสูบบุหรี่เฉลี่ยในครัวเรือน Mean of number of smoker in household
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation
รวม Total

48.6
41.5
7.6
2.3
0.6
0.7
100.0

49.1
41.4
7.1
2.4
0.6
0.7
100.0

47.3
41.9
8.8
2.0
0.7
0.7
100.0

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non – smoker
รวม Total

18.3
81.7
100.0

18.1
81.9
100.0

18.9
81.1
100.0

ตาราง 4.2ก รอยละของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 3 จําแนกตามอายุเมือ่ สูบบุหรีห่ มดมวนครั้งแรก
Table 4.2a Percentage of sample in wave 3 survey by age at first smoked a whole cigarette
อายุเมื่อสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก(ป)
Age at first smoked a whole cigarette (year)

รอยละ Percent
(n = 217)*
4 – 10
2.8
11 – 15
64.5
16 - 20
32.7
รวม Total
100.0
อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก (ป) Mean of age at first smoked a whole cigarette (year) (S.D.) 14.7 (2.1)
*Ever smoke a whole cigarette
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ตาราง 4.2ข
Table 4.2b

รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามความบอยในการสูบบุหรี่ และจํานวนบุหรี่ที่สบู ตอวัน
Percentage of smoking sample by frequency of smoking and number of cigarette smoke per day

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ Smoking behavior
ความบอยในการสูบบุหรี่ชวง 30 วันที่ผานมา Frequency of smoking during the last 30 days.
สูบ 1 – 2 วัน Smoke 1 or 2 days
สูบบางวันแตนอยกวาอาทิตยละครั้ง Smoke some days, but less than once a week
สูบอาทิตยละครั้งแตไมไดสูบทุกวัน Smoke at least once a week, but not every day
สูบทุกวัน Smoke every day
รวม Total
จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันในชวง 7 วันที่ผานมา Number of cigarette smoke per day in the past 7 days
ไมไดสูบเลย None
สูบไมถึง 1 มวน Smoke less than 1 cigarettes
สูบวันละ 1 มวน Smoke 1 cigarette
สูบวันละ 2 – 5 มวน Smoke 2-5 cigarettes
สูบวันละ 6-10 มวน Smoke 6-10 cigarettes
สูบวันละ 11 – 20 มวน Smoke 11-20 cigarettes
สูบมากกวา 20 มวน Smoke more than 20 cigarettes
รวม Total

รอยละ Percent
(n = 201)
17.4
11.9
18.4
52.2
100.0
(n = 201)
6.5
10.4
8.5
37.3
21.4
9.5
6.5
100.0

ตาราง 4.2ค
Table 4.2c

รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามการสูบบุหรี่เมือ่ อยูกับพอแม และประเภทบุหรี่ที่สูบประจํา
Percentage of smoking sample by smoking in the presence of your parents and brand of cigarettes

พฤติกรรมการสูบบุหรี่
Smoking status
การสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม Smoking in the presence of your parents
ไมเคยสูบ Never
สูบบางครั้ง Sometimes
สูบบอย Often
รวม Total
ประเภทบุหรี่ที่สูบประจํา Brand of cigarettes usually smoke
บุหรี่โรงงานยี่หอประจํา Usual brand factory cigarette
บุหรี่โรงงานไมมียี่หอประจํา No usual brand factory cigarette
บุหรี่มวนเอง Hand-rolled cigarettes
ไมรูจักยี่หอ / จําไมได Don't know, can't remember
รวม Total

รอยละ Percent
(n = 201)
39.3
52.2
8.5
100.0
(n = 201)
73.1
17.4
5.5
4.0
100.0
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ตาราง 4.2ง รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามแหลงที่มาของบุหรี่ ประสบการณในการซื้อบุหรี่ และ
ดื่มเหลาหรือเบียร
Table 4.2d Percentage of smoking sample by source of cigarette, single cigarette buying experience and alcohol drinking
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ Smoking status
แหลงที่มาของบุหรี่ Source of cigarette
ซื้อเอง Buy for oneself
มีคนซื้อให Someone buys for me
ไดจากเพื่อน Get cigarettes from friends
ไดจากที่บาน Get cigarettes from home
อื่น ๆ Other
รวม Total
ประสบการณในการซื้อบุหรี่แบงขายในชวง 6 เดือนทีผ่ านมา Experience of buying single cigarettes in the past 30 days
ไมเคยซื้อ No
เคยซื้อ Yes
รวม Total
ดื่มเหลาหรือเบียร ในชวง 1 เดือนที่ผานมา Experience of drinking alcohol/beer in the past 30 days
ไมเคย Never
1-5 ครั้ง 1-5 times
มากกวา 5 ครั้ง More than 5 times
รวม Total

รอยละ Percent
(n = 201)
68.2
6.5
21.9
3.0
0.5
100.0
(n = 201)
14.4
85.6
100.0
(n=201)
19.9
39.8
40.3
100.0

ตาราง 4.2จ รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตาม ความรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา
Table 4.2e Percentage of smoking sample by feel like having a cigarette
ความรูสึกอยากสูบบุหรีเ่ ปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา
Feel like having a cigarette first thing in the morning
ฉันเลิกสูบบุหรีแ่ ลว I quit smoking

รอยละ Percent

(n = 201)
7.5

ฉันไมเคยสูบบุหรี่ หรือรูสึกอยาสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมือ่ ตื่นนอนตอนเชา No, never

41.8

ฉันเคยสูบบุหรี่ หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชาในบางครั้ง Yes, sometimes

40.3

ฉันเคยสูบบุหรี่ หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชาเสมอ Yes, always

10.4

รวม Total

100.0
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ตาราง 4.3.1ก รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.1a Percentage of sample by gender, age and smoking status
ลักษณะ
Characteristics

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

รวม
Total
(n=1,096)

เพศ Gender
ชาย Male
หญิง Female

32.1
2.7

67.9
97.3

100.0
100.0

อายุ (ป) Age (years)
13
14
15
16
17
18
19
20
อายุเฉลี่ย Mean of age
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ Standard deviation of age

8.6
14.6
11.4
15.9
21.5
19.6
25.3
28.4
17.1
1.8

91.4
85.4
88.6
84.1
78.5
80.4
74.7
71.6
16.5
1.8

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ตาราง 4.3.1ข
Table 4.3.1b

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by educational level and smoking status
ระดับการศึกษา
Educational level

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา Primary School or lower
มัธยมศึกษาปท่ี 1 Secondary School Year 1
มัธยมศึกษาปท่ี 2 Secondary School Year 2
มัธยมศึกษาปท่ี 3 Secondary School Year 3
มัธยมศึกษาปท่ี 4 Secondary School Year 4
มัธยมศึกษาปท่ี 5 Secondary School Year 5
มัธยมศึกษาปท่ี 6 Secondary School Year 6
สูงกวามัธยมศึกษา Higher than Secondary School

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)
28.7
12.3
18.4
19.4
11.9
19.4
20.3
13.3

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)
71.3
87.7
81.6
80.6
88.1
80.6
79.8
86.7

รวม
Total
(n=1,096)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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ตาราง 4.3.1ค
Table 4.3.1c

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by occupation and smoking status
อาชีพ Occupation

นักเรียน Student
ไมใชนักเรียน Non - student
ไมมีอาชีพ Unemployed
กรรมกร Labourer
เกษตรกรรม Agriculture
คาขาย / งานบริการ / การขนสง และคมนาคม
Commerce/ Service /Transiton and Communication

อื่น ๆ ( ศิลปน / เสมียน / ลูกจางสวนราชการ)
Others (artist / clerk / government employee)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

13.3
36.4

86.7
63.6

รวม
Total
(n=1,096)

35.2
48.3
33.3
32.5

64.8
51.7
66.7
67.5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

9.1

90.9

100.0

ตาราง 4.3.1ง รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส เขตที่อยูอาศัย และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.1d Percentage of sample by marital status, residential area and smoking status
สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

รวม
Total
(n=1,096)

สถานภาพสมรส Marital status
โสด Single
แตงงาน Married
หยา Divorced

18.2
21.6
0.0

81.8
78.4
100.0

100.0
100.0
100.0

เขตที่อยูอาศัย Residential area
ชนบท Rural
เมือง Urban

18.5
18.0

81.5
82.0

100.0
100.0

ลักษณะ
Characteristics
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ตาราง 4.3.1จ รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.1e Percentage of sample by number of household member and smoking status
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
Number of household member (person)
1
2
3
4
5
6
7
8 - 12
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย Mean of number of household member
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน Standard deviation of
number of household member

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

รวม
Total
(n=1,096)

100.0
19.6
14.8
21.4
13.5
17.3
37.1
43.8
4.1
1.4

0.0
80.4
85.2
78.6
86.5
82.7
62.9
56.3
3.9
1.2

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ตาราง 4.3.1ฉ รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.1 f Percentage of sample by number of smoker in household and smoking status
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน)
Number of smoker in household (person)
0
1
2
3-4
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือนเฉลี่ย Mean of number of smoker in household
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน Standard deviation of
number of smoker in household

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

รวม
Total
(n=1,096)

14.3
20.0
26.5
48.0
0.9
0.8

85.7
80.0
73.5
52.0
0.6
0.7

100.0
100.0
100.0
100.0
0.6
0.7
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ตาราง 4.3.2 ก รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความรูสึกเศรา ความเห็นตอการกระทําของตนเอง และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.2 a Percentage of sample by feeling of sadness, opinion on self doing and smoking status
สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ความรูสึกเศรา Feeling of sadness in last 2 weeks
ไมเคยเศราเลย Not at all
เศราบางครั้ง Once in a while
เศราหลายครั้ง Many times
เศราตลอดเวลา Most of the time
รวม Total

19.4
60.2
12.4
8.0
100.0

32.7
59.9
6.6
0.8
100.0

30.3
59.9
7.7
2.1
100.0

ความเห็นตอการกระทําของตนเอง Opinion on self doing
ทําถูกตองเปนสวนใหญ Do most things OK
ทําผิดพลาดหลายเรื่อง Do many things wrong
ทําผิดพลาดทุกเรื่อง Do everything wrong
รวม Total

38.0
50.0
12.0
100.0

72.2
26.0
1.8
100.0

66.0
30.4
3.7
100.0

จิตลักษณะ
Psychological characteristics

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

ตาราง 4.3.2ข รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความรูสึกตอตนเอง ความรูสึกโดดเดี่ยว และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.2b Percentage of sample by feeling about oneself, feeling alone and smoking status
จิตลักษณะ
Psychological characteristics
ความรูสึกตอตนเอง Feeling about oneself
ชอบตัวเอง Like myself
ไมชอบตัวเอง Do not like myself
เกลียดตัวเอง Hate myself
รวม Total
ความรูสึกโดดเดี่ยว Feel alone
ไมรูสึกโดดเดี่ยว Not feel alone
รูสึกโดดเดี่ยวหลายครั้ง Feel alone many times
รูสึกโดดเดี่ยวตลอดเวลา Feel alone all the time
รวม Total

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

64.2
31.8
4.0
100.0

86.6
10.4
3.0
100.0

82.4
14.4
3.2
100.0

58.2
35.8
6.0
100.0

79.4
18.6
2.0
100.0

75.5
21.7
2.7
100.0
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ตาราง 4.3.3ก รอยละของกลุมตัวอยางที่เห็นดวยกับประเด็นเกี่ยวกับการสูบบุหรีจ่ าํ แนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.3a Percentage of sample who agree with statements about smoking by smoking status
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการสูบบุหรี่
Opinion on smoking
•
•
•
•
•
•
•

การสูบบุหรี่เปนสิง่ นารังเกียจ Smoking is disgusting
สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่ Thai society disapproves of smoking
การสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความทันสมัย Smoking is a sign of being modern
คนอายุรุนฉันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่ Most of the popular people my age smoke
การสูบบุหรี่ชวยควบคุมน้ําหนักตัว Smoking helps to control body weight
การสูบบุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น Smoking makes young people look more mature
เปนการยอมรับไดที่ผูชายอายุ 15-25 ป สูบบุหรี่ It is acceptable for young men (aged 15-

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

29.4
33.8
9.5
31.5
4.5
29.4
23.9

57.1
41.3
4.9
16.9
3.5
37.4
14.3

52.0
40.0
5.8
19.5
3.6
35.9
16.1

10.0

4.2

5.3

25) to smoke
•

เปนการยอมรับไดที่ผูหญิงอายุ 15-25 ป สูบบุหรี่ It is acceptable for young women (aged
15-25) to smoke

ตาราง 4.3.3ข รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.3b Percentage of sample by attitude towards smoking and smoking status
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
Attitude towards smoking
การสูบบุหรี่ไมใชสิ่งที่ดี Smoking is not good thing.
การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดี Smoking is bad.
การสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดา Smoking is normal thing.
การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดี Smoking is good thing.
การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดีมาก Smoking is very good thing.
รวม Total

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=893)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

28.4
40.8
22.4
7.5
1.0
100.0

60.5
33.8
4.5
0.8
0.4
100.0

54.6
35.1
7.8
2.0
0.5
100.0
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ตาราง 4.3.4ก รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตออันตรายของบุหรี่รสออน และ สถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.4a Percentage of sample by opinion on harm of light cigarette and smoking status
ความคิดเห็นตอบุหรี่รสออน
Opinion on harm of light cigarette
มีอันตรายนอยกวาบุหรี่ทั่วไป Less than regular cigarette
มีอันตรายพอๆ กับบุหรี่ทั่วไป No difference from regular cigarette
มีอันตรายมากกวาบุหรี่ทั่วไป More than regular cigarette
ไมทราบ/ไมเคยไดยินเรื่องบุหรี่รสออน Do not know/ haven't heard of
light cigarettes
รวม Total

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

13.9
56.7
12.4
16.9

7.2
31.1
3.0
58.8

8.4
35.8
4.7
51.1

100.0

100.0

100.0

ตาราง 4.3.4ข รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอความยากงายในการเริ่มสูบบุหรี่รสออน และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.4b Percentage of sample by opinion on start smoking light cigarette and smoking status
ความยากงายในการเริ่มสูบบุหรี่รสออน
Opinion on start smoking light cigarette
สูบงายกวาบุหรี่ทั่วไป Easier than regular cigarette
ไมแตกตาง No difference
สูบยากกวาบุหรี่ทั่วไป More difficult than regular cigarette
ไมทราบ/ไมเคยไดยินเรื่องบุหรี่รสออน Do not know/ haven't heard of light
cigarettes
รวม Total

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

38.8
27.9
8.5
24.9

18.5
8.4
1.2
71.8

22.3
12.0
2.6
63.2

100.0

100.0

100.0
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ตาราง 4.3.5
Table 4.3.5

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by opinion on tobacco companies and smoking status
ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ
Opinion on tobacco companies

•

•

•

•

•

บริษัทที่ผลิตยาสูบไมควรไดรับอนุญาตใหทําการสงเสริมการขายบุหรี่
Tobacco companies should not be allowed to promote cigarettes at all.
บริษัทที่ผลิตยาสูบควรจํากัดใหจัดทําซองบุหรีแ่ บบเรียบๆ หามใชสีสนั สวยงาม โดยมี
เพียงชื่อบุหรี่และคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเทานั้น Tobacco companies should
be required to sell cigarettes in plain packaging that is, in packs with only
the brand name and the health warnings, but without colourful designs on
the rest of the pack.
บริษัทที่ผลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
Tobacco companies lie about the dangers of smoking.
บริษัทที่ผลิตยาสูบพยายามทําใหคนรุนเดียวกับวัยรุนหันมาสูบบุหรี่
Tobacco companies try to get people my age to smoke.
บริษัทที่ผลิตยาสูบไดทําสิ่งที่ดีใหแกชุมชน
Tobacco companies do good things for the community.

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)
38.8

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)
63.7

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)
59.1

38.8

54.5

51.6

22.9

30.6

29.2

21.4

19.7

20.0

15.9

7.0

8.7

ตาราง 4.3.6
Table 4.3.6

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพและสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Percentage of sample by knowledge on health effect of smoking and smoking status
ความรูเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่
knowledge on health effect of smoking

•
•
•

•
•
•

โรคมะเร็งชองปากในผูที่สูบบุหรี่ Mouth cancer
โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหรี่เพศชาย Impotence in male
โรคมะเร็งปอดในผูไมสูบบุหรี่ที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง
Lung cancer in non-smokers from second hand smoke
ฟนดําในผูสูบบุหรี่ Stained teeth
แกเร็วกวาอายุ Premature ageing
โรคหลอดเลือดในสมอง Stroke

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

88.6
71.6
94.0

93.3
76.8
95.4

92.4
75.9
95.2

86.6
88.6
76.6

94.5
96.6
81.2

93.1
95.2
80.3
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ตาราง 4.3.7
Table 4.3.7

•
•
•
•
•
•
•
•

รอยละของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ จําแนกตามแหลงโฆษณา / สงเสริม
การขาย และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample who ever seen advertisement/promotion of cigarette by source of
advertisement/promotion of cigarette and smoking status
แหลงโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
Source of advertisement/promotion of cigarette
(ตอบไดมากกวา 1) (Select all that apply)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

โทรทัศน Television
วิทยุ Radio
โปสเตอร Poster
ปายโฆษณาขนาดใหญ Billboards
หนังสือพิมพ / นิตยสาร Newpapers or magazines
รานคายอย / รานคาใหญ Shops or stores
ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน / สถานบันเทิงตาง ๆ Entertainment venues
ผูขายเรตามทองถนน Street vendors

11.4
5.0
10.9
6.5
9.0
15.9
14.4
14.0

10.4
3.7
8.9
5.1
9.6
19.7
8.0
13.4

10.6
3.9
9.3
5.4
9.5
19.0
9.2
13.5

ตาราง 4.3.8
Table 4.3.8

รอยละของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ จําแนกตาม
แหลงโฆษณา และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample who ever seen advertisement/information about dangers of smoking by
source of advertisement and smoking status

แหลงโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
Source of advertisement/information about dangers of smoking
(ตอบไดมากกวา 1) (Select all that apply)
•
•
•
•
•
•
•
•

โทรทัศน Television
วิทยุ Radio
โปสเตอร Poster
ปายโฆษณาขนาดใหญ Billboards
หนังสือพิมพ / นิตยสาร Newpapers/magazines
กอนหรือหลังฉายภาพยนตร Before or after film show
ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน / สถานบันเทิงตาง ๆ Entertainment venues
บนซองบุหรี่ On cigarette pack

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

75.6
33.8
63.2
42.5
57.7
41.3
36.8
85.6

79.9
40.6
74.0
39.4
60.7
38.8
26.4
86.1

79.1
39.4
72.1
39.9
60.2
39.3
28.3
86.0
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ตาราง 4.3.9ก รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และสถานภาพการ
สูบบุหรี่
Table 4.3.9a Percentage of sample by frequence of seeing warning label on cigarette package and

smoking status
สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

2.0

10.6

9.0

เคย – เห็นนาน ๆ ครั้ง Rarely

13.4

20.8

19.4

เคย – เห็นบางบางครั้ง Sometimes

14.4

27.4

25.0

เคย – เห็นบอย Often

44.3

22.7

26.6

เคย – เห็นบอยมาก Very often

25.9

18.5

19.9

100.0

100.0

100.0

ความถี่ในการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
Frequence of seeing warning label on cigarette package
ไมเคยเห็น Never

รวม Total

ตาราง 4.3.9ข รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.9b Percentage of sample by opinion on effect of warning label on cigarette pack and smoking

status
สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

ไมเคยทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพเลย Not at all

6.6

6.3

6.3

ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพบางเล็กนอย A little

62.9

36.8

41.5

ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพมาก A lot

30.5

54.1

49.9

0.0

2.8

2.3

100.0

100.0

100.0

ความคิดเห็นตอผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
Opinion on effect of warning label on cigarette pack made think
about the health risks of smoking

ไมเคยเห็นคําเตือนบนซองบุหรี่ Never seen any warning labels
รวม Total
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ตาราง 4.3.9ค รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอความนาเชือ่ ถือของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.9c Percentage of sample by opinion on reliability of warning label on cigarette package and smoking
status
สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

ไมนาเชื่อถือ Not at all believable

3.0

3.7

3.6

นาเชื่อถือเล็กนอย A little believable

25.0

16.7

18.2

นาเชื่อถือมาก Very believable

72.0

79.6

78.2

100.0

100.0

100.0

ความคิดเห็นตอความนาเชือ่ ถือของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่

Opinion on reliability of warning label on cigarette package

รวม Total

ตาราง 4.3.9ง รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.9d Percentage of sample by opinion on effect of warning label on cigarette package and smoking status
ความคิดเห็นตอฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
Opinion on effect of warning label in discouraging people your age from
smoking

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

ไมมีผลทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่เลย Not at all

12.5

21.4

19.8

มีผลทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่เล็กนอย A little

63.5

58.3

59.2

มีผลทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่มาก A lot

24.0

20.3

21.0

100.0

100.0

100.0

รวม Total
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ตาราง 4.3.10 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.10 Percentage of sample by having older brothers or sisters smoke and smoking status
การมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่
Having older brothers or sisters smoke

สูบบุหรี่
Smoker
(n=201)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=895)

ภาพรวม
Overall
(n=1,096)

ไมมีพี่ชาย/พี่สาว Do not have older brother or sister
มีพี่ชาย/พี่สาวที่ไมสูบบุหรี่ Have older brother or sister who do not smoke
มีพี่ชาย/พี่สาวที่สูบบุหรี่ Have older brother or sister who smoke
มีพี่ชาย/พี่สาวแตไมทราบวาสูบบุหรี่หรือไม Do not know if they smoke
รวม Total

37.8
18.4
29.9
13.9
100.0

45.9
29.4
17.7
7.0
100.0

44.4
27.4
19.9
8.3
100.0

ตาราง 4.3.11 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.11 Percentage of sample by number of close friends smoking and smoking status
สูบบุหรี่
ไมสูบบุหรี่
ภาพรวม
จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ (คน)
Smoker
Non-smoker
Overall
Number of close friends smoking (cases)
(n=201)
(n=894)*
(n=1,095)*
ไมมี None
1
2
3
4
5
รวม Total
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ Not include do not know/ do not answer

2.0
7.0
12.4
15.9
16.9
45.8
100.0

59.2
10.0
12.9
10.0
2.9
5.1
100.0

48.7
9.4
12.8
11.1
5.5
12.6
100.0
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ตาราง 4.3.12 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Table 4.3.12 Percentage of sample by applying religious beliefs in daily life and smoking status
สูบบุหรี่
ไมสูบบุหรี่
ภาพรวม
การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวติ ประจําวัน
Smoker
Non-smoker
Overall
Applying religious beliefs in daily life
(n=201)
(n=894)*
(n=1,095)*
ไมเคยใชเลย Never
แทบจะไมเคยใชเลย Almost never
ใชบางครั้ง Sometimes
ใชตลอดเวลา All the time
รวม Total
* ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ Not include do not know/ do not answer

10.4
16.4
59.2
13.9
100.0

5.7
7.0
70.2
17.0
100.0

6.6
8.8
68.2
16.4
100.0
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ตาราง 4.4 อัตราสวนของโอกาส (Odds Ratios) ในการทํานายการสูบบุหรี่ของ
กลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 3
Table 4.4 Odds ratios of predictors of youth smoking in wave 1 wave 2 and wave 3
surveys
ตัวแปร
Variables

การสํารวจรอบที่ 1 การสํารวจรอบที่ 2 การสํารวจรอบที่ 3
Wave 1 survey Wave 2 survey Wave 3 survey
(n=1,089)
(n=993)
(n=949)
0.97
1.25*
0.99
0.14***
0.10***
0.12***
1.05
1.10
1.36
0.68
0.33***
0.58*

อายุ Age
• เพศ Gender (ref = male)
• เขตที่อยูอาศัย Residential area (ref = urban)
• เปนนักเรียน/นักศึกษา student status (ref = non –
student)
• จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ Number of close friends
1.74***
smoke
• จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่ Number of
3.68***
smoker in household
• มีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่ Older sibling smoke
0.82
(ref= none)
• การดื่มเหลา/เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา
Drink in
last month (ref = never)
- เคยดื่ม 1-5 ครั้ง 1-5 times
5.09***
- เคยดื่มมากกวา 5 ครั้ง More than five times
8.20***
• พื้นที่ที่อนุญาตใหสบ
ู บุหรี่ในบาน Home area
allowed to smoke (ref=allowed everywhere)
1.75
- ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในบาน Not allowed anywhere
- อนุญาตใหสูบไดบางเวลา/บางพื้นทีใ่ นบาน
1.17
Allowed some place/ sometimes
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001
* Significant at 0.05 level ** Significant at 0.01 level *** Significant at 0.001 level
•

1.61***

1.88***

1.44*

1.52*

2.34**

1.36

2.55**
3.99***

2.19**
3.94***

1.43
0.73

0.96
0.50
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ตาราง 4.4 อัตราสวนของโอกาส (Odds Ratios) ในการทํานายการสูบบุหรี่ของ
กลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 (ตอ)
Table 4.4 Odds ratios of predictors of youth smoking in wave 1 wave 2 and wave 3
surveys (continued)
ตัวแปร
Variables

การสํารวจรอบที่ 1 การสํารวจรอบที่ 2 การสํารวจรอบที่ 3
Wave 1 survey Wave 2 survey Wave 3 survey
(n=1,089)
(n=993)
(n=949)

ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ Opinion on smoking
(ref: Very bad)
- การสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดี Bad
1.22
2.15
- การสูบบุหรี่เปนสิ่งธรรมดา Normal
• ความรูสึกตอตนเอง Feeling about oneself (ref: Like
myself)
2.05
- ไมชอบตัวเอง Do not like myself
- เกลียดตัวเอง Hate myself
2.02
• ความเห็นตอสิ่งที่ตนเองกระทํา Opinion on self
doing (ref: Do most things ok)
1.58
- ทําผิดพลาดหลายเรื่อง Do some things wrong
0.23
- ทําผิดพลาดทุกเรื่อง Do everything wrong
• ความรูสึกเศรา Feeling of sadness (ref: Not sad at all)
- เศราบางครั้ง Sad once in a while
0.94
- เศราหลายครั้ง Sad many times
3.56*
- เศราตลอดเวลา Sad most of the time
1.13
การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
Applying religious beliefs in daily life (ref: Almost never)
1.20
- ใชบางครั้ง sometimes
- ใชตลอดเวลา all the time
1.72
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001
* Significant at 0.05 level ** Significant at 0.01 level *** Significant at 0.001 level
•

0.75
1.93

1.33
2.16*

1.88
1.08

2.02
2.84***

3.16***
2.78

1.33
2.75

1.05
1.36
1.72

1.25
1.44
3.14

0.41**
0.57

0.96
1.13

133
ตาราง 4.4 อัตราสวนของโอกาส (Odds Ratios) ในการทํานายการสูบบุหรี่ของ
กลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 (ตอ)
Table 4.4 Odds ratios of predictors of youth smoking in wave 1 wave 2 and wave 3
surveys (continued)
การสํารวจรอบที่ 1 การสํารวจรอบที่ 2 การสํารวจรอบที่ 3
Wave 1 survey Wave 2 survey Wave 3 survey
(n=1,089)
(n=993)
(n=949)
• จํานวนแหลงทีเคยเห็นการโฆษณาบุหรี/สงเสริมการขาย
0.93
0.97
0.99
บุหรี่ Number of media outlets seen tobacco
advertisement
• จํานวนแหลงทีเคยเห็นการโฆษณา/ขาวสารเกียวกับ
0.98
0.95
1.04
อันตรายจากการสูบบุหรี่ Number of media outlets
seen information about danger of smoking
• ความบอยในการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี
Frequence of notice health warning on cigarette
pack (ref: very often)
- ไมเคยเห็น Never
0.69
0.77
0.41
- เห็นนานๆ ครั้ง Rarely
0.96
0.34*
0.63
- เห็นบางครั้ง Sometimes
0.77
0.34*
0.57
- เห็นบอย Often
1.04
1.73
1.22
366.99***
494.74***
2 log likelihood
324.08***
N
993
949
1085
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001
* Significant at 0.05 level ** Significant at 0.01 level *** Significant at 0.001 level
ตัวแปร
Variables
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ตาราง 4.5.1
Table 4.5.1

รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เพศ และรอบการสํารวจ
Percentage of sample by smoking status, gender and survey round

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non – smoker
รวม Total

รอบที่ 1 Wave 1
รอบที่ 2 Wave 2
รอบที่ 3 Wave 3
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
Male Female Total
Male Female Total
Male Female Total
(n=523) (n=477) (n=1,000) (n=507) (n=455) (n=962) (n=582) (n=514) (n=1,096)
20.3
79.7
100.0

1.5
98.5
100.0

11.3
88.7
100.0

27.8
72.2
100.0

2.3
97.7
100.0

15.0
85.0
100.0

32.1
67.9
100.0

2.7
97.3
100.0

18.3
81.7
100.0

ตาราง 4.5.2ก รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามประสบการณซอื้ บุหรี่ รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.2a Percentage of sample by experience of buying cigarettes, survey round and smoking status
ประสบการณซื้อบุหรี่
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non - smoker
ภาพรวม Overall
ในชวง 30 วันที่ผานมา
Experience of buying รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3
cigarettes in the past
30 days

(n=120)* (n=108)* (n=126)* (n=880)* (n=726)* (n=646)* (n=1,000)* (n=834)* (n=772)*

เคยซื้อ Yes
50.8
50.0
63.5
ไมเคยซื้อ No
49.2
50.0
36.5
รวม Total
100.0 100.0 100.0
* อายุต่ํากวา 18 ป * Age lower than 18 years

42.5
57.5
100.0

42.6
57.4
100.0

39.8
60.2
100

43.5
56.5
100.0

43.5
56.5
100.0

43.7
56.3
100.0
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ตาราง 4.5.2ข รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามประสบการณถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เนือ่ งจากอายุต่ํากวา 18 ป
รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.2b Percentage of sample by experience of being refused to sell cigarette because of age lower than
18 years and smoking status
ประสบการณถูกปฏิเสธ
การขายบุหรี่

Experience of being
refused to sell cigarette
ไมเคยถูกปฏิเสธ No
เคยถูกปฏิเสธ Yes
รวม Total

สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non - smoker
ภาพรวม Overall
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3
(n=95)* (n=100)* (n=116)* (n=481)* (n=457)* (n=335)* (n=576)* (n=557)* (n=451)*
23.2
76.8
100.0

36.0
64.0
100.0

49.1
50.9
100.0

49.7
50.3
100.0

53.0
47.0
100.0

58.2
41.8
100.0

45.3
54.7
100.0

* ตัวอยางอายุต่ํากวา 18 ป ที่เคยซื้อบุหรี่ * Age lower than 18 years who ever bought cigarette.

49.9
50.1
100.0

55.9
44.1
100.0

ตาราง 4.5.3 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยเห็นการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย รอบการสํารวจ และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.3 Percentage of sample by ever seen tobacco products displayed at point of sale, survey round and
smoking status
การเคยเห็นการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย

Ever seen tobacco products displayed
at point of sale
ไมเคย No
เคย Yes
รวม Total

สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall
รอบที่ 2
รอบที่ 3 รอบที่ 2
รอบที่ 3 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 3
Wave 2 Wave 3
Wave 2
Wave 3 Wave 2
(n=894) (n=961) (n=1,094 )
(n=141)
(n=200) (n=820)
53.9
46.1
100.0

51.0
49.0
100.0

51.3
48.7
100.0

44.2
55.8
100.0

51.7
48.3
100.0

45.4
54.6
100.0
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ตาราง 4.5.4
Table 4.5.4

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการจํากัดพืน้ ทีส่ ูบบุหรีใ่ นบาน รอบการสํารวจ และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Percentage of sample by home smoking restriction, survey round and smoking status

สูบบุหรี่ Smoker
การจํากัดพื้นที่ สูบบุหรีใ่ นบาน รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Home smoking restriction Wave 1 Wave 2 Wave 3
(n=120) (n=141) (n=201)

ภาพรวม Overall
ไมสูบบุหรี่ Non - smoker
รอบที่ 1
รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 1
Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3
(n=880)
(n=819) (n=893) (n=1,000) (n=960) (n=1,094)*

สูบบุหรี่ไดทุกพื้นที่ Smoking
is allowed everywhere.

20.0

21.3

17.9

12.0

11.1

8.2

13.0

12.6

10.0

สูบบุหรี่ไดบางพื้นที่ Smoking
is allowed somewhere.

50.8

31.2

38.8

60.9

22.5

28.3

59.7

23.8

30.3

ไมใหสูบบุหรี่ในบาน
Smoking is not allowed
anywhere.

29.2

47.5

43.3

27.0

66.4

63.5

27.3

63.6

59.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

รวม Total
* ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ

* Not include do not know/do not answer

ตาราง 4.5.5ก
Table 4.5.5a

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอการหามสูบบุหรี่ในผับ บาร รอบการสํารวจ และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by opinion on banning smoking in pub and bar, survey round and smoking
status
สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall

ความคิดเห็นตอการหามสูบบุหรี่ในผับ บาร
Opinion on banning smoking in pub and bar
พอใจมาก Strongly in favour
พอใจเล็กนอย Somewhat in favour
ไมพอใจเล็กนอย Somewhat against
ไมพอใจมาก Strongly against
ไมมีความเห็น No opinion
รวม Total

รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 2 Wave 3 Wave 2 Wave 3 Wave 2 Wave 3
(n=141) (n=201) (n=820) (n=895) (n=961) (n=1,096)
22.0
22.0
14.9
5.0
36.2
100.0

36.3
18.9
13.9
9.0
21.9
100.0

58.2
7.1
4.3
7.9
22.6
100.0

58.5
7.2
3.5
8.3
22.6
100.0

52.9
9.3
5.8
7.5
24.6
100.0

54.5
9.3
5.4
8.4
22.4
100.0
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ตาราง 4.5.5ข
Table 4.5.5b

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอการหามสูบบุหรี่ในคอฟฟช ็อป และคาเฟ รอบการ
สํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by opinion on banning smoking in coffee shop and café, survey round and
smoking status
สูบบุหรี่ Smoker

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker

ความคิดเห็นตอการหามสูบบุหรี่ในคอฟฟช็อป และคาเฟ รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 2

Opinion on banning smoking in coffee shop and café Wave 2 Wave 3 Wave 2
(n=141) (n=201) (n=820)
พอใจมาก Strongly in favour
พอใจเล็กนอย Somewhat in favour
ไมพอใจเล็กนอย Somewhat against
ไมพอใจมาก Strongly against
ไมมีความเห็น No opinion
รวม Total

22.7
24.1
13.5
4.3
35.5
100.0

37.3
18.9
9.5
8.0
26.4
100.0

61.0
6.7
2.9
7.3
22.1
100.0

รอบที่ 3
Wave 3
(n=895)
64.0
7.0
2.8
6.8
19.3
100.0

ภาพรวม Overall

รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 2 Wave 3
(n=961) (n=1,096)
55.4
93
4.5
6.9
24.0
100.0

59.1
9.2
4.0
7.0
20.6
100.0

ตาราง 4.5.6ก รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามความถี่ของการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ รอบการสํารวจและ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.6a Percentage of sample by frequence of seeing warning label on cigarette pack, survey round and
smoking status
ภาพรวม Overall
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non - smoker
ความถี่ของการเห็นฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี่
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Frequence of seeing warning Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3
label on cigarette pack
(n=120) (n=141) (n=201) (n=880) (n=820) (n=895) (n=1,000) (n=961) (n=1,096)
ไมเคยเห็น Never
เคยเห็นนาน ๆ ครั้ง Rarely
เคยเห็นบางบางครั้ง Sometime
เคยเห็นบอย Often
เคยเห็นบอยมาก Very often
รวม Total

9.2
16.7
18.3
35.0
20.8
100.0

2.8
6.4
13.5
44.0
33.3
100.0

2.0
13.4
14.4
44.3
25.9
100.0

21.4
20.1
29.4
17.0
12.0
100.0

8.7
20.7
29.8
22.1
18.8
100.0

10.6
20.8
27.4
22.7
18.5
100.0

19.9
19.7
28.1
19.2
13.1
100.0

7.8
18.6
27.4
25.3
20.9
100.0

9.0
19.4
25.0
26.6
19.9
100.0
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ตาราง 4.5.6ข รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ
รอบการสํารวจและสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.6b Percentage of sample by effect of warning label on thinking about danger of smoking, survey round
and smoking status
ผลของฉลากคําเตือน
Effect of warning label
ไมเคยคิด Not at all
คิดบางเล็กนอย A little
คิดมาก A lot
ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนดานสุขภาพ
บนซองบุหรี่ Never seen any
warning labels
รวม Total

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker
ภาพรวม Overall
สูบบุหรี่ Smoker
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3
(n=114) (n=141) (n=197) (n=819) (n=820) (n=892) (n=933) (n=961) (n=1,089)
10.5
64.0
25.4
10.5

6.4
56.7
34.0
2.8

6.6
62.9
30.5
0.0

10.5
48.7
40.8
10.5

7.3
45.4
45.0
2.3

6.3
36.8
54.1
2.8

10.5
50.6
38.9
10.5

7.2
47.0
43.4
2.4

6.3
41.5
49.9
2.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ตาราง 4.5.6ค รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนที่ทําใหคนในวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่
รอบการสํารวจและสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.5.6c Percentage of sample by effect of warning label on discourage people your age from smoking, survey
round and smoking status
ผลของฉลากคําเตือน
Effect of warning label
ไมมีผลเลย Not at all
มีผลเล็กนอย A little
มีผลมาก A lot
ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่
Never seen any warning labels
รวม Total

สูบบุหรี่ Smoker
รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 3
Wave 2
(n=141) (n=200)

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker
ภาพรวม Overall
รอบที่ 2
รอบที่ 3 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 2
Wave 3
Wave 2 Wave 3
(n=820)
(n=872)
(n=961) (n=1,072)

15.6
61.7
22.7
0.0

12.5
63.5
24.0
0.0

19.8
60.2
20.0
0.0

21.4
58.3
20.3
0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

19.1
60.5
20.4
0.0

19.8
59.2
21.0
0.0

100.0

100.0
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ตาราง 4.5.7
Table 4.5.7

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
รอบการสํารวจและสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by frequence of seeing advertisement of cigarette, survey round and
smoking status

ความถี่ในการเห็นโฆษณาบุหรี่
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา
Frequence of seeing
advertisement in the past
12 months
ไมเคยเห็น Never
เคยเห็นบางบางครั้ง Sometimes
เคยเห็นบอย Often
ไมคอยไปดูกีฬา คอนเสิรต ฯลฯ
Hardly attend sports, concerts
รวม Total

สูบบุหรี่ Smoker

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker

ภาพรวม Overall

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3
(n=120) (n=141) (n=201) (n=880) (n=820) (n=895) (n=1,000) (n=961) (n=1,096)
50.8
33.3
9.2
6.7

60.3
29.8
8.5
1.4

55.7
22.4
9.0
12.9

63.3
28.0
3.3
5.5

54.6
35.2
4.9
5.2

61.5
29.2
3.6
5.8

61.8
28.6
4.0
5.6

55.5
34.4
5.4
4.7

60.4
27.9
4.6
7.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ตาราง 4.5.8
Table 4.5.8

รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามแหลงที่เคยเห็นโฆษณาบุหรี่ รอบการสํารวจและสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Percentage of sample by source of ever seen cigarette advertisement, survey round and smoking
status

แหลงที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ ในชวง 6 เดือนที่ผานมา
Source of ever seen cigarette advertisement in
the past 6 months
(ตอบไดมากกวา 1) (Select all that apply)
โทรทัศน Television
วิทยุ Radio
โปสเตอร Poster
ปายโฆษณาขนาดใหญ Billboards
หนังสือพิมพ/นิตยสาร Newspapers/ magazines
รานคายอย/รานคาใหญ Shops and stores
ดิสโกเทค/คาราโอเกะ เลานจ/สถานบันเทิงตาง ๆ
Discos/Karaoke/ Lounges/ other entertainment venues
ผูขายเรตามทองถนน Street vendor

สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non - smoker
ภาพรวม Overall
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 1 Wave 2 Wave 3
(n=120) (n=141) (n=201) (n=800) (n=820) (n=895) (n=1,000) (n=961) (n=1,096)
14.2
10.0
15.0
7.5
14.2
30.8
25.8

29.8
22.0
31.2
21.3
32.6
51.1
34.8

11.4
5.0
10.9
6.5
9.0
15.9
14.4

11.4
5.5
11.4
7.7
9.4
28.1
17.4

31.5
12.7
31.0
17.2
25.5
50.1
25.7

10.4
3.7
8.9
5.1
9.6
19.7
8.0

11.7
6.0
11.8
7.7
10.0
28.4
18.4

31.2
14.0
31.0
17.8
26.5
50.3
27.1

10.6
3.9
9.3
5.4
9.5
19.0
9.2

19.2

34.0

14.0

16.7

25.0

13.4

17.0

26.3

13.5

145

146

ภาคผนวก ข
โครงการติดตามผลกระทบนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกาจากรอบที่ 2 (Household Recontact Form)

MODULE A

Form Completed
Interviewer ID

-

ขอมูลจากรอบที่ 2
ภาค
จังหวัด
ทีอยู ทีสามารถติดตอได :
ชือหัวหนาครัวเรือน :
ทีอยู :
โทรศัพท (บาน)
ชือผูใหขอมูลครัวเรือน

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน
โทรศัทพ (มือถือ)
E-mail

ลําดับครัวเรือน

ลําดับบุคคล

รหัสไปรษณีย

การเปลี่ยนแปลงขอมูลในรอบที่ 3
ชือหัวหนาครัวเรือน :
ทีอยู :
โทรศัพท (บาน)
ชือผูใหขอมูลครัวเรือน

โทรศัทพ (มือถือ)
E-mail

บันทึกการติดตาม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

เวลา

บันทึกผล

1
2
3
4

รหัสไปรษณีย

นัดครังตอไป
วัน/เดือน/ป
เวลา

ขอสรุปสําหรับการปฏิเสธการสัมภาษณ (ใหวงกลม)
1.หาครัวเรือนไมพบ
2.ครัวเรือนยายออกไป ตามหาไมได
3.ครัวเรือนยายออกไป ติดตอไมได
4.ไมปลอดภัย

5.ติดตอไมได - สภาพอากาศ
6.ไมมีคําตอบ - หลังจากพยายาม 4 ครั้ง
7.ไมมีคําตอบ - ชวงเวลาสํารวจเสร็จสิ้น
8.การปฏิเสธของครัวเรือน

9.มีปญหาเรื่องภาษา
10.ไมมีใครสามารถตอบได
11.ไมสามารถสํารวจไดเนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ ..............
12.การติดตอสําเร็จ - ทําการสํารวจ
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แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกาจากรอบที่ 2 (Household Recontact Form)

MODULE B

ลําดับ
ที่

ชื่อผูใหขอมูล

ประเภทของผูให
ขอมูลในรอบที่ 2

1
2
3
4

รหัสผลสวนบุคคล
ของผูใหขอมูลใน
รอบที่ 3*

บันทึกผล

การเปลี่ยนแปลง
ที่อยูใหม
ใช/ไมใช

LQ :

สามารถขอสัมภาษณ
ทางโทรศัพท
ใช/ไมใช

ผูชายที่สูบบุหรี่
ผูหญิงทีส่ ูบบุหรี่
วัยรุน

*รหัสผลสวนบุคคลของผูใหขอมูล
1. ไมสําเร็จ (หลังจากพยายาม 4 ครั้ง)
2. มีปญหาเรื่องภาษา
3. ทุพพลภาพทางกาย หรือใจ
4. การปฏิเสธของตัวแทน

กรอกที่อยูใหมของผูใหขอมูลไดในกรณีที่ในอีก 1 ปขางหนา
ผูใหสัมภาษณคาดวาจะยายที่อยู
ที่อยูใหม เลขที่
หมูที่
อําเภอ
เบอรโทร (บาน)

ถนน
ตําบล
จังหวัด
เบอรมือถือ

5. การปฏิเสธ
6. ไมสําเร็จ ( การเริ่มตน , ผูใหสัมภาษณขอสิน้ สุดการใหขอ มูลกอนสิ้นสุดการสัมภาษณ)
7. สําเร็จ
8. ไมไดเปนสวนหนึ่งของครัวเรือน และติดตอไมได หรือตามหาไมพบ

กรอกชื่อและที่อยูของผูที่สามารถติดตอผูใหขอมูลไดในกรณีอีก 1 ปขางหนา
ผูใหสัมภาษณคาดวาจะยายที่อยู
ชื่อ-สกุล
ความสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถาม
ที่อยู เลขที่
ถนน
ตําบล
อําเภอ
เบอรโทรศัพท

หมูที่
จังหวัด
เบอรมือถือ

รหัส
พนักงาน
สัมภาษณ

ภาคผนวก ค
MODULE A

โครงการติดตามผลกระทบนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหมในรอบที่ 3 (Household Enumeration Form)

Form Completed

-

Interviewer ID

ขอมูลจากรอบที่ 3
ภาค
จังหวัด
ที่อยู ที่สามารถติดตอได :
ชื่อหัวหนาครัวเรือน :
ที่อยู :
โทรศัพท (บาน)
ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

วัน/เดือน/ป

ลําดับบุคคล

รหัสไปรษณีย
โทรศัทพ (มือถือ)
E-mail

บันทึกการติดตาม
ครั้งที่

ลําดับครัวเรือน

เวลา

บันทึกผล

1
2
3
4

ขอสรุปสําหรับการปฏิเสธการสัมภาษณ (ใหวงกลม)
1.หาบานไมพบ
7.ไมมีคําตอบ - ชวงเวลาสํารวจเสร็จสิ้น
2.บานไมมีคนอยู
8.การปฏิเสธของครัวเรือน
3.ไมใชครัวเรือน เชน สถานที่ทาํ งาน
9.มีปญ
 หาเรื่องภาษา
4.ไมปลอดภัย
10.ไมมีใครสามารถตอบได
5.ติดตอไมได - สภาพอากาศ
11.ไมสามารถสํารวจไดเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ ระบุ ........
6.ไมมีคําตอบ - หลังจากพยายาม 4 ครั้ง
12.การติดตอสําเร็จ - ทําการสํารวจ

นัดครังตอไป
วัน/เดือน/ป
เวลา

ถาครัวเรือนปฏิเสธการใหสมั ภาษณ :
1.จํานวนคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนอายุ 18 ปข้นึ ไป
2.จํานวนคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนอายุ 18 ปข้นึ ไป
ที่สูบบุหรี่เปนประจํา

=
=
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แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหมในรอบที่ 3 (Household Enumeration Form)

MODULE B
ลําดับที่

ชื่อสมาชิกในครัวเรือน
( กลุมผูใหญอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป)

เพศ
ชาย/หญิง

พฤติกรรมการสูบบุหรี่
สูบ/ไมสูบ

อายุ
(อายุเต็มป)

ผูตอบแบบสอบถาม
ใช/ไมใช

LQ :

บันทึกผล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KISH GRID
จํานวน
ผูเขาขาย
1
2
3
4
5

ชือสมาชิกในครัวเรือน (กลุมเด็กอายุ 13 – 17 ป)

1
2
3
4
5
ปในครัวเรือน

=

จํานวนผูชายที่สูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน

=

จํานวนเด็กที่อายุระหวาง 5-12 ปในครัวเรือน

=

จํานวนผูหญิงที่สูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน

=

จํานวนเด็กที่อายุระหวาง 13-17 ปในครัวเรือน

=

จํานวนผูชายที่ไมสูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน

=

จํานวนผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน

=

จํานวนเด็กที่อายุต่ํากวา

5

ID

ประเภทของผูใหขอมูล

1
2
3

ผูชายทีสูบบุหรี
ผูหญิงทีสูบบุหรี

4

วัยรุน

ชื่อผูเขาขายที่ถูกเลือก

รหัสผลสวนบุคคลของผูใหขอมูล *

รหัสพนักงานสัมภาษณ

1
1
1
3
1
3

2
1
2
1
2
4

3
1
2
2
3
5

ตัวเลขตัวสุดทายของอายุ
4 5 6 7
1 1 1 1
1 1 2 2
3 2 3 1
4 2 3 4
1 2 3 4

8
1
1
1
1
5

9
1
1
2
2
1

* รหัสผลสวนบุคคลของผูใหขอมูล
0. ไมไดเปนสวนหนึ่งของครัวเรือน และติดตอไมได หรือตามหาไมพบ
1. ไมสําเร็จ (หลังจากพยายาม 4 ครั้ง)
2. มีปญหาเรื่องภาษา
3. ทุพพลภาพทางกาย หรือใจ
4. การปฏิเสธของตัวแทน
5. การปฏิเสธ
6. ไมสําเร็จ ( การเริ่มตน , ผูใหสัมภาษณขอสิ้นสุดการใหขอมูลกอน
สิ้นสุดการสัมภาษณ)
7. สําเร็จ

0
1
2
3
3
2
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ภาคผนวก ง
โครงการ International Tobacco Control Policy Survey (Thailand)
การสํารวจระดับประเทศ รอบที่ 3 (พ.ศ. 2551)
ดําเนินการโดย : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ID

รวมกับ
สถาบันมะเร็งแหงรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตเลีย
และ
มหาวิทยาลัยวอเตอรลู ประเทศแคนาดา

ภาค
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
หมูบาน

แบบสอบถามสําหรับวัยรุน
(กลุมตัวอยางเกาจากรอบที่ 2)
ชื่อหัวหนาครัวเรือน
ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน
ชื่อผูตอบแบบสอบถาม
บานเลขที่
ตําบล
หมายเลขโทรศัพท บาน
ทําเลที่ตั้ง

หมูที่

ลําดับบุคคล

ชื่อหมูบาน
อําเภอ

1. เมือง

ลําดับครัวเรือน

จังหวัด
มือถือ
2. ชนบท

พนักงานสัมภาษณ : บันทึกผลความพยายามติดตอขอใหตอบแบบสอบถาม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

เวลา

นัดครั้งตอไป
วัน/เดือน/ป
เวลา

บันทึกผล

1.
2.
3.
4.
เริ่มกรอกขอมูลเวลา
พนักงานสัมภาษณ
ผูควบคุมงานสนาม
ผูตรวจแบบสอบถาม
ผูลงรหัส

จบการกรอกขอมูลเวลา

รวม

นาที

วันที่

เดือน

พ.ศ.

2551

วันที่

เดือน

พ.ศ.

2551

วันที่

เดือน

พ.ศ.

2551

วันที่

เดือน

พ.ศ.

2551
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ใบแสดงความยินยอมการเขารวมโครงการ
เรียน

ผูใหขอมูล

ดว ย สถาบัน วิจ ัย ประชากรและสัง คม มหาวิท ยาลัย มหิด ล กํ า ลัง ดํ า เนิน การสํ า รวจเพื ่อ ติด ตาม
ผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย รอบที่ 3 ป พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ทัศนคติของวัยรุนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และประสบการณที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ ซึ่งจะนําไปเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการปองกันและลดการสูบบุหรี่
สถาบันฯ จึงขอเวลา และขออนุญาตทานกรอกขอมูลลงในแบบสอบถาม ขอมูลที่ทานใหไมวาจะเปนขอมูลที่
เกี่ยวกับตัวทานหรือบุคคลอื่นที่ทานเอยถึง ทางสถาบัน ฯ จะเก็บรักษาไวเปนความลับ และจะใชเพื่อ การวิจัยเทานั้น
ขอมูลจะถูกนําไปวิเคราะหในภาพรวมและนําเสนอเปนรายงานการวิจัยที่ไมปรากฏชื่อผูใหขอมูล ในการสํารวจครั้งนี้
ทานมีสิทธิ์ที่จะใหหรือไมใหขอมูลก็ไดแลวแตความสมัครใจของทาน
สถาบัน ฯ หวังวาทานจะกรุณาใหความรวมมือในครั้งนี้ ถาทานมีคําถามใด ที่เกี่ยวกับการสํารวจหรือมี
ขอสงสัยประการใด โปรดติดตอสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่อยูและหมายเลขโทรศัพท
ที่ใหไวขางลางนี้
ขอไดรับความขอบคุณอยางสูงจากสถาบัน ฯ
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท 0 2441 0201 – 4
ขาพเจาไดรับทราบวัตถุประสงคของการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จากการอานดวยตนเอง หรือใหพนักงานสนาม
ของโครงการอานใหฟงแลว ขาพเจายินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดลงลายมือชื่อ หรือให
พนักงานสนามผูที่อานใหขาพเจาฟง ลงลายมือชื่อในใบแสดงความยินยอมใหขอมูลแทนขาพเจา
ลงชื่อ ...............................................................
พนักงานสนาม (ลงนามแทน)
วันที่.......เดือน............................พ.ศ. 2551

ลงชื่อ .............................................................
ผูตอบแบบสอบถาม
วันที่.......เดือน............................พ.ศ. 2551
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คําแนะนําสําหรับการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติของวัยรุนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และประสบการณที่เกี่ยวของกับการ
สูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน และบุหรี่มวนเอง (ยาเสน) คุณอาจจะจําคําถามบางขอที่คุณเคยตอบในการสํารวจเมื่อ
ปที่แลว
กรุณาอานคําถามแตละขอดวยความตั้งใจ และตอบอยางตรงไปตรงมาตามความเปนจริง คําตอบที่ไดรับ
จากคุณจะถูกเก็บไวเปนความลับ แมแตคนในครอบครัวของคุณก็จะไมทราบขอมูลนี้
ใหใชดินสอวงกลมรอบขอที่เปนคําตอบที่คุณเลือก โดยเลือกตอบเพียงหนึ่งคําตอบเทานั้น
ยกเวน ขอที่มีคําแนะนําวาใหตอบไดมากกวาหนึ่งขอ, ขอที่ใหขาม หรือใหเขียนคําตอบลงใน
ชองวางตามคําแนะนํา
กรุณาตอบทุกคําถาม แมคําตอบของคุณจะตอบวา “ไมทราบ”
ถาไมเขาใจ หรือมีขอสงสัยในคําถามขอใด กรุณาถามพนักงานสัมภาษณทันที

วิธีการตอบคําถาม

พนักงานสัมภาษณ : ใหอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามกอนที่จะใหผูตอบลงมือตอบแบบสอบถาม ถา
พนักงานสัมภาษณยังอยูที่บานของผูตอบแบบสอบถามก็สามารถชวยตอบขอสงสัยของผูตอบแบบสอบถามได
ถาพนักงานสัมภาษณตองไปบานอื่นตอไป ใหตรวจสอบวาผูตอบแบบสอบถามเขาใจคําแนะนําดีแลว กอนที่จะ
ปลอยใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามลําพัง
หลั ง จากผู ต อบ ตอบแบบสอบถามเสร็ จ แล ว ให พ นั ก งานสั ม ภาษณ ต รวจสอบความครบถ ว นของ
คําตอบ ถาพบวามีขอใดที่ยังไมมีคําตอบ ใหขอใหผูตอบ ตอบเพิ่มเติมจนครบทุกขอ

เกณฑการคัดเลือกวัยรุนที่เปนผูตอบแบบสอบถามตองมีคุณลักษณะดังนี้คอื
1. เปนผูที่เคยตอบแบบสอบถามแลวในการสํารวจรอบที่ 2
2. อายุระหวาง 14 – 19 ป (อายุเต็มป)
3. มีความตั้งใจที่จะอาศัยอยูในครัวเรือนนี้ในอีก 2 ปขางหนา
ถาไมแนใจ หรือคาดวาจะเปลี่ยนที่อยู กรุณาบันทึกรายละเอียดในหนาสุดทายของแบบสอบถาม
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สวนที่ 1 : ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนในครัวเรือน

ลําดับที่

1.1
ชื่อ - นามสกุล

1.1.1*
สถานภาพ
การสํารวจ
1. ผูตอบเดิม
2. ผูอาศัยเดิม
3. ผูยายออก
4. ผูยายเขา

1.2
อายุ
(เต็มป)

1.2.1
วัน/เดือน/ป
เกิด

1.3
เพศ
1.ชาย
2.หญิง

1.4
ความสัมพัน
ธกับหัวหนา
ครัวเรือน
(ดูรหัส)

ผูใหญ (อายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป)
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
เด็ก ( อายุระหวาง 13-17 ป)
1
2.
3.
4.
5.

* สําหรับพนักงานสัมภาษณกรอก โดยเปรียบเทียบกับตารางครัวเรือนในการสํารวจรอบที่ 2
รหัสขอ 1.4 ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน
0 หัวหนาครัวเรือน
1 คูสมรส
2 พอ

3 แม
4 บุตร
5 บุตรของบุตร

6 พี่นอง
7 เขย
8 สะใภ

9 หลาน
10 เหลน
11 ญาติ

12 เพื่อน
13 ผูอาศัย
14 อื่น ๆ (ระบุ)……..

1.5
สถานภาพ
สมรส
1. โสด
2. สมรส
3. หมาย
4. หยา
5. แยก
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1.6
การศึกษา
บุคคลนี้จบการศึกษา
สูงสุดชั้นใด
(บันทึกชั้นที่เรียน
จบแลว)

1.7
อาชีพ
บุคคลนี้มีอาชีพหลักอะไร (บันทึกลักษณะงานที่ทํา
เชน ทําไรขาวโพด
ทํานาขาว คนงานกอสราง)
00 ไมมีอาชีพ
95 นักเรียน / นักศึกษา

1.8
บุคคลนี้อาศัยอยูใน
ครัวเรือนนี้
นานเทาใด
(ใหระบุเปนจํานวนเดือนและ
ปที่อาศัยอยู)
เดือน

ป

ผูใหญ (อายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
เด็ก ( อายุระหวาง 13-17 ป)
1
2.
3.
4.
5.

0

1.9
บุคคลนี้ปจจุบัน
สูบบุหรี่หรือไม
1. สูบ
2. ไมสูบ
3. ไมทราบ
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คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม : กรุณาตอบทุกคําถาม โดยใชดนิ สอวงกลมรอบขอที่เปนคําตอบที่
คุณเลือก ใหเลือกตอบเพียงหนึง่ คําตอบเทานั้น แมคําตอบของคุณจะตอบวา “ไมทราบ” ยกเวนขอที่มีคําแนะนํา
ใหตอบไดมากกวาหนึ่งขอ ขอที่ใหขาม และขอที่เติมคําหรือขอความในชองวางที่จัดไวใหตามคําแนะนํา

สวนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
2(FR12110).

คุณเคยสูบบุหรี่(บุหรี่จากโรงงานหรือบุหรี่มวนเอง) บางหรือไม (แมวาสูบเพียงครั้งหรือสองครั้งก็
นับวาเคยสูบ)
1. ไมเคยสูบ
2. เคยสูบ

3(FR12112).

ตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบันคุณเคยสูบบุหรี่มาแลวกี่มวน
1. ไมเคยสูบเลย
2. เคยสูบแตไมหมดมวน
4. สูบ 11- 100 มวน
5. สูบ มากกวา 100 มวน

3. สูบ 1-10 มวน

4(FR12113).

คุณสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรกเมื่ออายุเทาไร
1. ไมเคยสูบหมดมวน
2. สูบหมดมวนเมื่ออายุ (ระบุ) ………… ป

5(FR12230).

ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณสูบบุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยสูบเลย Æ ขามไปขอที่ 25.
2. สูบ 1-2 วัน
3. สูบบางวันแตนอยกวาอาทิตยละครั้ง
4. สูบอาทิตยละครั้งแตไมไดสูบทุกวัน
5. สูบทุกวัน

7(FR12233).

ในชวง 7 วันที่ผานมา คุณสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย วันละกี่มวน (เฉพาะวันที่สูบ)
1. ไมไดสูบเลย
2. สูบไมถึง 1 มวน
3. สูบวันละ 1 มวน
4. สูบวันละ 2-5 มวน
5. สูบวันละ 6-10 มวน
6. สูบวันละ 11 –20 มวน
7. สูบมากกวา 20 มวน

8(ET12224).

เมื่ออยูกับพอแม คุณสูบบุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยสูบ
2. สูบบางครั้ง

9ก(BR12310). คุณสูบบุหรี่ยี่หออะไรเปนประจํา
1. บุหรี่โรงงานยี่หอ (ถามตอขอ 9ข.)
3. บุหรี่มวนเอง (ขามไปขอที่ 10.)
9ข(BR12311o). บันทึกยี่หอบุหรี่

3. สูบบอย
2. ไมมียี่หอประจํา (ขามไปขอที่ 10.)
4. ไมรูจักยี่หอ / จําไมได (ขามไปขอที่ 10.)
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10(BR12305). บุหรี่ที่คุณสูบเปนประจําเปนบุหรี่ “รสออน” หรือ “รสไมแรง” ใชหรือไม
1. ไมใช
2. ใช
3. ไมมียี่หอประจํา
4. สวนใหญสูบบุหรี่มวนเอง 5. ไมทราบ/จําไมได
11(BR12638). ตามความคิดของคุณ บุหรี่นอก มีรสชาติดีกวาหรือแยกวาบุหรี่ไทย
1. ดีกวา
2. เหมือน ๆ กัน
3. แยกวา
12(SO12101). โดยปกติ (หรือสวนใหญ) คุณไดบุหรี่มาอยางไร
1. ซื้อเอง
2. มีคนซื้อให
3. ไดจากเพื่อน
5. อื่น ๆ (ระบุ)

4. ไมทราบ
4. ไดจากที่บาน

13(PU12105). ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณไดซื้อบุหรี่สําหรับตัวเองบางหรือไม
1. ไมซื้อ
2. ซื้อ
14ก(SO12311). ปกติแลวคุณซื้อบุหรี่สําหรับตัวเองจากที่ไหน
1. จากผูขายเรตามถนน
2. จากรานสะดวกซื้อ
4. จากคอฟฟช็อป หรือรานอาหาร 5. จากเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัติ
7. อื่นๆ ระบุในขอ 14ข
8. ไมเคยซื้อบุหรี่

3. จากซุปเปอรมารเก็ต
6. จากเพื่อน

14ข(SO12311o). แหลงอื่นๆที่คุณซื้อบุหรี่เปนประจําคือที่ไหน
15ก(PU12200). ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยซื้อบุหรี่ที่แบงขายเปนมวน บางหรือไม
1. ไมเคยซื้อ (ขามไปขอที่ 16.)
2. เคยซื้อ (ถามตอขอ 15ข.)
15ข(SO12313). คุณซื้อบุหรี่ที่แบงขายเปนมวนครั้งลาสุดที่ไหน
1. จากรานขายของชํา
2. จากผูขายเรตามถนน
4. จากคอฟฟช็อป
5. จากเพื่อน
7. อื่นๆ (ระบุในขอ 15ค.)

3. จากรานขายหนังสือพิมพ
6. จากบาร รานอาหาร ดิสโกเทค

15ค(SO12313o). อื่นๆ ระบุ
15ง(PU12431). คุณซื้อบุหรี่ที่แบงขายเปนมวน ในราคามวนละเทาไร
1.
บาท/มวน
2. จําราคาไมได
16(SO12103). เมื่อตองการสูบบุหรี่ คุณหาบุหรี่มาสูบไดงายหรือยากแคไหน
1. ยากมาก
2. ยากเล็กนอย
3. คอนขางงาย
4. งายมาก
5. ไมทราบ ไมแนใจ
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17(SB12014). คุณเคยสูบบุหรี่ หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชาบางหรือไม
1. ฉันเลิกสูบบุหรี่แลว
2. ฉันไมเคยสูบบุหรี่หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา
3. ฉันเคยสูบบุหรี่หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชาในบางครั้ง
4. ฉันเคยสูบบุหรี่หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชาเสมอ
กรุณาตอบวา ขอความตอไปนี้เกิดขึ้นกับคุณบอยเพียงใด
18(SB12035). หลังจากหยุดสูบบุหรี่ไประยะหนึ่ง ฉันรูส ึกตองการสูบบุหรี่เพื่อลดอาการกระสับกระสายและหงุดหงิด
1. ถูก - บอยครั้ง
2. ถูก - บางครั้ง
3. ถูก - นอยครั้ง
4. ไมถูกเลย
19(SB12036). เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ฉันเริ่มสูบบุหรี่ใหม ขณะนี้ฉันตองการสูบบุหรี่มากกวาแตกอน เพื่อให
รูสึกหายอยากบุหรี่
1. ถูก - บอยครั้ง
2. ถูก - บางครั้ง
3. ถูก - นอยครั้ง
4. ไมถูกเลย
20(SB12037). ถาฉันไมสูบบุหรี่ซัก 2- 3 ชั่วโมง ฉันจะรูสึกนึกอยากสูบบุหรี่
1. ถูก - บอยครั้ง
2. ถูก - บางครั้ง
3. ถูก - นอยครั้ง
21(QA12220). คุณเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ครั้งสุดทายเมื่อใด
1. ภายใน 1 เดือนที่ผานมา
3. เกินกวา 1 ป

4. ไมถูกเลย

2. ภายใน 1 ปที่ผานมา
4. ไมเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่

22(BQ12155). ขอใดตอไปนี้สามารถอธิบายความคิดเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ของคุณ
0. ตอนนี้ฉันเลิกสูบบุหรี่แลว
1. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบภายใน 1 เดือนขางหนา
2. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบภายใน 6 เดือนขางหนา
3. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบแตไมใชภายใน6 เดือนขางหนา
4. ฉันไมมีแผนวาจะเลิกสูบ
23(PS12209). คุณเคยรูสึกเสียใจบางไหมที่เริ่มสูบบุหรี่
1. เสียใจมาก
2. เสียใจบาง

3. ไมเคยเสียใจเลย
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สวนที่ 3 สวนนีต้ อ งตอบทุกคน
25(AD12165). ในชวง 12 เดือนที่ผานมา เคยมีแพทยหรือพยาบาลพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบ
บุหรี่บางหรือไม
1. ไมเคย 2. เคย 3. ไมเคยไปพบแพทยหรือพยาบาลในชวง 12 เดือนที่ผานมา
26(AD12166). ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยเรียนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่บางหรือไม
1. ไมเคย 2. เคย 3. ไมแนใจ
4. ไมไดเรียนหนังสือในปที่ผานมา
27(FR12311). ปจจุบันนี้ คุณคิดวาคุณถูกจัดอยูในกลุมใด
1. คนเคยสูบบุหรี่ (ปจจุบันไมสูบ)
3. คนสูบบุหรี่บางเวลาหรือเวลาเขาสังคม
5. ไมแนใจวาอยูในกลุมใด

2. คนไมสูบบุหรี่
4. คนสูบบุหรี่เปนประจํา

28(PU12107). ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณเคยซื้อบุหรี่ใหเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวบางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย
29(PU12109). ในชวง 30 วันที่ผานมา เคยมีใครปฏิเสธการขายบุหรี่ใหคุณเพราะอายุของคุณไมถึง 18 ปบาง
หรือไม
1. ไมเคยถูกปฎิเสธ 2. เคยถูกปฎิเสธ 3. ไมเคยพยายามซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา
30(LM12105). คุณเคยเห็น หรือเคยไดยินเกี่ยวกับรสชาติของบุหรี่ เชน รสช็อคโกเลต รสคาปูชิโน หรือ
รสสตรอเบอรี่ บางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย
31(BQ12126). เมื่อใครบางคนไดเริ่มตนสูบบุหรี่เปนประจําแลว คุณคิดวาเปนการงายหรือยากที่เขาจะเลิกสูบบุหรี่
1. ยากมาก
2. คอนขางยาก
3. คอนขางงาย
4. งายมาก
5. ไมทราบ/ไมแนใจ
32(BQ12156). ถาเพื่อนสนิทของคุณยื่นบุหรี่ใหคุณ คุณจะสูบหรือไม
1. ไมสูบแนนอน
2. อาจจะไมสูบ
3. อาจจะสูบ

4. ตองสูบแนนอน

33(BQ12157). ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน 1 ปขางหนา คุณคิดวาคุณจะสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมสูบแนนอน
2. อาจจะไมสูบ
3. อาจจะสูบ
4. ตองสูบแนนอน
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ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
35(WL12203). ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณเคยสังเกตเห็นคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนซองบุหรี่ บอยแคไหน
3. เคย - เห็นบางบางครั้ง
1. ไมเคยเห็น
2. เคย - เห็นนาน ๆ ครั้ง
4. เคย - เห็นบอย
5. เคย - เห็นบอยมาก
36(WL12411). คําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคุณคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพมากนอยเพียงใด
1. ไมเคยคิด
2. คิดบางเล็กนอย
3. คิดมาก
4. ไมเคยเห็นคําเตือนบนซองบุหรี่
37(WL12505). คุณคิดวาฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีความนาเชื่อถือเพียงใด
1. ไมนาเชื่อถือ
2. นาเชื่อถือเล็กนอย
3. นาเชื่อถือมาก
4. ไมเคยเห็นคําเตือนบนซองบุหรี่
38(WL12509). คุณคิดวาฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่มีผลทําใหคนในวัยเดียวกันกับคุณไมคิดที่จะ
สูบบุหรี่หรือไม
1. ไมมีผลเลย
2. มีผลเล็กนอย
3. มีผลมาก
4. ไมเคยเห็นคําเตือนบนซองบุหรี่

การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
39(AD12702). ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยสังเกตเห็นการรณรงคเพื่อลดการสูบบุหรี่ตามสื่อตางๆ (เชน
โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา โปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร) บอยแคไหน
1.ไมเคยเห็น
2. เคย - เห็นบางครั้ง 3. เคย – เห็นบอย
4.เคย - เห็นบอยมาก
40. ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยเห็นการรณรงค หรือขาวสาร เกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ หรือการ
สนับสนุนใหเลิกสูบบุหรี่จากแหลงตอไปนี้บางหรือไม (ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. หรือ
หมายเลข 2. ที่ทานเลือก)
แหลง
1. ไมเคยเห็น 2. เคยเห็น
40ก(AD12711). โทรทัศน
1.
2.
40ข(AD12716). วิทยุ
1.
2.
40ค(AD12725). โปสเตอร
1.
2.
1.
2.
40ง(AD12726). ปายโฆษณาขนาดใหญ
40จ(AD12731). หนังสือพิมพ / นิตยสาร
1.
2.
1.
2.
40ฉ(AD12721). ในโรงหนัง กอนหรือหลัง การฉายภาพยนตร
40ช(AD12723). ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาน/ สถานบันเทิงตาง ๆ
1.
2.
40ซ(AD12741). บนซองบุหรี่
1.
2.
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44(AD12145). โฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่ทําใหเกิดการพูดคุยเกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ
ในครอบครัว ของคุณใชหรือไม
1. ไมใช
2. ใช
3. ไมเคยเห็นโฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่
45(AD12146). โฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่ทําใหเกิดการพูดคุยเกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ
ในกลุมเพื่อน ของคุณใชหรือไม
1. ไมใช
2. ใช
3. ไมเคยเห็นโฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่

การโฆษณา การสงเสริมการขายบุหรี่
51(AD12201). ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยสังเกตเห็นสิ่งกระตุนที่ทําใหคุณอยากสูบบุหรี่หรือคิดถึง การ
สูบบุหรี่ เชน การโฆษณาบุหรี่ และภาพการสูบบุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคย - เห็นบางครั้ง
3. เคย – เห็นบอย
4. เคย - เห็นบอยมาก
52.

ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยสังเกตเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ หรือผลิตภัณฑยาสูบจาก
แหลงตอไปนี้บางหรือไม (ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. หรือหมายเลข 2. ที่ทานเลือก)
แหลง
1. ไมเคยเห็น
2. เคยเห็น
52ก(AD12206). โทรทัศน
1.
2.
52ข(AD12211). วิทยุ
1.
2.
1.
2.
52ค(AD12219). โปสเตอร
52ง(AD12221). ปายโฆษณาขนาดใหญ
1.
2.
52จ(AD12226). หนังสือพิมพ / นิตยสาร
1.
2.
52ฉ(AD12231). รานคายอย / รานคาใหญ
1.
2.
1.
2.
52ช(AD12237). ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาน/ สถานบันเทิงตาง ๆ
1.
2.
52ซ(AD12233). ผูขายเรตามทองถนน
53ก(AD12207). ถาเคยเห็นโฆษณาจากโทรทัศน รายการที่คุณเห็นมาจากสถานีโทรทัศนตางประเทศหรือ
จานดาวเทียมหรือสถานีโทรทัศนของไทย
1. จากจานดาวเทียม
2. สถานีโทรทัศนของไทย
3. ทั้งจากจานดาวเทียมและสถานีโทรทัศนของไทย
4. จําไมได
53ข(AD12227). ถาเคยเห็นโฆษณาจากหนังสือพิมพหรือนิตยสาร หนังสือที่คุณเห็นเปนหนังสือไทย
หรือเปนหนังสือที่นาํ เขาจากตางประเทศ
1. หนังสือพิมพหรือนิตยสารที่นําเขาจากตางประเทศ
2. หนังสือพิมพหรือนิตยสารไทย
4. จําไมได
3. ทั้งหนังสือพิมพหรือนิตยสารไทยและตางประเทศ
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54ก(AD12560o). ถาเคยเห็นจากโฆษณาจากที่ใดก็ตาม ระบุยี่หอบุหรี่ทคี่ ุณเห็นการโฆษณาครั้งลาสุด
1. ยี่หอ
2. จําไมได 3. ไมเคยเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ ในชวง 6 เดือนที่ผานมา
54ข(AD12567). คุณเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ครั้งลาสุด เมื่อไหร
1. ภายใน 1 สัปดาห
2. มากกวา 1 สัปดาหแตไมเกิน 1 เดือน
3. มากกวา 1 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน
4. มากกวา 6 เดือน
5. ไมเคยเห็น
6. จําไมได
54ค(AD12565). ถาเคยสังเกตเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ หรือผลิตภัณฑยาสูบภายใน 6 เดือน สื่อที่คุณ
เห็นการโฆษณาครั้งลาสุด ไดแก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (วงกลมรอบหมายเลขที่ทานเลือก)
0. ไมเคยเห็น
1. โทรทัศน
2. วิทยุ
3. โปสเตอร
4. ปายโฆษณาขนาดใหญ
5. หนังสือพิมพ / นิตยสาร
6. รานคายอย / ตูโชวของรานหรือภายในราน/รานคาที่ไปซื้อบุหรี่
7. ผูขายเรตามทองถนน
8. คอฟฟช็อป
9. ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาน/ สถานบันเทิงตาง ๆ
10. อื่นๆ (ระบุในขอ 54ง.)
99. จําไมได
54ง(AD12565o). อื่นๆ ระบุ
55(AD12623). ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณเคยเห็นบุหรี่วางขายบนชั้น หรือเคานเตอรในรานคา หรือ
หางสรรพสินคาที่คนไปซื้อบุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบบางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย
56(AD12239). ในชวง 12 เดือนที่ผา นมา เมื่อคุณไปดูการแขงขันกีฬา เที่ยวชมงานมหกรรมแสดงสินคา
คอนเสิรต หรือไปเที่ยวงานในชุมชน คุณเคยเห็นโฆษณาบุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคย - เห็นบางบางครั้ง
3. เคย - เห็นบอย
4. ไมคอยไปดูกีฬา คอนเสิรต ฯลฯ
57(AD12511). ในชวง 12 เดือนที่ผา นมา คุณเคยเห็นการแขงขัน หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับบุหรี่บางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย
58(AD12502). ตัวคุณเอง มีของใช เชน หมวก เสื้อยืด หรือเสื้อผาอืน่ ๆทีม่ ีชื่อยี่หอบุหรีห่ รือโลโกบุหรี่บางหรือไม
1. ไมมี
2. มี
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59(AD12503). คุณจะใช หรือสวมใสเสื้อยืด หมวก หนากากมือถือหรือของใชอื่น ๆ ที่มียี่หอหรือรูปภาพบุหรี่
บางหรือไม
1. ไมใชแนนอน
2. อาจจะไมใช
3. อาจจะใช
4. ใชแนนอน
5. ไมทราบ
60ก(AD12611). ในชวง 30 วันที่ผานมา เวลาที่คุณดูโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร คุณเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบ
บุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคย - เห็นบางบางครั้ง
3. เคย - เห็นบอยมาก
4. ไมคอยไดดูโทรทัศน วีดีโภาพยนตร
60ข(AD12169). เวลาที่คุณดูโทรทัศน คุณเคยเห็นภาพคนสูบบุหรี่หรือซองบุหรี่ที่ถูกทําใหมองเห็นไมชัด หรือ
เลือนรางบอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคย - เห็นบางบางครั้ง
3. เคย - เห็นบอยมาก
4. ไมคอยไดดูโทรทัศน
61(AD12612).

เทาที่คุณทราบ มีนักแสดง/ดาราที่คุณชื่นชอบกี่คนที่สูบบุหรี่
1. ไมมีใครสูบเลย
2. มีสูบบางบางคน
4. ไมมีดาราที่ชื่นชอบ
5. ไมทราบ

3. สูบทุกคน

การหามสูบบุหรี่
62(ET12221).

ขอความใดตอไปนี้ สามารถบอกถึงกฎการสูบบุหรี่ภายในบานของคุณไดดีที่สุด
1. อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดทุกที่ภายในบาน
2. อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบางพื้นที่ภายในบานหรือบางเวลาหรือบางคน
3. ไมอนุญาตใหสบู บุหรี่ทุกที่ภายในบาน

63ก(ET12217). ในชวง 7 วันที่ผานมา มีสมาชิกในครอบครัว สูบบุหรีภ่ ายในบานของคุณขณะที่คุณอยูบาน
บอยแคไหน
1. ไมมี
2. มี 1 – 2 ครั้ง
3. มี 3 – 6 ครั้ง
4. มีทุกวัน
63ข(ET12218). ในชวง 7 วันที่ผานมา มีแขกที่มาเยี่ยมบาน สูบบุหรี่ภายในบานของคุณขณะที่คุณอยูบาน
บอยแคไหน
1. ไมมีแขกมาเยี่ยมบานในชวง 7 วันที่ผานมา
2. ไมมีแขกสูบบุหรี่ในบาน
5. มีทุกวัน
3. มี 1 – 2 ครั้ง
4. มี 3 – 6 ครั้ง
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64(ET12880).

65(ET12881).

คุณพอใจหรือไมกบั การหามสูบบุหรี่ในผับและบาร
1. พอใจมาก
2. พอใจเล็กนอย
4. ไมพอใจมาก
5. ไมมีความเห็น

3. ไมพอใจเล็กนอย

คุณพอใจหรือไมกบั การหามสูบบุหรี่ในคอฟฟช็อปและคาเฟ
1. พอใจมาก
2. พอใจเล็กนอย
4. ไมพอใจมาก
5. ไมมีความเห็น

3. ไมพอใจเล็กนอย

ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่
66ข(LM12319). คนที่เริ่มสูบบุหรี่ใหม ๆ จะสูบบุหรี่“รสออน” หรือ “รสไมแรง” ไดงายกวาบุหรี่ทั่วไปหรือไม
1. งายกวา
2. ยากกวา
3. ไมแตกตาง
4. ไมทราบ / ไมเคยไดยินบุหรี่รสออน หรือรสไมแรง
67(KN12242).

คุณคิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมเปนอันตรายแนนอน
2. อาจไมเปนอันตราย
3. อาจเปนอันตราย
4. เปนอันตรายอยางแนนอน

68(LM12321).

คุณคิดวาบุหรี่“รสออน” มีอันตรายนอยกวาหรือมากกวาบุหรี่ทั่วไป
1. อันตรายนอยกวา
2. อันตรายมากกวา
3. ไมแตกตาง
4. ไมทราบ / ไมเคยไดยินบุหรี่รสออน/รสไมแรง

69(LM12102).

คุณคิดวา เปนไปไดหรือไมที่บุหรี่บางชนิดจะมีอันตรายนอยกวาบุหรี่ชนิดอื่น หรือบุหรี่ทุกชนิดมี
อันตรายเทากัน
1. บุหรี่บางชนิดมีอันตรายนอยกวาบุหรี่ชนิดอื่น 2. บุหรี่ทุกชนิดมีอันตรายเทากัน

70(KN12252).

คุณคิดวาควันบุหรี่เปนอันตรายตอผูที่ไมสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมเปนอันตรายแนนอน
2. อาจไมเปนอันตราย
3. อาจเปนอันตราย
4. เปนอันตรายอยางแนนอน
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71.

ตามความเขาใจหรือความเชื่อของคุณ คุณคิดวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรคตอไปนี้ใชหรือไม
(ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. หรือหมายเลข 2. ที่ทานเลือก)
โรค
1. ไมใช
2. ใช
71ก(KN12256). โรคมะเร็งชองปากในผูที่สูบบุหรี่
1.
2.
71ข(KN12231). โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหรี่เพศชาย
1.
2.
71ค(KN12251). โรคมะเร็งปอดในผูที่ไมสูบบุหรี่ จากการรับควันบุหรี่
1.
2.
71ง(KN12102). ฟนดําในผูที่สูบบุหรี่
1.
2.
71จ(KN12103). แกเร็วกวาอายุ
1.
2.
71ฉ(KN12221).โรคหลอดเลือดสมอง (ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง)
1.
2.
72(PS12339).

คุณคิดวาการสูบบุหรี่ ทําใหชายหนุมดูนาดึงดูดใจมากหรือนอยกวาการไมสูบบุหรี่
1. ดึงดูดใจนอยกวา
2. ดึงดูดใจมากกวา
3. ไมแตกตางจากคนที่ไมสูบบุหรี่

73(PS12321).

คุณคิดวาการสูบบุหรี่ ทําใหหญิงสาวดูนาดึงดูดใจมากหรือนอยกวาการไมสูบบุหรี่
1. ดึงดูดใจนอยกวา
2. ดึงดูดใจมากกวา
3. ไมแตกตางจากคนที่ไมสูบบุหรี่

74(PS12331).

พอแม หรือผูปกครองของคุณจะยอมรับหรือไมยอมรับ กับการที่คุณจะสูบบุหรี่
1. ไมยอมรับ 2. ยอมรับ
3. พอแมหรือผูปกครองไมมีความคิดเห็น

4. ไมทราบ

ความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
(ตอบทุกขอ)วงกลมรอบหมายเลข 1. 2. หรือหมายเลข 3. ที่ทานเลือก
ขอความ
75ก(PS12225). การสูบบุหรี่ชวยควบคุมน้ําหนักตัว
75ข(PS12233). สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่
75ค(PS12242). การสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความทันสมัย
75ง(PS12341). คนอายุรุนฉันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่
75จ(PS12323). เปนสิ่งที่ยอมรับไดที่ผูชายอายุ 15 – 25 ป สูบบุหรี่
75ฉ(PS12325). เปนสิ่งที่ยอมรับไดที่ผูหญิงอายุ 15 – 25 ป สูบบุหรี่
75ช(PS12327). การสูบบุหรี่เปนสิ่งนารังเกียจ
75ซ(PS12329). การสูบบุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น

1. เห็นดวย
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

76(PS12342). ในชวง 1 ปที่ผานมา มีเพื่อนของคุณไดเริ่มสูบบุหรี่บางหรือไม
1. ไมมี
2. มี

2. ไมแนใจ 3. ไมเห็นดวย
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
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ความเชื่อเกี่ยวกับบริษัทที่ผลิตยาสูบ
(ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. 2. หรือหมายเลข 3. ที่ทานเลือก)
ขอความ
77ก(IN12209). บริษัทที่ผลิตยาสูบไมควรไดรับอนุญาตใหทําการสงเสริม
การขายบุหรี่
77ข(IN12220). บริษัทที่ผลิตยาสูบควรถูกจํากัดใหจัดทําซองบุหรี่
แบบเรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม โดยมีเพียงชื่อบุหรี่ และ
คําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเทานั้น
77ค(IN12229). บริษัทที่ผลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอันตราย
จากการสูบบุหรี่
77ง(IN12225). บริษัทที่ผลิตยาสูบไดทําสิ่งที่ดีใหแกชุมชน
77จ(IN12227). บริษัทที่ผลิตยาสูบพยายามทําใหคนรุนเดียวกับคุณหัน
มาสูบบุหรี่

1.เห็นดวย 2.ไมแนใจ 3. ไมเห็นดวย
1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

78(DI12241). ในบรรดาเพื่อนสนิทที่สุด 5 คนที่ใชเวลารวมกันเปนสวนใหญกับคุณ มีกี่คนที่สูบบุหรี่
0. ไมมี
1. 1 คน
2. 2 คน
3. 3 คน
4. 4 คน
5. 5 คน
79(DI12301). คุณมีความเห็นโดยรวมตอการสูบบุหรี่อยางไร
1. การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีมาก
3. การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีไมเลว
5. การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดีมาก

2. การสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดี
4. การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดี

ขอความและคําถามตอไปนี้เปนคําถามทั่วไป ไมเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่
81(PS12343). ฉันทําสิ่งที่พอแมไมตองการใหฉันทํา
1. ไมเคย
2. เคยบางครั้ง

3. เคยบอย

82(PS12335). พอแมรับฟงในสิ่งทีฉ่ ันพูด / บอก
1. ไมเคยฟง
2. เคยฟงบางครั้ง

3. เคยฟงบอย

83(PS12337). พอแมมีกฎระเบียบที่ใหฉันปฏิบัติตาม
1. ไมมี
2. มีบางครั้ง

3. มีบอยครั้ง
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(ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. 2. หรือหมายเลข 3. ที่ทานเลือก)
ขอความ
1. เห็นดวย 2.ไมแนใจ 3.ไมเห็นดวย
84(DI12211). ฉันคิดตลอดเวลาวาสิ่งที่ฉันทําในวันนี้ จะมีผลตอชีวิตของฉัน
1.
2.
3.
ในอนาคต
85(DI12412). ฉันมีความคิดดี ๆ เกี่ยวกับเปาหมายระยะยาวของชีวิตของฉัน
1.
2.
3.
86(DI12421). กอนการตัดสินใจ ฉันมักปรึกษากับเพื่อนสนิทและรับฟง
1.
2.
3.
ความคิดเห็นของเขา
87(DI12422). ฉันจะยอมเลิกทํากิจกรรมที่ฉันชอบ ถาครอบครัวของฉันไม
1.
2.
3.
เห็นดวย
88(DI12423). ฉันพอใจที่ทําตัวใหแตกตางจากผูอื่น
1.
2.
3.
1.
2.
3.
89(DI12424). ฉันรูสึกหงุดหงิด เมื่อคนอื่นทําไดดีกวาฉันในบางเรื่อง
90(DI12703). ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณเคยดื่มเหลา – เบียร กี่ครั้ง
1. ไมเคยดื่ม
2. เคยดื่ม 1- 5 ครั้ง

3. เคยดื่ม มากกวา 5 ครั้ง

91(DI12414). ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ผลการเรียนของคุณเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับของเพื่อนนักเรียนในชั้น
เดียวกัน
1. ต่ํากวาคาเฉลี่ย
2. อยูในระดับคาเฉลี่ย
3. สูงกวาคาเฉลี่ย
4. ไมไดเรียนหนังสือ
92(DI12415). ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยมีปญหากับผูมีอํานาจที่โรงเรียน หรือที่ทาํ งาน หรือที่อื่นบางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคยบางครั้ง
3. เคยบอย
93(DI12417). ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงความรูสึกของคุณไดดีที่สุด
1. ฉันไมเคยรูสึกเศราเลย
2. ฉันรูสึกเศราบางครั้ง
3. ฉันรูสึกเศราหลายครั้ง
4. ฉันรูสึกเศราตลอดเวลา
94(DI12418). ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงการกระทําของคุณไดดีที่สุด
2. ฉันทําสิ่งผิดพลาดในหลายเรื่อง
1. ฉันทําสิ่งถูกตองเปนสวนใหญ
3. ฉันทําสิ่งผิดพลาดทุกเรื่อง
95(DI12419). ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงความรูสึกของคุณไดดีที่สุด
1. ฉันเกลียดตัวเอง
2. ฉันไมชอบตัวเอง
3. ฉันชอบตัวเอง
96(DI12411). ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงความรูสึกของคุณไดดีที่สุด
1. ฉันไมรูสึกโดดเดี่ยว
2. ฉันรูสึกโดดเดี่ยวหลายครั้ง 3. ฉันรูสึกโดดเดี่ยวตลอดเวลา
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การนับถือศาสนา
97ก(DE12662). คุณนับถือศาสนาอะไร
1. พุทธ
4. ขงจื้อ เตา ลัทธิจีนโบราณอื่นๆ

2. คริสต
5. อื่นๆ (ระบุในขอ 97ข.)

3. อิสลาม
6. ไมนับถือศาสนาใดๆ

97ข(DE12662o). อื่นๆระบุ
98(DE12666). ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณนําหลักคําสอนทางศาสนา เปนเครื่องชี้นําในการใชชีวิตประจําวันของ
คุณบอยแคไหน
4. ใชตลอดเวลา
1. ไมเคยใชเลย
2. แทบจะไมเคยใชเลย 3. ใชบางครั้ง

ขอมูลประชากร / อื่น ๆ
99(ET12227).

คุณมีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่หรือไม
1. ไมมีพี่ชายหรือพี่สาว
3. ไมมีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่

2. มีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่
4. ไมทราบวาพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่หรือไม

100(DE12213). คุณไดเงินเดือนหรือคาใชจายสวนตัวเดือนละเทาไร
1. ไมไดรับเงินเดือนหรือคาใชจายสวนตัว
2. นอยกวา 100 บาท
3. 100-499 บาท
4. 500-999 บาท
5. 1,000-1,499 บาท
6. 1,500-1999 บาท
7. 2,000 บาทหรือมากกวา
101(DE12311). การศึกษาชั้นสูงสุดที่คุณเรียนจบคือ
102(birth). วันเกิดของคุณคือ วันที่
103(SEAGend).

เพศ

เดือน
1. ชาย

ป พ.ศ.
2. หญิง

104ก(DE12866). ปจจุบันคุณอาศัยอยูกับใคร
1. พอและแม
2. แม
3. พอ
4. ญาติ
7. อื่นๆ (ระบุในขอ 104ข.)
5. หอพักนักศึกษา
6. บาน/ที่พักของตนเอง
104ข(DE12866o). อื่นๆ ระบุ
ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามจนครบถวน
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โครงการนี้จะดําเนินการสํารวจทุก 1 ป ดังนั้น ในอีก 1 ปขางหนา จะขอกลับมา ขอให
คุณตอบแบบสอบถามอีก
เพื่อใหแนใจวา ในการสํารวจครั้งตอไปเราจะติดตอคุณได จึงขอทีอ่ ยูที่สามารถติดตอได
รวมทั้งเบอรโทรศัพทของคุณไวเพื่อการติดตอในคราวตอไป
คุณมีแนวโนมจะเปลี่ยนที่อยู และเบอรโทรศัพทในอีก 1 ป ขางหนาหรือไม ถาใชขอที่
อยู และเบอรโทรศัพทใหม
พนักงานสัมภาษณ : ถายืนยันทีอ่ ยูเดิมไมตองถามที่อยูใหม แตตอ งถาม ชื่อ ที่อยู ของญาติ
หรือเพื่อนสนิทของผูต อบแบบสอบถาม
ขอชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพทของญาติ หรือเพือ่ นสนิท ที่คุณติดตอกันอยูเปนประจํา
ที่อยูใหม เลขที่ .....................................ถนน......................................หมูที่ .......................
ตําบล......................................อําเภอ....................................จังหวัด.....................................
เบอรโทรศัพท ............................................... เบอรมือถือ ...................................................
ชื่อ-สกุล .................................................................................................................................
ความสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถาม.....................................................................................
ที่อยู เลขที่ .....................................ถนน..............................................หมูที่ .......................
ตําบล......................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................
เบอรโทรศัพท ................................................ เบอรมือถือ ....................................................

ใบสําคัญรับเงิน
ขาพเจา ไดรับเงินคาเสียเวลาในการตอบแบบสอบถามจากโครงการ “Tobacco
Control Policy Survey (Thailand)” จํานวน 150 บาท (หนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) แลวจึงได
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ .....................................ผูตอบแบบสอบถาม
(
)
วันที่ .........เดือน...................พ.ศ. 2551
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ภาคผนวก จ
โครงการ International Tobacco Control Policy Survey (Thailand)
การสํารวจระดับประเทศ รอบที่ 3 (พ.ศ. 2551)
ดําเนินการโดย : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ID

รวมกับ
สถาบันมะเร็งแหงรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตเลีย
และ
มหาวิทยาลัยวอเตอรลู ประเทศแคนาดา

ภาค
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
หมูบาน

แบบสอบถามสําหรับวัยรุน
(กลุมตัวอยางใหมในรอบที่ 3)
ชื่อหัวหนาครัวเรือน
ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน
ชื่อผูตอบแบบสอบถาม
บานเลขที่
ตําบล
หมายเลขโทรศัพท บาน
ทําเลที่ตั้ง

หมูที่

ลําดับบุคคล

ชื่อหมูบาน
อําเภอ

1. เมือง

ลําดับครัวเรือน

จังหวัด
มือถือ
2. ชนบท

พนักงานสัมภาษณ : บันทึกผลความพยายามติดตอขอใหตอบแบบสอบถาม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

เวลา

นัดครั้งตอไป
วัน/เดือน/ป
เวลา

บันทึกผล

1.
2.
3.
4.
เริ่มกรอกขอมูลเวลา
พนักงานสัมภาษณ
ผูควบคุมงานสนาม
ผูตรวจแบบสอบถาม
ผูลงรหัส

จบการกรอกขอมูลเวลา

รวม

นาที

วันที่

เดือน

พ.ศ.

2551

วันที่

เดือน

พ.ศ.

2551

วันที่

เดือน

พ.ศ.

2551

วันที่

เดือน

พ.ศ.

2551
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ใบแสดงความยินยอมการเขารวมโครงการ
เรียน

ผูใหขอมูล

ดว ย สถาบัน วิจ ัย ประชากรและสัง คม มหาวิท ยาลัย มหิด ล กํ า ลัง ดํ า เนิน การสํ า รวจเพื ่อ ติด ตาม
ผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย รอบที่ 3 ป พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ทัศนคติของวัยรุนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และประสบการณที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ ซึ่งจะนําไปเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการปองกันและลดการสูบบุหรี่
สถาบันฯ จึงขอเวลา และขออนุญาตทานกรอกขอมูลลงในแบบสอบถาม ขอมูลที่ทานใหไมวาจะเปนขอมูลที่
เกี่ยวกับตัวทานหรือบุคคลอื่นที่ทานเอยถึง ทางสถาบัน ฯ จะเก็บรักษาไวเปนความลับ และจะใชเพื่อ การวิจัยเทานั้น
ขอมูลจะถูกนําไปวิเคราะหในภาพรวมและนําเสนอเปนรายงานการวิจัยที่ไมปรากฏชื่อผูใหขอมูล ในการสํารวจครั้งนี้
ทานมีสิทธิ์ที่จะใหหรือไมใหขอมูลก็ไดแลวแตความสมัครใจของทาน
สถาบัน ฯ หวังวาทานจะกรุณาใหความรวมมือในครั้งนี้ ถาทานมีคําถามใด ที่เกี่ยวกับการสํารวจหรือมี
ขอสงสัยประการใด โปรดติดตอสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่อยูและหมายเลขโทรศัพท
ที่ใหไวขางลางนี้
ขอไดรับความขอบคุณอยางสูงจากสถาบัน ฯ
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท 0 2441 0201 – 4
ขาพเจาไดรับทราบวัตถุประสงคของการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จากการอานดวยตนเอง หรือใหพนักงานสนาม
ของโครงการอานใหฟงแลว ขาพเจายินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดลงลายมือชื่อ หรือให
พนักงานสนามผูที่อานใหขาพเจาฟง ลงลายมือชื่อในใบแสดงความยินยอมใหขอมูลแทนขาพเจา
ลงชื่อ ...............................................................
พนักงานสนาม (ลงนามแทน)
วันที่.......เดือน............................พ.ศ. 2551

ลงชื่อ .............................................................
ผูตอบแบบสอบถาม
วันที่.......เดือน............................พ.ศ. 2551
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คําแนะนําสําหรับการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติของวัยรุนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และประสบการณที่เกี่ยวของกับการ
สูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน และบุหรี่มวนเอง (ยาเสน) คุณอาจจะจําคําถามบางขอที่คุณเคยตอบในการสํารวจเมื่อ
ปที่แลว
กรุณาอานคําถามแตละขอดวยความตั้งใจ และตอบอยางตรงไปตรงมาตามความเปนจริง คําตอบที่ไดรับ
จากคุณจะถูกเก็บไวเปนความลับ แมแตคนในครอบครัวของคุณก็จะไมทราบขอมูลนี้
ใหใชดินสอวงกลมรอบขอที่เปนคําตอบที่คุณเลือก โดยเลือกตอบเพียงหนึ่งคําตอบเทานั้น
ยกเวน ขอที่มีคําแนะนําวาใหตอบไดมากกวาหนึ่งขอ, ขอที่ใหขาม หรือใหเขียนคําตอบลงใน
ชองวางตามคําแนะนํา
กรุณาตอบทุกคําถาม แมคําตอบของคุณจะตอบวา “ไมทราบ”
ถาไมเขาใจ หรือมีขอสงสัยในคําถามขอใด กรุณาถามพนักงานสัมภาษณทันที

วิธีการตอบคําถาม

พนักงานสัมภาษณ : ใหอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามกอนที่จะใหผูตอบลงมือตอบแบบสอบถาม ถา
พนักงานสัมภาษณยังอยูที่บานของผูตอบแบบสอบถามก็สามารถชวยตอบขอสงสัยของผูตอบแบบสอบถามได
ถาพนักงานสัมภาษณตองไปบานอื่นตอไป ใหตรวจสอบวาผูตอบแบบสอบถามเขาใจคําแนะนําดีแลว กอนที่จะ
ปลอยใหผูตอบแบบสอบถามตอบตามลําพัง
หลั ง จากผู ต อบ ตอบแบบสอบถามเสร็ จ แล ว ให พ นั ก งานสั ม ภาษณ ต รวจสอบความครบถ ว นของ
คําตอบ ถาพบวามีขอใดที่ยังไมมีคําตอบ ใหขอใหผูตอบ ตอบเพิ่มเติมจนครบทุกขอ

เกณฑการคัดเลือกวัยรุนที่เปนผูตอบแบบสอบถามตองมีคุณลักษณะดังนี้คอื
1. อายุระหวาง 13 – 17 ป (อายุเต็มป)
3. มีความตั้งใจที่จะอาศัยอยูในครัวเรือนนี้ในอีก 2 ปขางหนา
ถาไมแนใจ หรือคาดวาจะเปลี่ยนที่อยู กรุณาบันทึกรายละเอียดในหนาสุดทายของแบบสอบถาม
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สวนที่ 1 : ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนในครัวเรือน

ลําดับที่

1.1
ชื่อ - นามสกุล

1.1.1*
ผูตอบ
แบบสอบถาม
1. ใช
2. ไมใช

1.2
อายุ
(เต็มป)

1.2.1
วัน/เดือน/ป
เกิด

1.3
เพศ
1.ชาย
2.หญิง

1.4
ความสัมพัน
ธกับหัวหนา
ครัวเรือน
(ดูรหัส)

ผูใหญ (อายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป)
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
เด็ก ( อายุระหวาง 13-17 ป)
1
2.
3.
4.
5.

* สําหรับพนักงานสัมภาษณกรอก โดยเปรียบเทียบกับตารางครัวเรือนในการสํารวจรอบที่ 2
รหัสขอ 1.4 ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน
0 หัวหนาครัวเรือน
1 คูสมรส
2 พอ

3 แม
4 บุตร
5 บุตรของบุตร

6 พี่นอง
7 เขย
8 สะใภ

9 หลาน
10 เหลน
11 ญาติ

12 เพื่อน
13 ผูอาศัย
14 อื่น ๆ (ระบุ)……..

1.5
สถานภาพ
สมรส
1. โสด
2. สมรส
3. หมาย
4. หยา
5. แยก
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1.6
การศึกษา
บุคคลนี้จบการศึกษา
สูงสุดชั้นใด
(บันทึกชั้นที่เรียน
จบแลว)

1.7
อาชีพ
บุคคลนี้มีอาชีพหลักอะไร (บันทึกลักษณะงานที่ทํา
เชน ทําไรขาวโพด
ทํานาขาว คนงานกอสราง)
00 ไมมีอาชีพ
95 นักเรียน / นักศึกษา

1.8
บุคคลนี้อาศัยอยูใน
ครัวเรือนนี้
นานเทาใด
(ใหระบุเปนจํานวนเดือนและ
ปที่อาศัยอยู)
เดือน

ป

ผูใหญ (อายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
เด็ก ( อายุระหวาง 13-17 ป)
1
2.
3.
4.
5.

0

1.9
บุคคลนี้ปจจุบัน
สูบบุหรี่หรือไม
1. สูบ
2. ไมสูบ
3. ไมทราบ
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คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม : กรุณาตอบทุกคําถาม โดยใชดนิ สอวงกลมรอบขอที่เปนคําตอบที่
คุณเลือก ใหเลือกตอบเพียงหนึง่ คําตอบเทานั้น แมคําตอบของคุณจะตอบวา “ไมทราบ” ยกเวนขอที่มีคําแนะนํา
ใหตอบไดมากกวาหนึ่งขอ ขอที่ใหขาม และขอที่เติมคําหรือขอความในชองวางที่จัดไวใหตามคําแนะนํา

สวนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
2(FR12110).

คุณเคยสูบบุหรี่(บุหรี่จากโรงงานหรือบุหรี่มวนเอง) บางหรือไม (แมวาสูบเพียงครั้งหรือสองครั้งก็
นับวาเคยสูบ)
1. ไมเคยสูบ
2. เคยสูบ

3(FR12112).

ตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบันคุณเคยสูบบุหรี่มาแลวกี่มวน
1. ไมเคยสูบเลย
2. เคยสูบแตไมหมดมวน
4. สูบ 11- 100 มวน
5. สูบ มากกวา 100 มวน

3. สูบ 1-10 มวน

4(FR12113).

คุณสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรกเมื่ออายุเทาไร
1. ไมเคยสูบหมดมวน
2. สูบหมดมวนเมื่ออายุ (ระบุ) ………… ป

5(FR12230).

ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณสูบบุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยสูบเลย Æ ขามไปขอที่ 25.
2. สูบ 1-2 วัน
3. สูบบางวันแตนอยกวาอาทิตยละครั้ง
4. สูบอาทิตยละครั้งแตไมไดสูบทุกวัน
5. สูบทุกวัน

7(FR12233).

ในชวง 7 วันที่ผานมา คุณสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย วันละกี่มวน (เฉพาะวันที่สูบ)
1. ไมไดสูบเลย
2. สูบไมถึง 1 มวน
3. สูบวันละ 1 มวน
4. สูบวันละ 2-5 มวน
5. สูบวันละ 6-10 มวน
6. สูบวันละ 11 –20 มวน
7. สูบมากกวา 20 มวน

8(ET12224).

เมื่ออยูกับพอแม คุณสูบบุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยสูบ
2. สูบบางครั้ง

9ก(BR12310). คุณสูบบุหรี่ยี่หออะไรเปนประจํา
1. บุหรี่โรงงานยี่หอ (ถามตอขอ 9ข.)
3. บุหรี่มวนเอง (ขามไปขอที่ 10.)
9ข(BR12311o). บันทึกยี่หอบุหรี่

3. สูบบอย
2. ไมมียี่หอประจํา (ขามไปขอที่ 10.)
4. ไมรูจักยี่หอ / จําไมได (ขามไปขอที่ 10.)
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10(BR12305). บุหรี่ที่คุณสูบเปนประจําเปนบุหรี่ “รสออน” หรือ “รสไมแรง” ใชหรือไม
1. ไมใช
2. ใช
3. ไมมียี่หอประจํา
4. สวนใหญสูบบุหรี่มวนเอง 5. ไมทราบ/จําไมได
11(BR12638). ตามความคิดของคุณ บุหรี่นอก มีรสชาติดีกวาหรือแยกวาบุหรี่ไทย
1. ดีกวา
2. เหมือน ๆ กัน
3. แยกวา
12(SO12101). โดยปกติ (หรือสวนใหญ) คุณไดบุหรี่มาอยางไร
1. ซื้อเอง
2. มีคนซื้อให
3. ไดจากเพื่อน
5. อื่น ๆ (ระบุ)

4. ไมทราบ
4. ไดจากที่บาน

13(PU12105). ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณไดซื้อบุหรี่สําหรับตัวเองบางหรือไม
1. ไมซื้อ
2. ซื้อ
14ก(SO12311). ปกติแลวคุณซื้อบุหรี่สําหรับตัวเองจากที่ไหน
1. จากผูขายเรตามถนน
2. จากรานสะดวกซื้อ
4. จากคอฟฟช็อป หรือรานอาหาร 5. จากเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัติ
7. อื่นๆ ระบุในขอ 14ข
8. ไมเคยซื้อบุหรี่

3. จากซุปเปอรมารเก็ต
6. จากเพื่อน

14ข(SO12311o). แหลงอื่นๆที่คุณซื้อบุหรี่เปนประจําคือที่ไหน
15ก(PU12200). ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยซื้อบุหรี่ที่แบงขายเปนมวน บางหรือไม
1. ไมเคยซื้อ (ขามไปขอที่ 16.)
2. เคยซื้อ (ถามตอขอ 15ข.)
15ข(SO12313). คุณซื้อบุหรี่ที่แบงขายเปนมวนครั้งลาสุดที่ไหน
1. จากรานขายของชํา
2. จากผูขายเรตามถนน
4. จากคอฟฟช็อป
5. จากเพื่อน
7. อื่นๆ (ระบุในขอ 15ค.)

3. จากรานขายหนังสือพิมพ
6. จากบาร รานอาหาร ดิสโกเทค

15ค(SO12313o). อื่นๆ ระบุ
15ง(PU12431). คุณซื้อบุหรี่ที่แบงขายเปนมวน ในราคามวนละเทาไร
1.
บาท/มวน
2. จําราคาไมได
16(SO12103). เมื่อตองการสูบบุหรี่ คุณหาบุหรี่มาสูบไดงายหรือยากแคไหน
1. ยากมาก
2. ยากเล็กนอย
3. คอนขางงาย
4. งายมาก
5. ไมทราบ ไมแนใจ
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17(SB12014). คุณเคยสูบบุหรี่ หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชาบางหรือไม
1. ฉันเลิกสูบบุหรี่แลว
2. ฉันไมเคยสูบบุหรี่หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา
3. ฉันเคยสูบบุหรี่หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชาในบางครั้ง
4. ฉันเคยสูบบุหรี่หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชาเสมอ
กรุณาตอบวา ขอความตอไปนี้เกิดขึ้นกับคุณบอยเพียงใด
18(SB12035). หลังจากหยุดสูบบุหรี่ไประยะหนึ่ง ฉันรูส ึกตองการสูบบุหรี่เพื่อลดอาการกระสับกระสายและหงุดหงิด
1. ถูก - บอยครั้ง
2. ถูก - บางครั้ง
3. ถูก - นอยครั้ง
4. ไมถูกเลย
19(SB12036). เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ฉันเริ่มสูบบุหรี่ใหม ขณะนี้ฉันตองการสูบบุหรี่มากกวาแตกอน เพื่อให
รูสึกหายอยากบุหรี่
1. ถูก - บอยครั้ง
2. ถูก - บางครั้ง
3. ถูก - นอยครั้ง
4. ไมถูกเลย
20(SB12037). ถาฉันไมสูบบุหรี่ซัก 2- 3 ชั่วโมง ฉันจะรูสึกนึกอยากสูบบุหรี่
1. ถูก - บอยครั้ง
2. ถูก - บางครั้ง
3. ถูก - นอยครั้ง
21(QA12220). คุณเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ครั้งสุดทายเมื่อใด
1. ภายใน 1 เดือนที่ผานมา
3. เกินกวา 1 ป

4. ไมถูกเลย

2. ภายใน 1 ปที่ผานมา
4. ไมเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่

22(BQ12155). ขอใดตอไปนี้สามารถอธิบายความคิดเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ของคุณ
0. ตอนนี้ฉันเลิกสูบบุหรี่แลว
1. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบภายใน 1 เดือนขางหนา
2. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบภายใน 6 เดือนขางหนา
3. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบแตไมใชภายใน6 เดือนขางหนา
4. ฉันไมมีแผนวาจะเลิกสูบ
23(PS12209). คุณเคยรูสึกเสียใจบางไหมที่เริ่มสูบบุหรี่
1. เสียใจมาก
2. เสียใจบาง

3. ไมเคยเสียใจเลย
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สวนที่ 3 สวนนีต้ อ งตอบทุกคน
25(AD12165). ในชวง 12 เดือนที่ผานมา เคยมีแพทยหรือพยาบาลพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบ
บุหรี่บางหรือไม
1. ไมเคย 2. เคย 3. ไมเคยไปพบแพทยหรือพยาบาลในชวง 12 เดือนที่ผานมา
26(AD12166). ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยเรียนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่บางหรือไม
1. ไมเคย 2. เคย 3. ไมแนใจ
4. ไมไดเรียนหนังสือในปที่ผานมา
27(FR12311). ปจจุบันนี้ คุณคิดวาคุณถูกจัดอยูในกลุมใด
1. คนเคยสูบบุหรี่ (ปจจุบันไมสูบ)
3. คนสูบบุหรี่บางเวลาหรือเวลาเขาสังคม
5. ไมแนใจวาอยูในกลุมใด

2. คนไมสูบบุหรี่
4. คนสูบบุหรี่เปนประจํา

28(PU12107). ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณเคยซื้อบุหรี่ใหเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวบางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย
29(PU12109). ในชวง 30 วันที่ผานมา เคยมีใครปฏิเสธการขายบุหรี่ใหคุณเพราะอายุของคุณไมถึง 18 ปบาง
หรือไม
1. ไมเคยถูกปฎิเสธ 2. เคยถูกปฎิเสธ 3. ไมเคยพยายามซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา
30(LM12105). คุณเคยเห็น หรือเคยไดยินเกี่ยวกับรสชาติของบุหรี่ เชน รสช็อคโกเลต รสคาปูชิโน หรือ
รสสตรอเบอรี่ บางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย
31(BQ12126). เมื่อใครบางคนไดเริ่มตนสูบบุหรี่เปนประจําแลว คุณคิดวาเปนการงายหรือยากที่เขาจะเลิกสูบบุหรี่
1. ยากมาก
2. คอนขางยาก
3. คอนขางงาย
4. งายมาก
5. ไมทราบ/ไมแนใจ
32(BQ12156). ถาเพื่อนสนิทของคุณยื่นบุหรี่ใหคุณ คุณจะสูบหรือไม
1. ไมสูบแนนอน
2. อาจจะไมสูบ
3. อาจจะสูบ

4. ตองสูบแนนอน

33(BQ12157). ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน 1 ปขางหนา คุณคิดวาคุณจะสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมสูบแนนอน
2. อาจจะไมสูบ
3. อาจจะสูบ
4. ตองสูบแนนอน
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34ก(ST12251). คุณเคยใชผลิตภัณฑยาสูบอื่น ๆ นอกเหนือจากบุหรี่บางหรือไม (ทั้งประเภทมีควันและไมมีควัน)
2. เคย - เคยใชอะไร
1. ไมเคยใช
ระบุผลิตภัณฑที่เคยใช
34ข(ST12252o).
34ค(ST12253o).
31ง(ST12254o).

ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
35(WL12203). ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณเคยสังเกตเห็นคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนซองบุหรี่ บอยแคไหน
3. เคย - เห็นบางบางครั้ง
1. ไมเคยเห็น
2. เคย - เห็นนาน ๆ ครั้ง
4. เคย - เห็นบอย
5. เคย - เห็นบอยมาก
36(WL12411). คําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคุณคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพมากนอยเพียงใด
1. ไมเคยคิด
2. คิดบางเล็กนอย
3. คิดมาก
4. ไมเคยเห็นคําเตือนบนซองบุหรี่
37(WL12505). คุณคิดวาฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีความนาเชื่อถือเพียงใด
1. ไมนาเชื่อถือ
2. นาเชื่อถือเล็กนอย
3. นาเชื่อถือมาก
4. ไมเคยเห็นคําเตือนบนซองบุหรี่
38(WL12509). คุณคิดวาฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่มีผลทําใหคนในวัยเดียวกันกับคุณไมคิดที่จะ
สูบบุหรี่หรือไม
1. ไมมีผลเลย
2. มีผลเล็กนอย
3. มีผลมาก
4. ไมเคยเห็นคําเตือนบนซองบุหรี่

การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
39(AD12702). ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยสังเกตเห็นการรณรงคเพื่อลดการสูบบุหรี่ตามสื่อตางๆ (เชน
โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา โปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร) บอยแคไหน
1.ไมเคยเห็น
2. เคย - เห็นบางครั้ง 3. เคย – เห็นบอย
4.เคย - เห็นบอยมาก
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40.

ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยเห็นการรณรงค หรือขาวสาร เกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ หรือการ
สนับสนุนใหเลิกสูบบุหรี่จากแหลงตอไปนี้บางหรือไม (ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. หรือ
หมายเลข 2. ที่ทานเลือก)
แหลง
1. ไมเคยเห็น 2. เคยเห็น
40ก(AD12711). โทรทัศน
1.
2.
40ข(AD12716). วิทยุ
1.
2.
40ค(AD12725). โปสเตอร
1.
2.
40ง(AD12726). ปายโฆษณาขนาดใหญ
1.
2.
40จ(AD12731). หนังสือพิมพ / นิตยสาร
1.
2.
40ฉ(AD12721). ในโรงหนัง กอนหรือหลัง การฉายภาพยนตร
1.
2.
1.
2.
40ช(AD12723). ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาน/ สถานบันเทิงตาง ๆ
40ซ(AD12741). บนซองบุหรี่
1.
2.
44(AD12145). โฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่ทําใหเกิดการพูดคุยเกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ
ในครอบครัว ของคุณใชหรือไม
1. ไมใช
2. ใช
3. ไมเคยเห็นโฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่
45(AD12146). โฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่ทําใหเกิดการพูดคุยเกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ
ในกลุมเพื่อน ของคุณใชหรือไม
1. ไมใช
2. ใช
3. ไมเคยเห็นโฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่

การโฆษณา การสงเสริมการขายบุหรี่
51(AD12201). ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยสังเกตเห็นสิ่งกระตุนที่ทําใหคุณอยากสูบบุหรี่หรือคิดถึง การ
สูบบุหรี่ เชน การโฆษณาบุหรี่ และภาพการสูบบุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคย - เห็นบางครั้ง
3. เคย – เห็นบอย
4. เคย - เห็นบอยมาก
52. ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยสังเกตเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ หรือผลิตภัณฑยาสูบจาก
แหลงตอไปนี้บางหรือไม (ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. หรือหมายเลข 2. ที่ทานเลือก)
แหลง
1. ไมเคยเห็น
2. เคยเห็น
52ก(AD12206). โทรทัศน
1.
2.
52ข(AD12211). วิทยุ
1.
2.
52ค(AD12219). โปสเตอร
1.
2.
1.
2.
52ง(AD12221). ปายโฆษณาขนาดใหญ
52จ(AD12226). หนังสือพิมพ / นิตยสาร
1.
2.
52ฉ(AD12231). รานคายอย / รานคาใหญ
1.
2.
52ช(AD12237). ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาน/ สถานบันเทิงตาง ๆ
1.
2.
52ซ(AD12233). ผูขายเรตามทองถนน
1.
2.
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53ก(AD12207). ถาเคยเห็นโฆษณาจากโทรทัศน รายการที่คุณเห็นมาจากสถานีโทรทัศนตางประเทศหรือ
จานดาวเทียมหรือสถานีโทรทัศนของไทย
1. จากจานดาวเทียม
2. สถานีโทรทัศนของไทย
3. ทั้งจากจานดาวเทียมและสถานีโทรทัศนของไทย
4. จําไมได
53ข(AD12227). ถาเคยเห็นโฆษณาจากหนังสือพิมพหรือนิตยสาร หนังสือที่คุณเห็นเปนหนังสือไทย
หรือเปนหนังสือที่นาํ เขาจากตางประเทศ
1. หนังสือพิมพหรือนิตยสารที่นําเขาจากตางประเทศ
2. หนังสือพิมพหรือนิตยสารไทย
3. ทั้งหนังสือพิมพหรือนิตยสารไทยและตางประเทศ
4. จําไมได
54ก(AD12560o). ถาเคยเห็นจากโฆษณาจากที่ใดก็ตาม ระบุยี่หอบุหรี่ทคี่ ุณเห็นการโฆษณาครั้งลาสุด
1. ยี่หอ
2. จําไมได 3. ไมเคยเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ ในชวง 6 เดือนที่ผานมา
54ข(AD12567). คุณเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ครั้งลาสุด เมื่อไหร
1. ภายใน 1 สัปดาห
2. มากกวา 1 สัปดาหแตไมเกิน 1 เดือน
3. มากกวา 1 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน
4. มากกวา 6 เดือน
5. ไมเคยเห็น
6. จําไมได
54ค(AD12565). ถาเคยสังเกตเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ หรือผลิตภัณฑยาสูบภายใน 6 เดือน สื่อที่คุณ
เห็นการโฆษณาครั้งลาสุด ไดแก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) (วงกลมรอบหมายเลขที่ทานเลือก)
0. ไมเคยเห็น
1. โทรทัศน
2. วิทยุ
3. โปสเตอร
4. ปายโฆษณาขนาดใหญ
5. หนังสือพิมพ / นิตยสาร
6. รานคายอย / ตูโชวของรานหรือภายในราน/รานคาที่ไปซื้อบุหรี่
7. ผูขายเรตามทองถนน
8. คอฟฟช็อป
9. ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาน/ สถานบันเทิงตาง ๆ
10. อื่นๆ (ระบุในขอ 54ง.)
99. จําไมได
54ง(AD12565o). อื่นๆ ระบุ
55(AD12623). ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณเคยเห็นบุหรี่วางขายบนชั้น หรือเคานเตอรในรานคา หรือ
หางสรรพสินคาที่คนไปซื้อบุหรี่หรือผลิตภัณฑยาสูบบางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย
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56(AD12239). ในชวง 12 เดือนที่ผา นมา เมื่อคุณไปดูการแขงขันกีฬา เที่ยวชมงานมหกรรมแสดงสินคา
คอนเสิรต หรือไปเที่ยวงานในชุมชน คุณเคยเห็นโฆษณาบุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคย - เห็นบางบางครั้ง
3. เคย - เห็นบอย
4. ไมคอยไปดูกีฬา คอนเสิรต ฯลฯ
57(AD12511). ในชวง 12 เดือนที่ผา นมา คุณเคยเห็นการแขงขัน หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับบุหรี่บางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย
58(AD12502). ตัวคุณเอง มีของใช เชน หมวก เสื้อยืด หรือเสื้อผาอืน่ ๆทีม่ ีชื่อยี่หอบุหรีห่ รือโลโกบุหรี่บางหรือไม
1. ไมมี
2. มี
59(AD12503). คุณจะใช หรือสวมใสเสื้อยืด หมวก หนากากมือถือหรือของใชอื่น ๆ ที่มียี่หอหรือรูปภาพบุหรี่
บางหรือไม
3. อาจจะใช
1. ไมใชแนนอน
2. อาจจะไมใช
4. ใชแนนอน
5. ไมทราบ
60ก(AD12611). ในชวง 30 วันที่ผานมา เวลาที่คุณดูโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร คุณเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบ
บุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคย - เห็นบางบางครั้ง
3. เคย - เห็นบอยมาก
4. ไมคอยไดดูโทรทัศน วีดีโภาพยนตร
60ข(AD12169). เวลาที่คุณดูโทรทัศน คุณเคยเห็นภาพคนสูบบุหรี่หรือซองบุหรี่ที่ถูกทําใหมองเห็นไมชัด หรือ
เลือนรางบอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคย - เห็นบางบางครั้ง
3. เคย - เห็นบอยมาก
4. ไมคอยไดดูโทรทัศน
61(AD12612).

เทาที่คุณทราบ มีนักแสดง/ดาราที่คุณชื่นชอบกี่คนที่สูบบุหรี่
1. ไมมีใครสูบเลย
2. มีสูบบางบางคน
4. ไมมีดาราที่ชื่นชอบ
5. ไมทราบ

3. สูบทุกคน

การหามสูบบุหรี่
62(ET12221).

ขอความใดตอไปนี้ สามารถบอกถึงกฎการสูบบุหรี่ภายในบานของคุณไดดีที่สุด
1. อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดทุกที่ภายในบาน
2. อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบางพื้นที่ภายในบานหรือบางเวลาหรือบางคน
3. ไมอนุญาตใหสบู บุหรี่ทุกที่ภายในบาน
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63ก(ET12217). ในชวง 7 วันที่ผานมา มีสมาชิกในครอบครัว สูบบุหรีภ่ ายในบานของคุณขณะที่คุณอยูบาน
บอยแคไหน
1. ไมมี
2. มี 1 – 2 ครั้ง
3. มี 3 – 6 ครั้ง
4. มีทุกวัน
63ข(ET12218). ในชวง 7 วันที่ผานมา มีแขกที่มาเยี่ยมบาน สูบบุหรี่ภายในบานของคุณขณะที่คุณอยูบาน
บอยแคไหน
2. ไมมีแขกสูบบุหรี่ในบาน
1. ไมมีแขกมาเยี่ยมบานในชวง 7 วันที่ผานมา
3. มี 1 – 2 ครั้ง
4. มี 3 – 6 ครั้ง
5. มีทุกวัน
64(ET12880).

65(ET12881).

คุณพอใจหรือไมกบั การหามสูบบุหรี่ในผับและบาร
1. พอใจมาก
2. พอใจเล็กนอย
4. ไมพอใจมาก
5. ไมมีความเห็น

3. ไมพอใจเล็กนอย

คุณพอใจหรือไมกบั การหามสูบบุหรี่ในคอฟฟช็อปและคาเฟ
1. พอใจมาก
2. พอใจเล็กนอย
3. ไมพอใจเล็กนอย
4. ไมพอใจมาก
5. ไมมีความเห็น

บุหรี่รสออน
66ก(LM12101).

บุหรี่บางชนิดจัดเปนบุหรี่ “รสออน” หรือ “รสไมแรง” คุณเคยไดยินเกี่ยวกับบุหรี่รสออน หรือ
รสไมแรง บางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย

66ข(LM12319). คนที่เริ่มสูบบุหรี่ใหม ๆ จะสูบบุหรี่“รสออน” หรือ “รสไมแรง” ไดงายกวาบุหรี่ทั่วไปหรือไม
1. งายกวา
2. ยากกวา
3. ไมแตกตาง
4. ไมทราบ / ไมเคยไดยินบุหรี่รสออน หรือรสไมแรง
67(KN12242).

คุณคิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมเปนอันตรายแนนอน
2. อาจไมเปนอันตราย
3. อาจเปนอันตราย
4. เปนอันตรายอยางแนนอน

68(LM12321).

คุณคิดวาบุหรี่“รสออน” มีอันตรายนอยกวาหรือมากกวาบุหรี่ทั่วไป
1. อันตรายนอยกวา
2. อันตรายมากกวา
3. ไมแตกตาง
4. ไมทราบ / ไมเคยไดยินบุหรี่รสออน/รสไมแรง
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69(LM12102).

คุณคิดวา เปนไปไดหรือไมที่บุหรี่บางชนิดจะมีอันตรายนอยกวาบุหรี่ชนิดอื่น หรือบุหรี่ทุกชนิดมี
อันตรายเทากัน
1. บุหรี่บางชนิดมีอันตรายนอยกวาบุหรี่ชนิดอื่น 2. บุหรี่ทุกชนิดมีอันตรายเทากัน

70(KN12252).

คุณคิดวาควันบุหรี่เปนอันตรายตอผูที่ไมสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมเปนอันตรายแนนอน
2. อาจไมเปนอันตราย
3. อาจเปนอันตราย
4. เปนอันตรายอยางแนนอน

71.

ตามความเขาใจหรือความเชื่อของคุณ คุณคิดวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรคตอไปนี้ใชหรือไม
(ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. หรือหมายเลข 2. ที่ทานเลือก)
โรค
1. ไมใช
2. ใช
71ก(KN12256). โรคมะเร็งชองปากในผูที่สูบบุหรี่
1.
2.
71ข(KN12231). โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหรี่เพศชาย
1.
2.
71ค(KN12251). โรคมะเร็งปอดในผูที่ไมสูบบุหรี่ จากการรับควันบุหรี่
1.
2.
71ง(KN12102). ฟนดําในผูที่สูบบุหรี่
1.
2.
71จ(KN12103). แกเร็วกวาอายุ
1.
2.
71ฉ(KN12221).โรคหลอดเลือดสมอง (ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง)
1.
2.
72(PS12339).

คุณคิดวาการสูบบุหรี่ ทําใหชายหนุมดูนาดึงดูดใจมากหรือนอยกวาการไมสูบบุหรี่
3. ไมแตกตางจากคนที่ไมสูบบุหรี่
1. ดึงดูดใจนอยกวา
2. ดึงดูดใจมากกวา

73(PS12321).

คุณคิดวาการสูบบุหรี่ ทําใหหญิงสาวดูนาดึงดูดใจมากหรือนอยกวาการไมสูบบุหรี่
1. ดึงดูดใจนอยกวา
2. ดึงดูดใจมากกวา
3. ไมแตกตางจากคนที่ไมสูบบุหรี่

74(PS12331).

พอแม หรือผูปกครองของคุณจะยอมรับหรือไมยอมรับ กับการที่คุณจะสูบบุหรี่
3. พอแมหรือผูปกครองไมมีความคิดเห็น
1. ไมยอมรับ 2. ยอมรับ

4. ไมทราบ
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ความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
(ตอบทุกขอ)วงกลมรอบหมายเลข 1. 2. หรือหมายเลข 3. ที่ทานเลือก
ขอความ
1. เห็นดวย 2. ไมแนใจ 3. ไมเห็นดวย
75ก(PS12225). การสูบบุหรี่ชวยควบคุมน้ําหนักตัว
1.
2.
3.
75ข(PS12233). สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่
1.
2.
3.
75ค(PS12242). การสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความทันสมัย
1.
2.
3.
1.
2.
3.
75ง(PS12341). คนอายุรุนฉันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่
75จ(PS12323). เปนสิ่งที่ยอมรับไดที่ผูชายอายุ 15 – 25 ป สูบบุหรี่
1.
2.
3.
1.
2.
3.
75ฉ(PS12325). เปนสิ่งที่ยอมรับไดที่ผูหญิงอายุ 15 – 25 ป สูบบุหรี่
75ช(PS12327). การสูบบุหรี่เปนสิ่งนารังเกียจ
1.
2.
3.
75ซ(PS12329). การสูบบุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น
1.
2.
3.
76(PS12342). ในชวง 1 ปที่ผานมา มีเพื่อนของคุณไดเริ่มสูบบุหรี่บางหรือไม
1. ไมมี
2. มี

ความเชื่อเกี่ยวกับบริษัทที่ผลิตยาสูบ
(ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. 2. หรือหมายเลข 3. ที่ทานเลือก)
ขอความ
77ก(IN12209). บริษัทที่ผลิตยาสูบไมควรไดรับอนุญาตใหทําการสงเสริม
การขายบุหรี่
77ข(IN12220). บริษัทที่ผลิตยาสูบควรถูกจํากัดใหจัดทําซองบุหรี่
แบบเรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม โดยมีเพียงชื่อบุหรี่ และ
คําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเทานั้น
77ค(IN12229). บริษัทที่ผลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอันตราย
จากการสูบบุหรี่
77ง(IN12225). บริษัทที่ผลิตยาสูบไดทําสิ่งที่ดีใหแกชุมชน
77จ(IN12227). บริษัทที่ผลิตยาสูบพยายามทําใหคนรุนเดียวกับคุณหัน
มาสูบบุหรี่

1.เห็นดวย 2.ไมแนใจ 3. ไมเห็นดวย
1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

78(DI12241). ในบรรดาเพื่อนสนิทที่สุด 5 คนที่ใชเวลารวมกันเปนสวนใหญกับคุณ มีกี่คนที่สูบบุหรี่
0. ไมมี
1. 1 คน
2. 2 คน
3. 3 คน
4. 4 คน
5. 5 คน
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79(DI12301). คุณมีความเห็นโดยรวมตอการสูบบุหรี่อยางไร
1. การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีมาก
3. การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีไมเลว
5. การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดีมาก

2. การสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดี
4. การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดี

ขอความและคําถามตอไปนี้เปนคําถามทั่วไป ไมเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่
81(PS12343). ฉันทําสิ่งที่พอแมไมตองการใหฉันทํา
1. ไมเคย
2. เคยบางครั้ง

3. เคยบอย

82(PS12335). พอแมรับฟงในสิ่งทีฉ่ ันพูด / บอก
1. ไมเคยฟง
2. เคยฟงบางครั้ง

3. เคยฟงบอย

83(PS12337). พอแมมีกฎระเบียบที่ใหฉันปฏิบัติตาม
1. ไมมี
2. มีบางครั้ง

3. มีบอยครั้ง

(ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. 2. หรือหมายเลข 3. ที่ทานเลือก)
ขอความ
1. เห็นดวย 2.ไมแนใจ 3.ไมเห็นดวย
84(DI12211). ฉันคิดตลอดเวลาวาสิ่งที่ฉันทําในวันนี้ จะมีผลตอชีวิตของฉัน
1.
2.
3.
ในอนาคต
85(DI12412). ฉันมีความคิดดี ๆ เกี่ยวกับเปาหมายระยะยาวของชีวิตของฉัน
1.
2.
3.
86(DI12421). กอนการตัดสินใจ ฉันมักปรึกษากับเพื่อนสนิทและรับฟง
1.
2.
3.
ความคิดเห็นของเขา
87(DI12422). ฉันจะยอมเลิกทํากิจกรรมที่ฉันชอบ ถาครอบครัวของฉันไม
1.
2.
3.
เห็นดวย
1.
2.
3.
88(DI12423). ฉันพอใจที่ทําตัวใหแตกตางจากผูอื่น
89(DI12424). ฉันรูสึกหงุดหงิด เมื่อคนอื่นทําไดดีกวาฉันในบางเรื่อง
1.
2.
3.
90(DI12703). ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณเคยดื่มเหลา – เบียร กี่ครั้ง
1. ไมเคยดื่ม
2. เคยดื่ม 1- 5 ครั้ง

3. เคยดื่ม มากกวา 5 ครั้ง

91(DI12414). ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ผลการเรียนของคุณเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับของเพื่อนนักเรียนในชั้น
เดียวกัน
1. ต่ํากวาคาเฉลี่ย
2. อยูในระดับคาเฉลี่ย
3. สูงกวาคาเฉลี่ย
4. ไมไดเรียนหนังสือ
92(DI12415). ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยมีปญหากับผูมีอํานาจที่โรงเรียน หรือที่ทาํ งาน หรือที่อื่นบางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคยบางครั้ง
3. เคยบอย
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93(DI12417). ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงความรูสึกของคุณไดดีที่สุด
1. ฉันไมเคยรูสึกเศราเลย
2. ฉันรูสึกเศราบางครั้ง
3. ฉันรูสึกเศราหลายครั้ง
4. ฉันรูสึกเศราตลอดเวลา
94(DI12418). ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงการกระทําของคุณไดดีที่สุด
1. ฉันทําสิ่งถูกตองเปนสวนใหญ
2. ฉันทําสิ่งผิดพลาดในหลายเรื่อง
3. ฉันทําสิ่งผิดพลาดทุกเรื่อง
95(DI12419). ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงความรูสึกของคุณไดดีที่สุด
1. ฉันเกลียดตัวเอง
2. ฉันไมชอบตัวเอง
3. ฉันชอบตัวเอง
96(DI12411). ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงความรูสึกของคุณไดดีที่สุด
1. ฉันไมรูสึกโดดเดี่ยว
2. ฉันรูสึกโดดเดี่ยวหลายครั้ง 3. ฉันรูสึกโดดเดี่ยวตลอดเวลา

การนับถือศาสนา
97ก(DE12662). คุณนับถือศาสนาอะไร
1. พุทธ
4. ขงจื้อ เตา ลัทธิจีนโบราณอื่นๆ

2. คริสต
5. อื่นๆ (ระบุในขอ 97ข.)

3. อิสลาม
6. ไมนับถือศาสนาใดๆ

97ข(DE12662o). อื่นๆระบุ
98(DE12666). ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณนําหลักคําสอนทางศาสนา เปนเครื่องชี้นําในการใชชีวิตประจําวันของ
คุณบอยแคไหน
1. ไมเคยใชเลย
2. แทบจะไมเคยใชเลย 3. ใชบางครั้ง
4. ใชตลอดเวลา

ขอมูลประชากร / อื่น ๆ
99(ET12227).

คุณมีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่หรือไม
1. ไมมีพี่ชายหรือพี่สาว
3. ไมมีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่

2. มีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่
4. ไมทราบวาพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่หรือไม

100(DE12213). คุณไดเงินเดือนหรือคาใชจายสวนตัวเดือนละเทาไร
1. ไมไดรับเงินเดือนหรือคาใชจายสวนตัว
2. นอยกวา 100 บาท
3. 100-499 บาท
4. 500-999 บาท
5. 1,000-1,499 บาท
6. 1,500-1999 บาท
7. 2,000 บาทหรือมากกวา
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101(DE12311). การศึกษาชั้นสูงสุดที่คุณเรียนจบคือ
102(birth). วันเกิดของคุณคือ วันที่
103(SEAGend).

เพศ

เดือน
1. ชาย

ป พ.ศ.
2. หญิง

104ก(DE12866). ปจจุบันคุณอาศัยอยูกับใคร
1. พอและแม
2. แม
3. พอ
4. ญาติ
5. หอพักนักศึกษา
6. บาน/ที่พักของตนเอง
7. อื่นๆ (ระบุในขอ 104ข.)
104ข(DE12866o). อื่นๆ ระบุ
ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามจนครบถวน
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โครงการนี้จะดําเนินการสํารวจทุก 1 ป ดังนั้น ในอีก 1 ปขางหนา จะขอกลับมา ขอให
คุณตอบแบบสอบถามอีก
เพื่อใหแนใจวา ในการสํารวจครั้งตอไปเราจะติดตอคุณได จึงขอทีอ่ ยูที่สามารถติดตอได
รวมทั้งเบอรโทรศัพทของคุณไวเพื่อการติดตอในคราวตอไป
คุณมีแนวโนมจะเปลี่ยนที่อยู และเบอรโทรศัพทในอีก 1 ป ขางหนาหรือไม ถาใชขอที่
อยู และเบอรโทรศัพทใหม
พนักงานสัมภาษณ : ถายืนยันทีอ่ ยูเดิมไมตองถามที่อยูใหม แตตอ งถาม ชื่อ ที่อยู ของญาติ
หรือเพื่อนสนิทของผูต อบแบบสอบถาม
ขอชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพทของญาติ หรือเพือ่ นสนิท ที่คุณติดตอกันอยูเปนประจํา
ที่อยูใหม เลขที่ .....................................ถนน......................................หมูที่ .......................
ตําบล......................................อําเภอ....................................จังหวัด.....................................
เบอรโทรศัพท ............................................... เบอรมือถือ ...................................................
ชื่อ-สกุล .................................................................................................................................
ความสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถาม.....................................................................................
ที่อยู เลขที่ .....................................ถนน..............................................หมูที่ .......................
ตําบล......................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................
เบอรโทรศัพท ................................................ เบอรมือถือ ....................................................

ใบสําคัญรับเงิน
ขาพเจา ไดรับเงินคาเสียเวลาในการตอบแบบสอบถามจากโครงการ “Tobacco
Control Policy Survey (Thailand)” จํานวน 150 บาท (หนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) แลวจึงได
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ .....................................ผูตอบแบบสอบถาม
(
)
วันที่ .........เดือน...................พ.ศ. 2551
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ
ผูควบคุมงานสนาม
1. นายพงศร มีวาสนา
2. นายราเชนทร รุงราษี
3. นายอดิศักดิ์ เลิศนิพัฒน

พนักงานสัมภาษณ
1. นางสาวชมภู สมจิตร
2. นายทศพล นามปญญา
3. นางสาวนิลุบล จันทรนิยม
4. นางสาวพัชรินทร พุทธา
5. นายพันธศักดิ์ ชาวดง
6. นางสาวราตรี พรรธนะจรัส
7. นางสาววรีพร จันทรเพ็ญ
8. นางสาววิภารัตน สิริทรัพยพนู ผล
9. นางสาววิภาวดี แตงวงษ

10. นางสาวศศินภิ า สอนดา
11. นางสาวสายรุง ปรากฎรัตน
12. นางสาวสุปรีดา หนูรัตนแกว
13. นางสาวสิริกานต ฮัน่ พิพัฒน
14. นางสาวอธิตยา ทวีบุญ
15. นายอภิสทิ ธิ์ เตียนขุนทด
16. นางสาวอรวรรณ เตชะยศ
17. นางสาวอรอนงค พรามอนงค
18. นางสาวออนศรี โขงออม
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ภาพการปฏิบัติงานสนาม และการควบคุมงานสนาม
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