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Foreword
This report presents findings of five waves of the ITC Thailand youth survey.
As far as I am aware, this is by far the most detailed and longest running cohort
survey of youth uptake undertaken outside of Western country. The retention rate
of the sample is extraordinarily good, and the sample is broadly based. Thus
this dataset provides an unprecedented insight into the factors that influence the
uptake of smoking from early adolescence through to young adulthood. There is
much more analysis that is required to take full advantage of this important study
but this report provides some very important and useful information.
One important finding is the improved impact of the change to graphic health
warning labels between wave one and two of this study. However the results from
wave five suggest that the small increase in warning size from 50% to 55% has
had no detectable impact, although caution needs to be taken in interpreting this
as the proportion of smokers in the cohort has increased (as they have got older)
and this may be affecting the results in ways that have not yet been controlled for.
The report also provides important information showing that strong positive
impact of the “parents will regret it if their children smoke cigarettes” campaign.
Indeed this campaign has generated a great deal of discussion among young
people and both about the health concerns and what they should do about it.
I would like to congratulate Dr. Buppha Sirirassamee, Dr. Tawima Sirirassamee
and the Thai team for the high quality of the data and the extremely high retention
rates. I look forward to working with them over the coming year to analyse these
data in more detail.
Ron Borland Ph.D.
Chief Investigator
ITC South East Asia Project
Nigel Gray Distinguished Fellow in Cancer Prevention
Cancer Council Victoria, Australia
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คํานํา : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
สถาบันฯ มีความยินดีและภูมิใจนําเสนอ ผลการสํารวจที่มีคุณคายิ่งจาก
โครงการวิจัย เรื่อ ง ผลกระทบจากนโยบายควบคุม การบริโ ภคยาสูบ International
Tobacco Control Policy Survey – Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand) การ
สํารวจระดับประเทศรอบที่ 5 (2554) หนึ่งในงานวิจัยระยะยาว ที่มีอยูเพียงไมกี่เรื่องใน
ประเทศไทย ภายใตการนําของรองศาสตราจารย ดร.บุปผา ศิริรัศมี โครงการ ITC-SEA
(Thailand) เปนโครงการที่ติดตามสัมภาษณวัยรุนตั้งแตป 2548 (รอบที่ 1) เปนตนมา
ขอมูลของโครงการมีการนําไปใชวิเคราะหเพื่อประโยชนเชิงวิชาการ ทั้งวิทยานิพนธ
และบทความวิจัย ที่สําคัญกวานั้น คือ ผลการสํารวจถูกนําไปใชประโยชน ในการ
ประเมินผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ และกําหนดนโยบายควบคุม
การบริโภคยาสูบของรัฐบาลมาโดยตลอด
ในฐานะที่สถาบันวิจัย ประชากรและสังคม เปน หนว ยงานที่ทํา งานวิจัย เปน
พันธกิจหลัก มากวาสี่ทศวรรษ และผลิตผลงานวิจัยที่ถูกใชเปนฐานในการพัฒนานโยบาย
ที่เปนประโยชนตอสาธารณะมาโดยตลอด การวิจัยดานสุขภาพ เปนหนึ่งในกลุมวิจัยที่
สถาบันฯ ใหความสําคัญ สถาบันฯ ขอชื่นชมและขอขอบคุณทีมวิจัยของโครงการ ITCSEA (Thailand) สําหรับความทุมเทในการสรางสรรคใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณคาอยาง
ตอเนื่อง สถาบันฯ ขอสนับสนุน และเปนกําลังใจใหกับการทํางานของโครงการ และ
หวังที่จะเห็นการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในออกแบบนโยบาย และการรณรงค
เพื่อปองกันวัยรุนไมใหริเริ่มทดลองสูบบุหรี่ และเพื่อชวยเหลือผูสูบบุหรี่ใหสามารถเลิก
สูบบุหรี่ไดสําเร็จ ซึ่งจะนําไปสูการสรางสังคมปลอดบุหรี่ในอนาคต

(รองศาสตราจารย ดร. สุรียพร พันพึ่ง)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
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กิตติกรรมประกาศ
ความสําเร็จของการสํารวจครั้งที่ 5 โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบ (International Tobacco Control Policy Surveys) ประเทศไทย
คงไมสามารถเกิดขึ้นได หากไมไดรับความอนุเคราะหจากหลายฝาย ซึ่งคณะผูวิจัยขอ
แสดงความขอบคุณอยางสูงในความมีน้ําใจ และความชวยเหลือจากทานและหนวยงาน
ของทาน ที่มีสวนทําใหการสํารวจครั้งนี้ประสบความสําเร็จ และมีโอกาสนําเสนอผลการ
วิเคราะหสูสาธารณชน
ผูวิจัยขอขอบคุณผูใหขอมูลทุกทาน ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามอยาง
จริงใจและตั้งใจ ทุกๆ รอบการสํารวจ
ขอขอบคุณสํานักงานเขตทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ที่อนุญาตใหพนักงาน
สัมภาษณเขาเก็บขอมูลในพื้นที่ รวมทั้งเจาหนาที่ในทุกอําเภอ ผูนําชุมชน กํานัน
ผูใหญบาน และผูประสานงานในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด ที่ชวยประสานงานและอํานวย
ความสะดวกในการเก็บขอมูล หนวยราชการที่เปนพื้นที่สํารวจ ไดแก กรมชางอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ
ขอบคุณผูควบคุมงานสนาม และพนักงานสัมภาษณทุกคน ที่ปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มความสามารถ
ขอบคุณคณะวิจัยจากหนวยงานตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Professor
Ron Borland จาก Cancer Council Victoria ประเทศออสเตรเลีย Professor Geoffrey T.
Fong จาก University of Waterloo ประเทศแคนาดา และProfessor Michael K.
Cummings จาก Roswell Park Cancer Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
สุดทายขอขอบคุณ National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ กรุ ณาให ทุ นสนั บสนุ นในการดํ าเนิ นโครงการ ITC-SEA
ประเทศไทย ผ าน
Transdisciplinary Tobacco Use Research Center (TTURC) ประเทศสหรัฐอเมริกา
และ Canadian Institute of Health Research (CIHR) ประเทศแคนาดา
คณะผูวจิ ัย
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บทคัดยอ
โครงการ International Tobacco Control Survey-Southeast Asia (Thailand)
เปนโครงการติดตามผลกระทบเชิงนโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
โดยการสํารวจระดับประเทศในกลุมวัยรุน รอบที่ 5 มีจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 963 คน
ประกอบดวยกลุมตัวอยางเกา จากการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4 ที่ติดตามไดจํานวน 694
คน และกลุมตัวอยางใหม 269 คน ในภาพรวม มีกลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 54.4
และกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 18.0 ป
ในประเด็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา อัตราความชุกของการสูบบุหรี่ของวัยรุน
เทากับ 22.4 อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายเทากับรอยละ 39.5 และอัตราการสูบบุหรี่ของ
วัยรุนหญิงเทากับรอยละ 2.3 โดยวัยรุนชายมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดในภาคใต สวน
วัยรุนหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดในกรุงเทพฯ อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก
เทากับ 15.3 ป โดยอายุนอยที่สุดที่เริ่มสูบบุหรี่ คือ 11 ป ในกลุมวัยรุนที่สูบบุหรี่ เกือบครึ่งหนึ่ง
สูบบุหรี่ทุกวันหรือเกือบทุกวันและเกือบสามในสี่มีอาการติดบุหรี่ เปนที่นาหวงใยวา วัยรุน
ที่รายงานวา เคยสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแมมีสัดสวนสูงขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจใน
รอบที่ผานมา แสดงวา ครอบครัวของวัยรุนสวนใหญรับรูและยอมรับการสูบบุหรี่ของลูก
ในประเด็นความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่ พบวา วัยรุนไทยยอมรับการสูบบุหรี่
ของเพศชายมากกวาการสูบบุหรี่ของเพศหญิง โดยวัยรุนที่สูบบุหรี่ยอมรับการสูบบุหรี่
มากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ วัยรุนสวนใหญมีความรูเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบ
บุหรี่ดีมาก โดยวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่มีความรูเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ดีกวา
วัยรุนที่สูบบุหรี่
ในประเด็นของปจจัยแวดลอมตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน พบวา บุคคลในครอบครัว
และเพื่อนสนิทตางมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน โดยวัยรุนที่

ซ
อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่จะมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวาครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหรี่
นอกจากนี้ วัยรุนที่สูบบุหรี่เกือบทั้งหมดมีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่อยางนอย 1 คน และเกือบ
ครึ่งมีเพื่อนสนิททั้ง 5 คนสูบบุหรี่
ปจจัยที่ใชทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ไดแก เพศ สถานภาพการศึกษา จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ พื้นที่ที่อนุญาตใหสูบ
บุหรี่ในบาน ความรูสกึ ตอตนเอง ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ และความถี่ในการเห็นฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรี่
เมื่อเปรียบเทียบปจจัยที่ใชทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการ
สํารวจทั้ง 5 รอบ พบวา เพศ และจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ เปนปจจัยสําคัญที่ใช
ทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ในประเด็นของผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
พบวา นโยบายหลายดานประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง โดยการหามสูบบุหรี่ทุกพื้นที่ใน
บานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่สงผลใหวัยรุนคิดถึง
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แนวโนมเพิ่มขึ้น
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Executive Summary
Tobacco use is the world’s leading preventable killer. Tobacco use of
adolescent is of particular concerns since most young smokers continue to
smoke throughout adulthood and would encounter many long-term health
problems such as high risk of lung cancer, heart disease, stroke, etc. The
International Tobacco Control (ITC) Thailand Survey aims to evaluate national
level tobacco control policy employing a cohort survey with replenishment. The
focus of the study was on adolescents. Smoking behavior, knowledge, beliefs,
opinions, and attitudes about smoking and tobacco use among adolescents in
Thailand were examined. This Wave 5 also highlighted "Parents will regret it if
their children smoke cigarettes" campaign, and household policy on “home
smoking restriction” as well as the impacts of the change in policy measures to
prevent and reduce smoking such as health warnings on cigarette packages,
ban of tobacco advertising at shops or stores, and ban of selling tobacco to
youth under 18.
The sample size in Wave 5 was 963, including 694 recontact samples
who were interviewed in Wave 1, Wave 2, Wave 3, and Wave 4 and 269
replenishments. Male adolescents constituted 54.4 percent of samples. The
sample average age was 18.0 years old. Most samples were students and
many of them were in the secondary school. For those non-students, almost half
of them were unemployed, followed by laborers, service workers, and
agricultural workers, respectively. Approximately, half of samples lived in the
rural areas while about one-third live in the urban areas and 17.1% live in
Bangkok, the capital city. The replenishments were younger and higher
proportion of them lives in Bangkok comparing to that of the recontact samples.
The proportion of adolescent smokers has increased substantially since
the first wave survey. Starting from 11.3%, the proportion of adolescent smokers
has rise a to 15.0%, 18.3%, 21.5%, and 22.4% in Wave 2, Wave3, Wave 4, and
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Wave 5, respectively. This is largely due to the cohort ageing through the period
when most of the uptake of smoking occurs. Tobacco use of adolescent has
been a male-dominated issue. The Wave 5 male sample smokers were 39.5%,
while only 3.4% of female sample smoked. The youngest age of those first
smoked the whole puff of cigarette was as low as 11 years old while the mean
age was 15.3. Older samples were more likely to be smokers. Comparing
between students and non-students, proportion of smokers for non-students
were 3 times higher than that of students. The proportions of smokers in the
rural and urban areas were quite similar. the southern region carried the highest
percentage of smokers followed by Bangkok while the North-eastern region
carried the lowest percentage of smokers.
Considering smoking behavior of adolescent smokers, the study has
shown that about one-third of smokers smoke more than once a day. Over 10
percent of smokers smoked more than 10 cigarettes a day. Majority of smokers
smoked factory-made cigarette. It should be noted that many adolescent
smokers tend to be addicted to smoking. Almost three-forth of smokers had a
cigarette, or felt like having a cigarette, first thing in the morning.
Examining the emotional state and self esteem of adolescent, smokers
were more likely to feel sad, dissatisfy on themselves, feel that they have done
many things wrong, and feel lonely. Smoker had less negative attitudes toward
smoking, although in general most adolescents perceived that smoking is not
good things and is not socially accepted. The proportion of non-smokers who
feel that smoking is disgusting was 2 times higher than that of smokers.
However, it is worth noting that Thai adolescent viewed that male smoking is
more acceptable in the society than female smoking. The proportion of sample,
both smokers and non-smokers, who viewed that it is acceptable for young men
to smoke, was higher than that of sample who viewed that it is acceptable for
young women to smoke. This view could link to the increasing trend of young
male smokers in Thailand.
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Adolescents have good knowledge on the health impact of smoking.
More than 90 % of sample knew that harms of smoking included oral cavity,
lung cancer in non-smokers from second hand smoke, chronic obstructive
pulmonary disease, and premature aging. However, many have not yet know
many health conditions resulted from smoking such as miscarriage (of baby),
gangrene, heart failure, impotence in male smoker, and stroke in smoker.
People surrounding adolescent, such as family members and friends,
can influence them to use or do not use tobacco. Almost all smokers had at
least one close friend who smoked and about half of smokers have all of the
five closest friends or acquaintances that they spend time with on a regular
basis smoked. Concerning on role of family, the study found that as high as
73% of young smokers who have ever smoked in the presence of parents. This
implies that majority of parents of young smokers are aware on their tobacco
uses.
The comprehensive tobacco-control policies and measures are needed
to discourage tobacco use among adolescent such as advertising restrictions,
and ban of selling tobacco to youth under 18. Such policies and measures to
tackle smoking among adolescent have existed. However, the capacity to
enforce in practices has been varied for each policy which has resulted in the
various outcomes responded from the relevant parties.
Despite the policy implementation on advertising restrictions, there was a
dearth of capability to enforce in practice. About one third of adolescent have
seen tobacco advertisement. The usual sources of tobacco advertisement were
shop and grocery. Proportion of adolescent who have seen smoking actors and
actresses on televisions and in the theaters have been consistently high since
Wave 2. In Wave 5, more than half of adolescents have seen tobacco products
on the shelves or on sales counters despite the displaying cigarette packs has
been banned since 2005. Considering the effectiveness of tobacco sale control
policies, there were fragmented enforcements in practice. The study found that
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more than 40% of adolescents under 18 have ever bought tobacco within the
last 30 days prior to the survey. About 60% of young smokers under 18 have
ever bought tobacco within the last 30 days prior to the survey. While many
sample adolescents under 18 have been denied on their cigarette purchase by
sellers, the proportion of experience on being rejected declined from over 50%
in Wave 1 to 38.7% of sample in Wave 5. This latter finding is probably because
the average age of those under 18 has increased from the early survey years.
Health warnings on cigarette package policy have played the crucial role
on informing the negative health consequences from smoking cigarettes. After
the change of health warnings on cigarette packages from text only to be
pictures with text, about half of adolescents often notice health warnings on
cigarette packages (from Wave 2 to Wave 5), an in Wave 1. More than 90% of
those who have noticed health warnings on cigarette packages reported on
thinking about the danger of smoking in all waves of survey. However, the
expansion of the health warning label from 50% to be 55% of the cigarette
packs, which has been enforced since 2010 prior to the survey period in Wave
5, had little effect on adolescent. The proportion of adolescents who reported
that health warning labels made them think about the danger of smoking were
higher than 90% as in the previous wave. However, the proportion of those
reported of noticing the health warning labels often and very often in Wave 5
was lower than that in the previous wave.
The success of campaigns implemented to tackle smoking is obviously
shown on the home smoking restriction campaign. Two-thirds of sample resided
in home with the complete ban of smoking in Wave 5. This proportion of home
smoking restriction has apparently increased over time since Wave 1. It was
also reported that the proportion of non-smokers resided in home with the
complete ban of smoking is higher than smokers.
Parents will regret it if their children smoke cigarettes. Campaigned
targeted at stopping young new smokers and reduce adolescent smokers. The
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campaign found itself well-equipped to pose the concern on smoking issues.
More than 80% of sample viewed that the campaign was relevant to them.
About three fourths reported that the campaign led to discussion about the
health consequences from smoking cigarette among family members. Almost
70% reported that the campaign led to discussion about the health
consequences from smoking cigarette among friends. Moreover, more than 90%
viewed that the campaign can persuade female adolescent not to smoke.
Policy recommendations
1) Strictly enforce measures that aim to protect adolescents from
tobacco use.
2) Increase the variability of pictorial health warning labels and press
the focus on diseases from smoking that were not yet well aware
among adolescents as well as focus on the campaigns that improve
knowledge on health consequence from smoking.
3) Press more campaigns targeted to protect non-smoking adolescents
from second-hand smoke as well as focus on the campaigns that
build the negative attitudes toward tobacco use.
4) Press more importance on friends as the safety net from tobacco
use.
Recommendations for further research
1) Research guiding the comprehensive practice to strictly implement
measures and research on cost of in-action of not implementing
policies and measures.
2) Use both qualitative and quantitative methodology to research on
smoking behaviors of adolescents.
3) Research on the effect of marketing strategies of tobacco companies
on young males and females.

ฒ

สารบัญ
หนา
Foreword

ก

คํานํา : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ค

กิตติกรรมประกาศ

จ

บทคัดยอ

ช

Executive Summary

ฌ

สารบัญ

ฒ

สารบัญตาราง

ด

สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1
4
5

สวนที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
2.1 การดําเนินงานเพื่อการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
2.2 พฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องวัยรุน
2.3 ทัศนคติและความรูเกีย่ วกับบุหรี่ของวัยรุน
2.4 ปจจัยที่สงผลกระทบตอการสูบบุหรีข่ องวัยรุน
2.5 ขอคนพบจากการสํารวจระดับประเทศ รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4
ของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการ
บริโภคยาสูบในประเทศไทย
สวนที่ 3 ระเบียบวิธวี ิจัย
3.1 นิยามศัพท
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา
3.3 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล

7
13
15
17
20

23
24
30

ณ

3.4
3.5
3.6
3.7

การเก็บรวบรวมขอมูล
การอบรมผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ
การควบคุมคุณภาพขอมูลและงานสนาม
ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย

สวนที่ 4 ผลการวิจัย
4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุม ตัวอยางจากการสํารวจรอบที่ 5
4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5
4.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5
4.4 ลักษณะทั่วไปของกลุม ตัวอยางในการสํารวจ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
4.5 เปรียบเทียบปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรีข่ องกลุมตัวอยาง
ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
4.6 เปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5

หนา
31
32
33
34
37
40
43
53
55
59

สวนที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
5.2 ขอเสนอแนะ

65
72

บรรณานุกรม

75

ภาคผนวก
ก
ข
ค
ง
จ
ช

ตาราง
แบบสํารวจครัวเรือนกลุม ตัวอยางเกา
แบบสํารวจครัวเรือนกลุม ตัวอยางใหม และตารางคิชกริด
แบบสอบถาม
รายชื่อผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ
ภาพการอบรม การปฎิบตั ิงานภาคสนามและการควบคุมงานสนาม

85
147
149
151
171
173

ด

สารบัญตาราง
ตาราง
3.1
3.2
3.3
3.4

สรุปจํานวนหมูบานหรือเขตแจงนับ ของพื้นที่ตวั อยางจําแนกตาม
เขตเมือง เขตชนบท และภาค
สรุปจํานวนหมูบานที่ตัดออกและเก็บเพิ่มในการสํารวจรอบที่ 4
สรุปจํานวนหมูบาน / เขตแจงนับ ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2
รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 จําแนกตามภาคและจังหวัด
สรุปจํานวนตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
และรอบที่ 5 จําแนกตามภาคและจังหวัด

หนา
25
28
28
29

4.1ก
4.1a

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามเพศ และอายุ
Percentage of sample by gender and age

85
85

4.1ข
4.1b

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา
Percentage of sample by educational level

86
86

4.1ค
4.1c

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม อาชีพ
Percentage of sample by occupation

87
87

4.1ง

88

4.1d

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส และเขตที่อยู
อาศัย
Percentage of sample by marital status and residential area

88

4.1จ
4.1e

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
Percentage of sample by number of household member

89
89

4.1ฉ

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตาม จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน
และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by number of smoker in household and
smoking status

90

4.1f

90

4.2ก
4.2a

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามเพศ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by gender and smoking status

91
91

4.2ข
4.2b

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามอายุเมื่อสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก
Percentage of sample by age at first smoked a whole cigarette

92
92

ต
ตาราง
4.2ค
4.2c
4.2ง
4.2d
4.2จ
4.2e
4.2ฉ
4.2f
4.2ช
4.2g

รอยละของกลุม ตัวอยางที่สบู บุหรี่ จําแนกตาม เหตุผลที่เริ่มสูบบุหรี่
เปนครั้งแรก
Percentage of smoking sample by reason for having the first
cigarette

หนา
93
93

รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามความบอยในการสูบบุหรี่
และจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน
Percentage of smoking sample by frequency of smoking and
number of cigarette smoked per day

94

รอยละของกลุม ตัวอยางที่สบู บุหรี่ จําแนกตามการสูบบุหรี่เมื่ออยูกับ
พอแม และประเภทบุหรี่ทสี่ บู ประจํา
Percentage of smoking sample by smoking in the presence of
parents and brand of cigarette usually smoke

95

รอยละของกลุม ตัวอยางที่สบู บุหรี่ จําแนกตามแหลงทีม่ าของบุหรี่
และประสบการณในการซื้อบุหรี่
Percentage of smoking sample by source of cigarette and
cigarette purchasing experience

96

รอยละของกลุม ตัวอยางที่สบู บุหรี่ จําแนกตาม ความรูส ึกอยากสูบบุหรี่
เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา
Percentage of smoking sample by feeling like having a
cigarette first thing in the morning

94

95

96
97
97

4.3.1ก
4.3.1a

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามอายุ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by age and smoking status

98
98

4.3.1ข

99

4.3.1b

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Percentage of sample by educational level and smoking status

4.3.1ค
4.3.1c

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 101
Percentage of sample by occupation and smoking status
101

99

ถ
ตาราง
4.3.1ง
4.3.1d
4.3.1จ
4.3.1e
4.3.1ฉ
4.3.1f
4.3.1ช
4.3.1g
4.3.2
4.3.2
4.3.3
4.3.3
4.3.4
4.3.4

หนา
รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส เขตที่อยูอาศัย 102
และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by marital status, residential area and
102
smoking status
รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามเพศ ภูมิภาค และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Percentage of sample by gender, region and smoking status
รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by number of household member and
smoking status

103
103
105
105

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน
และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by number of smoker in household and
smoking status

106

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามการมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่
และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by having older brothers or sisters smoke
and smoking status

107

106

107

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่
และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by number of close friends who smoke
and smoking status

108

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามการนําคําสอนทางศาสนามาใชใน
ชีวติ ประจําวัน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by applying religious beliefs in daily life
and smoking status

109

108

109

ท
ตาราง
4.3.5ก
4.3.5a
4.3.5ข
4.3.5b
4.3.6ก
4.3.6a
4.3.6ข
4.3.6b
4.3.7
4.3.7
4.3.8
4.3.8
4.3.9
4.3.9

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความรูสึกเศรา ความเห็นตอ
การกระทําของตนเอง และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by feeling of sadness, opinion on self
behavior and smoking status

หนา
110
110

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความรูสึกตอตนเอง ความรูสกึ
โดดเดี่ยว และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by feeling about oneself, feeling alone
and smoking status

111

รอยละของกลุม ตัวอยางที่เห็นดวยกับประเด็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample who agree with statements about
smoking by smoking status

112

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by attitude towards smoking and smoking
status

113

111

112

113

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ 114
และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by opinion on tobacco companies and
114
smoking status
รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามความรูเรื่องผลกระทบจากการ
สูบบุหรี่ตอสุขภาพ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by knowledge on health effect of
smoking and smoking status

115
115

116
รอยละของกลุม ตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
จําแนกตามแหลงโฆษณา / สงเสริมการขาย และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample who ever seen advertisement/promotion 116
of cigarette by source of advertisement/promotion of cigarette
and smoking status

ธ
ตาราง
4.3.10
4.3.10

หนา
117

รอยละของกลุม ตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตราย
จากการสูบบุหรี่ จําแนกตามแหลงโฆษณา และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample who ever seen advertisement/information
117
about dangers of smoking by source of advertisement and
smoking status

4.3.11ก รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตาม การเคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับ
การรณรงค “พอและแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหรี”่ ในชวง 6 เดือน
ที่ผานมา และสถานภาพสูบบุหรี่
4.3.11a Percentage of sample by in the last 6 months, ever seen or heard
anything about the “Parents will regret it if their children smoke
cigarettes” and smoking status

118

4.3.11ข รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตาม ความเกี่ยวของกับการรณรงค
“พอและแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหรี่” ของคุณ และสถานภาพสูบบุหรี่
4.3.11b Percentage of sample by relevance with the “Parents will regret it
if their children smoke cigarettes” campaign and smoking status

119

118

119

4.3.12ก รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ในชวง 6 เดือนที่ผานมา เคยเห็น 120
หรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ นอกเหนือจาก “พอ
และแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหรี”่ และสถานภาพสูบบุหรี่
4.3.12a Percentage of sample by in the last 6 months , ever seen or
120
heard others anti-smoking advertising beside the “Parents will
regret it if their children smoke cigarettes” and smoking status
4.3.12ข รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตาม ผลของการโฆษณาในรูปแบบ
ตางๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ทนี่ ําไปสูการพูดคุยระหวาง
สมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการสูบบุหรีแ่ ละสุขภาพ และสถานภาพ
สูบบุหรี่
4.3.12b Percentage of sample by result of all forms of advertising that
talk about the dangers of smoking lead to discussion amongst
your family about smoking and health and smoking status

121

121

น
ตาราง

หนา

4.3.12ค รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตาม ผลของการโฆษณาในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ทนี่ ําไปสูการพูดคุยระหวาง
สมาชิกในกลุม เพื่อน เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ และสถานภาพ
สูบบุหรี่
4.3.12C Percentage of sample by result of all forms of advertising that
talk about the dangers of smoking lead to discussion amongst
your friend about smoking and health and smoking status

122

122

4.3.12ง รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตาม ผลของการโฆษณาในรูปแบบ
123
ตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่มผี ลตอการสูบบุหรี่ในอนาคต
ของคุณ และสถานภาพสูบบุหรี่
4.3.12d Percentage of sample by result of all forms of advertising that talk 123
about the dangers of smoking effect to smoking in your future and
smoking status
4.3.12จ รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามผลของการโฆษณาในรูปแบบ
ตางๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ ทําใหวัยรุนหญิงไมคิดที่จะ
สูบบุหรี่ และสถานภาพสูบบุหรี่
4.3.12e Percentage of sample by result of all forms of advertising that
talk about the dangers of smoking led to discourage young
women from smoking and smoking status

124

124

4.4ก
4.4a

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามเพศ และอายุ
Percentage of sample by gender and age

125
125

4.4ข
4.4b

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพการศึกษา
Percentage of sample by educational status

126
126

4.4ค
4.4c

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา
Percentage of sample by educational level

127
127

บ
ตาราง
4.4ง

หนา
128

4.4d

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส และเขตที่อยู
อาศัย
Percentage of sample by marital status and residential area

4.4จ
4.4e

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
Percentage of sample by number of household member

129
129

4.4ฉ

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน
และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by number of smoker in household and
smoking status

130

ปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรีข่ องกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1
รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
Risk factors of youth smoking in Wave 1, Wave 2, Wave 3,
Wave 4 and Wave 5 surveys

131

รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามอัตราความชุกของการสูบบุหรี่
เพศ และรอบการสํารวจ
Percentage of sample by smoking prevalence rate, gender and
survey round

135

รอยละของกลุม ตัวอยางที่มีอายุระหวาง 13 -1 7 ป จําแนกตามอัตรา
ความชุกของการสูบบุหรี่ เพศ และรอบการสํารวจ
Percentage of sample age between 13 – 17 years by smoking
prevalence rate, gender and survey round

136

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามประสบการณซื้อบุหรี่ รอบการ
สํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by experience of buying cigarettes,
survey round and smoking status

137

4.4f
4.5
4.5
4.6.1ก
4.6.1a
4.6.1ข
4.6.1b
4.6.2ก
4.6.2a

128

130

131

135

136

137

ป
ตาราง
4.6.2ข

4.6.2b

4.6.3
4.6.3
4.6.4
4.6.4
4.6.5ก
4.6.5a
4.6.5ข

4.6.5b
4.6.5ค

4.6.5c

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามประสบการณถูกปฏิเสธการขาย
บุหรี่เพราะอายุต่ํากวา 18 ป รอบการสํารวจ และสถานภาพการ
สูบบุหรี่
Percentage of sample by experience of being refused to sell
cigarette because of age lower than 18 years, survey round
and smoking status
รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยเห็นการวางโชวบุหรี่
ณ จุดขาย รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by ever seen tobacco products
displayed at point of sale, survey round and smoking status
รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน
รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by home smoking restriction, survey
round and smoking status
รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามความถี่ของการเห็นฉลากคําเตือน
บนซองบุหรี่ รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by frequence of seeing warning label on
cigarette pack, survey round and smoking status

หนา
138

138

139
139
140
140
141
141

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนทําใหคิดถึง
อันตรายจากการสูบบุหรี่ตอ สุขภาพ รอบการสํารวจ และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Percentage of sample by effect of warning label on thinking
about danger of smoking, survey round and smoking status

142

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนที่ทําใหคน
ในวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่ รอบการสํารวจ และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Percentage of sample by effect of warning label on discouraging
teenager from smoking, survey round and smoking status

143

142

143

ผ
ตาราง
4.6.6ก
4.6.6a
4.6.6ข
4.6.6b
4.6.6ค

4.6.6c

หนา
รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการเห็นโฆษณา/สงเสริม 144
การขายบุหรี่ รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
144
Percentage of sample by frequence of noticing advertisement
of cigarette, survey round and smoking status
รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามแหลงที่เคยเห็นโฆษณาบุหรี่
รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by source of ever seen cigarette
advertisement, survey round and smoking status

145

รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามการเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่
เวลาที่ดูโทรทัศน วิดีโอ หรือภาพยนตร รอบการสํารวจและ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by ever seen images of actors
smoking when you watch TV, VDO or cinema, survey round
and smoking status

146

145

146

สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
บุหรี่เปนสารเสพติดชนิดหนึ่งที่บั่นทอนสุขภาพและเปนอันตรายตอชีวิต นับเปน
การสูญเสียทรัพยากรมนุษยและเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ซึ่งมีแนวโนมที่จะ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถายังไมมีมาตรการเพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของการสูบบุหรี่
ของประชาชน จากรายงานขององคการอนามัยโลก พบวา ในป 2011 ประชากรทั่ว
โลก 6 ลานคน เสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ไดแก โรคหัวใจลมเหลว มะเร็ง
โรคปอด รวมทั้งโรคอื่นๆ อีกมากมาย โดยมากกวา 5 ลานคน เสียชีวิตจากการสูบ
บุหรี่โดยตรง และมากกวา 600,000 คน ที่เสียชีวิตจากการไดรับควันบุหรี่มือสอง
หากการควบคุมการบริโภคยาสูบไมเขมแข็ง จะมีผูเสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
ถึง 8 ลานคนในป 2030 โดยรอยละ 70 จะเปนประชากรของประเทศกําลังพัฒนา
(World Health Organization, 2011)
สถานการณและแนวโนมการสูบบุหรี่ของวัยรุนในประเทศตางๆ ไมมีรูปแบบ
ที่ชัดเจน กลาวคือ ในบางประเทศอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนมีแนวโนมลดลง เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ในป 1991 อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนเทากับรอยละ 27.7
และเพิ่มสูงขึ้นมากเปนรอยละ 34.8 ในป 1999 เมื่อป 2001 อัตราการสูบบุหรี่ของ
วัยรุน คือ รอยละ 28.5 ซึ่งลดลงอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับป 1999 และตอมาอัตรา
การสูบบุหรี่ของวัยรุนลดลงเรื่อยๆ จนในป 2011 อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนเทากับ
รอยละ 18.1 (Centers for Disease Control and Prevention, 2011) ประเทศแคนาดา
พบวา ในป 1999 อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนเปนรอยละ 28.0 และลดลงเรื่อยๆ จน
ในป 2011 อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนคือ รอยละ12.0 ซึ่งจะเห็นวาลดลงจากป 1999
มากกวา 2 เทา (Canadian Tobacco Use Monitoring Survey, 2011) สําหรับใน
ประเทศมาเลเซีย ในป 2003 อัต ราการสูบ บุหรี่ข องวัย รุน เทากับ รอ ยละ 25.8 และ
อัตราการสูบบุหรี่ลดลงเล็กนอยในป 2009 เปนรอยละ 22.6 (Global Youth Tobacco
Survey, 2009)
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ขณะที่ในบางประเทศกลับพบวา อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนเพิ่มมากขึ้น เชน
ในป 2006 ประเทศอินโดนีเซียมีอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนเทากับรอยละ 11.8 และ
อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนกลับเพิ่มสูงขึ้นมากในป 2009 เปนรอยละ 20.3 และประเทศ
อินเดียในป 2006 มีอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนเทากับรอยละ 3.8 และอัตราการสูบบุหรี่
ของวัยรุนเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอยในป 2009 เปนรอยละ 4.4 (Global Youth Tobacco
Survey, 2011)
สําหรับสถานการณการสูบบุหรี่ของวัยรุนในประเทศไทย จากการสํารวจขอมูล
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในกลุมวัยรุนอายุ 16-18 ป พบวา อัตราการสูบบุหรี่ มี
แนวโนมลดลงจาก รอยละ 12.0 ในป 2534 เปนรอยละ 6.4 ในป 2544 แตกลับเพิ่มสูงขึ้น
เล็กนอยเปนรอยละ 6.6 ในป 2547 อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จากรอยละ 7.3
ในป 2550 เปนรอยละ 9.2 ในป 2554 ซึ่งแสดงใหเห็นวา อัตราการสูบบุหรี่ในวัยรุน
ไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2554ก)
การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมที่พบเห็นไดในทุกสังคม ตั้งแตวัยรุนจนถึงวัยผูใหญ
และวัยสูงอายุ พฤติกรรมการสูบบุหรี่สวนใหญจะเริ่มตนในชวงวัยรุน เนื่องจากเปนวัย
อยากรูอยากลอง และเปนวัยที่สรางตัวตนจากการเลียนแบบผูอื่น โดยเฉพาะในกลุมเพื่อน
ซึ่งจะนําไปสูการมีพฤติกรรมของการเสพติดบุหรี่และตอเนื่องไปยังวัยผูใหญและวัยสูง
อายุได แมวาในปจจุบันจะมีการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ในหมูวัยรุน รวมทั้งความ
พยายามของภาครัฐที่จะขยายกรอบของกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีเปาหมาย
เปนกลุมวัยรุน อาทิ การหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป การหามแบงบุหรี่ขาย
เปนมวน และการหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย เปนตน แตเนื่องจากความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งคานิยมสมัยใหม ทําใหวัยรุนทั้งหญิงและชายมี
ความเชื่อมั่นในตนเองและใชอารมณมากกวาเหตุผลในการตัดสินใจ จึงถูกโนมนาวหรือ
ชักจูงไดงาย นอกจากนี้ วัยรุนยังเลียนแบบการสูบบุหรี่ของดารา ผูปกครอง และ กลุม
เพื่อน (จินดา พุกจํ าปา 2553) จึงทําใหอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนมีแนวโนมเพิ่ ม
สูงขึ้น (ธราดล เกงการพานิช มณฑา เกงการพานิช และลักขณา เติมศิริกุลชัย 2551)
ดังนั้น การออกกฎหมายมากํากับเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ ควรมีการใหความรู
ความเขาใจแกวัยรุน รวมทั้งการสรางทัศนคติที่ถูกตอง เพื่อปองกันไมใหผูที่ยังไมเคย
สูบบุหรี่ตกเปนเหยื่อของการโฆษณาบุหรี่และอยากลองสูบ จนเปนทาสของบุหรี่ในที่สุด
(แพทยสมาคมแหงประเทศไทย 2552)
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โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (International
Tobacco Control Policy Survey: ITC) เปนโครงการสํารวจเพื่อติดตามผลการดําเนิน
งานตามอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ซึ่งปจจุบันมีการสํารวจใน 22 ประเทศ
ทั่วโลก ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อังกฤษ ไอรแลนด เยอรมัน ฝรั่งเศส
เนเธอรแลนด นิวซีแลนด เม็กซิโก อุรุกวัย บังคลาเทศ จีน เกาหลีใต มาเลเซีย ไทย
บราซิล อินเดีย ซูดาน สาธารณรัฐมอริเชียส เคนยา และแซมเบีย ซึ่งครอบคลุม รอยละ
50 ของประชากรโลก และรอยละ 60 ของผูสูบบุหรี่ทั่วโลก
โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
(International Tobacco Control Policy Survey-Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand))
เปนโครงการศึกษาผลกระทบในระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อติดตามความเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้น ในเรื่องความรูเกี่ยวกับผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ ความเชื่อ
และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ รวมทั้งผลกระทบของนโยบายการ
ควบคุมการสูบบุหรี่ ที่นํามาใชในชวงระยะเวลาที่ทําการสํารวจ โดยสํารวจซ้ําทุก 18 เดือน
โดยประมาณ ตอเนื่องเปนระยะเวลา 5 ป และไดขยายระยะเวลาของโครงการฯ ตอไป
อีก 5 ป รวมเปน 10 ป โดยเริ่มดําเนินการสํารวจรอบที่ 1 ในเดือนมกราคม 2548 และ
จะเสร็จสิ้นโครงการในป พ.ศ. 2558 พื้นที่ทําการสํารวจครอบคลุม กรุงเทพมหานคร และ
4 ภาคของประเทศไทย ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต โดยสุมเลือก 2 จังหวัดในแตละภาค และแตละจังหวัดครอบคลุมทั้งเขตเมือง
และเขตชนบท
การสํารวจรอบที่ 1 (2548) เปนการสํารวจอัตราความชุกของการสูบบุหรี่
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ ความคิดเห็นที่มีตอบริษัทผลิตยาสูบ
ความรูเรื่องผลกระทบของบุหรี่ตอสุขภาพ การโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ การรับรู
การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ ความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ การ
รับรูเกี่ยวกับการรณรงคที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ และการเลิกสูบบุหรี่
การสํารวจรอบที่ 2 (2549) มุงเนนในการติดตามประเด็นที่นาสนใจเพิ่มเติม คือ
ผลกระทบจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลงในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 คือ
การใชฉลากคําเตือนแบบใหม ที่เปนชนิดรูปภาพประกอบขอความทดแทนแบบเดิมที่เปน
ชนิดขอความเพียงอยางเดียว การหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย และการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่
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การสํารวจรอบที่ 3 (2551) ไดมีการสํารวจเพิ่มเติมในประเด็นความคิดเห็นตอ
การบังคับใชกฎหมายหามการสูบบุหรี่ในผับบาร เนื่องจากภายหลังการสํารวจรอบที่ 2
รัฐบาลไดมีการออกกฎหมายนี้เพิ่มเติม
การสํารวจรอบที่ 4 (2552) ไดมีการสํารวจเพิ่มเติมในประเด็นผลของการรณรงค
ที่เกี่ยวกับการลดควันบุหรี่มือสอง โดยมีขอความในการรณรงควา “หยุดทํารายผูอื่น หยุด
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”
สําหรับการสํารวจรอบที่ 5 (2554) มีประเด็นเพิ่มเติมที่นาสนใจ คือ เหตุผลที่
ทําใหสูบบุหรี่ครั้งแรก ผลของการรณรงคที่เกี่ยวกับการลดควันบุหรี่มือสอง โดยมีขอความ
ในการรณรงควา “พอและแมจะเสียใจหากลูกสูบบุหรี่” การเพิ่มการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่
และมีการปรับปรุงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่จาก 9 ภาพ เปน 10 ภาพ
1.2 วัตถุประสงคของการวิจยั
วัตถุประสงคหลัก
เพื่อติดตามผลกระทบของนโยบายและมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ที่ดําเนินการในประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2548 – 2558
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อติดตามอัตราความชุกและพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องวัยรุนไทย
2. เพื่อติดตามความคิดเห็น ความเชื่อ ความรูเ กี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่
ของวัยรุนไทย
3. เพื่อติดตามการรับรูของวัยรุนไทย เกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนไทย ระหวางการสํารวจ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
5. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของวัยรุนไทย
ระหวางการสํารวจในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5

5
6. เพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบตอวัยรุนไทย
โดยเปรียบเทียบผลการสํารวจในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และ
รอบที่ 5
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
ดําเนินการสํารวจคูขนานในประชากร 2 กลุม คือ กลุมผูใหญที่สูบบุหรี่ และกลุมวัยรุน
(ทั้งที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่) รายงานวิจัยฉบับนี้ นําเสนอเฉพาะผลการสํารวจในกลุม
วัยรุน (อายุ 13 – 24 ป) สําหรับผลการสํารวจของกลุมผูใหญที่สูบบุหรี่ ไดนําเสนอแยก
ในรายงานวิจัยอีกฉบับหนึ่ง (รายงานวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในประเทศไทย: การสํารวจกลุมผูสูบบุหรี่ระดับประเทศรอบที่ 5 (พ.ศ. 2554))
พื้นที่ทําการสํารวจครอบคลุม กรุงเทพมหานคร และ 4 ภาคของประเทศไทย
รวม 9 จังหวัด ไดแก
- กรุงเทพมหานคร
: เชียงใหม แพร
- ภาคเหนือ
: หนองคาย นครราชสีมา
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
: นครปฐม สมุทรสาคร
- ภาคกลาง
: นครศรีธรรมราช สงขลา
- ภาคใต

สวนที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในสวนของการทบทวนวรรณกรรม ครอบคลุมหัวขอตางๆ ดังนี้ 1) การดําเนิน
งานเพื่อควบคุมยาสูบในประเทศไทย โดยแยกใหเห็นถึงการดําเนินงานตั้งแตเริ่มมีการ
ควบคุมยาสูบแตละชวงของการสํารวจ 2) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน 3) ความรู
และทัศนคติที่มีตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน 4) ปจจัยที่สงผลกระทบตอการสูบบุหรี่ของ
วัยรุน และ 5) ขอคนพบจากรายงานการสํารวจระดับประเทศ รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4
ของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย

2.1 การดําเนินงานเพื่อการควบคุมยาสูบในประเทศไทย
นโยบายและกฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
ผลิตภัณฑยาสูบเปนสิ่งเสพติดที่ทําลายสุขภาพของผูเสพที่ไมผิดกฎหมาย รัฐ
จึงจําเปนตองควบคุมไมใหมีการจําหนายอยางแพรหลาย โดยกําหนดนโยบาย และ
กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ เชน กฎหมายการหามขายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ํา
กวา 18 ป การหามโฆษณาบุหรี่ การจํากัด/กําหนดพื้นที่สูบบุหรี่ การขึ้นราคา/ภาษีบุหรี่
การกําหนดใหมีภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ การหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย และการ
กําหนดใหแสดงสารพิษบนซองบุหรี่
โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดติดตาม
การกําหนดนโยบายตางๆ จากภาครัฐในแตละรอบของการสํารวจ สามารถสรุปนโยบาย
ตางๆ ที่มีการดําเนินการในระหวางรอบการสํารวจของโครงการฯ ไดดังตอไปนี้
ก. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระยะกอนการสํารวจรอบที่ 1
(มกราคม 2548)
ก อ นการสํ า รวจรอบที่ 1 ประเทศไทยกํ า หนดและบั ง คั บ ใช ก ฏหมายในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังตอไปนี้
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1) พ.ศ. 2517 มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขใหมีฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
โดยพิมพวา “การสูบบุหรี่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ”
2) พ.ศ. 2525 เปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ เปน “การสูบบุหรี่เปน
อันตรายตอสุขภาพ”
3) พ.ศ.2529 มูลนิธิหมอชาวบานไดจัดตั้ง “โครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่”
ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี”่ ซึ่งมุงเนน
การรณรงคเพือ่ การไมสบู บุหรี่ เปนบทบาทหลัก
4) พ.ศ. 2532 รัฐบาลกอตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ
(คบยช.) และประกาศใหมีการพิมพฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ ชนิดที่เปน
ขอความเพียงอยางเดียว 6 แบบ ไดแก สูบแลวแกเร็ว ควันบุหรี่จะทํารายลูก
สูบแลวจะมีกลิ่นปาก สูบแลวถุงลมพองตาย ควันบุหรี่ฆาคนตายได และ
ควันบุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด ตอมารัฐบาลไดปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขอความ
เปน 10 แบบ ไดแก บุหรี่ทําใหเกิดมะเร็งปอด บุหรี่ทําใหเกิดโรคหัวใจลมเหลว
บุหรี่ทําใหเกิดโรคถุงลมพอง บุหรี่ทําใหเสนเลือดสมองแตก บุหรี่นําไปสู
สิ่งเสพยติดอื่น บุหรี่ทําใหสมรรถภาพทางเพศเสื่อม บุหรี่ทําใหแกเร็ว ควัน
บุหรี่ฆาคุณใหตายได ควันบุหรี่ทํารายผูใกลชิด และควันบุหรี่ทํารายลูก
ในครรภ
5) พ.ศ. 2532 ออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2532
หามการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ
6) พ.ศ. 2535 ออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 หามสูบบุหรี่ในที่
ทํางานและที่สาธารณะ
7) พ.ศ. 2537 ปรับมาตรการทางภาษี โดยเก็บภาษีเพิม่ ขึ้นจากรอยละ 55
เปนรอยละ 60 ของราคาบุหรี่
พ.ศ. 2538 เพิ่มเปนรอยละ 62 ของราคาบุหรี่
พ.ศ. 2539 เพิ่มเปนรอยละ 68 ของราคาบุหรี่
พ.ศ. 2541 เพิ่มเปนรอยละ 70 ของราคาบุหรี่
พ.ศ. 2543 เพิ่มเปนรอยละ 71.5 ของราคาบุหรี่
พ.ศ. 2544 เพิ่มเปนรอยละ 75 ของราคาบุหรี่
(ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 2550)
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8) พ.ศ. 2540 ออกพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ โดยให
กํ า หนดเครื่ อ งหมายแสดงพื้น ที่อ นุ ญ าตใหสู บ บุ ห รี่แ ละเขตห า มสู บ บุ ห รี่
และสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่เพิ่มเติม
9) พ.ศ. 2544 ออกพระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพกอตั้งสํานักงานสงเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยกําหนดใหนําเงินรอยละ 2 ของภาษีบุหรี่และสุรามาใช
ในการสงเสริมสุขภาพใหแกประชาชน
10) พ.ศ. 2545 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กําหนดชื่อหรือประเภทของ
สถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนด
บริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
และมีการขยายสถานที่สาธารณะใหเปนเขตปลอดบุหรี่เพิ่มเติม
11) พ.ศ. 2546 แกไขกําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะใหมีการ
กําหนดเขตปลอดบุหรี่และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 หาม
รานคาทุกประเภทขายบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกเด็กที่อายุต่ํา
กวา 18 ป
ข. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และ
รอบที่ 2 (มกราคม 2548 - สิงหาคม 2549)
ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประเทศไทยกําหนดกฏหมาย
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1) 25 มีนาคม 2548 กําหนดหลักเกณฑแสดงฉลากและขอความบนซองบุหรี่
โดยเปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่จากชนิดขอความเพียงอยางเดียว
มาเปนชนิดรูปภาพคําเตือน 4 สี พรอมขอความบรรยาย มีทั้งหมด 6 ภาพ
และเพิ่มพื้นที่จาก 1 ใน 3 เปนรอยละ 50 ของพื้นที่บนซองบุหรี่
2) 24 กันยายน 2548 หามรานขายบุหรี่วางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย
3) 30 ธันวาคม 2548 กําหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่
4) พ.ศ. 2549 ปรับมาตรการทางภาษี โดยเก็บภาษีเพิ่มขึน้ จากรอยละ 75 เปน
รอยละ 79 ของราคาบุหรี่ (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 2550)
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ค. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 (สิงหาคม 2549 - มกราคม 2551)
ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ประเทศไทยกําหนดและบังคับ
ใชกฏหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1) 1 กันยายน 2549 เพิ่มภาพฉลากคําเตือนพรอมขอความบรรยายบนซองบุหรี่
จาก 6 ภาพ เปน 9 ภาพ และปรับปรุงใหสื่อความหมายใหชัดเจนขึ้น
2) 31 สิงหาคม 2549 หามพิมพสรรพคุณบุหรี่วา รสออน รสเบา ในบุหรี่ซิกาแรต
บุหรี่ซิการ และยาเสน
3) 4 กันยายน 2549 กําหนดใหบุหรี่ซิกาแรตพิมพฉลากแสดงชื่อสารพิษ และ
สารกอมะเร็งที่อยูในควันบุหรี่ที่ขางซองทั้ง 2 ขาง โดยกําหนดสารพิษ 2 ตัว
ไดแก คารบอนมอนอกไซด และไฮโดรเจนไซยาไนด สารกอมะเร็ง 3 ตัว
ไดแก นิโคติน ทาร และฟอรมาลดีไฮด
4) 29 ธันวาคม 2549 ประกาศเพิ่มพื้นที่เปนเขตปลอดบุหรี่ โดยไดประกาศให
สถานที่หลายแหงเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เชน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ระดับที่ตา่ํ กวาอุดมศึกษา ศาสนสถาน หรือสถานทีป่ ระกอบศาสนกิจในนิกาย
หรือศาสนาตางๆ เปนตน
5) 29 พฤศจิกายน 2550 ปรับปรุงชื่อ หรือ ประเภทของสถานที่สาธารณะให
มีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด
ของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้ง
กําหนด สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่
ตามพระราชบัญญัตคิ ุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยกําหนดให
เขตปลอดบุหรีต่ องมีสภาพและลักษณะดังตอไปนี้ 1) ตองแสดงเครื่องหมาย
เขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 2) ไมมีการสูบบุหรี่ และ
3) ไมมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหรี่ (สํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ กรมควบคุมโรค
2549)
6) พ.ศ. 2550 ปรับมาตรการทางภาษี โดยเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 79
เปนรอยละ 80 ของราคาบุหรี่ (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ
2550)
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ง. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจรอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 (มกราคม 2551 – เมษายน 2552)
ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ประเทศไทยกําหนดและบังคับ
ใชกฏหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1) 23 มกราคม 2551 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ และ
เขตปลอดบุหรี่
2) 27 กุมภาพันธ 2551 ไดมีพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551
เพื ่อ ควบคุม การใชสื ่อ โทรทัศ นใ นการโฆษณาสง เสริม การขายบุห รี่
(พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 2551)
จ. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจรอบที่ 4 และ
รอบที่ 5 (เมษายน 2552 – กุมภาพันธ 2554)
ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 4 และรอบที่ 5 ประเทศไทยกําหนดและบังคับ
ใชกฏหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1) พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปรับเพดานภาษีสรรพสามิตจากรอยละ 80
เปนรอยละ 90 ของราคา ณ โรงงาน และเพิ่มภาษีเปนรอยละ 85 ของ
ราคา ณ โรงงาน
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ลงวั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2552 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากของ
บุหรี่ซิกาแรต โดยปรับปรุงภาพคําเตือนจาก 9 ภาพ เปน 10 ภาพ มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 ประกอบดวย
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“สูบแลวถุงลมพองตาย”

“ควันบุหรี่ทําใหเปนมะเร็ง 10 ชนิด” “สูบแลวเปนมะเร็งปอดตาย”

“ควันบุหรี่ฆาคนใกลชิด”

“สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง”

“สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก”

“สูบแลวหัวใจวายตาย”

“สูบแลวปากเหม็นบุหรี่”

“สูบแลวเทาเนา”

“สูบแลวเสนเลือดสมองตีบตาย”

(สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ 2552)

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ
2553 เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดของ
สถานที ่ส าธารณะดัง กลา วเปน เขตสูบ บุห รี ่ห รือ เขตปลอดบุห รี่
ประกอบดวย สถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ สถานศึกษา
สถานที่ ส าธารณะที่ ใ ช ป ระโยชน ร ว มกั น ยานพาหนะและสถานี ข นส ง
สาธารณะ มี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2554 (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ 2553)
ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 4 และรอบที่ 5 นี้ ไดมีการรณรงคตอตานการ
สูบบุหรี่ ผานสื่อโทรทัศน และอินเตอรเน็ตในรูปแบบตาง ๆ โดยจะเนนไปที่กลุม
ผูหญิง ไดแก
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• การรณรงคเรื่อง “รักจริงไมอยากใหผูหญิงสูบบุหรี่”
เปนการนํ าเสนอ ผานมุมมองความรักความหวงใย
ของผูชาย ดวยคําพูด เพื่อบอกความรูสึกที่ไมอยาก
ใหผูหญิงสูบบุหรี่
• การรณรงคเรื่อง “แมกับลูกสาว” เปนการนําเสนอ
ว า ผู เ ป น แม จ ะเสี ย ใจแค ไ หน ที่ รู ว า ลู ก สาวสู บ บุ ห รี่
การรณรงค นี้ ไ ด ใ ห ข อ ความตอนท า ยว า "บุ ห รี่ เ ลิ ก
ยากแต...เลิกได"
• การรณรงคเรื่อง “พอกับลูกสาว” เปนการนําเสนอ
วาผูเปนพอจะเสียใจแคไหน ที่รูวาลูกสาวสูบบุหรี่
การรณรงค นี้ ไ ด ใ ห ข อ ความตอนท า ยว า "บุ ห รี่ เ ลิ ก
ยากแต...เลิกได"

2.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน
อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุน
อัต ราการสู บ บุ หรี่ ข องวั ยรุ น ไทยมีแ นวโน มเพิ่ม สูง ขึ้น จากการสํ า รวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา อัตราการสูบบุหรี่เปนประจําของวัยรุนในป 2549 เทากับ
รอยละ 9.5 และเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 11.7 ในป 2552 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549;
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ และคณะ 2555) และทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2555) ทํา
การสํารวจในกลุมวัยรุนอายุ 13 – 24 ป ในป 2554 พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุน
เทากับรอยละ 21.5
อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก
จากการสํ า รวจพฤติ ก รรมการสูบ บุ หรี่ ข องสํ านั ก งานสถิ ติ แ ห งชาติ (2549)
พบวา อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรกของวัยรุนไทยลดลง ตามลําดับ โดยในป
2549 อายุที่เริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก เทากับ 18.3 ป ในป 2550 อายุที่เริ่มสูบ
บุหรี่หมดมวนครั้งแรก เทากับ 16.8 ป และในป 2554 อายุที่เริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้ง
แรก เทากับ 16.2 ป (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549, 2551ข, 2554) ขณะที่การ
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สํารวจระดับประเทศในกลุมวัยรุนอายุระหวาง 13 – 24 ป ของ ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ
(2555) พบวา ในป 2554 อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก เทากับ 15.2 ป และ
พบว าอายุ น อยที่ สุ ดที่ เริ่ มสู บบุ หรี่ เ ท า กั บ 11 ป ธราดล เก ง การพาณิ ช และคณะ
(2551) สํ า รวจพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ข องวั ย รุ น หญิ ง ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศ พบวา วัยรุนหญิงรอยละ 35.7 เริ่มสูบบุหรี่เมื่อ
อายุ 16 ปขึ้นไป และอายุต่ําสุดที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกคือ 11 ป
จากการศึกษาในบางพื้นที่ของประเทศไทย พบวา อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่
ของวัยรุนอยูในชวง 13.8 – 14.5 ป โดยชณิษฐ ชา บุญเสริม และคณะ (2552)
ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนในจังหวัดชัยภูมิ อายุ 11- 18 ป พบวา อายุเฉลี่ย
ที่เริ่มสูบบุหรี่มวนแรกเทากับ 14.5 ป อายุต่ําสุดที่เริ่มสูบบุหรี่มวนแรกเทากับ 7 ป
ขณะที่การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนในจังหวัดนนทบุรี ของ วิลาวัณย
ประที ปแกว และพรเทพ ลอ มพรม (2553) พบวา อายุเฉลี่ ยที่เริ่มสูบ บุหรี่มวนแรก
เทากับ 14.3 ป และเรณู บุญจันทร และคณะ (2552) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของวั ย รุ น ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา และอาชี ว ศึ ก ษา ในจั ง หวั ด ระนอง
พบวา อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเทากับ 13.8 ป และอายุนอยที่สุดที่เริ่มสูบ
บุหรี่เทากับ 5 ป นอกจากนี้ นพมาศ รมเกต และคณะ (2551) ไดศึกษาพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยม ในจังหวัดสงขลา พบวา รอยละ 69.0 เริ่มสูบบุหรี่มวน
แรกในชวงอายุ 11-14 ป
จํานวนบุหรีท่ ี่สูบตอวัน
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2554ข) พบวา ปริมาณการสูบบุหรี่ของวัยรุน (อายุ
ระหวาง 15 – 24 ป) เฉลี่ย 9.1 มวนตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2550 ที่มีปริมาณการ
สูบบุหรี่เฉลี่ย 8.5 มวนตอวัน
ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2555) พบวา วัยรุนที่สูบบุหรี่ ประมาณรอยละ 30
สูบบุหรี่ 6-10 มวนตอวัน และอีกเกือบรอยละ 40 ของวัยรุนที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ 2-5
มวนตอวัน ขณะที่ Preechawong และคณะ (2010) พบวา วัยรุนสวนใหญ (รอยละ
45.5) สูบบุหรี่มากกวา 6 มวนตอวัน และประมาณรอยละ 25 ที่สูบบุหรี่มากกวา 19
มวนตอวัน
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ขณะที่การศึกษาในกลุมวัยรุนหญิงของ ธราดล เกงการพาณิช และคณะ ( 2551)
พบวา รอยละ 32.2 ของวัยรุนหญิงที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ 2-5 มวน/วัน รอยละ 15.6
ของวัยรุนหญิงที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ 6-10 มวน/วัน และเปนที่นาวิตกวามีวัยรุนหญิงถึง
รอยละ 11.1 ที่สูบบุหรี่วันละ 21 มวนขึ้นไป
การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนในตางประเทศ พบวา วัยรุนแคนาดา
ที่มีอายุระหวาง 15 -17 ป สูบบุหรี่โดยเฉลี่ย 11 มวนตอวัน (Health Canada, 2012)
ขณะที่ผลจากการสํารวจวัยรุนอายุ 15 -18 ป ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา รอยละ
7.8 ของวัยรุนที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่มากกวา 10 มวนตอวัน (Eaton et. al., 2012)
นอกจากนี้ ผลการสํารวจวัยรุนอายุระหวาง 15-20 ป ในประเทศอิหราน พบวา รอยละ
52.2 ของวัยรุนที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่มากกวา 10 มวนตอวันและรอยละ 6.7 สูบบุหรี่
มากกวา 20 มวนตอวัน (Moghimbeigi et. al., 2009)

2.3 ทัศนคติและความรูเกี่ยวกับบุหรี่ของวัยรุน
ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
ทัศนคติของวัยรุนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยการมีทัศนคติที่ดีใน
การสูบบุหรี่จะดึงดูดใหวัยรุนหันมาสูบบุหรี่ และในกลุมวัยรุนที่สูบบุหรี่อยูแลวก็จะ
สูบบุหรี่จัดขึ้น ในทางตรงกันขามการรณรงคปลูกฝงทัศนคติในแงลบเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่จะชวยสรางเกราะปองกันไมใหวัยรุนตกเปนเหยื่อของบุหรี่ได จากการสํารวจ
ของ ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2555) ในชวงป 2548 – 2554 พบวา วัยรุนสวน
ใหญรับรูวาการสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดี และไมเปนที่ยอมรับของสังคม แตยังมีวัยรุน
บางสวนที่เห็นดวยวาการสูบบุหรี่เปนเรื่องทันสมัย โดยวัยรุนที่สูบบุหรี่มีทัศนคติเชิง
บวกตอการสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่
การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของวัยรุนไทยกับวัยรุนมาเลเซีย พบวา วัยรุน
ไทยมีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนมาเลเซีย อาทิในประเด็นเรื่องการสูบ
บุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น วัยรุนไทยเห็นดวย รอยละ 63.4 ขณะที่วัยรุน
มาเลเซียเห็นดวยกับทัศนคติดังกลาวเพียงรอยละ 38.4 นอกจากนี้ วัยรุนไทย ถึงรอยละ
44.2 มองวาการสูบบุหรี่ทําใหหญิงสาวดูนาดึงดูดใจมากขึ้น ในขณะที่วัยรุนมาเลเซีย
เพียงรอยละ 20.9 เห็นดวยกับประเด็นนี้ (Parkinson et. al., 2009)
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ความคิดเห็นตอบริษัทบุหรี่
บริษัทผูผลิตบุหรี่มักใชกลยุทธตางๆ ที่ชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมวัยรุน
ดัง ผลการศึ กษาของป ย ะรัต น นิ่ ม พิทั กษ พ งษ (2555) พบว า บริ ษั ท ผลิ ต บุ หรี่ ไ ด
พยายามเขาถึงกลุมวัยรุน โดยการเขารวมทํากิจกรรมกับวัยรุน แทนที่จะใหเงินทุน
สนับสนุนกับชุมชน หรือสถานศึกษา พรอมกันนั้นไดประชาสัมพันธวากิจกรรมดังกลาว
เปนการคืนกําไรสูชุมชน ซึ่งมีผลทําใหวัยรุนมีความรูสึกที่ดีตอบริษัทผลิตบุหรี่
การสํารวจของทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2555) ในชวงป 2549 – 2552 พบวา
มีวัยรุนมากกวาหนึ่งในสี่ ที่เห็นวา บริษัทบุหรี่บิดเบือนความจริงที่เกี่ยวกับอันตราย
จากการสูบบุหรี่ (รอยละ 27.6 รอยละ 29.2 และรอยละ 24.0 ในป 2549 ป 2551
และ ป 2552 ตามลําดับ) นอกจากนี้ วัยรุนที่เห็นวาบริษัทบุหรี่พยายามทําใหวัยรุน
หันมาสูบบุหรี่ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.5 ในป 2549 เปนรอยละ 20.0 ทั้งใน
ป 2551 และ ป 2552 วัยรุนสวนนอยมีความคิดเห็นที่ดีตอบริษัทผลิตบุหรี่ โดยมีวัยรุน
ที่เห็นวาบริษัทบุหรี่ไดทําสิ่งที่ดีใหกับชุมชน รอยละ 8.7 และรอยละ 9.1 ในป 2551
และ ป 2552 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมวัยรุนที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่
พบวา วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่มองวาบริษัทผลิตบุหรี่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจาก
การสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนที่สูบบุหรี่ (รอยละ 25.4 และรอยละ 18.9 ตามลําดับ)
ความรูเรื่องผลกระทบของบุหรี่ตอสุขภาพ
จากการสํารวจของทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2555) พบวา วัยรุนมีความรู
เรื่องผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในระดับดีมาก ในประเด็นการสูบบุหรี่ทําใหเกิด
โรคมะเร็งในชองปาก โรคถุงลมโปงพอง และแกเร็วกวาอายุ นอกจากนี้ยังทราบวา
การไดรับควันบุหรี่มือสองทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด แตยังมีวัยรุนบางสวนที่ยังไมทราบ
ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ในบางประเด็น ไดแก การสูบบุหรี่ทําใหเกิดโรคเนื้อตาย
และเนา ทําใหทารกในครรภแทง โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศในผูชายที่สูบบุหรี่
จากการศึกษาของ นัยนา บุญทวียุวัฒน และ นิวัต อุณฑพันธุ (2549) วัยรุน
อายุระหวาง 10 - 18 ป พบวา วัยรุนในชนบทไดรับความรูจากโรงเรียนวาการสูบบุหรี่
มีอันตรายตอสุขภาพ ทั้งตอคนที่สูบบุหรี่เอง และตอคนในบาน หรือคนใกลชิด โรค

17
และผลกระทบตอสุขภาพที่วัยรุนรับรู เชน โรคมะเร็งปอด ถุงลมโปงพอง โรคระบบ
ทางเดินหายใจ เปนตน โดยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเปนโรคที่วัยรุนรับรูมาก
ที่สุด
การรับรูเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ที่ผานมา มีผลทําใหวัยรุนตระหนักถึงพิษภัย
จากการสูบบุหรี่ บุปผา ศิริรัศมี และคณะ (2549, 2550) พบวา แหลงที่วัยรุนพบเห็น
การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่มากที่สุด 4 อันดับแรก ไดแก โทรทัศน บนซองบุหรี่
โปสเตอร และหนังสือพิมพ/นิตยสาร การสํารวจของ ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2553,
2555) พบวา แหลงที่วัยรุนพบเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่มากที่สุด 4 อันดับแรก
ไดแก ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ โทรทัศน โปสเตอร และหนังสือพิมพ/นิตยสาร
การศึกษาของ Zawahir และคณะ (2012) พบวา วัยรุนไทยและวัยรุนมาเลเซีย
ที่เคยสังเกตเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ รับรูความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ มากกวาวัยรุนที่ไมเคยสังเกตเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ ประมาณ 2 เทา

2.4 ปจจัยที่สงผลกระทบตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ปจจัยดานประชากร
เพศ: เพศเปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ เพศที่ตางกันสามารถบอกถึง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนที่แตกตางกันได การศึกษาในประเทศแคนาดา ป
2009 พบวา วัยรุนชายสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนหญิงเพียงเล็กนอย (รอยละ 14.9 และ
รอยละ 10.9 ตามลําดับ) (Reid & Hammond, 2011) สําหรับการศึกษาในแถบเอเซีย
พบวา อินเดียมีอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายสูงกวาวัยรุนหญิงมาก (รอยละ 29.9
และรอยละ 5.6 ตามลําดับ) (Thakur and et. al., 2010)
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2551ก) สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย ใน
ป 2549 พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายสูงกวาอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิง
เกือบ 15 เทา (รอยละ 8.32 และรอยละ 0.56 ตามลําดับ) ขณะที่ ทวิมา ศิริรัศมี
และคณะ (2555) พบวา วัยรุนชายมีความเสี่ยงตอการสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนหญิง โดย
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อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายสูงกวาวัยรุนหญิงมากกวา 10 เทา (รอยละ 36.5 และ
รอยละ 3.4 ตามลําดับ)
การศึกษา: การศึกษาของวัยรุนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของวัย รุ น โดยการศึ กษาของทวิมา ศิ ริรัศมี และคณะ (2555) พบวา วั ยรุ นที่เป น
นั กเรี ยน/นั กศึ กษามีค วามเสี ่ย งตอ การสูบ บุห รี่นอ ยกวา วัย รุ น ที่ไ มไ ดเ ปน นัก เรีย น/
นักศึกษา หากมองในมุมของสายการศึกษา ชณิษฐชา บุญเสริม และคณะ (2552)
พบวา วัยรุนที่เรียนอยูในสถาบันการศึกษาสายอาชีพจะสูบบุหรี่สูงกวาวัยรุนที่ศึกษาอยู
ในระบบการศึกษาสายสามัญ สําหรับระดับการศึกษา ธราดล เกงการพาณิช และคณะ
(2551) พบวา วัยรุนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษามีความเสี่ยงที่จะ
สูบบุหรี่มากกวาวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1.8 เทา
อายุ: อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ วัยรุนที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น
มีโอกาสที่จะสูบบุหรี่มากขึ้นตามไปดวย จากผลการวิเคราะหขอมูลของสํานักควบคุม
การบริโภคยาสูบ (2553) พบวา วัยรุนอายุ 15 - 18 ป มีอัตราการสูบบุหรี่ ในสัดสวน
ที่สูงกวาวัยรุนที่อายุ 11 - 14 ป ถึง 17.1 เทา และวัยรุนอายุ 19 - 24 ป มีอัตราการ
สูบบุหรี่ในสัดสวนที่สูงกวาวัยรุนที่มีอายุ 15 - 18 ป ถึง 3.8 เทา ขณะที่มณฑา เกง
การพาณิช และลักขณา เติมศิริกุลชัย (2551) พบวา วัยรุนอายุ 13 - 15 ป มีอัตรา
การสูบบุหรี่รอยละ 6.1 และวัยรุนอายุ 16 - 18 ป มีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 16.9
นอกจากนี้ การศึกษาของทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2555) พบวา อัตราการสูบบุหรี่มี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 13 ป ไมพบผูสูบบุหรี่
เลย กลุมตัวอยางที่มีอายุ 16 ป สูบบุหรี่รอยละ 22.1 และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 19 ป
สูบบุหรี่รอยละ 27.3
ปจจัยดานสังคม
ครอบครัว: ครอบครัวเปนหนวยทางสังคมที่ใกลชิดกับวัยรุนมากที่สุด จึง
สามารถสงอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของวัยรุนไดโดยตรง การสํารวจของทวิมา ศิริรัศมี
และคณะ (2553) พบวา วัยรุนที่อาศัยอยูในครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ที่สูบบุหรี่มากกวา 3 คนขึ้นไปมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวา วัยรุนที่อาศัยอยูในครอบครัว
ที่ไมมีผูสูบบุหรี่ มากกวา 3 เทา (รอยละ 48.0 และรอยละ 14.3 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลอง
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กับงานวิจัยของ ชณิษฐชา บุญเสริม และคณะ (2552) พบวา วัยรุนที่มีคนในครอบครัว
สูบบุหรี่มีโอกาสสูบบุหรี่สูงกวาวัยรุนที่ไมมีคนในครอบครัวไมสูบบุหรี่ อยางไรก็ตาม
ขอคนพบดังกลาวขัดแยงกับการศึกษาของ ลดาวัลย คันธธาศิริ (2550) ที่ศึกษา
เฉพาะกลุมนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหมซึ่ง พบวา การสูบบุหรี่ของคน
ในครอบครัวไมมีผลตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน
เพื่อน: เพื่อนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุนอยางยิ่ง ผลการศึกษาที่ผานมา
สอดคลองและยืนยันไปในทิศทางเดียวกันวา วัยรุนที่มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่มีโอกาสสูบ
บุหรี่สูงกวาวัยรุนที่มีเพื่อนสนิทไมสูบบุหรี่ (อุทุมพร ณ นคร 2551 ชณิษฐชา บุญ
เสริม และคณะ 2552 กมลภู ถนอมสัตย 2554 และทวิมา ศิริรัศมี และคณะ 2555)
โดยทวิมา ศิริรัศมีและคณะ (2555) พบวา จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 1 คน
จะเพิ่มความเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ของวัยรุนขึ้นรอยละ 58 และกมลภู ถนอมสัตย (2554)
พบวา การถูกเพื่อนชักชวนใหสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงตอการสูบบุหรี่สูงถึง 2.9 เทา
ปจจัยดานสื่อโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
สื่อโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาดมักมีเปาหมายสําคัญในการสรางความเชื่อ
และทัศนคติที่ดีใหเกิดความตองการที่จะใชสินคา/ผลิตภัณฑ ซึ่งรวมไปถึงการโฆษณา
และสงเสริม การขายบุหรี่ดวย ผลการศึกษาที่ผานมาสะทอนวาการโฆษณามีอิทธิพล
ตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน การศึกษาของ Dalton และคณะ (2003) ศึกษาการดูภาพยนตร
ที่มีภาพการสูบบุหรี่ของวัยรุน พบวา การดูภาพยนตรที่มีภาพการสูบบุหรี่สงผลตอ
การเริ่มสูบบุหรี่ของวัยรุนอยางยิ่ง
จากการศึกษาของ ชณิษฐชา บุญเสริม และคณะ (2552) พบวา วัยรุนที่
เห็นนักแสดงสูบบุหรี่ในสื่อตางๆ หรือยี่หอบุหรี่ หรือการโฆษณาบุหรี่ในงานสังคม/
งานชุมชน หรือมีสิ่งของเครื่องใชที่มียี่หอบุหรี่ติดอยู รวมทั้งการไดรับแจกบุหรี่ฟรี จะมี
โอกาสสูบบุหรี่สูงกวาวัยรุนที่ไมเคยเห็นการโฆษณาดังกลาว ธราดล เกงการพาณิช
และคณะ (2551) พบวา การเห็นโฆษณาบุหรี่ในรูปแบบตางๆ ทําใหมีโอกาสที่วัยรุน
จะสูบบุหรี่สูงกวาการไมเห็นโฆษณาบุหรี่ 2.7 เทา
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ปจจัยดานทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2555) พบวา วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่เห็นวาการสูบบุหรี่
เปนสิ่งที่ไมดีมากสูงกวาวัยรุนที่สูบบุหรี่ มากกวา 2 เทา สอดคลองกับ ชณิษฐชา บุญ
เสริม และคณะ (2552) ที่พบวา วัยรุนที่มีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหรี่จะมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่สูงกวาวัยรุนที่มีทัศนคติไมดีตอการสูบบุหรี่ ผลการศึกษานี้สอดคลองกับ
กมลภู ถนอมสัตย และคณะ (2554) ที่ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการสูบบุหรี่ในระยะ
เริ่มตนของวัยรุนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน พบวา วัยรุนชายที่มีทัศนคติเชิง
บวกตอการสูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเริ่มสูบบุหรี่เปน 2.2 เทา ของกลุมวัยรุนชายที่มี
ทัศนคติเชิงลบตอการสูบบุหรี่
ปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน
การดื่มแฮลกอฮอล: ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2555) พบวา การดื่มเหลา/
เบียรจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องการสูบบุหรี่ในวัยรุน และความเสี่ยงตอการสูบบุหรี่เพิ่ม
สูงขึ้นตามความถี่ของการดื่มเหลา/เบียร โดยวัยรุนที่ดื่มเหลา/เบียร 1-5 ครั้งในชวง 1
เดือน จะมีความเสี่ยงตอการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 2.2 เทา เปรียบเทียบกับวัยรุนที่ไมไดดื่ม
เหลา/เบียร และวัยรุนที่ดื่มเหลา/เบียร มากกวา 5 ครั้งในชวง 1 เดือน จะมีความเสี่ยง
ตอการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 3.8 เทา เมื่อเทียบกับกลุมวัยรุนที่ไมดื่มเหลา/เบียร

2.5 ขอคนพบจากการสํารวจระดับประเทศรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4 ของ
โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในประเทศไทย
โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
(International tobacco Control Policy Survey-Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand))
เริ่มการสํารวจรอบที่ 1 ในป 2548 รอบที่ 2 ในป 2549 รอบที่ 3 ในป 2551 และรอบที่
4 ในป 2552 (ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ 2555) เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ในเรื่องการหามโฆษณา
บุหรี่ การหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย การหามขายบุหรี่ใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และ
ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ จากการสํารวจรอบทั้ง 4 รอบที่ผานมา สามารถสรุปประเด็น
สําคัญตางๆ ได ดังนี้
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การหามโฆษณาบุหรี่
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ไดหามการโฆษณา/สงเสริม
การขายบุหรี่ในทุกรูปแบบ แตจากการสํารวจของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบทั้ง 4 รอบที่ผานมา พบวา 1 ใน 3 ของวัยรุน ยังคงเห็นการ
โฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ โดยจะพบเห็นการโฆษณาบุหรี่จากรานคายอย/รานคา
ใหญมากที่สุด นอกจากนี้ ในการสํารวจรอบที่ 1 วัยรุนรอยละ 36.6 เคยเห็นการโฆษณา/
สงเสริมการขายบุหรี่โดยการใชนักแสดง/ดารา สูบบุหรี่ผานสื่อโทรทัศนหรือภาพยนตร
และการเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่ผานสื่อโทรทัศนหรือภาพยนตรนี้ไดเพิ่มขึ้นเกือบ 2
เทาในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 (รอยละ 69.4 รอยละ 57.1 และ
รอยละ 62.4 ตามลําดับ) จากผลการสํารวจที่ผานมาชี้ใหเห็นวา กฎหมายในการหาม
โฆษณาบุหรี่ยังไมถูกนํามาบังคับใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
การหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย
ภายหลังการสํารวจรอบที่ 1 ประเทศไทยมีกฎหมายการหามวางโชวบุหรี่
ณ จุดขาย ตั้งแตกันยายน พ.ศ. 2548 ผลการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
ของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ พบวา วัยรุนเห็น
การวางโชวบุหรี่บนชั้นหรือเคานเตอร มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (รอยละ 48.3 รอยละ 54.6
และรอยละ 50.7 ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะรานคาสวนมากยังคงพยายามที่จะวางโชวบุหรี่ หรืออาจเลี่ยงโดยการทํา
มานปดสวนจัดวางบุหรี่แตเปดมานทิ้งไวเพื่อใหผูซื้อสามารถมองเห็นซองบุหรี่ได
การหามขายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
ถึงแมวาประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535
ซึ่งมีสาระครอบคลุมการหามขายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ผลการสํารวจของโครงการ
ติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย พบวา ยังมี
การขายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ปอยู โดยในทุกรอบของการสํารวจ วัยรุนอายุต่ํากวา
18 ป ที่สูบบุหรี่มากกวาครึ่งเคยซื้อบุหรี่ และที่สําคัญวัยรุนอายุต่ํากวา 18 ป ที่ไมสูบบุหรี่
มากกวารอยละ 40 เคยมีประสบการณการซื้อบุหรี่
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ในประเด็นของการถูกปฏิเสธการขายบุหรี่ใหเพราะมีอายุต่ํากวา 18 ป พบวา
อัตราการถูกปฏิเสธมีแนวโนมลดลงในทุกรอบการสํารวจ (รอยละ 54.7 รอยละ 50.1
รอยละ 44.1 และรอยละ 31.5 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
ตามลําดับ) ชี้ใหเห็นวา การบังคับใชกฎหมายเครงครัดนอยลงเมื่อเวลาผานไป
การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน
การรณรงคเรื่องการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน มีเปาประสงคในการปกปอง
คุมครองผูรับควันบุหรี่มือสอง และสรางอุปสรรคในการสูบบุหรี่ของสมาชิกในครัวเรือน
ซึ่งอาจจะมีสวนชวยจูงใจใหผูสูบบุหรี่อยากเลิกสูบบุหรี่ หรือลดปริมาณการสูบ และ
ปองกันการหันมาสูบบุหรี่ของกลุมวัยรุนไดเปนอยางดี ผลการศึกษาของโครงการ
ติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ไดทําการ
ติดตามสํารวจระยะยาวในกลุมวัยรุนถึงนโยบายการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน พบวา
วัยรุนที่อาศัยอยูในบานที่หามการสูบบุหรี่ในบานทุกพื้นที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้น กลาวคือ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 27.3 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 65.8 ในรอบที่ 4
ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
นโยบายการปรับ เปลี่ย นฉลากคํา เตือ นบนซองบุห รี่ไดรับ ความสํา เร็จ อยา ง
ตอเนื่องในการสรางความตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ผลการ
สํารวจ พบวา หลังจากการเปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่แบบขอความอยาง
เดียวมาเปนแบบรูปภาพและขอความ กลุมตัวอยางที่รายงานวาฉลากคําเตือนบนซอง
บุหรี่ ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพมาก มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ
38.9 ในรอบที่ 1 เปนเกือบรอยละ 50 ในรอบที่ 3 และรอบที่ 4

ตัวอยางภาพคําเตือนชนิดเปนขอความอยางเดียว

ตัวอยางภาพคําเตือน แบบรูปภาพและขอความ
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สวนที่3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
(International Tobacco Control Policy Survey - Southeast Asia : ITC-SEA (Thailand))
เปนการสํารวจติดตามผลระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อประเมินผลของนโยบาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบที่ถูกนํามาบังคับใชในประเทศไทย การสํารวจครั้งนี้เปนการ
สํารวจรอบที่ 5 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราความชุก พฤติกรรม ความรู ความ
คิดเห็น การรับรู เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของวัยรุนไทย และเปรียบเทียบผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ 2548) รอบที่
2 (สิงหาคม - กันยายน 2549) รอบที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 2551) รอบที่ 4 (เมษายน
- มิถุนายน 2552) และรอบที่ 5 (กุมภาพันธ – เมษายน 2554) กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษารอบที่ 1 เปนกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของวัยรุนไทยในระดับประเทศ ทั้งที่
สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ อายุระหวาง 13 - 17 ป และเมื่อทําการสํารวจติดตามในรอบที่
2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 อายุของกลุมตัวอยางไดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 ป
ในทุกรอบของการสํารวจ ดังนั้น อายุของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5 จึงอยู
ระหวาง 13 - 24 ป
ในสวนนี้อธิบายถึงนิยามศัพท ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา เครื่องมือที่
ใชเก็บขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การอบรมพนักงานสัมภาษณ การควบคุมคุณภาพ
ขอมูล และขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย

3.1 นิยามศัพท
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือ
บุหรี่ที่ไมไดผลิตจากโรงงาน ไดแก บุหรี่ที่มวนเองโดยใชวัสดุหางายในทองถิ่น อาจ
เปนกระดาษ ใบตอง ใบจาก เปนตน
วัยรุนที่สูบบุหรี่ หมายถึง วัยรุนที่ตอบวา สูบบุหรี่อยางนอยหนึ่งวันในชวง
1 เดือนที่ผานมา จนถึงวันที่ทําการสํารวจ
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ครัวเรือน หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่อาศัยอยูในบานเทานั้น สําหรับ
บุคคลที่อาศัยอยูในสถานที่อื่นๆ เชน วัด สถานสงเคราะห บานเด็กกําพรา เรือนจํา
ไมรวมอยูในการศึกษานี้
เขตเมือง หมายถึง พื้นที่ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเปนเขตเทศบาล
นอกเหนือจากนั้นจัดเปนเขตชนบท ยกเวนกรุงเทพมหานคร

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ประชากร
ประชากรที่อยูในกรอบของการศึกษาในการสํารวจรอบที่ 1 คือ บุคคลที่มีอายุ
ระหวาง 13 - 17 ป ทั้งชายและหญิงในชวงเวลาที่ทําการสํารวจ และอาศัยอยูในครัวเรือน
ที่ตกเปนตัวอยางของการสํารวจในรอบที่ 1 โดยในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3
รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ทําการสํารวจติดตามประชากรกลุมเดิม และสุมตัวอยางเพิ่ม
เพื่อทดแทนตัวอยางที่ติดตามไมไดในแตละรอบที่ผานมา
กลุมตัวอยางที่ศึกษา
การสํารวจรอบที่ 1 สุมตัวอยางจํานวน 1,000 คน อายุระหวาง 13 - 17 ป
ทั้งชายและหญิง อาศัยอยูในครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยางของการศึกษา ทั้งที่สูบบุหรี่
และไมสูบบุหรี่ โดยในแตละครัวเรือนสุมวัยรุนเพียงหนึ่งคนเทานั้น ในการสุมตัวอยาง
ไดออกแบบใหเปนตัวแทนในระดับภาค และตัวแทนเขตเมือง/เขตชนบทดวย โดยใช
การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Stratified multi-stage sampling) เริ่มจากการแบง
เปนกรุงเทพมหานคร และ 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต ในแตละภาคสุม 2 จังหวัด รวมทั้งหมด 9 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม แพร นครปฐม สมุทรสาคร นครราชสีมา หนองคาย นครศรีธรรมราช และ
สงขลา โดยสุมตัวอยางจากทั้งเขตเมืองและเขตชนบท
ในแตละจังหวัดที่สุมได (ยกเวนกรุงเทพมหานครซึ่งจะอธิบายแยกตางหาก)
สุม 2 อําเภอที่อยูในเขตชนบท และ 1 อําเภอที่อยูในเขตเมือง การสุมอําเภอใชขนาด
ของประชากรเปนเกณฑ สําหรับอําเภอในเขตชนบทของภาคเหนือ ภาคกลาง และ
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ภาคใต สุม 2 ตําบล สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุม 4 ตําบล จาก 1 อําเภอ สําหรับ
อําเภอที่อยูในเขตเมืองสุม 2 ตําบล จาก 1 อําเภอ โดยใชขนาดของประชากรในพื้นที่
เปนเกณฑ (Probability Proportional to Size: PPS)
ในการสุมขั้นตอนสุดทาย คือ การสุมหมูบานในพื้นที่เขตชนบท และสุมหมูบาน
/เขตแจงนับ (Census block) ในพื้นที่เขตเมือง จํานวนหมูบานหรือเขตแจงนับที่สุม
ขึ้นอยูกับจํานวนประชากรในแตละตําบล รวมทั้งหมด 125 หมูบาน/เขตแจงนับ แยกตาม
เขตเมือง/ชนบท และกรุงเทพมหานคร จํานวนหมูบานในเขตชนบทสุมไดทั้งหมด 87
หมูบาน สําหรับจํานวนหมูบาน/เขตแจงนับที่สุมไดในเขตเมือง (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)
สุมได 25 เขตแจงนับ ในเขตกรุงเทพมหานคร สุม 13 เขต ในแตละเขตสุม 1 เขต
แจงนับ (Census block) ขอมูลเกี่ยวกับเขตแจงนับใชขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ตาราง 3.1 สรุปจํานวนหมูบานหรือเขตแจงนับ ของพื้นที่ตัวอยางจําแนกตาม
เขตเมือง เขตชนบท และภาค
เขตชนบท
เขตเมือง
รวม
ภาค
(หมูบาน/เขตแจงนับ) (หมูบาน)
ภาคเหนือ
5
18
23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8
36
44
20
29
ภาคกลาง
9
13
16
ภาคใต
3
13
0
13
กรุงเทพมหานคร
รวม
38
87
125
ในขั้นตอนสุดทายของการสุมตัวอยางในแตละหมูบาน/เขตแจงนับ ไดจํานวน
กลุมตัวอยางอายุระหวาง 13 - 17 ป จํานวน 8 คน โดยมีวิธีการในการสุมตัวอยาง คือ
เริ่มจาก เมื่อทีมพนักงานสัมภาษณเขาไปที่หมูบาน/เขตแจงนับ ไดทําการรางแผนที่
ของหมูบาน และจัดทําบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือนที่อยูในหมูบานใหเปนปจจุบัน
หลังจากนั้นทําการสุมโดยการจับฉลาก 70 ครัวเรือนจากบัญชีครัวเรือน โดยพนักงาน
สัมภาษณเขาทําการเก็บขอมูลในแตละครัวเรือนตามลําดับของการสุม ครัวเรือนที่สุม
ไดกอนจะเปนครัวเรือนที่พนักงานสัมภาษณเขาไปทําการเก็บขอมูลกอน
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ในการสุมวัยรุนที่จะกรอกแบบสอบถาม ไดมีการเก็บขอมูลครัวเรือน รวมทั้ง
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ระบุ อายุ เพศ และสถานภาพการสูบบุหรี่กอน โดยใช
แบบสํารวจครัวเรือน (Module A และ Module B) (ภาคผนวก ข) ขอมูลดังกลาวเก็บ
จากสมาชิ ก ของครั ว เรื อ นที่ เ ป น ผู ใ หญ ระยะเวลาที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล ครั ว เรื อ น
ประมาณ 2 – 5 นาที ในกรณีที่พบวามีวัยรุนที่เขาขายเปนกลุมตัวอยางมากกวา 1 คน
ในแตละครัวเรือน จะสุมเพียง 1 คน
KISH GRID
โดยใชเทคนิคคิชกริด (Kish Grid)
จํานวน
ตัวเลขตัวสุดทายของอายุ
ผูเขาขาย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 เทคนิคนี้ประกอบดวยตาราง ซึ่งมี
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แนวตั้ ง ที่ ใ ช จํ า นวนผู สู บ บุ ห รี่ ใ น
ครั ว เรื อ นที่ อ ยู ใ นข า ย สํ า หรั บ
2
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2
แนวนอน ใชตัวเลขตัวสุดทายของ
3
3 1 2 3 2 3 1 1 2 3
อายุของสมาชิกครัวเรือนที่อยูอันดับ
4
1 2 3 4 2 3 4 1 2 3
แรกในตารางครั ว เรื อ น (ตั ว อย า ง
5
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 ซายมือ)
ในการสํารวจรอบที่ 2 เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิม จากการสํารวจ
รอบที่ 1 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2
โดยการสํารวจรอบที่ 2 คณะวิจัยไดใชความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อติดตาม
กลุมตัวอยางทั้ง 1,000 ราย ในรอบที่ 1 ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยมีวิธีปฏิบัติ
ดังนี้
1. ทําหนังสือราชการเพื่อขอความรวมมือจากผูใหญบาน และผูนําชุมชน ที่
ตกเปนกลุมตัวอยาง สํารวจดูวากลุมตัวอยางยังอยูในพื้นที่จํานวนเทาใด
และขอใหแ จงกลุ มตัว อยางทราบว า คณะวิ จั ยขอสั มภาษณใ นรอบที่ 2
(ตามกําหนดวัน เวลา ที่วางแผนไวในแตละพื้นที่)
2. ทําการติดตอโดยตรงผานทางโทรศัพทเพื่อขอนัดหมายวัน เวลา ที่จะทํา
การสัมภาษณ
3. กรณีที่กลุมตัวอยางไมอยูบาน หรือติดธุระ คณะวิจัยไดเยี่ยมติดตามซ้ํา
(สูงสุด 4 ครั้ง) เพื่อติดตามสัมภาษณ
นอกจากติดตามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเดิมแลว ยังมีการสุมตัวอยาง
ใหมเพิ่มเติม อีก 32 หมูบาน ใชวิธีการเลือกตัวอยางเชนเดียวกับรอบที่ 1 โดยสุม
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ในตําบล/แขวงเดียวกับรอบที่ 1 การเพิ่มกลุมตัวอยางใหมในการสํารวจรอบที่ 2 มี
เหตุผลสําคัญ คือ
1. เพื่อทดแทนกลุมตัวอยางเดิมจากรอบที่ 1 ที่ไมสามารถติดตามเก็บขอมูลได
เพื่อใหจํานวนตัวอยางในแตละรอบของการสํารวจ มีจํานวนใกลเคียงกัน และเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะหเชิงสถิติ
2. การเพิ่มกลุมตัวอยางใหมในแตละรอบของการสํารวจจะชวยตรวจสอบผลใน
การวิเคราะหขอมูลวาจะไมมีผลกระทบที่เกิดจากการติดตามเก็บขอมูลซ้ําได (Testing
effect) เนื่องจากแบบสอบถามในการสํารวจแตละรอบใชคําถามเดิมเปนหลัก มักมีขอ
วิพากษเรื่องกลุมตัวอยางเดิมจําคําถามที่เคยถามในรอบกอนได ทําใหคําตอบที่ไดรับ
(โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความรู) อาจเกิดจากการพัฒนาหรือคนหาคําตอบจากแหลง
ตางๆ ภายหลังจากการกรอกแบบสอบถามในรอบกอน
ในการสํารวจรอบที่ 3 เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1
และรอบที่ 2 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2
และรอบที่ 3 นอกจากนี้ ไดมีการสุมตัวอยางเพิ่มเติม อีก 37 หมูบาน โดยใชวิธีการ
เชนเดียวกับรอบที่ 2
ในการสํารวจรอบที่ 4 เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางการสํารวจรอบที่ 1
รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 โดยไดมีการตัดหมูบานตัวอยางเดิมออกไป 29 หมูบาน
และได มี ก ารสุ ม หมู บ า นและตั ว อย า งใหม เ พิ่ ม เติ ม อี ก 18 หมู บ า น โดยใช วิ ธี ก าร
เชนเดียวกับรอบที่ผานมา
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จํานวนหมูบานที่ตัดออกและเก็บเพิ่มในการสํารวจรอบที่ 4 สรุปไดดังนี้
ตาราง 3.2 สรุปจํานวนหมูบานที่ตัดออกและเก็บเพิ่มในการสํารวจรอบที่ 4
จังหวัด

จํานวนหมูบาน
ในรอบที่ 3

กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม
แพร
หนองคาย
นครราชสีมา
นครปฐม
สมุทรสาคร
นครศรีธรรมราช
สงขลา
รวม

25
17
16
32
33
22
21
13
15
194

จํานวนหมูบาน
ที่ตัดออก
ในรอบที่ 4
1
3
3
6
5
3
3
2
3
29

จํานวนหมูบาน
ที่เก็บเพิ่ม
ในรอบที่ 4
7
2
1
3
3
1
1
0
0
18

จํานวนหมูบาน
ทั้งหมด
ในรอบที่ 4
31
16
14
29
31
20
19
11
12
183

ในการสํารวจรอบที่ 5 นี้ เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการสํารวจ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการสํารวจ รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5 โดยไดทําการสุมหมูบานและตัวอยางเพิ่มเติม
อีก 1 หมูบาน เพื่อคงจํานวนตัวอยางใหใกลเคียงกันในทุกรอบของการสํารวจ
ตาราง 3.3 สรุปจํานวนหมูบาน / เขตแจงนับ ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2
รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 จําแนกตามภาคและจังหวัด
ภาค

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
เหนือ
เชียงใหม
แพร
อีสาน
หนองคาย
นครราชสีมา
กลาง
นครปฐม
สมุทรสาคร
ใต
นครศรีธรรมราช
สงขลา
รวม
*เพิ่ม 1 หมูบานในการสํารวจรอบที่ 5

รอบที่ 1
13
12
11
13
31
15
14
8
8
125

จํานวนหมูบาน
รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
19
25
31
14
17
16
14
16
14
18
32
29
36
33
31
19
22
20
17
21
19
10
13
11
10
15
12
157
194
183

รอบที่ 5
31
16
14
29
32*
20
19
11
12
184
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รวมทั้งหมด

ติดตามได

เก็บเพิ่มใหม

รวมทั้งหมด

ติดตามได

เก็บเพิ่มใหม

รวมทั้งหมด

ติดตามได

เก็บเพิ่มใหม

รวมทั้งหมด

กรุงเทพมหานคร
เหนือ เชียงใหม
แพร
อีสาน หนองคาย
นครราชสีมา
กลาง นครปฐม
สมุทรสาคร
ใต
นครศรีธรรมราช
สงขลา
รวม
อัตราคงอยู

เก็บเพิ่มใหม

จังหวัด

ติดตามได

ภาค

รอบที่ 1

จํานวนตัวอยางที่ทาํ การสํารวจทั้ง 5 รอบ สรุปไดดังนี้
ตาราง 3.4 สรุปจํานวนตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 จําแนกตามภาคและจังหวัด
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4
รอบที่ 5

104
96
88
176
176
120
112
62
66
1,000

57
65
82
109
131
108
85
39
36
712
71.2

48
16
24
40
40
32
24
16
16
256

105
81
106
148
171
140
109
55
52
967

60
88
90
138
122
112
83
53
54
800
82.7

48
24
16
48
40
24
32
24
40
296

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

91
86
67
97
143
116
97
51
66
814
74.2

56
16
8
24
24
8
8
0
0
144

147
102
75
121
167
124
105
51
66
958

108
74
45
89
114
91
87
35
51
694
75.4

57
22
17
26
59
27
22
11
28
269

165
96
62
115
173
118
109
46
79
963
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3.3 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลสําหรับวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 5 เปนแบบสอบถาม
ประเภทใหผูตอบกรอกคําตอบเอง (Self-administered questionnaires) ประกอบดวย
แบบสอบถาม 2 ชุด เชนเดียวกับรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 คือ
1. แบบสอบถามสําหรับวัยรุนกลุมตัวอยางเกา
2. แบบสอบถามสําหรับวัยรุนกลุมตัวอยางใหม
แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ไดผา นกระบวนการพัฒนาหลายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนแรก เริ่มจากการพัฒนาแบบสอบถามภาษาอังกฤษที่ใชในการสํารวจใน
หลายประเทศ ภายใตโครงการ International Tobacco Control Policy Survey: ITC ใน
ขณะเดียวกันแบบสอบถามชุดนี้ไดถูกพัฒนาใหคลายคลึงกับแบบสอบถามที่ใชเก็บขอมูล
สําหรับวัยรุนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่ทํา
การสํารวจในโครงการนี้ คูขนานกับประเทศไทย
ขั้ น ตอนที่ ส อง ปรั บ เปลี่ ย น เพิ่ ม เติม ข อ คํ า ถามให ส อดคล อ งกั บ นโยบาย
ขอบังคับและกฎหมายใหมที่เกี่ยวของกับการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
ขั้นตอนที่สาม แปลตนฉบับแบบสอบถามเปนภาษาไทย และนําไปทดลองใช
เก็บขอมูลในอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ขั้นตอนที่สี่ ปรับปรุงแกไข และแปลกลับเปนภาษาอังกฤษ (Back translation)
อีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่หา นําแบบสอบถามชุดที่แปลกลับเปนภาษาอังกฤษไปเปรียบเทียบ
กับ ตน ฉบับ เดิม ปรับ ปรุง แกไ ขในสว นที่มีก ารสื่อ ความหมายไมต รงกันใหต รงกัน
หลังจากนั้นจึงแปลแบบสอบถามเปนภาษาไทยเพื่อใชในการเก็บขอมูลจริง
แบบสอบถามของวัยรุน ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับขอมูลครัวเรือน พฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ การรับรูเรื่องอันตรายจากการสูบบุหรี่
การพบเห็นการโฆษณาบุหรี่ ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ การรับรูเกี่ยวกับการรณรงค
ตอตานการสูบบุหรี่ การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของสมาชิกในครัวเรือน การรับรู
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ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพและสังคม ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับ
การสูบบุหรี่และบริษัทที่ผลิตยาสูบ รวมทั้งคําถามเชิงจิตวิทยา ขอมูลดานประชากร
และสังคมของวัยรุนตัวอยาง
แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ที่ใ ชใ นการเก็บ ขอ มูล ในกลุม ตัว อยา งเกา และกลุม
ตัวอยางใหม มีโครงสรางของแบบสอบถามเหมือนกัน แตมีรายละเอียดของคําถาม
บางสวนที่แตกตางกันตามลักษณะของวัยรุนตัวอยางทั้ง 2 กลุม
รายละเอียดของแบบสอบถามสามารถดูในภาคผนวก ง และ ภาคผนวก จ หรือ
เว็บไซตของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (www.ipsr.mahidol.ac.th
/ipsr/Research/ITC/ITC-Questionnaire-Wave5.htm)

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในแตละทีมปฏิบัติงานเก็บขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย ผูควบคุมงานสนาม
1 คน พนักงานสัมภาษณ 5 - 6 คน โดยผูควบคุมงานสนามทําหนาที่ประสานงาน
โดยตรงกับนักวิจัยหลักของโครงการ ในขณะเดียวกันคณะนักวิจัยของโครงการไดจัดทีม
ออกไปควบคุมกํากับการเก็บขอมูลภาคสนามเปนระยะๆ ตลอดชวง เดือนกุมภาพันธ
– เมษายน 2554 ซึ่งเปนชวงเวลาของการเก็บขอมูลภาคสนามรอบที่ 5
วิธีการเก็บขอมูลดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจรอบที่ 4 โดยแบงออกเปน
2 แบบ คือ
แบบที่ 1 การติดตามกลุมตัวอยางเกาจากการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2
รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จัดทําเปนบัญชีรายชื่อและที่อยูของกลุมตัวอยางในแตละหมูบาน
โดยไดรับ ความชว ยเหลือ และประสานงานจากผูใ หญบา นหรือผูแทน นําพนัก งาน
สัมภาษณเขาไปติดตอขอความยินยอมในการกรอกแบบสอบถาม เมื่อกลุมตัวอยาง
ยิ น ยอมให ค วามรว มมือ ในการกรอกแบบสอบถาม พนั ก งานสั ม ภาษณ จึ ง แจก
แบบสอบถามและอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง
แบบที่ 2 การเปดหมูบานใหมเพิ่มเติมจากการสํารวจรอบที่ 4 โดยดําเนินการ
ตามขั้นตอนของการสุมตัวอยางเชนเดียวกับการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 คือ การเก็บขอมูลไดดําเนินการตามขั้นตอนของการสุมตัวอยาง เริ่มจากการ
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ทําแผนที่หมูบาน และทําบัญชีครัวเรือนในหมูบาน โดยไดรับความชวยเหลือ และ
ประสานงานจากผูใหญบาน หรือผูนําชุมชน ขั้นที่สอง ทําการสุมครัวเรือนตัวอยาง
โดยการจับฉลาก ขั้นที่สาม ผูควบคุมงานสนามหาจุดที่ตั้งของครัวเรือนที่สุมไดจาก
ขั้นตอนที่สอง ขั้นที่สี่ พนักงานสัมภาษณเขาติดตอขอความยินยอมใหสัมภาษณขอมูล
ครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยาง เมื่อไดรับความยินยอมแลว พนักงานสัมภาษณทําการเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือนจากผูใหญในครัวเรือน เลือกคนที่เขาขายที่จะกรอก
แบบสอบถาม และขอความยินยอมจากวัยรุนตัวอยางที่จะกรอกแบบสอบถาม
เมื่อวัยรุนยินดีใหความรวมมือกรอกแบบสอบถามแลว พนักงานสัมภาษณจึงอธิบาย
วิธีการกรอกแบบสอบถาม และใหวัยรุนใชเวลากรอกแบบสอบถามตามลําพัง เมื่อ
กรอกแบบสอบถามเสร็ จ แล ว ให ส ง แบบสอบถามคื น พนั ก งานสั ม ภาษณ เ พื่อ ทํ า การ
ตรวจสอบความครบถวนของคําตอบ
ในกรณีที่วัย รุนตัว อยางไมอยูบานในขณะที่ ที มวิจัย ลงเก็ บ ข อมู ล พนักงาน
สัมภาษณไดนัด หมายเวลาที่จ ะกลับ ไปพบกับ วัยรุนตัวอยา งอีกครั้ง ถายัง ไมพ บอีก
พนักงานสัมภาษณจะติดตามนัดหมายจนครบ 4 ครั้ง ถายังไมพบวัยรุนตัวอยางก็จะ
เลือกวัยรุนตัวอยางรายใหมแทน
โดยทั่วไปเมื่อพบวา ทั้งวัยรุนและผูใหญที่เปนสมาชิกในครัวเรือนอยูพรอม
กันในครัวเรือน
พนักงานสัมภาษณทําการสัมภาษณขอมูลครัวเรือนจากบุคคลใน
ครัวเรือนที่เปนผูใหญกอน หลังจากนั้นจึงใหวัยรุนกรอกแบบสอบถามตามลําพัง โดย
แยกมาจากบริเวณที่สัมภาษณผูใหญ และระมัดระวังไมใหผูใหญเขาไปแทรกแซงการ
กรอกแบบสอบถามของวัยรุน
ในการสํารวจรอบที่ 5 โดยเฉลี่ยวัยรุนที่เปนตัวอยางเกาใชเวลาในการกรอก
แบบสอบถามประมาณ 36 นาที สําหรับวัยรุนที่เปนตัวอยางใหมใชเวลาประมาณ
45 นาที

3.5 การอบรมผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ
ในการอบรมผูควบคุมงานสนาม และพนักงานสัมภาษณ ไดดําเนินการกอน
ออกทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชเวลา 5 วัน มีประเด็นและกําหนดการในการอบรม
ดังนี้
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กําหนดการอบรมพนักงานสัมภาษณ และผูควบคุมงานภาคสนาม
วันที่ 1

เชา

บาย
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5

เชา
บาย

• แนะนําโครงการวิจัย และคณะวิจัย
• เทคนิคการสัมภาษณ
• ประเด็นจริยธรรมการวิจัย การเลือกครัวเรือน การเลือกตัวอยาง
และการใชตาราง Kish Grid
• ทําความเขาใจแบบสอบถามสําหรับกลุมวัยรุน
• ทําความเขาใจแบบสอบถามสําหรับกลุมผูสูบบุหรี่
• ทําความเขาใจแบบสอบถามสําหรับกลุมผูเลิกสูบบุหรี่
• ลงพื้นที่เพื่อฝกเก็บขอมูลภาคสนาม หมู 5 หมู 7 และหมู 8
ตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
• อภิปรายปญหาจากการฝกภาคสนาม และใหคําแนะนํา
• หนาที่ และขอบขายความรับผิดชอบของผูควบคุมงานสนามหนาที่
และพนักงานสัมภาษณ

ผูควบคุมงานสนามไดรับการอบรมเปนพิเศษในการเลือกครัวเรือน และเลือก
คนที่เปนตัวอยางของการสํารวจโดยใชเทคนิคคิชกริด ในขณะเดียวกันผูควบคุมงาน
สนามยั งมี หน าที่ ดูแ ลในเรื่องจํ านวนตั วอยางตามที่ กําหนดไว ในแผนการเก็บ ขอมูล
เมื่ อ พบป ญ หาต อ งรายงานให นั ก วิ จั ย หลั ก ของโครงการทราบทางโทรศั พ ท หรื อ
ปรึกษาหารือกันโดยตรงขณะที่ทีมนักวิจัยออกไปเยี่ยมควบคุมกํากับงานสนาม

3.6 การควบคุมคุณภาพขอมูลและงานสนาม
การควบคุ ม กํ า กั บ คุ ณ ภาพข อ มู ล มี ห ลายวิ ธี เพื่ อ ให แ น ใ จว า ข อ มู ล ที่ เ ก็ บ
รวบรวมมามีความถูกตองและมีคุณภาพ สิ่งแรกคือ ผูควบคุมงานสนามในฐานะหัวหนา
ทีมไดเดินทางรวมกับพนักงานสัมภาษณ และทําหนาที่ติดตอประสานกับผูนําชุมชน
เพื่อเขาเก็บขอมูล และใหคําแนะนําพนักงานสัมภาษณอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
นอกจากนี้ ผูควบคุมงานสนามยังมีหนาที่ดูแลใหการดําเนินการเก็บขอมูลเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว เมื่อมีปญหาหรือคําถามนอกเหนือจากความรูความเขาใจที่
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ได รับจากการอบรม ผู ค วบคุ มงานสนามสามารถติดตอสอบถามขอคํ าปรึ กษาจาก
นักวิจัยหลักของโครงการทางโทรศัพทโดยตรง
คณะนักวิจัยของโครงการไดจัดทําแผนการติดตามงานสนามโดยออกเยี่ยมทีม
และควบคุมกํากับงานสนาม เพื่อใหแนใจวาพนักงานสัมภาษณทุกทีมไดรับการควบคุม
กํากับอยางเพียงพอและทั่วถึงในขณะทําการเก็บขอมูล ในการเยี่ยมแตละครั้งมีการรับ
ฟงความคืบหนาและปญหาที่พบในการปฏิบัติงานสนาม พรอมทั้งใหคําแนะนําในการ
แก ไ ขปญหาที่พบ นอกจากนี้ยังมีการสุมตรวจความถูกตองและความสมบูรณ ของ
แบบสอบถามที่เก็บขอมูลเสร็จแลว เมื่อพบขอผิดพลาดไดใหคําแนะนําเพื่อแกไขให
ถูกตองตอไป

3.7 ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ไดพิจารณาประเด็นจริยธรรมในหลายดาน ไดแก โครงราง
การวิจัยไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย การขอความยินยอม
การเก็บรักษาความลับของผูใหขอมูล และการใหสิ่งตอบแทน
โครงรางการวิจัยและเครื่องมือวิจัยไดถูกนําเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
และไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหดําเนินการวิจัยได (IPSR,
MU IRB: Ref.0517.191/0705)
การขอความยินยอม ไดทําเปน 2 ขั้นตอน สําหรับการเก็บขอมูลจากวัยรุน
โดยกรณีที่พบวามีวัยรุนที่เขาขายเปนกลุมตัวอยางในครัวเรือน ขั้นแรก คือการขอ
ความยินยอมจากผูปกครองของวัยรุนเพื่อขอใหวัยรุนกรอกแบบสอบถาม โดยชี้แจงให
ผูปกครองไดรับทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนการเก็บรักษาขอมูลเปน
ความลับและใชเพื่อการวิเคราะหในภาพรวมเทานั้น รวมทั้งกรณีที่ผูปกครองตองการ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม สามารถติดตอกับคณะวิจัยที่สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได เมื่อผูปกครองใหความยินยอมแลว ขั้นที่สอง เขา
พูดคุยเพื่อขอความยินยอมจากตัววัยรุนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยวัยรุนที่อยูในขายของกลุม
ตัวอยางจะไดรับคําชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ และการเก็บรักษาขอมูล
เปนความลับ เมื่อวัยรุนใหความยินยอมแลว พนักงานสัมภาษณไดขอใหวัยรุนลงนามใน
แบบใหความยินยอม (Informed consent form) ของโครงการ
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ความเปนสวนตัว และการเก็บรักษาความลับของผูใหขอมูล เปนเรื่องที่
คณะวิจัยใหความสําคัญเป นอย างยิ่ ง โดยใหวั ยรุนกรอกแบบสอบถามตามลําพั ง
ไมใหผูใหญในครัวเรือนเขามาแทรกแซง พนักงานสัมภาษณจะเห็นขอมูลภายหลัง
จากที่วัยรุนกรอกแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว การเก็บรักษาขอมูลของผูกรอกเปน
ความลับ และเก็บรักษาในที่ปลอดภัย ไมเปดเผยชื่อของวัยรุนในรายงานผลการวิจัย
การใหสิ่งตอบแทน เมื่อเสร็จการกรอกแบบสอบถาม วัยรุนไดรับเงินจํานวน
150 บาทจากโครงการ เพื่อเปน การแสดงความขอบคุณ สํา หรับ ความรว มมือ และ
ชดเชยเวลาที่ใชในการกรอกแบบสอบถาม

สวนที่ 4
ผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจัยในการสํารวจรอบที่ 5 เรื่องการติดตามผลกระทบจาก
นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบภายใตโครงการ International Tobacco Control
Policy Survey – Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand) ในสวนนี้เปนการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลในประเด็นตางๆ คือ
4.1) ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5
4.2) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5
4.3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจ
รอบที่ 5
4.4) ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
รอบที่ 4 และรอบที่ 5
4.5) เปรียบเทียบปจจัยเสีย่ งของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
4.6) เปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในการสํารวจ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5
การสํารวจรอบที่ 5 กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางเกาในการ
สํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ที่ติดตามไดจํานวน 694 คน และกลุม
ตัวอยางใหมที่เก็บเพิ่มในการสํารวจรอบที่ 5 จํานวน 269 คน รวมตัวอยางทั้งหมด
963 คน
เพศ
ในภาพรวมกลุมตัวอยางเปนวัยรุนชายรอยละ 54.4 และวัยรุนหญิงรอยละ 45.6
เมื่อแยกเปนกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม พบวา กลุมตัวอยางเกาเปนวัยรุน
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ชายรอยละ 53.7 วัยรุนหญิงรอยละ 46.3 และกลุมตัวอยางใหมเปนวัยรุนชายรอยละ
56.1 วัยรุนหญิงรอยละ 43.9 (ตาราง 4.1 ก)
อายุ
ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 18.0 ป กลุมตัวอยางเกามีอายุเฉลี่ย 19.3
ป สวนกลุมตัวอยางใหมมีอายุเฉลี่ย 14.7 ป จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางเกามีอายุเฉลี่ย
มากกวากลุมตัวอยางใหม เนื่องจากกลุมตัวอยางใหมเปนกลุมที่มีอายุระหวาง 13-17 ป
ในขณะที่กลุมตัวอยางเกาเปนกลุมที่ไดติดตามมาจากการสํารวจในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่
3 และรอบที่ 4 จึงมีอายุเพิ่มมากขึ้นในทุกรอบของการสํารวจ (ตาราง 4.1 ก)
การศึกษา
การสํารวจนี้ “การศึกษา” หมายถึง ระดับการศึกษาที่วัยรุนสําเร็จการศึกษา
สูงสุดในชวงที่ทําการสํารวจ ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใกลเคียงกัน (รอยละ 38.6 และรอยละ 37.9
ตามลําดับ) ขณะที่กลุมตัวอยางเพียงรอยละ 7.9 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา หรือ
ต่ํากวา วัยรุนกลุมตัวอยางเกามีระดับการศึกษาสูงกวากลุมตัวอยางใหม ซึ่งสัมพันธ
กับอายุของกลุมตัวอยางเกาที่มีอายุเฉลี่ยสูงกวากลุมตัวอยางใหม (ตาราง 4.1 ข)
อาชีพ
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 62.8) มีสถานภาพเปนนักเรียน เมื่อแยก
ระหวางกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม พบวา กลุมตัวอยางใหมมีสถานภาพเปน
นักเรียนในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางเกามาก (รอยละ 87.7 และรอยละ 53.2 ตาม
ลําดับ) สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมใชนักเรียน มีเพียงรอยละ 37.2 โดยสวนมากไมได
ประกอบอาชีพ รองลงมาเปนกรรมกร คาขาย/เสมียน/งานบริการ และเกษตรกร
ตามลําดับ (ตาราง 4.1 ค)
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สถานภาพสมรส
ในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 87.4) เปนโสด มีผูแตงงานแลวรอย
ละ 11.9 และหยา/แยก เพียงรอยละ 0.7 กลุมตัวอยางเกาที่แตงงานแลวมีสัดสวนที่สูง
กวากลุมตัวอยางใหมประมาณ 7 เทา (ตาราง 4.1 ง)
เขตที่อยูอาศัย
ในภาพรวม กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่ง อาศัยอยูในเขตชนบท รอยละ 32.3
อาศัยอยูในเขตเมือง และรอยละ 17.1 อาศัยอยูในกรุงเทพฯ กลุมตัวอยางเกาอาศัย
อยูในเขตชนบทในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ขณะที่กลุมตัวอยางใหมอาศัยอยูในกรุงเทพฯ
ในสัดสวนที่สูงกวาเมื่อเทียบกับกลุมตัวอยางเกา (รอยละ 21.2 และรอยละ 15.6 ตาม
ลําดับ) (ตาราง 4.1 ง)
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 67.1) อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 – 4 คน
จํานวนสมาชิกของครัวเรือนที่กลุมตัวอยางอาศัยอยูต่ําสุดคือ 1 คน นั่นคือ วัยรุนอาศัย
อยูเพียงลําพัง จํานวนสมาชิกของครัวเรือนที่กลุมตัวอยางอาศัยอยูสูงสุดคือ 10 คน
ในภาพรวม มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.9 คน โดยกลุมตัวอยางเกามีสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 3.9 คน และกลุมตัวอยางใหมมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.7 คน (ตาราง 4.1 จ)
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน
ในการสํารวจนี้จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน จะไมนับรวมผูตอบแบบสอบถาม
พบวา จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 0.6 คน กลุมตัวอยางสวนมาก (รอยละ
49.3) อาศัยอยูในครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหรี่ รอยละ 39.3 อาศัยอยูในครัวเรือนที่มี
ผูสูบบุหรี่ 1 คน และรอยละ 11.4 อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่มากกวา 1 คน
โดยกลุมตัวอยางเกาอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่มากกวา 1 คน ในสัดสวนที่สูง
กวากลุมตัวอยางใหมเล็กนอย (รอยละ 11.9 และรอยละ 10.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ฉ)
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สถานภาพการสูบบุหรี่
ในภาพรวม กลุมตัวอยางสูบบุหรี่รอยละ 22.4 เมื่อแยกกลุมตัวอยางเกาและ
กลุมตัวอยางใหม พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางเกาสูงกวากลุมตัวอยางใหม
(รอยละ 25.8 และรอยละ 13.8 ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางเกามี
อายุเฉลี่ยสูงกวากลุมตัวอยางใหม (19.3 ป และ 14.7 ป ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ฉ)

4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5
ในสวนนี้นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับอัตราความชุก และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
กลุมตัวอยาง
อัตราความชุกของการสูบบุหรี่
ผลการสํารวจรอบที่ 5 พบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 963 คน มีกลุมตัวอยาง
ที่สูบบุหรี่ในชวง 30 วันกอนการสํารวจ จํานวน 216 คน แบงเปนวัยรุนชาย 206 คน
และวัยรุนหญิง 10 คน สงผลใหอัตราความชุกของการสูบบุหรี่ของวัยรุนเทากับ
22.4 วัยรุนชายมีอัตราความชุกของการสูบบุหรี่เทากับ 39.5 และวัยรุนหญิงมี
อัตราความชุกของการสูบบุหรี่เทากับ 2.3 โดยวัยรุนชายมีอัตราความชุกของ
การสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนหญิงกวา 10 เทา (ตาราง 4.2 ก)
อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก
ในกลุมตัวอยางที่รายงานวา เคยสูบบุหรี่หมดมวนจํานวน 230 ราย พบวา
เริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย 15.3 ป โดยอายุนอยที่สุด คือ 11 ป
โดยกลุมตัวอยางที่เคยสูบ บุหรี่หมดมวนนี้ มากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 53.0) เริ่มสูบ
บุหรี่หมดมวน ครั้งแรกเมื่ออายุระหวาง 14 – 16 ป เปนที่นาหวงใยวามีวัยรุนสูงถึง 1 ใน
5 ที่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแตอายุเพียง 11 – 13 ป (ตาราง 4.2 ข)
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เหตุผลที่สูบบุหรี่เปนครั้งแรก
เมื่ อ ถามถึ งเหตุ ผ ลที่ สู บ บุ ห รี่ เ ป น ครั้ ง แรก พบว า กลุ ม ตั ว อย า งตอบว า สู บ
เนื่องจากอยากรู/อยากเห็น/อยากลอง มากที่สุด (รอยละ 88.0) รองลงมาคือ สูบตาม
เพื่อน (รอยละ 53.7) (ตาราง 4.2 ค)
ความถี่ในการสูบบุหรี่
เมื่อถามถึงความถี่ในการสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา พบวา กลุมตัวอยาง
เกือบ 1 ใน 3 สูบบุหรี่มากกวาวันละ 1 ครั้ง โดยกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่สวนมาก (รอยละ
44.4) รายงานวา สูบบุหรี่ทุกวันหรือเกือบทุกวัน ซึ่งเปนสถานการณที่นาหวงใยมาก
สําหรับกลุมวัยรุนไทย (ตาราง 4.2 ง)
จํานวนบุหรีท่ ี่สูบตอวัน
เมื่อถามถึงจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันในชวง 7 วันที่ผานมา พบวา กลุมตัวอยางที่
สูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 68.6) สูบบุหรี่ 2-10 มวนตอวัน เปนที่นาสังเกตวา กลุม
ตัวอยางรอยละ 11.6 สูบบุหรี่ 11-20 มวนตอวัน และรอยละ 6.8 สูบบุหรี่มากกวา 20 มวน
ตอวัน ซึ่งถือเปนปริมาณบุหรี่ที่สูงมากและอาจจัดวาเปนผูเสพติดบุหรี่ (ตาราง 4.2 ง)
การสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ถึงรอยละ 73.0 รายงานวา เคยสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม
โดยรอยละ 10.6 รายงานวา สูบบุหรี่บอยเมื่ออยูกับพอแม ซึ่งแสดงวา ครอบครัว
ของวัยรุนสวนใหญรับรูวา ลูกของตนเองสูบบุหรี่ โดยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับการสํารวจรอบที่ 4 (รอยละ 55.9) (ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ 2555)
(ตาราง 4.2 จ)
ประเภทของบุหรี่ที่สูบประจํา
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 89.8) สูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน โดยรอยละ
69.9 สูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานที่มียี่หอประจํา และรอยละ 19.9 สูบบุหรี่ที่ผลิตจาก
โรงงานแตไ มมียี่หอประจํา ในขณะที่กลุมตัวอยางรอยละ 5.1 ที่สูบบุหรี่มวนเองมี
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แนวโนมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจรอบที่ 4 (รอยละ 8.7) (ทวิมา ศิริรัศมี และ
คณะ 2555) (ตาราง 4.2 จ)
แหลงที่มาของบุหรี่และประสบการณการซื้อบุหรี่แบงขาย
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 87.5) ซื้อบุหรี่เอง รองลงมา (รอยละ
9.7) ไดบุหรี่มาจากเพื่อน และรอยละ 2.3 มีคนซื้อบุหรี่ให มีเพียงรอยละ 0.5 ที่ตอบวา
ไดบุหรี่จากที่บาน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในรอบที่ผานมา พบวา กลุมตัวอยาง
ที่สูบบุหรี่ ซื้อบุหรี่มาสูบเองเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ (รอยละ 35.8 รอยละ 60.7 รอยละ
68.2 และรอยละ 72.8 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ตามลําดับ)
ในขณะที่การไดบุหรี่จากเพื่อนมีแนวโนมลดลงตามลําดับ (รอยละ 47.8 รอยละ 29.9
รอยละ 21.9 และรอยละ 19.9 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3และรอบที่ 4
ตามลําดับ) (ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ 2555)
เมื่อถามถึงประสบการณการซื้อบุหรี่แบงขายในชวง 6 เดือนที่ผานมา พบวา
รอยละ 83.3 ของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ ตอบวา เคยซื้อบุหรี่แบงขาย ซึ่งใกลเคียงกับ
ผลการสํารวจในรอบที่ผานมา ชี้ใหเห็นถึงชองวางในทางปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมาย
หามแบงบุหรี่ขายเปนมวน (ตาราง 4.2 ฉ)
ความรูสึกอยากสูบบุหรี่
ตัวชี้วัดอยางหนึ่งในการประเมินการติดบุหรี่ คือ ความรูสึกอยากสูบบุหรี่ทันที
เมื่อตื่นนอนตอนเชา เมื่อถามกลุมตัวอยางถึงความรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่น
นอนตอนเชา พบวา มีกลุมตัวอยางถึงรอยละ 73.6 รายงานวา เคยรูสึกอยากสูบบุหรี่
เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา ซึ่งแสดงใหเห็นวา วัยรุนที่สูบบุหรี่เกือบสามในสี่มี
อาการติดบุหรี่ ในจํานวนนี้ รอยละ 16.7 รูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอน
เชาเปนประจํา (ตาราง 4.2 ช)
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4.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจ
รอบที่ 5
ในสวนนี้ นําเสนอปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไดแก ลักษณะ
ทางประชากร จิตลักษณะของกลุมตัวอยาง การมีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่ จํานวน
เพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน ความคิดเห็นตอ
การสูบบุหรี่ ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ ความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่
ตอสุขภาพ แหลงโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ แหลงโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตราย
จากการสูบบุหรี่ และความคิดเห็นตอโฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่
4.3.1 ลักษณะทางประชากร และสถานภาพการสูบบุหรี่
อายุ
กลุมตัวอยางในการสํารวจนี้ มีอายุระหวาง 13 - 24 ป ในกลุมตัวอยางที่
สูบบุหรี่มีอายุเฉลี่ย 19.0 ป สวนกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่มีอายุเฉลี่ย 17.7 ป จาก
การสํารวจอัตราการสูบบุหรี่ในแตละชวงอายุ พบวา อัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุดในกลุม
ตัวอยางที่มีอายุ 14 ป (รอยละ 2.3) สําหรับกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 16 – 17 ป
มีอัตราการสูบบุหรี่มากกวารอยละ 20
และเปนที่นากังวลวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ
ตั้ ง แต 18 ป ขึ้ น ไป มี อั ต ราการสู บ บุ ห รี่ ม ากกว า ร อ ยละ 25 ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น ว า
มากกวา 1 ใน 4 ของกลุมตัวอยางวัยรุนตอนปลายเปนผูสูบบุหรี่ (ตาราง 4.3.1ก)
การศึกษา
ในการสํารวจครั้งนี้ กลุมตัวอยางมีทั้งผูที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน และผูที่
ไมไดเรียนหนังสือแลว ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางที่ไมไดศึกษาอยูในโรงเรียน
มีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวากลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยูมากกวา 3 เทา (รอยละ 39.4
และรอยละ 12.4 ตามลําดับ) กลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยู พบวา กลุมตัวอยางที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (รอยละ 21.9) รองลงมา คือ กลุมตัวอยาง
ที่จบชั้นประถมศึกษาหรือต่ํากวา (รอยละ 19.4) กลุมตัวอยางที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุดคือ รอยละ 1.7 สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมไดศึกษาอยูในโรงเรียน
พบวา กลุมตัวอยางที่จบชั้นประถมศึกษาหรือต่ํากวามีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดถึงรอยละ
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68.9 กลุมตัวอยางที่จบชั้นมัธยมศึกษามีอัตราการสูบบุหรี่รองลงมาคือ รอยละ 40 – 50
และกลุมตัวอยางที่จบการศึกษาสูงกวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีอัตราการสูบบุหรี่
ต่ําสุดคือ รอยละ 20 (ตาราง 4.3.1ข)
อาชีพ
ในการสํารวจครั้งนี้ อาชีพของกลุมตัวอยางแบงเบื้องตนเปน 2 กลุม คือ นักเรียน
และไมใชนักเรียน เมื่อเปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนกับกลุมที่ไมใชนักเรียน
พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของกลุมที่ไมใชนักเรียนสูงกวาอัตราการสูบบุหรี่ในกลุมนักเรียน
3 เทา (รอยละ 39.4 และรอยละ 12.4 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมที่ไมใชนักเรียน
พบวา อาชีพกรรมกรมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดถึงรอยละ 52.4 รองลงมาคือ ผูที่ไมมี
อาชีพ และเกษตรกร (รอยละ 38.8 และรอยละ 37.5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.1ค)
สถานภาพสมรส
กลุมตัวอยางที่หยา/แยก มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดถึง รอยละ 57.1 โดยอัตรา
การสูบบุหรี่สูงกวากลุมตัวอยางที่โสดและแตงงานแลวถึง 2 เทา โดยที่กลุมตัวอยางที่
โสดและกลุมตัวอยางที่แ ตง งานแลว มีอัตราการสูบบุหรี่ใกลเคียงกันคือ รอ ยละ 21.7
และรอยละ 25.4 ตามลําดับ (ตาราง 4.3.1ง)
เขตที่อยูอาศัย
กลุมตัวอยางรอยละ 50.6 อาศัยอยูในเขตชนบท รอยละ 32.3 อาศัยอยูในเขต
เมือง และรอยละ 17.1 อาศัยอยูในกรุงเทพฯ กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมมีอัตราการสูบบุหรี่
ไมตางกันมากนัก โดยกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูใ นกรุงเทพฯมีอัตราการสู บบุหรี่สู งสุด
รองลงมาคือ เขตเมืองและเขตชนบท (รอยละ 24.2 รอยละ 22.4 และรอยละ 21.5
ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในสภาพแวดลอม
ที่มีค วามเปนเมื องสู งมี สั ดสว นของผูสูบ บุหรี่ ม ากกวาชุม ชนลัก ษณะชนบทเล็ กนอ ย
(ตาราง 4.3.1ง)
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ภูมิภาค
ในการสํารวจครั้งนี้ไดแบงพื้นที่สํารวจออกเปน 5 พื้นที่ คือ กรุงเทพฯ ภาค
กลาง ภาคใต ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการสํารวจ พบวา ในภาพรวม
ภาคใตมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (รอยละ 27.0) รองลงมา คือ กรุงเทพฯ (รอยละ
24.2) ภาคที่มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 19.7)
เมื่อพิจารณารวมกับเพศ พบวา วัยรุนชายมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดในภาคใต
(รอยละ 47.2) และมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุดในภาคเหนือ (รอยละ 32.3) สวนวัยรุน
หญิงมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดในกรุงเทพ ฯ (รอยละ 8.3) และอัตราการสูบบุหรี่
ต่ํ า สุ ด ในภาคใต โดยไม พ บว า มี วั ย รุ น หญิ ง สู บ บุ ห รี่ เ ลย เป น ที่ น า สั ง เกตว า เมื่ อ
เปรียบเทียบในระดับภาค ภาคใตมีอัตราการสูบบุหรี่สูงในวัยรุนชายแตอัตราการ
สูบบุหรี่ต่ําในวัยรุนหญิง ในทางตรงกันขาม กรุงเทพฯ มีอัตราการสูบบุหรี่สูงใน
วัยรุนหญิงแตอัตราการสูบบุหรี่ต่ําในวัยรุนชาย (ตาราง 4.3.1จ)
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
จํานวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือนที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่อาศัยอยูใกลเคียง
กับกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่อาศัยอยู ( 3.8 คนและ 3.9 คนตามลําดับ) โดยกลุมตัวอยาง
ที่อาศัยในครัวเรือนที่มีขนาดเล็ก (สมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน) มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด
คือ รอยละ 28.0 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่อาศัยในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน
มากกวา 4 คน (รอยละ 24.4) และครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน (รอยละ
21.1) (ตาราง 4.3.1ฉ)
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน
ในการสํารวจนี้ จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือนไมนับรวมกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งจากผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่มี
จํา นวนผูสูบ บุห รี่ม ากกวา 2 คนขึ้น ไป มีอัต ราการสูบ บุห รี่สูง ที่สุด (รอ ยละ 33.3)
รองลงมา คือ กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีจํานวนผูสูบบุหรี่ 1-2 คน (รอยละ
25.7) สําหรับครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหรี่เลยมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุดคือ รอยละ 18.7
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่เฉลี่ยสูงกวากลุมตัวอยางที่ไม
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สูบบุหรี่เล็กนอย (0.8 คนและ 0.6 คน ตามลําดับ) จะเห็นวา จํานวนผูสูบบุหรี่ใน
ครัวเรือนมีความสัมพันธกับอัตราการสูบบุหรี่ โดยกลุมตัวอยางที่อยูในครัวเรือนที่มี
จํานวนผูสูบบุหรี่มากขึ้นจะมีอัตราการสูบบุหรี่สูงขึ้นตามไปดวย (ตาราง 4.3.1ช)
4.3.2 การมีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
กลุมตัวอยางที่มีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่ มีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวากลุมตัวอยาง
ที่พี่ชายหรือพี่สาวไมสูบบุหรี่เล็กนอย (รอยละ 24.2 และรอยละ 21.8 ตามลําดับ) ซึ่งผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับขอมูลในรอบที่ผานมาที่พบวา การสูบบุหรี่ของพี่ชาย
หรือพี่สาวสัมพันธกับการสูบบุหรี่ของวัยรุน อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา กลุม
ตัวอยางที่ระบุวา ไมทราบวาพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่หรือไม มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด
คือรอยละ 32.8 (ตาราง 4.3.2)
4.3.3 จํานวนเพื่อนสนิททีส่ ูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
งานวิจัยที่ผานมาแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของเพื่อนตอพฤติกรรมของวัยรุน ใน
การสํารวจครั้งนี้ ไดสอบถามถึงสถานภาพการสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิท 5 คน พบวา
กลุมตัวอยางที่ไมมีเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่มีอัตราการสูบบุหรี่เพียงรอยละ 1.4 ขณะที่
กลุมตัวอยางที่เพื่อนสนิททั้ง 5 คนสูบบุหรี่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงถึงรอยละ 71.1 และ
อัตราการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่
ผลการศึกษานี้ ยังสอดคลองกันในทุกรอบของการสํารวจ และสนับสนุนงานวิจัยที่ผาน
มาในประเด็นของอิทธิพลของเพื่อนตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน (ตาราง 4.3.3)
4.3.4 การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน และสถานภาพการ
สูบบุหรี่
กลุมตัวอยางจากการสํารวจรอบที่ 5 มากกวารอยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ
สวนที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต และศาสนาอื่นๆ เมื่อวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางการสูบบุหรี่กับการนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
พบวา กลุมตัวอยางที่นําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวันตลอดเวลา มีอัตรา
การสูบบุหรี่ต่ําสุด และกลุมตัวอยางที่ไมเคยหรือแทบไมเคยนําคําสอนทางศาสนามา
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ใชในชีวิตประจําวัน มีอัต ราการสูบ บุห รี่สูง สุด (รอยละ 18.7
ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.4)

และรอยละ 38.1

4.3.5 จิตลักษณะและสถานภาพการสูบบุหรี่
จิตลักษณะของวัยรุนมักจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมและการแสดงออกของวัยรุน
ในการสํารวจรอบที่ 5 ไดวิเคราะหขอมูลดานจิตลักษณะของกลุมตัวอยางรวมกับสถานภาพ
การสูบบุหรี่ โดยใหกลุมตัวอยางรายงานความรูสึกของตนเองในชวง 2 สัปดาหกอนการ
สํารวจ ผลการวิเคราะหเปนดังนี้
ความรูสึกเศรา
ในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนมาก (รอยละ 54.2) รูสึกเศราบางครั้ง รอยละ
5.5 รูสึกเศราหลายครั้ง มีเพียงรอยละ 2.5 รูสึกเศราตลอดเวลา และมีรอยละ 37.8 ที่
รายงานวา ไมเคยรูสึกเศราเลย เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง
พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รูสึกเศรามากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ โดย
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รอยละ 12.0 รายงานวา รูสึกเศราหลายครั้งหรือเศราตลอดเวลา
ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ไ มสูบ บุหรี่เพียงรอยละ 6.8 ที่รายงานความรูสึกดังกลาว
นอกจากนี้ กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่รายงานวา ไมเคยรูสึกเศราเลยมากกวากลุม
ตัวอยางที่สูบบุหรี่ (รอยละ 40.3 และรอยละ 29.2 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.5ก)
ความเห็นตอการกระทําของตนเอง
ในภาพรวม กลุมตัวอยางรอยละ 63.3 เห็นวา การกระทําของตนเองถูกตองเปน
สวนใหญ รอยละ 32.7 เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดหลายเรื่อง และมีเพียงรอยละ 4.0
ที่เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดทุกเรื่อง เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา
กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 69.3) เห็นวา ตนเองทําถูกตองเปนสวนใหญ
ขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ เพียงรอยละ 42.6 มีความเห็นดังกลาว กลุมตัวอยางที่ไม
สูบบุหรี่เพียงรอยละ 27.8 เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดหลายเรื่อง ขณะที่กลุมตัวอยางที่
สูบบุหรี่ครึ่งหนึ่ง (รอยละ 49.5) เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดหลายเรื่อง นอกจากนี้ มีกลุม
ตัวอยางที่สูบบุหรี่เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดทุกเรื่องมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่
มากกวา 2 เทา (รอยละ 7.9 และรอยละ 2.9 ตามลําดับ) แสดงใหเห็นวา ผูที่ไมสูบบุหรี่
มั่นใจในความถูกตองของการกระทําของตนเองมากกวาผูที่สูบบุหรี่ (ตาราง 4.3.5ก)
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ความรูสึกตอตนเอง
ในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 79.6) ที่รูสึกชอบตัวเอง มีรอยละ
15.9 ที่รูสึกไมชอบตัวเอง และเพียงรอยละ 4.5 ที่รูสึกเกลียดตัวเอง เมื่อพิจารณาตาม
สถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รายงานวา รูสึกไมชอบตัวเองใน
สัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เกือบ 3 เทา (รอยละ 31.5 และรอยละ 11.4
ตามลําดับ) และกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่รายงานวา รูสึกชอบตัวเองในสัดสวนที่สูง
กวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ (รอยละ 84.5 และรอยละ 63.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.5ข)
ความรูสึกโดดเดี่ยว
ในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 77.5) รายงานวา ไมรูสึกโดดเดี่ยว
กลุมตัวอยางรอยละ 19.8 รายงานวา รูสึกโดดเดี่ยวหลายครั้ง และกลุมตัวอยางเพียง
รอยละ 2.7 รายงานวา รูสึกโดดเดี่ยวตลอดเวลา เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบ
บุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รายงานวา รูสึกโดดเดี่ยวหลายครั้งหรือตลอดเวลา
ในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่มากกวา 2 เทา (รอยละ 40.2 และรอยละ
17.4 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.5ข)
4.3.6 ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
ผลจากการสํารวจความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจ
รอบที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่นารังเกียจใน
สัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่มากกวา 2 เทา (รอยละ 57.6 และรอยละ 24.1
ตามลําดับ)
กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เห็นวา สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่ในสัดสวนที่
สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เพียงเล็กนอย (รอยละ 38.3 และรอยละ 31.9 ตามลําดับ)
สําหรับประเด็น การสูบบุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้นนั้น พบวา กลุม
ตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่รอยละ 31.7 รายงานวา เห็นดวยกับประเด็นดังกลาว ขณะที่กลุม
ตัวอยางที่สูบบุหรี่เห็นดวยกับประเด็นนี้เพียงรอยละ 20.8 จึงควรมีการรณรงคเพื่อ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในประเด็นดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่
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ประเด็นที่วา คนรุนราวคราวเดียวกับกลุมตัวอยางที่ไดรับความนิยมสวนใหญ
สูบบุหรี่นั้น พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เห็นดวยกับประเด็นดังกลาวในสัดสวนที่สูง
กวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เพียงเล็กนอย (รอยละ 22.2 และรอยละ 19.7 ตามลําดับ)
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการยอมรับการสูบบุหรี่ของเพศหญิงและเพศชาย พบวา
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ระบุวา ยอมรับไดที่ผูชายอายุ 15 - 25 ป สูบบุหรี่ในสัดสวนที่สูง
กวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่มากกวา 2 เทา (รอยละ 23.1 และรอยละ 12.3 ตามลําดับ)
ในขณะที่กลุมตัวอยางทั้งที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่ยอมรับการที่ผูหญิง
อายุ 15-25 ป สูบบุหรี่ และพบความแตกตางเพียงเล็กนอยระหวางทั้ง 2 กลุม (รอยละ
6.5 และรอยละ 5.5 ตามลําดับ) ชี้ใหเห็นวา วัยรุนไทยยอมรับการสูบบุหรี่ของเพศ
ชายมากกวาการสูบบุหรี่ของเพศหญิง และวัยรุนที่สูบบุหรี่ยอมรับการสูบบุหรี่
มากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ ซึ่งทัศนคติดังกลาวสอดคลองกับผลการสํารวจทุกรอบที่
ผานมา ทัศนคติดังกลาวนาจะสงผลใหอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิงไทยต่ํากวา
วัยรุนชายและยังต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศในยุโรป และอเมริกา ซึ่งอัตรา
การสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิงใกลเคียงหรือสูงกวากับวัยรุนชาย (Griesbacha, Amosb
and Curriea, 2003; Eaton et. al., 2011)
ในประเด็น การสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความทันสมัยนั้น ทั้งกลุมตัวอยางที่
สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่เห็นดวยกับความคิดดังกลาว อยางไรก็ตาม กลุม
ตัวอยางที่สูบบุหรี่ก็ยังเห็นดวยกับความคิดดังกลาวในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไม
สูบบุหรี่เกือบ 3 เทา (รอยละ 8.8 และรอยละ 3.1 ตามลําดับ)
สําหรับประเด็น การสูบบุหรี่ชวยควบคุมน้ําหนักตัว พบวา กลุมตัวอยางทั้งที่
สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่เห็นดวยกับประเด็นดังกลาว แตกลุมตัวอยาง
ที่สูบบุหรี่ก็ยังเห็นดวยกับประเด็นดังกลาวในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่
มากกวา 2 เทา (รอยละ 6.0 และรอยละ 2.8 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.6ก)
ในภาพรวม กลุมตัวอยางเกือบรอยละ 90 เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดี/ไมดี
มาก และมีเพียงรอยละ 2.4 ที่เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดี/ดีมาก กลุมตัวอยางที่ไม
สูบบุหรี่สวนมาก (รอยละ 59.9) เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีมาก ขณะที่กลุมตัวอยาง
ที่สูบบุหรี่เพียงรอยละ 20.9 ที่เห็นวาการสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีมาก มีกลุมตัวอยางที่
สูบบุหรี่ถึงรอยละ 22.8 เห็นวา การสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดา ซึ่งสูงกวากลุมตัวอยางที่
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ไมสูบบุหรี่เกือบ 5 เทา นอกจากนี้ กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ ยังเห็นวา การสูบบุหรี่เปน
สิ่งที่ดี/ดีมาก สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ถึง 7.5 เทา (รอยละ 7.5 และรอยละ
1.0 ตามลําดับ) ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่มีทัศนคติเชิงบวกตอการ
สูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ (ตาราง 4.3.6ข)
4.3.7 ความคิดเห็นตอบริษัททีผ่ ลิตยาสูบ และสถานภาพการสูบบุหรี่
ในภาพรวม กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่มีทัศนคติที่ดีตอบริษัทที่ผลิตบุหรี่มากกวา
กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่ง เห็นวา
บริษัทที่ผลิตบุหรี่ไมควรไดรับอนุญาตใหทําการสงเสริมการขายบุหรี่ และควรจํากัดให
จัดทําซองบุหรี่แบบเรียบๆ โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เห็นดวยกับทั้ง 2 ประเด็นดังกลาว
ในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ กลุมตัวอยางรอยละ 26.3 เห็นวา บริษัทที่
ผลิตบุหรี่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบ
บุหรี่เห็นดวยกับประเด็นดังกลาวในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เล็กนอย
(รอยละ 27.6 และรอยละ 21.8 ตามลําดับ)
ในภาพรวม รอยละ 18.5 ของกลุมตัวอยางเห็นวา บริษัทที่ผลิตบุหรี่พยายาม
ทําใหคนรุนเดียวกับตนเองหันมาสนใจการสูบบุหรี่ โดยรอยละ 21.3 ของกลุมตัวอยาง
ที่ไมสูบบุหรี่เห็นดวยกับประเด็นดังกลาว ในขณะที่มีเพียงรอยละ 8.8 ของกลุมตัวอยาง
ที่สูบบุหรี่ที่มีความเห็นดังกลาว กลุมตัวอยางเพียงสวนนอย (รอยละ 8.6) เห็นวา บริษัท
ที่ผลิตบุหรี่ไดทําสิ่งที่ดีใหแกชุมชน โดยกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ที่เห็นดวยกับประเด็น
ดังกลาวมีสัดสวนสูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เล็กนอย (รอยละ 9.7 และรอยละ 8.3
ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.7)
4.3.8 ความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
ในการสํารวจความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ ไดสอบถาม
กลุมตัวอยางวา การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของปญหาสุขภาพและโรคตาง ๆ เชน มะเร็ง
โรคหัวใจ โรคปอด ใชหรือไม ผลการสํารวจ ในภาพรวม พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยาง
มีความรูในระดับดีมาก (ตอบถูกตองสูงกวา รอยละ 90) ไดแก การสูบบุหรี่เปนสาเหตุ
ของกลิ่นปาก (รอยละ 96.2) โรคมะเร็งปอดในผูไมสูบบุหรี่ที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง
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(รอยละ 94.9) โรคถุงลมโปงพอง (รอยละ 94.0) และการสูบบุหรี่สงผลใหผูสูบบุหรี่แก
เร็วกวาอายุ (รอยละ 94.9)
ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความรูในระดับรองลงมา ไดแก การสูบบุหรี่เปนสาเหตุ
ของโรคหลอดเลือดสมอง (รอยละ 77.3) โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหรี่เพศ
ชาย (รอยละ 76.9) และโรคหัวใจวาย (รอยละ 71.7) กลุมตัวอยางเพียงรอยละ 63.7
ที่รูวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของเนื้อตายบริเวณปลายมือปลายเทา (Gangrene) และ
รอยละ 48.7 ที่รูวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการแทงบุตร ทั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ไม
สูบบุหรี่มีความรูเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ดีกวากลุมตัวอยางที่
สูบบุหรี่ในทุกขอคําถาม (ตาราง 4.3.8)
4.3.9 แหลงโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
ประเทศไทยมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 โดย
มีสาระเกี่ยวกับการหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ทุกรูปแบบ อยางไรก็ตาม ในสภาพ
ความเปนจริงยังมีการสงเสริมการขายบุหรี่ในสถานที่ตางๆ จากการสํารวจประสบการณ
ของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ในชวง 6 เดือนที่ผานมา พบวา
แหลงที่กลุมตัวอยางเคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่มากที่สุด ไดแก รานคายอย/
รานคาใหญ (รอยละ 37.2) รองลงมาคือ ผูขายเรตามทองถนน (รอยละ 22.3) สถาน
บันเทิงประเภทตางๆ (รอยละ 21.8) และคอฟฟช็อป (รอยละ 13.2) เมื่อพิจารณาตาม
สถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา สถานที่ที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริม
การขายบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่มากคือ สถานบันเทิงและคอฟฟช็อป
ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่อาจสัมพันธกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง
(ตาราง 4.3.9)
4.3.10 แหลงโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
เมื่อถามถึง แหลงโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ในชวง 6
เดือนที่ผานมา กลุมตัวอยางระบุแหลงที่เห็นโฆษณา/ขาวสาร ใน 3 อันดับแรก ไดแก
ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ (รอยละ 83.7) โทรทัศน (รอยละ 79.5) และโปสเตอร
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(รอยละ 70.0) โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงดังกลาวใน
สัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ (ตาราง 4.3.10)
4.3.11 การรณรงค “พอแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหรี่” และสถานภาพการ
สูบบุหรี่
ในชวงกอนการสํารวจรอบที่ 5 ไดมีการรณรงคผานสื่อโทรทัศน ที่มีเนื้อหาวา
“พอแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหรี่” การสํารวจผลจากการรณรงคดังกลาว พบวา กลุม
ตัวอยางรอยละ 65.2 เคยเห็นการรณรงค “พอแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหรี่” โดยมากกวา
ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางที่เคยเห็น รายงานวา การรณรงคดังกลาวเกี่ยวของกับตนเอง
มาก และอีกหนึ่งในสาม เห็นวา เกี่ยวของกับตนเองบาง และมีเพียงรอยละ 13.2 ที่
เห็นวา การรณรงคดังกลาวไมเกี่ยวของกับตนเอง (ตาราง 4.3.11ก-ข)
4.3.12 การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่และสถานภาพการสูบบุหรี่
เมื่อสอบถามกลุมตัวอยางวา เคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการ
สูบบุหรี่หรือไม กลุมตัวอยางรอยละ 66.9 ระบุวา เคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงค
ตอตานการสูบบุหรี่ เมื่อสอบถามกลุมตัวอยางถึงความคิดเห็นตอผลของโฆษณาใน
รูปแบบตางๆ ที่พูดถึงอันตรายจากสูบบุหรี่ หรือกระตุนใหเลิกสูบบุหรี่ พบวา กลุม
ตัวอยางประมาณสามในสี่ ระบุวา การรณรงคตอตานการสูบ บุหรี่นําไปสูการพู ดคุย
เกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพระหวางสมาชิกในครอบครัว และรอยละ 68.9
ระบุวา การรณรงคฯ นําไปสูการพูดคุยเกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพในกลุม
เพื่อน นอกจากนี้ กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่ง ระบุวา การรณรงคตอตานการสูบ
บุหรี่สามารถลดโอกาสการสูบบุหรี่ในอนาคต ขณะเดียวกัน กลุมตัวอยางประมาณรอยละ
90 เห็นวา การโฆษณาเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่รูปแบบตางๆ มีผลทําใหวัยรุนหญิง
ไมคิดจะสูบบุหรี่ โดยสัดสวนของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ และไมสูบ บุหรี่มีความเห็น
ใกลเคียงกันในทั้ง 4 ประเด็นดังกลาวขางตน (ตาราง 4.3.12ก-จ)
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4.4 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
รอบที่ 4 และรอบที่ 5
สวนนี้เสนอลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่
3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 โดยในการสํารวจ 4 รอบหลัง กลุมตัวอยางประกอบดวยกลุม
ตัวอยางเกาที่ติดตามไดในการสํารวจรอบที่ผานมา และกลุมตัวอยางใหม ในการสํารวจ
รอบที่ 1 มีกลุมตัวอยาง 1,000 คน การสํารวจรอบที่ 2 มีกลุมตัวอยาง 962 คน การ
สํารวจรอบที่ 3 มีกลุมตัวอยาง 1,096 คน การสํารวจรอบที่ 4 มีกลุมตัวอยาง 958 คน
และการสํารวจรอบที่ 5 มีกลุมตัวอยาง 963 คน
เพศ
สัดสวนของกลุมตัวอยางวัยรุนชายสูงกวากลุมตัวอยางวัยรุนหญิงเล็กนอยใน
ทุกรอบการสํารวจ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5 (รอยละ
51.7 รอยละ 52.3 รอยละ 53.1 รอยละ 54.6 และรอยละ 54.4 ในการสํารวจรอบที่ 1
รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.4ก)
อายุ
อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกรอบการสํารวจ (14.8 ป 15.7 ป
16.6 ป 17.4 ป และ 18.0 ป ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และ
รอบที่ 5 ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเกาจะมีอายุเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ป
ในทุกรอบการสํารวจ (ตาราง 4.4ก)
สถานภาพการศึกษา
กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพเปนนักเรียน แตสัดสวนของกลุมตัวอยางที่
มีสถานภาพเปนนักเรียนลดลงในทุกรอบของการสํารวจ (รอยละ 89.6 รอยละ 82.2
รอยละ 78.2 และรอยละ 67.7 และรอยละ 62.8 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่
3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.4ข)
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ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด
ในการสํารวจรอบที่ 1 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ในการสํารวจรอบที่ 2 การศึกษาของกลุมตัวอยาง
สวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน สําหรับในการสํารวจรอบที่ 3 รอบที่ 4 และ
รอบที่ 5 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญ อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในการสํารวจรอบที่ 5 กลุมตัวอยางมีการศึกษาอยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายใกลเคียงกัน (รอยละ 38.6 และ
รอยละ 37.9 ตามลําดับ) ซึ่งอาจสัมพันธกับอายุของกลุมตัวอยางที่เพิ่มขึ้น (ตาราง 4.4ค)
สถานภาพสมรส
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนโสด อยางไรก็ตาม สัดสวนของกลุมตัวอยางที่แตงงาน
แลวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกรอบการสํารวจ และเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนในการสํารวจรอบ
ที่ 5 (รอยละ 0.6 รอยละ 2.8 รอยละ 4.7 และรอยละ 7.1 และรอยละ 11.9 ในการ
สํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ) ขณะที่สัดสวนของ
การหยา/แยก คอยๆเพิ่มขึ้นหลังการสํารวจรอบที่ 3 (รอยละ 0.0 รอยละ 0.1 รอยละ 0.1
และรอยละ 0.4 และรอยละ 0.7 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และ
รอบที่ 5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.4ง)
เขตที่อยูอาศัย
กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งอาศัยอยูในเขตชนบท แตมีแนวโนมลดลงในทุกรอบ
การสํารวจ (รอยละ 69.6 รอยละ 65.8 รอยละ 63.5 และรอยละ 52.7 และรอยละ 50.6
ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ) ขณะที่
สัดสวนของกลุมตัวอยางทั้งที่อาศัยอยูในเขตเมืองและกรุงเทพฯ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
ภาพรวม (ตาราง 4.4ง)
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จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ในทุกรอบการสํารวจ กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิก
3 - 4 คน อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางมีแนวโนมที่จะอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กลง
โดยกลุมตัวอยางที่อาศัยในครัวเรือนขนาดใหญที่มีจํานวนสมาชิก 7 คนขึ้นไป มีแนวโนม
ลดลง (รอยละ 10.4 รอยละ 10.1 รอยละ 4.7 รอยละ 5.1 และรอยละ 1.7 ในการสํารวจ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ) นอกจากนี้ จํานวน
สมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือนมีแนวโนมลดลง (4.5 คน 4.4 คน 4.0 คน 4.1 คน และ
3.9 คน ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ)
(ตาราง 4.4จ)
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน
ในทุกรอบการสํารวจ กลุมตัวอยางอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน
สูบบุหรี่เฉลี่ย 0.6 - 0.8 คน โดยกลุมตัวอยางเกือบครึ่ง อาศัยอยูในครัวเรือนที่ไมมีสมาชิก
ในครัวเรือนสูบบุหรี่ (รอยละ 40.3 รอยละ 47.6 รอยละ 48.6 รอยละ 45.4 และรอย
ละ 49.3 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ)
และกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่ 3 - 6 คน มีแนวโนนลดลงในทุก
รอบการสํารวจ (รอยละ 3.6 รอยละ 3.0 รอยละ 2.3 รอยละ 2.2 และรอยละ 1.8 ใน
การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.4ฉ)

4.5 เปรียบเทียบปจจัยเสีย่ งของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางใน
การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
การปองกันและควบคุมไมใหวัยรุนสูบบุหรี่มีเหตุผลสําคัญอยูบนความจริงที่วา
โอกาสที่บุคคลผูหนึ่งจะเปนผูสูบบุหรี่มีนอยมาก หากคนผูนั้นไมไดเริ่มสูบบุหรี่ในชวง
วัยรุน (US Department of Health and Human Services, 1994) ในขณะที่การ
ศึกษาวิจัยที่ผานมาชี้ใหเห็นวา ชวงอายุที่ผูสูบบุหรี่จะเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จมีทิศทางตรง
ขามกับอายุที่เริ่มสูบบุหรี่
หากผูสูบบุหรี่เริ่มสูบบุหรี่ในชวงวัยรุนที่อายุยังนอย จะ
สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดชา ทําใหชวงเวลาที่ยังคงสูบบุหรี่อยูสะสมรวมกันเปนเวลาหลาย
สิบป ซึ่งสะทอนปญหาดานสุขภาพที่ตามมาจากการสูบบุหรี่ โดยการสูบบุหรี่ตอเนื่อง
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เปนระยะเวลายาวนานยอมสงผลใหเกิดการเจ็บปวยรุนแรง และเสียชีวิตอันเนื่องมาจาก
การสูบบุหรี่ (Coambs, Seline and Kozlowski, 1992; Breslau and Peterson,1996)
ปจจัยดานคุณลักษณะทางประชากร ภาวะแวดลอม สังคม และพฤติกรรมตางมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน ซึ่งการทําความเขาใจอิทธิพลของปจจัย
ตางๆ เหลานี้ตอความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ของวัยรุน จะเอื้อประโยชนในการดําเนิน
กิจกรรมการรณรงคปองกันการสูบบุหรี่ของวัยรุนไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็
ตาม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ของวัยรุน อาจเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลา สภาพเศรษฐกิจสังคม และการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ
ในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจ
รอบที่ 5 รวมกับการเปรียบเทียบผลการสํารวจในรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4
โดยใชการ
วิเคราะหขอมูลแบบถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression Analysis) เพื่อศึกษาปจจัย
เสี่ยงการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง ปจจัยที่นํามาใชวิเคราะห แบงเปน 3 กลุม คือ
1. ปจจัยทางประชากร ประกอบดวย อายุ เพศ เขตที่อยูอาศัย สถานภาพ
การศึกษา
2. ปจจัยภายใน ประกอบดวย ความรูสึกตอตนเอง ความเห็นตอสิ่งที่ตนเอง
กระทํ า ความรู สึ ก เศร า ความคิ ด เห็ น ต อ การสู บ บุ ห รี่ และการบริ โ ภค
แอลกอฮอล
3. ปจจัยภายนอก ประกอบดวย จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ จํานวนสมาชิก
ในครอบครัวที่สูบบุหรี่ การมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่ การจํากัดพื้นที่สูบ
บุหรี่ในบาน จํานวนแหลงที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ จํานวนแหลงที่เคย
เห็นการโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ และความถี่ใน
การเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ (มีเฉพาะในการสํารวจในรอบที่ 1 ถึง
รอบที่ 4 แตไมมีการสํารวจขอมูลสวนนี้ในรอบที่ 5 )
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจรอบที่ 5 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
(ตาราง 4.5)
• เพศ พบวา เพศเปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง โดยกลุม
ตัวอยางชายมีความเสี่ยงตอการสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางหญิงประมาณ
20 เทา
• สถานภาพการศึกษา กลุมตัวอยางที่ไมใชนักเรียน/นักศึกษามีความเสี่ยงตอ
การสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ประมาณ 2 เทา
• ความรูสึกตอตนเอง กลุมตัวอยางที่ไมชอบตัวเอง มีความเสี่ยงตอการ
สูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่ชอบตัวเอง 4 เทา
• ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางที่เห็นวาการสูบบุหรี่เปนสิ่ง
ธรรมดามีความเสี่ยงตอการสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่เห็นวาการสูบ
บุหรี่เปนสิ่งไมดีอยางยิ่งมากกวา 4 เทา นอกจากนี้ ระดับความคิดเห็นใน
แงลบตอการสูบบุหรี่ที่สูงขึ้น ยังชวยเปนเกราะปองกันไมใหตกเปนกลุม
เสี่ยงของการสูบบุหรี่ไดมากยิ่งขึ้นดวย
• จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ (จากจํานวนเพื่อนสนิท 5 คน) พบวา หาก
จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ของกลุม
ตัวอยางจะเพิ่มขึ้นดวย โดยจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ เพิ่มขึ้น 1 คน จะ
ทําใหความเสี่ยงตอการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 2 เทา
• พื้นที่ที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ในบาน เพิ่มความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ของกลุม
ตัวอยาง กลาวคือ กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในบานที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ใน
บานไดทุกพื้นที่ มีความเสี่ยงตอการสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่อาศัย
อยูในบานที่ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในบานเลยเกือบ 3 เทา นอกจากนี้ ผล
การวิเคราะหในสวนนี้ยังสะทอนใหเห็นวา การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน
เพียงบางพื้นที่นั้น แมชวยปองกันไมใหวัยรุนตกเปนกลุมเสี่ยงในการสูบ
บุ ห รี่ ไ ด แ ต ไ ม ดี เ ท า การห า มสู บ บุ ห รี่ ทุ ก พื้ น ที่ ใ นบ า น เนื่ อ งจาก กลุ ม
ตัวอยางที่อาศัยอยูในบานที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ในบานไดบางเวลา/บางพื้นที่
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มีความเสี่ยงตอการสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในบานที่ไม
อนุญาตใหสูบบุหรี่ในบานไดเลยเกือบ 2 เทา
• ความถี่ในการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ สะทอนระดับความเสี่ยง
ในการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง กลาวคือ กลุมตัวอยางที่เคยเห็นฉลากคํา
เตือ นบนซองบุห รี ่บ อ ยครั้ง มาก มีค วามเสี่ย งตอ การสูบ บุห รี ่ม ากกวา
กลุมตัวอยางที่ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 3.5 เทา ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากกลุมตัวอยางที่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่บอยครั้งมาก
เปนกลุมที่สูบบุหรี่เปนประจํา หรือบอยมาก จึงเห็นคําเตือนบนซองบุหรี่
บอยมากดวยเชนกัน
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัว อยางใน
การสํารวจทั้ง 5 รอบ พบวา เพศ และจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ เปนปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญตอการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญในทุกรอบการสํารวจ
สําหรั บประเด็นดานการดื่มเหลา/เบียรใ นชว ง 1 เดื อนที่ ผานมา มีผลสรุ ปที่
ชัดเจนวา เปนปจจัยเสี่ยงสําคัญตอการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจทั้ง 4 รอบ
ที่ผานมา จึงไมมีการวิเคราะหซ้ําในการสํารวจรอบนี้
ปจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง เฉพาะในการสํารวจ
บางรอบ ดังนี้
• อายุ และการมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่ เปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหรี่
ของกลุมตัวอยาง ในการสํารวจรอบที่ 2
• ความรูสึกตอตนเองเปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง ใน
การสํารวจรอบที่ 3 และรอบที่ 5
• ความรูสึกเศราเปนปจจัยเสีย่ งตอการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง ในการ
สํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 4
• ความเห็นตอสิ่งที่ตนเองกระทําเปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ของกลุม
ตัวอยาง ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
• ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่เปนปจจัยเสีย่ งตอการสูบบุหรี่ของกลุม
ตัวอยาง ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
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• จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ของ
กลุมตัวอยาง ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
• การอนุญาตใหสูบบุหรี่ในบานเปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ของกลุม
ตัวอยาง ในการสํารวจรอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
สําหรับปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในทุกๆ รอบการ
สํารวจ ไดแก เขตที่อยูอาศัย จํานวนแหลงที่เคยเห็นการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
และจํ านวนแหล ง ที่ เ คยเห็ น การโฆษณา/ข า วสารเกี่ ย วกั บ อั น ตรายจากการสู บ บุ ห รี่
(ตาราง 4.5)

4.6 เปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
4.6.1 อัตราความชุกของการสูบบุหรี่
ในภาพรวม อัตราความชุกของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ ในทุกรอบการสํารวจ โดยในการสํารวจรอบที่ 1 พบวา อัตราความชุกของ
การสูบบุหรี่เทากับรอยละ 11.3 เพิ่มเปนรอยละ 15.0 รอยละ 18.3 รอยละ 21.5 และ
รอยละ 22.4 ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ โดย
กลุมตัวอยางวัยรุนชายสูบบุหรี่รอยละ 20.3 ในการสํารวจรอบที่ 1 เพิ่มเปนรอยละ 27.8
รอยละ 32.1 รอยละ 36.5 และรอยละ 39.5 ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
และรอบที่ 5 ตามลําดับ ขณะที่กลุมตัวอยางวัยรุนหญิงสูบบุหรี่รอยละ 1.5 ในการสํารวจ
รอบที่ 1 เพิ่มเปนรอยละ 2.3 รอยละ 2.7 และรอยละ 3.4 ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3
และรอบที่ 4 แตลดลงเปนรอยละ 2.3 ในการสํารวจรอบที่ 5 (ตาราง 4.6.1ก)
อยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหเฉพาะกลุมตัวอยางวัยรุนที่มีอายุระหวาง 13-17
ป พบวา ในภาพรวม อัตราความชุกของการสูบบุหรี่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.3
ในการสํารวจรอบที่ 1 เปนรอยละ 16.6 ในการสํารวจรอบที่ 4 และลดลงเล็กนอยเปน
รอยละ 15.6 ในการสํารวจรอบที่ 5 โดยอัตราความชุกของกลุมตัวอยางวัยรุนชายมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราความชุกของกลุมตัวอยางวัยรุนหญิงมีแนวโนมคอนขาง
คงที่ (ตาราง 4.6.1ข)
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จะเห็นไดวา การสูบ บุหรี่ใ นวัยรุนชายยังเปนที่นากั งวลเนื่องจากมี แนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่การสูบบุหรี่ในวัยรุนหญิงควรไดรับการควบคุมดูแล
อยางใกลชิด แมวาอัตราการสูบบุหรี่จะลดลงในการสํารวจรอบลาสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
รอบที่ผานมา แตในภาพรวมก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในทุกรอบการสํารวจวัยรุน
ชายยังมีอัตราความชุกของการสูบบุหรี่สูงกวาวัยรุนหญิงมากกวา 10 เทา
4.6.2 ผลของนโยบายหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
ประเทศไทยไดออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งมี
สาระหามขายบุหรี่ใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป แตจากการสํารวจ พบวา ยังมีการขายบุหรี่
ใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป จากการสอบถามกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ถึงประสบการณ
การซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา พบวา กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 40 เคยซื้อบุหรี่
ในชวง 30 วันที่ผานมา และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย ใน 5 รอบของการสํารวจที่ผานมา
เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ เคยซื้อบุหรี่
ในชวง 30 วันที่ผานมา เพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 50 ในการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2
เปนประมาณรอยละ 60 ในการสํารวจรอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ขณะที่กลุม
ตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ประมาณรอยละ 40 เคยซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา (รอยละ
42.5 รอยละ 42.6 รอยละ 39.8 รอยละ 41.4 และรอยละ 41.3 ในการสํารวจรอบที่ 1
รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.6.2ก)
เมื่อถามกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ที่เคยมีประสบการณซื้อบุหรี่ในชวง
30 วันที่ผานมา ถึงประสบการณของการถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เนื่องจากอายุต่ํากวา 18 ป
พบวา ในการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งหนึ่งเคยถูกปฏิเสธ
การขายบุหรี่ (รอยละ 54.7 และรอยละ 50.1) อัตราของการถูกปฏิเสธลดลงเหลือรอยละ
44.1 รอยละ 31.5 และรอยละ 38.7 ในการสํารวจรอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ซึ่งผล
การสํารวจชี้ใหเห็นวา ควรมีการปรับปรุงมาตรการบังคับใชกฎหมายการหามขายบุหรี่
ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่
สูบบุหรี่เคยถูกปฏิเสธการขายบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ในทุกรอบของการ
สํารวจ (ตาราง 4.6.2ข)
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4.6.3 ผลของนโยบายหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย
กระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชหลังการสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ
2548) จากการสํารวจโดยสอบถามกลุมตัวอยางวา เคยเห็นบุหรี่วางโชวบนชั้นหรือ
เคานเตอรในรานคา หรือหางสรรพสินคา บางหรือไม พบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยาง
เคยเห็นบุหรี่วางโชวบนชั้นหรือเคานเตอร มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากประมาณครึ่งหนึ่งใน
การสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 เปนรอยละ 61.6 ในการสํารวจรอบที่ 5 เมื่อ
พิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา กลุมวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่เคยเห็นการวางโชว
บุหรี่ ณ จุดขายมากกวากลุมวัยรุนที่สูบบุหรี่เล็กนอย ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3
และรอบที่ 4 แตกลุมวัยรุนที่สูบบุหรี่เคยเห็นการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขายเพิ่มขึ้นชัดเจน
ในการสํารวจรอบที่ 5 จนมีสัดสวนที่สูงกวากลุมวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ ซึ่งชี้ใหเห็นวา แม
ประกาศดังกลาวจะมีผลบังคับใชมานาน แตรานคาสวนมากยังคงมีการวางโชวบุหรี่ ณ
จุดขาย โดยกลุมวัยรุนที่สูบบุหรี่ยังมีแนวโนมที่จะเห็นการวางโชวบุหรี่มากขึ้น อาจกระตุน
ใหอยากสูบบุหรี่และไมสามารถเลิกบุหรี่ได จัดวาเปนการโฆษณาบุหรี่ทางออม ภาครัฐ
จึงควรมีมาตรการบังคับใชกฎหมายใหผูขายบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมายใหเครงครัดมาก
ขึ้น (ตาราง 4.6.3)
4.6.4 ผลของนโยบายจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน
ประเทศไทยไดมีการรณรงคสิ่งแวดลอมปลอดบุหรี่ ซึ่งรวมถึงนโยบายบาน/
โรงเรียน/โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โดยมีการรณรงคงดสูบบุหรี่ในบานโดยใชสื่อโฆษณา
ทางโทรทัศน และสื่ออื่น ๆ ผลจากการสํารวจในรอบที่ 1 พบวา รอยละ 27.3 ของ
กลุมตัวอยางรายงานวา มีการหามสูบบุหรี่ในบาน และเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจนในการ
สํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 (รอยละ 63.6 รอยละ 59.8 รอยละ 65.8
และรอยละ 67.5 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ ในการสํารวจรอบ
ที่ 1 พบวา ทั้งกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ รายงานวา มีการหามสูบบุหรี่ใน
บาน ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 29.2 และรอยละ 27.1 ตามลําดับ) แตผลการ
สํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ รายงาน
วา มีการหามสูบบุหรี่ในบานในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รายงานอยางชัดเจน
เปนที่นาสังเกตวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ รายงานวาการอนุญาตใหสูบบุหรี่ทุกพื้นที่
ในบานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องในทุกรอบการสํารวจ ขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่
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รายงานวา มีการอนุญาตใหสูบบุหรี่ทุกพื้นที่ในบานสูงกวากลุมผูไมสูบบุหรี่ และไม
เปลี่ยนแปลงมากนักในการสํารวจทั้ง 5 รอบ อยางไรก็ตาม ควรมีการรณรงคใหความรู
เกี่ยวกับโทษของควันบุหรี่มือสองแกผูสูบบุหรี่เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากควันบุหรี่แกผูไม
สูบบุหรี่ โดยเฉพาะเด็กและสตรีที่อาศัยในครัวเรือนเดียวกัน (ตาราง 4.6.4)
4.6.5 ผลของนโยบายการปรับเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
ในการสํารวจรอบที่ 1 พบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางรอยละ 32.3 เห็นฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรี่บอย/บอยมาก และเพิ่มขึ้นเปนประมาณรอยละ 50 ในการสํารวจ
รอบที่ 2 ถึงรอบที่ 5 โดยกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่บอย/
บอยมากในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ อยางไรก็ตาม ในการสํารวจ
รอบที่ 5 การเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่บอย/บอยมาก กลับลดลงเล็กนอยทั้งกลุม
ตัวอยางที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ (รอยละ 67.6 และรอยละ 34.5 ตามลําดับ) ซึ่งแสดง
ใหเ ห็นวา แมฉ ลากคําเตือนบนซองบุหรี่แ บบรูปภาพสะดุด ตาและเปนที่สัง เกตเห็น
มากกวา ฉลากคําเตือนแบบที่มีขอความเพียงอยางเดียวในระยะแรกของการปรับเปลี่ยน
แตในระยะยาวการปรับเปลี่ยนรูปภาพหรือขอความบนซองบุหรี่อาจกอใหเกิดความเคย
ชินและขาดความสนใจในการอานหรือสังเกตฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ (ตาราง 4.6.5ก)
เมื่อสอบถามกลุมตัวอยางวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายตอ
สุขภาพจากการสูบบุหรี่มากนอยเพียงใด ผลจากการสํารวจทั้ง 5 รอบ พบวา กลุม
ตัวอยางประมาณรอยละ 90 รายงานวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตราย
ตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ในภาพรวม กลุมตัวอยางรายงานวา ฉลากคําเตือนบนซอง
บุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพมาก มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 38.9 ในการสํารวจ
รอบที่ 1 เปนรอยละ 43.4 ในรอบที่ 2 ซึ่งเริ่มเปลี่ยนรูปแบบของฉลากคําเตือนบนซอง
บุหรี่จากชนิดขอความเพียงอยางเดียวมาเปนชนิดที่มีทั้งรูปภาพและขอความ และ
เพิ่มขึ้นเปนประมาณรอยละ 50 ในการสํารวจรอบที่ 3 ถึงรอบที่ 5 เมื่อพิจารณาตาม
สถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่สวนใหญรายงานวา ฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพมาก ขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่สวน
ใหญกลับรายงานวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพเล็กนอย
แสดงใหเห็นวาฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีอิทธิพลตอความคิดของวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่
มากกวาวัยรุนที่สูบบุหรี่ (ตาราง4.6.5ข)
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ตั้งแตการสํารวจรอบที่ 2 ไดสอบถามกลุมตัวอยางวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
มีผลใหคนวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่หรือไม พบวา ในทุกรอบการสํารวจ กลุมตัวอยาง
ประมาณรอยละ 60 เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลเพียงเล็กนอยที่จะทําใหคน
วัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่ และสอดคลองกันทั้งในกลุมวัยรุนที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่
โดยกลุมตัวอยางที่เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลมากที่จะทําใหคนวัยเดียวกัน
ไมคิดที่จะสูบบุหรี่ มีแนวโนมลดลงจากประมาณรอยละ 20 ในการสํารวจรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 เปนรอยละ 15 ในการสํารวจรอบที่ 4 และรอบที่ 5 (ตาราง 4.6.5ค)
4.6.6 ผลของนโยบายหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
ประเทศไทยมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 โดย
มี ส าระเกี่ ย วกั บ การห า มโฆษณา/ส ง เสริ ม การขายบุ ห รี่ ทุ ก รู ป แบบทั้ ง ทางตรงและ
ทางออม อยางไรก็ตาม ในสภาพความเปนจริงยังมีการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ใน
สถานที่ตางๆ จากการสอบถามกลุมตัวอยางถึงการเห็นโฆษณาบุหรี่ในชวง 12 เดือนที่
ผานมา การสํารวจทั้ง 5 รอบ พบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางประมาณหนึ่งในสาม
เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่บางบางครั้ง และประมาณรอยละ 5 เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่
บอย เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่มีแนวโนม
เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่บอยในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ในทุกรอบการ
สํารวจ (ตาราง 4.6.6ก)
เมื่อสอบถามถึงแหลงที่เคยเห็นโฆษณาบุหรี่ พบวา ในภาพรวม รานคายอย/
รานคาใหญเปนแหลงที่กลุมตัวอยางระบุถึงมากที่สุดในการสํารวจทั้ง 5 รอบ (รอยละ 28.4
รอยละ 50.3 รอยละ 19.0 รอยละ 36.2 และรอยละ 37.2 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2
รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ) สําหรับการเห็นการโฆษณาจากผูขายเรและ
สถานบันเทิงตางๆ ที่มีแนวโนมลดลงในการสํารวจรอบที่ 3 แตกลับเพิ่มขึ้นในการสํารวจ
รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ทั้งในกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ (ตาราง 4.6.6ข)
เมื่อสอบถามกลุมตัวอยางวา เคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่เวลาที่ดูโทรทัศน
หรือภาพยนตรหรือไม ในการสํารวจรอบที่ 1 กลุมตัวอยางรอยละ 36.6 รายงานวา
เคยเห็นบางบางครั้ง สัดสวนดังกลาวไดเพิ่มขึ้นเปนเกือบ 2 เทาและคงที่ในการสํารวจ
รอบที่ 2 ถึงรอบที่ 5 (รอยละ 69.4 รอยละ 57.1 รอยละ 62.4 และรอยละ 66.1ตามลําดับ)
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นอกจากนี้ กลุมตัวอยางที่รายงานวา เคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่เวลาที่ดูโทรทัศน
หรือภาพยนตรบอย มีแนวโนมลดลงในการสํารวจรอบที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบที่ 3
และรอบที่ 4 โดยสอดคลองกันทั้งในกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ (ตาราง 4.6.6ค)

สวนที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
โครงการ International Tobacco Control Policy Survey – Southeast Asia:
ITC-SEA (Thailand) เปนโครงการศึกษาผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภค
ยาสูบในระยะยาว โดยสํารวจติดตามความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู ความเชื่อและ
ทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และผลกระทบของการสูบบุหรี่ รวมทั้ง
ติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย รายงานวิจัยนี้
มีจุดมุงหมายที่จะนําเสนอผลการสํารวจในรอบที่ 5 (กุมภาพันธ – เมษายน 2554) และ
นําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงที่ทําการศึกษา ระหวางการสํารวจรอบที่ 1
รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 (ระหวางป 2548 – 2554) ที่ไดรับผลกระทบ
จากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดแก ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ การหามวาง
โชวบุหรี่ ณ จุดขาย การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน การหามโฆษณาการขายบุหรี่ การ
หามจําหนายบุหรี่ใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
กลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5 คือ วัยรุนชายและวัยรุนหญิง อายุระหวาง
13 - 24 ป รวมทั้งสิ้น 963 คน ซึ่งประกอบไปดวยกลุมตัวอยางเกาจํานวน 694 คนที่
ติดตามไดจากการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 และกลุมตัวอยาง
ใหมที่เก็บเพิ่มในการสํารวจรอบที่ 5 จํานวน 269 คน

5.1 สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
ผลการสํารวจรอบที่ 5
อัตราความชุกของการสูบบุหรี่
ในภาพรวม พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนคิดเปนรอยละ 22.4 หรือ จํานวน
216 คน จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 963 คน เมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา อัตราการ
สูบบุหรี่ของวัยรุนชายสูงกวาวัยรุนหญิงถึง 17 เทา กลาวคือ อัตราการสูบบุหรี่ของ
วัยรุนชายในการสํารวจรอบที่ 5 คิดเปนรอยละ 39.5 ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ของ
วัยรุนหญิงมีเพียงรอยละ 2.3 เมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจทั้ง 4 รอบที่ผานมากับผล
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การสํารวจของ Global Youth Tobacco Survey (2013) พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของ
วัยรุนชายสูงกวาวัยรุนหญิงโดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกรอบของการสํารวจ
ซึ่ง
งานวิจัยที่สํารวจอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนในประเทศแถบเอเชีย เชน จีน เวียดนาม
และมาเลเซีย ไดนําเสนอผลการศึกษาที่สอดคลองกัน คือ เยาวชนชายมีอัตราการสูบ
บุหรี่สูงกวาเยาวชนหญิง อยางไรก็ตาม ประเทศในแถบยุโรป เชน สวีเดน กลับพบวา
วัยรุนหญิงมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวาวัยรุนชาย ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา
อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายและวัยรุนหญิงใกลเคียงกัน (WHO, 2011)
นอกจากนี้ องคการอนามัยโลก ยังไดนําเสนอผลการวิเคราะหที่ทําใหตระหนัก
ถึงแนวโนมการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นของเยาวชน ทั้งชายและหญิงในประเทศไทย และ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (WHO, 2010) อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนที่เพิ่มขึ้นสะทอน
ใหเ ห็น ถึง ความสํา เร็จ ทางการตลาดของผูคา บุห รี่ ที่ส ามารถหลอกลอ และดึง ดูด
เยาวชนทั้งชายและหญิง ใหเขามาเปนผูบริโภคยาสูบไดอยางตอเนื่อง ดังนั้น มาตรการ
นโยบาย และแนวทางการรณรงคที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถปดชองโหวทางกฎหมาย
ในการป อ งกั น และควบคุ ม ไม ใ ห เ ยาวชนตกเป น กลุ ม เป า หมายทางการค า ได จึ ง มี
ความสําคัญอยางมากในการลดอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ผลการสํารวจในรอบที่ 5 ชี้ใหเห็นวา วัยรุนสูบบุหรี่ในปริมาณมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับการสํารวจรอบที่ผานมา โดยวัยรุนเกือบครึ่งสูบบุหรี่ทุกวันหรือเกือบ
ทุกวัน ประมาณหนึ่งในสามของวัยรุนสูบบุหรี่มากกวาวันละ 1 ครั้ง และวัยรุนสูงถึง
รอยละ 6.8 สูบบุหรี่มากกวา 20 มวนตอวัน อยางไรก็ตาม อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ของวัยรุน
ใกลเคียงกับการสํารวจรอบที่ผานมา โดยวัยรุนที่เคยสูบบุหรี่หมดมวน มีอายุเฉลี่ยเมื่อ
เริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก คือ 15.3 ป และวัยรุนเริ่มสูบบุหรี่อายุนอยที่สุดเมื่ออายุ
11 ป
ตัวชี้วัดหนึ่งที่ใชประเมินการติดบุหรี่ คือ ความรูสึกอยากสูบบุหรี่เมื่อตื่นนอน
ตอนเชา การสํารวจครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางวัยรุนที่สูบบุหรี่ประมาณสามในสี่ เคยรูสึก
อยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในรอบ
ที่ผานมา พบวา วัยรุนมีแนวโนมสูบบุหรี่ในปริมาณสูงขึ้นและมีอาการของการติดบุหรี่
มากขึ้น
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ปจจัยแวดลอมกับการสูบบุหรี่
ผลการสํารวจในรอบที่ 5 พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนเพิ่มสูงขึ้นตามจํานวน
ผูสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังพบวาวัยรุนที่มีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่
จะมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวาวัยรุนที่พี่ชายหรือพี่สาวไมสูบบุหรี่ แสดงใหเห็นถึงอิทธิพล
ของครอบครัวตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ผลการสํารวจยังพบวา เพื่อนมีอิทธิพลสําคัญในการสูบบุหรี่ของวัยรุน โดย
อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ และ
เมื่อวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของวัยรุน พบวา จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่
เปนปจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญทางสถิติตอการสูบบุหรี่ สอดคลองกันในทุกรอบของการ
สํารวจ โดยพบวาโอกาสสูบบุหรี่ของวัยรุนเพิ่มขึ้น เมื่อจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่มี
เพิ่มขึ้น
ความรูและความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่
ความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพทําใหวัยรุนรับรูถึงผลรายที่
ตามมาทางดานสุขภาพจากการสูบบุหรี่ หรือไดรับควันบุหรี่มือสองในผูไมสูบบุหรี่ ทั้ง
ผลกระทบในระยะสั้น เชน กลิ่นปาก หรือผลกระทบในระยะยาว เชน ความเสี่ยงในการ
เปนโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคปอด จากการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางวัยรุนเกือบ
ทั้งหมดมีความรูวา การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของกลิ่นปาก โรคถุงลมโปงพอง และสงผล
ใหผูสูบบุหรี่แกเร็วกวาอายุ
นอกจากนี้ วัยรุนยังรูวา การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของ
โรคมะเร็งปอดในผูไมสูบบุหรี่ที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง
อยางไรก็ตาม วัยรุนสวนหนึ่งยังขาดความรูวา การสูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรค
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศในเพศชายที่สูบบุหรี่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย
เนื้อตายบริเวณปลายมือปลายเทา และวัยรุนไมถึงครึ่งที่ทราบวา การสูบบุหรี่ทําใหแทง
บุตร โดยความรูในประเด็นดังกลาวยังไมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจรอบที่
ผานมา ดังนั้น แนวทางการรณรงคใหความรูทางดานผลกระทบทางสุขภาพจึงควร
มุงเนนใหความรูในประเด็นที่วัยรุนยังขาดความรูความเขาใจ
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ทัศนคติของวัยรุนตอการสูบบุหรี่อาจสงผลตอพฤติกรรมของวัยรุน จากการ
สํารวจพบวา วัยรุนที่สูบบุหรี่มีทัศนคติเชิงบวกตอการสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่
อย า งชั ด เจนในเกื อ บทุ ก ประเด็ น อย า งไรก็ ต าม วั ย รุ น ที่ ไ ม สู บ บุ ห รี่ บ างส ว นยั ง มี
ความเห็นวา การสูบบุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น จึงควรมีการรณรงคเพื่อ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในประเด็นนี้
ในประเด็นของบทบาทหญิงชายกับการสูบบุหรี่ ผลการสํารวจพบวา วัยรุนไทย
ยอมรับการสูบบุหรี่ของเพศชายมากกวาการสูบบุหรี่ของเพศหญิง ซึ่งผลดังกลาว
สอดคลองกันในทุกรอบของการสํารวจ ในขณะที่ทัศนคติดังกลาว อาจเปนปจจัย
ปอ งกัน (protective factor) การสูบบุหรี่สําหรับวัยรุนหญิง ทัศนคติการยอมรับการ
สูบบุหรี่ในวัยรุนชายที่ยังสูงอยูอาจเปนปจจัยสงเสริมการสูบบุหรี่ของวัยรุนชาย ดังนั้น
การปลูกฝงทัศนคติเชิงลบตอการสูบบุหรี่ทั้งในเพศชายและเพศหญิงตั้งแตวัยเด็ก อาจ
เปนอีกแนวทางสําคัญที่สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ในอนาคตได
การรณรงคใหวัยรุนไดตระหนักและรับรูถึงผลกระทบทางดานสุขภาพจากการ
สูบบุหรี่ พรอมทั้งสรางทัศนคติที่ทําใหวัยรุนไทยอยูหางจากบุหรี่ มีชองทางที่หลากหลาย
เมื่อสํารวจแหลงโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่เขาถึงวัยรุน พบวา
ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ โทรทัศน และโปสเตอร เปนแหลงโฆษณาที่เขาถึงวัยรุน
ไดมาก
ปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหรี่
การศึกษาครั้งนี้ ไดใ ชตั วแปรดานคุ ณลักษณะทางประชากร ปจจัยภายนอก
และปจจัยภายใน มาวิเคราะหความเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน ผลการวิเคราะหใน
การสํารวจรอบที่ 1 ถึง รอบที่ 5 พบวา ปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกันทั้ง 5 รอบของการสํารวจ ไดแก เพศ และจํานวน
เพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ ดังนั้น การรณรงคเพื่อลดการสูบบุหรี่ในวัยรุนจึงควรมุงเนนการ
สรางทัศนคติเชิงลบตอการสูบบุหรี่ในกลุมเพื่อน และใชอิทธิพลของเพื่อนในการปองกัน
การสูบบุหรี่หรือกดดันใหเลิกสูบบุหรี่
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย Wisconsin พบวา เพื่อนเปนปจจัยหลักที่ทําให
วัยรุนสูบบุหรี่ และเปนสาเหตุสําคัญของการเริ่มสูบบุหรี่ของวัยรุนอีกดวย (Brown,
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et. al., 2008) ขณะที่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Northern Illinois ไดอธิบายอิทธิพล
ของเพื่อนตอการสูบบุหรี่และการเริ่มสูบบุหรี่ของวัยรุนวา วัยรุนจํานวนมากตัดสินใจ
เริ่มสูบบุหรี่เพื่อใหไดเขาเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อน ซึ่งบุคคลเหลานี้มักจะไดรับการ
ชักชวนจากเพื่อนใหลองสูบบุหรี่อยางนอยหนึ่งครั้ง (College of Education, 2010)
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภค
ยาสูบในการสํารวจทัง้ 5 รอบ
การวิเคราะหในสวนนี้ชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจากนโยบาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเด็น ความคิดเห็นและการรับรูของวัยรุนตอนโยบาย
การควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดแก การหามขายบุหรี่ใหเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ป การ
หามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย การหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ในรูปแบบตางๆ
การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน และฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
ผลกระทบของนโยบายหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
การจําหนายบุหรี่ใหกับเด็กและเยาวชน ถือเปนการเปดโอกาสใหเด็ก และ
เยาวชนสามารถเขาถึงบุหรี่และเริ่มสูบบุหรี่ไดงายขึ้น ดังนั้นนโยบายหามขายบุหรี่
ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ที่ถูกนํามาบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพจะชวยลดโอกาส
ในการเขาถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชนไดทางหนึ่ง จากการสํารวจทั้ง 5 รอบ พบวา
กลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ประมาณครึ่งหนึ่ง เคยซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันกอน
การสํารวจ โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยใน 5 รอบของการสํารวจ และเมื่อสอบถาม
ถึงประสบการณถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เนื่องจากอายุต่ํากวา 18 ป พบวา กลุมตัวอยาง
ที่เคยถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เนื่องจากอายุต่ํากวา 18 ป มีสัดสวนลดลงในทุกรอบการ
สํารวจ ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวา ควรมีการปรับปรุงมาตรการบังคับใชกฎหมายการ
หามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ใหเครงครัดมากขึ้น
ผลกระทบของการหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย
ในเดือนมีนาคม ป 2548 (ภายหลังการสํารวจรอบที่ 1) ประเทศไทยไดออก
มาตรการหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย ผลการสํารวจในรอบที่ 2 พบวา วัยรุนเกือบ
ครึ่งเคยเห็นบุหรี่วางโชวบนชั้นหรือเคานเตอร ผลการสํารวจในรอบที่ 3 และรอบที่ 4
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พบวา สัดสวนของวัยรุนที่เคยเห็นการวางโชวบุหรี่เพิ่มขึ้นเล็กนอย และเพิ่มขึ้นอยาง
ชัดเจนเปนรอยละ 60 ในการสํารวจรอบที่ 5 โดยกลุมวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ เคยเห็น
การวางโชวบุหรี่ ณ จุดขายในสัดสวนที่สูงกวากลุมวัยรุนที่สูบบุหรี่ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
แมวาผูจําหนายบุหรี่ตางทราบดีถึงมาตรการหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย แตในทางปฏิบัติ
ผูจําหนายยังมีเจตนาหลีกเลี่ยงมาตรการนี้ โดยจัดทํามานบังบุหรี่ตามกฎหมายแตจง
ใจเปดมานบังบุหรี่ทิ้งไวเพื่อใหผูซื้อสามารถมองเห็นซองบุหรี่ได
ผลกระทบของนโยบายหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
ประเทศไทยมีก ารออกพระราชบัญ ญัติค วบคุม ผลิต ภัณ ฑย าสูบ พ.ศ.2535
โดยมีส าระเกี่ ย วกั บ การหา มโฆษณา/สง เสริ ม การขายบุหรี่ ทั้ง ทางตรงและทางออ ม
อยางไรก็ตาม ผูจําหนายบุหรี่ยังลักลอบทําการโฆษณาและการสงเสริมการขายบุหรี่ใน
รูปแบบตางๆ ผลการสํารวจ พบวา วัยรุนประมาณหนึ่งในสาม ระบุวา เคยเห็นการ
โฆษณาบุหรี่ในชวง 12 เดือนที่ผานมา สอดคลองกันในการสํารวจทั้ง 5 รอบ โดย
แหลงสําคัญที่เคยเห็นโฆษณาบุหรี่มากที่สุด คือ รานคายอย/รานคาใหญ ดังนั้น ภาครัฐ
จึงควรมีมาตรการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดยมุงเนนกลุมเปาหมายรานคา
ทุกประเภทที่มีบุหรี่จําหนาย
โทรทัศนเปนสื่อสาธารณะที่สามารถเขาถึงบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ การเห็นภาพนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่ผานจอโทรทัศน
หรือภาพยนตรบอยครั้ง สงผลใหวัยรุนเกิดทัศนคติเชิงบวกตอการสูบบุหรี่หรือเห็นการ
สูบบุหรี่เปนเรื่องปกติที่บุคคลทั่วไปทําได ซึ่งจัดเปนการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่
ทางออม ผลจากการสํารวจ พบวา วัยรุนเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่ในโทรทัศน
หรือภาพยนตรบอย เพิ่มขึ้นในการสํารวจรอบที่ 3 และรอบที่ 4 แตมีแนวโนมลดลงใน
การสํารวจรอบที่ 5
อยางไรก็ตาม สัดสวนของวัยรุนที่เคยเห็นนักแสดงสูบบุหรี่ใน
โทรทัศนยังอยูในเกณฑสูงมาก จึงควรมีมาตรการควบคุมสื่อโทรทัศนที่ครอบคลุมทั้ง
ทีวีสาธารณะ เคเบิลทีวี และรายการที่ถายทอดจากตางประเทศ
ผลกระทบของการรณรงคจํากัดพื้นทีส่ ูบบุหรี่ในบาน
การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบานเปนมาตรการปกปองผูไมสูบบุหรี่จากอันตราย
ของการไดรับควันบุหรี่มือสอง ประเทศไทยมีการรณรงคบานปลอดบุหรี่ผานทางสื่อ
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โฆษณาตางๆ ผลการสํารวจ พบวา มีการหามสูบบุหรี่ในบานเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เทาใน
การสํารวจรอบที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบที่ 1 ซึ่งชี้ใหเห็นถึงผลสําเร็จของการ
รณรงคจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน นอกจากนี้ ยังสะทอนใหเห็นถึงความตระหนักใน
ผลรายจากการสูบบุหรี่ทั้งตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่ และผลกระทบของควันบุหรี่มือสอง
ตอสุขภาพของบุคคลรอบขาง จึงควรเนนย้ําถึงภัยของบุหรี่ตอผูไมสูบบุหรี่โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมเด็กและสตรี
ผลกระทบของนโยบายการปรับเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
นโยบายการปรับเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ ไดรับความสําเร็จอยาง
ตอเนื่องในการสรางความตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ในหมูวัยรุน
โดยสัด สว นของวัย รุน ที่เ ห็น ฉลากคํา เตือ นบนซองบุห รี่บอ ยถึง บอ ยมากมีเ พิ่ม ขึ้น
ตามลํ าดั บ ในการสํ า รวจ 4 รอบแรก แต กลั บ ลดลงเล็ ก น อย ในการสํ า รวจรอบที่ 5
อยางไรก็ตาม
สัดสวนของวัยรุนที่เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึง
อันตรายตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่มาก มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกรอบการ
สํารวจ ผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Hammond และคณะ (2003, 2006)
และขอสรุปของ Fong และคณะ (2009) ที่พบวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่เพิ่มความรู
ความเขาใจถึงผลรายทางดานสุขภาพจากการสูบบุหรี่ โดยฉลากคําเตือนแบบรูปภาพที่
มี ข นาดใหญ แ ละอยู บ ริ เ วณด า นหน า ของซองบุ ห รี่ เป น ที่ สั ง เกตเห็ น ได ง า ยและมี
ประสิทธิภาพสูงในการสรางความรูใหกับผูบริโภคมากกวา ฉลากคําเตือนแบบตัวอักษร
ที่มีขนาดเล็กและอยูบริเวณดานขางซองบุหรี่
การปรับเปลี่ยนรูปภาพคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่ใหมีขนาดใหญ และ
เพิ่มความหลากหลายของประเด็นความรูที่วัยรุนยังไมทราบ เชน บุหรี่ทําใหแทงบุตร
จะชวยเสริมใหฉลากคําเตือนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการใหความรูดานผลกระทบ
ตอสุขภาพ

72

5.2 ขอเสนอแนะ
ผลจากการสํารวจติดตามความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู ความเชื่อและทัศนคติ
เกี่ยวกับบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และผลกระทบของการสูบบุหรี่ รวมทั้งการติดตาม
และเปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย จาก
การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 นําไปสูขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบัติ
1. ควรมีมาตรการควบคุมการบังคับใชกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมบุหรี่ในวัยรุนที่มีอยูแลวอยางเขมงวดและมีบทลงโทษที่
เปนรูปธรรมชัดเจน เชน การจับ ปรับ แมวารัฐไดมีการออกกฎหมายที่
สําคัญและเปนประโยชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุมวัยรุนหลาย
เรื่อง แตในทางปฏิบัติยังขาดการบังคับใชกฏหมายอยางเครงครัด
2. ควรปรับปรุงฉลากคําเตือน โดยการเพิ่มสัดสวนพื้นที่บนซองบุหรี่ให
มากขึ้น เพิ่มความหลากหลายของรูปภาพและคําเตือน โดยเนน
ในประเด็นที่วัยรุนยังขาดความรู เนื่องจากฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
เปนนโยบายที่ไดรับความสําเร็จเปนอยางดีในการสรางความตระหนักถึง
ผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน โดยเฉพาะภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่จากชนิดขอความเพียงอยางเดียว
มาเปนชนิดรูปภาพประกอบขอความและเพิ่มพื้นที่สําหรับฉลากคําเตือนบน
ซองบุหรี่
3. ควรเพิ่มการรณรงคคุมครองวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง
โดยการกระตุนใหวัยรุนสวนใหญที่ไมสูบบุหรี่ตระหนักถึงพิษภัยของ
ควันบุหรี่มือสอง และตระหนักถึงสิทธิดานสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
เพื่อใชเปนแรงกดดันไมใหมีการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และนําไปสู
สังคมปลอดบุหรี่
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4. ควรมุงเนนสงเสริมบทบาทของกลุมเพื่อน ในการรณรงคเพื่อลดการ
สูบบุหรี่ในวัยรุน อาทิ การสรางเยาวชนตนแบบไมสูบบุหรี่ การจัด
กลุมทํากิจกรรมที่สรางสรรค และการกําหนดนโยบายโรงเรียนปลอด
บุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่ของเพื่อนเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลอยาง
มากตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน
5. ควรกําหนดมาตรการและการรณรงคที่มีประสิทธิภาพ ในการสราง
ทัศนคติ และคานิยมในเชิงลบตอการสูบบุหรี่แกวัยรุน แมวาวัยรุน
สวนใหญยอมรับวาการสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดี และมองวาผูที่สูบบุหรี่ไม
เปน ที ่ย อมรับ ในสัง คมไทย แตย ัง พบวา วัย รุ น สว นหนึ ่ง ยัง มีท ัศ นคติ
ยอมรับการสูบบุหรี่โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ในเพศชาย
6. ควรเพิ่ม การรณรงคเ พื่อ ใหค วามรูที่ถูก ตอ งในประเด็น ที่วัย รุน ยัง
ขาดความรูค วามเขา ใจที่ถูก ตอ ง ไดแ ก การสูบ บุห รี่ทํา ใหแ ทง บุต ร
ทําใหเกิดโรคหัวใจ และเปนสาเหตุของเนื้อตาย/เนาที่มักเกิดกับอวัยวะ
สวนปลาย (gangrene)
ขอเสนอแนะเชิงวิจัย
1. ควรมีงานวิจัยเพื่อหาชองทางในการควบคุมบังคับใชกฎหมายและ
ศึกษาตนทุนของการไมบังคับใชกฎหมาย (cost of in-action) ที่นําไป
สู ก ารบั ง คั บ ใช ก ฏหมายอย า งรั ด กุ ม และจริ ง จั ง เพื่ อ ช ว ยลดป ญ หาการ
บริโภคยาสูบของวัยรุนไดดีขึ้น
2. ควรมีงานวิจยั ที่ผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในประเด็น
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
วัยรุนในเชิงลึกและนําไปใชประโยชนในการลดอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ไดอยางครอบคลุม
3. ควรมีก ารวิจัย ที่ส ะทอ นใหเ ห็นรูป แบบและผลกระทบของกลยุท ธ
การตลาดสูกลุม เปาหมายของบริษัท บุหรี่ รวมทั้งการวิจัยที่ศึกษา
ชองทางการดําเนินนโยบายเพื่อปองกันการสรางคานิยมแบบใหม
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ของผูคา เพื่อนําไปสูการวางนโยบายในทิศทางที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการรั ก ษาค า นิ ย มในการไม สู บ บุ ห รี่ ข องวั ย รุ น หญิ ง ให ค งอยู
เนื่องจากอัตราการสูบบุหรี่ของกลุมวัยรุนหญิงยังต่ํามากเมื่อเทียบกับวัยรุน
ชาย แสดงใหเห็นถึงชองทางในการจําหนายบุหรี่ในกลุมผูบริโภควัยรุนหญิงที่
ยังสามารถขยายตัวไดอีกมาก
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ตาราง 4.1ก
Table 4.1a

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ และอายุ
Percentage of sample by gender and age
กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 5
ลักษณะ Characteristic
The sample in
wave 5 survey
(n=963)

เพศ Gender
ชาย Male
หญิง Female

รวม Total

53.7
46.3
100.0

56.1
43.9
100.0

6.1
9.1
7.1
11.7
10.6
7.9
13.5
12.9
8.9
12.2
100.0
18.0
2.9

0.0
0.4
3.5
9.5
9.8
11.0
18.7
17.9
12.4
16.8
100.0
19.3
2.3

21.9
31.6
16.4
17.5
12.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
14.7
1.3

ภาคผนวก ก

54.4
45.6
100.0

ตาราง

อายุ(ป) Age (Years)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ปขึนไป 20 and more than 22
รวม Total
อายุเฉลี่ย Mean age
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ Standard deviation of age

กลุมตัวอยางเกา
กลุมตัวอยางใหม
การสํารวจรอบที่ 5
การสํารวจรอบที่ 5
The recontact sample The replenishment sample
in wave 5 survey
in wave 5 survey
(n=694)
(n=269)

85

86

ตาราง 4.1ข
Table 4.1b

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา
Percentage of sample by educational level

การศึกษา Educational level

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

กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 5
The sample in
wave 5 survey
(n=963)
7.9
7.3
10.8
20.5
9.0
8.2
20.7
15.6
100.0

กลุมตัวอยางเกา
กลุมตัวอยางใหม
การสํารวจรอบที่ 5
การสํารวจรอบที่ 5
The recontact sample in The replenishment
wave 5 survey
sample in wave 5 survey
(n=694)
(n=269)
5.5
14.1
1.2
23.0
4.2
27.9
22.0
16.4
7.2
13.8
10.1
3.3
28.1
1.5
21.7
0.0
100.0
100.0

ตาราง 4.1ค
Table 4.1c

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม อาชีพ
Percentage of sample by occupation

อาชีพ Occupation

นักเรียน Student
ไมใชนักเรียน Non - student
ไมมีอาชีพ Unemployed
กรรมกร Labourer
เกษตรกรรม Agriculture
คาขาย / เสมียน / งานบริการ Commerce/ Clerk / Service
อื่นๆ (งานวิชาการ/กํานัน ผูใหญบาน/เจาของธุรกิจ/ลูกจางสวนราชการ/
การขนสงและคมนาคม/หมอดู/ทหารเกณฑ) Others (Academic/Local
officer/Business owner/Government employee Transportation and
Communication/Fortune teller/Drafted soldier)
รวม Total

กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 5
The sample in
wave 5 survey
(n=963)
62.8
37.2
12.0
8.7
5.8
7.9
2.8

100.0

กลุมตัวอยางเกา
กลุมตัวอยางใหม
การสํารวจรอบที่ 5
การสํารวจรอบที่ 5
The recontact sample in The replenishment
wave 5 survey
sample in wave 5 survey
(n=694)
(n=269)
53.2
87.7
46.8
12.3
13.4
8.6
11.8
0.7
1.9
7.3
10.5
0.7
3.8
0.4

100.0

100.0
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ตาราง 4.1ง รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส และเขตที่อยูอาศัย
Table 4.1d Percentage of sample by marital status and residential area

ลักษณะ Characteristic

กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 5
The sample in
wave 5 survey
(n=963)

สถานภาพสมรส Marital Status
โสด Single
แตงงาน Married
หยา/แยก Divorced
รวม Total

87.4
11.9
0.7
100.0

เขตที่อยูอาศัย Residential area
กรุงเทพ ฯ Bangkok
เมือง Urban
ชนบท Rural
รวม Total

17.1
32.3
50.6
100.0

กลุมตัวอยางเกา
กลุมตัวอยางใหม
การสํารวจรอบที่ 5
การสํารวจรอบที่ 5
The recontact sample The replenishment sample
in wave 5 survey
in wave 5 survey
(n=694)
(n=269)
83.4
15.6
1.0
100.0
15.6
33.7
50.7
100.0

97.8
2.2
0.0
100.0
21.2
28.6
50.2
100.0

ตาราง 4.1จ รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
Table 4.1e Percentage of sample by number of household member

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
Number of household member (person)

1
2
3
4
5
6
7 - 10
รวม Total
จํานวนสมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือน Mean number of household member
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation

กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 5
The sample in
wave 5 survey
(n=963)
0.7
7.1
35.6
31.5
16.6
6.3
2.2
100.0
3.9
1.2

กลุมตัวอยางเกา
กลุมตัวอยางใหม
การสํารวจรอบที่ 5
การสํารวจรอบที่ 5
The recontact sample The replenishment sample
in wave 5 survey
in wave 5 survey
(n=694)
(n=269)
1.0
6.1
32.9
33.7
17.9
6.2
2.2
100.0
3.9
1.2

0.0
9.7
42.8
25.7
13.4
6.7
1.7
100.0
3.7
1.2
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ตาราง 4.1ฉ
Table 4.1f

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by number of smoker in household and smoking status

กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 5
ลักษณะ Characteristic
The sample in
wave 5 survey
(n=963)
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน) Number of smoker in household (person)
0
49.3
1
39.3
2
9.6
3-4
1.8
รวม Total
100.0
จํานวนผูสูบบุหรี่เฉลี่ยในครัวเรือน Mean of number of smoker in household
0.6
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation
0.7
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non – smoker
รวม Total

22.4
77.6
100.0

กลุมตัวอยางเกา
กลุมตัวอยางใหม
การสํารวจรอบที่ 5
การสํารวจรอบที่ 5
The recontact sample The replenishment sample
in wave 5 survey
in wave 5 survey
(n=694)
(n=269)
49.6
38.5
9.9
2.0
100.0
0.7
0.8

48.7
41.3
8.6
1.4
100.0
0.6
0.7

25.8
74.2
100.0

13.8
86.2
100.0

ตาราง 4.2ก
Table 4.2a

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by gender and smoking status
เพศ Gender

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status

ชาย
Male
(n=521)

หญิง
Female
(n=442)

ภาพรวม
Overall
(n=963)

สูบบุหรี่ Smoker

39.5

2.3

22.4

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker

60.5

97.7

77.6

100.0

100.0

100.0

รวม Total

91
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ตาราง 4.2ข
Table 4.2b

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุเมื่อสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก
Percentage of sample by age at first smoked a whole cigarette
อายุเมื่อสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก(ป)
Age at first smoked a whole cigarette (year)

รอยละ Percent
(n =230)*

11 - 13

19.6

14 - 16

53.0

17 - 19

24.4

20 - 23

3.0

รวม Total
อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก (ป) Mean of age at first smoked a whole cigarette (year) (S.D.) 15.3 (2.0)
*นับเฉพาะกลุมตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่หมดมวน *Include specifically ever smoked a whole cigarette

100.0

ตาราง 4.2ค
Table 4.2c

รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตาม เหตุผลที่เริ่มสูบบุหรี่เปนครั้งแรก
Percentage of smoking sample by reason for having the first cigarette
เหตุผลที่เริ่มสูบบุหรี่เปนครั้งแรก
Reason for having the first cigarette

รอยละ Percent
(n =216)

อยากรู/อยากเห็น/อยากลอง Curiosity

88.0

สูบตามเพื่อน My friends smoked

53.7

สูบเพราะมีคนบอกวาสูบบุหรี่แลวจะทําใหฉันรูสึกดี Because someone told me it would make me feel good

19.0

ทานเหลา แลวอยากสูบบุหรี่ feel like to smoke when drink alcohol

0.5

93

94

ตาราง 4.2ง
Table 4.2d

รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามความบอยในการสูบบุหรี่ และจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน
Percentage of smoking sample by frequency of smoking and number of cigarette smoked per day

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ Smoking behavior
ความความถี่ในการสูบบุหรี่ชวง 1 เดือนผานมา Frequency of smoking during the last 30 days
นอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห Less than 1 time/week
1 ครั้ง/สัปดาห 1 time/week
2 ครั้ง/สัปดาห 2 time/week
3 – 5 ครั้ง/สัปดาห 3-5 time/week
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน Every day or almost every day
มากกวาวันละ 1 ครั้ง More than 1 time/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 =216)
6.4
2.8
4.2
13.0
44.4
29.2
100.0
(n =216)
5.1
4.2
3.7
38.0
30.6
11.6
6.8
100.0

ตาราง 4.2จ
Table 4.2e

รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามการสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม และประเภทบุหรี่ที่สูบประจํา
Percentage of smoking sample by smoking in the presence of parents and brand of cigarette usually smoke
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ Smoking behavior

รอยละ Percent

การสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม/ผูปกครอง Smoking in the presence of your parents
ไมเคยสูบ Never
สูบบางครั้ง Sometimes
สูบบอย Often
รวม Total

(n =216)
27.0
62.4
10.6
100.0

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

(n =216)
69.9
19.9
5.1
5.1
100.0
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ตาราง 4.2ฉ รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามแหลงที่มาของบุหรี่ และประสบการณในการซื้อบุหรี่
Table 4.2f Percentage of smoking sample by source of cigarette and cigarette purchasing experience
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ Smoking behavior

รอยละ Percent

แหลงที่มาของบุหรี่ Source of cigarette
ซื้อเอง Buy for oneself
มีคนซื้อให Someone buys for me
ไดจากเพื่อน Get cigarettes from friends
ไดจากที่บาน Get cigarettes from home
รวม Total

(n =216)
87.5
2.3
9.7
0.5
100.0

ประสบการณในการซื้อบุหรี่แบงขายในชวง 6 เดือนที่ผานมา
Experience of buying single cigarettes in the past 30 days
ไมเคยซื้อ No
เคยซื้อ Yes
รวม Total

(n =216)
16.7
83.3
100.0

ตาราง 4.2ช
Table 4.2g

รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตาม ความรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา
Percentage of smoking sample by feeling like having a cigarette first thing in the morning
ความรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา
Feel like having a cigarette first thing in the morning

รอยละ Percent
(n =216)

ไมเคย No, never

26.4

เคย – บางครั้ง Yes, sometimes

56.9

เคย – เปนประจํา Yes, always

16.7
รวม Total

100.0
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ตาราง 4.3.1ก รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.1a Percentage of sample by age and smoking status
ลักษณะ Characteristics
อายุ (ป) Age (years)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
มากกวา 21 ป More than 21 years
อายุเฉลี่ย Mean of age
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ Standard deviation of age

สูบบุหรี่
Smoker
(n=216)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)

8.5
2.3
14.7
23.9
22.5
28.9
27.7
25.0
29.1
29.9
19.0
2.7

91.5
97.7
85.3
76.1
77.5
71.1
72.3
75.0
70.9
70.1
17.7
2.9

รวม
Total
(n=963)
100.0 (n = 59)
100.0 (n = 88)
100.0 (n = 68)
100.0 (n = 113)
100.0 (n = 102)
100.0 (n = 76)
100.0 (n = 130)
100.0 (n = 124)
100.0 (n = 86)
100.0 (n = 117)
18.0
2.9

ตาราง 4.3.1ข รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.1b Percentage of sample by educational level and smoking status
ระดับการศึกษา
Educational level

สูบบุหรี่
Smoker
(n=75)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=530)

ผูที่กําลังศึกษาอยู Currently enrolled in school
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา Primary School or lower
มัธยมศึกษาปที่ 1 Secondary School Year 1
มัธยมศึกษาปที่ 2 Secondary School Year 2
มัธยมศึกษาปที่ 3 Secondary School Year 3
มัธยมศึกษาปที่ 4 Secondary School Year 4
มัธยมศึกษาปที่ 5 Secondary School Year 5
มัธยมศึกษาปที่ 6 Secondary School Year 6
สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย Higher than Secondary School
รวม Total
อัตราความชุกของการสูบบุหรี่ของผูที่กําลังศึกษาอยู
Smoking prevalence rate of those currently enrolled in school

19.4
1.7
8.0
12.3
9.8
16.4
21.9
10.8
12.4
12.4

80.6
98.3
92.0
87.7
90.2
83.6
78.1
89.2
87.6

ภาพรวม
Overall
(n=605)
100.0 (n = 31)
100.0 (n = 59)
100.0 (n = 88)
100.0 (n = 65)
100.0 (n = 82)
100.0 (n = 73)
100.0 (n = 96)
100.0 (n = 111)
100.0 (n = 605)
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ตาราง 4.3.1ข รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพการสูบบุหรี่ (ตอ)
Table 4.3.1b Percentage of sample by educational level and smoking status (continued)
ระดับการศึกษา
Educational level

สูบบุหรี่
Smoker
(n=141)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=217)

ผูไมไดศึกษาอยู Not – currently enrolled in school
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา Primary School or lower
มัธยมศึกษาปที่ 1 Secondary School Year 1
มัธยมศึกษาปที่ 2 Secondary School Year 2
มัธยมศึกษาปที่ 3 Secondary School Year 3
มัธยมศึกษาปที่ 4 Secondary School Year 4
มัธยมศึกษาปที่ 5 Secondary School Year 5
มัธยมศึกษาปที่ 6 Secondary School Year 6
สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย Higher than Secondary School
รวม Total
อัตราความชุกของการสูบบุหรี่ของผูไมไดศึกษาอยู
Smoking prevalence rate of those non- currently enrolled in school

68.9
45.5
50.0
40.9
40.0
50.0
29.1
20.0
39.4
39.4

31.1
54.5
50.0
59.1
60.0
50.0
70.9
80.0
60.6

ภาพรวม
Overall
(n=358)
100.0 (n = 45)
100.0 (n = 11)
100.0 (n = 16)
100.0 (n = 132)
100.0 (n = 5)
100.0 (n = 6)
100.0 (n = 103)
100.0 (n = 40)
100.0 (n=358)

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 / เสมียน / งานบริการ Commerce/ Clerk / Service
อื่นๆ (งานวิชาการ/กํานัน ผูใหญบาน/เจาของธุรกิจ/ลูกจางสวนราชการ/การขนสงและ
คมนาคม/หมอดู/ทหารเกณฑ) Others (Academic/Local officer/Business
owner/Government employee Transportation and Communication/Fortune
teller/Drafted soldier)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=216)
12.4
39.4
38.8
52.4
37.5
30.7
29.6

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)
87.6
60.6
61.2
47.6
62.5
69.3
70.4

รวม
Total
(n=963)
100.0 (n= 605)
100.0 (n =358)
100.0 (n=116)
100.0 (n=84)
100.0 (n=56)
100.0 (n=75)
100.0 (n=27)
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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=216)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)

สถานภาพสมรส Marital status
โสด Single
แตงงาน Married
หยา/แยก Divorced

21.7
25.4
57.1

78.3
74.6
42.9

100.0 (n=842)
100.0 (n=114)
100.0 (n=7)

เขตที่อยูอาศัย Residential area
กรุงเทพ ฯ Bangkok
เมือง Urban
ชนบท Rural

24.2
22.4
21.5

75.8
77.6
78.5

100.0 (n=165)
100.0 (n=487)
100.0 (n=311)

ลักษณะ
Characteristics

รวม
Total
(n=963)

ตาราง 4.3.1จ รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ ภูมิภาค และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.1e Percentage of sample by gender, region and smoking status
สถานภาพการสูบบุหรี่/ภูมิภาค
Smoking status/Region

เพศ Gender

ภาพรวม
Overall

ชาย
Male

หญิง
Female

รวม Total

(n=105)
33.3
66.7
100.0

(n=60)
8.3
91.7
100.0

(n=165)
24.2
75.8
100.0

รวม Total

(n=115)
43.5
56.5
100.0

(n=111)
2.7
97.3
100.0

(n=226)
23.5
76.5
100.0

รวม Total

(n=96)
32.3
67.7
100.0

(n=61)
1.6
98.4
100.0

(n=157)
20.4
79.6
100.0

กรุงเทพมหานคร Bangkok
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non – smoker
ภาคกลาง Central
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non – smoker
ภาคเหนือ North
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non – smoker
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ตาราง 4.3.1จ
Table 4.3.1e

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ ภูมิภาค และสถานภาพการสูบบุหรี่ (ตอ)
Percentage of sample by gender, region and smoking status (continued)
สถานภาพการสูบบุหรี่/ภูมิภาค
Smoking status/Region

เพศ Gender

ภาพรวม
Overall

ชาย
Male

หญิง
Female

รวม Total

(n=136)
40.4
59.6
100.0

(n=153)
1.3
98.7
100.0

(n=289)
19.7
80.3
100.0

รวม Total

(n=72)
47.2
52.8
100.0

(n=54)
0.0
100.0
100.0

(n=126)
27.0
73.0
100.0

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeast
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non – smoker
ภาคใต South
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non – smoker

ตาราง 4.3.1ฉ
Table 4.3.1f

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by number of household member and smoking status
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
Number of household member (person)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=216)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)

รวม
Total
(n=963)

1–2

28.0

72.0

100.0 (n= 75)

3–4

21.1

78.9

100.0 (n= 646)

5 - 12

24.4

75.6

100.0 (n= 242)

3.8
1.2

3.9
1.1

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย Mean of number of household member
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
Standard deviation of number of household member

3.8
1.1
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ตาราง 4.3.1ช
Table 4.3.1 g

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by number of smoker in household and smoking status
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน)
Number of smoker in household (person)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=216)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)

รวม
Total
(n=963)

0

18.7

81.3

100.0 (n=475)

1-2

25.7

74.3

100.0 (n=470)

3–4

33.3

66.7

100.0 (n=18)

0.8
0.8

0.6
0.7

0.6
0.7

จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือนเฉลี่ย Mean of number of smoker in household
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน
Standard deviation of number of smoker in household

ตาราง 4.3.2
Table 4.3.2

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by having older brothers or sisters smoke and smoking status
สูบบุหรี่
Smoker
(n=134)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=425)

มีพี่ชาย/พี่สาวที่ไมสูบบุหรี่ Have older brother or sister who do not smoke

21.8

78.2

100.0 (n=298)

มีพี่ชาย/พี่สาวที่สูบบุหรี่ Have older brother or sister who smoke

24.2

75.8

100.0 (n=194)

มีพี่ชาย/พี่สาวแตไมทราบวาสูบบุหรี่หรือไม Do not know if they smoke

32.8

67.2

100.0 (n=67)

ภาพรวม Overall
*ไมนับรวม ไมมีพี่ชาย/พี่สาว Exclude those who have no older brother or sister

24.0

76.0

100.0 (n=559)

การมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่*
Having older brothers or sisters smoke

รวม
Total
(n=559)
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ตาราง 4.3.3 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.3 Percentage of sample by number of close friends who smoke and smoking status
จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ (คน)
Number of close friends who smoke (person)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=216)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)

รวม
Total
(n=963)

ไมมี None

1.4

98.6

100.0 (n=360)

1

7.6

92.4

100.0 (n=105)

2

11.0

89.0

100.0 (n=155)

3

36.7

63.3

100.0 (n=139)

4

56.5

43.5

100.0 (n=69)

5

71.1

28.9

100.0 (n=135)

ภาพรวม Overall

22.4

77.6

100.0 (n=963)

ตาราง 4.3.4 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.4 Percentage of sample by applying religious beliefs in daily life and smoking status
สูบบุหรี่
Smoker
(n=216)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=746)*

รวม
Total
(n=962)*

ไมเคยใชเลย Never

38.1

61.9

100.0 (n=63)

แทบจะไมเคยใชเลย Almost never

38.1

61.9

100.0 (n=63)

ใชบางครั้ง Sometimes

20.7

79.3

100.0 (n=595)

ใชตลอดเวลา All the time

18.7

81.3

100.0 (n=241)

ภาพรวม Overall
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Exclude do not know / do not answer

22.5

77.5

100.0 (n=962)

การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน
Applying religious beliefs in daily life
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ตาราง 4.3.5ก รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความรูสึกเศรา ความเห็นตอการกระทําของตนเอง และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.5a Percentage of sample by feeling of sadness, opinion on self behavior and smoking status
จิตลักษณะ
Psychological characteristic

สูบบุหรี่
Smoker
(n=216)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)

ภาพรวม
Overall
(n=963)

ความรูสึกเศรา Feeling of sadness in last 2 weeks
ไมเคยเศราเลย Not at all

29.2

40.3

37.8

เศราบางครั้ง Once in a while

58.8

52.9

54.2

8.3

4.7

5.5

เศราตลอดเวลา Most of the time
รวม Total
ความเห็นตอการกระทําของตนเอง Opinion on self behavior

3.7
100.0

2.1
100.0

2.5
100.0

ทําถูกตองเปนสวนใหญ Do most things OK

42.6

69.3

63.3

ทําผิดพลาดหลายเรื่อง Do many things wrong

49.5

27.8

32.7

7.9
100.0

2.9
100.0

4.0
100.0

เศราหลายครั้ง Many times

ทําผิดพลาดทุกเรื่อง Do everything wrong
รวม Total

ตาราง 4.3.5ข
Table 4.3.5b

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความรูสึกตอตนเอง ความรูสึกโดดเดี่ยว และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by feeling about oneself, feeling alone and smoking status
จิตลักษณะ
Psychological characteristic

สูบบุหรี่
Smoker
(n=216)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)

ภาพรวม
Overall
(n=963)

ความรูสึกตอตัวเอง Feeling about myself
ชอบตัวเอง Like myself

63.0

84.5

79.6

ไมชอบตัวเอง Do not like myself

31.5

11.4

15.9

5.5
100.0

4.1
100.0

4.5
100.0

ไมรูสึกโดดเดี่ยว Not feel alone

59.8

82.6

77.5

รูสึกโดดเดี่ยวหลายครั้ง Feel alone many times

35.6

15.3

19.8

รูสึกโดดเดี่ยวตลอดเวลา Feel alone all the time
รวม Total

4.6
100.0

2.1
100.0

2.7
100.0

เกลียดตัวเอง Hate myself
รวม Total
ความรูสึกโดดเดี่ยว Feeling alone
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ตาราง 4.3.6ก
Table 4.3.6a

รอยละของกลุมตัวอยางที่เห็นดวยกับประเด็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample who agree with statements about smoking by smoking status
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
Opinion on smoking

สูบบุหรี่
Smoker
(n=216)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)

ภาพรวม
Overall
(n=963)

•

การสูบบุหรี่เปนสิ่งนารังเกียจ Smoking is disgusting

24.1

57.6

50.1

•

สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่ Thai society disapproves of smoking

31.9

38.3

36.9

•

การสูบบุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น
Smoking makes young people look more mature

20.8

31.7

29.3

•

คนอายุรุนฉันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่
Most of the popular people my age smoke

22.2

19.7

20.2

•

เปนการยอมรับไดที่ผูชายอายุ 15-25 ป สูบบุหรี่
It is acceptable for young men (aged 15-25) to smoke

23.1

12.3

14.7

•

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

6.5

5.5

5.7

•

การสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความทันสมัย Smoking is a sign of being modern

8.8

3.1

4.4

•

การสูบบุหรี่ชวยควบคุมน้ําหนักตัว Smoking helps to control body weight

6.0

2.8

3.5

ตาราง 4.3.6ข รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.6b Percentage of sample by attitude towards smoking and smoking status
สูบบุหรี่
Smoker
(n=215)*

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=746)*

ภาพรวม
Overall
(n=961)*

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีมาก Smoking is very bad.

20.9

59.9

51.2

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดี Smoking is bad.

48.8

34.3

37.6

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีไมเลว Smoking is normal thing.

22.8

4.8

8.8

3.8

0.3

1.0

3.7
100.0

0.7
100.0

1.4
100.0

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่
Attitude towards smoking

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดี Smoking is good thing.
การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดีมาก Smoking is very good thing.
รวม Total
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Exclude do not know / do not answer
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ตาราง 4.3.7 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.3.7 Percentage of sample by opinion on tobacco companies and smoking status
ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ
Opinion on tobacco companies

สูบบุหรี่
Smoker
(n=206)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=752)

ภาพรวม
Overall
(n=958)

•

บริษัทที่ผลิตยาสูบไมควรไดรับอนุญาตใหทําการสงเสริมการขายบุหรี่เลย
Tobacco companies should not be allowed to promote cigarettes at all.

33.3

62.8

56.2

•

บริษัทที่ผลิตยาสูบควรจํากัดใหจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม 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.

30.6

51.3

46.6

•

บริษัทที่ผลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่
Tobacco companies lie about the dangers of smoking.

21.8

27.6

26.3

•

บริษัทที่ผลิตยาสูบพยายามทําใหคนรุนเดียวกับวัยรุนหันมาสูบบุหรี่
Tobacco companies try to get people my age to smoke.

8.8

21.3

18.5

•

บริษัทที่ผลิตยาสูบไดทําสิ่งที่ดีใหแกชุมชน
Tobacco companies do good things for the community.

9.7

8.3

8.6

ตาราง 4.3.8
Table 4.3.8

รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by knowledge on health effect of smoking and smoking status
ความรูเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่
knowledge on health effect of smoking

•
•

•
•
•

•
•
•

•

มีกลิ่นปาก Bad breath
โรคมะเร็งปอดในผูไมสูบบุหรี่ที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง
Lung cancer in non-smokers from second hand smoke
แกเร็วกวาอายุ Premature ageing
โรคถุงลมโปงพอง Chronic Obstructive Pulmonary Disease
โรคหลอดเลือดสมอง (ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง)
Stroke in smokers (blood clots in the brain)
โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหรี่เพศชาย Impotence in male smoker
โรคหัวใจวาย Heart Failure
เนื้อตายและเนา (มักเกิดกับอวัยวะสวนปลาย เชน มือ เทา ทําใหชา ผิวหนัง
เปลี่ยนเปนสีดําและเนา และตองตัดทิ้ง)
Gangrene (Parts of the body, usually the feet, lose feelings, turn black and
start to decay)
ทําใหทารกในครรภแทง Miscarriage (of a baby)

สูบบุหรี่
Smoker
(n=216)
88.4
90.3

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)
98.4
96.3

ภาพรวม
Overall
(n=963)
96.2
94.9

92.1
86.1
71.3

95.7
96.3
79.0

94.9
94.0
77.3

66.2
62.0
53.7

80.1
74.4
66.5

76.9
71.7
63.7

35.6

52.5

48.7
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ตาราง 4.3.9
Table 4.3.9

รอยละของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ จําแนกตามแหลงโฆษณา / สงเสริมการขาย 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=216)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)

ภาพรวม
Overall
(n=963)

•

รานคายอย / รานคาใหญ Shops or stores

35.2

37.8

37.2

•

ผูขายเรตามทองถนน Street vendors

23.1

22.1

22.3

•

ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน / สถานบันเทิงตาง ๆ Entertainment venues

30.6

19.3

21.8

•

คอฟฟช็อป coffee shop

20.8

11.0

13.2

ตาราง 4.3.10 รอยละของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ จําแนกตามแหลงโฆษณา และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Table 4.3.10 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)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

สูบบุหรี่
Smoker
(n=216)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)

ภาพรวม
Overall
(n=963)

79.6
73.6
56.9
44.0
48.1
43.5
40.3
41.2
38.0

84.9
81.3
73.8
55.2
43.5
43.0
41.8
29.3
28.9

83.7
79.5
70.0
52.6
45.4
43.1
41.4
32.0
30.9
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ตาราง 4.3.11ก
Table 4.3.11a

รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม การเคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงค “พอและแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหรี่”
ในชวง 6 เดือนที่ผานมา และสถานภาพสูบบุหรี่
Percentage of sample by in the last 6 months, ever seen or heard anything about the “Parents will regret it if their children smoke
cigarettes” and smoking status

การเคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงค*
“พอและแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหรี่”
Ever seen or heard anything about the
“Parents will regret it if their children smoke cigarettes”

สูบบุหรี่
Smoker
(n= 171)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n= 571)

ภาพรวม
Overall
(n=742)

เคย Yes

66.7

64.8

65.2

ไมเคย No

33.3

35.2

34.8

รวม Total
*ไมนับรวม จําไมได * Exclude cannot remember

100.0

100.0

100.0

ตาราง 4.3.11ข
Table 4.3.11b

รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ความเกี่ยวของกับการรณรงค “พอและแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหรี่” ของคุณ และสถานภาพ
สูบบุหรี่
Percentage of sample by relevance with the “Parents will regret it if their children smoke cigarettes” campaign and smoking
status

ความเกี่ยวของกับการรณรงค
“พอและแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหรี่ของคุณ
Relevantion “Parents will regret if their children smoke cigarettes” campaign of you*

สูบบุหรี่
Smoker
(n=114)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=370)

ภาพรวม
Overall
(n=484)

ไมเกี่ยวของเลย Not at all relevant to you

2.7

16.5

13.2

เกี่ยวของบาง Somewhat relevant to you

46.0

27.8

32.1

เกี่ยวของมาก Very relevant to you

51.3

55.6

54.6

100.0

100.0

รวม Total
100.0
* นับรวมเฉพาะ ผูตอบแบบสอบถามที่เคยเห็นการรณรงค “พอและแมจะเสียใจหากลูกสูบบุหรี่”
* Include only respondents who have ever seen “Parents will regret it if their children smoke cigarettes” campaign.
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ตาราง 4.3.12ก
Table 4.3.12a

รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ในชวง 6 เดือนที่ผานมา เคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
นอกเหนือจาก “พอและแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหรี่” และสถานภาพสูบบุหรี่
Percentage of sample by in the last 6 months , ever seen or heard others anti-smoking advertising beside the “Parents will regret
it if their children smoke cigarettes” and smoking status

เคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
นอกเหนือจาก “พอและแมจะเสียใจหากลูกสูบบุหรี่” *
Ever seen or heard others anti-smoking advertising beside
the “Parents will regret it if their children smoke cigarettes” *

สูบบุหรี่
Smoker
(n= 168)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n= 567)

ภาพรวม
Overall
(n=735)

เคย Yes

69.0

66.3

66.9

ไมเคย No

31.0

33.7

33.1

100.0

100.0

100.0

รวม Total
*ไมนับรวม จําไมได * Exclude to cannot remember

ตาราง 4.3.12ข
Table 4.3.12b

รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ผลของการโฆษณาในรูปแบบตางๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่นําไปสูการพูดคุย
ระหวางสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ และสถานภาพสูบบุหรี่
Percentage of sample by result of all forms of advertising that talk about the dangers of smoking lead to discussion amongst your
family about smoking and health and smoking status

ผลของการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่นําไปสูการ
พูดคุยระหวางสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ*
Result of all forms of advertising that talk about the dangers of smoking
lead to discussion amongst your family about smoking and health *

สูบบุหรี่
Smoker
(n=189)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=681)

ภาพรวม
Overall
(n=870)

ไมใช No

20.2

26.2

24.9

ใช Yes

79.8

73.8

75.1

100.0

100.0

100.0

รวม Total
* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
* Exclude respondents who have never seen anti-smoking campaign.
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ตาราง 4.3.12ค
Table 4.3.12C

รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ผลของการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่นําไปสูการพูดคุย
ระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อน เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ และสถานภาพสูบบุหรี่
Percentage of sample by result of all forms of advertising that talk about the dangers of smoking lead to discussion amongst your
friend about smoking and health and smoking status

ผลของการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่นําไปสูการ
พูดคุยระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อน เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ *
Result of all forms of advertising that talk about the dangers of smoking lead to
discussion amongst your friend about smoking and health *

สูบบุหรี่
Smoker
(n=189)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=681)

ภาพรวม
Overall
(n=870)

ไมใช No

32.8

30.7

31.1

ใช Yes

67.2

69.3

68.9

100.0

100.0

100.0

รวม Total
* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
* Exclude respondents who have never seen anti-smoking campaign.

ตาราง 4.3.12ง

รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ผลของการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่มีผลตอการสูบบุหรี่ใน
อนาคตของคุณ และสถานภาพสูบบุหรี่

Table 4.3.12d

Percentage of sample by result of all forms of advertising that talk about the dangers of smoking effect to smoking in your future
and smoking status

ผลของการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่
มีผลตอการสูบบุหรี่ในอนาคตของคุณ
result of all forms of advertising that talk about
the dangers of smoking effect to smoking in your future *

สูบบุหรี่
Smoker
(n= 187)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n= 675)

ภาพรวม
Overall
(n= 862)

โอกาสที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตนอย
Less likely to smoke in the future

74.8

44.0

50.7

โอกาสที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตเพิ่มมากขึ้น
More likely to smoke in the future

10.2

6.4

7.2

ไมมีผลตอการตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ในอนาคต
Made no difference to whether I will smoke in the future
รวม Total
* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามที่ไมทราบเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
* Exclude respondents who do not know anything about the anti-smoking campaign

15.0

49.6

42.1

100.0

100.0

100.0
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ตาราง 4.3.12จ
Table 4.3.12e

รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผลของการโฆษณาในรูปแบบตางๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ ทําใหวัยรุนหญิงไมคิดที่จะ
สูบบุหรี่ และสถานภาพสูบบุหรี่
Percentage of sample by result of all forms of advertising that talk about the dangers of smoking led to discourage young women
from smoking and smoking status

ผลของการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่
ทําใหวัยรุนหญิงไมคิดที่จะสูบบุหรี่ *
Result of all forms of advertising that talk about
the dangers of smoking led to discourage young women from smoking *

สูบบุหรี่
Smoker
(n=216)

ไมสูบบุหรี่
Non-smoker
(n=747)

ภาพรวม
Overall
(n=963)

ไมมีผลเลย Not at all

7.9

11.4

10.6

มีผลเล็กนอย A little

72.7

64.9

66.7

มีผลมาก A lot

19.4

23.7

22.7

100.0

100.0

100.0

รวม Total

ตาราง 4.4ก
Table 4.4a

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ และอายุ
Percentage of sample by gender and age
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 1 การสํารวจรอบที่ 2 การสํารวจรอบที่ 3 การสํารวจรอบที่ 4 การสํารวจรอบที่ 5
ลักษณะ
The sample in
The sample in
The sample in
The sample in
The sample in
Characteristics
wave 1 survey
wave 2 survey
wave 3 survey
wave 4 survey
wave 5 survey
(n=1,000)
(n= 962)
(n=1,096)
(n=958)
(n=963)

เพศ Gender
ชาย Male
หญิง Female
รวม Total
อายุ (ป) Age (Years)
13
14
15
16
17
18
19
20 ปขึนไป 20 and more than 20
รวม Total
อายุเฉลีย Mean age
สวนเบียงเบนมาตรฐานของอายุ
Standard deviation of age

51.7
48.3
100.0

52.3
47.7
100.0

53.1
46.9
100.0

54.6
45.4
100.0

54.4
45.6
100.0

22.6
24.6
22.5
14.9
15.4
0.0
0.0
0.0
100.0
14.8
1.4

6.2
16.7
22.3
21.9
19.5
10.3
3.1
0.0
100.0
15.7
1.5

6.4
8.1
10.4
21.8
23.7
14.9
8.0
6.7
100.0
16.6
1.9

2.9
6.9
9.6
11.8
19.7
18.1
13.4
17.6
100.0
17.4
2.1

6.1
9.1
7.1
11.7
10.6
7.9
13.5
34.0
100.0
18.0
2.9
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ตาราง 4.4ข
Table 4.4b

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพการศึกษา
Percentage of sample by educational status

สถานภาพการศึกษา
Education status

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 1 การสํารวจรอบที่ 2 การสํารวจรอบที่ 3 การสํารวจรอบที่ 4 การสํารวจรอบที่ 5
The sample in
The sample in
The sample in
The sample in
The sample in
wave 1 survey
wave 2 survey
wave 3 survey
wave 4 survey
wave 5 survey
(n=1,000)
(n= 962)
(n=1,096)
(n=958)
(n=963)

นักเรียน Student

89.6

82.2

78.2

67.7

62.8

ไมใชนักเรียน Non - student

10.4

17.8

21.8

32.3

37.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

รวม Total

ตาราง 4.4ค
Table 4.4c

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา
Percentage of sample by educational level

การศึกษา
Education level

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 1 การสํารวจรอบที่ 2 การสํารวจรอบที่ 3 การสํารวจรอบที่ 4 การสํารวจรอบที่ 5
The sample in
The sample in
The sample in
The sample in
The sample in
wave 1 survey
wave 2 survey
wave 3 survey
wave 4 survey
wave 5 survey
(n=1,000)
(n= 962)
(n=1,096)
(n=958)
(n=963)

ประถมศึกษา Primary school
มัธยมศึกษาปที่ 1 Secondary School Year 1
มัธยมศึกษาปที่ 2 Secondary School Year 2
มัธยมศึกษาปที่ 3 Secondary School Year 3
มัธยมศึกษาปที่ 4 Secondary School Year 4
มัธยมศึกษาปที่ 5 Secondary School Year 5
มัธยมศึกษาปที่ 6 Secondary School Year 6
สูงกวาชั้นมัธยมศึกษา Higher than Secondary School

27.0
21.8
23.4
17.3
9.0
1.2
0.2
0.1

7.5
8.5
23.9
29.4
15.9
9.5
4.5
0.8

9.9
6.7
13.4
28.6
16.9
14.6
7.2
2.7

6.2
3.9
9.1
23.4
9.2
15.8
21.1
11.3

7.9
7.3
10.8
20.5
9.0
8.2
20.7
15.6

รวม Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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ตาราง 4.4ง
Table 4.4d

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส และเขตที่อยูอาศัย
Percentage of sample by marital status and residential area

ลักษณะ
Characteristics

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 1 การสํารวจรอบที่ 2 การสํารวจรอบที่ 3 การสํารวจรอบที่ 4 การสํารวจรอบที่ 5
The sample in
The sample in
The sample in
The sample in
The sample in
wave 1 survey
wave 2 survey
wave 3 survey
wave 4 survey
wave 5 survey
(n=1,000)
(n= 962)
(n=1,096)
(n=958)
(n=963)

สถานภาพสมรส Marital Status
โสด Single
แตงงาน Married
หยา/แยก Divorced
รวม Total

99.4
0.6
0.0
100.0

97.1
2.8
0.1
100.0

95.3
4.6
0.1
100.0

92.5
7.1
0.4
100.0

87.4
11.9
0.7
100.0

10.4
20.0
69.6
100.0

10.5
23.7
65.8
100.0

9.9
26.6
63.5
100.0

15.5
31.8
52.7
100.0

17.1
32.3
50.6
100.0

เขตที่อยูอาศัย Residential area
กรุงเทพ ฯ Bangkok
เมือง Urban
ชนบท Rural
รวม Total

ตาราง 4.4จ
Table 4.4e

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
Percentage of sample by number of household member

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
Number of household member (persons)
1
2
3
4
5
6
7 – 14
รวม Total
จํานวนสมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือน
Mean number of household member
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 1 การสํารวจรอบที่ 2 การสํารวจรอบที่ 3 การสํารวจรอบที่ 4 การสํารวจรอบที่ 5
The sample in
The sample in
The sample in
The sample in
The sample in
wave 1 survey
wave 2 survey
wave 3 survey
wave 4 survey
wave 5 survey
(n=1,000)
(n=962)
(n=1,096)
(n=958)
(n=963)
0.4
4.9
20.1
36.4
18.5
9.3
10.4
100.0
4.5

0.3
5.7
22.7
33.9
17.7
9.6
10.1
100.0
4.4

0.1
5.1
37.5
31.6
14.2
6.8
4.7
100.0
4.0

0.1
3.9
32.7
34.2
16.7
7.3
5.1
100.0
4.1

0.0
9.7
42.8
25.7
13.4
6.7
1.7
100.0
3.9

1.6

1.7

1.3

1.3

1.2
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ตาราง 4.4ฉ
Table 4.4f

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by number of smoker in household and smoking status
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
การสํารวจรอบที่ 1 การสํารวจรอบที่ 2 การสํารวจรอบที่ 3 การสํารวจรอบที่ 4 การสํารวจรอบที่ 5
ลักษณะ
The sample in
The sample in
The sample in
The sample in
The sample in
Characteristics
wave 1 survey
wave 2 survey
wave 3 survey
wave 4 survey
wave 5 survey
(n=1,000)
(n=962)
(n=1.096)
(n=958)
(n=963)
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน) Number of smoker in household (persons)
0
40.3
47.6
48.6
45.4
49.3
1
43.8
42.4
41.5
43.5
39.3
2
12.3
7.0
7.6
8.9
9.6
3-6
3.6
3.0
2.3
2.2
1.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
รวม Total
จํานวนผูสูบบุหรีเ่ ฉลี่ยในครัวเรือน
0.8
0.7
0.6
0.7
0.6
Mean of number of smoker in household
0.9
0.8
0.7
0.8
0.7
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status
สูบบุหรี่ Smoker
11.3
14.7
18.3
21.5
22.4
ไมสูบบุหรี่ Non – smoker
88.7
85.3
81.7
78.5
77.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
รวม Total

ตาราง 4.5
Table 4.5

ปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5
Risk factors of youth smoking in Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4 and Wave 5 surveys
การสํารวจ
การสํารวจ
การสํารวจ
การสํารวจ
การสํารวจ
ตัวแปร
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4
รอบที่ 5
Variables
Wave 1 survey Wave 2 survey Wave 3 survey Wave 4 survey Wave 5 survey
(n=993)
(n=949)
(n=1,085)
(n=957)
(n=961)
ลักษณะทางประชากร
1.30**
0.99
1.06
1.05
0.98
y อายุ Age
9.27***
8.13***
10.10***
19.63***
6.94***
y เพศ Gender (ref. : female)
y เขตที่อยูอาศัย Residential area (ref. : rural)
- เขตเมือง urban
1.03
0.96
0.74
1.65
0.84
1.32
3.34***
1.75*
1.43**
2.28**
y สถานภาพการศึกษา educational status (ref. : student)
ปจจัยภายใน
y ความรูสึกตอตนเอง Feeling about oneself (ref. : Like myself)
- ไมชอบตัวเอง Do not like myself
1.96
1.30
2.93***
1.71
3.98***
- เกลียดตัวเอง Hate myself
2.16
2.02
2.10
2.02
0.50
y ความเห็นตอสิ่งที่ตนเองกระทํา Opinion on self doing
(ref. : Do most things ok)
- ทําผิดพลาดหลายเรื่อง Do some things wrong
1.53
3.00***
1.30
2.24**
1.25
- ทําผิดพลาดทุกเรื่อง Do everything wrong
0.21
2.72
2.71*
4.86**
1.15
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 * Significant at 0.05 level ** Significant at 0.01 level *** Significant at 0.001 level
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ตาราง 4.5
Table 4.5

ปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 (ตอ)
Risk factors of youth smoking in Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4 and Wave 5 surveys (continued)
ตัวแปร
Variables

การสํารวจ
รอบที่ 1
Wave 1 survey
(n=993)

การสํารวจ
รอบที่ 2
Wave 2 survey
(n=949)

การสํารวจ
การสํารวจ
การสํารวจ
รอบที่ 3
รอบที่ 4
รอบที่ 5
Wave 3 survey Wave 4 survey Wave 5 survey
(n=1,085)
(n=957)
(n=961)

y ความรูสึกเศรา Feeling of sadness (ref. : Not sad at all)
- เศราบางครั้ง Sad once in a while
0.91
1.01
1.22
1.38
1.24
- เศราหลายครั้ง Sad many times
3.34*
1.12
1.42
1.85*
1.09
- เศราตลอดเวลา Sad most of the time
1.23
1.86
3.25
2.68
1.45
y ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ Opinion on smoking
(ref. : Very bad)
- การสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดี Bad
1.22
0.80
1.32
0.75
1.98*
- การสูบบุหรี่เปนสิ่งธรรมดา Normal
2.13
2.21*
2.23*
0.64*
4.25***
y การดื่มเหลา/เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา Drink in last
month (ref. : never)
- เคยดื่ม 1-5 ครั้ง 1-5 times
5.03***
2.37**
2.20**
2.00*
- เคยดื่มมากกวา 5 ครั้ง More than five times
7.90***
3.70**
4.05***
4.50***
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 * Significant at 0.05 level ** Significant at 0.01 level *** Significant at 0.001 level

ตาราง 4.5
Table 4.5

ปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 (ตอ)
Risk factors of youth smoking in Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4 and Wave 5 surveys (continued)
ตัวแปร
Variables

การสํารวจ
รอบที่ 1
Wave 1 survey
(n=993)

การสํารวจ
รอบที่ 2
Wave 2 survey
(n=949)

การสํารวจ
การสํารวจ
การสํารวจ
รอบที่ 3
รอบที่ 4
รอบที่ 5
Wave 3 survey Wave 4 survey Wave 5 survey
(n=1,085)
(n=957)
(n=961)

ปจจัยภายนอก
1.74***
1.60***
1.87***
1.56***
1.95***
y จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ Number of close friends smoke
3.71***
1.07
1.51*
3.89***
1.15
y จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่ Number of smoker in
household
0.81
2.61**
1.35
1.01
0.88
y มีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่ Older sibling smoke (ref. : none)
y พื้นที่ที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ในบาน Home area allowed to
smoke (ref. : Not allowed everywhere)
- อนุญาตใหสูบบุหรี่ในบาน Allowed anywhere
0.87
1.25
2.02
1.68**
2.82**
- อนุญาตใหสูบไดบางเวลา/บางพื้นที่ในบาน Allowed some
1.49
1.78
1.99**
1.66
1.81*
place/ sometimes
0.94
0.99
0.99
0.77
0.97
y จํานวนแหลงที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่/สงเสริมการขายบุหรี่
Number of media outlets seen tobacco advertisement
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 * Significant at 0.05 level ** Significant at 0.01 level *** Significant at 0.001 level
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ตาราง 4.5
Table 4.5

ปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 (ตอ)
Risk factors of youth smoking in Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4 and Wave 5 surveys (continued)
ตัวแปร
Variables

การสํารวจ
รอบที่ 1
Wave 1 survey
(n=993)
0.99

การสํารวจ
รอบที่ 2
Wave 2 survey
(n=949)
0.96

การสํารวจ
การสํารวจ
การสํารวจ
รอบที่ 3
รอบที่ 4
รอบที่ 5
Wave 3 survey Wave 4 survey Wave 5 survey
(n=1,085)
(n=957)
(n=961)
1.04
0.89
0.98

yจํานวนแหลงที่เคยเห็นการโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตราย
จากการสูบบุหรี่ Number of media outlets seen
information about danger of smoking
yความบอยในการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ Frequence of
notice health warning on cigarette pack (ref. : never)
- เห็นนานๆ ครั้ง Rarely
1.39
0.42
1.56
1.15
0.71
- เห็นบางครั้ง Sometimes
1.14
0.45
1.41
0.47
1.29
- เห็นบอย Often
1.53
1.97
3.07
2.43
1.92
- เห็นบอยมาก Very often
1.45
1.23
2.49
3.84*
3.58**
- 2 log likelihood
325.14***
381.53***
496.36***
436.26***
477.64 ***
n
993
949
1,085
957
961
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 * Significant at 0.05 level ** Significant at 0.01 level *** Significant at 0.001 level

ตาราง 4.6.1 ก
Table 4.6.1 a

รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามอัตราความชุกของการสูบบุหรี่ เพศ และรอบการสํารวจ
Percentage of sample by smoking prevalence rate, gender and survey round

อัตราความชุกของ
รอบที่ 1 Wave 1
รอบที่ 2 Wave 2
รอบที่ 3 Wave 3
รอบที่ 4 Wave 4
รอบที่ 5 Wave 5
การสูบบุหรี่
ชาย หญิง รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
Smoking prevalence Male Female Total Male Female Total 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) (n=523) (n=435) (n=958) (n=521) (n=442) (n=963)
rate
สูบบุหรี่
Smoker

20.3

1.5

11.3

27.8

2.3

15.0

32.1

2.7

18.3

36.5

3.4

21.5

39.5

2.3

22.4

ไมสูบบุหรี่
Non – smoker
รวม Total

79.7

98.5

88.7

72.2

97.7

85.0

67.9

97.3

81.7

63.5

96.6

78.5

60.5

97.7

77.6

100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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ตาราง 4.6.1 ข
Table 4.6.1 b

รอยละของกลุม ตัวอยางที่มีอายุระหวาง 13 -1 7 ป จําแนกตามอัตราความชุกของการสูบบุหรี่ เพศ และรอบการสํารวจ
Percentage of sample age between 13 – 17 years by smoking prevalence rate, gender and survey round

อัตราความชุกของ
รอบที่ 1 Wave 1
รอบที่ 2 Wave 2
รอบที่ 3 Wave 3
รอบที่ 4 Wave 4
รอบที่ 5 Wave 5
การสูบบุหรี่
ชาย หญิง รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
Smoking prevalence Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
(n=523) (n=477) (n=1,000) (n=435) (n=399) (n=834) (n=414) (n=356) (n=770) (n=256) (n=232) (n=488) (n=230) (n=200) (n=430)
rate
สูบบุหรี่
Smoker

20.3

1.5

11.3

23.4

1.5

12.9

24.4

0.3

13.2

28.9

3.0

16.6

27.8

1.5

15.6

ไมสูบบุหรี่
Non – smoker
รวม Total

79.7

98.5

88.7

76.6

98.5

87.1

75.6

99.7

86.8

71.1

97.0

83.4

72.2

98.5

84.4

100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ตาราง 4.6.2ก รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามประสบการณซื้อบุหรี่ รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.6.2a Percentage of sample by experience of buying cigarettes, survey round and smoking status
ประสบการณซื้อบุหรี่
สูบบุหรี่ Smoker
ในชวง 30 วันที่ผานมา
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1
Experience of
buying cigarettes Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1
in the past 30 days (n=120)* (n=108)* (n=126)* (n=128)* (n=67)* (n=880)*

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker

ภาพรวม Overall

รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5
(n=726)* (n=646)* (n=532)* (n=363)* (n=1,000)* (n=834)* (n=772)* (n=660)* (n=430)*

เคยซื้อ Yes

50.8

50.0

62.7

58.0

59.7

42.5

42.6

39.8

41.4

41.3

43.5

43.5

43.7

44.7

44.7

ไมเคยซื้อ No

49.2

50.0

37.3

42.0

40.3

57.5

57.4

60.2

58.6

58.7

56.5

56.5

56.3

55.3

55.3

รวม Total
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
* ตัวอยางอายุต่ํากวา 18 ป * Age lower than 18 years

100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0

100.0 100.0
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ตาราง 4.6.2ข รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามประสบการณถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เพราะอายุต่ํากวา 18 ป รอบการสํารวจ และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Table 4.6.2b Percentage of sample by experience of being refused to sell cigarette because of age lower than 18 years, survey round and
smoking status
ประสบการณถกู ปฏิเสธ
สูบบุหรี่ Smoker
การขายบุหรี่
ในชวง 30 วันที่ผานมา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1
Experience of
Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1
buying cigarettes
in the past 30 days (n=95)* (n=100)* (n=116)* (n=119)* (n=64)* (n=481)*

ไมเคยถูกปฏิเสธ
No

23.2

36.0

49.1

62.2

57.8

49.7

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker

ภาพรวม Overall

รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5
(n=457)* (n=335)* n=284)* (n=189)* (n=576)* (n=557)* (n=451)* (n=403)* (n=253)*

53.0

58.2

71.1

62.4

45.3

49.9

55.9

68.5

61.3

เคยถูกปฏิเสธ
76.8 64.0 50.9 37.8 42.2 50.3 47.0 41.8 28.9 37.6
Yes
รวม Total
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
* ตัวอยางอายุต่ํากวา 18 ป ที่เคยซื้อบุหรี่ * Age lower than 18 years who ever bought cigarette.

54.7

50.1

44.1

31.5

38.7

100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

ตาราง 4.6.3
Table 4.6.3

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยเห็นการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by ever seen tobacco products displayed at point of sale, survey round and smoking status

การเคยเห็นการวาง
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non - smoker
ภาพรวม Overall
โชวบุหรี่ ณ จุดขาย
รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5**
Ever seen tobacco
products displayed Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5**
at point of sale (n=141) (n=200)* (n=206) (n=209)* (n=820)* (n=894)* (n=751)* (n=719)* (n=961)* (n=1,094 )* (n=957)* (n=928)*
ไมเคย No
53.9
51.0
53.9
36.8
51.3
44.2
48.1
38.8
51.7
45.4
49.3
38.4
เคย Yes
46.1
49.0
46.1
63.2
48.7
55.8
51.9
61.2
48.3
54.6
50.7
61.6
รวม Total
100.0
100.0
100.0
100.0 100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
* ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Exclude do not know/do not answer
** ไมรวมผูที่ไมไดไปรานคา (จํานวน 35 ราย) ** Exclude respondent who did not went to the shop (35 cases)
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ตาราง 4.6.4
Table 4.6.4

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by home smoking restriction, survey round and smoking status

การจํากัดพื้นที่
สูบบุหรี่ในบาน
Home smoking
restriction

สูบบุหรี่ Smoker

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker

ภาพรวม Overall

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5
(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=216) (n=880) (n=819)* (n=893)* (n=752) (n=747) (n=1,000) (n=960)* (n=1,094)* (n=958) (n=963)

สูบบุหรี่ไดทุกพื้นที่ 20.0 21.3 17.9 16.0 18.5
Smoking is
allowed
everywhere.
สูบบุหรี่ไดบางพื้นที่ 50.8 31.2 38.8 37.9 34.3
Smoking is
allowed
somewhere.
ไมใหสูบบุหรี่ในบาน 29.2 47.5 43.3 46.1 47.2
Smoking is not
allowed anywhere.
รวม Total
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
* ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Exclude do not know/do not answer

12.0

11.1

8.2

6.1

5.0

13.0

12.6

10.0

8.2

8.0

60.9

22.5

28.3

22.7

21.7

59.7

23.8

30.3

26.0

24.5

27.1

66.4

63.5

71.2

73.3

27.3

63.6

59.8

65.8

67.5

100.0 100.0 100.0

100.0

100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0

ตาราง 4.6.5ก รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามความถี่ของการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.6.5a Percentage of sample by frequence of seeing warning label on cigarette pack, survey round and smoking status
ความถี่ของการเห็น
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non - smoker
ภาพรวม Overall
ฉลากคําเตือน
บนซองบุหรี่
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
Frequence of seeing
Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4
warning label on
cigarette pack (n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=216) (n=880) (n=820)* (n=895) (n=752 ) (n=747) (n=1,000) (n=961)* (n=1,096) (n=958)
ไมเคยเห็น
9.2
2.8
2.0
2.9
9.7 21.4
8.7
10.6 5.9 19.8 19.9
7.8
9.0
5.2
Never
เคยเห็นนานๆ ครั้ง 16.7 6.4 13.4 11.2 7.4 20.1 20.7 20.8 18.2 23.3 19.7 18.6 19.4 16.7
Rarely
เคยเห็นบางบางครั้ง 18.3 13.5 14.4 8.3 15.3 29.5 29.7 27.4 28.3 22.4 28.1 27.4 25.1 24.0
Sometime
เคยเห็นบอย
35.0 44.0 44.3 35.0 34.7 17.0 22.1 22.7 27.0 20.2 19.2 25.3 26.6 28.7
Often
เคยเห็นบอยมาก
20.8 33.3 25.9 42.6 32.9 12.0 18.8 18.5 20.6 14.3 13.1 20.9 19.9 25.4
Very often
รวม Total
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
* ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Exclude do not know/do not answer

รอบที่ 5
Wave 5
(n=963)

17.5
19.7
20.8
23.5
18.5
100.0
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ตาราง 4.6.5ข รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ รอบการสํารวจ และ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.6.5b Percentage of sample by effect of warning label on thinking about danger of smoking, survey round and smoking status
ผลของฉลากคําเตือน
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non - smoker
ภาพรวม Overall
ทําใหคิดถึงอันตราย
จากการสูบบุหรี่ตอ
สุขภาพ
Effect of warning label รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
on thinking about Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4
danger of smoking (n=114)* (n=141) (n=197)* (n=206) (n=195)* (n=819)* (n=820)* (n=892)* (n=752) (n=599)* (n=933)* (n=961)* (n=1,089)* (n=958)
ไมเคยคิด Not at all 11.0
6.4
6.6
4.9
4.1 10.4
7.3
6.3
5.9 3.0 10.5
7.2
6.3
5.6
คิดบางเล็กนอย
65.1 56.7 62.9 65.0 69.7 48.7
45.4 36.8 39.4 34.4 50.6 47.0 41.5
44.9
A little
คิดมาก A lot
23.9 34.0 30.5 29.1 25.6 40.9
45.0 54.1 53.5 61.6 38.9 43.4 49.9
48.2
ไมเคยเห็นฉลากคํา
0.0
2.9
0.0
1.0
0.6
0.0
2.3
2.8
1.2
1.0
0.0
2.4
2.3
1.3
เตือนดานสุขภาพ
บนซองบุหรี่
Never seen any
warning labels
รวม Total
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
* ไมรวม ไมเคยสังเกตซองบุหรี่ในชวง 1 เดือนที่ผานมา และไมทราบ/ไมตอบ
* Exclude never noticed on cigarette pact in the last month and do not know/do not answer

รอบที่ 5
Wave 5
(n=794)*

3.3
43.1
52.8
0.8

100.0

ตาราง 4.6.5ค รอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนที่ทําใหคนในวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่ รอบการสํารวจ และสถานภาพ
การสูบบุหรี่
Table 4.6.5c Percentage of sample by effect of warning label on discouraging teenager from smoking, survey round and smoking status
ผลของฉลากคําเตือน
สูบบุหรี่ Smoker
ไมสูบบุหรี่ Non - smoker
ภาพรวม Overall
ที่ทําใหคนในวัย
เดียวกัน
ไมคิดที่จะสูบบุหรี่
Effect of warning รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
label on discouraging
Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5
teenager from
(n=141) (n=200)* (n=206) (n=195)* (n=820)* (n=872)* (n=752) (n=599)* (n=961)* (n=1,072)* (n=958) (n=794)*
smoking

ไมมีผลเลย Not at all 15.6
12.5
9.7
11.3
19.8
21.4
22.3
มีผลเล็กนอย A little
61.7
63.5
68.9
66.7
60.2
58.3
64.2
มีผลมาก A lot
22.7
24.0
21.4
21.0
20.0
20.3
13.5
ไมเคยเห็นฉลากคํา
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
เตือนดานสุขภาพบน
ซองบุหรี่
Never seen any
warning labels
รวม Total
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
* ไมรวม ไมเคยสังเกตซองบุหรี่ในชวง 1 เดือนที่ผานมา และไมทราบ/ไมตอบ
* Exclude never noticed on cigarette pact in the last month and do not know/do not answer

25.9
59.4
13.7
1.0

19.1
60.5
20.4
0.0

19.8
59.2
21.0
0.0

19.6
65.2
15.2
0.0

22.3
61.2
15.5
1.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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ตาราง 4.6.6ก.
Table 4.6.6a.

รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Percentage of sample by frequence of noticing advertisement of cigarette, survey round and smoking status

ความถี่ในการเห็น
สูบบุหรี่ Smoker
โฆษณาบุหรี่
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1
Frequence of noticing
advertisement in Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1
the past 12 months
(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=216) (n=880)

ไมเคยเห็น Never
เคยเห็นบางบางครั้ง
Sometimes
เคยเห็นบอย
Often
ไมคอยไปดูกีฬา
คอนเสิรต ฯลฯ
Hardly attend
sports, concerts,
etc.
รวม Total

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker

ภาพรวม Overall

รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5
(n=820) (n=895) (n=752 ) (n=747) (n=1,000) (n=961) (n=1,096) (n=958) (n=963)

50.8
33.3

60.3
29.8

55.7
22.4

55.3
32.5

51.4
35.6

63.3
28.0

54.6
35.2

61.5
29.2

55.2
31.8

55.7
30.9

61.8
28.6

55.5
34.4

60.4
27.9

55.2
31.9

54.7
32.0

9.2

8.5

9.0

7.3

7.9

3.3

4.9

3.6

6.3

6.2

4.0

5.4

4.6

6.5

6.5

6.7

1.4

12.9

4.9

5.1

5.4

5.3

5.7

6.7

7.2

5.6

4.7

7.1

6.4

6.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0

100.0 100.0 100.0

100.0

100.0 100.0

100.0 100.0

ตาราง 4.6.6ข รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามแหลงที่เคยเห็นโฆษณาบุหรี่ รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.6.6b Percentage of sample by source of ever seen cigarette advertisement, survey round and smoking status
แหลงที่เคยเห็น
สูบบุหรี่ Smoker
การโฆษณาบุหรี่
ในชวง 6 เดือนที่ผานมา
Source of ever
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1
seen cigarette
advertisement in the Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1
past 6 months
(ตอบไดมากกวา 1) (n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=216) (n=880)
(Select all that apply)

รานคายอย/รานคาใหญ 30.8
Shops and stores
ดิสโกเทค/คาราโอเกะ 25.8
เลานจ/สถานบันเทิงตางๆ
Discos/Karaoke/
Lounges/ other
entertainment venues
ผูขายเรตามทองถนน 19.2
Street vendor

รวม Total

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker

ภาพรวม Overall

รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5
(n=820) (n=895) (n=752) (n=747) (n=1,000) (n=961) (n=1,096) (n=958) (n=963)

51.1

15.9

36.9

35.2

28.1

50.1

19.7

36.0

37.8

28.4

50.3

19.0

36.2

37.2

34.8

14.4

22.3

30.6

17.4

25.7

8.0

17.4

19.3

18.4

27.1

9.2

18.5

21.8

34.0

14.0

23.8

23.1

16.7

25.0

13.4

16.1

22.1

17.0

26.3

13.5

17.7

22.3

100.0 100.0 100.0

100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0
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ตาราง 4.6.6ค รอยละของกลุม ตัวอยางจําแนกตามการเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่ เวลาที่ดูโทรทัศน วิดีโอ หรือภาพยนตร รอบการสํารวจและ
สถานภาพการสูบบุหรี่
Table 4.6.6c Percentage of sample by ever seen images of actors smoking when you watch TV, VDO or cinema, survey round and
smoking status
การเคยเห็น
สูบบุหรี่ Smoker
นักแสดง/ดารา สูบบุหรี่
เวลาที่ดูโทรทัศน วิดีโอ
หรือภาพยนตร
รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1
Ever seen images of
actors smoking when Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1
watching TV, VDO or
cinema
(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=216) (n=880)

ไมเคยเห็น Never 30.8 19.7 24.9 12.6 16.2 37.6
เคยเห็นบางบางครั้ง 45.0 62.7 55.7 64.6 67.1 35.5
Sometimes
เคยเห็นบอย Often 20.0 13.4 17.4 20.4 13.4 25.5
ไมคอยดูโทรทัศน
2.0
2.4
3.3
1.4
4.2
4.2
ภาพยนตร Hardly
attend watch TV,
videos, or movies
รวม Total
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker

ภาพรวม Overall

รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5
Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5
(n=821) (n=895) (n=752) (n=747) (n=1,000) (n=962) (n=1,096) (n=958) (n=963)

17.8
70.5

19.7
57.4

14.1
61.8

19.7
65.9

36.8
36.6

18.1
69.4

20.6
57.1

13.8
62.4

18.9
66.1

10.8
0.9

21.9
1.0

22.6
1.5

12.9
1.5

24.8
1.8

11.2
1.3

21.1
1.2

22.1
1.7

13.0
2.0

100.0

100.0 100.0 100.0

100.0

100.0 100.0

100.0 100.0
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ภาคผนวก ข
แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกา
HHR :
RCE :

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกา (Household Recontact Form)

MODULE A
Form Completed …………
Interviewer ………………

ขอมูลจากรอบที่ 5
ภาค

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

ลําดับครัวเรือน

ลําดับบุคคล

ที่อยู ที่สามารถติดตอได : ………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อหัวหนาครัวเรือน : …………………………………………………………… จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ………… คน
ที่อยู : ………………………………………................................................…………………
รหัสไปรษณีย : ...................
………………………………………………
โทรศัพท (บาน) :
โทรศัพท (มือถือ) : ……………………………..
………………………………………………
ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน:
E-mail: ………………………………………………

ขอมูลจากรอบที่ 6
ชื่อหัวหนาครัวเรือน : …………………………………………………………… จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ………… คน
ที่อยู : ………………………………………................................................…………………
รหัสไปรษณีย : ...................
………………………………………………
โทรศัพท (บาน) :
โทรศัพท (มือถือ) : ……………………………..
………………………………………………
ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน:
E-mail: ………………………………………………

บันทึกการติดตาม (บันทึกหลังการเยี่ยมครัวเรือนแตละครั้ง)
ครั้งที่

วัน/เดือน/ป

เวลา

หมายเหตุ

นัดครั้งตอไป
วัน/เดือน/ป
เวลา

1
2
3
4

จํานวนเด็กที่อายุไมเกิน 5 ป ในครัวเรือน
=
จํานวนเด็กที่อายุระหวาง 6-12 ป ในครัวเรือน =
จํานวนเด็กที่อายุระหวาง 13-17 ป ในครัวเรือน =

จํานวนผูชายที่สูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน
จํานวนผูหญิงที่สูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน
จํานวนผูชายที่ไมสูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน
จํานวนผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน

ผลการเยี่ยมครัวเรือน (ใหวงกลม)
1.หาบานไมพบ
6.ไมมีคําตอบ - หลังจากพยายาม 4 ครั้ง
2.ครัวเรือนยาย ไมสามารถตามได 7.ไมมีคําตอบ - ชวงเวลาสํารวจเสร็จสิ้น
3.ครัวเรือนยายไปนอกพื้นที่
8.การปฏิเสธของครัวเรือน
4.ไมปลอดภัย
9.มีปญหาเรื่องภาษา
5.ติดตอไมไดเนื่องจากสภาพอากาศ 10.ไมมีใครในครัวเรือนสามารถตอบคําถามได

=
=
=
=

11.ไมสามารถสํารวจไดเนื่องจาก
เหตุผลอื่นๆ ระบุ …………
………………………………..........
………………………………..........
12.การติดตอสําเร็จ - ทําการสํารวจ
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แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกาจากรอบรอบที่ 5
(Household Recontact Form)

ลําดับ
ที่

ชื่อผูใหขอมูล

ประเภทของผูให
ผลการ
ขอมูลในรอบที่ 5
เพศ อายุ/รอบ
สัมภาษณจาก
S = สูบบุหรี่
1 = ชาย สํารวจ
รอบที่ 6*
Q = เลิกสูบบุหรี่
2 = หญิง
AD = วัยรุน

1
2

1
2
1

LQ:
สง
เปลี่ยนแปลง
รหัส
ที่อยูใหม แบบสอบถาม พนักงาน
1 ใช
ทางไปรณีย สัมภาษณ
2 ไมใช (สําหรับวัยรุน)
(บันทึก
1 ใช
ดานลาง)
2 ไมใช

1
1

3

4

บันทึกผล

MODULE B

2

AD

2
2

1
1

2
2

1

2

1

2

1

2

1

2

พนักงานสัมภาษณ : - ในชอง “อายุ / รอบสํารวจ” ใหใสเลขอายุ /รอบการสํารวจ ที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสํารวจครั้งแรก
- ในชองลําดับที่ ใหลําดับที่ 1 เปนชายที่สูบ/เลิกสูบบุหรี่ ลําดับที่ 2 เปนหญิงที่สูบ/เลิกสูบบุหรี่ และ
ลําดับที่ 4 เปนวัยรุน เทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหลําดับที่ เหมือนกันรอบที่สัมภาษณบุคคลนี้ครั้งแรก
- ในชอง “ประเภทของผูใหขอมูลในรอบที่ 5” ใหระบุวาผูตอบแบบสอบถามเปน S = สูบบุหรี่ Q = เลิก
สูบบุหรี่ และ AD = วัยรุน

รหัสผลการสัมภาษณ (รอบที่ 6)
0.a ไมไดเปนสวนหนึ่งของครัวเรือน และติดตอไมได หรือตามหาไมพบ
4. การปฏิเสธของตัวแทน
0.b เสียชีวิต
5. ปฏิเสธ
1. ไมพบ (หลังจากพยายาม 4 ครั้ง)
6. ไมสมบูรณ (เริ่มตน , ผูใหสัมภาษณขอสิ้นสุดการให
2. มีปญหาเรื่องภาษา
ขอมูลกอนสิ้นสุดการสัมภาษณ)
3. ทุพพลภาพทางกาย หรือใจ
7. สําเร็จ
บันทึกชื่อและที่อยูของผูที่สามารถใหขอมูลที่อยูของผูใหสัมภาษณได
สําหรับการสัมภาษณครั้งตอไปถาหากผูใหสัมภาษณมีการยายที่อยู
ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………………………………………
ความสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถาม …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู
เบอรโทร (บาน) …………………………….……..
เบอรมือถือ …………………………….……..
บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่อยูใหม
ชื่อผูใหขอมูล …………………………………………………………………….…………………………………
ที่อยูใหม …………………………………………………………………………………..…………………………
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ภาคผนวก ค
แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหม และตารางคิชกริด
HHR :
RPE :

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหมในรอบที่ 6
(Household Enumeration Form)
ภาค

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

MODULE A
Form Completed …………
Interviewer ………………

ลําดับครัวเรือน

ลําดับบุคคล

ชื่อหัวหนาครัวเรือน :
…………………………………………………………… จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
………… คน
ที่อยู : ………………………………………................................................…………………
รหัสไปรษณีย : ...................
โทรศัพท (บาน) :
………………………………………………
โทรศัพท (มือถือ) : ……………………………..
ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน:
………………………………………………
E-mail: ………………………………………………

บันทึกการติดตาม (บันทึกหลังการเยี่ยมครัวเรือนแตละครั้ง)

ครั้งที่ วัน/เดือน/ป

เวลา

หมายเหตุ

นัดครั้งตอไป
วัน/เดือน/ป เวลา

1
2
3
4

ขอสรุปสําหรับการปฏิเสธการสัมภาษณ (ใหวงกลม)

1. หาบานไมพบ
2. บานไมมีคนอยู
3. ไมใชครัวเรือน เชน สถานที่ทํางาน
4. ไมปลอดภัย
5. ติดตอไมไดเนื่องจากสภาพอากาศ
6. ไมมีคําตอบ - หลังจากพยายาม 4 ครั้ง
7. ไมมีคําตอบ - ชวงเวลาสํารวจเสร็จสิ้น

8. การปฏิเสธของครัวเรือน
9. มีปญหาเรื่องภาษา
10. ไมมีใครสามารถตอบได
11. ไมสามารถสํารวจไดเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ
ระบุ……………………………………
12. การติดตอสําเร็จ - ทําการสํารวจ

ถาครัวเรือนปฏิเสธการใหสัมภาษณ :
1. จํานวนคนทีอ่ าศัยอยูในครัวเรือนอายุ 18 ป ขึ้นไป = _______
2. จํานวนคนที่สูบบุหรี่เปนประจําที่อาศัยอยูในครัวเรือนอายุ 18 ป ขึ้นไป = _______

เชื้อชาติ
1. ไทย
2. อื่น ๆ
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แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหมในรอบที่ 6
(Household Enumeration Form)
ชื่อสมาชิกในครัวเรือน
( กลุมผูใหญอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป)

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสมาชิกในครัวเรือน (กลุมเด็กอายุ 13-17 ป)

1
2
3
4
5

MODULE B
LQ:

เพศ การสูบบุหรี่ อายุ
ผูตอบ หมาย
1=ชาย 1 = สูบ (เต็ม แบบสอบถาม เหตุ
2=หญิง 2 = ไมสบู
1=ใช,
ป)
2=ไมใช
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

จํานวนเด็กที่อายุไมเกิน 5 ป ในครัวเรือน

KISH GRID

จํานวน
จํานวนเด็กที่อายุระหวาง 6-12 ป ในครัวเรือน
ตัวเลขตัวสุดทายของอายุ
ผูเขา
ขาย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 จํานวนเด็กที่อายุระหวาง 13-17ป ในครัวเรือน

1
2
3
4
5

1
1
3
1
3

1
2
1
2
4

ID

ประเภทของ
ผูใหขอมูล

1
2
3

ผูชายที่สูบบุหรี่
ผูหญิงที่สูบบุหรี่
วัยรุน

1
2
2
3
5

1
1
3
4
1

1
1
2
2
2

1
2
3
3
3

1
2
1
4
4

ชื่อผูเขาขายทีถ่ ูก
เลือก

1
1
1
1
5

1
1
2
2
1

= ........
= .........
= .........

1
2 จํานวนผูชายที่สูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปข้นึ ไปในครัวเรือน = .........
3 จํานวนผูหญิงที่สูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปข้นึ ไปในครัวเรือน = .........
3 จํานวนผูชายที่ไมสูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปข้นึ ไปในครัวเรือน = ..........
2
จํานวนผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปข้นึ ไปในครัวเรือน = ..........

รหัสผลสวนบุคคลของ รหัสพนักงาน
ผูใหขอมูล*
สัมภาษณ

พนักงานสัมภาษณ : 2 แถวสุดทาย
จะใชในกรณีที่มีการทดแทนจากบาน
เดียวกัน ในกรณีที่ผูถูกเลือกมีรหัสผล 2
(มีปญหาเรื่องภาษา) หรือ 3 (ทุพพล
ภาพทางกาย หรือใจ) หรือไมอยูตลอด
ระยะเวลาของการสํารวจ

* รหัสผลสวนบุคคลของผูใหขอมูล
1.ไมพบ (หลังจากพยายาม 4 ครั้ง) 2.มีปญหาเรื่องภาษา 3.ทุพพลภาพทางกายหรือใจ 4.การปฏิเสธของตัวแทน 5. การปฏิเสธ 7. สําเร็จ
6.ไมสําเร็จ(การเริ่มตน,ผูใ หสัมภาษณขอสิ้นสุดการใหขอมูลกอนสิ้นสุดการสัมภาษณ) 8.ไมไดเปนสวนหนึ่งของครัวเรือนและติดตอไมไดหรือตามหาไมพบ

กรอกชื่อและที่อยูข องผูที่สามารถติดตอผูใ หขอมูลได (ในกรณีที่คาดวาอีก 1 ปขางหนาผูใหสัมภาษณจะยายที่อยู)
ชื่อ-สกุล
……………………………………………………………..................................………………………………………………
ความสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถาม ……………………………………...........................................……………………………………
ที่อยู
……………………………………………....................................…………………………………………………………………
เบอรโทร (บาน)
………………….........………….……..
เบอรมือถือ
………………..........…………….……..
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถาม
โครงการ International Tobacco Control Policy Survey (Thailand)
การสํารวจระดับประเทศ รอบที่ 5 (พ.ศ. 2554)
ดําเนินการโดย : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ID

รวมกับ
สถาบันมะเร็งแหงรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตเลีย
และ
มหาวิทยาลัยวอเตอรลู ประเทศแคนาดา

ภาค
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
หมูบาน

แบบสอบถามสําหรับวัยรุน
(กลุมตัวอยางใหมในรอบที่ 5)
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
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

รวม
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

นาที
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
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ใบแสดงความยินยอมการเขารวมโครงการ
เรียน

ผูใหขอมูล

ดวย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กําลังดําเนินการสํารวจเพื่อ
ติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย รอบที่ 5 ป พ.ศ. 2554
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของวัยรุนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และประสบการณที่เกี่ยวของ
กับการสูบบุหรี่ ซึ่งจะนําไปเสนอแนะเชิงนโยบายในการปองกันและลดการสูบบุหรี่
สถาบันฯ จึงขอเวลา และขออนุญาตทานกรอกขอมูลลงในแบบสอบถาม ขอมูลที่ทานให
ไมวาจะเปนขอมูลที่เกี่ยวกับตัวทานหรือบุคคลอื่นที่ทานเอยถึง ทางสถาบัน ฯ จะเก็บรักษาไวเปน
ความลับ และจะใชเพื่อ การวิจัยเทานั้น ขอมูลจะถูกนําไปวิเคราะหในภาพรวมและนําเสนอเปน
รายงานการวิจัยที่ไมปรากฏชื่อผูใหขอมูล ในการสํารวจครั้งนี้ทานมีสิทธิ์ที่จะใหหรือไมใหขอมูล
ก็ไดแลวแตความสมัครใจของทาน
สถาบัน ฯ หวังวาทานจะกรุณาใหความรวมมือในครั้งนี้ ถาทานมีคําถามใด ที่เกี่ยวกับ
การสํ า รวจหรื อ มี ข อ สงสั ย ประการใด โปรดติ ด ต อ สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ใหไวขางลางนี้
ขอไดรับความขอบคุณอยางสูงจากสถาบัน ฯ
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพึ่ง)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท 0 2441 0201 – 4
ขาพเจาไดรับทราบวัตถุประสงคของการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จากการอานดวยตนเอง
หรื อ ให พ นั ก งานสนามของโครงการอ า นให ฟ ง แล ว ข า พเจ า ยิ น ดี ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถาม และไดลงลายมือชื่อ หรือใหพนักงานสนามผูที่อานใหขาพเจาฟง ลงลายมือชื่อใน
ใบแสดงความยินยอมใหขอมูลแทนขาพเจา
ลงชื่อ
พนักงานสนาม (ลงนามแทน)
วันที่
เดือน
พ.ศ.2554

ลงชื่อ
วันที่

ผูตอบแบบสอบถาม
เดือน
พ.ศ.2554
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คําแนะนําสําหรับการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติของวัยรุนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และประสบการณ
ที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน และบุหรี่มวนเอง (ยาเสน) คุณอาจจะจําคําถาม
บางขอที่คุณเคยตอบในการสํารวจเมื่อปที่แลว
กรุณาอานคําถามแตละขอดวยความตั้งใจ และตอบอยางตรงไปตรงมาตามความเปนจริง
คําตอบที่ไดรับจากคุณจะถูกเก็บไวเปนความลับ แมแตคนในครอบครัวของคุณก็จะไมทราบขอมูลนี้
วิธีการตอบคําถาม : ใหใชดินสอวงกลมรอบขอที่เปนคําตอบที่คุณเลือก โดยเลือกตอบเพียง
หนึ่งคําตอบเทานั้น ยกเวน ขอที่มีคําแนะนําวาใหตอบไดมากกวาหนึ่งขอ, ขอที่ใหขาม หรือให
เขียนคําตอบลงในชองวางตามคําแนะนํา
กรุณาตอบทุกคําถาม แมคําตอบของคุณจะตอบวา “ไมทราบ”
ถาไมเขาใจ หรือมีขอสงสัยในคําถามขอใด กรุณาถามพนักงานสัมภาษณทันที
พนักงานสัมภาษณ : ใหอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามกอนที่จะใหผูตอบลงมือตอบ
แบบสอบถาม ถาพนักงานสัมภาษณยังอยูที่บานของผูตอบแบบสอบถามก็สามารถชวย
ตอบขอสงสัยของผูตอบแบบสอบถามได ถาพนักงานสัมภาษณตองไปบานอื่นตอไป ให
ตรวจสอบว า ผู ต อบแบบสอบถามเข า ใจคํ า แนะนํ า ดี แ ล ว ก อ นที่ จ ะปล อ ยให ผู ต อบ
แบบสอบถามตอบตามลําพัง
หลังจากผูตอบ ตอบแบบสอบถามเสร็จแลว ใหพนักงานสัมภาษณตรวจสอบความ
ครบถวนของคําตอบ ถาพบวามีขอใดที่ยังไมมีคําตอบ ใหขอใหผูตอบ ตอบเพิ่มเติมจนครบ
ทุกขอ

เกณฑการคัดเลือกวัยรุนที่เปนผูตอบแบบสอบถามตองมีคุณลักษณะดังนี้คือ
1. อายุระหวาง 13 – 17 ป (อายุเต็มป)
2. มีความตั้งใจที่จะอาศัยอยูในครัวเรือนนี้ในอีก 2 ป ขางหนา
ถาไมแนใจ หรือคาดวาจะเปลี่ยนที่อยู กรุณากรอกรายละเอียดในหนาสุดทายของ
แบบสอบถาม
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สวนที่ 1 : ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนในครัวเรือน

ลําดับที่

1.1
ชื่อ - นามสกุล

1.1.1
ผูตอบ
แบบสอ
บถาม
1. ใช
2. ไมใช

1.2
อายุ
(เต็มป)

1.2.1
วัน/
เดือน/
ป เกิด

1.3
1.4
เพศ
ความ
1.ชาย สัมพันธกับ
2.หญิง หัวหนา
ครัวเรือน
(ดูรหัส)

1.5
สถานภาพ
สมรส
1. โสด
2. สมรส
3. หมาย
4. หยา
5. แยก

ผูใหญ (อายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
เด็ก ( อายุระหวาง 13-17 ป)
1.
2.
3.
4.
5.
รหัสขอ 1.4 ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน
6 พี่นอง
0 หัวหนาครัวเรือน 3 แม
1 คูสมรส
4 บุตร
7 เขย
2 พอ
5 บุตรของบุตร 8 สะใภ

9 หลาน
10 เหลน
11 ญาติ

12 เพื่อน
13 ผูอาศัย
14 อื่น ๆ (ระบุ)……..
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1.6
การศึกษา
คนนี้จบการศึกษาสูงสุดชั้นใด
(บันทึกชั้นที่เรียนจบแลว)

1.7
อาชีพ
คนนี้มีอาชีพหลักอะไร
(บันทึกลักษณะงานที่ทํา เชน ทําไร
ขาวโพด ทํานาขาว คนงานกอสราง)
000 ไมมีอาชีพ
995 นักเรียน / นักศึกษา

1.8
1.9
คนนี้อาศัยอยูใน
คนนี้ปจจุบัน
ครัวเรือนนี้นานเทาใด สูบบุหรี่หรือไม
(ใหระบุเปนจํานวน
1. สูบ
เดือน, ปที่อาศัยอยู)
2. ไมสูบ
3. ไมทราบ
4. เลิกสูบ
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.

คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม : กรุณาตอบทุกคําถาม โดยใชดินสอวงกลมรอบขอที่
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เปนคําตอบทีค่ ุณเลือก ใหเลือกตอบเพียงหนึง่ คําตอบ
เทานั้น แมคําตอบของคุณจะตอบวา “ไมทราบ”
ยกเวนขอที่มีคําแนะนําใหตอบไดมากกวาหนึ่งขอ ขอที่
ใหขาม และขอที่เติมคําหรือขอความในชองวางที่จัดไว
ใหตามคําแนะนํา
สวนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
2. FR12110. คุณเคยสูบบุหรี่(บุหรี่จากโรงงานหรือบุหรี่มวนเอง) บางหรือไม (แมวาสูบเพียง
ครั้งหรือสองครั้งก็นับวาเคยสูบ)
1. ไมเคยสูบ (ถามตอขอ 3)
2. เคยสูบ (ขามไปที่ขอ 4)
3. FR12130. หากไมเคยสูบ คุณเคยถูกชักชวนใหสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมเคยถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ (ขามไปที่ขอ 33)
2. เคยถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ แตก็ยังไมเคยสูบเลยแมแตครั้งเดียว
(ขามไปที่ขอ 33)
3. เคยสูบบุหรี่แลว (ถามตอขอ 4)
4 FR12112. ตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบันคุณเคยสูบบุหรี่มาแลวกี่มวน
2. เคยสูบแตไมหมดมวน
3. สูบ 1-10 มวน
4. สูบ 11- 100 มวน
5. สูบ มากกวา 100 มวน
5 FR12113. คุณสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรกเมื่ออายุเทาไร
1. ไมเคยสูบหมดมวน
2. สูบหมดมวนเมื่ออายุ (ระบุ) ……. ป
6.
6ก.
6ข.
6ค.
6ง.

ขอใดตอไปนี้เปนเหตุผลที่ทําใหคุณเริ่มสูบบุหรี่เปนครั้งแรก
เหตุผลที่ทําใหเริ่มสูบบุหรี่เปนครั้งแรก
TC12105 อยากรู/อยากเห็น/อยากลอง
TC12101 สูบตามเพื่อน
TC12112 สูบเพราะมีคนบอกวาสูบบุหรี่แลวจะทําใหฉันรูสึกดี
TC12119 เหตุผลอื่นๆ
(ระบุ)..............................................................

ใช
1
1
1

ไมใช
2
2
2

7ก. FR12100. หากนึกยอนถึงเหตุการณตอนที่สูบบุหรี่ครั้งแรก ขณะนั้นคุณ
1. สูบเพียงลําพังคนเดียว
2. สูบขณะอยูกับกลุมเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันเทานั้น
3. สูบขณะมีผูใหญอยูดวยอยางนอย 1 คน 4. อื่นๆ ระบุ (ระบุในขอ 7ข)
7ข. FR12100o. อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………
8.

FR12311. ปจจุบันนี้ คุณคิดวาคุณถูกจัดอยูในกลุมใด
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1. คนไมสูบบุหรี่
2. คนเคยสูบบุหรี่(ปจจุบันไมสบู )
3. คนสูบบุหรี่บางเวลาหรือเวลาเขาสังคม
4. คนสูบบุหรี่เปนประจํา
5. ไมแนใจวาอยูในกลุมใด
9.

FR12115. คุณสูบบุหรี่ครั้งสุดทายเมื่อไหร
1. วันนี้
2. เมื่อวาน
3. 2-7 วันที่ผานมา
4. มากกวา1 สัปดาหถึง 1 เดือนที่ผานมา
5. มากกวา1-6 เดือนที่ผานมา
6. มากกวา 6 เดือนถึง 1 ปที่ผา นมา ขามไปที่ขอ 33.
7. มากกวา 1 ปที่ผานมา

คําถามสวนนี้สําหรับผูสูบบุหรี่ในชวง 1 เดือนที่ผานมา (ขอ 10 – ขอ 32)
10. FR12225. คุณสูบบุหรี่บอยแคไหน?
1. นอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห 2. 1 ครั้ง/สัปดาห
3. 2 ครั้ง/สัปดาห
4. 3-5 ครั้ง/สัปดาห
5. ทุกวันหรือเกือบทุกวัน 6. มากกวาวันละ1 ครั้ง
11. FR12233. ในชวง 7 วันที่ผานมา คุณสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย วันละกี่มวน (เฉพาะวันที่สูบ)
1.ไมไดสูบเลยใน 7 ชวงวันที่ผานมา
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
12. ET.12241. พอแม/ผูปกครองของคุณทราบหรือไมวา คุณสูบบุหรี่
1. ทราบ (ตอบตอขอ 13)
2. ไมทราบ (ขามไปที่ขอ 14)
3. ไมแนใจ (ขามไปที่ขอ 14)
13. ET12224.

เมื่ออยูกับพอแม/ผูปกครอง คุณสูบบุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยสูบ
2. สูบบางครั้ง
3. สูบบอย

14. BR12310. ตามปกติคุณสูบบุหรี่ยี่หออะไร
1. บุหรี่โรงงานยี่หอ (ระบุ)...............
3. บุหรี่มวนเอง

2. ไมมียี่หอประจํา
4. ไมรูจักยี่หอ / จําไมได

15. BR12638. ตามความคิดของคุณ บุหรี่นอก มีรสชาติดีกวาหรือแยกวาบุหรี่ไทย
1. ดีกวา
2. เหมือน ๆ กัน
3. แยกวา
4. ไมทราบ
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ในการเลือกยี่หอบุหรี่ที่คุณสูบ คุณตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลขอใด
เหตุผลในการเลือกยี่หอบุหรี่
16ก. BR12636. รสชาติของบุหรี่
16ข. BR12626. ราคาบุหรี่
16ค. BR12616. อาจจะไมเปนอันตรายตอสุขภาพของคุณ
16ง. BR12623. เพื่อนสูบบุหรี่ยี่หอนั้น

1. ใช
1
1
1
1

2.ไมใช
2
2
2
2

17. SO12101. ตามปกติ (หรือสวนใหญ) คุณไดบุหรี่มาอยางไร
1. ซื้อเอง
2. มีคนซื้อให
3. ไดจากเพื่อน
4. ไดจากที่บาน
5. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………….
18. SO12311. ปกติแลวคุณซื้อบุหรี่หรือยาเสนสําหรับตัวเองจากที่ไหน
1.จากผูขายเรตามถนน 2. จากรานสะดวกซื้อ
3. จากซุปเปอรมารเก็ต
4.จากคอฟฟช็อปหรือรานอาหาร
5. จากเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัติ
6. จากเพื่อน
7. อื่นๆ ระบุ…………… 8. ไมเคยซื้อบุหรี่
19. PU12105. ในชวง 1 เดือนที่ผานมา คุณเคยซื้อบุหรี่บางหรือไม
1. ไมซื้อ (ขามไปที่ขอ 22)
2. ซื้อ
20.
21.

PU12331.
PU12322.

ถาซื้อ คุณซื้อบุหรี่ซองละเทาไหร ............... บาท
ถาซื้อ ในซองมีบุหรี่กี่มวน ................ มวน

22. PU12200. ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยซื้อ บุหรี่ที่แบงขายเปนมวน บางหรือไม
2. เคยซื้อ (ตอบขอ 23 และขอ 24)
1. ไมเคยซื้อ Æ ขามไปขอที่ 25
23. (SO12313). คุณซื้อบุหรี่ที่แบงขายเปนมวน ครั้งลาสุดที่ไหน
1. จากรานขายของชํา
2. จากผูขายเรตามถนน
3. จากรานขายหนังสือพิมพ
4. จากคอฟฟช็อป
5. จากเพื่อน
6. จากบาร รานอาหาร ดิสโกเทค
7.อื่นๆ (ระบุ) (SO12313o) .........................................................
24. PU12431. คุณซื้อบุหรี่ที่แบงขายเปนมวน ในราคามวนละเทาไร
1. .....................บาท/มวน
2. จําราคาไมได
25. SO12103. เมื่อตองการสูบบุหรี่ คุณหาบุหรี่มาสูบไดงายหรือยากแคไหน
1. ยากมาก
2. ยากเล็กนอย
3. คอนขางงาย
4. งายมาก
5. ไมทราบ/ไมแนใจ
26. SB12014. คุณเคยสูบบุหรี่ หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชาบาง
หรือไม
1. ไมเคย
2. เคย - บางครั้ง
3. เคย - เปนประจํา
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กรุณาตอบวา ขอความตอไปนี้เกิดขึ้นกับคุณบอยเพียงใด
27. SB12036. เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ฉันเริ่มสูบบุหรี่ใหม ขณะนี้ฉันตองการสูบบุหรี่
มากกวาแตกอน เพื่อใหรูสึกหายอยากบุหรี่ใชหรือไม
1. ใช - บอยครั้ง
2. ใช - บางครั้ง
3. ใช - นอยครั้ง
4. ไมใชเลย
28. QA12220. คุณเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ครั้งสุดทายเมื่อใด
1. ภายใน 1 เดือนที่ผานมา
2. ภายใน 1 ปที่ผานมา
3. เกินกวา 1 ป
4. ไมเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่
29. BQ12155. ขอใดตอไปนี้สามารถอธิบายความคิดเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ของคุณ
0. ตอนนี้ฉันเลิกสูบบุหรี่แลว
1. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบภายใน 1 เดือนขางหนา
2. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบภายใน 6 เดือนขางหนา
3. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบแตไมใชภายใน6 เดือนขางหนา
4. ฉันไมมีแผนวาจะเลิกสูบ
30. BQ12151. คุณตองการเลิกสูบบุหรี่มากเพียงใด
1. ไมตองการเลิกเลย
2. ตองการเล็กนอย
4. ตองการมาก
5. ฉันเลิกสูบบุหรี่แลว

3. ตองการบาง

31. BQ12161. คุณคิดวา ในอีกหนึ่งปขางหนา คุณจะสูบบุหรี่มากนอยเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทียบกับปจจุบัน
1. สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมาก 2. สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเล็กนอย
3. สูบบุหรี่เทาเดิม
4. สูบบุหรี่ลดลงเล็กนอย 5. สูบบุหรี่ลดลงมาก
6. ไมสูบบุหรี่เลย
32. PS12209. คุณเคยรูสึกเสียใจบางไหมที่เริ่มสูบบุหรี่
1. เสียใจมาก
2. เสียใจบาง

3. ไมเสียใจเลย

สวนที่ 3 สวนนี้ตองตอบทุกคน
33. AD12165. ในชวง 1 ปที่ผานมา เคยมีแพทยหรือพยาบาลพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับอันตรายจาก
สูบบุหรี่บางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย
3. ไมเคยไปพบแพทยหรือพยาบาลในชวง 12 เดือนที่ผานมา
34. AD12166. ในชวง 1 ปการศึกษาที่ผานมา คุณเคยเรียนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจาก
การสูบบุหรี่บางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย
3. ไมแนใจ
4. ไมไดเรียนหนังสือในปการศึกษาที่ผานมา
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35. PS12606. เพื่อนของคุณมีความเห็นอยางไรตอการสูบบุหรี่
1. ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไมยอมรับการสูบบุหรี่
2. สวนใหญไมยอมรับการสูบบุหรี่
3. ยอมรับครึ่งหนึ่ง-ไมยอมรับครึ่งหนึ่ง
4. สวนใหญยอมรับการสูบบุหรี่
5. ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดยอมรับการสูบบุหรี่
36. PS12342. ในชวง 1 ปที่ผานมา มีเพื่อนของคุณไดเริ่มสูบบุหรี่บางหรือไม
1. ไมมี
2. มี
3. ไมรู
37. DI12241.

ถาเลือกเพื่อนมา 5 คนที่สนิทมากที่สุด ในเพื่อน 5 คนนี้ มีกคี่ นที่สูบบุหรี่
0. 0 คน 1. 1 คน 2. 2 คน 3. 3 คน 4. 4 คน 5. 5 คน

38. ET12227.

คุณมีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่หรือไม
1. ไมมีพี่ชายหรือพี่สาว
2. มีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่
3. ไมมีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่ 4. ไมทราบวาพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่หรือไม

39. PU12107. ในชวง 1 เดือนที่ผานมา คุณเคยซื้อบุหรี่ใหเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวบาง
หรือไม
1. ไมเคย
2. เคย
40. PU12109. ในชวง 1 เดือนที่ผานมา เคยมีใครปฏิเสธการขายบุหรี่ใหคุณเพราะคุณมี
อายุไมถึง 18 ปบางหรือไม
1. ไมเคยถูกปฎิเสธ
2. เคยถูกปฎิเสธ
3. ไมเคยพยายามซื้อบุหรี่ในชวง 1 เดือนที่ผานมา
41. LM12105.

คุณเคยเห็น หรือเคยไดยินเกี่ยวกับรสชาติของบุหรี่ เชน รสช็อคโกแล็ต,
รสคาบูชิโน หรือรสสตอเบอรี่ บางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย

42. LM12109.

เมื่อเปรียบเทียบกับบุหรี่ยี่หออื่นๆ คุณคิดวา บุหรี่ที่คุณสูบประจํามีอันตราย
นอยกวา พอ ๆ กัน หรือมากกวา
1. มีอันตรายนอยกวาเล็กนอย
2. มีอันตรายพอ ๆ กัน
3. มีอันตรายมากกวาเล็กนอย
4. ไมสูบบุหรี่

43. LM12110.

คุณเห็นดวยหรือไม กับขอความตอไปนี้ “บุหรี่ยี่หอที่ฉันสูบประจํานุมนวล
ตอระบบทางเดินหายใจ ลําคอ
และปอดมากกวาบุหรี่ทั่วไป”
1. เห็นดวย
2. ไมแนใจ
3. ไมเห็นดวย
4. ไมสูบบุหรี่
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44. BQ12126. เมื่อใครบางคนไดเริ่มตนสูบบุหรี่เปนประจําแลว คุณคิดวาเปนการงายหรือยา
เขาจะเลิกสูบบุหรี่
1. ยากมาก
2. คอนขางยาก
3. คอนขางงาย
4. งายมาก
5. ไมทราบ/ไมแนใจ
45. BQ12156. ถาเพื่อนสนิทของคุณยื่นบุหรี่ใหคุณ คุณจะสูบหรือไม
1. ไมสูบแนนอน 2. อาจจะไมสูบ 3. อาจจะสูบ

4. สูบแนนอน

46. BQ12157. ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน 1 ปขางหนา คุณคิดวาคุณจะสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมสูบแนนอน 2. อาจจะไมสูบ 3. อาจจะสูบ
4. สูบแนนอน
47. ST12251.

49. DI12237.

คุณเคยใชผลิตภัณฑยาสูบอื่น ๆ นอกเหนือจากบุหรี่บางหรือไม เชน ยาสูบมวน
สําเร็จ หรือ บารากู (สูบควันผานน้ําโดยใชกระบอกขนาดใหญ)
1. ไมเคยใช
2. เคย - เคยใช ระบุในขอ 48ก – 48ค
บันทึกผลิตภัณฑที่เคยใช
48ก. (ST12252o). .....................................................
48ข. (ST12253o). .....................................................
48ค. (ST12254o). .....................................................
ในชวง 1 เดือน ที่ผานมา คุณเคยสังเกตเห็น คนรุนเดียวกับคุณสูบบุหรี่บอย
แคไหน
1. ไมเคยสังเกตเห็น
2. เคยสังเกตเห็น 1-2 ครั้ง
3. เคยสังเกตเห็นบอยครั้ง
4. เคยสังเกตเห็นบอยมากแตไมทุกวัน
5. เคยสังเกตเห็นทุกวัน

ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
50. WL12098. ในชวง 1 เดือน ที่ผานมา คุณเคยสังเกตซองบุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น (ขามไปขอที่ 55)
2. เคยเห็นนาน ๆ ครั้ง
3. เคยเห็นบางบางครั้ง 4. เคยเห็นบอย
5. เคยเห็นบอยมาก
51. WL12203. ในชวง 1 เดือน ที่ผานมา คุณเคยสังเกตคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนซอง
บุหรี่ บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคยเห็นนาน ๆ ครั้ง 3. เคยเห็นบางบางครั้ง
4. เคยเห็นบอย
5. เคยเห็นบอยมาก
52. WL12411. ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคุณคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ
มากนอยเพียงใด
1. ไมเคยคิด
2. คิดบางเล็กนอย
3. คิดมาก
4. ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
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53. WL12505. คุณคิดวาฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีความนาเชื่อถือเพียงใด
1. ไมนาเชื่อถือเลย
2. นาเชื่อถือเล็กนอย
3. นาเชื่อถือมาก
4. ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
54. WL12509. คุณคิดวาฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลทําใหคนในวัยเดียวกันกับคุณไมคิดที่
จะสูบบุหรี่หรือไม
1. ไมมผี ลเลย
2. มีผลเล็กนอย
3. มีผลมาก
4.ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่
การรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
55 AD12702. ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยสังเกตเห็นการรณรงคเพื่อลดการสูบบุหรีต่ าม
ตางๆ (เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา โปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพ
โฆษณาดานขางรถประจําทาง ) บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคยเห็นบางครั้ง
3. เคยเห็นบอย
4. เคยเห็นบอยมาก
56. ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยเห็นการรณรงค หรือขาวสาร เกี่ยวกับอันตรายของ
การสูบบุหรี่ หรือการสนับสนุนใหเลิกสูบบุหรี่จากแหลงตอไปนี้บางหรือไม (ตอบทุกขอ)
1. ไมเคยเห็น 2. เคยเห็น
แหลง
1.
2.
56ก. AD12711. โทรทัศน
1.
2.
56ข. AD12716. วิทยุ
1.
2.
56ค. AD12725. โปสเตอร
1.
2.
56ง. AD12726. ปายโฆษณาขนาดใหญ
1.
2.
56จ. AD12731. หนังสือพิมพ / นิตยสาร
1.
2.
56ฉ. AD12721. ในโรงหนัง กอนหรือหลัง การฉายภาพยนตร
1.
2.
56ช. AD12723. ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน/ สถานบันเทิงตาง ๆ
1.
2.
56ซ. AD12741. บนซองบุหรี่
1.
2.
56ฌ. AD12740. ภาพโฆษณาดานขาง / ดานในรถประจําทาง
57. AD12960. ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยเห็นหรือไดยินโฆษณารณรงคตอตานการสูบ
บุหรี่เนื่องในวันแม “พอและแมจะเสียใจหากลูกสูบบุหรี่” บางหรือไม
1. เคย
2. ไมเคย
3.จําไมได
58. AD12963. คุณเห็นวา โฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่ “พอและแมจะเสียใจหาก
ลูกสูบบุหรี่” เกี่ยวของกับตัวคุณ มากนอยเพียงใด
1. เกี่ยวของมาก
2. เกี่ยวของบาง
3.ไมเกี่ยวของเลย
4.ไมทราบเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ “พอและแมจะเสียใจหาก
ลูกสูบบุหรี่”
59. AD12703. ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยเห็นหรือไดยินโฆษณารณรงคตอตานการสูบ
บุหรี่ นอกเหนือจากโฆษณานี้ บางหรือไม
1. เคย
2. ไมเคย
3.จําไมได
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เมื่อนึกถึงการโฆษณาในรูปแบบตางๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่หรือกระตุนใหเลิก
สูบบุหรี่
60. AD12150. คุณคิดวาการโฆษณาดังกลาว มีผลทําใหวัยรุนหญิงไมคิดที่จะสูบบุหรี่ มาก
นอยเพียงใด
1. ไมมผี ลเลย
2. มีผลเล็กนอย
3. มีผลมาก
61. (AD12145). โฆษณาดังกลาวที่คุณเคยเห็นในชวง 6 เดือนที่ผานมา นําไปสูการพูดคุย
เกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพระหวาง สมาชิกในครอบครัว ของคุณ
ใชหรือไม
1. ไมใช
2. ใช
3. ไมเคยเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
62. (AD12146). โฆษณาดังกลาวที่คุณเคยเห็นในชวง 6 เดือนที่ผานมา นําไปสูการพูดคุย
เกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ ในกลุมเพื่อน ของคุณใชหรือไม
1. ไมใช
2. ใช
3. ไมเคยเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่
63. (AD12013) ในภาพรวม การโฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่มีผลตอการสูบบุหรี่ใน
อนาคตของคุณอยางไร
1. มีโอกาสที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตนอยลง
2. มีโอกาสที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตมากขึ้น
3.ไมมผี ลตอโอกาสที่จะสูบบุหรี่ในอนาคต
4.ไมทราบเกี่ยวกับการรณรงค
การโฆษณา การสงเสริมการขายบุหรี่
64. AD12201. ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยสังเกตเห็นสิ่งกระตุนที่ทําใหคุณอยากสูบบุหรี่
หรือคิดถึงการสูบบุหรี่(เชน การโฆษณาบุหรี่และภาพการสูบบุหรี่) บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคยเห็นบางครั้ง
3. เคยเห็นบอย
4. เคยเห็นบอยมาก
65. ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยสังเกตเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ หรือ
ผลิตภัณฑยาสูบจากแหลงตอไปนี้บางหรือไม (ตอบทุกขอ)
1.
2.
แหลง
ไมเคยเห็น เคยเห็น
65ก. AD12231. รานคายอย / รานคาใหญ
1.
2.
65ข. AD12235. คอฟฟช็อป
1.
2.
65ค. AD12237. ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน/ สถานบันเทิงตาง ๆ
1.
2.
65ง. AD12233. ผูขายเรตามทองถนน
1.
2.
66. AD12560o. ถาเคยสังเกตเห็นการโฆษณาบุหรี่จากที่ใดก็ตาม ใหระบุยี่หอบุหรี่ที่คุณเคย
เห็นโฆษณาครั้งลาสุด
2. จําไมได
1. ยี่หอ.................................
3. ไมเคยเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่ ในชวง 6 เดือนที่ผานมา
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67. AD12622. ในชวง 1 เดือนที่ผานมา คุณเคยเห็นวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย ซึ่งรวมถึง ชั้น
วาง หรือเคานเตอร ในรานคา หรือหางสรรพสินคา ที่คนไปซื้อบุหรี่หรือ
ผลิตภัณฑยาสูบบางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคยเห็นบางบางครั้ง
3. เคยเห็นบอย
4. ไมคอยไปรานคา หรือหางสรรพสินคา
68. AD12621. ในชวง 1 เดือนที่ผานมา คุณเคยเห็นชั้น หรือเคานเตอรที่วางขายบุหรี่ในรานคา
เปดมานบังบุหรี่ทิ้งไว ทําใหเห็นซองบุหรี่บางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคยเห็นบางบางครั้ง
3. เคยเห็นบอย
4. ไมคอยไปรานคา หรือหางสรรพสินคา
69. AD12239. ในชวง 1 ป ที่ผานมา เมื่อคุณไปดูการแขงขันกีฬา เที่ยวชมงานมหกรรมแสดง
สินคา คอนเสิรต หรือไปเที่ยวงานในชุมชน คุณเคยเห็นโฆษณาบุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคยเห็นบางบางครั้ง
3. เคยเห็นบอย
4. ไมคอยไปดูกีฬา มหกรรมแสดงสินคา คอนเสิรต งานในชุมชน
70. AD12511. ในชวง 1 ป ที่ผา นมา คุณเคยเห็นการแขงขัน หรือรางวัลที่เกี่ยวของกับบุหรี่
บางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคย
71. AD12502. ตัวคุณเอง มีของใช เชน หมวก เสื้อยืด หรือเสื้อผาอื่นๆ ที่มีชื่อยี่หอบุหรี่
หรือโลโกบุหรี่บางหรือไม
1. ไมมี
2. มี
72. AD12503. คุณจะใช หรือสวมใสของใช เชน ไฟแช็ก เสื้อยืด หรือหมวก ที่มีชื่อบริษัท
ยี่หอ หรือรูปภาพบุหรี่หรือไม
1. ไมใชแนนอน
2. อาจจะไมใช
3. อาจจะใช
4. ใชแนนอน
5. ไมทราบ
73. AD12611. ในชวง 1 เดือน ที่ผานมา เวลาที่คุณดูโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร คุณเคยเห็น
นักแสดงสูบบุหรี่บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคยเห็นบางบางครั้ง
3. เคยเห็นบอยมาก
4. ไมคอยไดดูโทรทัศน วีดีโอ ภาพยนตร
74. AD12612. เทาที่คุณทราบ มีนักแสดงที่คุณชื่นชอบกี่คนที่สูบบุหรี่
1. ไมมใี ครสูบเลย
2. สูบบางบางคน
3. สวนใหญสูบ
4. สูบทุกคน
5. ไมมีดาราที่ชนื่ ชอบ
6. ไมทราบ
75. AD12169. เมื่อคุณดูทีวี คุณเคยสังเกตเห็นภาพคนสูบบุหรี่ หรือซองบุหรี่ ที่ถูกทําให
มองเห็นไมชัด หรือเลือนลาง บอยแคไหน
1. ไมเคยเห็น
2. เคยเห็นบางบางครั้ง
3. เคยเห็นบอยมาก
4. ไมคอยไดดูโทรทัศน
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76. AD12167

การเห็นภาพคนสูบบุหรี่หรือซองบุหรี่ ที่ถูกทําใหมองเห็นไมชัด หรือเลือนลาง
ทําใหคุณอยากสูบบุหรี่ มากนอยเพียงใด
1. ไมอยากสูบเลย
2. อยากสูบเล็กนอย
3. อยากสูบบาง
4. อยากสูบมาก
5. ไมเคยสังเกตเห็นภาพดังกลาว

77. AD12168. การเห็นภาพคนสูบบุหรี่หรือซองบุหรี่ ที่ถูกทําใหมองเห็นไมชัด ชวยเตือนให
คุณคิดวาคุณไมควรสูบบุหรี่บางหรือไม
1. ไมชวยเตือนเลย
2. ชวยเตือนเล็กนอย
3. ชวยเตือนบาง
4. ชวยเตือนมาก
5. ไมเคยสังเกตเห็นภาพดังกลาว
การหามสูบบุหรี่
78. ET12221.

ขอความใดตอไปนี้ สามารถบอกถึงกฎการสูบบุหรี่ภายในบานของคุณไดดีที่สุด
1. อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดทุกที่ภายในบาน
2. อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบางพื้นที่ภายในบานหรือบางเวลาหรือบางคน
3. ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ทุกที่ภายในบาน

79. ET12217.

ในชวง 7 วันที่ผานมา มีสมาชิกในครอบครัว สูบบุหรี่ภายในบานของคุณ
ขณะที่คุณอยูบาน บอยแคไหน
1. ไมมี
2. มี 1 – 2 ครั้ง 3. มี 3 – 6 ครั้ง 4. มีทุกวัน

80. ET12218.

ในชวง 7 วันที่ผานมา มีแขกที่มาเยี่ยมบาน สูบบุหรี่ภายในบานของคุณ
ขณะที่คุณอยูบาน บอยแคไหน
1. ไมมีแขกมาเยี่ยมบานในชวง 7 วันที่ผานมา 2. ไมมีแขกสูบบุหรี่ในบาน
3. มี 1 – 2 ครั้ง
4. มี 3 – 6 ครั้ง
5. มีทุกวัน

ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่
81. KN12242. คุณคิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่หรือไม
2. อาจไมเปนอันตราย
1. ไมเปนอันตรายแนนอน
4. เปนอันตรายอยางแนนอน
3. อาจเปนอันตราย
82. LM12102. คุณคิดวา เปนไปไดหรือไมที่บุหรี่บางชนิดจะมีอันตรายนอยกวาบุหรี่ชนิดอื่น
หรือบุหรี่ทุกชนิดมีอันตรายเทากัน
1. บุหรี่บางชนิดมีอันตรายนอยกวาบุหรี่ชนิดอื่น
2. บุหรี่ทุกชนิดมีอันตรายเทากัน
83ก. KN12252. คุณคิดวาควันบุหรี่เปนอันตรายตอผูที่ไมสูบบุหรี่หรือไม
2. อาจไมเปนอันตราย
1. ไมเปนอันตรายแนนอน
4. เปนอันตรายอยางแนนอน
3. อาจเปนอันตราย
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83.

83ข
83ค
83ง
83จ
83ฉ
83ช
83ซ
83ฌ

83ฎ
83ฏ

ตามความเขาใจหรือความเชื่อของคุณ คุณคิดวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรค/ผลกระทบ
ตอไปนี้ใชหรือไม (ตอบทุกขอ)
โรค/ผลกระทบ
1. ไมใช
2. ใช
KN12231. โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหรี่เพศชาย
1.
2.
KN12251. โรคมะเร็งปอดในผูที่ไมสูบบุหรี่แตไดรับควันบุหรี่มือสอง
1.
2.
KN12103. แกเร็วกวาอายุ
1.
2.
KN12221. โรคหลอดเลือดสมอง (ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง)
1.
2.
KN12250. โรคถุงลมโปงพอง
1.
2.
KN12249. โรคหัวใจวาย
1.
2.
KN12232 โรคเอชไอวี/โรคเอดส
1.
2.
KN12247. เนื้อตายและเนา (มักเกิดกับอวัยวะสวนปลาย
เชน มือ เทา ทําใหชา ผิวหนังเปลี่ยนเปนสีดํา เนา
1.
2.
และตองตัดทิ้ง)
KN12245. แทงบุตร
1.
2.
KN12233. มีกลิ่นปากเหม็น
1.
2.

84. PS12339. คุณคิดวาการสูบบุหรี่ ทําใหชายหนุมดูนาดึงดูดใจมากหรือนอยกวาการไมสูบบุหรี่
1. ดึงดูดใจนอยกวา 2. ดึงดูดใจมากกวา 3. ไมแตกตางจากคนที่ไมสูบบุหรี่
85. PS12321. คุณคิดวาการสูบบุหรี่ ทําใหหญิงสาวดูนาดึงดูดใจมากหรือนอยกวาการไมสูบบุหรี่
1. ดึงดูดใจนอยกวา 2. ดึงดูดใจมากกวา 3. ไมแตกตางจากคนที่ไมสูบบุหรี่
86. PS12331. พอแมหรือผูปกครองของคุณยอมรับหรือไมยอมรับ การที่คุณสูบบุหรี่
1. ไมยอมรับ
2. ยอมรับ
3. พอแมหรือผูปกครองไมมีความคิดเห็น
4. ไมทราบ
ความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
87 คุณเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความตอไปนี้ (ตอบทุกขอ)
1.
2.
3.
ขอความ
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
87ก. PS12225. การสูบบุหรี่ชวยควบคุมน้ําหนักตัว
1.
2.
3.
87ข. PS12233. สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่
1.
2.
3.
87ค. PS12242. การสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความทันสมัย
1.
2.
3.
87ง. PS12341. คนอายุรุนฉันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่ 1.
2.
3.
87จ. PS12323. เปนการยอมรับไดที่ผูชายอายุ 15 – 25 ป สูบบุหรี่ 1.
2.
3.
87ฉ. PS12325. เปนการยอมรับไดที่ผูหญิงอายุ 15 – 25 ป สูบบุหรี่ 1.
2.
3.
87ช. PS12327. การสูบบุหรี่เปนสิ่งนารังเกียจ
1.
2.
3.
87ซ. PS12329. การสูบบุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น
1.
2.
3.
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88. DI12301.

คุณมีความเห็นโดยรวมตอการสูบบุหรี่อยางไร
1. การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีมาก
2. การสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดี
4. การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดี
3. การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีไมเลว
5. การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดีมาก

ความเชื่อเกี่ยวกับบริษัทที่ผลิตยาสูบ
89.

คุณเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความตอไปนี้ (ตอบทุกขอ)
ขอความ

89ก IN12209. บริษัทที่ผลิตยาสูบไมควรไดรับอนุญาตใหทํา
การสงเสริมการขายบุหรี่เลย
89ข IN12220. บริษัทที่ผลิตยาสูบควรถูกจํากัดใหจัดทําซอง
บุหรี่แบบเรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม โดยมี
เพียงชื่อบุหรี่และคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ
เทานั้น
89ค IN12229. บริษัทที่ผลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับ
อันตรายจากการสูบบุหรี่
89ง IN12225. บริษัทที่ผลิตยาสูบไดทําสิ่งที่ดีใหแกชุมชน
89จ IN12227. บริษัทที่ผลิตยาสูบพยายามทําใหคนรุนเดียวกับ
ฉันหันมาสูบบุหรี่

1.
2.
3.
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
1.
2.
3.
1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.
1.

2.
2.

3.
3.

89ฉ. AD12901. ในความคิดเห็นของคุณ รัฐบาลควรรณรงคเรื่อง “บานปลอดบุหรี่” หรือไม
1. ควร
2. ไมควร
89ช. AD12904. ในความคิดเห็นของคุณ รัฐบาลควรรณรงคเรื่อง “โรงเรียนปลอดบุหรี่” หรือไม
1. ควร
2. ไมควร
90. DI12414.

ในชวง 1ป ที่ผา นมา ผลการเรียนของคุณเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับของ
เพื่อนนักเรียนในชั้นเดียวกัน
1. ต่ํากวาคาเฉลี่ย
2. อยูในระดับคาเฉลี่ย
3. สูงกวาคาเฉลี่ย
4. ไมไดเรียนหนังสือในชวง 1 ปที่ผานมา

91. DI12415.

ในชวง 1 ป ทีผ่ านมา คุณเคยมีปญหากับบุคลากรในโรงเรียน หรือในที่ทํางาน
หรือที่อื่นบางหรือไม
1. ไมเคย
2. เคยบางครั้ง
3. เคยบอย
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ขอความและคําถามตอไปนี้เปนคําถามทั่วไป ไมเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่
92. DI12417.

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึง
ความรูสึกของคุณไดดีที่สุด
1. ฉันไมเคยรูสึกเศราเลย
2. ฉันรูสึกเศราบางครั้ง
3. ฉันรูสึกเศราหลายครั้ง
4. ฉันรูสึกเศราตลอดเวลา

93. DI12418.

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงการกระทํา
ของคุณไดดีที่สุด
1. ฉันทําสิ่งถูกตองเปนสวนใหญ 2. ฉันทําสิ่งผิดพลาดในหลายเรื่อง
3. ฉันทําสิ่งผิดพลาดทุกเรื่อง

94. DI12419.

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงความรูสึก
ของคุณไดดีที่สุด
1. ฉันเกลียดตัวเอง
2. ฉันไมชอบตัวเอง
3. ฉันชอบตัวเอง

95ก DI12411.

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงความรูสึก
ของคุณไดดีที่สุด
1. ฉันไมรูสึกโดดเดี่ยว
2. ฉันรูสึกโดดเดี่ยวหลายครั้ง
3. ฉันรูสึกโดดเดี่ยวตลอดเวลา

คําถามตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับความรูสึกของคุณ ในชวง 6 เดือนที่ผานมา
95ข. DI12311.

คุณรูสึกวา ไมสามารถควบคุมสิ่งสําคัญในชีวิตได บอยแคไหน
1. ไมเคย
2. แทบไมเคย
3. บางครั้ง
4. บอย
5. บอยมาก

95ค. DI12316.

คุณรูสึกมั่นใจในความสามารถในการแกไขปญหาสวนตัว บอยแคไหน
1. ไมเคย
2. แทบไมเคย
3. บางครั้ง
4. บอย
5. บอยมาก

95ง. DI12321.

คุณรูสึกวา สิ่งตางๆ เปนไปในแบบที่คุณตองการ บอยแคไหน
1. ไมเคย
2. แทบไมเคย
3. บางครั้ง
4. บอย
5. บอยมาก

95จ. DI12326.

คุณรูสึกวา คุณมีปญหาที่หนักมากซึ่งยากเกินกวาที่จะแกไข บอยแคไหน
1. ไมเคย
2. แทบไมเคย
3. บางครั้ง
4. บอย
5. บอยมาก
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ศาสนา
96. DE12662. คุณนับถือศาสนาอะไร
1. พุทธ
2. คริสต
3. ฮินดู
4. อิสลาม
5. ขงจื้อ เตา ลัทธิจีนโบราณอื่นๆ 6. ความเชื่อแบบชนเผา, ความเชื่อพื้นบาน
7. อื่นๆ(ระบุ) ………………………………………… 8. ไมมีศาสนา
97. DE12666. ในชวง 1 ป ที่ผา นมา คุณนําหลักคําสอนทางศาสนา เปนเครื่องชี้นําในการใช
ชีวิตประจําวันของคุณบอยแคไหน
1. ไมเคยใชเลย
2. แทบจะไมเคยใชเลย 3. ใชบางครั้ง
4. ใชตลอดเวลา
5. ไมมีศาสนา
ขอมูลประชากร / อื่น ๆ
98. DE12213. ตามปกติในแตละเดือน คุณไดรับเงินสําหรับใชจายสวนตัวเดือนละเทาไร
1. ไมไดรับเงินเดือนหรือคาใชจายสวนตัว 2. นอยกวา 100 บาท
3. 100-499 บาท
4. 500-999 บาท
5. 1,000-1,499 บาท
6. 1,500-1,999 บาท
7. 2,000 บาท หรือมากกวา
99. DE12231. ปจจุบัน คุณทําอาชีพอะไร
1. นักเรียน/นักศึกษาเต็มเวลา
2. นักเรียน/นักศึกษา และทํางาน
3. ทํางานอยางเดียว
4. วางงาน
5. อื่นๆ (ระบุ) .......................
100. DE12311. การศึกษาชั้นสูงสุดที่คุณเรียนจบคือ................ (เชน กําลังเรียนอยู ม.2 คําตอบคือ ม.1)
101.

birth.

วันเกิดของคุณคือ วันที่…………..เดือน………………….ป พ.ศ……………

102.

SEAGend. เพศ

1. ชาย

2. หญิง

103ก. DE12866. ปจจุบันคุณอาศัยอยูกับใคร
1. พอและแม
2. แม
3. พอ
4. ญาติ
5. หอพักนักศึกษา 6. บานของตนเอง
7. อื่นๆ (ระบุในขอ 103ข.)
103ข. DE12866o. ……………………………………..
104ก. DE12953. คุณมีแหลงที่สามารถใชอินเตอรเน็ท ไดหรือไม
1. มี (ตอบขอตอไป)
2. ไมมี
104ข. DE12955. ถาคุณมีแหลงที่จะสามารถใชอินเตอรเน็ทได หากมีการสํารวจแบบนี้ทาง
อินเตอรเน็ท คุณสนใจที่จะเขารวมตอบแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ทหรือไม
1. สนใจ
2. ไมสนใจ
ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามจนครบถวน
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โครงการนี้จะดําเนินการสํารวจทุก 1 ป ดังนั้น ในอีก 1 ปขางหนา จะขอกลับมาขอให
คุณตอบแบบสอบถามอีก เพื่อใหแนใจวา ในการสํารวจครั้งตอไปเราจะติดตอคุณได จึงขอที่
อยูที่สามารถติดตอได รวมทั้งเบอรโทรศัพทของคุณไวเพื่อการติดตอในคราวตอไป
คุณมีแนวโนมจะเปลี่ยนที่อยู และเบอรโทรศัพทในอีก 1 ป ขางหนาหรือไม
ขอที่อยู และเบอรโทรศัพทใหม

ถาใช

พนักงานสัมภาษณ : ถายืนยันที่อยูเดิมไมตองถามที่อยูใหม แตตองถาม ชื่อ ที่อยู ของ
ญาติ หรือเพื่อนสนิทของผูตอบแบบสอบถาม
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. 2554
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ภาคผนวก จ
รายชื่อผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ
ผูควบคุมงานสนาม
1. น.ส. ธัญจิราภา เมืองนก
2. น.ส. ปยะวรรณ จันทรหอม
3. น.ส. วิภาวดี แตงวงษ
พนักงานสัมภาษณ
1. น.ส. กมลวรรณ มนตไตรเวศน
2. น.ส. จันทิรา นอยสีลา
3. นาย เทอดตระกูล สุขเสนี
4. น.ส. ณัฐธยาน ศิริโส
5. น.ส. ปลินดา คนเที่ยง
6. นาย ภานุพงศ ฤาเดช
7. น.ส. วรรษมน คําภูเวียง
8. นาย วรินทร คนเที่ยง
9. นาย วีระยุทธ แซเจีย
10. นาย วีระศักดิ์ บัวเขียว
11. น.ส. สุกัญญา พริ้งพงษ
12. น.ส. สุดารัตน วิริยะ
13. นาย สุรเชษฐ เทศใจ
14. นาย อดิศักดิ์ เลิศนิพัฒน
15. นาย ฮาติม จรัสพงศนารี

1733

ภาคคผนวก ฉ
ภาพการรอบรม การปฏิ
ก
บัตงานสนาม
ิ
ม และการรควบคุมงงานสนามม

ภาพการออบรมผูควบคุมงานสนาาม/พนักงานนสัมภาษณ
ก บตั ิงานใในพื้นที่
และฝกปฏิ

174

การเก็บขอมูลภาคสสนามและกาารควบคุมงาานสนาม

