
รายงานการสํารวจระดับประเทศ 
เร่ือง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 

กลุมวัยรุน 
รอบที่ 4 (พ.ศ. 2552) 

 
 

ภายใตโครงการ 

International Tobacco Control Policy-Southeast Asia 
 
 

ดําเนินการโดย 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหดิล 

รวมกับ 
The Cancer Council Victoria, Australia  

และ 

University of Waterloo, Canada 

 
 

สนับสนุนโดย 
The US National Institutes of Health (NIH) 

รวมกับ 
Canadian Institute of Health Research (CIHR) 

 
หัวหนาโครงการวิจัย: บุปผา ศิรริัศมี 

 
คณะวิจยั: ทวิมา ศิริรศัมี    บุปผา ศริิรศัมี    จรัมพร  โหลํายอง 

อารี จําปากลาย    ปรยิา เกนโรจน   ธรีนุช กอนแกว 



ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
กลุมวัยรุน รอบที่ 4 (พ.ศ. 2552) 
 
Cataloging-in Publication Data 

 
รายงานการสํารวจระดับประเทศ เร่ือง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน

ประเทศไทย กลุมวัยรุน  รอบที่ 4 (พ.ศ.2552) /  คณะวิจัย: ทวิมา  ศิริรัศมี … [และ

คนอ่ืน ๆ].  - -  พิมพคร้ังที่ 1. - - นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 

(เอกสารทางวชิาการ / สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหิดล ; 

หมายเลข 393) 

 

         ISBN 978-616-279-044-7 

 

1. การสูบบุหร่ี.  2. พฤติกรรมการสูบบุหร่ี.  3. วัยรุน.  4. วิจัย.  I. ทวิมา  ศิริรัศมี.   

II. บุปผา  ศิริรัศมี.   III. จรัมพร  โหลํายอง.   IV. อารี จําปากลาย.   V. ปริยา  เกนโรจน.  

VI. ธีรนุช กอนแกว.  VII. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. VIII. ชื่อชุด. 

 

GT3021.T5 ร451 2555  

 

พิมพครั้งแรก มิถุนายน 2555 

จํานวนพิมพ 500 เลม 

จัดพิมพโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ตําบลศาลายา  อําเภอพทุธมณฑล  จังหวดันครปฐม 73170 

  โทรศัพท  (662) 441-9666,  (662) 441-0201 ตอ 115 

  โทรสาร  (662) 441-9333 

  e-mail :  directpr@mahidol.ac.th 

  Website :  www.ipsr.mahidol.ac.th 



คณะวิจัยของโครงการ 
 

ประเทศไทย  
บุปผา  ศิริรัศมี    : หัวหนาโครงการ  

                            และนักวิจัยหลัก 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวิมา  ศิริรัศมี    : นักวิจัยหลัก(รวม) คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จรัมพร โหลํายอง : นักวิจัยหลัก(รวม) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

อารี จําปากลาย : นักวิจัยหลัก(รวม) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริยา  เกนโรจน  : นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ธีรนุช กอนแกว   : นักวิจัย     สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ประเทศแคนาดา 
 

Geoffrey T. Fong  University of Waterloo 

Mary E. Thompson University of Waterloo 

David Hammond University of Waterloo 

Pete  Driezen                                   University of Waterloo 

Anne Quah University of Waterloo 
 

ประเทศออสเตรเลีย 
 

Ron Borland The Cancer Council Victoria 

Hua Yong The Cancer Council Victoria 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

Michael K. Cummings Roswell Park Cancer Institute 

Gary Giovino  Roswell Park Cancer Institute 

Craig Steger Roswell Park Cancer Institute 

Hana Ross University of Illinois 
 

ประเทศอังกฤษ 
 

Gerard Hastings University of Strathclyde  
 

ประเทศมาเลเซีย 
 

Maizurah Omar                                National Poison Centre, Universiti Sains Malaysia 

Rahmat Awang National Poison Centre, Universiti Sains Malaysia 
 



ก 
 

Foreword  

 

It is again an honour to write a forward to this important report.  The ITC youth 

survey is a cohort survey and because of the excellent retention rates that have 

been achieved is getting older overall.  As youth is the main period of smoking 

uptake, this has resulted in the proportion of smokers increasing at each wave.   

This provides a unique opportunity to study the determinants of smoking uptake.  

However, it also means that the data cannot be easily used to track trends in 

tobacco use among young Thais in general. 

 

Of particular interest in this report is data showing that the smokers had poorer 

mental health than the non-smokers.  In future work, we will try to work out 

whether smoking is a response to feeling bad or whether smoking leads to 

feeling worse, or whether both effects occur. 

 

There is also some good news.  The rate of reporting smoking bans in their homes 

has increased and this is unlikely to be due to the older age of the samples.  

Also, knowledge of adverse health effects remains very high, although there are 

gaps in knowledge that, if corrected, may provide non-smokers with extra 

protection from temptations to try smoking.  There is also strong awareness and 

positive reactions to anti-smoking advertisements and to the strong health 

warnings on packs. 

 

The survey highlights problems with the ban on displaying tobacco products at 

point of sale.  The current law allows for curtains or doors to cover the display, 

but does not mandate that the packs should not be readily observable when the 

doors/curtains are opened.  Thus, every time a person buys tobacco, the display 
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is opened and this draws attention to what is there.  Further, there is the 

possibility of the display being left open.  The solution to this would seem to 

require tobacco be stored under the counter, or in drawers, where it is difficult 

for customers to see. 

 

Thailand continues to be a leader in tobacco control in the region, so making 

more out of these important data will not only assist policy and program 

development in Thailand, but is likely to also influence neighbouring countries. 

 

Ron Borland 

Chief Investigator  

ITC South East Asia Project 

Nigel Gray Distinguished Fellow in Cancer Prevention 

Cancer Council Victoria 

Australia 
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คํานํา  
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เปนหนวยงานท่ีทํางานวิจัยเปนพันธกิจหลัก 

ภายใต 6 กลุมงานวิจัย โดยหนึ่งในกลุมงานวิจัยของสถาบันฯ คือ การวิจัยดานประชากร 

ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ   ในระยะเวลากวาส่ีทษวรรษที่ผานมา สถาบันฯ ไดผลิตผล

งานวิจัยที่ถูกใชเปนฐานในการพัฒนานโยบายที่เปนประโยชนตอสาธารณะมาโดยตลอด 

สถาบันฯ มีความยินดีอยางยิ่งที่โครงการวิจัยเร่ือง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการ

บริโภคยาสูบ International Tobacco Control Policy Survey – Southeast Asia: ITC-

SEA (Thailand) ไดดําเนินการสํารวจรอบที่ 4 (2552) สําเร็จแลว  และไดนําเสนอผล

การศึกษา ในรูปของรายงานวิจัยที่มีคุณคายิ่งฉบับนี้   โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษานี้ 

เปนหนึ ่งในงานวิจัยระยะยาวที ่มีอยู เพียงไมกี ่โครงการ ในประเทศไทย ที่ไดติดตาม

สัมภาษณกลุมวัยรุนคนเดิมต้ังแตรอบที่ 1 (2548) เปนตนมา  

 

สถาบันฯ  มีความภูมิใจที่ผลงานวิจัยเ ร่ืองนี้ถูกนําไปใชประโยชน  ในการ

ประเมินผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบตางๆ ของรัฐบาล     และ  

ขอสนับสนุนรวมทั้งเปนกําลังใจใหกับคณะนักวิจัยของโครงการวิจัยนี้ และหวังที่จะเห็น

การนําผลการวิจัยคร้ังนี้ไปใชใหเกิดประโยชนเพื่อเปนแนวทางปองกันการสูบบุหร่ีของ

วัยรุน  และเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหร่ีไดในที่สุด 

 

      
 (รองศาสตราจารย ดร. สุรียพร พันพึ่ง) 

 ผูอํานวยการสถาบันวิจยัประชากรและสังคม 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (International 

Tobacco Control Policy Surveys) เปนโครงการรวมระหวางประเทศในภูมิภาคตาง ๆ 

ของโลก  เพื่อติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศตาง ๆ 

การสํารวจครั้งที ่  4  นี้   สามารถดําเนินงานสําเร็จเปนรายงานไดนั้น   ไดรับความ

อนุเคราะหจากหลายฝาย  ซึ่งคณะผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณอยางสูงในความมีน้ําใจ

และความชวยเหลือจากทานและหนวยงานของทานที ่มีสวนทําใหการสํารวจครั ้งนี้

ประสบความสําเร็จและมีโอกาสนําเสนอผลการวิเคราะหสูสาธารณชน   

 

  ขอบคุณสํานักงานสถิติแหงชาติ   ที่ใหความอนุเคราะหแผนที่คลุมเขต  พื้นที่

ตัวอยางใหมที่สุมเพิ่มเติม  ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตเมืองในจังหวัดตาง ๆ  เพิ่ม

จากการสํารวจในรอบที่ 3  และสํานักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ใหความ

อนุเคราะหบัญชีรายช่ือครัวเรือนในพื้นที่ตัวอยางเปดใหม    รวมทั้งเจาหนาที่ในทุกอําเภอ

ผูนําชุมชน  กํานัน  ผูใหญบาน   และผูประสานงานในพื้นที่   ที่ชวยประสานงานและ 

อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลในพื้นที่   รวมทั้งหนวยราชการในพื้นที่สํารวจ  

ไดแก  กรมชางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ  

 

ขอบคุณคณะทํางานสนาม  ที่ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ  และ

ขอขอบคุณผูใหขอมูลทกุทาน  ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามอยางจริงใจและต้ังใจ    

 

โครงการ ฯ ขอขอบคุณคณะวิจัยจากหนวยงานตางประเทศ  ไดแก Ron Borland 

จาก Cancer Council Victoria  ประเทศออสเตรเลีย  Geoffrey T. Fong  จาก University 

of Waterloo ประเทศแคนาดา   Michael K. Cummings  จาก Roswell Park Cancer 

Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา  
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สุดทายขอขอบคุณ National Institutes of Health (NIH) ทีก่รุณาใหทุนสนับสนนุใน

การดําเนินโครงการ ITC-SEA ประเทศไทย  ผานทาง Transdisciplinary Tobacco Use 

Research Center (TTURC)  ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Canadian Institute of Health 

Research (CIHR) 

 
คณะผูวิจัย 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการสํารวจระดับประเทศเพื่อติดตามผลกระทบเชิงนโยบายใน

การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสํารวจกลุมวัยรุน  รอบที่ 4 (พ.ศ. 2552) 

ภายใตโครงการ International Tobacco Control Survey-Southeast Asia (ITC-SEA) 

รายงานวิจัยนี้เสนอผลการศึกษาในประเด็น อัตราความชุกและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

วัยรุนไทย   ความคิดเห็น ความเช่ือ ความรูเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทย 

การรับรูของวัยรุนไทยเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน

ประเทศไทย และการเปล่ียนแปลงนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบตอวัยรุนไทย  ที่เกิดข้ึน

ในระหวางการสํารวจทั้ง 4 รอบ  ในการสํารวจรอบที่ 4 นี้มีจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

958 คน เปน เปนกลุมตัวอยางเกา 814 คน และเปนกลุมตัวอยางใหม 144 คน   
 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปน วัยรุนชายรอยละ  54.6 และวัยรุนหญิง

รอยละ 45.4 กลุมตัวอยางมีอายุเฉล่ีย 17.4 ป  และอัตราความชุกของการสูบบุหร่ีของ

วัยรุนเทากับ 21.5 โดยอัตราความชุกของการสูบบุหรี่ของวัยรุนชายมากกวาวัยรุนหญิง 

10 เทา   และเปนเร่ืองที่นากังวลเปนอยางมากที่มีกลุมตัวอยางประมาณรอยละ  10  สูบบุหร่ี

มากกวา  10 มวนตอวัน และกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีรอยละ  36.9  เคยด่ืมเหลาเบียร  

มากกวา 5 คร้ัง 

 

ในประเด็นของจิตลักษณะและสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา ประมาณหนึ่งในหก

ของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี   รูสึกเศราหลายคร้ังหรือเศราตลอดเวลา  และกลุมตัวอยางที่

สูบบุหร่ีรูสึกไมชอบตัวเองสูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเกือบ 3 เทา นอกจากน้ี กลุม

ตัวอยางที่สูบบุหร่ีรูสึกโดดเด่ียวหลายคร้ังหรือตลอดเวลามากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบ

บุหร่ีเกือบ 2 เทา  และประเด็นของบุคคลใกลชิดวัยรุน  ไมวาจะเปนคนในครอบครัว หรือ

เพื่อนสนิทมีบทบาทสําคัญกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี

เกือบทั้งหมด มีเพื่อนสนิทอยางนอย 1คนที่สูบบุหร่ี  และอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุน

เพิ่มข้ึนตามจํานวนผูสูบบุหร่ีในครัวเรือน 
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วัยรุนสวนใหญยอมรับวาการสูบบุหร่ีเปนส่ิงที่ไมดี และยอมรับการสูบบุหร่ีของ

เพศชายมากกวาเพศหญิง  ในสวนของความรูเร่ืองผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ

พบวา  วัยรุนจํานวนไมนอยที่ยังไมทราบวาการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของโรคเส่ือม

สมรรถภาพทางเพศในเพศชาย  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคหัวใจวาย  เปนสาเหตุของเนื้อ

ตายบริเวณปลายมือปลายเทา  และทําใหแทงบุตร   วัยรุนสวนใหญสูบบุหร่ีที่ผลิตจาก

โรงงาน   กลุมวัยรุนมีแนวโนมที่สูบบุหร่ีมวนเองเพิ่มมากข้ึน และในสวนของการโฆษณา

สงเสริมการขายพบวา วัยรุนสวนใหญ เคยเห็นการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีตาม

รานคายอย/รานคาใหญ รองลงมาคือ สถานบันเทิงประเภทตางๆ และผูขายเรตามทองถนน  

 

ปจจัยที่ใชทํานายการสูบบุหร่ีของวัยรุนตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติไดแก  เพศ  สถานภาพการศึกษา  จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ี  การด่ืม

เหลา/เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา  พื้นที่ที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีในบาน  ความรูสึกตอ

ตนเอง  ความเห็นตอส่ิงที่ตนเองกระทํา ความรูสึกเศรา  และความถี่ในการเห็นฉลากคํา

เตือนบนซองบุหร่ี  เมื่อเปรียบเทียบปจจัยที่ใชทํานายการสูบบุหร่ีของวัยรุนตัวอยาง  

พบวา  เพศ  จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ี  และการด่ืมเหลา/เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา  

เปนปจจัยสําคัญที่ใชทํานายการสูบบุหร่ีของวัยรุนในการสํารวจทั้ง 4 รอบ 

 

เมื่อประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยโดย

ใชขอมูลของการสํารวจทั้ง  4  รอบ ในสวนของนโยบายการหามขายบุหร่ีใหกับเด็กตํ่ากวา

อายุ 18 ป  พบวา  กลุมตัวอยางที่อายุตํ่ากวา  18  ปเกือบคร่ึง เคยซ้ือบุหร่ีในชวง 30 วัน

กอนการสํารวจ  และในประเด็นของมาตรการหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย  พบวา  กลุม

ตัวอยางประมาณคร่ึงหนึ่งเคยเห็นบุหร่ีวางโชวบนชั้นหรือเคานเตอร  ในสวนของการจํากัด

พื้นที่สูบบุหร่ีในบาน  พบวา  การหามสูบบุหร่ีทุกพื้นที่เพิ่มมากข้ึนในทุกรอบการสํารวจ   

เชนเดียวกันกับความสําเร็จอยางตอเนื่องของนโยบายการปรับเปล่ียนฉลากคําเตือนบน

ซองบุหร่ี  จากชนิดขอความเพียงอยางเดียวมาเปนรูปภาพประกอบดวย  พบวา สัดสวน

ของกลุมตัวอยาง เห็นวาฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพจาก

การสูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน   
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Executive Summary 
 

 

Smoking remains a major health problem in Thailand. Adolescent smoking is of 

particular concerns since smoking could have great effect on both physical and 

mental health of adolescent. Most of Thai ongoing programs and policies related 

to tobacco control primarily target adolescent to curb the negative effects of 

smoking advertising. The International Tobacco Control (ITC) Thailand Survey 

aims to evaluate the tobacco control policy employing a cohort survey with 

replenishment. The main focus in this study was on adolescents. Smoking 

behavior, knowledge, beliefs, opinions, and attitudes about smoking and 

tobacco use among adolescents in Thailand were examined. This wave 4 study 

also highlighted “Stop smoking, stop harming people in public place”  campaign 

including 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, home smoking restriction,  and ban of selling 

tobacco to youth under 18. 

 

The sample size in Wave 4 was 958, including 814 old samples who were 

recruited in Wave 1, Wave 2, or Wave 3 and 144 replenishments. Fifty four point 

six percent of samples were male adolescents. The sample average age was 

17.4 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. Fifty two point seven percent of samples lived in the rural areas. 

The replenishments because of the selection criteria were younger and less 

educated, and because of greater drop-out in urban areas, were more likely to 

live in urban areas comparing to the old samples. 
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Proportion of smokers increased in every wave as would be expected with an 

ageing cohort with a high retention rate. In Wave 4, 21.5 percent of samples 

were smokers. Smaller proportion of female adolescents smoked with in the last 

30 days comparing to male. Thirty six point five percent of male samples and 3.4 

percent of female samples 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 15.2. 

Older samples were more likely to be smokers. When comparing between 

students and non-students, proportion of smokers for non-students were higher. 

The proportions of smokers in the rural and urban areas were quite similar. 

Bangkok carried the highest percentage of smokers followed by the southern 

region while the Northern region carried the lowest percentage of smokers.  The 

higher rates in Bangkok are particularly notable as there was more 

replenishment here and thus the sample had more young people where smoking 

rates are lower. More than half of smokers smoked everyday and larger than 10 

percent of smokers smoked more than 10 cigarettes a day. It should be noted 

that many adolescent smokers tend to be addicted to smoking. More than half of 

smokers had a cigarette, or felt like having a cigarette, first thing in the morning. 

Moreover, smoking and drinking alcohol were found together among adolescent 

smokers.  Thirty six point nine smokers reported that they have ever drunk 

alcohol or beer more than 5 times. 

 

Examining the emotional state and self esteem of adolescent show that smokers 

were more likely to feel sad, dissatisfied with themselves, feel that they have 

done many things wrong, and feel lonely.  Smoker had positively attitude toward 

smoking in general even though most adolescent perceived that smoking is not 

good thing and is not socially acceptable. Male smoking was viewed as more 
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acceptable in the society than female smoking. However, a small number of both 

smokers and non-smokers agreed that smoking represents modern fashion. 

 

Environment could effectively influence smoking behavior of adolescents. 

Surrounding people such as family members and friends are crucial factor that 

determine’ adolescent smoking. Almost all smokers had at least 1 close friend 

who smoked. Adolescent smoking rate was lower in the non-smoking household 

as it was increasing with the number of smokers in the household. 

 

Level of knowledge of health impact of smoking is greatly high among 

adolescents. Higher than 90 percent of the sample concerned that harms of 

smoking included lung cancer, oral cavity, chronic obstructive pulmonary 

disease, and premature aging. However, many have not yet known many health 

conditions resulted from smoking such as impotence in male, cerebrovascular 

disease, heart disease, gangrene, and miscarriage. 

 

Building an adequate and effective adolescent immunization to stay away from 

smoking requires continuous policies and earnest policy enforcement. Such 

policies to tackle smoking among adolescent have been 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.   

 

The good success of campaigns and policy enactments to tackle smoking 

obviously showed on the home smoking restriction campaign and health 

warnings on cigarette package policy. The proportion of home smoking 

restriction has apparently increased in Wave 2, Wave 3, and Wave 4 comparing 

to those found in Wave 1. Similar to the smoking restriction campaign, health 

warnings on cigarette package policy have successively profound the health 
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concerns on smoking for both smokers and non-smokers. The proportion of 

adolescents who often notice health warnings on cigarette packages have 

consistently increased. Moreover, more adolescents highly concerned on health 

impact from smoking after the change of health warnings on cigarette packages 

from only messages to be pictures with messages. 

 

Policies have gradually been put in place to curb the negative effect of tobacco 

advertisements. While the government attempts have gained a lot of momentum 

so far, one can nevertheless foresee some limitations to its implementation in 

preventing adolescent from tobacco marketing strategies. Tobacco companies 

have been quite success on building brand loyalty among adolescents. Two 

third of adolescents who smoked had usual brand of cigarettes. Despite the 

recognized bans on both direct and indirect tobacco advertisements, there was 

a dearth of capability to enforce in practice.  More than 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 consistently increased. 

About half of adolescents have seen tobacco products on the shelves or on 

sales counters. It is noted that images of tobacco products on the shelves or on 

sales counters that have been seen were not limited to only smokers but also 

adolescents who are non-smokers as well. 

 

Crucial to the elimination of adolescent tobacco access and the preventing the 

initiation of tobacco use are the tobacco sale control policies. The sale 

prohibition to youth under 18 was undertaken but its fragmented enforcements in 

practice have existed.  Many adolescents under 18 had experiences in tobacco 

purchasing. More than half of adolescents under 18 have ever bought tobacco 

within the last 30 days prior to the survey. On the other hand, the proportion of 
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adolescents under 18 who have been rejected to sell tobacco due to their age 

have been consistently decline over time. 

 

Taking into account government challenges on how to deal with health impact 

from smoking, “Stop smoking, stop harming people in public place” campaign 

has aimed at protecting the non-smoker’s health in public. The campaign found 

itself well-equipped to pose the concern on smoking issues. Almost all 

adolescents have noticed the campaign which leaded new social and health 

concerns related to smoking among their family members and peers. Among 

adolescent smokers, many agreed that the campaign could reduce their 

likelihood to smoke in the future. 

 

Critical issues to be discussed at the future policy planning could include 

earnest policy enforcements and more comprehensive campaigns to eliminate 

adolescent smoking and protect non-smokers. For adolescent protection from 

being targeted of tobacco business, effective measures and campaigns have to 

be set in motion, which at minimum consists of proactive enforcement planning 

and awareness-raising tactics. More establishments of campaigns to prohibit 

smoking at home and schools with the extending plans to cover other public 

areas should be integrated in the future policies. Existing measures to regulate 

selling and advertising has not yet resulted in the effective curbing the negative 

outcomes from tobacco market strategies. Proactive enforcements on the 

existing bans of tobacco advertising and selling to those under 18 should be 

instructed. While the current health warning efforts clearly showed the satisfied 

outcome, they should be instructive to the future planning. Enlarging  the health 

warning size on the pack the cigarette with more verities of pictures and 

messages could further raise awareness of adolescent on social and health 

impacts from smoking. 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

บุหร่ี  นับไดวาเปนยาเสพติดชนิดหนึ่ง เพราะในบุหร่ีมีสารพิษหลายชนิดที่สงผลตอ

สุขภาพของผูสูบบุหร่ี เชน นิโคติน ทาร คารบอนมอนนอกไซต ไฮโดรเจนไซยาไนด หรือ

ไนโตรเจนออกไซด เปนตน  สารพิษเหลานี้จะสงผลใหผูสูบบุหร่ีไดรับอันตรายตอสุขภาพ

จนถึงแกชีวิตได  อีกทั้งภายในใบยาสูบมีสารเคมีที่เปนสารกอมะเร็ง  ทุกคร้ังที่สูดควันบุหร่ี

เขาปอดสารเคมีเหลานี้จะสัมผัสกับเซลลภายในผานปอด  ทําใหเซลลเกิดการกลายพันธุและ

เซลลเหลานี้จะกลายเปนเซลลมะเร็งในที่สุด   

 

การสูบบุหร่ีเปนปญหาพฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญ เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคตาง ๆ 

เชน โรคหัวใจ มะเร็งปอด ถุงลมโปงพอง เปนตน  นอกจากนี้การสูบบุหร่ีในผูสูงอายุจะเพิ่ม

อัตราเส่ียงตอโรคตางๆ  คารบอนมอนอกไซดจากบุหร่ีจะเขาไปแทนที่ออกซิเจนในกระแส

เลือด  ทําใหเลือดมีออกซิเจนนอย  อีกทั้งการสูบบุหร่ียังทําใหเปนโรคไซนัสอยางรุนแรง เปน

หวัดบอย เปนไข เจ็บหนาอก มีเสมหะ และไอแหง   บุหร่ียังมีผลเสียในระยะสั้น  กลาวคือ  

ทําใหสมรรถภาพทางกายลดลง หัวใจเตนเร็วข้ึน  และความดันโลหิตสูงข้ึนมากเมื่อเทียบ

กับคนปกติ  สวนในระยะยาวนั้นการสูบบุหร่ีใหโทษกับระบบตางๆ ของรางกาย (ลดา  

เล่ืองตระกูล และคณะ  2548) 

 

ขอมูลจากสถิติองคการอนามัยโลก พบวา ในป ค.ศ. 2010  มีผูเสียชีวิตจากการ

เจ็บปวยที่มีสาเหตุเนื่องจากการสูบบุหร่ีประมาณ 4 ลานคน  และคาดวาอีก  20 ป  ขางหนา  

ทั่วโลกจะมีผูเสียชีวิตดวยโรคที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ีสูงข้ึนปละ 10 ลานคน  โดยรอย

ละ 70  ของผูเสียชีวิตจะเปนประชากรจากประเทศกําลังพัฒนา และองคการอนามัยโลก

ยังทํานายวา อัตราตายจากการสูบบุหร่ีในศตวรรษที่ 21 จะสูงกวา อัตราตายจากการสูบ

บุหร่ีในศตวรรษที่ 20 ประมาณ 10 เทา  (WHO, 2010) 
 



2 
 

ในปจจุบันการเฝาระวังการสูบบุหร่ีในกลุมเยาวชนในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก กําลัง

ไดรับความสนใจเปนอยางมาก  เนื่องจากอุบัติการณการสูบบุหร่ีในกลุมเยาวชนมีจํานวนสูง

ถึง 250 ลานคน และเยาวชนเหลานี้จะเสียชีวิตเนื่องจากการสูบบุหร่ีตอเนื่อง  ในอนาคต  

ประมาณรอยละ 70 ของผูเสียชีวิตเหลานี้อยูในประเทศกําลังพัฒนา (WHO, 2006)  และมี

เยาวชนจํานวน 80,000 –100,000 คนตอวัน กลายเปนนักสูบบุหร่ีหนาใหม (Joy de  Beyer, 

2005)   ในสหรัฐอเมริกา พบวา ระหวางป ค.ศ. 2000 – 2008 นักเรียนที่กําลังศึกษาในเกรด 

6 – 8  มีอัตราการสูบบุหร่ีลดลง  จากรอยละ  21.6  ในปค.ศ. 2000  เปน รอยละ  14.6  ในป

ค.ศ. 2008  และนักเรียนที่กําลังศึกษาในเกรด 9 –12  มีอัตราการสูบบุหร่ีลดลง   จากรอยละ 

6.7 ในปค.ศ. 2000 เปนรอยละ  6.0  ในปค.ศ. 2008  (California Department of Public  

Health,  2009)  ในประเทศแคนาดา พบวา ในป ค.ศ. 2009  ผูสูบบุหร่ีที่อายุ 15 – 19 ป 

ประมาณ รอยละ 58 สูบบุหร่ีทุกวัน ซึ่งโดยเฉล่ียสูบ 11.4 มวนตอวัน และยังพบวา วัยรุนชาย

สูบบุหร่ีมากกวาวัยรุนหญิงเล็กนอย (รอยละ 14.9 และรอยละ 10.9 ตามลําดับ) และอัตรา

การสูบบุหร่ีของวัยรุนมีแนวโนมลดลงเล็กนอยจากรอยละ 14.8 ในปค.ศ. 2008 เปนรอยละ 

13.0 ในป ค.ศ. 2009  (Reid & Hammond, 2011)        

 

สําหรับกลุมประเทศเอเซีย ประเทศอินเดียเปนประเทศที่มีการบริโภคยาสูบอันดับ

สามของโลก โดยพบวา อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนชายสูงกวาวัยรุนหญิงมาก (รอยละ 

29.9 และรอยละ 5.6 ตามลําดับ) และวัยรุนรอยละ 40 เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออายุ 14 ป 

(JS Thakur, SR Lenka, S Bhardwaj & R Kumar. 2010) สําหรับประเทศมองโกเลีย มี

อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุน รอยละ 9.2 โดยวัยรุนชายมีอัตราการสูบบุหร่ีมากกวาวัยรุน

หญิงมาก (รอยละ 15.4 และรอยละ 4.4 ตามลําดับ)  (Rudatsikira, E., Dongog, J., 

Siziya, S., & Muula, A.S. 2008)  การสํารวจในประเทศอินโดนีเซีย พบวา  อัตราการสูบ

บุหร่ีของเยาวชน (อายุ 15 – 24 ป) เพศชายสูงกวาเพศหญิง (รอยละ 50 และรอยละ 7.6 

ตามลําดับ) และอัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนหญิงมีอัตราเพิ่มมากข้ึน เมื่อเปรียบเทียบ

กับประชากรหญิงกลุมอ่ืนๆ ซึ่งทําใหเห็นวาในอนาคตเยาวชนหญิงสูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน 

(Dewi F.S.T. & Supriyati 2009)   
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สําหรับในประเทศไทย  พบวา เด็กไทยอายุตํ่ากวา 18 ป เสพติดบุหร่ีเกือบ 5  

แสนคน  และเยาวชนอายุตํ่ากวา 24 ป เสพติดบุหร่ีกวา 1.5  ลานคน  ซึ่งในแตละปมี

เยาวชนที่เปนนักเสพบุหร่ีหนาใหม  และกลายเปนผูเสพประจํา  2 – 3  แสนคน  ทดแทน

ผูใหญที่เสียชีวิตเนื่องจากการสูบบุหรี่   ทําใหจํานวนผูสูบบุหรี่ในประเทศไทยคงที่ และ

พบวาต้ังแตป พ.ศ. 2534 – 2547  อายุเฉล่ียของผูที่เร่ิมสูบบุหร่ีเทากันทั้งชายและหญิง 

คือ 18  ป เยาวชนไทยสูบบุหร่ีเฉล่ีย  วันละ  8.3  มวน  คิดเปนเงินประมาณวันละ  20  บาท  

นอกจากนี้ยังพบวาบุหร่ีเปนส่ิงเสพติดชนิดแรกของวัยรุนและเปนส่ือนําไปสูการติดยาเสพ

ติดชนิดอ่ืนที่รายแรงกวา  (ประกิต  วาทีสาธกกิจ  2547)  และในป พ.ศ. 2550 มีเยาวชน

สูบบุหร่ีถึง 1.6 ลานคน เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2549 ประมาณ 1 แสนคน (สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  2551)  และการศึกษาของ ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ 

(2553) พบวา วัยรุนชายสูบบุหร่ีรอยละ 32.1 ขณะที่วัยรุนหญิงสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 2.7  

เมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจต้ังแตป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 พบวา อัตราการสูบบุหร่ี

ของวัยรุนเพิ่มสูงข้ึนตามลําดับ  และยังพบวาวัยรุนที่มีอายุเพิ่มมากข้ึนมีแนวโนมจะสูบ

บุหร่ีมากข้ึน  

 

 การปองกันและแกปญหาวัยรุนสูบบุหร่ีนั้นเปนเร่ืองที่บุคคลหลายฝายหลาย

หนวยงานตองชวยเหลือกัน  ไมใชเปนเร่ืองของแตละบุคคลอีกตอไป  ถึงแมการสูบบุหร่ีจะ

เปนสิทธิสวนบุคคลก็ตาม  แตโทษของการสูบบุหร่ีก็สรางความเดือนรอนใหแกผูที่อยูใกลชิด 

ตลอดจนส่ิงแวดลอม  เศรษฐกิจ และสังคม  สําหรับสถานการณและปญหาการสูบบุหร่ี

ของวัยรุนมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น  ภายใตกระแสสังคมบริโภคนิยม  และการ

สรางคานิยมใหม  กลยุทธของบริษัทบุหร่ีที่ทําการผลิตและการตลาดมุงทําใหเยาวชนและ

วัยรุนตองการลองมากข้ึน  หรือเขาใจวามีอันตรายลดลง  เชน  การผลิตบุหร่ีรสผลไม  

บุหร่ีรสออน (Light) หรือน้ํามันทารตํ่า (Low  Tar) เปนตน  ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดผลกระทบ

ระยะยาว ตอเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ   จําเปนอยางยิ่งที่สังคมไทยตองดําเนินการ

ปองกันและควบคุมดวยมาตรการที่มีประสิทธิภาพ  ระบบเฝาระวังในดานขอมูลขาวสาร  

มาตรการเชิงนโยบาย  และกฎหมายมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการปองกันและ

ควบคุมยาสูบของวัยรุน  การเขาใจสถานการณอยางเทาทันนําไปสูการพัฒนาระบบ
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ปองกันและควบคุมการสูบบุหร่ีของวัยรุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (นงนิด  เจริญ

งามเสมอ  2552) 

 

 ในการประชุมสมัชชาใหญองคการอนามัยโลก ปค.ศ. 1997 ประเทศสมาชิก 191 

ประเทศ ไดเรียกรองใหมีการดําเนินการจัดทํากรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ 

(Framework Convention on Tobacco Control : FCTC)  ซึ่งเปนขอตกลงของแตละ

ประเทศ  ที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบของประเทศนั้น ๆ    กรอบอนุสัญญา ฯ 

นี้เปนความรวมมือระหวางนานาชาติฉบับแรก   โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ การมุงเนน

และใหความสําคัญตอสุขภาพมากกวาผลประโยชนทางธุรกิจและการคา   ทั้งนี้กรอบ

อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบมีสาระสําคัญ คือ การลดอุปสงค (Demand) ของ

ยาสูบ  ไดแก  การใหการศึกษา  การสรางความตระหนักเร่ืองภัยบุหร่ี  การเพิ่มราคาและ

ภาษียาสูบ  การหามโฆษณาสงเสริมหรือสนับสนุนการขายบุหร่ี  การติดฉลากคําเตือน 

การชวยใหผูสูบบุหร่ีเลิกสูบ    และการลดอุปทาน (Supply) ไดแก  การสนับสนุนการ

ปลูกพืชทดแทนยาสูบ  มาตรการการจัดการบุหร่ีเถื่อน/บุหร่ีลักลอบ/บุหร่ีปลอม เปนตน 

ประเทศไทยเปน 1 ใน 40 ประเทศที่ไดลงนามในกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ 

(FCTC)  ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 

 
โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ  

(International Tobacco Control Policy Survey : ITC) เปนโครงการสํารวจเพื่อติดตาม

ผลการดําเนินตามอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ซึ่งปจจุบันมีการสํารวจใน 

20 ประเทศทัว่โลก ครอบคลุม รอยละ 50 ของประชากรโลก  และรอยละ 60 ของผูสูบบุหร่ี

ทั่วโลก  มีประเทศที่เขารวมโครงการประกอบดวย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 

อังกฤษ ไอรแลนด เยอรมัน ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด นิวซีแลนด เม็กซิโก อุรุกวัย บังคลาเทศ 

จีน เกาหลีใต มาเลเซีย ไทย  บราซิล อินเดีย ซูดาน และสาธารณรัฐมอริเชียส 

 

โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  
(International Tobacco Control Policy Survey - Southeast Asia : ITC - SEA 
(Thailand)) เปนโครงการศึกษาผลกระทบในระยะยาว  (Longitudinal Study)  เพื่อ
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ติดตามความเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึนในเร่ืองความรูเกีย่วกบัผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอ
สุขภาพ  ความเช่ือและทัศนคติเกี่ยวกับบุหร่ี  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี   รวมทั้งผลกระทบ
ของนโยบายการควบคุมการสูบบุหร่ีทีน่ํามาใชในชวงระยะเวลาทีท่ําการสํารวจ โดยทํา
การสํารวจทุก 1 ป ตอเนื่องเปนระยะเวลา 5 ป  และไดขยายระยะเวลาของโครงการฯ 
ตอไปอีก 5 ป เร่ิมดําเนนิการสํารวจรอบที่ 1 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 และจะเสร็จส้ิน
โครงการในป พ.ศ. 2558    พื้นที่ทาํการสํารวจครอบคลุม กรุงเทพมหานคร และ 4 ภาค
ของประเทศไทย ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต      
โดยสุมเลือก 2 จังหวัดในแตละภาค และแตละจังหวดัครอบคลุมทั้งเขตเมือง และเขต
ชนบท   

 
วัตถุประสงคหลักของการสํารวจรอบที่ 1 (2548)   รอบที่ 2 (2549)   และ

รอบที่ 3 (2551)   เปนการสํารวจอัตราความชุกของการสูบบุหร่ี   พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  ความคิดเห็นที่มีตอบริษัทผลิตยาสูบ   ความรูเร่ืองผลกระทบของ
บุหร่ีตอสุขภาพ  การโฆษณาสงเสริมการขายบุหร่ี  การรับรูการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี     
ความรูเร่ืองผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ  การรับรูเกี่ยวกับการรณรงคที่เกี่ยวของ
กับการสูบบุหร่ี  และการเลิกสูบบุหร่ี   

 
สําหรับประเด็นที่ศึกษาเพิ่มเติมในแตละรอบของการสํารวจ  มีดังนี้  
 
การสํารวจรอบที่ 2 มุงเนนในการติดตามประเด็นที่นาสนใจเพิ่มเติม  คือ  

ผลกระทบจากนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงในระหวางการสํารวจรอบที่ 1   และรอบที่ 2  คือ 
การใชฉลากคําเตือนแบบใหมที่เปนชนิดรูปภาพประกอบขอความทดแทนแบบเดิม      
ที่เปนชนิดขอความเพียงอยางเดียว  การหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย   และการจํากัดพื้นที่
สูบบุหร่ี    

 
การสํารวจรอบที่ 3  ไดมีการสํารวจเพิ่มเติมในประเด็นความคิดเห็นตอการ

บังคับใชกฎหมายหามการสูบบุหร่ีในผับบาร   เนื่องจากภายหลังการสํารวจรอบที่ 2  
รัฐบาลไดมีการออกกฎหมายเพ่ิมเติม และในการสํารวจรอบนี้ไดเนนการเปรียบเทียบผล
การสํารวจทั้ง 3 รอบ ในประเด็นของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ี และผลกระทบของ



6 
 
นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบที่เปล่ียนแปลงในระหวางการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  
และรอบที่ 3  คือ ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  การหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย  การจํากัด
พื้นที่สูบบุหร่ี    และการหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี   

 

สําหรับการสํารวจรอบที่ 4 เปนการสํารวจอัตราความชุกของการสูบบุหร่ี  

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี   ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี   ความคิดเห็นที่มีตอบริษัทผลิตยาสูบ  

ความรูเร่ืองผลกระทบของบุหร่ีตอสุขภาพ  การโฆษณาสงเสริมการขายบุหร่ี   การรับรู

เกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่     การติดตามความคิดเห็นตอฉลากคําเตือน

บนซองบุหรี ่   และการเลิกสูบบุหรี ่  โดยในการสํารวจเพิ่มเติมครั้งนี้ประเด็นที่
นาสนใจ คือ ผลของการรณรงคที่เกี่ยวกับการลดควันบุหรี่มือสอง ที่มีขอความใน
การรณรงควา  “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”    รวมทั้งผลกระทบ

ของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบที่เปล่ียนแปลงในระหวางการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  

รอบที่ 3 และรอบที่ 4   คือ ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  การหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย 

การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในบาน  การหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี     และการหาม

จําหนายบุหร่ีใหกับเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป   

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

วัตถุประสงคหลัก 
 

เพื่อติดตามผลกระทบของนโยบายและมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ที่ดําเนินการในประเทศไทย  ในชวงป  พ.ศ. 2548 – 2558 
 

วัตถุประสงคเฉพาะ 
 

1. เพื่อติดตามอัตราความชุกและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทย 

2. เพื่อติดตามความคิดเหน็ ความเช่ือ ความรูเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหร่ีของ

วัยรุนไทย 

3. เพื่อติดตามการรับรูของวัยรุนไทยเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบายควบคุม

การบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
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4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทยระหวางการสํารวจรอบที่ 1 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 

5. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของปจจัยเส่ียงของการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทย
ระหวางการสาํรวจในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3  และรอบที่ 4 

6. เพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบตอวัยรุนไทย  

โดยเปรียบเทยีบผลการสํารวจในรอบที ่1  รอบที ่2 รอบที ่3  และรอบที ่4 

 

1.3   ขอบเขตของการศึกษา 
 

โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
ดําเนินการสํารวจคูขนานในประชากร 2 กลุม คือ กลุมผูใหญที่สูบบุหรี่ และกลุมวัยรุน 
(ทั้งที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่)    รายงานวิจัยฉบับนี้  นําเสนอเฉพาะผลการสํารวจใน 
กลุมวัยรุน (อายุ 13 – 22 ป) สําหรับผลการสํารวจของกลุมผูใหญที่สูบบุหร่ี ไดนําเสนอ
แยกในรายงานวิจัยอีกฉบับหนึ่ง (รายงานการสํารวจระดับประเทศ  เร่ืองผลกระทบจาก
นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย   กลุมผูสูบบุหร่ี  รอบที่ 4  (พ.ศ.2552) 

 

พื้นที่ทําการสํารวจครอบคลุม กรุงเทพมหานคร  และ  4 ภาคของประเทศไทย  

ไดแก  ภาคเหนือ (เชียงใหม แพร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย นครราชสีมา)  

ภาคกลาง (นครปฐม สมุทรสาคร) และภาคใต (นครศรีธรรมราช  สงขลา) รวม 9 จังหวัด   

 

 

 

 



สวนท่ี2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1  อุตสาหกรรมยาสูบกับวัยรุนในประเทศไทย 
 

อุตสาหกรรมยาสูบเปนธุรกิจที่บ่ันทอนสุขภาพของผูสูบและผูสัมผัสควันบุหร่ี  

กฏหมายหามการโฆษณาประชาสัมพันธบุหร่ีซึ่งเร่ิมบังคับใชต้ังแตปลายป 2549  สงผลให

ยอดขายบุหร่ีลดลงประมาณรอยละ 10   ทําใหอุตสาหกรรมยาสูบตองหันมาพึ่งกลวิธี   

"การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)"   เพื่อใชเปนทางออกในการสรางภาพลักษณ   

และครองใจผูคนในสังคม โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม ไดแก  โครงการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม เชน  โครงการ "ยุวชนพิทักษรักษสายน้ํา" การใหทุนการศึกษา   การสนับสนุน

กิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานศิลปะ  กิจกรรมเหลานี้ เปนกลยุทธในการโฆษณา

แบบผสมผสานเพื่อพัฒนายอดขายในประเทศไทย   (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ  2551) 

 

นอกจากใชกลยุทธ การตลาดเพื่อสังคม เพื่อเพิ่มนักสูบบุหร่ีหนาใหมใหมากข้ึน  

อุตสาหกรรมยาสูบยังไดพัฒนานวัตกรรมในการผลิตที่หลากหลายรูปแบบ  และจําหนาย

ผลิตภัณฑ  ซึ่งทําการตลาดโดยศึกษากลุมเปาหมายเปนอยางดีเพื่อเพิ่มการบริโภค     

กลุมวัยรุนเปนเปาหมายสําคัญของอุตสาหกรรมบุหร่ี แมวายอดขายของบุหร่ีจะลดลง แต

วัยรุนมีอัตราการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน  โดยองคการอนามัยโลกพบวารอยละ 40 ของเยาวชน

ทั่วโลกอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ (Mackay & Ericksen, 2002) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาพบวา  อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนที่กําลังเรียนเกรด 8 ถึงเกรด 10

เพิ่มขึ้นกวาครึ่งในชวงป ค.ศ. 1991-2000 โดยเฉพาะในป ค.ศ. 2000 ผลการสํารวจ

พบวา หนึ่งในส่ีของนักเรียนที่จบมัธยมปลายสูบบุหรี่ (Nakajima, 2007)    ประเทศไทย

เปนอีกประเทศที่ตองเผชิญกับอัตราการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นในกลุมวัยรุน โดยในแตละปมี

วัยรุนไทยเสพติดบุหรี่รายใหม และกลายเปนผูสูบบุหรี่ประจําเปนจํานวน 2 - 3 แสน

คน มากกวาผูใหญที่เลิกสูบบุหร่ีซึ่งมีเพียงปละ 2 แสนคน (หริสร  ทวีพัฒนา  2552 และ 
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ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ  ม.ป.ป)  จากการสํารวจของสํานักงาน

สถิติแหงชาติ (2551) พบวา เยาวชนอายุ 15 – 24 ป มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก

รอยละ 10.9  ใน ป พ.ศ. 2549   เปน รอยละ 12.1 ในป พ.ศ. 2550  

 

บริษัทผูผลิตบุหร่ีเนนการทําการตลาดในกลุมคนไมสูบบุหร่ีเพื่อสรางลูกคารายใหม   

โดยมีเปาหมายคือ วัยรุน โดยเฉพาะวัยรุนหญิง  เพราะตลาดสวนนี้มีโอกาสขยายตัวไดมาก   

บริษัทผูผลิตบุหร่ีโนมนาวใหผูหญิงสนใจบุหร่ี  ดวยการออกแบบผลิตภัณฑบุหร่ีใหเหมาะกับ

ผูหญิงทั้งสีสันภายนอก กล่ิน  ทั้งยังจูงใจใหเช่ือวา  การสูบบุหร่ีทําใหรูปรางผอมเพรียว ดู

เปนผูหญิงเกง ทันสมัย เปนตัวของตัวเอง เทห และมีเสนหทางเพศ โดยส่ือผานทาง

ภาพยนตรหรือนิตยสารตางๆ  สงผลใหวัยรุนหญิงที่อยากมีภาพลักษณดังกลาวหันมา

สูบบุหร่ีมากข้ึน (สถาพร จิรัตนานนท  2552)  องคการอนามัยโลกระบุวา  ในป ค.ศ. 2000   

ผูหญิงทั่วโลกกวา 250 ลานคนสูบบุหร่ีทุกวัน ในจํานวนนี้รอยละ 9 ของผูหญิงในกลุม

ประเทศกําลังพัฒนาสูบบุหร่ีเปนประจํา (Mackay & Ericksen, 2002) ผลจากการสํารวจ

การสูบบุหร่ีของเด็กหญิงและวัยรุนหญิง  7 ใน 10 ประเทศอาเซียน (รวมทั้งประเทศไทย) 

โดยมูลนิธิเพื่อสังคมปลอดบุหร่ี (SEATCA) ในป พ.ศ. 2546- 2549 พบวา ผูหญิงเกือบทั้งหมด

ที่สูบบุหร่ีในปจจุบัน เร่ิมสูบบุหร่ีในชวงวัยรุน (Kin, 2009) องคการอนามัยโลกไดคาดการณ

วาอัตราการสูบบุหร่ีของหญิงไทยจะเพิ่มข้ึนจากรอยละ 2.6  เปนรอยละ 15 ในอีก 20 ป

ขางหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการเปดตลาดบุหร่ีเสรี  (ธัญญลักษณ เหล็กพิมาย  

2552)  

ชองทางหนึ่งของการโฆษณาบุหร่ี  คือ ผานส่ือบันเทิง  ถึงแมประเทศไทยจะมี

กฏหมายหามโฆษณาบุหร่ีผานส่ือ  แตบริษัทบุหร่ีเล่ียงกฏหมายนี้โดยการโฆษณาทางออม

ผานบริษัทภาพยนตรในตางประเทศ  เผยแพรทางโรงภาพยนตร  รานวีดิโอ  สถานีโทรทัศน   

หรือเครือขายโทรทัศนประเภทเคเบิ้ลซึ่งเปนวิธีที่ไดผล  และมีเปาหมายรวมกันที่วัยรุน     

(สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิรณรงค

เพื่อการไมสูบบุหร่ี  2553.)  การวิจัยที่ผานมายืนยันวา การโฆษณาผานส่ือบันเทิงโดยเฉพาะ
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ภาพยนตร มีผลตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน    การศึกษาของมารวิน  โกลดเบอร (2542)  

พบวา  การดูภาพยนตรฮอลลีวูด  ทําใหวัยรุนทดลองสูบบุหร่ีสูงข้ึน     โดยวัยรุนไทยที่ดู

ภาพยนตรในชวง 2 เดือนที่ผานมามากกวา 3 เร่ือง  เคยทดลองสูบบุหร่ีถึงรอยละ 33.0  

ในขณะที่กลุมที่ไมดูภาพยนตร   เคยทดลองสูบบุหร่ีรอยละ 25.0    การดูวิดีโอภาพยนตร

ฮอลลีวูดใหผลในทางเดียวกัน  โดยวัยรุนที่ดูวิดีโอภาพยนตร 4 เร่ืองหรือมากกวา  เคยทดลอง

สูบบุหร่ีรอยละ 32.0  ในขณะที่กลุมวัยรุนที่ไมดูวิดีโอภาพยนตร   เคยทดลองสูบบุหร่ีรอยละ 

24.0    เมื่อแยกอิทธิพลของการดูวิดีโอภาพยนตรฮอลลีวูดที่มีผลตอการทดลองสูบบุหร่ี

ของวัยรุน 2 กลุม  คือ  กลุมวัยรุนอายุนอย (14 – 15 ป)  และกลุมวัยรุนอายุมาก (16 - 17 ป)  

พบวา  การดูวีดีโอภาพยนตร   มีผลตอการทดลองสูบบุหร่ีของกลุมวัยรุนอายุนอย 

มากกวากลุมวัยรุนอายุมาก นอกจากบุหร่ี ผลิตภัณฑยาสูบแบบอ่ืนๆ เชน บารากู (สวนผสม 

 
ภาพกระบอกสูบบารากู 

(ภาพจากwww.google.com) 

ของใบยาสูบกับกากน้ําตาล  สีและกล่ินสังเคราะห สูบโดยใช

กระบอกดูดควันบุหร่ีผานน้ํา)    ซึ่งกลายเปนแฟช่ันสําหรับกลุม

วัยรุน   โดยมีกลยุทธทางการตลาดที่หลอกลอผูหญิงและเด็กให

เสพติดยาสูบ  ศรีรัช  ลาภใหญ (2552)  ไดศึกษาการสูบบารากู  

พบวา พฤติกรรมการสูบบารากูกระทําควบคูกับการด่ืมแอลกอฮอล  

การเที่ยวกลางคืน  และการสูบบุหร่ี  

 

นอกจากนี้ ยังมีการโฆษณาที่ทําใหเช่ือวา  บารากูเปนผลไม  ไมอันตราย  ไมเสพติด  

ไมมีพิษภัย  หรือแมจะมีอันตรายก็นอยกวาบุหร่ี  เปนทางเลือกที่ดีกวาบุหร่ี  ปจจุบันพบวา 

บารากู ไดขยายตัวไปยังกลุมวัยรุนอายุนอยกวา   15  ป     สวนกลุมเยาวชนใน

ระดับอุดมศึกษาเร่ิมลดความนิยมเนื่องจากมองวา บารากู ไมทันสมัยเพราะไปแพรหลาย

ในกลุมเด็กมัธยม 

 

แมวา บริษัทผลิตบุหร่ีจะพยายามทุกวิถีทางในการสรางภาพลักษณที่ดีเพื่อเพิ่ม

ลูกคารายใหม แตวัยรุนสวนใหญยังมีภูมิตานทานที่ดีตอบริษัทผลิตบุหร่ี ผลการสํารวจ

ความคิดเห็นตอบริษัทผลิตบุหร่ีของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการ

บริโภคยาสูบในประเทศไทย  ในการสํารวจรอบที่ 3   พบวา  วัยรุนมากกวา รอยละ 50 

เห็นวา บริษัทที่ผลิตบุหร่ีไมควรไดรับอนุญาตใหทําการสงเสริมการขายบุหร่ีและควรจํากัด



12 

ใหจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบๆ โดยวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่เห็นดวยกับทั้ง 2 ประเด็นดังกลาว

มากกวาวัยรุนที่สูบบุหรี่  วัยรุนรอยละ 29.2 เห็นวา บริษัทผลิตบุหรี่บิดเบือนความจริง

เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี   โดยวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีเห็นดวยกับประเด็นดังกลาว

มากกวาวัยรุนที่สูบบุหร่ี (รอยละ 30.6 และรอยละ 22.9 ตามลําดับ)   และรอยละ  20.0  

ของวัยรุนเห็นวา  บริษัทผลิตบุหร่ีพยายามทําใหคนรุนเดียวกับตนเองหันมาสนใจการสูบ

บุหร่ี   ในสวนของทัศนคติของวัยรุนที่มีตอบริษัทผลิตบุหร่ี  พบวา  วัยรุนเพียงสวนนอย 

(รอยละ 8.7) ที่มีทัศนคติที่ดีตอบริษัทที่ผลิตบุหร่ี   โดยมองวา  บริษัทที่ผลิตบุหรี่ไดทําสิ่ง

ที่ดีใหแกชุมชน และเมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา วัยรุนที่สูบบุหร่ีมี

ความเห็นดังกลาวในสัดสวนที่สูงกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี (รอยละ 15.9 และรอยละ 7.0 

ตามลําดับ)  (ทวิมา  ศิริรัศมี  และคณะ  2553) 
 

2.2  นโยบาย  การดําเนินงาน และการติดตามผลการควบคุมการบริโภค
ยาสูบในประเทศไทย 

 
2.2.1 นโยบายและการดําเนินการควบคุมบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
 

ประเทศไทยใหความสําคัญกับการบริโภคยาสูบเปนลําดับตนๆ ของปญหาสุขภาพ  

โดยจะเห็นไดจากการกําหนดนโยบายและดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ  ทั้งนี้เพื่อ

ควบคุมการจําหนายบุหร่ีไมใหเปนไปอยางแพรหลาย  อาทิ  กฎหมายการหามขายบุหร่ีให

เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป   การหามโฆษณาบุหร่ี  การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีและกําหนดพื้นที่

อนุญาตใหสูบบุหร่ี  การข้ึนราคา/ภาษีบุหร่ี  กฎหมายภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี    และการ

หามโชวบุหร่ี ณ จุดขาย   โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภค

ยาสูบไดติดตามการกําหนดนโยบายตางๆ จากภาครัฐในแตละป  สามารถสรุปนโยบาย

ตางๆ ที่สัมพันธกับรอบการสํารวจของโครงการไดดังตอไปนี้   
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ก. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระยะกอนการสํารวจรอบท่ี 1 
(มกราคม 2548)  

 

กอนการสํารวจรอบที่ 1 ประเทศไทยกําหนดและบังคับใชกฏหมายในการควบคุม

การบริโภคยาสูบ  ดังตอไปนี้   

 

1) พ.ศ. 2517 มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขใหมีฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี   

โดยพิมพวา “การสูบบุหรี่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ”   

2) พ.ศ. 2525  เปล่ียนฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี เปน “การสูบบุหรี่เปน

อันตรายตอสขุภาพ”    

3) พ.ศ. 2529 มูลนิธหิมอชาวบาน ซึง่ปจจุบันคือ มลูนธิิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 

จัดต้ัง   “โครงการรณรงคเพือ่การไมสูบบุหร่ี”                                           

4) พ.ศ. 2532  รัฐบาลกอต้ังคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ 

(คบยช.) เปนคร้ังแรก  และประกาศใหมีการพิมพฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี 

ชนิดที่เปนขอความเพียงอยางเดียว  6 แบบ   ไดแก สูบแลวแกเร็ว  ควันบุหร่ี

จะทํารายลูก  สูบแลวจะมีกล่ินปาก  สูบแลวถุงลมพองตาย   ควันบุหร่ีฆา

คนตายได   และควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด  ตอมารัฐบาลไดปรับเปล่ียน

เพิ่มเติมขอความเปน  10 แบบ  ไดแก บุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด  บุหร่ีทําให

เกิดโรคหัวใจลมเหลว  บุหร่ีทําใหเกิดโรคถุงลมพอง   บุหร่ีทําใหเสนเลือด

สมองแตก   บุหร่ีนําไปสูส่ิงเสพยติดอ่ืน   บุหร่ีทําใหสมรรถภาพทางเพศ

เส่ือม   บุหร่ีทําใหแกเร็ว   ควันบุหร่ีฆาคุณใหตายได   ควันบุหร่ีทํารายผู

ใกลชิด   และควันบุหร่ีทํารายลูกในครรภ 

5) พ.ศ. 2532  ออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  หามการโฆษณา

ผลิตภัณฑยาสูบ   

6) พ.ศ. 2535  ออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  และ

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  หามสูบบุหร่ีในที่

ทํางานและที่สาธารณะ   
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7) พ.ศ. 2537  ปรับมาตรการทางภาษี  โดยเก็บภาษีเพิ่มข้ึนจากรอยละ 55  

เปนรอยละ 60 ของราคาบุหร่ี 

พ.ศ. 2538 เพิ่มเปนรอยละ 62 ของราคาบุหร่ี     

พ.ศ. 2539    เพิ่มเปนรอยละ 68 ของราคาบุหร่ี         

พ.ศ. 2541 เพิ่มเปนรอยละ 70 ของราคาบุหร่ี     

พ.ศ. 2543   เพิ่มเปนรอยละ 71.5 ของราคาบุหร่ี         

พ.ศ. 2544   เพิ่มเปนรอยละ 75 ของราคาบุหร่ี         

พ.ศ. 2549 เพิ่มเปนรอยละ 79 ของราคาบุหร่ี        

พ.ศ. 2550 เพิ่มเปนรอยละ 80 ของราคาบุหร่ี        

พ.ศ. 2552 เพิ่มเปนรอยละ 85 ของราคาบุหร่ี        

(ศูนยวิจยัและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 2550, 2553)  

8) พ.ศ. 2540  ออกพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี   กําหนด

เคร่ืองหมายแสดงพื้นที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีและเขตหามสูบบุหร่ี  และสภาพ

และลักษณะของเขตสูบบุหร่ีเพิ่มเติม 

9) พ.ศ. 2544  ออกพระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพกอต้ังสํานักงานสงเสริม

สุขภาพ (สสส.)  โดยกําหนดใหนําเงินรอยละ 2  ของภาษีบุหร่ีและสุรามาใช

ในการสงเสริมสุขภาพใหแกประชาชน 

10) พ.ศ. 2545  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข   กําหนดช่ือหรือประเภทของ

สถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และกําหนด

บริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี  และ

มีการขยายสถานที่สาธารณะใหเปนเขตปลอดบุหร่ีเพิ่มเติม 

11) พ.ศ. 2546 แกไขกําหนดช่ือหรือประเภทของสถานที่สาธารณะใหมีการ

กําหนดเขตปลอดบุหร่ีและพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546   หาม

รานคาทุกประเภทขายบุหร่ี  และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใหแกเด็กที่อายุตํ่ากวา 

18 ป 
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ข. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสาํรวจรอบท่ี 1 และ
รอบที่ 2 (มกราคม 2548 - สิงหาคม 2549)  

 
ระหวางการสาํรวจรอบที ่1 และรอบที่ 2 ประเทศไทยกาํหนดกฏหมายในการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบเพิม่เติม ดังตอไปนี้   
 
1) 25 มีนาคม  2548  กําหนดหลักเกณฑแสดงฉลากและขอความบนซองบุหร่ี  

โดยเปล่ียนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีจากชนิดขอความเพียงอยางเดียว

มาเปนชนิดรูปภาพคําเตือน 4 สี พรอมขอความบรรยาย  มีทั้งหมด 6 ภาพ 

และเพิ่มพื้นที่จาก 1 ใน 3 เปนรอยละ 50 ของพ้ืนที่บนซองบุหร่ี    

2) 24 กันยายน 2548  หามรานขายบุหร่ีวางโชวบุหร่ี ณ  จุดขาย 

3) 30 ธันวาคม 2548  กําหนดเคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี    

 
ค. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสาํรวจรอบท่ี 2 และ

รอบที่ 3 (สิงหาคม 2549 - มกราคม 2551)  
 

ระหวางการสาํรวจรอบที ่2 และรอบที่ 3 ประเทศไทยกาํหนดและบังคับใช

กฏหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบเพิม่เติม ดังตอไปนี้   
 
1) 1 กันยายน  2549   เพิ่มภาพฉลากคําเตือนพรอมขอความบรรยายบนซอง

บุหร่ี  จาก 6 ภาพ  เปน 9  ภาพ  และปรับปรุงใหส่ือความหมายใหชัดเจนข้ึน   

2) 31 สิงหาคม 2549   หามพิมพสรรพคุณบุหร่ีวา รสออน รสเบา ในบุหร่ีซิกา

แรต  บุหร่ีซิการ  และยาเสน   

3) 4 กันยายน 2549  กําหนดใหบุหร่ีซิกาแรตพิมพฉลากแสดงช่ือสารพิษและสาร

กอมะเร็งที่อยูในควันบุหร่ีที่ขางซองทั้ง 2 ขาง โดยกําหนดสารพิษ 2 ตัว ไดแก 

คารบอนมอนอกไซด  และไฮโดรเจนไซยาไนด และสารกอมะเร็ง 3 ตัว ไดแก 

นิโคติน ทาร และฟอรมาลดีไฮด  
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4) 29 ธันวาคม  2549   ประกาศเพิ่มพื้นที่เปนเขตปลอดบุหร่ีโดยไดประกาศให

สถานที่หลายแหง เปนเขตปลอดบุห ร่ีทั้ งหมด   เชน   โรง เ รียน   หรือ

สถาบันการศึกษาระดับที่ตํ่ากวาอุดมศึกษา  ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบ

ศาสนกิจในนิกาย  หรือศาสนาตาง ๆ เปนตน     

5) 29 พฤศจิกายน  2550   ปรับปรุงชื่อ หรือ ประเภทของสถานที่สาธารณะใหมี

การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี    และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด

ของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี   รวมทั้ง

กําหนด สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ี

ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535   โดยกําหนดให

เขตปลอดบุหร่ีตองมีสภาพและลักษณะดังตอไปนี้  1) ตองแสดงเคร่ืองหมาย

เขตปลอดบุหร่ีตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด   2) ไมมีการสูบบุหร่ี   และ 

3) ไมมีอุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหร่ี    

 (สํานกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและยาสูบ   

กรมควบคุมโรค  2549) 
 

ง. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสาํรวจรอบท่ี 3 และ
รอบที่ 4 (มกราคม 2551 – เมษายน 2552)  

 

ระหวางการสํารวจรอบที่ 3 และรอบที่ 4  ประเทศไทยกําหนดและบังคับใช

กฏหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบเพิ่มเติม  ดังตอไปนี้   
 

1) 23 มกราคม 2551 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ี  และเขตปลอดบุหร่ี  

ดังนี้ 

 
เคร่ืองหมายแสดงเขตสูบบุหร่ี 

เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่  ใหมีลักษณะเปนวงกลมพื้นสีขาวมี

ขอบสีฟาหนา 1 ใน 10 ของขนาดเสนผาศูนยกลาง  ที่มีความยาว

รวมกันไมตํ่ากวา 10 เซนติเมตร  โดยมีรูปมวนบุหร่ีซิกาแรตและ

ควันสีดําอยูตรงกลาง  ความกวางของมวนบุหร่ีซิการตองเทากับ

ความหนาของขอบสีฟา   และความยาวของมวนบุหร่ีซิกาแรต  
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ตองไมนอยกวา 2 ใน 3 ของขนาดเสนผาศูนยกลาง  โดยใหมีขอความ “เขตสูบบุหร่ี”  หรือ

ขอความอ่ืนทํานองเดียวกันดวยตัวอักษร “อังสนา  นิว”  (Angsana New)  หรือ ตัวอักษรอื่น

ที่ลักษณะใกลเคียงกัน  เปนตัวหนาสีแดง  มีขนาดไมนอยกวา 50 พอยท  ประกอบอยู

บริเวณใกลเคียงกับวงกลมและใหแสดงไวโดยเปดเผย    และสามารถมองเห็นไดอยาง

ชัดเจน  ภายในบริเวณสถานที่ที่จัดไวเปนเขตสูบบุหร่ี    

 
เคร่ืองหมายแสดงเขตหามสูบบุหร่ี 

เครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่  ใหมีลักษณะเหมือนกับ

เคร่ืองหมายเขตสูบบุหร่ี  คือ  วงกลมพื้นสีขาว  แตใหมีขอบสีแดง 

และมีเสนสีแดงพาดทับ  โดยความหนาของขอบสีแดง  และความ

ยาวของบุห ร่ีซิกาแรตตองไมนอยกวา  2  ใน  3  ของขนาด

เสนผาศูนยกลาง   และมีขอความ “หามสูบบุหร่ี  ฝาฝนมีโทษปรับ  
 

2,000 บาท”  หรือขอความทํานองเดียวกัน  การแสดงเคร่ืองหมายของเขตปลอดบุหร่ี  

จะตองจัดแสดงไวโดยเปดเผย  และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน   หรืออาจจัดแสดง

เปน ปายถาวร  ปายแขวน  ปายต้ังโตะ  หรือ ปายสต๊ิกเกอร  ไดตามความเหมาะสมของ

สถานที่   สําหรับสถานที่สาธารณะที่กําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด   แตมีขอยกเวน

สําหรับบริเวณที่จัดเปนเขตสูบบุหร่ีไวเปนการเฉพาะ  ผูดําเนินการอาจจัดใหมีขอความ

“ยกเวน  บริเวณที่จัดเปนเขตสูบบุหร่ี” หรือขอความทํานองเดียวกัน  ประกอบอยูกับ

ขอความ  “หามสูบบุหร่ี  ฝาฝนมีโทษปรับ 2,000 บาท”  ก็ได    

 

2) 27  กุมภาพันธ 2551 ไดมีพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 

เพื่อควบคุมการใชส่ือโทรทัศนในการโฆษณาสงเสริมการขายบุหร่ี    โดยไดกําหนดใหมี

การตรวจพิจารณาภาพยนตรโดยใหคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน   

กําหนดดวยวา  ภาพยนตรดังกลาวจัดอยูในภาพยนตรประเภทใด  (พระราชบัญญัติ

ภาพยนตรและวีดิทัศน  2551)    และใชการแสดงเคร่ืองหมายกํากับความเหมาะสมของ

ผูชมภาพยนตร ในกรณีที่มีความเกี่ยวของกับบุหร่ี  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

กลุมภาพยนตรในระดับทุกวัย หรือ ท ไมสามารถปรากฏภาพ 

ของบุหร่ีไดเลย 

  กลุม 13+  สามารถปรากฏภาพบุหร่ีไดในระดับนอย  โดยจะตอง 
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พิจารณาจากบริบทของเร่ืองที่ไมสามารถเล่ียงได  ปรากฏไดในจํานวนความถี่นอยมาก  

และการปรากฏนั้นตองนําเสนอใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบุหร่ีที่ชัดเจน  โดยตองไม

เปนการช้ีนํา  ชักจูง  หรือสรางคานิยม  ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหร่ี 

 
 กลุม15+ สามารถปรากฏไดในระดับปานกลาง  โดยจะตองพิจารณา 

จากบริบทของเร่ืองที่ไมสามารถเล่ียงได  และการปรากฏนั้นควรนําเสนอใหเห็นผลหรือโทษ

จากการสูบบุหร่ีที่ชัดเจน  ไมเปนเนื้อหาหลักของเร่ือง  ผูที่ทําใหปรากฏอาจเปนตัวเอกของ

เร่ืองโดยตองไมเปนการช้ีนํา  ชักจูง  หรือสรางคานิยม  ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหร่ี 

 
 
กลุม 18+  และกลุม 20+   สามารถปรากฏไดในระดับมาก 

แตตองไมเปนการชี้นาํ  ชักจูง  หรือสรางคานิยม  ทัศนคติเชิงบวกในการใชบุหร่ี 

 (พระราชบัญญติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551   2551) 

 
2.2.2  การติดตามผลของนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 

 
การทบทวนวรรณกรรมในสวนนี้ นําผลการวิจัยที่ผานมาเพื่อแสดงใหเห็นวา 

นโยบายและมาตรการตางๆ เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยที่ผานมามีการ

บังคับใชและสงผลมากนอยเพียงใด ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญที่ตองมีการติดตาม 
 
การหามขายบุหรี่ใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป     

 

แมวาประเทศไทยบังคับใชกฎหมายหามขายบุหร่ีใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ต้ังแต 

ป2546 แตผลการสํารวจที่ผานมาช้ีวา เด็กอายุตํ่ากวา 18 สวนใหญ ยังสามารถเขาถึงบุหร่ีได 

เชน การศึกษาของ ลักขณา  เติมศิริกุลชัย (2551) พบวา รอยละ 93.6 ของวัยรุนอายุตํ่า

กวา 18 ป สามารถซ้ือบุหร่ีโดยผูขายไมไดขอดูบัตรประชาชน  และรอยละ 68.3  ซื้อบุหร่ี

แบงขายเปนมวน  วัยรุนสวนใหญรอยละ 91.0  ซื้อบุหร่ีจากรานคาใกลบาน  ในขณะที่ผล

จากการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ รอบที่ 3 พบวา  วัยรุนที่

สามารถซื้อบุหร่ีไดโดยไมถูกปฏิเสธแมจะอายุไมถึง 18 ป มีสัดสวนตํ่ากวาการศึกษา

ขางตน กลาวคือ วัยรุนที่สูบบุหร่ีรอยละ 49.1 และวัยรุนที่ไมไดสูบบุหร่ี  รอยละ 58.2  
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รายงานวา  ไมเคยถูกปฎิเสธ การขายบุหร่ีใหเพราะอายุไมถึง 18 ป (ทวิมา ศิริรัศมี  และ

คณะ  2553)   

 
ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 

 
การศึกษาที่ผานมาช้ีวา วัยรุนสวนใหญรับรูเร่ืองฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี และ

เนื้อหาที่ฉลากคําเตือนตองการสื่อ การศึกษาของทวิมา  ศิริรัศมี และคณะ (2553) พบวา  

วัยรุนอายุ 13 – 21 ป ทั้งที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี  มากกวารอยละ 90 เคยเห็นฉลากคําเตือน

บนซองบุหร่ี   และวัยรุนที่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี     มากกวารอยละ  90  เห็นวา  

ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ   แตยังมีวัยรุนที่

สูบบุหร่ี  รอยละ 6.6  ที่เห็นวาฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีไมทําใหคิดถึงอันตรายจากการ

สูบบุหร่ีตอสุขภาพ    ในสวนของความนาเช่ือถือของฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีนั้น  พบวา  

วัยรุนรอยละ  78.2  เห็นวา  ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมีความนาเช่ือถือมาก   

 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาวัยรุนอายุ 13 - 18 ป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ของมณฑา  เกงการพานิช (2551)  พบวา  วัยรุน รอยละ 73.4  เคยเห็นและจําภาพคําเตือน

บนซองบุหร่ีได  โดยวัยรุนที่สูบบุหร่ี รอยละ  79.9 เคยเห็นและจําภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีได  

สําหรับความคิดเห็นตอประสิทธิผลของภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี  พบวา  วัยรุนรอยละ  

77.9 เห็นวา ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีมีประสิทธิผลมาก  โดยวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี รอยละ 

83.3 เห็นวา ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีมีประสิทธิผลมาก รองลงมาคือ วัยรุนที่เคยสูบบุหร่ี 

(รอยละ 74.2) และวัยรุนที่สูบบุหร่ี (รอยละ 53.6)   

 
การหามโฆษณาบุหรี่  

 
การโฆษณาบุหร่ีสงผลตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน Pierce et al. (1998) ไดชี้วาการ

โฆษณาสงผลโดยตรงตอการคอยๆ ติดบุหร่ีของเยาวชน และ  Biener and Siegel (2000) 

ระบุวาปจจัยอยางหนึ่งที่ทําใหวัยรุนเร่ิมลองสูบบุหร่ีคือ  การไดเห็นโฆษณาบุหร่ี  ปจจุบัน

จึงมีมาตรการที่หลากหลายในประเทศตางๆ ทั่วโลกที่ยับยั้งการโฆษณาบุหร่ีในหมูเยาวชน
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และวัยรุน   ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งไดมีกฎหมายหามโฆษณาบุหร่ีมาเปน

ระยะเวลากวา 2 ทศวรรษ 

 

ในอดีต  บริษัทบุหร่ีสามารถทําการโฆษณาเพื่อขายบุหร่ีได   แตหลังจากที่

ประเทศไทยมีกฎหมายหามโฆษณาบุหรี่ ในป พ.ศ. 2532   บริษัทบุหรี่จึงเปลี่ยนมาใช 

ตูโชวบุหร่ีมาเปนแหลงโฆษณาทางออมที่สําคัญ     ตอมาไดมีกฏหมายหามวางโชวบุหร่ี 

ณ จุดขาย  เมื่อวันที่   20 กันยายน  2548  สงผลใหบริษัทผลิตบุหร่ีตองใชกลยุทธอ่ืน เชน 

การขายสินคาที่มีโลโกเดียวกับบุหร่ี   การใหเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะตางๆ  

หรือใหเงินชวยเหลือกับองคกรตางๆ  และการใชกลยุทธ “เราหวงเยาวชน”  ซึ่งลวนเปน

การโฆษณาบุหร่ีทางออม    
 
แมจะมีกฏหมายหามการโฆษณาบุหร่ี แตในทางปฏิบัติยังมีการโฆษณาทางออม

อยูทั่วไป จากการสํารวจการโฆษณาบุหร่ี  ในรานคาในหางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ต    

รานสะดวกซ้ือ  รานขายของชํา/ขายของใชในบานทั่วไป  และเพิงชั่วคราว/ลอเข็น/ราน

ชั่วคราวอยูบนทางเทาหรือในซอย  เนาวรัตน เจริญคา (2549) พบวา รอยละ 45.4  มีการ

โฆษณาภายนอกราน  (โปสเตอร  การเรียงซองบุหร่ีใหเห็นชัดเจน หรือสัญลักษณยี่หอบุหร่ี 

หรือ การโฆษณาในลักษณะอ่ืน ๆ)   การโฆษณาดังกลาวสามารถมองเห็นไดจากถนน 

รอยละ 32.9   เปนการโฆษณาที่ติดอยูบริเวณประตู รอยละ 12.2    และรอยละ 86.5  มี

การโฆษณาภายในราน  การโฆษณาที่อยูในระดับสายตาของเด็ก รอยละ 48.4   

 

จากการสํารวจประสบการณของวัยรุนที่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่

ในชวง 6 เดือนที่ผานมา   ของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการ

บริโภคยาสูบ  พบวา  วัยรุน รอยละ 32.5  เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ตาม

แหลงตางๆ  โดย 5 อันดับแรก  มีดังนี้  รานคายอย/รานคาใหญ (รอยละ 19.0)  ผูขายเร

ตามทองถนน (รอยละ 13.5) โทรทัศน (รอยละ 10.6 ) หนังสือพิมพ/นิตยสาร (รอยละ 9.5) 

และโปสเตอร (รอยละ 9.3)     เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา วัยรุนที่สูบ

บุหร่ีเคยเห็นการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีมากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีเพียงเล็กนอย 

ยกเวนในรานคายอย/รานคาใหญและหนังสือพิมพ/นิตยสาร ที่วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีเคยเห็น
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โฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีมากกวา นอกจากนี้ ยังพบวา วัยรุนที่สูบบุหร่ีเคยเห็นการ

โฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีในดิสโกเทค/คาราโอเกะ/เลาจน/สถานบันเทิงตาง ๆ  มากกวา

วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี  (ทวิมา  ศิริรัศมี และคณะ 2553)   
 

การกาํหนดเขตปลอดบุหรี่  
 

มาตรการการกําหนดเขตปลอดบุหร่ีมีข้ึนเพื่อคุมครองผูไมสูบบุหร่ี   ขณะเดียวกัน 

ก็มีไวเพื่อแสดงใหเห็นถึงการไมสงเสริมการสูบบุหร่ี การศึกษาที่ผานมาช้ีใหเห็นวา 

มาตรการนี้ไดรับความพอใจจากผูที่ไมสูบบุหร่ีมากกวาผูสูบบุหร่ี จากการสํารวจรอบท่ี 3 

ของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ  พบวา วัยรุน รอยละ 

54.5  มีความรูสึกพอใจมากกับมาตรการหามสูบบุหร่ีในผับ บาร  เมื่อเปรียบเทียบระหวาง

วัยรุนที่สูบบุหร่ีและวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี พบวา วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีพอใจมากกับมาตรการ

ดังกลาวมากกวาวัยรุนที่สูบบุหร่ี   (รอยละ 58.5  และรอยละ 36.3  ตามลําดับ)    สําหรับ

ความคิดเห็นของวัยรุนตอการหามสูบบุหร่ีในคอฟฟช็อบและคาเฟ พบวา วัยรุน รอยละ 

59.1  รูสึกพอใจมาก เมื่อเปรียบเทียบระหวางวัยรุนที่สูบบุหร่ีและวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี พบวา 

วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี รูสึกพอใจมากกับมาตรการดังกลาวมากกวาวัยรุนที่สูบบุหร่ี (รอยละ 

64.0  และรอยละ 37.3  ตามลําดับ)  (ทวิมา  ศิริรัศมี และคณะ 2553) 
 

2.3   พฤติกรรมการสูบบหุรี่และการเลิกสูบบุหรีข่องวัยรุน 
 

2.3.1 พฤติกรรมการสูบบหุรี่ 
 

อัตราการสูบบุหรี่ :   
         

ในการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงในวัยรุนไทย  Suwanna Ruangkanchansetr และ

คณะ (2005)  พบวา วัยรุนสูบบุหร่ี รอยละ 5.4  ในจํานวนนี้  มีรอยละ 90.4 ที่สูบบุหร่ีบาง

เวลา  รอยละ 6.1 สูบบุหร่ีนอยกวา 20 มวนตอเดือน  และ รอยละ 3.5  สูบบุหร่ีมากกวา 

20 มวนตอเดือน   การศึกษาของทวิมา  ศิริรัศมี และคณะ (2551)  พบวา   วัยรุนสูบบุหร่ี

รอยละ 18.3 และมีถึงรอยละ 6.5 ที่สูบบุหร่ีมากวา 20 มวนตอวัน  
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ในตางประเทศ Lee  et al. (2005)  ศึกษานักเรียนในโรงเรียนมัธยมของประเทศ

มาเลเซีย พบวา  อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนเทากับรอยละ  14.0   

 

การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนที่เปนนักเรียน เกรด 7 - 9; อายุ 13 – 

15 ป  ในประเทศเชค ในป พ.ศ.  2545   พบวา   รอยละ 73.2   สูบบุหร่ี โดยอัตราการสูบ

บุหร่ีของวัยรุนชาย และวัยรุนหญิง ไมแตกตางกัน  (Sovinova H. and other,  2004) 
 

Kyrlesi และคณะ (2007)  ศึกษาในนักเรียนในประเทศกรีส พบวา  รอยละ 32.1 

รายงานวา  เคยทดลองใชผลิตภัณฑยาสูบ  โดยรอยละ 16.2  เปนผูใชผลิตภัณฑยาสูบใน

ปจจุบัน 
 

เพศกับการสูบบุหรี่  
 

ในเร่ืองความแตกตางของวัยรุนชายและวัยรุนหญิงในการสูบบุหร่ี  ศรัณญา 

เบญจกุล และคณะ (2550) พบวา วัยรุนชายมีโอกาสสูบบุหร่ีมากเปน 67.57 เทา ของ

วัยรุนหญิง    ขณะที่  Rudatsikira และคณะ (2008)  พบวา  วัยรุนชายในโรงเรียน  สูบบุหร่ี

สูงกวาวัยรุนหญิง 4 เทา  (รอยละ 22.0  รอยละ 5.2  ตามลําดับ)   สวนการศึกษาของ 

มณฑา  เกงการพาณิช (2551)  พบวา  อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนชายสูงกวาวัยรุนหญิง  

มากกวา 7 เทา  (รอยละ  21.0  รอยละ 2.9  ตามลําดับ)  ผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

ของวัยรุนหญิง  ในชวง  30 วันที่ผานมา พบวา วัยรุนหญิงสูบบุหร่ีมากถึงรอยละ 6.4  

(ธราดล  เกงการพานิช  2552)      
 

ผลจากการศึกษาระยะยาวเรื่องพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยรุนระดับประเทศ  

ของทวิมา ศิริรัศมี  และคณะ (2553)  พบวา  วัยรุนชายและวัยรุนหญิงมีอัตราการสูบบุหร่ี

เพิ่มข้ึน โดยในรอบการสํารวจที่ 1 (พ.ศ. 2548)  อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนชายและวัยรุน

หญิง คือ 20.3 และ 1.5 ตามลําดับ ในรอบการสํารวจที่ 2 (พ.ศ. 2549) อัตราการสูบบุหร่ี

ของวัยรุนชายและวัยรุนหญิง เพิ่มข้ึนเปน 27.8 และ 2.3 ตามลําดับ และในรอบการสํารวจ
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ที่ 3 (พ.ศ. 2551) อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนชายและวัยรุนหญิง เพิ่มข้ึนเปน 32.1  และ 2.7  

ตามลําดับ   ซึ่งเห็นไดวาอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนสูบข้ึนในทุกรอบของการสํารวจ   
 
อายุกับการสูบบุหรี่ 
 

นิทัศน  ศิริโชติรัตน  (2551)   ไดสํารวจนักเรียนอายุระหวาง 13 - 15 ป  พบวา  

รอยละ 13.8 เปนวัยรุนที่สูบบุหร่ี  ใกลเคียงกับมณฑา  เกงการพาณิช (2551)  ที่พบวา 

สถานการณการสูบบุหรี่ของวัยรุน อายุ 13 – 18 ป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสูงถึง

รอยละ 12.1   นอกจากนี้  ศรัณญา เบญจกุล และคณะ (2550)  พบวา วัยรุนอายุ 15 ป

ข้ึนไปมีโอกาสสูบบุหรี่มากเปน 4.4 เทา ของวัยรุนอายุนอยกวา 15 ป  ซึ่งสอดคลองกับ 

ทวิมา  ศิริรัศมี (2553)  ที่พบวา  อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่

เพิ่มขึ้น โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 13 ป สูบบุหร่ีเพียงรอยละ 8.6   กลุมตัวอยางที่มีอายุ 

19 ป สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25.3 และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 20 ป  สูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน

เปนรอยละ 28.4 
 
อายุเฉลี่ยทีเ่ริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก   
 

จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  สํานักงานสถิติแหงชาติ  พ.ศ. 2550  พบวา  

ในกลุมเยาวชนอายุ  15 – 24 ป  เร่ิมสูบบุหร่ีเมื่ออายุ 16.8  ป  ซึ่งลดลงจากอายุ  18.3 ป 

ใน พ.ศ. 2549 (สํานักงานสถิติแหงชาติ  2551, 2549 ) ธัญญาลักษณ  เหล็กพิมาย (2552)  

สํารวจนักเรียนหญิง พบวา รอยละ 10.2 ของวัยรุนหญิงหัดสูบบุหร่ีคร้ังแรกในขณะที่มีอายุ

ตํ่ากวา 12 ป   ในขณะที่การวิเคราะหพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของศูนยวิจัยและจัดการ

ความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ  มหาวิทยาลัยมหิดล  พบวา  อายุเฉล่ียเมื่อเร่ิมสูบบุหร่ีของ

วัยรุนไทยลดลงจาก 18.4 ป  ในป 2534  เปน 18.1 ป ในป 2549  โดยเฉพาะเพศหญิง

อายุเฉล่ียเมื่อเร่ิมตนสูบบุหร่ีลดลงจาก  21.6 ป ในป 2534 เปน 19.9 ป ในป 2549 

(ศรัณญา เบญจกุล  2552)     
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การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ของวัยรุนอายุระหวาง  15 - 20  ป  ในจังหวัด

อุดรธานี  พบวา อายุเฉล่ียที่เร่ิมสูบบุหร่ีคือ  15.05  ป  และอายุตํ่าสุดของการเร่ิมสูบบุหร่ี

คร้ังแรกคือ 13 ป (กิตติยาภรณ โชคสวัสด์ิภิญโญ  2548)   ซึ่งสอดคลองกับ ผลการสํารวจ

ของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล   

วัยรุนอายุระหวาง  13 – 17 ป  พบวา  อายุเฉล่ียเมื่อเร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกคือ 14.7 

ป (ทวิมา ศิริรัศมี 2553)   

 

การศึกษาในประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. 2541 พบวา ประมาณรอยละ 6 ของวัยรุนชาย  

และรอยละ 2  ของวัยรุนหญิง  เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกเม่ืออายุ 10 ป   (Gonghuan Yang et 

al., 2004)  เมื่อเปรียบเทียบระหวางประเทศจะเห็นวา  อายุที่เร่ิมสูบบุหร่ีในประเทศไทยสูง

กวาในอีกหลายประเทศ  เชน ประเทศยูเครน อาเจนตินา สหรัฐอเมริกา และรัฐเซีย เปน

ตน โดยตัวเลขสถิติทั่วโลกระบุวา ประมาณหนึ่งในส่ีของผูสูบบุหร่ีทั่วโลกเร่ิมสูบบุหร่ีมวน

แรกในชวงกอนอายุ 10 ขวบ โดยผูที่สูบบุหร่ีในวัยเยาวตางไดรับแรงผลักดันจากโฆษณา

และการสงเสริมการขายของบริษัทยาสูบ การหาซื้อบุหร่ีไดงาย และราคาที่ไมสูงนักของ

บุหร่ี (Mackay & Ericksen, 2002) 
 
2.3.2 พฤติกรรมการเลกิสูบบุหรีข่องวัยรุน 

 

ผลดีของการเลิกสูบบุหร่ีมีมากมายไมวาจะเปนดานสุขภาพ และดานสังคม ทั้งใน

เพศหญิงและชายในทุกกลุมอายุ   และไมวาจะปวยดวยโรคจากการสูบบุหรี่แลวหรือไม 

ก็ตาม  ผูที่เลิกสูบบุหร่ีจะมีอายุยืนยาวกวาผูที่ยังคงสูบบุหร่ีอยูตอไป   การเลิกสูบบุหร่ีลด

โอกาสเส่ียงในการเกิดมะเร็งปอด มะเร็งในระบบอื่นๆ  หัวใจวายกระทันหัน  เสนเลือดใน

สมองตีบตันกะทันหัน โรคถุงลมโปงพอง และโรคปอดเร้ือรังอ่ืนๆ  โดยเฉล่ียผูหยุดสูบบุหร่ี

จะมีน้ําหนักตัวเพิ่มมากข้ึนประมาณ 2.3 กิโลกรัม    การศึกษาท่ีผานมา  พบวา  วัยรุนที่

เลิกสูบบุหร่ีความเส่ียงของการที่จะเสียชีวิตจะลดลงอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกบัวยัรุนทีย่งัคง

สูบบุหร่ี   
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ในการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงในวัยรุน  Suwanna  Ruangkanchansetr และคณะ  

(2005)  พบวา สองในสามของวัยรุนที่สูบบุหร่ีตองการเลิกสูบบุหร่ี  ขณะที่ปรียาพร ชูเอียด 

(2550)  พบวา  รอยละ 21.0  เห็นวา  ปญหาสุขภาพเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูสูบบุหร่ี

ตองการเลิกสูบบุหร่ี  

 

ประกิต  วาทีสาธกกิจ  (2550)  รายงานวา  วัยรุนที่สูบบุหร่ีเปนประจํารอยละ 

83.0 พยายามที่จะเลิกสูบบุหร่ีแตไมสําเร็จ    ใกลเคียงกับผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบ

บุหร่ีของวัยรุนระดับประเทศ (บุปผา  ศิริรัศมี  และคณะ 2550)  ที่พบวา  วัยรุนที่สูบบุหร่ี 

รอยละ 77.4  เคยพยายามเลิกสูบบุหร่ีแตไมสําเร็จ  ขณะที่การศึกษาของปรียาพร  ชูเอียด 

(2550)  พบวา  วัยรุนที่สูบบุหร่ี รอยละ 52.5  เคยหยุดสูบบุหร่ี  ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษา

ของ Sovinova H. และคณะ  (2004)  ที่พบวา  วัยรุนที่สูบบุหร่ีเกือบคร่ึงหนึ่ง (รอยละ  48.8)  

รายงานวา  พวกเขาตองการเลิกสูบบุหร่ี    สําหรับวิธีการที่วัยรุนที่สูบบุหร่ีใชเลิกสูบบุหร่ี  

คือ คอย ๆ ลดจํานวนบุหร่ีที่สูบลงคร่ึงหนึ่งของการสูบตามปกติ  (พัชราวดี  ทองเนื่อง  และ

คณะ 2550)      

 

ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2544)  พบวา  วัยรุนที่สูบบุหร่ีมีอัตรา

การเลิกสูบไดเพียงรอยละ 2.5    ปรียาพร  ชูเอียด  2550   รายงานวา รอยละ 18.0  ของ

วัยรุนที่เลิกสูบบุหร่ีกลับไปสูบบุหร่ีใหมเพราะความเครียด  ขณะที่  นิพนธ  กุลนิตย (2538)  

พบวา  วัยรุนหญิงที่สูบบุหร่ีมีแนวโนมจะเลิกสูบบุหร่ีไดยากกวาวัยรุนชาย  เนื่องจากวัยรุน

หญิงมักจะกังวลตอน้ําหนักตัวที่เพิ่มข้ึนหลังหยุดสูบบุหร่ี  และความเคยชินที่ไดสูบบุหร่ี  

 

บุปผา  ศิริรัศมี  และคณะ (2550)  พบวา  วัยรุนที่สูบบุหร่ีถึงรอยละ 29.2  ที่ไมมี

แผนวาจะเลิกสูบบุหร่ี       การเลิกสูบบุหร่ี ไมใชเร่ืองงาย วัยรุนสวนใหญตางประสบความ

ลมเหลวในการเลิกสูบบุหร่ี โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนที่พยายามเลิกสูบบุหร่ีดวยตนเอง และ

ไมไดขอความชวยเหลือจากผูอื่น (Breland, et. al., 2009)  อัตราความลมเหลวในการเลิก

สูบบุหร่ีของกลุมวัยรุน  คือ  รอยละ 90 -95 โดยสวนใหญหันกลับมาสูบบุหร่ีอีกภาย

ระยะเวลา 1 เดือนภายหลังจากความพยายามเลิกสูบบุหร่ี (Myers, et. al., 2007; 

Kealey, et. al., 2007;  Robinson, et. al., 2003)   
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2.4   ปจจยัทีมี่อิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบหุรี่ของวัยรุน 
 

ในสวนนี้จะกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน  โดยแบงเปน

ประเด็นตาง ๆ  ไดแก ปจจัยดานประชากร  ปจจัยดานสังคม  ปจจัยส่ือสาธารณะ/ส่ือ

โฆษณา  ปจจัยดานความคิดเห็น/ความเชื่อ    

 
2.4.1  ปจจยัดานประชากร 

 
เพศ   
 

การศึกษาท่ีผานมาพบอยางสอดคลองกันวา ผูชายสูบบุหร่ีในสัดสวนที่สูงกวา

ผูหญิง (ปรียาพร  ชูเอียด 2550     มณฑา  เกงการพานิช 2551     ทวิมา ศิริรัศมี และ

คณะ 2553)   โดยอัตราสวนเพศชายตอหญิงในการสูบบุหร่ี เทากับ 18 : 1 (ประกิต   วาที

สาธกกิจ  2548)  ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผลจากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ใน

ป พ.ศ.2549  โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ในกลุมวัยรุน  อายุ 15 – 18 ป  มี

อัตราสวนเพศชายตอหญิงในการสูบบุหร่ี เทากับ 7 : 1  (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ  2550)  Tawima  Sirirassamee et al. (2008) พบวา  วัยรุนหญิงมี

โอกาสสูบบุหร่ีนอยกวาวัยรุนชายถึงรอยละ 90 

 
อายุ   
 

จากการศึกษาของ  Hammond et al.  (2008)  พบวา  อัตราการสูบบุหร่ีของ

วัยรุนไทยเพิ่มข้ึนมากที่สุดในชวงอายุ  16 – 17 ป  โดยเพิ่มจากรอยละ 3.8 ในชวงอายุ 16 ป  

เปนรอยละ 12.8  ในชวงอายุ 17 ป      ขณะที่ศรัณญา  เบญจกุล และคณะ (2552) 

พบวา  ชวงอายุ 15 – 18 ป มีอัตราสวนการสูบบุหร่ีเปนประจําของวัยรุนเพิ่มมากที่สุดคือ 

โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 67.7   
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การศึกษาวัยรุน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา  วัยรุนอายุ 13 - 18 ป สูบ

บุหร่ีรอยละ 12.1   เมื่อจําแนกตามชวงอายุ พบวา วัยรุนอายุ 13 - 15 ป สูบบุหร่ีรอยละ 6.1 

และวัยรุนอายุ 16 - 18 ป สูบบุหร่ีรอยละ 16.9 (มณฑา เกงการพาณิช  2551)     

 

การศึกษาของ Sovinova H. et al. (2004) ในประเทศเชค (Czech)  รายงานวา  

วัยรุนอายุ 13 ป  ที่สูบบุหร่ีทุกวัน มีรอยละ 3.7 ในขณะที่วัยรุนอายุ 14 ป และ15 ป ที่สูบบุหร่ี

ทุกวันสูงข้ึน เปนรอยละ 6.5  และรอยละ 13.7  ตามลําดับ      

 
อาชีพ / การศึกษา   
 

การศึกษาของทวิมา  ศิริรัศมี  และคณะ (2553) พบวา วัยรุนที่ไมไดเปนนักเรียน

สูบบุหร่ีมากกวาวัยรุนที่เปนนักเรียน (รอยละ 36.4  และรอยละ 13.3  ตามลําดับ)  วัยรุนที่

ประกอบอาชีพกรรมกร สูบบุหร่ีถึงรอยละ 48.3   

 

วัยรุนในโรงเรียนสายอาชีวศึกษามีแนวโนมที่จะสูบบุหร่ีสูงข้ึน  ทั้งยังมีอัตราการ

สูบบุหร่ีมากกวาวันรุนในโรงเรียนสายสามัญศึกษา  คือ  รอยละ 16  และ รอยละ 5.1  

ตามลําดับ (สตีเฟน  ฮาแมน  2548) 

 

มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีรายงานวา วัยรุนที่สูบบุหร่ี เพียงรอยละ 2.1 

เทานั้นที่มีผลการศึกษาดี    เยาวชนที่มีการศึกษาตํ่าและออกจากโรงเรียนเร็วจะมีแนวโนม

สูบบุหร่ีที่สูงกวาผูที่ยังคงอยูในระบบการศึกษา  และวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีมีความปรารถนาท่ี

จะศึกษาตอในระดับปริญญาโท  สูงกวาวัยรุนที่สูบบุหร่ีถึงกวาสองเทา  (ประกิต  วาที

สาธกกิจ  2550)   

 

จรรยา เศรษฐบุตร และคณะ (2550)  ศึกษาในกลุมวัยรุน อายุระหวาง 15 - 24 ป 

พบวา ผูมีการศึกษานอยกวามีความนาจะเปนที่จะสูบบุหร่ีมากกวาผูที่มีการศึกษาสูงกวา   

วัยรุนที่ทํางานมีความนาจะเปนที่จะสูบบุหร่ีมากกวาวัยรุนที่ยังคงเรียนหนังสืออยู  และ 

วัยรุนที่กําลังหางานมีความนาจะเปนที่จะสูบบุหร่ีสูงกวานักเรียน 2.5 เทา 
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Tawima  Sirirassamee  et al. (2008)  พบวา  วัยรุนที่เปนนักเรียนมีโอกาสจะ

สูบบุหร่ีนอยกวาวัยรุนที่ไมไดเปนนักเรียน   3 เทา    นอกจากนี้ การศึกษาของ Gonghuan 

Yang  และคณะ  (2004) ที่ศึกษาในเด็กวัยรุนจีนอายุระหวาง  11 – 20  ป  พบวา  วัยรุน

ที่ไมไดเปนนักเรียนมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาวัยรุนที่เปนนักเรียน  (รอยละ 8.3  และรอย

ละ 5.2  ตามลําดับ)  

 
2.4.2  ปจจยัดานสังคม 

 
ครอบครัว  
 

ครอบครัวมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของวัยรุนอยางมาก    เยาวชนที่สูบบุหรี่มัก 

มีพื้นฐานครอบครัวที่มีความกดดันและขาดความอบอุน   ผูปกครองใหเวลากับลูกไม

เพียงพอ หรืออยูในครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมเส่ียง เชน ด่ืมแอลกอฮอล 

เลนการพนัน   รายงานของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  (ประกิต  วาทีสาธกกิจ  

2550)   ย้ําถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอมในครอบครัวตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน โดย

พบวา วัยรุนที่ใหขอมูลวา ผูปกครองใหเวลากับลูกไมเพียงพอ เปนวัยรุนที่สูบบุหร่ี 

มากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีถึง 3.5 - 4.5 เทา  วัยรุนที่สูบบุหร่ีมีแนวโนมที่จะมาจาก

ครอบครัวที่มีสมาชิกชอบด่ืมเหลา  หรือเลนการพนัน 2 – 10  เทา  มีประวัติถูกตบตี  หรือ

ถูกทํารายภายในบานมากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี 4 – 12 เทา  นอกจากนี้ รายงานยังกลาววา 

การมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ี หรือสนับสนุนใหสูบบุหร่ีทําใหวัยรุนมีโอกาสติดบุหร่ีสูง  

 

การศึกษาของ  ศรัณญา เบญจกุล และคณะ (2550)  พบวา  การมีสมาชิกใน

ครัวเรือนสูบบุหร่ีต้ังแต 1 คนข้ึนไป  ทําใหวัยรุนมีโอกาสสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเปน 1.42 เทา  ของ

วัยรุนที่อาศัยในครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกสูบบุหร่ี  นอกจากนี้ยังพบวา  วัยรุนที่อยูใน

ครัวเรือนเด่ียว  และอยูกับญาติๆ หรืออยูกันเองระหวางพี่ ๆ นอง ๆ  มีโอกาสสูบบุหร่ีสูง

กวาวัยรุนที่อาศัยในครัวเรือนขยาย  (2.67 เทา และ 3.96 เทา  ตามลําดับ) การศึกษาของ

จรรยา เศรษฐบุตร และคณะ (2550) ในกลุมวัยรุน อายุระหวาง 15 -24 ป พบวา วัยรุนที่
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อาศัยอยูในบานที่มีคนสูบบุหร่ีอยูดวยอยางนอย 1 คน  จะมีความนาจะเปนที่จะสูบบุหร่ี

มากกวาวัยรุนที่ในบานไมมีใครสูบบุหร่ีถึง 12 เทา  

 

จากผลการศึกษาของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภค

ยาสูบ  (ทวิมา  ศิริรัศมี  และคณะ  2553)  พบวา  จํานวนผูสูบบุหร่ีในครัวเรือนนาจะ

สงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน  เนื่องจากเห็นตัวอยางและเกิดการเลียนแบบ

พฤติกรรม  กลาวคือ วัยรุนที่สูบบุหร่ีอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ีเฉล่ีย 0.9 คน  สวน

วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ีเฉล่ีย 0.6 คน  นอกจากนี้ วัยรุนที่สูบ

บุหร่ีมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหร่ี   รอยละ 29.9  ในขณะที่วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีมีพี่ชายหรือ

พี่สาวสูบบุหร่ีในสัดสวนที่ตํ่ากวามาก (รอยละ 17.7)    ในขณะเดียวกัน วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี

มีพี่ชายหรือพี่สาวที่ไมสูบบุหร่ี   รอยละ 29.4  สวนวัยรุนที่สูบบุหร่ีมีพี่ชายหรือพี่สาวที่ไม

สูบบุหร่ี   ในสัดสวนตํ่ากวา (รอยละ 18.4)  แสดงใหเห็นวา  บุคคลใกลชิดในครอบครัวมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน   ซึ่งในประเด็นนี้ Tawima Sirirassamee et 

al. (2008) ไดวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการไมสูบบุหร่ี และพบวา  การสูบบุหร่ีของ

สมาชิกในครัวเรือนเพิ่มความเส่ียงใหวัยรุนสูบบุหร่ี 1.4 เทา และในวัยรุนที่มีพี่ชาย หรือ

พี่สาวสูบบุหร่ีจะมีความเส่ียงที่จะสูบบุหร่ี 2.3 เทา   เมื่อเทียบกับวัยรุนที่พี่ชาย หรือพี่สาว

ไมสูบบุหรี่  เมื่อพิจารณาในระดับครัวเรือน  พบวา  ครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหรี่จะมีวัยรุน

สูบบุหร่ีเพียงรอยละ  14.3  ขณะที่ครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี 1 คน จะมีวัยรุนสูบบุหร่ีรอยละ 

20.0  ครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี 2 คนจะมีวัยรุนสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเปนรอยละ  26.5  และ

ครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี 3 – 4 คน  จะมีวัยรุนสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 48.0  แสดงใหเห็น

แนวโนมวา  ครัวเรือนที่มีจํานวนผูสูบบุหร่ีเพิ่มมากข้ึน  อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนก็จะ

เพิ่มมากข้ึนตามไปดวย 

 

เยาวชนหญิงที่มีแมหรือพี่สาวสูบบุหร่ีจะมีโอกาสที่จะสูบบุหร่ีสูงกวาการทีม่พีอสูบ

บุหร่ี  และเยาวชนที่สูบบุหร่ีจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงอ่ืนๆ มากข้ึน เชน การด่ืม

เหลา การใชยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ การเที่ยวกลางคืน  (ฉันชาย สิทธิพันธุ  2550)   
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การที่พอแม หรือสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ี ชวยสนับสนุนใหวัยรุนสูบบุหร่ีอาจ

เกี่ยวของกับการเปนแหลงบุหร่ีใหวัยรุน Hammond et al. (2008) พบวา รอยละ  3.8  

ของวัยรุนที่สูบบุหร่ีในไทย  รายงานวา  ไดบุหร่ีมาจากที่บาน  ในขณะที่ รอยละ  5.4  ของ

วัยรุนที่สูบบุหร่ีในมาเลเซีย  รายงานวาไดบุหร่ีมาจากที่บาน  ในขณะที่ผลการศึกษาของ  

Gonghuan Yang  et al.  (2004) พบวา  เกือบรอยละ 5  ของวัยรุนที่สูบบุหร่ีไดบุหร่ีมา

จากครอบครัวในการสูบบุหร่ีคร้ังแรก    
 
เพื่อน  

 

เพื่อน มีอิทธิพลอยางมากตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน การสํารวจสถิติการสูบบุหร่ี

ของประชากรไทย ป พ.ศ. 2549  พบวา  สาเหตุที่เร่ิมสูบบุหร่ี 5 อันดับแรกคือ อยาก

ทดลองสูบ รอยละ 44.0  ตามเพื่อน รอยละ 32.8   เพื่อเขาสังคม รอยละ 7.1 ความเครียด 

รอยละ 4.2    และเพื่อความโกเก รอยละ 3.5   (ธนนุช ตรีทิพยบุตร  2550)  ธัญญลักษณ 

เหล็กพิมาย  (2552)  พบวา วัยรุนหญิงที่สูบบุหร่ี รอยละ 32 สูบตามเพื่อนเพื่อใหเปนที่

ยอมรับในกลุมเพื่อน  มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  รายงานวา บุคคลที่มีอิทธิพลตอ

การสูบบุหร่ีมากที่สุดของวัยรุน  คือเพื่อนสนิท  และการสูบบุหร่ีคร้ังแรกมักจะเกิดจากการ

ชักนําของเพื่อน  และหัดสูบคร้ังแรกที่บานเพื่อน (ประกิต  วาทีสาธกกิจ  2550)   Tawima 

Sirirassamee et al. (2008) พบวา วัยรุนที่มีเพื่อนสนิทสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน 1 คน มีความเส่ียง

ที่จะสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน 1.61 เทา  Suwanna Ruangkanchansetr et al. (2005)  พบวา  

วัยรุนรอยละ 8.9  ไดรับอิทธิพลจากเพื่อนเปนแรงจูงใจใหสูบบุหร่ี  และมีถึงรอยละ 4.2 ที่

ไดบุหร่ีมาจากเพื่อน   

 

วัยรุนที่สูบบุหร่ีมักจะมีเพื่อนที่สูบบุหร่ีเชนกัน   จากการสอบถามถึงพฤติกรรม 

การสูบบุหร่ีของเพื่อนสนิท 5 คน  วัยรุนที่สูบบุหร่ีเกือบทั้งหมด (รอยละ 98.0)  มีเพื่อน

สนิทสูบบุหร่ีอยางนอย 1 คน    โดยรอยละ 45.8  มีเพื่อนสนิททั้ง 5 คนสูบบุหร่ี  ขณะที่

รอยละ 59.2  ของวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี ไมมีเพื่อนสนิทสูบบุหร่ี (ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ  

2553)   
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การด่ืมแฮลกอฮอล   
 

การสูบบุหร่ีและการด่ืมแฮลกอฮอลเปนพฤติกรรมเส่ียงที่มักพบรวมกัน  การ

สํารวจของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ  พบวา  

วัยรุนที่สูบบุหร่ีรอยละ 80.1  เคยด่ืมแฮลกอฮอล  โดยมีรอยละ 40.3  ที่เคยด่ืมแฮลกอฮอล  

มากกวา 5 คร้ัง  ในชวง 1 เดือนที่ผานมา  และมีรอยละ 60 ของวัยรุนหญิงที่สูบบุหร่ีมี

เพื่อนสนิทด่ืมเหลาเปนประจําทุกอาทิตย  (ทวิมา  ศิริรัศมี และคณะ  2553)  นอกจากนี้ 

ยังพบวา  วัยรุนที่ด่ืมเหลา / เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา  มีโอกาสสูบบุหร่ีมากกวาวัยรุนที่

ไมด่ืมเหลา / เบียร  โดยวัยรุนที่ด่ืมเหลา / เบียร 1 – 5 คร้ัง  มีโอกาสสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน 2.2 

เทา  ขณะที่วัยรุนที่ด่ืมเหลา / เบียรมากกวา 5 คร้ัง  มีโอกาสสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนถึง 4 เทา (ทวิ

มา ศิริรัศมี  และคณะ  2553)  ในการวิเคราะหหลายตัวแปรของ Tawima Sirirassamee  

et al. (2008)  พบวา  การด่ืมแอลกอฮอลมีผลตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน  โดยวัยรุนที่ด่ืม

แอลกอฮอลมากกวา 5 คร้ัง ในชวงหนึ่งเดือน  มีแนวโนนที่จะสูบบุหร่ีมากกวาวัยรุนที่ไมด่ืม

แอลกอฮอล  3.9 เทา   และวัยรุนที่ด่ืมแอลกอฮอล 1-5 คร้ัง ในชวงหนึ่งเดือน   มีความ

เส่ียงที่จะสูบบุหร่ี เทากับ 2.5 เทา    เมื่อเทียบกับวัยรุนที่ไมด่ืมแอลกอฮอล นอกจากนี้ 

การศึกษาของศรัณญา เบญจกุล และคณะ (2550)  พบวา  วัยรุนที่ใชสารอ่ืน ๆ อยางนอย 

1 ชนิด  อาทิ  สุรา  และยากระตุน เปนตน  มีโอกาสสูบบุหร่ีมากเปน 2.14 เทา ของวัยรุนที่

ไมใชสารเสพติด     จรรยา เศรษฐบุตร และคณะ (2550)  ศึกษาในกลุมวัยรุน อายุ 15 -24 

ป พบวา  วัยรุนที่ด่ืมเบียรมีความเส่ียงที่จะสูบบุหร่ีสูงกวาวัยรุนที่ไมด่ืมเบียรถึง 2.1 เทา  

และวัยรุนที่ด่ืมสุรามีความเส่ียงที่จะสูบบุหร่ีสูงกวาวัยรุนที่ไมด่ืมสุราถึง 4.5 เทา  

 
2.4.3  ปจจยัสื่อสาธารณะ / สื่อโฆษณา 
 
อุตสาหกรรมยาสูบ  ใชการโฆษณาผานส่ือตางๆ เปนยุทธวิธีหนึ่งในการขยาย

ตลาด ผลการศึกษาในประเทศอังกฤษยืนยันถึงความสัมพันธระหวางการสูบบุหร่ีของ

วัยรุนกับฉากสูบบุหร่ีในภาพยนตร  โดยไดผลการศึกษาที่สําคัญ 2 ประการ คือ  1) วัยรุน

ที่ชื่นชอบดาราที่สูบบุหร่ีในภาพยนตรมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร่ีสูงกวา

วัยรุนทั่วไปถึง 16 เทา  และ 2) วัยรุนที่เคยดูภาพยนตรที่มีฉากสูบบุหร่ีใหเห็นบอยคร้ัง  มี
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แนวโนมที่จะลองสูบบุหร่ีสูงกวาวัยรุนทั่วไปถึง 3 เทา  ในขณะเดียวกัน  ขอสรุปทาง

วิชาการจาก อังกฤษ  แคนาดา  ออสเตรเลีย  ฮองกง  และเยอรมัน  ที่ไดศึกษาเชิง

พฤติกรรมการเรียนรูของกลุมผูชมกับความสัมพันธดานบุหร่ีในภาพยนตร  พบวา  บุหร่ีใน

ภาพยนตรมีผลโดยตรงตอการเร่ิมตนสูบบุหร่ีในกลุมเด็ก  เยาวชน  ทัศนคติที่ดีตอภาพของ

บุหร่ีในฐานะของบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมการใชชีวิตปกติทั่วไป  โดยเฉพาะผู

สูบบุหร่ีที่เปนดารานํามีผลอยางมากตอทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหร่ี  (สถาบันแหงชาติ

เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  2552) 

 

บุปผา  ศิริรัศมี และคณะ (2549)  พบวา  ดารานักแสดงเปนผูที่มีอิทธิพลตอวัยรุน

อยางชัดเจน  วัยรุนที่เคยเห็นผูแสดงสูบบุหร่ีบอยมากมีรอยละ 9.2  วัยรุนที่เคยเห็นผูแสดง

สูบบุหร่ีบางบางคร้ังมีรอยละ 12.0  สวนวัยรุนที่ไมเคยเห็นผูแสดงสูบบุหร่ีเลยมีรอยละ 8.8  

สําหรับกลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ีรอยละ 11.7 บอกวามีดาราที่พวกเขาช่ืนชอบสูบบุหร่ี   

 
2.4.4 ปจจยัดานความคิดเห็น/ความเชื่อ 

 

การสูบบุหร่ียังเกี่ยวของกับความคิดเห็นและความเช่ือของแตละบุคคลอีกดวย ผล

การศึกษา  พบวา  วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี รอยละ 57.1 เช่ือวา  การสูบบุหร่ีเปนส่ิงที่นารังเกียจ  

ในขณะที่วัยรุนที่สูบบุหร่ีเพียงรอยละ  29.4 ที่มีความเช่ือดังกลาว  นอกจากนี้  วัยรุนที่สูบ

บุหร่ี   รอยละ 23.9  ยอมรับไดที่ผูชายอายุ 15 – 25 ป สูบบุหร่ี  ในขณะที่วัยรุนที่ไมสูบ

บุหร่ียอมรับไดเพียงรอยละ 12.2  สวนความคิดเห็นที่มีตอการสูบบุหร่ีของผูหญิง  พบวา  

วัยรุนที่สูบบุหร่ี  รอยละ 10.0  ยอมรับไดที่ผูหญิงอายุ 15 – 25 ป สูบบุหร่ี  ในขณะท่ี  

วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ียอมรับไดเพียงรอยละ 4.2   วัยรุนที่สูบบุหร่ีรอยละ 31.5 เห็นวา  คนอายุ

รุนเดียวกันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่  ในขณะที่วัยรุนที่ไมสูบบุหรี่เห็นดวย

เพียงรอยละ  16.9 และวัยรุนที่สูบบุหรี่มีความเชื่อวาการสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของ

ความทันสมัยมากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี (รอยละ 9.5  และรอยละ 4.9  ตามลําดับ) (ทวิมา  

ศิริรัศมี  และคณะ  2553)  
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2.5 ผลกระทบจากการสูบบุหรี ่
 

การสูบบุหร่ีนั้นนอกจากจะมีผลตอผูสูบโดยตรงแลว ยังทําใหผูอ่ืนที่อยูในระยะ

ของควันบุหรี่สูดเอาพิษจากควันบุหรี่เขาไปดวย   ทําใหเกิดอันตรายไดเชนเดียวกับผู

สูบบุหรี่  ในรายงานฉบับนี้จะเนนถึงผลของการสูบบุหรี่ตอสติปญญาของวัยรุน  และ

ผลของควันบุหร่ีมือสองตอบุคคลขางเคียง   
 
2.5.1  ผลกระทบตอระดับสติปญญาของวัยรุนทีส่บูบุหรี ่

 
การศึกษาของประเทศอิสราเอลในวัยรุนที่สูบบุหร่ีอยางนอยวันละ 1 มวน  พบวา  

วัยรุนที่สูบบุหร่ี โดยเฉล่ียจะมีไอคิวตํ่ากวาวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี    และยังพบวาระดับที่ตํ่ากวา

ของไอคิวสัมพันธกับจํานวนมวนบุหร่ีที่สูบตอวัน โดยคนที่ยิ่งสูบบุหร่ีเปนจํานวนมากในแต

ละวันระดับไอคิวจะยิ่งตํ่า   เมื่อเปรียบเทียบไอคิวระหวางพี่นองพบวา  วัยรุนที่สูบบุหร่ีจะ

มีไอคิวตํ่ากวาพี่หรือนองที่ไมสูบบุหร่ี  (มารคไวเซอร และคณะ (2009) อางใน  ประกิต 

วาทีสาธกกิจ  2554) 

 
2.5.2  ผลกระทบตอผูไดรับควันบุหรี่มือสอง  

 
การสูบบุหรี่นอกจากจะมีโทษตอผูสูบเองแลวยังทําใหผูอื่นที่อยูในบรรยากาศ

ของการสูบบุหร่ีสูดเอาควันพิษเขาไปดวย  การรับควันบุหร่ีเขาไปโดยที่มิไดสูบบุหร่ีก็

กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพไดเรียกวา  การสูบบุหร่ีที่มือสอง (Secondhand smoking)  

ผลกระทบของควันบุหร่ีมือสองมีดังนี้ 
 
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอเด็ก  

 
การสูบบุหร่ีระหวางต้ังครรภจะสงผลอันตรายในระหวางการคลอด และเปน

อันตรายตอตัวเด็กออนที่อยูในครรภ โดยสารนิโคตินและคารบอนมอนอกไซดที่อยูในบุหร่ี

สามารถสงผลใหแมคลอดกอนกําหนด เด็กที่เกิดมามีน้ําหนักนอย มีความเส่ียงตอการตาย

เฉียบพลัน หรือ มีความผิดปกติทางสมอง เปนตน  
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เด็กแรกคลอดที่ไดรับควันบุหร่ีขณะที่อยูในครรภจะมีโอกาสเกิดภาวะเสียชีวิต

เฉียบพลัน (Sudden infant death syndrome) ไดมากข้ึนในชวงปแรก  และมีโอกาสเพิ่ม

มากข้ึนถาเด็กยังไดรับควันบุหร่ีจากส่ิงแวดลอมหลังคลอด   มารดาที่ใหนมบุตร พบวา 

นิโคตินที่มารดาไดรับจากควันบุหร่ีจะขับออกทางน้ํานมไดและทําใหเด็กไดรับนิโคตินจาก

นมแมดวย  ในเด็กหลังคลอดที่ไดรับควันบุหร่ีมือสองอยางตอเนื่องมีโอกาสเกิดการติดเช้ือ

ในระบบทางเดินหายใจ  และการติดเช้ือในหูบอยข้ึน   นอกจากนี้  ยังมีโอกาสเปนโรค

หอบหืดและโรคภูมิแพมากขึ้น  (ฉันชาย สิทธิพันธุ  2550)  สอดคลองกับงานวิจัยของ

มณีรัตน  ธีระวิวัฒน และคณะ (2550)  และลักขณา เติมศิริกุลชัย   (2550)  ที่พบวาการ

สูบบุหร่ีของคนในครอบครัวทําใหอุบัติการณของโรคหลอดลมอักเสบ  และปอดอักเสบใน

วัยทารกและในเด็กอายุตํ่ากวา  2  ป  เพิ่มขึ้น  และยังมีผลเสียตอเนื่องในวัยรุน  และวัย

ผูใหญอีกดวย   

 

จากการวิจัยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจสวนลางในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบ 

กับการสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง  พบวา  เด็กที่มารดาไดรับควันบุหร่ีขณะต้ังครรภจะมีความ

เส่ียงตอการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจสวนลางสูงกวาเด็กที่มารดาไมไดรับควันบุหร่ี

ขณะต้ังครรภเปน 1.8 เทา  เด็กที่ไดรับการสัมผัสควันบุหร่ีในบาน จะมีความเส่ียงตอการ

เกิดโรคระบบทางเดินหายใจสวนลางสูงกวาเด็กที่ไมไดสัมผัสควันบุหร่ีในบาน 9.03 เทา 

(เนาวรัตน  เจริญคา และคณะ 2548)    
 

ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสตรี  และสตรีมีครรภ   
 

สตรีที่ไดรับควันบุหร่ีมือสอง  จะแกกอนวัยกวาคนที่ไมสูบบุหร่ีเฉล่ียเปนเวลา 10 ป   

มีความเส่ียงที่จะเปนมะเร็งปอดมากกวาผูที่ไมไดรับควันสูบบุหร่ี 10 เทา   มีโอกาสเปน

โรคหัวใจและหลอดเลือดสูงข้ึนอยางมาก โดยพบวาจะเกิดอาการหัวใจลมเหลวมากกวา

ผูหญิงที่ไมไดรับควันบุหร่ี 2-6 เทา และมีอัตราเส่ียงตอการเกิดหัวใจวายกะทันหันเพิ่มข้ึน 

20 เทา ผูหญิงสูบบุหรี่  มีอัตราเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งปากมดลูกสูงกวาผูหญิงทั่วไปถึง 

4 เทา    มีโอกาสเปนมะเร็งเตานมมากกวาผูหญิงที่ไมไดรับควันสูบบุหร่ี    โอกาสเส่ียงที่

จะเปนโรคกล้ันปสสาวะไมอยูเพิ่มข้ึนมากกวาผูหญิงทั่วไปอีก 1 เทา  ผูหญิงที่รับไดควัน
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บุหร่ีและรับประทานยาคุมกําเนิดเปนประจํามีโอกาสเกิดอาการเสนเลือดหัวใจตีบ

เฉียบพลันหรือหัวใจวายสูงข้ึน 39 เทา และมีอัตราการตายมากกวาผูที่ไมไดรับควันบุหร่ีที่

กินยาคุมกําเนิดถึง 3 เทาตัว  (ฉันชาย สิทธิพันธุ  2550)  นอกจากนี้การรับควันบุหร่ีมือ

สองเปนสาเหตุของมะเร็งเตานมในสตรีที่ไมไดสูบบุหร่ี (ประกิต  วาทีสาธกกิจ  2552)  

 

สตรีมีครรภที่ไดรับควันบุหร่ีเปนประจําจะประสบปญหาน้ําหนักตัวขณะต้ังครรภ

เพิ่มข้ึนนอยกวาปกติ  และมีโอกาสแทง  คลอดกอนกําหนด  ตกเลือดระหวางคลอดและ

หลังคลอดมากเปน 2 เทา ของหญิงต้ังครรภที่ไมสูบบุหร่ี  (มณีรัตน  ธีระวิวัฒน และคณะ  

2550)   จากการสํารวจกลุมตัวอยางในหญิงต้ังครรภ 1,600 ราย ทั่วประเทศ  พบวา  

หญิงต้ังครรภที่สูบบุหร่ี  มีโอกาสทําใหทารกที่อยูในครรภแทงถึงรอยละ 25   มีภาวะรก

เกาะตํ่าเส่ียงตอการตกเลือดได    น้ําหนักเด็กแรกเกิดนอย 2,000-2,500 กรัม    และความ

ยาวตัวนอยกวาปกติ     พัฒนาการทางสมองชา    อาจมีความผิดปกติทางดานระบบ

ประสาท ระบบความจํา  (สุรศักด์ิ ธานีพานิชสกุล  2552) 
 
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอคูสมรส  
 

หนวยระบาดวทิยามะเร็ง จากญ่ีปุน  รายงานวา  ภรรยาที่ไมสูบบุหร่ีทีม่ีสามีเปน

คนสูบบุหร่ี  มีสถิติการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเปนสองเทาของภรรยาที่มีสามีเปนผูไม

สูบบุหร่ี (ประกิต วาทีสาธกกิจ  2552)  การศึกษาของฉันชาย สิทธพิันธุ  (2550)  ใน

ผูหญิงที่มีสามสูีบบุหร่ี จะมีโอกาสเปนมะเร็งปอดเพิ่มข้ึน 2-3 เทาเมื่อเทียบกับผูหญิงอ่ืนๆ 

และมีโอกาสเสียชีวิตกอนเวลาอันควรสูงข้ึน   สอดคลองกับ Rozov, I (2007)  รายงานวา 

สตรีที่ไมมีสูบบุหร่ี  แตมคูีสมรสสูบบุหร่ีมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดมะเร็งปอดสูงกวาสตรีที่คู

สมรสไมสูบบุหร่ี ในขณะที ่ Hackshaw AK. (1998) พบวา  ควันบุหร่ีมือสองเพิม่ความ

เส่ียงของมะเร็งปอดถึง 24 เทา  ในภรรยาที่สามีสูบบุหร่ี   

 

คูสมรสของผูสูบบุหร่ี  มีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาคูแตงงานของผูที่ไมสูบบุหร่ี 

2 เทา  มีความเส่ียงที่จะเปนโรคหัวใจ 3 เทา  และเสียชวีิตเร็วกวาปกติถึง 4 เทา  (มณีรัตน  

ธีระวิวฒัน และคณะ  2550)     
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ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอบุคคลทั่วไป 
 

บุคคลทั่วไป  ที่อยูในบรรยากาศท่ีผูอ่ืนสูบบุหร่ีอยู   ควันบุหร่ีจะทําใหเกิดอาการ

เคืองตา  ปวดศรีษะ  คัดจมูก  น้ํามูกไหล โดยเฉพาะผูที่มีอาการหอบหืด  โรคหัวใจ  โรค

หลอดลมอักเสบ  จะทําใหอาการของโรคกําเริบ  (มณีรัตน  ธีระวิวัฒน และคณะ  2550)  

ประกิต  วาทีสาธกกิจ (2552) รายงานวา   การไดรับควันบุหร่ีมือสองเปนสาเหตุของมะเร็ง

ไซนัสในคนที่ไมสูบบุหร่ี  พิษภัยจากควันบุหร่ียังกอใหเกิดโรคอีกมากมาย อาทิ  มะเร็ง

ปอด  มะเร็งในชองปาก  มะเร็งชนิดตาง ๆ หลอดลมอักเสบเร้ือรัง  ถุงลมโปงพอง  

โรคหัวใจหลอดเลือด  โรคทางเดินหายใจเร้ือรังในผูสูงอายุ  มะเร็งโพรงจมูก  เปนตน  
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สวนท่ี3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  

(International Tobacco Control Policy Survey: ITC)  เปนการสํารวจติดตามผลระยะยาว 

(Longitudinal Study) เพื่อประเมินผลของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบที่ถูกนํามา

บังคับใชในประเทศไทย การสํารวจคร้ังนี้เปนการสํารวจรอบที่ 4 เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลง

อัตราความชุก พฤติกรรม ความรู ความคิดเห็น การรับรู  เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทย  

และเปรียบเทียบผลการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนระหวางการสํารวจรอบที่ 1   (มกราคม -  

กุมภาพันธ  2548)    รอบที่ 2 (สิงหาคม - กันยายน 2549)   รอบที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 

2551) และรอบที่ 4 (เมษายน - มิถุนายน  2552)   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษารอบที่ 1 

เปนกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของวัยรุนไทยในระดับประเทศ  ทั้งที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหร่ี  

อายุระหวาง 13 - 17 ป และเมื่อทําการสํารวจติดตามในรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 

อายุของกลุมตัวอยางจะเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 1 ป ในทุกรอบของการสํารวจ  ดังนั้น อายุ

ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จึงอยูระหวาง 13 - 22 ป 

 

ในสวนนี้อธิบายถึงนิยามศัพท  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา  เคร่ืองมือที่ใช

เก็บขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูล  การอบรมพนักงานสัมภาษณ  การควบคุมคุณภาพ

ขอมูล  และขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย  

 

3.1 นิยามศัพท  
 

บุหรี่  หมายถึง  บุหร่ีที่ผลิตจากโรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ   หรือบุหร่ี

ที่ไมไดผลิตจากโรงงาน  ไดแก บุหร่ีที่มวนเองโดยใชวัสดุหางายในทองถิ่น   อาจเปน

กระดาษ ใบตอง ใบจาก เปนตน 

วัยรุนที่สูบบุหรี่  หมายถึง  วัยรุนที่ตอบวา  สูบบุหร่ีอยางนอยหนึ่งวันในชวง          

1 เดือน  ที่ผานมาจนถึงวันที่ทําการสํารวจ       
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ครัวเรือน  หมายถึง  การที่มีบุคคลหรือกลุมบุคคลที่อาศัยอยูในบานเทานั้น  

สําหรับบุคคลที่อาศัยอยูในสถานที่อ่ืนๆ เชน  สถานสงเคราะห  บานเด็กกําพรา  เรือนจํา  

เปนตน  ไมรวมอยูในการศึกษานี้ 

เขตเมือง หมายถึง พื้นที่ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเปนเขตเทศบาล  

นอกเหนือจากนั้นจัดเปนเขตชนบท   

 

3.2  ประชากร/ครัวเรือนที่ศึกษา 
 

ประชากรที่อยูในกรอบของการศึกษาในการสํารวจรอบที่ 1 คือ บุคคลที่มีอายุ

ระหวาง 13 - 17 ป  ทั้งชายและหญิงในชวงเวลาที่ทําการสํารวจ  และอาศัยอยูในครัวเรือน

ที่ตกเปนตัวอยางของการสํารวจในรอบที่ 1 โดยในการสํารวจรอบที่ 2   รอบที่ 3  และรอบที่ 4  

ทําการสํารวจติดตามประชากรกลุมเดิม และสุมตัวอยางเพิ่มเพื่อทดแทนตัวอยางที่

ติดตามไมไดในแตละรอบที่ผานมา  

 

3.3  กลุมตัวอยางที่ศึกษา 
 

การสํารวจรอบที่ 1 (พ.ศ. 2548)  สุมตัวอยางจํานวน 1,000 คน อายุระหวาง 

13  - 17 ป ทั้งชายและหญิง  อาศัยอยูในครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยางของการศึกษา ทั้งที่

สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี   โดยในแตละครัวเรือนสุมวัยรุนเพียงหนึ่งคนเทานั้น   ในการสุม

ตัวอยางไดออกแบบใหเปนตัวแทนในระดับภาค และตัวแทนเขตเมือง/เขตชนบทดวย   

โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  (Stratified Multi-stage Sampling) เร่ิมจาก

การแบงเปนกรุงเทพมหานคร และ 4 ภาค  ไดแก  ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต  ในแตละภาคสุม 2 จังหวัด รวมทั้งหมดสุมได 9 จังหวัด  

ไดแก  กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม  แพร  นครปฐม  สมุทรสาคร นครราชสีมา  หนองคาย  

นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยสุมตัวอยางจากทั้งเขตเมืองและเขตชนบท   

 

ในแตละจังหวัดที่สุมได   (ยกเวนกรุงเทพมหานครซึ่งจะอธิบายแยกตางหาก)     

สุม 2 อําเภอที่อยูในเขตชนบท และ 1 อําเภอที่อยูในเขตเมือง   การสุมอําเภอใชขนาดของ
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ประชากรเปนเกณฑ   สําหรับอําเภอในเขตชนบทของภาคเหนือ ภาคกลาง  และภาคใต  

สุม 2 ตําบล    สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุม  4  ตําบล  จาก 1 อําเภอ  สําหรับอําเภอ

ที่อยูในเขตเมืองสุม 2 ตําบล จาก 1 อําเภอ  โดยใชขนาดของประชากรในพื้นที่เปนเกณฑ 

(Probability Proportional to Size: PPS) 

 

ในการสุมข้ันตอนสุดทาย คือ การสุมหมูบานในพื้นที่เขตชนบท และสุมหมูบาน/

เขตแจงนับ (Census block) ในพื้นที่เขตเมือง จาํนวนหมูบานหรือเขตแจงนับที่สุมข้ึนอยู

กับจํานวนประชากรในแตละตําบล รวมทั้งหมด 125 หมูบาน/เขตแจงนับ แยกตามเขต

เมือง/ชนบท และกรุงเทพมหานคร ดังนี ้

 

 จํานวนหมูบานในเขตชนบทสุมไดทั้งหมด 87 หมูบาน กระจายตามภาค ดังนี ้

 ภาคเหนือ 18 หมูบาน 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 หมูบาน 

 ภาคกลาง 20 หมูบาน 

 ภาคใต 13 หมูบาน 

 

สําหรับจาํนวนหมูบาน/เขตแจงนับที่สุมไดในเขตเมือง  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 

สุมได  25 เขตแจงนับ  ดังนี ้

 ภาคเหนือ 5 หมูบาน / เขตแจงนับ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 หมูบาน / เขตแจงนับ 

 ภาคกลาง 9 หมูบาน / เขตแจงนับ 

 ภาคใต 3 หมูบาน / เขตแจงนับ 

 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  สุม 13 เขต  ในแตละเขตสุม 1 เขตแจงนบั (Census block) 

ขอมูลเกี่ยวกับเขตแจงนับใชขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ   
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ตาราง 3.1  จํานวนหมูบานหรือเขตแจงนับ ของพื้นท่ีตัวอยางจําแนกตามเขต
เมือง  เขตชนบท และภาค 

ภาค 
เขตเมือง 

(หมูบาน/เขตแจงนับ) 
เขตชนบท 
(หมูบาน) 

รวม 

ภาคเหนือ 5 18 23 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 36 44 

ภาคกลาง 9 20 29 

ภาคใต 3 13 16 

กรุงเทพมหานคร 13 0 13 
รวม 38 87 125 

 

ในข้ันตอนสุดทายของการสุมตัวอยางในแตละหมูบาน/เขตแจงนับ  ไดจํานวน

กลุมตัวอยางอายุระหวาง 13 - 17 ป จํานวน 8 คน  โดยมีวิธีการในการสุมตัวอยาง คือ 

เร่ิมจาก  เมื่อทีมพนักงานสัมภาษณเขาไปที่หมูบาน/เขตแจงนับ  ไดทําการรางแผนที่ของ

หมูบานและจัดทําบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือนที่อยูในหมูบานใหเปนปจจุบัน  หลังจากนั้น

ทําการสุมโดยการจับฉลาก 70 ครัวเรือนจากบัญชีครัวเรือน    ครัวเรือนที่สุมไดกอนจะเปน

ครัวเรือนที่พนักงานสัมภาษณเขาไปทําการเก็บขอมูลกอน  
 

ในการสุมวัยรุนที่จะกรอกแบบสอบถาม ไดมีการเก็บขอมูลครัวเรือน รวมทั้ง
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ระบุ อายุ เพศ และสถานภาพการสูบบุหร่ีกอน    โดยใชแบบ
สํารวจครัวเรือน (Module A และ Module B) (ภาคผนวก ข)  ขอมูลดังกลาวเก็บจากสมาชิก
ของครัวเรือนที่เปนผูใหญ  ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลครัวเรือนประมาณ 2 – 5 นาที   

 
KISH GRID 

จํานวน 
ผูเขาขาย 

ตัวเลขตัวสุดทายของอายุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 

3 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 

4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 

5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
 

ในกรณีที่พบวามีวัยรุนที่เขาขายเปนกลุม
ตัวอยางมากกวา 1 คนในแตละครัวเรือน  
จะสุมเพียง 1 คน โดยใชเทคนิคคิชกริด 
(Kish Grid) (คิชกริด คือ ตารางท่ีบอก
จํานวนวัยรุนในครัวเรือนที่อยูในขายซ่ึงอยูใน
แนวนอน สําหรับตารางแนวต้ังจะใชตัวเลข
ตัวสุดทายของอายุของสมาชิกครัวเรือนที่
เปนผูใหญคนแรก)  
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ในการสํารวจรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549)  เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการ

สํารวจรอบที่ 1 เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 

โดยการสํารวจรอบที่ 2 คณะวิจัยไดใชความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อติดตาม

กลุมตัวอยางทั้ง 1,000 ราย  ในรอบที่ 1 ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  

 

นอกจากติดตามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเดิมแลว   ยังมีการสุมตัวอยางใหม

เพิ่มเติม   ใชวิธีการเลือกตัวอยางเชนเดียวกับรอบที่ 1   โดยสุมในตําบล/แขวงเดียวกับ

รอบที่ 1  การเพิ่มกลุมตัวอยางใหมในการสํารวจรอบที่ 2  มีเหตุผลสําคัญคือ 

1.  เพื่อทดแทนกลุมตัวอยางเดิมจากรอบที่ 1  ที่ไมสามารถติดตามเก็บขอมูลได 

เพื่อใหจํานวนตัวอยางในแตละรอบของการสํารวจ  มีจํานวนใกลเคียงกัน  และเพียงพอ

สําหรับการวิเคราะหเชิงสถิติ 

2.  การเพิ่มกลุมตัวอยางใหมในแตละรอบของการสํารวจจะชวยตรวจสอบผลในการ

วิเคราะหขอมูลวาจะไมมีผลกระทบที่เกิดจากการติดตามเก็บขอมูลซ้ําได  (Testing effect)  

เนื่องจากแบบสอบถามในการสํารวจแตละรอบใชคําถามเดิมเปนหลัก  มักมีขอวิพากษเร่ือง

กลุมตัวอยางเดิมจําคําถามที่เคยถามในรอบกอนได   ทําใหคําตอบที่ไดรับ (โดยเฉพาะเร่ืองที่

เกี่ยวกับความรู)  อาจเกิดจากการพัฒนาหรือคนหาคําตอบจากแหลงตางๆ ภายหลังจาก

กรอกแบบสอบถามในรอบกอน    

 

ในการสํารวจรอบท่ี 3 เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1 

และรอบที่ 2 เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2   

และรอบที่ 3  นอกจากนี้  ไดมีการสุมตัวอยางเพิ่มเติม โดยใชวิธีการเชนเดียวกับรอบที่ 2  

 

ในการสํารวจรอบท่ี 4  เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1 

รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 โดยไดมีการตัดหมูบานตัวอยางเดิมออกไป 29 หมูบาน  และ

ไดมีการสุมหมูบานและตัวอยางใหมเพิ่มเติมอีก 18 หมูบาน โดยใชวิธีการเชนเดียวกับรอบที่

ผานมา  
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จํานวนหมูบานที่ตัดออกและเก็บเพิ่มในการสํารวจรอบที่ 4 สรุปไดดังนี้ 
 

ตาราง 3.2 สรุปจํานวนหมูบานที่ตัดออกและเก็บเพิ่มในการสํารวจรอบที่ 4 

จังหวัด 
จํานวนหมูบาน 

ใน 
การสํารวจรอบที่ 3 

จํานวนหมูบานที่ตัด
ออก 

การสํารวจรอบที่ 4 

จํานวนหมูบานที่
เก็บเพ่ิม 

การสํารวจรอบที่ 4

จํานวนหมูบาน
ทั้งหมดใน 

การสํารวจรอบที่ 4 
กรุงเทพ ฯ 25 1 7 31 
เชียงใหม 17 3 2 16 
แพร 16 3 1 14 
หนองคาย 32 6 3 29 
นครราชสีมา 33 5 3 31 
นครปฐม 22 3 1 20 
สมุทรสาคร 21 3 1 19 
นครศรีธรรมราช 13 2 0 11 
สงขลา 15 3 0 12 

รวม 194 29 18 183 
 

จํานวนหมูบานทั้งหมดที่ทําการสํารวจทั้ง 4 รอบ สรุปไดดังนี้ 
 

ตาราง 3.3 จํานวนหมูบาน / เขตแจงนับ ในการสาํรวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบท่ี 3     
      และรอบที่ 4 จําแนกตามภาคและจังหวัด 

ภาค จังหวัด 
จํานวน

หมูบานใน 
รอบที ่1 

จํานวน
หมูบานใน 
รอบที ่2 

จํานวน
หมูบานใน   
รอบที ่3 

จํานวน
หมูบานใน   
รอบที่ 4 

กรุงเทพมหานคร   13 19 25 31 
เหนือ เชียงใหม 12 14 17 16 
  แพร 11 14 16 14 
อีสาน หนองคาย 13 18 32 29 
  นครราชสีมา 31 36 33 31 
กลาง นครปฐม 15 19 22 20 
  สมทุรสาคร 14 17 21 19 
ใต นครศรีธรรมราช 8 10 13 11 
  สงขลา 8 10 15 12 

รวม 125 157 194 183 
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จํานวนตัวอยางที่ทาํการสํารวจทัง้ 4 รอบ สรุปไดดังนี้ 
 

ตาราง 3.4  จํานวนตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามภาคและจังหวัด   
 

ภาค จังหวัด 
 

รอบที่ 1 
ติดตาม 
ไดใน 

รอบที่ 2 

เก็บเพิ่ม
ใหม 

รอบที่ 2 

รวม
ทั้งหมด 
รอบที่ 2 

ติดตาม 
ไดใน 

รอบที่ 3 

เก็บเพิ่ม
ใหม 

รอบที่ 3 

รวม
ทั้งหมด 
รอบที่ 3 

ติดตาม 
ไดใน 

รอบที่ 4 

เก็บเพิ่ม
ใหม 

รอบที่ 4 

รวม
ทั้งหมด 
รอบที่ 4 

กรุงเทพมหานคร 104 57 48 105 60 48 108 91 56 147 

เหนือ เชียงใหม 96 65 16 81 88 24 112 86 16 102 

 แพร 88 82 24 106 90 16 106 67 8 75 

อีสาน หนองคาย 176 109 40 148 138 48 186 97 24 121 

 นครราชสีมา 176 131 40 171 122 40 162 143 24 167 

กลาง นครปฐม 120 108 32 140 112 24 136 116 8 124 

 สมุทรสาคร 112 85 24 109 83 32 115 97 8 105 

ใต นครศรีธรรมราช 62 39 16 55 53 24 77 51 0 51 

 สงขลา 66 36 16 52 54 40 94 66 0 66 

 รวม 1,000 712 256 967 800 296 1,096 814 144 958 
อัตราคงอยู  71.2   82.7   74.2   
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3.4  เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล 
 

เคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูลสําหรับวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 4 เปนแบบสอบถาม

ประเภทใหผูตอบกรอกคําตอบเอง (Self administered questionnaires) ประกอบดวย 

แบบสอบถาม 2 ชุด คือ   

1. แบบสอบถามสําหรับวยัรุนกลุมตัวอยางเกา  
2. แบบสอบถามสําหรับวยัรุนกลุมตัวอยางใหม 
 

แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ไดผานกระบวนการพัฒนาหลายข้ันตอน  ดังนี ้

 

ขั้นตอนแรก เร่ิมจากการพัฒนาแบบสอบถามภาษาอังกฤษที่ใชในการสํารวจใน

หลายประเทศ ภายใตโครงการ International Tobacco Control Policy Survey : ITC  ใน

ขณะเดียวกันแบบสอบถามชุดนี้ไดถูกพัฒนาใหคลายคลึงกับแบบสอบถามที่ใชเก็บขอมูล

สําหรับวัยรุนในประเทศมาเลเซียดวย 

ขั้นตอนที่สอง  ปรับเปล่ียน  เพิ่มเติมขอคําถามใหสอดคลองกับนโยบาย ขอบังคับ

และกฎหมายใหมที่เกี่ยวของกับการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  

ขั้นตอนที่สาม  แปลตนฉบับแบบสอบถามเปนภาษาไทย และนําไปทดลองใชเก็บ

ขอมูลในอําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี   

ขั้นตอนท่ีสี่  ปรับปรุงแกไข และแปลกลับเปนภาษาอังกฤษ (Back Translation) 

อีกคร้ังหนึ่ง  

ขั้นตอนที่หา  นําแบบสอบถามชุดที่แปลกลับเปนภาษาอังกฤษไปเปรียบเทียบกับ

ตนฉบับเดิม   ปรับปรุงแกไขในสวนที่มีการสื่อความหมายไมตรงกันใหตรงกัน  หลังจากนั้น

จึงแปลแบบสอบถามเปนภาษาไทยเพื่อใชในการเก็บขอมูลจริง   

 

แบบสอบถามของวัยรุน  ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับขอมูลครัวเรือน พฤติกรรม

การสูบบุหร่ี  ความพยายามในการเลิกสูบบุหร่ี  การรับรูเร่ืองอันตรายจากการสูบบุหร่ี 

การพบเห็นการโฆษณาบุหรี่  ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่  การรับรูเกี่ยวกับการรณรงค

ตอตานการสูบบุหร่ี  การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ี  การสูบบุหร่ีของสมาชิกในครัวเรือน  การรับรู
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ถึงผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพและสังคม ทัศนคติและความเช่ือเกี่ยวกับการสูบ

บุหร่ีและบริษัทที่ผลิตยาสูบ  รวมทั้งคําถามเชิงจิตวิทยา   ขอมูลดานประชากรและสังคม

ของวัยรุนตัวอยาง 

 

แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ที่ใชในการเก็บขอมูลในกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยาง

ใหม มีโครงสรางของแบบสอบถามเหมือนกัน แตมีรายละเอียดของคําถามบางสวนที่

แตกตางกันตามลักษณะของวัยรุนตัวอยางทั้ง 2 กลุม  

 

รายละเอียดของแบบสอบถามสามารถดูในภาคผนวก ง และ ภาคผนวก จ  หรือ

เว็บไซตของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล (www.ipsr.mahidol.ac.th 

/ipsr/Research/ITC/ITC-Questionnaire-Wave4.htm) 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

ในแตละทีมปฏิบัติงานเก็บขอมูลภาคสนาม  ประกอบดวย  ผูควบคุมงานสนาม 

1 คน  พนักงานสัมภาษณ  6 -  7 คน    โดยผูควบคุมงานสนามทําหนาที่ประสานงาน

โดยตรงกับนักวิจัยหลักของโครงการ  ในขณะเดียวกันคณะนักวิจัยของโครงการไดจัดทีม

ออกไปควบคุมกํากับการเก็บขอมูลภาคสนามเปนระยะๆ   ตลอดชวงเดือน เมษายน - 
มิถุนายน 2552  ซ่ึงเปนชวงเวลาของการเก็บขอมูลภาคสนามรอบที่ 4 

 

วิธีการเก็บขอมูลดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจรอบท่ี 3 โดยแบงออกเปน  

2 แบบ คือ   

 
แบบท่ี 1 การติดตามกลุมตัวอยางเกาจากการสํารวจรอบที่ 1 รอบท่ี 2 

และรอบที่ 3 จัดทําเปนบัญชีรายช่ือและที่อยูของกลุมตัวอยางในแตละหมูบาน   โดย

ไดรับความชวยเหลือและประสานงานจากผูใหญบานหรือผูแทน นําพนักงานสัมภาษณ

เขาไปติดตอขอความยินยอมในการกรอกแบบสอบถาม  เมื่อกลุมตัวอยางยินยอมให
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ความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม  พนักงานสัมภาษณจึงแจกแบบสอบถามและ

อธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง 

 

แบบที่ 2 การเปดหมูบานใหมเพิ่มเติมจากการสํารวจรอบที่ 3  โดยดําเนินการ

ตามข้ันตอนของการสุมตัวอยางเชนเดียวกับการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 คือ 

การเก็บขอมูลไดดําเนินการตามข้ันตอนของการสุมตัวอยาง เริ่มจากการทําแผนที่หมูบาน 

และทําบัญชีครัวเรือนในหมูบาน โดยไดรับความชวยเหลือและประสานงานจากผูใหญบาน 

หรือผูนําชุมชน    ขั้นที่สอง ทําการสุมครัวเรือนตัวอยางโดยการจับฉลาก   ขั้นที่สาม ผู

ควบคุมงานสนามหาจุดที่ต้ังของครัวเรือนที่สุมไดจากขั้นตอนที่สอง  ขั้นที่สี่ พนักงาน

สัมภาษณเขาติดตอขอความยินยอมใหสัมภาษณขอมูลครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยาง  เมื่อ

ไดรับความยินยอมแลว  พนักงานสัมภาษณทําการเก็บขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือน

จากผูใหญในครัวเรือน  เลือกคนที่เขาขายที่จะกรอกแบบสอบถาม   และขอความ

ยินยอมจากวัยรุนตัวอยางที่จะกรอกแบบสอบถาม เมื่อวัยรุนยินดีใหความรวมมือ

กรอกแบบสอบถามแลว   พนักงานสัมภาษณจึงอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถาม     และ

ใหวัยรุนใชเวลากรอกแบบสอบถามตามลําพัง เมื่อกรอกแบบสอบถามเสร็จแลวใหสง

แบบสอบถามคืนพนักงานสัมภาษณเพื่อทําการตรวจสอบความครบถวนของคําตอบ  โดย

เฉล่ียวัยรุนใชเวลาประมาณ  30  นาที  ในการกรอกแบบสอบถาม 

 

ในกรณีที่วัยรุนตัวอยางไมอยูบานในขณะท่ีทีมวิจัยลงเก็บขอมูล  พนักงาน

สัมภาษณไดนัดหมายเวลาที่จะกลับไปพบกับวัยรุนตัวอยางอีกครั้ง ถายังไมพบอีก 

พนักงานสัมภาษณจะติดตามนัดหมายจนครบ 4 คร้ัง  ถายังไมพบวัยรุนตัวอยางก็จะ

เลือกวัยรุนตัวอยางรายใหมแทน 

 

โดยทั่วไปเมื่อพบวา  ทั้งวัยรุนและผูใหญที่เปนสมาชิกในครัวเรือนอยูพรอมกัน

ในครัวเรือน   พนักงานสัมภาษณทําการสัมภาษณขอมูลครัวเรือนจากบุคคลในครัวเรือนที่

เปนผูใหญกอน หลังจากนั้นจึงใหวัยรุนกรอกแบบสอบถามตามลําพัง  โดยแยกมาจาก

บริเวณที่สัมภาษณผูใหญ และระมัดระวังไมใหผูใหญเขาไปแทรกแซงการกรอก

แบบสอบถามของวัยรุน 
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3.6  การอบรมพนักงานสัมภาษณ  
 

ในการอบรมผูควบคุมงานสนาม  และพนักงานสัมภาษณ   ไดดําเนินการกอน

ออกทําการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยใชเวลา 4 วัน  ใน 2 วันแรกของการอบรม เนื้อหา

ครอบคลุม  วัตถุประสงคของการสํารวจ  การเลือกกลุมตัวอยาง  ข้ันตอนของการสํารวจ  

เนื้อหาของแบบสอบถาม  เทคนิคการสัมภาษณ  ขอพิจารณาเชิงจริยธรรม  ในวันที่ 3 ของ

การอบรม พนักงานสัมภาษณและผูควบคุมงานสนามไดออกไปทดลองฝกปฏิบัติจริงใน

อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูนอกพื้นที่เก็บขอมูลจริง  และในวันที่ 4 

ของการฝกอบรม  เปนการนําเสนอปญหาที่พบขณะฝกปฏิบัติงาน  และหาขอยุติเพื่อแกไข

ปญหาที่พบ 

 

ผูควบคุมงานสนามไดรับการอบรมเปนพิเศษในการเลือกครัวเรือน และเลือกคนที่

เปนตัวอยางของการสํารวจโดยใชเทคนิคคิชกริด   ในขณะเดียวกันผูควบคุมงานสนามยังมี

หนาที่ดูแลในเร่ืองจํานวนตัวอยางตามที่กําหนดไวในแผนการเก็บขอมูล   เมื่อพบปญหาตอง

รายงานใหนักวิจัยหลักของโครงการทราบทางโทรศัพท  หรือปรึกษาหารือกันโดยตรงขณะที่

ทีมนักวิจัยออกไปเยี่ยมควบคุมกํากับงานสนาม   

 
3.7   การควบคุมคุณภาพขอมูล 

 

การควบคุมกํากับคุณภาพขอมูลมีหลายวิธี  เพื่อใหแนใจวา  ขอมูลที่เก็บรวบรวม

มามีความถูกตองและมีคุณภาพ ส่ิงแรกคือ ผูควบคุมงานสนามในฐานะหัวหนาทีมได

เดินทางรวมกับพนักงานสัมภาษณ และทําหนาที่ติดตอประสานกับผูนําชุมชน เพื่อเขาเก็บ

ขอมูล และใหคําแนะนําพนักงานสัมภาษณอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ    นอกจากนี้  

ผูควบคุมงานสนามยังมีหนาที่ดูแลใหการดําเนินการเก็บขอมูลเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนดไว     เมื่อมีปญหาหรือคําถามนอกเหนือจากความรูความเขาใจที่ไดรับจาก   

การอบรม  ผูควบคุมงานสนามสามารถติดตอสอบถามขอคําปรึกษาจากนักวิจัยหลักของ

โครงการ ฯ ทางโทรศัพทโดยตรง 
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คณะนักวิจัยของโครงการไดจัดทําแผนการติดตามงานสนามเพื่อออกเยี่ยมทีมและ

ควบคุมกํากับงานสนาม  เพื่อใหแนใจวา  พนักงานสัมภาษณทุกทีมไดรับการควบคุมกํากับ

อยางเพียงพอและทั่วถึงในขณะทําการเก็บขอมูล   ในการเยี่ยมแตละครั้งมีการรับฟงความ

คืบหนาและปญหาที่พบในการปฏิบัติงานสนาม   พรอมทั้งใหคําแนะนําในการแกไขปญหาที่

พบ  นอกจากนี้ยังมีการสุมตรวจความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามที่เก็บ

ขอมูลเสร็จแลว  เมื่อพบขอผิดพลาดไดใหคําแนะนําเพื่อแกไขใหถูกตองตอไป 

 

3.8 ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจยั 
 

การศึกษาคร้ังนี้  ไดพิจารณาประเด็นจริยธรรมในหลายดาน  ไดแก   โครงรางการ

วิจัยไดผานการพิจารณา ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  การขอความยินยอม  

การเก็บรักษาความลับของผูใหขอมูล   และการใหส่ิงตอบแทน   

 

โครงรางการวิจัยและเครื่องมือวิจัยไดถูกนําเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรม

ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล    เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมและไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหดําเนินการวิจัยได 

(IRB:Ref.0517.191/0705) 

 

การขอความยินยอม ไดทําเปน 2 ขั้นตอน สําหรับการเก็บขอมูลจากวัยรุน  

โดยกรณีที่พบวามีวัยรุนที่เขาขายเปนกลุมตัวอยางในครัวเรือน    ขั้นแรก คือการขอ

ความยินยอมจากผูปกครองของวัยรุนเพื่อขอใหวัยรุนกรอกแบบสอบถาม  โดยชี้แจง

ใหผูปกครองไดรับทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการ ตลอดจนการเก็บรักษาขอมูลเปน

ความลับและใชเพื่อการวิเคราะหในภาพรวมเทานั้น  รวมทั้งกรณีที่ผูปกครองตองการ

ทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม  สามารถติดตอกับคณะวิจัยที่สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได    เมื่อผูปกครองใหความยินยอมแลว ขั้นท่ีสอง เขา

พูดคุยเพื่อขอความยินยอมจากตัววัยรุนเองอีกคร้ังหนึ่ง โดยวัยรุนที่อยูในขายของกลุม

ตัวอยางจะไดรับคําช้ีแจงเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ และการเก็บรักษาขอมูลเปน
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ความลับ เมื่อวัยรุนใหความยินยอมแลว พนักงานสัมภาษณไดขอใหวัยรุนลงนามในแบบ

ใหความยินยอม (Informed consent form) ของโครงการ  

 

ประเด็นเร่ืองความเปนสวนตัว  และการเก็บรักษาความลับของผูใหขอมูล  เปน

เร่ืองที่คณะวิจัยใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง    โดยใหวัยรุนกรอกแบบสอบถามตามลําพัง  

ไมใหผูใหญในครัวเรือนเขามาแทรกแซง    พนักงานสัมภาษณจะเห็นขอมูลภายหลังจากที่

วัยรุนกรอกแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว   การเก็บรักษาขอมูลของผูกรอกเปนความลับ   

และเก็บรักษาในที่ปลอดภัย  ไมเปดเผยชื่อของวัยรุนในรายงานผลการวิจัย 

 

เมื่อเสร็จการกรอกแบบสอบถาม วัยรุนไดรับเงินจํานวน 150 บาทจากโครงการ 

เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณสําหรับความรวมมือและชดเชยเวลาที่ใชในการกรอก

แบบสอบถาม 



51 

   สวนท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

การนําเสนอผลการวิจัยในการสํารวจรอบที่ 4  เร่ืองการติดตามผลกระทบจาก

นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบภายใตโครงการ International Tobacco Control Policy 

Survey – Southeast  Asia: ITC-SEA (Thailand)   ในสวนนี้เปนการนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลในประเด็นตางๆ  คือ  

 

4.1)  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4    

4.2)  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 4  

4.3)  ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 4 

4.4)  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบที่ 3 และ

รอบที่ 4 

4.5) เปรียบเทียบปจจัยเส่ียงของการสูบบุหร่ีของวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 1                

รอบที่ 2  รอบที่ 3 และรอบที่ 4 

4.6)  เปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในการสํารวจ

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 

 

4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 
  

การสํารวจรอบที่ 4 กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม  คือ กลุมตัวอยางเกาในการ

สํารวจรอบที ่1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ที่ติดตามไดจํานวน 814 คน  และกลุมตัวอยางใหม

ที่เก็บเพิ่มในการสํารวจรอบที่ 4 จํานวน 144 คน   รวมตัวอยางทัง้หมด  958 คน 

 
เพศ 

  
ในภาพรวมมกีลุมตัวอยางเปนวยัรุนชายรอยละ 54.6 และวัยรุนหญิงรอยละ 45.4 

เมื่อแยกเปนกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม พบวา กลุมตัวอยางเกาเปนวยัรุนชาย
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รอยละ 55.2   วัยรุนหญิงรอยละ 44.8   และกลุมตัวอยางใหมเปนวยัรุนชายรอยละ 51.4 

วัยรุนหญิงรอยละ 48.6 (ตาราง 4.1 ก) 

 
อายุ  

 

ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีอายุเฉล่ีย 17.4 ป   กลุมตัวอยางเกามีอายุเฉล่ีย 17.9  ป   

สวนกลุมตัวอยางใหมมีอายุเฉล่ีย 14.9 ป    จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางเกามีอายุเฉล่ีย

มากกวากลุมตัวอยางใหม  เนื่องจากกลุมตัวอยางใหมเปนกลุมที่มีอายุระหวาง 13-17 ป 

ในขณะที่กลุมตัวอยางเกาเปนกลุมที่ไดติดตามมาจากการสํารวจในรอบที่ 1 รอบที่ 2  และรอบ

ที่ 3  จึงมีอายุเพิ่มมากข้ึนในทุกรอบของการสํารวจ  (ตาราง 4.1 ก)   
  
การศึกษา 

 

การสํารวจนี้  “การศึกษา”  หมายถึง  ระดับการศึกษาท่ีวัยรุนสําเร็จการศึกษา

สูงสุดในชวงที่ทําการสํารวจ    ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 46.1) มี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 

36.4)    ขณะที่กลุมตัวอยางเพียงรอยละ 6.2  มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา    

วัยรุนกลุมตัวอยางเกามีระดับการศึกษาสูงกวากลุมตัวอยางใหม  ซึ่งสัมพันธกับอายุของ

กลุมตัวอยางเกาที่มีอายุเฉล่ียสูงกวากลุมตัวอยางใหม (ตาราง 4.1 ข) 
 
อาชีพ   

 
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 67.7) มีสถานภาพเปนนักเรียน สําหรับกลุม

ตัวอยางที่ไมใชนักเรียน มีเพียงรอยละ 32.3   ซึ่งในกลุมนี้ เกือบคร่ึงไมไดประกอบอาชีพ  

รองลงมามีอาชีพเปนกรรมกร   คาขาย/เสมียน/งานบริการ   และเกษตรกร   ตามลําดับ  

เมื่อแยกพิจารณาระหวางกลุมตัวอยางเกากับกลุมตัวอยางใหมจะเห็นวา   กลุมตัวอยาง

ใหมมีสถานภาพเปนนักเรียนในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางเกา (รอยละ 81.9 และ



53 

รอยละ 65.2 ตามลําดับ)  สําหรับกลุมตัวอยางใหมที ่ไมใชนักเรียนสวนใหญไมได

ประกอบอาชีพ  (ตาราง 4.1 ค)  
 

สถานภาพสมรส 
  

ในภาพรวมกลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด (รอยละ 92.5) เปนโสด   มีผูแตงงานแลว

รอยละ 7.1 และหยา/แยก เพียงรอยละ 0.4 (4 ราย)  (ตาราง 4.1 ง) 
  

เขตที่อยูอาศยั 
 

ในภาพรวมกลุมตัวอยางรอยละ 52.7 อาศัยอยูในเขตชนบท และรอยละ 47.3 

อาศัยอยูในเขตเมือง    วัยรุนกลุมตัวอยางเกาอาศัยอยูในเขตชนบทในสัดสวนที่สูงกวา

วัยรุนกลุมตัวอยางใหมเกือบ 3 เทา (รอยละ 58.1 และรอยละ 22.2  ตามลําดับ) (ตาราง 

4.1 ง) 

 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

 
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 66.9) อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 – 4 คน 

จํานวนสมาชิกของครัวเรือนที่กลุมตัวอยางอาศัยอยูตํ่าสุดคือ 1 คน  จํานวนสมาชิกของ

ครัวเรือนที่กลุมตัวอยางอาศัยอยูสูงสุดคือ 12 คน  ในภาพรวมมีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 

4.1 คน  โดยกลุมตัวอยางเกามีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.1 คน และกลุมตัวอยางใหมมี

สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.9 คน   (ตาราง 4.1 จ) 
 

จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน  
 

จํานวนผูสูบบุหร่ีในครัวเรือนเฉล่ียเทากับ 0.7 คน (ไมนับรวมผูตอบแบบสอบถาม) 

สวนมาก (รอยละ 45.5) อาศัยอยูในครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางรอยละ 43.4 

อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี 1 คน  และมีเพียงรอยละ 11.1 ของกลุมตัวอยางที่อาศัย

อยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ีมากกวา 1 คน โดยกลุมตัวอยางเกาอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผู
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สูบบุหร่ีมากกวา 1 คน  มากกวากลุมตัวอยางใหม  (รอยละ  11.7  และรอยละ 7.6 

ตามลําดับ)  (ตาราง 4.1ฉ) 
 

สถานภาพการสูบบหุรี ่
 

ในภาพรวม กลุมตัวอยางสูบบุหร่ีรอยละ 21.5 เมื่อแยกกลุมตัวอยางเกาและกลุม

ตัวอยางใหม  พบวา  อัตราการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางเกาสูงกวากลุมตัวอยางใหม  

(รอยละ 22.7 และรอยละ 14.6 ตามลําดับ)   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางเกามี

อายุเฉล่ียสูงกวากลุมตัวอยางใหม  (17.9 ป และ 14.9 ป ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ฉ)   
 

4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 4 
       

บุหร่ีเปนส่ิงเสพติดที่อาจนําไปสูการติดยาเสพติดชนิดอ่ืน ๆ ที่รายแรงกวา   ในแตละป

มีเยาวชนไทยที่เปนนักสูบบุหร่ีหนาใหม  และกลายเปนผูสูบบุหร่ีประจํา 2 – 3 แสนคน  

(หริสร ทวีพัฒนา  2552)    

 

ในสวนนี้นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับอัตราความชุก  และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

กลุมตัวอยาง   
 

อัตราความชกุของการสบูบุหรี่  
 
ผลการสํารวจรอบที่ 4   พบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 958  คน  มีกลุมตัวอยาง

ที่สูบบุหรี่ในชวง 30 วันกอนการสํารวจ  จํานวน 206 คน แบงเปนวัยรุนชาย 191 คน  

และวัยรุนหญิง 15 คน    สงผลใหอัตราความชุกของการสูบบุหร่ีของวัยรุนเทากับ 21.5  

วัยรุนชายมีอัตราความชุกของการสูบบุหร่ีเทากับ 36.5  และวัยรุนหญิงมีอัตราความชุก

ของการสูบบุหร่ีเทากับ 3.4  โดยวัยรุนชายมีอัตราความชุกของการสูบบุหร่ีมากกวาวัยรุน

หญิงกวา 10 เทา  (ตาราง 4.2 ก) 
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อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก 
 

ในกลุมตัวอยางที่รายงานวา  เคยสูบบุหรี่หมดมวนจํานวน 220 ราย  พบวา  

เริ่มสูบบุหร่ีหมดมวนครั้งแรกที่อายุเฉล่ีย 15.2 ป    โดยอายุนอยที่สุด คือ 11 ป   และ   

อายุมากที่สุด คือ  21 ป  โดยในกลุมนี้สวนใหญ  (รอยละ 62.7) เริ่มสูบบุหรี่หมดมวน 

คร้ังแรกเมื่ออายุระหวาง 14 – 16 ป   เปนที่นาหวงใยวามีวัยรุนสูงถึง 1 ใน 6 ที่เร่ิมสูบบุหร่ี

ต้ังแตอายุยังนอยมาก (11 – 13 ป)  (ตาราง 4.2 ข) 

 
ความถ่ีในการสูบบุหรี่ในชวง 30 วันที่ผานมา 

 
มากกวาคร่ึงของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี (รอยละ 59.7)  รายงานวา  สูบบุหร่ีทุกวัน   

อีกรอยละ 16.0 ไมไดสูบบุหร่ีทุกวันแตสูบบุหร่ีอยางนอยอาทิตยละคร้ัง     และรอยละ 24.3  

สูบบุหร่ีนอยกวาอาทิตยละคร้ัง  (ตาราง 4.2 ค) 
 

จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน 
 

เมื่อถามถึงจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันในชวง 7 วันที่ผานมา  พบวา  กลุมตัวอยาง

ที่สูบบุหร่ีสวนใหญ (รอยละ 67.5) สูบบุหรี่ 2-10 มวนตอวัน    อยางไรก็ตามเปนเรื่องที่

นากังวลเปนอยางมากที่มีกลุมตัวอยางรอยละ 5.3 สูบบุหร่ีมากกวา 20 มวนตอวัน  และ

อีกรอยละ 5.8  สูบบุหรี่ 11-20 มวนตอวัน   ซึ่งถือไดวาเปนปริมาณบุหร่ีที่สูงมากและ         

จัดวาเปนผูเสพติดบุหร่ี (ตาราง 4.2 ค) 
 

การสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม  
 

กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีมากกวาคร่ึง (รอยละ 55.9) รายงานวา เคยสูบบุหร่ีเมื่ออยู

กับพอแม    ในจํานวนนี้มีรอยละ 8.3 ที่รายงานวา  สูบบุหรี่บอยเมื่ออยูกับพอแม   

อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางรอยละ 44.2 รายงานวา  ไมเคยสูบบุหร่ีเมื่ออยูกับพอแม   ซึ่ง

แสดงวามากกวาคร่ึงหนึ่งของวัยรุนที่พอแมรับรูวาสูบบุหร่ี  แตอีกเกือบคร่ึงหนึ่งที่พอแม

อาจจะไมรูหรือไมยอมรับการสูบบุหร่ีของวัยรุน   (ตาราง 4.2 ง) 
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ประเภทของบุหรี่ที่สูบประจํา 
 

กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 86.9) สูบบุหร่ีที่ผลิตจากโรงงาน    โดยรอยละ 

67.5 สูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานที่มียี่หอประจํา  และรอยละ 19.4  สูบบุหรี่ที่ผลิตจาก

โรงงานแตไมมียี่หอประจํา   กลุมตัวอยางรอยละ 8.7 ที่สูบบุหร่ีมวนเอง  ซึ่งมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจรอบที่ 3 (รอยละ 5.5)  (ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ 

2553)    (ตาราง 4.2 ง) 

  
แหลงที่มาของบุหรี่และประสบการณการซ้ือบุหรี่แบงขาย 

 
กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีสวนใหญ (รอยละ 72.8) ซื้อบุหร่ีเอง รองลงมา (รอยละ 

19.9) ไดบุหร่ีมาจากเพื่อน  และรอยละ 3.9 มีคนซื้อบุหร่ีให   มีเพียงรอยละ 2.4 ที่ตอบวา 

ไดบุหร่ีจากที่บาน    เมื ่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในรอบที่ผานมา พบวา กลุม

ตัวอยางที่สูบบุหร่ี ซื้อบุหร่ีมาสูบเองเพิ่มมากข้ึน (รอยละ 35.8 รอยละ 60.7 และรอยละ 

68.2 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลําดับ) ในขณะที่การไดบุหร่ีจาก

เพื่อนมีแนวโนมลดลง (รอยละ 47.8 รอยละ 29.9  และรอยละ 21.9  ในการสํารวจรอบที่ 

1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามลําดับ)  (ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ 2553) 

 

เมื่อถามถึงประสบการณการซื้อบุหรี่แบงขายในชวง 6 เดือนที่ผานมา พบวา 

รอยละ 85.9 ของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีตอบวา เคยซ้ือบุหร่ีแบงขาย  ซึ่งชี้ใหเห็นวาผูขาย

ยังไมไดปฏิบัติตามกฎหมายการหามแบงบุหร่ีขายเปนมวนอยางเครงครัด  (ตาราง 4.2จ)  
 

ความรูสึกอยากสูบบุหรี่ 
 

ส่ิงหนึ่งในการประเมินการติดบุหร่ี  คือ  ความรูสึกอยากสูบบุหร่ีเมื่อต่ืนนอนตอนเชา 

เมื่อถามกลุมตัวอยางถึงความรูสึกอยากสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกเมื่อต่ืนนอนตอนเชา   พบวา   

มีกลุมตัวอยางถึงรอยละ 66.5  รายงานวา  เคยรูสึกอยากสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกเม่ือต่ืนนอน
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ตอนเชา  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  วัยรุนสองในสามมีอาการติดบุหร่ี   ในจํานวนนี้ รอยละ 16.0 

รูสึกอยากสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกเมื่อต่ืนนอนตอนเชาเปนประจํา  (ตาราง 4.2ฉ) 

 

4.3 ปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจ
รอบที่ 4    

 

ในสวนนี้  นําเสนอปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ไดแก  ลักษณะ

ทางประชากร  จิตลักษณะของกลุมตัวอยาง  ความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ี  ความคิดเห็น

ตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ  ความรูเร่ืองผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ  แหลงโฆษณา/

สงเสริมการขายบุหร่ี  แหลงโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี  ความ

คิดเห็นตอฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  การมีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหร่ี   จํานวนเพื่อนสนิท

ที่สูบบุหร่ี  การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน  และพฤติกรรมการด่ืม

เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล 

 
4.3.1 ลักษณะทางประชากร  และสถานภาพการสูบบุหรี่  

 
อายุ  
 

กลุมตัวอยางในการสํารวจนี้  มีอายุระหวาง 13 - 22 ป   ในกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี

มีอายุเฉล่ีย 18.0  ป   สวนกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีมีอายุเฉล่ีย 17.3 ป  จากการสํารวจ

อัตราการสูบบุหร่ีในแตละชวงอายุ พบวา อัตราการสูบบุหร่ีมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนตามอายุ

ที่เพิ่มข้ึน   ดังจะเห็นไดจากกลุมตัวอยางที่มีอายุ 13 ป ไมมีผูสูบบุหร่ีเลย    ในกลุม

ตัวอยางที่มีอายุ 16 ป สูบบุหร่ีรอยละ 22.1    และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 19 ป มีอัตราการ

สูบบุหร่ีสูงสุดเทากับรอยละ 27.3 (ตาราง 4.3.1ก) 
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การศึกษา 
 

ในการสํารวจครั้งนี้กลุมตัวอยางมีทั้งผูที่กําลังเรียนอยูในโรงเรียนและผูที่ไมได

เรียนหนังสือแลว   สําหรับกลุมตัวอยางที่กําลังเรียนอยู พบวา กลุมตัวอยางที่จบชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (รอยละ 22.3) รองลงมา  คือ กลุมตัวอยาง

ที่จบชั้นประถมศึกษาหรือตํ่ากวา (รอยละ 14.3) กลุมตัวอยางที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มี

อัตราการสูบบุหร่ีตํ่าสุดคือ รอยละ 3.4  สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมไดเรียนหนังสือแลว 

พบวา สวนใหญมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวากลุมตัวอยางที่กําลังเรียนอยูในโรงเรียน โดย

กลุมตัวอยางที ่จบชั ้นประถมศึกษาหรือตํ่ากวามีอัตราการสูบบุหร่ีสูงถึงรอยละ 55.8  

(ตาราง 4.3.1ข)   
 

อาชีพ   
 

ในการสํารวจคร้ังนี้ อาชีพของกลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม  คือ นักเรียน และ

ไมใชนักเรียน   เมื่อเปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนกับกลุมที่ไมใชนักเรียน   พบวา 

อัตราการสูบบุหร่ีของกลุมที่ไมใชนักเรียนสูงกวาอัตราการสูบบุหร่ีในกลุมนักเรียน (รอยละ 

37.9 และรอยละ 13.7 ตามลําดับ)  เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมที่ไมใชนักเรียน  พบวา  อาชีพ

กรรมกรมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงถึงรอยละ 47.8  (ตาราง 4.3.1ค) 
 
สถานภาพสมรส 

 
กลุมตัวอยางที่โสด   มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวากลุมตัวอยางที่แตงงานแลว

เล็กนอย (รอยละ 21.7 และรอยละ 17.6 ตามลําดับ) ซึ่งผลการสํารวจในรอบนี้สอดคลอง

กับผลการสํารวจในรอบที่ 2 ที่พบวา กลุมตัวอยางที่โสดสูบบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางที่

แตงงานแลว (รอยละ 15.2 และรอยละ 9.5 ตามลําดับ)   แตขัดแยงกับผลการสํารวจ

รอบที่ 1  และรอบที่ 3 ที่พบวา กลุมตัวอยางที่แตงงานแลว สูบบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยาง

ที่โสด   (บุปผา  ศิริรัศมี และคณะ 2549    บุปผา ศิริรัศมี และคณะ  2550   ทวิมา ศิริรัศมี 

และคณะ  2553)  (ตาราง 4.3.1ง) 
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เขตที่อยูอาศยั 
 

กลุมตัวอยางรอยละ 52.7 อาศัยอยูในเขตชนบท    และรอยละ 47.3 อาศัยอยูใน

เขตเมือง   กลุมตัวอยางสวนใหญทั้งในเขตชนบทและเขตเมืองไมสูบบุหร่ี  อัตราการสูบบุหร่ี

ของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมใกลเคียงกัน (รอยละ 21.4 และรอยละ 21.6 ตามลําดับ) ทั้งนี้

อัตราการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในเขตชนบทและเขตเมืองเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผลการสํารวจรอบที่ 3   โดยการสํารวจรอบที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางในเขตชนบทสูบบุหร่ี

รอยละ 18.5 สวนกลุมตัวอยางในเขตเมืองสูบบุหร่ีรอยละ 18.0   (ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ 

2553) (ตาราง 4.3.1ง) 
 

ภูมิภาค 
 

ในการสํารวจคร้ังนี้ไดแบงพื้นที่สํารวจออกเปน  5 พื้นที่ คือ  กรุงเทพฯ ภาคกลาง 

ภาคใต ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ผลการสํารวจ พบวา ในภาพรวม

กรุงเทพฯมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด (รอยละ 29.3) รองลงมา คือ ภาคใต (รอยละ 28.2) 

ภาคที่มีอัตราการสูบบุหร่ีตํ่าสุดคือ ภาคเหนือ (รอยละ 16.9) เมื่อพิจารณารวมกับเพศ  

พบวา  วัยรุนชายมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุดในภาคใต (รอยละ 49.3)  และมีอัตราการสูบ

บุหร่ีตํ่าสุดในภาคเหนือ  (รอยละ 26.0)  สวนวัยรุนหญิงมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุดใน

กรุงเทพ ฯ  (รอยละ 11.3)  และมีอัตราการสูบบุหร่ีตํ่าสุดในภาคใต  (ไมพบวามีวัยรุนหญิง

สูบบุหร่ีเลยในการสํารวจคร้ังนี้)    เปนที่นาสังเกตวา  ภาคใตมีความแตกตางสูงสุดใน

อัตราการสูบบุหร่ีระหวางวัยรุนชายและวัยรุนหญิง  (ตาราง 4.3.1จ) 

 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

 
จํานวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือนที ่กลุมตัวอยางที ่สูบบุหรี่อาศัยอยู เทากับ   

กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีอาศัยอยูคือ 4.1 คน  โดยกลุมตัวอยางที่อาศัยในครัวเรือนที่มี

ขนาดเล็ก (สมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน) มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด คือ รอยละ 34.2   

ขณะที่กลุมตัวอยางที่อาศัยในครัวเรือนที่มีขนาดกลาง (สมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน) และ



60 

ขนาดใหญ (สมาชิกในครัวเรือน มากกวา 4 คน) มีอัตราการสูบบุหร่ีประมาณรอยละ 20 

(ตาราง 4.3.1ฉ) 
 
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน  
 
ในการสํารวจรอบที่ 4  พบวา กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีจํานวน    

ผูสูบบุหร่ีมากกวา 2 คนข้ึนไป  จะมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงที่สุด   (รอยละ 28.6) สําหรับ

ครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหร่ีเลย หรือมีผูสูบบุหร่ีเพียง 1 คน  จะมีอัตราการสูบบุหร่ี ประมาณ

รอยละ 21  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ีเฉล่ียเทากับกลุม

ตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี คือ 0.7 คน   ซึ่งแตกตางจากผลการสํารวจในรอบที่ 3 ที่พบวา  กลุม

ตัวอยางที่สูบบุหร่ีอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ีเฉล่ีย 0.9 คน   ในขณะที่กลุมตัวอยาง

ที่ไมสูบบุหร่ีอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ีเฉล่ีย 0.6 คน  (ตาราง 4.3.1ช) 

 
4.3.2 การมีพีช่ายหรือพี่สาวที่สูบบุหรี่  และสถานภาพการสูบบุหรี ่

 
ในการสํารวจรอบที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี มีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหร่ี

ในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี (รอยละ 38.2 และรอยละ 32.5 ตามลําดับ) 

นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีมีพี่ชายหรือพี่สาวที่ไมสูบบุหร่ีในสัดสวนที่สูงกวากลุม

ตัวอยางที่สูบบุหร่ี  (รอยละ 55.7 รอยละ 41.5 ตามลําดับ)  ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว

สอดคลองกับขอมูลในรอบที่ผานมาที่พบวา การสูบบุหร่ีของพ่ีชายหรือพี่สาวสัมพันธกับ

การสูบบุหร่ีของวัยรุน (ตาราง 4.3.2) 
 

4.3.3 จํานวนเพ่ือนสนิททีสู่บบุหรี่  และสถานภาพการสูบบุหรี ่
 

จากการสํารวจในรอบที่ผานมา พบวา เพื่อนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

ของวัยรุนเปนอยางมาก    การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนในคร้ังนี้   ได

สอบถามถึงสถานภาพการสูบบุหร่ีของเพื่อนสนิท 5 คน   พบวา   กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี

เกือบทั้งหมด (รอยละ 96.7) มีเพื่อนสนิทสูบบุหร่ีอยางนอย 1 คน   และมีเพื่อนสนิททั้ง 5 
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คนสูบบุหร่ีสูงถึงหนึ่งในสาม ขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีสวนใหญ (รอยละ 50.1) ไมมี

เพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ี (ตาราง 4.3.3) 
 

4.3.4. ความถ่ีในการด่ืมเหลา/เบียร และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
 

การสูบบุหร่ีและด่ืมสุราเปนพฤติกรรมเส่ียงที่มักทําควบคูกัน   ในการสํารวจรอบนี้

ไดสอบถามกลุมตัวอยางถึง ความถี่ในการด่ืมเหลา/เบียร ในชวง 1 เดือนที่ผานมา พบวา 

กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีที่ตอบวา เคยด่ืมเหลา/เบียรอยางนอย 1 คร้ัง มีสัดสวนสูงกวากลุม

ตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีถึง 2 เทา (รอยละ 80.1 และรอยละ 35.2 ตามลําดับ)  นอกจากนี้

กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี  ที่ตอบวา  เคยด่ืมเหลา/เบียรมากกวา 5 คร้ัง ยังมีสัดสวนสูงกวา

กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีถึงกวา 4 เทา (รอยละ 36.9 และรอยละ 8.1 ตามลําดับ) (ตาราง 

4.3.4) 

 
4.3.5 การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน และสถานภาพการสูบ

บุหรี ่
 

กลุมตัวอยางจากการสํารวจ  นับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 97.2)  ศาสนาอิสลาม  

(รอยละ 1.9) ศาสนาคริสต (รอยละ 0.4)  และศาสนาอื่น ๆ (รอยละ 0.5)  เมื่อถาม

กลุมตัวอยางถึงการนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน พบวา ในภาพรวมกลุม

ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 65.8) ไดนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวันบางครั้ง   

เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีไมเคยนําคําสอน

ทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเกือบ 3 เทา (รอยละ 

15.0 และรอยละ 5.5 ตามลําดับ)   ขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่นําคําสอนทางศาสนา

มาใชในชีวิตประจําวัน ตลอดเวลามากกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเล็กนอย (รอยละ 19.1 

และรอยละ 13.1 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.5) 
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4.3.6 จิตลักษณะและสถานภาพการสูบบุหรี่   
 

จิตลักษณะของวัยรุนมักจะสงผลตอพฤติกรรมและการแสดงออกของวัยรุน         
ในการสํารวจรอบที่ 4  ไดวิเคราะหขอมูลดานจิตลักษณะของกลุมตัวอยางรวมกับสถานภาพ
การสูบบุหร่ี โดยใหกลุมตัวอยางรายงานความรูสึกของตนเองในชวง 2 สัปดาหกอนการ
สํารวจ    ผลการวิเคราะหเปนดังนี้  

 

ความรูสึกเศรา 
 

ในภาพรวม   กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 56.8) รูสึกเศราบางคร้ัง  รอยละ 7.4 
รูสึกเศราหลายคร้ัง  มีเพียงรอยละ 1.7 รูสึกเศราตลอดเวลา และมีรอยละ 34.1 ที่รายงานวา 
ไมเคยรูสึกเศราเลย    เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง   พบวา 
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รูสึกเศรามากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่   โดยกลุมตัวอยางที่
สูบบุหร่ีรอยละ 16.1 รายงานวา รูสึกเศราหลายคร้ังหรือเศราตลอดเวลา    ในขณะที่กลุม
ตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 7.2 ที่รายงานความรูสึกดังกลาว  นอกจากนี้กลุมตัวอยาง
ที่ไมสูบบุหร่ีรายงานวา ไมเคยรูสึกเศราเลยมากกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี (รอยละ 36.6 
และรอยละ 25.2 ตามลําดับ) แสดงใหเห็นวา ความรูสึกเศรานาจะมีความสัมพันธกับการ
สูบบุหร่ีของวัยรุน (ตาราง 4.3.6ก) 

 

ความเห็นตอการกระทําของตนเอง 
 

ในภาพรวม กลุมตัวอยางรอยละ 65.2 เห็นวา การกระทําของตนเองถูกตองเปน
สวนใหญ   รอยละ 31.6 เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดหลายเรื่อง   และมีเพียงรอยละ 3.1 
ที่เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดทุกเร่ือง   เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี   พบวา 
กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีสวนใหญ (รอยละ 71.7) เห็นวา ตนเองทําถูกตองเปนสวนใหญ  
ขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี เพียงรอยละ 41.7 เห็นวา ตนเองทําถูกตองเปนสวนใหญ     
กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 26.7 เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดหลายเร่ือง  ขณะที่
กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีสวนใหญ (รอยละ 49.5)  เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดหลายเร่ือง    
นอกจากนี้ มีกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 1.6 ที่เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดทุกเร่ือง  
ขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเห็นวา ตนเองทําผิดพลาดทุกเร่ืองมีถึงรอยละ 8.7 (ตาราง 
4.3.6ก)  แสดงใหเห็นวา  ผูที่ไมสูบบุหร่ีพอใจกับการกระทําของตนเองมากกวาผูที่สูบบุหร่ี   
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ความรูสึกตอตนเอง 
 
ในภาพรวม  กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 82.4) ที่รูสึกชอบตัวเอง   มีเพียงรอยละ 

14.8 ที่รายงานวา  รูสึกไมชอบตัวเอง   และรอยละ 2.8 ที่รูสึกเกลียดตัวเอง  เมื่อพิจารณา
ตามสถานภาพการสูบบุหร่ี  พบวา  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีรายงานวา  รูสึกไมชอบตัวเอง
สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเกือบ 3 เทา (รอยละ 29.1 และรอยละ 10.9 ตามลําดับ)   
กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีรายงานวา  รูสึกชอบตัวเองมากกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี (รอยละ 
86.8 และรอยละ 66.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.6ข) 

 
ความรูสึกโดดเด่ียว 

 
แมวากลุมตัวอยางมากกวาสามในส่ี  รายงานวา ไมรูสึกโดดเด่ียว แตก็มีกลุม

ตัวอยางเกือบหนึ่งในส่ี ที่รายงานวา รูสึกโดดเด่ียวหลายคร้ังหรือรูสึกโดดเด่ียวตลอดเวลา 
เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รายงานวา มี
ความรูสึกโดดเด่ียวหลายคร้ังหรือตลอดเวลามากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเกือบ 2 เทา 
(รอยละ 34.7 และรอยละ 19.5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.6ข) 

 
4.3.7 ความคิดเห็นตอการสูบบหุรี่  และสถานภาพการสบูบุหรี ่

 

ผลจากการสํารวจความคิดเหน็ตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 

4 พบวา  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเห็นวา  การสูบบุหร่ีเปนส่ิงที่นารังเกียจ เพียงรอยละ 31.6 

ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี เห็นวา การสูบบุหร่ีเปนส่ิงที่นารังเกยีจถึงรอยละ 54.3  

 

กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เห็นวา   สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่ในสัดสวน 

ที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเพียงเล็กนอย  (รอยละ 37.0 และรอยละ 31.1 ตามลําดับ)  

สําหรับประเด็นที่วา  การสูบบุหร่ีทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญข้ึนนั้น  พบวา  กลุมตัวอยาง

ที่ไมสูบบุหร่ีรอยละ 36.7 เห็นดวยกับประเด็นดังกลาว   ขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเห็น

ดวยกับประเด็นนี้ในสัดสวนที่ตํ่ากวาเล็กนอย (รอยละ 30.1)   
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ประเด็นที่วา คนรุนราวคราวเดียวกับกลุมตัวอยางที่ไดรับความนิยมสวนใหญ

สูบบุหรี่นั้น  พบวา  กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่  เห็นดวยกับประเด็นดังกลาวมากกวา         

กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเกือบ 2 เทา  (รอยละ 32.2 และรอยละ 17.4 ตามลําดับ)   

 

 สําหรับประเด็นที่วา การสูบบุหร่ีเปนสัญลักษณของความทันสมัยนั้น   ทั้งกลุม

ตัวอยางที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีเพียงสวนนอยที่เห็นดวยกับความคิดดังกลาว อยางไรกต็าม  

กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีก็ยังเห็นดวยกับความคิดดังกลาวมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี

เกือบ 3 เทา  (รอยละ 10.7 และรอยละ 3.7 ตามลําดับ)   สวนประเด็นที่วา  การสูบบุหร่ี

ชวยควบคุมน้ําหนักตัว  พบวา กลุมตัวอยางทั้งที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่

เห็นดวยกับประเด็นดังกลาว  แตกลุ มตัวอยางที ่สูบบุหรี ่ก ็ย ังเห็นดวยกับประเด็น

ดังกลาวมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เกือบ 3 เทา  (รอยละ 8.3 และรอยละ 2.9 

ตามลําดับ)    

 

ในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทหญิง - ชายกับการสูบบุหร่ี  ไดมีการถามถึง  การยอมรับ

การสูบบุหร่ีของผูชายและผูหญิง พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีระบุวา  ยอมรับไดที่ผูชาย

อายุ 15 - 25 ป สูบบุหร่ีในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีมากกวา 2 เทา  (รอยละ 

30.6 และรอยละ 14.1 ตามลําดับ)  ในขณะที่กลุมตัวอยางทั้งที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี

ยอมรับการที่ผูหญิงอายุ 15-25 ป สูบบุหร่ี  ในสัดสวนที่ตํ่ามาก (รอยละ 9.2 และรอยละ 

5.9 ตามลําดับ)  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี   ชี้ใหเห็นวาวัยรุนที่สูบบุหร่ี

ยอมรับการสูบบุหร่ีทั้งในผูหญิงและผูชายไดมากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี     และวัยรุนไทย

ยอมรับการสูบบุหร่ีของผูชายมากกวาการสูบบุหร่ีของผูหญิง  ซึ่งทัศนคติดังกลาวสอดคลอง

กับผลการสํารวจทั้ง 3 รอบที่ผานมา   ทัศนคติดังกลาวนาจะสงผลใหอัตราการสูบบุหร่ี

ของวัยรุนหญิงไทยตํ่ากวาวัยรุนชายมาก  และตํ่ากวาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรป  

และอเมริกา (Rodu และคณะ 2005 ; Lloyd 2004) ในขณะเดียวกัน วัยรุนที่สูบบุหร่ีไมถึง

หนึ่งในสามที่เห็นวา  การสูบบุหร่ีเปนส่ิงที่ยอมรับได (ตาราง 4.3.7ก)  

 

ในภาพรวม กลุมตัวอยางเกือบรอยละ 90 เห็นวา การสูบบุหร่ีเปนส่ิงที่ไมดีถึงไมดี

มาก และมีเพียงรอยละ 2.2 ที่เห็นวา การสูบบุหร่ีเปนส่ิงที่ดีถึงดีมาก    กลุมตัวอยางที่ไม
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สูบบุหร่ีสวนใหญ (รอยละ 59.6)  เห็นวา การสูบบุหร่ีเปนส่ิงที่ไมดีมาก  ขณะที่กลุมตัวอยาง

ที่สูบบุหร่ีเพียงรอยละ  23.8  ที่เห็นวาการสูบบุหร่ีเปนส่ิงที่ไมดีมาก  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี

รอยละ 5.8  เห็นวา การสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ดีถึงดีมาก    ซึ่งมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี

ถึง 4 เทา  นอกจากนี้  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีรอยละ 18.9 ยังเห็นวา การสูบบุหร่ีเปนเร่ือง

ธรรมดา (ตาราง 4.3.7ข)   

 
4.3.8 ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 

 
ในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมากกวาคร่ึง  เห็นวา บริษัทที่ผลิตยาสูบไมควร

ไดรับอนุญาตใหทําการสงเสริมการขายบุหรี่และควรจํากัดใหจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบๆ 

โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เห็นดวยกับทั้ง 2 ประเด็นดังกลาวมากกวากลุมตัวอยางที่

สูบบุหร่ี   กลุมตัวอยางรอยละ 24.0 เห็นวา บริษัทที่ผลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับ

อันตรายจากการสูบบุหร่ี   โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเห็นดวยกับประเด็นดังกลาว

มากกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี (รอยละ 25.4 และรอยละ 18.9 ตามลําดับ)    

 

ในภาพรวม รอยละ 20.0 ของกลุมตัวอยางเห็นวา  บริษัทที่ผลิตยาสูบพยายามทํา

ใหคนรุนเดียวกับตนเองหันมาสนใจการสูบบุหร่ี     โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเห็นดวย

กับประเด็นดังกลาวมากกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี (รอยละ 21.4 และรอยละ 15.0 

ตามลําดับ)  กลุมตัวอยางเพียงสวนนอย (รอยละ 9.1) เห็นวา  บริษัทที่ผลิตบุหร่ีไดทําส่ิงที่

ดีใหแกชุมชน  โดยกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีที่เห็นดวยกับประเด็นดังกลาวมีสัดสวนสูงกวา

กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี (รอยละ 12.1 และรอยละ 8.2 ตามลําดับ)  (ตาราง 4.3.8) 
 
4.3.9 ความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบหุรี่ตอสุขภาพ และสถานภาพ          

การสูบบุหรี ่
 

ในการสํารวจความรูเร่ืองผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ  ไดสอบถามกลุม

ตัวอยางวา การสูบบุหร่ีอาจเปนสาเหตุของโรคตาง ๆ เชน มะเร็ง โรคหัวใจ โรคปอด เปนตน 

ผลการสํารวจ พบวา ในภาพรวม ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความรูในระดับดีมาก  (ตอบ



66 

ถูกตองสูงกวา รอยละ 90)  ไดแก  การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของโรคมะเร็งปอดในผูไมสูบ

บุหร่ีที่ไดรับควันบุหร่ีมือสอง (รอยละ 94.4)   โรคมะเร็งชองปาก (รอยละ 93.4)   โรคถุงลม

โปงพอง (รอยละ 92.2)   และการสูบบุหร่ีสงผลใหผูสูบบุหร่ีแกเร็วกวาอายุ (รอยละ 94.4)  

 

ประเด็นที ่กลุมตัวอยางมีความรูในระดับรองลงมา  ไดแก  การสูบบุหรี่เปน

สาเหตุของโรคเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหร่ีเพศชาย (รอยละ 77.7)   โรคหลอด

เลือดสมอง (รอยละ 71.3)   และโรคหัวใจวาย (รอยละ 69.7)   กลุมตัวอยางเพียงรอยละ 

56.6 ที่รูวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของเนื้อตายบริเวณปลายมือปลายเทา   และรอยละ 

62.5 ที่รูวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการแทงบุตร   โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีมี

ความรูเร่ืองผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ีดีกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีในทุกขอ

คําถาม (ตาราง 4.3.9) 

 
4.3.10 แหลงโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 

 
ประเทศไทยมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 โดยมี

สาระเกี่ยวกับการหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีทุกรูปแบบ   อยางไรก็ตาม  ในสภาพ

ความเปนจริงยังมีการสงเสริมการขายบุหร่ีในสถานที่ตางๆ   จากการสํารวจประสบการณ

ของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีในชวง 6 เดือนที่ผานมา   พบวา   

แหลงที่กลุมตัวอยางเคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีมากที่สุด   ไดแก  รานคายอย/

รานคาใหญ (รอยละ 36.2)  รองลงมาคือ สถานบันเทิงประเภทตางๆ (รอยละ18.5)  และ

ผูขายเรตามทองถนน (รอยละ 17.7)    เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา 

กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่ไม

สูบบุหร่ีเล็กนอยในทุกสถานที่ ดังกลาวขางตน (ตาราง 4.3.10) 
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4.3.11 แหลงโฆษณา/ขาวสารเกีย่วกับอันตรายจากการสูบบุหรี่  และ
สถานภาพการสูบบหุรี ่

 
เมื่อถามถึง แหลงโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีในชวง 6 เดือน

ที่ผานมา กลุมตัวอยางระบุแหลงที่เห็นโฆษณา/ขาวสาร ใน 5 อันดับแรก ไดแก ฉลากคําเตือน

บนซองบุหร่ี (รอยละ 86.4) โทรทัศน (รอยละ 81.6) โปสเตอร (รอยละ 71.0) หนังสือพิมพ/

นิตยสาร (รอยละ 55.0) และโรงภาพยนตร (รอยละ 42.9)   โดยกลุมตัวอยางทั้งที่สูบบุหร่ี

และไมสูบบุหร่ีไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงดังกลาวใกลเคียงกัน (ตาราง 4.3.11) 

 
4.3.12  ความคิดเห็นตอฉลากคําเตือนบนซองบุหรี ่ และสถานภาพการสบูบุหรี ่

 
ในภาพรวม กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 90 รายงานวา เคยเห็นฉลากคําเตือน

บนซองบุหร่ี   โดยกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี ในสัดสวนที่สูง

กวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเล็กนอย (รอยละ 97.1 และรอยละ 94.1 ตามลําดับ)   กลุม

ตัวอยางที่สูบบุหร่ี รายงานวา เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอยมาก ในสัดสวนที่สูง

กวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีถึง 2 เทา (รอยละ 42.7 และรอยละ 20.6 ตามลําดับ) 

(ตาราง 4.3.12ก) 

  

เมื่อถามในประเด็นที่วา  ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายจากการ

สูบบุหรี่ตอสุขภาพมากนอยเพียงใด  กลุมตัวอยางทั้งที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหร่ีมากกวา

รอยละ 90   เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีตอ

สุขภาพบางเล็กนอยถึงคิดถึงมาก  โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่รอยละ 53.5 และกลุม

ตัวอยางที่สูบบุหรี่เพียงรอยละ 29.1  ที่เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึง

อันตรายจากการสูบบุหร่ีตอสุขภาพมาก  (ตาราง 4.3.12ข) 

 

ในประเด็นของความนาเช่ือถือของฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยาง

รอยละ 71.9 เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมีความนาเช่ือถือมาก   เมื่อพิจารณาตาม

สถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเห็นวาฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี 
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มีความนาเช่ือถือมากในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี  (รอยละ 74.9 และรอยละ 

61.2 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.12ค)    

 

เมื่อถามวา  ฉลากคําเตือนแบบรูปภาพบนซองบุหรี่มีผลใหคนในวัยเดียวกันไม

คิดที่จะสูบบุหรี่หรือไม    ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 80.3) เห็นวา 

ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมีผลทําใหคนในวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหร่ี    เมื่อพิจารณา

ตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่สวนใหญ (รอยละ 90.3) เห็น

วา ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลทําใหคนในวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหร่ี   ซึ่งมี

สัดสวนสูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี (รอยละ 77.6) (ตาราง 4.3.12ง) 
 
4.3.13 การรณรงค “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 

 
ในชวงกอนการสํารวจและในชวงที่ทําการสํารวจ  ไดมีการรณรงคผานส่ือโทรทัศน 

เพื่อคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี   โดยมีสาระของการรณรงคเพื่อลดการสูบบุหร่ีในที่

สาธารณะภายใตขอความวา  “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ”  ในการ

สํารวจคร้ังนี้  พบวา กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 90 เคยเห็นการรณรงค “หยุดทําราย

ผูอ่ืน หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ”  กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 80 เห็นวา การรณรงค 

“หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ” นําไปสูการพูดคุยระหวางสมาชิกในครอบครัว

เกี่ยวกับผลของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ  และกลุมตัวอยางมากกวารอยละ 70 เห็นวา นําไปสู

การพูดคุยในกลุมเพื่อนเกี่ยวกับผลของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ   โดยสัดสวนของกลุมตัวอยาง

ที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีมีความเห็นใกลเคียงกันในทั้ง 3 ประเด็นดังกลาวขางตน  (ตาราง 

4.3.13 ก-ค)  

 

เมื่อสอบถามวา   การรณรงค   “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ”  

เกี่ยวของกับคุณหรือไม พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางรอยละ 37.9 เห็นวา เกี่ยวของมาก  

และรอยละ 48.1 เห็นวา เกี่ยวของบาง   โดยกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเห็นวา การรณรงค

ดังกลาวเกี่ยวของกับตนเองมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี    และเมื่อสอบถามวา          

การรณรงคดังกลาว ทําใหการสูบบุหร่ีดึงดูดใจนอยลงหรือไม พบวา ในภาพรวมกลุม
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ตัวอยางรอยละ 72.1 เห็นวา ทําใหการสูบบุหร่ีดึงดูดใจนอยลง   โดยกลุมตัวอยางที่สูบ

บุหร่ีและไมสูบบุหร่ีมีความเห็นใกลเคียงกัน (รอยละ 74.6 และรอยละ 71.5 ตามลําดับ) 

(ตาราง 4.3.13 ง-จ) 

 

ในประเด็นผลของการรณรงค   “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ” ตอ

การเลิกสูบบุหร่ีของวัยรุน   พบวา  ในภาพรวมกลุมตัวอยางรอยละ 57.2  รายงานวา การ

รณรงคดังกลาว ทําใหวัยรุนที่ตนรูจักเลิกสูบบุหร่ีหรือพยายามเลิกบุหร่ี   โดยสัดสวนของ

กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีรายงานในประเด็นดังกลาวสูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีมาก 

(รอยละ 70.5 และรอยละ 53.6 ตามลําดับ)   เมื่อสอบถามวา การรณรงค “หยุดทําราย

ผูอ่ืน หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ”  มีผลตอการสูบบุหร่ีในอนาคตของคุณอยางไร กลุม

ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 63.4) รายงานวา ทําใหโอกาสที่จะสูบบุหร่ีในอนาคตนอย   

อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางรอยละ 31.0 ตอบวา การรณรงค ดังกลาวไมมีผลตอการตัดสินใจ

ที่จะสูบบุหร่ีในอนาคต เปนที่นาสังเกตวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเห็นวา การรณรงคดังกลาว

ทําใหมีโอกาสที่จะสูบบุหร่ีในอนาคตนอยในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี 

(รอยละ 76.7  และรอยละ 59.8  ตามลําดับ)  (ตาราง 4.3.13 ฉ-ช) 

 

4.4  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2     
รอบที่ 3 และรอบที่ 4 

  
สวนนี้แสดงลกัษณะทัว่ไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที ่1 รอบที่ 2  รอบที่ 3 

และรอบที่ 4   โดยในการสํารวจทัง้ 4 รอบ กลุมตัวอยางประกอบดวยกลุมตัวอยางเกาที่

ติดตามไดในการสํารวจรอบที่ผานมา และกลุมตัวอยางใหม  ในการสํารวจรอบที่ 1 มกีลุม

ตัวอยางทัง้ส้ิน 1,000 คน   การสํารวจรอบที่ 2 มีกลุมตัวอยางทัง้ส้ิน 962 คน   การสํารวจ

รอบที่ 3 มีกลุมตัวอยางทัง้ส้ิน 1,096 คน และการสํารวจรอบที่ 4 มีกลุมตัวอยางทัง้ส้ิน 

958 คน  
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เพศ 
 
สัดสวนของกลุมตัวอยางวัยรุนชายสูงกวากลุมตัวอยางวัยรุนหญิงเล็กนอย  และ

มีแนวโนมเพิ่มข้ึน ในทุกรอบการสํารวจรอบ (รอยละ 51.7 รอยละ 52.3  รอยละ 53.1 และ 

รอยละ 54.6 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ตามลําดับ) (ตาราง 4.4ก) 
  

อายุ 
 
อายุเฉล่ียของกลุมตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในทุกรอบการสํารวจ (14.8 ป 15.7 ป 

16.6 ป  และ 17.4 ป 6  ในการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  รอบที่ 3  และรอบที่ 4 ตามลําดับ) 

ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเกาจะมีอายุเพิ่มข้ึนประมาณ 1 ปในทุกรอบการสํารวจ  

(ตาราง 4.4ก) 

 
สถานภาพการศกึษา 
 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพเปนนักเรียน  แตสัดสวนของกลุมตัวอยางที่มี

สถานภาพเปนนักเรียนลดลงในทุกรอบของการสํารวจ (รอยละ 89.6 รอยละ 82.2  รอยละ 

78.2 และรอยละ 67.7  ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ตามลําดับ)  

(ตาราง 4.4ข) 
 

การศึกษา 
 
ในการสํารวจรอบที่ 1  ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน  ในการสํารวจรอบที่ 2 การศึกษาของกลุมตัวอยาง

สวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  สําหรับในการสํารวจรอบที่ 3  และรอบที่ 4 

ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญ  อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย   โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสํารวจรอบที่ 4 เกือบคร่ึงของกลุมตัวอยางมีการศึกษา

อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จะเห็นไดวา  ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางมี
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แนวโนมเพิ่มสูงข้ึนทุกรอบการสํารวจ  ซึ่งสัมพันธกับอายุของกลุมตัวอยางที่เพิ่มข้ึน  

(ตาราง 4.4ค) 
  
 สถานภาพสมรส 
 

กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 90 เปนโสด   อยางไรก็ตาม  สัดสวนของกลุมตัวอยาง

ที่แตงงานแลวมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในทุกรอบการสํารวจ (รอยละ 0.6   รอยละ 2.8  รอยละ 

4.7 และรอยละ 7.1  ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ตามลําดับ )  

(ตาราง 4.4ง) 

 
 เขตที่อยูอาศยั 
 

กลุมตัวอยางมากกวาคร่ึงอาศัยอยูในเขตชนบท อยางไรก็ตาม  สัดสวนของกลุม

ตัวอยางที่อาศัยอยูในเขตเมืองมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในภาพรวม  จากรอยละ 30.4 ในการ

สํารวจรอบที่ 1  เปนรอยละ 47.3  ในรอบที่ 4 (ตาราง 4.4ง) 

 
 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
 

ในทุกรอบการสํารวจ   กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิก  3 – 

4 คน    อยางไรก็ตาม   กลุมตัวอยางมีแนวโนมที่จะอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีจํานวนสมาชิก

ลดลง   โดยกลุมตัวอยางที่อาศัยในครัวเรือนที่มีจํานวนสมาชิก 7 คนข้ึนไป  ลดลง  (รอยละ 

10.4   รอยละ 10.1  รอยละ 4.7  และรอยละ 5.1   ในการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  รอบที่ 3 

และรอบที่ 4  ตามลําดับ)     นอกจากนี้  จํานวนสมาชิกเฉล่ียในครัวเรือนก็ลดลงจาก 4.5 คน  

ในการสํารวจรอบที่ 1 เปน  4.1  คน ในการสํารวจรอบที่ 4  (ตาราง 4.4จ) 
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จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรอืน 
 

ในทุกรอบการสํารวจ  กลุมตัวอยางอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน

สูบบุหร่ีเฉล่ียนอยกวา 1 คน กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 40 อาศัยอยูในครัวเรือนที่ไมมี

สมาชิกในครัวเรือนสูบบุหร่ี (รอยละ 40.3 รอยละ 47.6 รอยละ 48.6 และรอยละ 45.4  ใน

การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ตามลําดับ ) และกลุมตัวอยางที่อาศัย

อยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี  3 ถึง 6 คน  มีแนวโนนลดลงในทุกรอบการสํารวจ  (รอยละ 

3.6 รอยละ 3.0  รอยละ 2.3  และรอยละ 2.2   ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

และรอบที่ 4 ตามลําดับ )  (ตาราง 4.4ฉ) 

 
 สถานภาพการสูบบหุรี ่
 

สัดสวนของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนในทุกรอบของการสํารวจ (รอยละ 11.3 

รอยละ 14.7 รอยละ 18.3 และ รอยละ 21.5  ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ

รอบที่ 4 ตามลําดับ )  (ตาราง 4.4ฉ) 

 

4.5  เปรียบเทียบปจจัยเส่ียงของการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจรอบ
ที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3  และรอบที่ 4 

 

จากการศึกษาที่ผานมา พบวา ปจจัยหลายอยางมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

ของวัยรุน เชน เพศ เพื่อน ครอบครัว โฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี เปนตน อยางไรก็ตาม

ปจจัยเหลานี้ อาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจสังคม และนโยบายของรัฐที่

มีการปรับเปล่ียน    ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ จึงทําการวิเคราะหปจจัยเส่ียงตอการสูบบุหร่ี

ของวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 4 และทําการเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในรอบที่ 1 รอบที่ 2 

และรอบที่ 3    
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ในการศึกษาคร้ังนี้  ปจจัยทีน่ํามาใชวิเคราะห แบงเปน 3 กลุม คือ 

 

1. ลักษณะทางประชากร  ประกอบดวย  อายุ เพศ  เขตทีอ่ยูอาศัย  สถานภาพ

การศึกษา 

2. ปจจัยภายใน  ประกอบดวย  ความรูสึกตอคนเอง  ความเห็นตอส่ิงที่ตนเอง

กระทาํ  ความรูสึกเศรา  ความคิดเหน็ตอการสูบบุหร่ี  และการบริโภค

แอลกอฮอล 

3. ปจจัยภายนอก  ประกอบดวย  จํานวนเพือ่นสนทิที่สูบบุหร่ี  จาํนวนสมาชิก

ในครอบครัวทีสู่บบุหร่ี  การมีพี่ชายหรือพีส่าวสูบบุหร่ี  การจํากัดพืน้ที่สูบบุหร่ี

ในบาน จาํนวนแหลงที่เคยเห็นการโฆษณาบุหร่ี  จํานวนแหลงที่เคยเหน็การ

โฆษณาขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี และความถ่ีในการเห็น

ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  โดยการวิเคราะห 

  

จากการวิเคราะหขอมูลแบบถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression Analysis) 

เพื่อศึกษาปจจัยเส่ียงการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 สามารถสรุปผล

การศึกษาที่นาสนใจได ดังนี้ (ตาราง 4.5) 

 

• เพศ พบวา เพศเปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง โดย

กลุมตัวอยางหญิงมีความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีนอยกวากลุมตัวอยางชาย 

รอยละ 86 

• สถานภาพการศึกษา กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน/นักศึกษามีความเส่ียง

ตอการสูบบุหร่ีนอยกวากลุมตัวอยางที่ไมเปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 52  

• จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ (จากจํานวนเพื่อนสนิท 5 คน)   พบวา 

หากจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน ความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีของ

กลุมตัวอยางก็จะเพิ่มขึ้นดวย โดยกลุมตัวอยางที่มีจํานวนเพื่อนสนิทที่

สูบบุหร่ี เพิ่มข้ึน 1 คน มีความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน รอยละ 58 
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• การด่ืมเหลา/เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา เพิ่มความเส่ียงในการสูบบุหร่ี

ของกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางที่ด่ืมเหลา/เบียร 1-5 คร้ังในชวง 1 เดือน

ที่ผานมา มีความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน 2.2 เทา เปรียบเทียบกับ

กลุมตัวอยางที่ไมไดด่ืมเหลา/เบียร และมีความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีเพิ่ม

สูงข้ึนตามความถ่ีของการด่ืมเหลา/เบียร โดยกลุมตัวอยางที่ด่ืมเหลา/

เบียร มากกวา 5 คร้ังในชวง 1 เดือนที่ผานมา มีความเส่ียงตอการสูบ

บุหร่ีเพิ่มข้ึน 3.8 เทา เปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่ไมไดด่ืมเหลา/เบียร 

• พื้นที่ที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ในบาน เพิ่มความเส่ียงในการสูบบุหร่ีของ

กลุมตัวอยาง กลาวคือ กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในบานที่ไมอนุญาตใหสูบ

บุหร่ีในบาน มีความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีนอยกวากลุมตัวอยางที่อาศัยอยู

ในบานที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีในบานไดทุกพื้นที่  รอยละ 63 

• ความรูสึกตอตนเอง กลุมตัวอยางที่รูสึกไมดีตอตนเองมีความเส่ียงตอ

การสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่พึงพอใจในตนเอง กลาวคือ กลุม

ตัวอยางที่รูสึกไมชอบตัวเองมีความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีมากกวากลุม

ตัวอยางที่รูสึกชอบตัวเอง  2.2 เทา   และกลุมตัวอยางที่รูสึกเกลียดตัวเอง 

มีความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางที่รูสึกชอบตัวเอง  3.8 เทา 

• ความเห็นตอสิ่งที่ตนเองกระทํา พบวา กลุมตัวอยางที่รูสึกวาตนเองทํา

ผิดพลาดหลายเร่ืองมีความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางที่

ไมรูสึกวาตนเองทําผิดพลาด  1.9 เทา   

• ความรูสึกเศราของกลุมตัวอยางเพิ่มความเส่ียงในการสูบบุหร่ี กลาวคือ 

กลุมตัวอยางที่รูสึกเศราหลายคร้ัง มีความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีมากกวา

กลุมตัวอยางที่ไมรูสึกเศรา  2.4 เทา 

• ความถ่ีในการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ สงผลตอความเส่ียงใน

การสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในทิศทางที่ไมชัดเจน กลาวคือ กลุมตัวอยาง

ที่ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมีความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีนอย

กวากลุมตัวอยางที่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอยคร้ังมาก รอยละ 

77   กลุมตัวอยางที่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีนานๆคร้ัง มีความ
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เส่ียงตอการสูบบุหร่ีนอยกวากลุมตัวอยางที่เคยเห็นฉลากคําเตือนบน

ซองบุหร่ีบอยคร้ังมาก รอยละ 69  กลุมตัวอยางที่เคยเห็นฉลากคําเตือน

บนซองบุหร่ีบางคร้ัง มีความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีนอยกวากลุมตัวอยางที่

เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอยคร้ังมาก รอยละ 89 กลุมตัวอยาง

ที่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอยคร้ัง มีความเส่ียงตอการสูบบุหร่ี

นอยกวากลุมตัวอยางที่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอยคร้ังมาก 

รอยละ 42 ซึ่งหากสรุปโดยรวม พบวา กลุมตัวอยางที่เคยเห็นฉลากคําเตือน

บนซองบุหรี่บอยครั้งมาก กลับเปนกลุมที่มีความเส่ียงในการสูบบุหร่ี

มากกวากลุมอ่ืนๆ ทั้งนี้ไมไดหมายความวาฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี

เปนปจจัยหนึ่งที่เพิ่มโอกาสในการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง แตอาจสะทอน

ในมุมมองกลับกันวา สาเหตุที่กลุมตัวอยางเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซอง

บุหร่ีบอยคร้ังมาก เนื่องจากสูบบุหร่ีเปนประจํา หรือบอยมาก จึงเห็นคํา

เตือนบนซองบุหร่ีบอยมากดวยเชนกัน   

 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางใน

การสํารวจทั้ง 4 รอบ พบวา  เพศ จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ี  และการด่ืมเหลา/เบียร

ในชวง 1 เดือนที่ผานมา เปนปจจัยเส่ียงที่สําคัญตอโอกาสการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง

อยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นการรณรงคปองกันการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุน   จึงควรดําเนินการ

ดวยวิธีที่เหมาะสมและสอดคลองกับปจจัยหลักเหลานี้ เชน จัดการรณรงคลดการสูบบุหร่ี

ควบคูไปกับการลดการบริโภคแอลกอฮอลเพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงที่มักพบรวมกัน เปนตน 

นอกจากนี้การดําเนินการเพื่อลดการสูบบุหร่ี และปองกันการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุน 

จําเปนตองไดรับความรวมมือกันจากทุกๆ ภาคสวน  ไมวาจะเปนภาครัฐ โรงเรียน ผูปกครอง 

และตัววัยรุนเอง 

 

ปจจัยเส่ียงบางอยางที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีในกลุมตัวอยาง  เฉพาะในการ

สํารวจบางรอบ ดังนี้     
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• อาย ุ และการมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหร่ี เปนปจจัยเส่ียงตอการสูบบุหร่ี

ของกลุมตัวอยางเฉพาะในการสํารวจรอบที่ 2    

• ความคิดเหน็ตอการสูบบุหร่ีเปนปจจัยเส่ียงตอการสูบบุหร่ีของกลุม

ตัวอยางเฉพาะในการสํารวจรอบที่ 3     

• การอนุญาตใหสูบบุหร่ีในบานเปนปจจยัเส่ียงตอการสูบบุหร่ีของกลุม

ตัวอยางเฉพาะในการสํารวจรอบที่ 4  

• จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหร่ีเปนปจจัยเส่ียงตอการสูบบุหร่ีของ

กลุมตัวอยาง  ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  และรอบที่ 3  แตไมใช

ปจจัยเส่ียงตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในการสาํรวจรอบที่ 4  

 

สําหรับปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในทุกๆรอบการสํารวจ  

ไดแก  เขตที่อยูอาศัย จํานวนแหลงที่เคยเห็นการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี และจํานวน

แหลงที่เคยเห็นการโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกบัอันตรายจากการสูบบุหร่ี (ตาราง 4.5) 

 
4.6 เปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในการ

สํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบที่ 3 และรอบที่ 4 
 

4.6.1 อัตราความชกุของการสบูบุหรี ่
 

อัตราความชุกของการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางทั้งวัยรุนชายและวัยรุนหญิงมี

แนวโนมเพิ่มข้ึนในทุกรอบการสํารวจ โดยในการสํารวจรอบที่ 1 กลุมตัวอยางสูบบุหร่ีรอยละ 

11.3 เพิ่มเปนรอยละ 15.0 รอยละ 18.3 และรอยละ 21.5 ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 

และรอบที่ 4 ตามลําดับ  โดยกลุมตัวอยางวัยรุนชายสูบบุหร่ีรอยละ  20.3  ในการสํารวจ

รอบที่ 1 เพิ่มเปนรอยละ 27.8 รอยละ 32.1 และรอยละ 36.5 ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 

และรอบที่ 4 ตามลําดับ ในขณะที่กลุมตัวอยางวัยรุนหญิงมีเพียงรอยละ 1.5  ที่สูบบุหร่ีใน

การสํารวจรอบที่ 1  เพิ่มเปนรอยละ 2.3 รอยละ 2.7 และรอยละ 3.4 ในการสํารวจรอบที่ 2 

รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวา กลุมตัวอยางวัยรุนชายสูบบุหร่ีมากกวากลุม

ตัวอยางวัยรุนหญิงมากกวา 10 เทาในทุกรอบการสํารวจ  (ตาราง 4.6.1) 
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4.6.2 ผลของนโยบายหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 
   

ประเทศไทยไดออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  ซึ่งมี

สาระหามขายบุหร่ีใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป   แตในความเปนจริง    ยังมีการขายบุหร่ีให

เด็กอายุตํ่ากวา 18  ปอยู ในการสํารวจทั้ง 4 รอบ  ไดทําการสอบถามกลุมตัวอยางที่มีอายุ

ตํ่ากวา 18 ป   ถึงประสบการณการซื้อบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา พบวา  กลุมตัวอยาง

มากกวารอยละ 40 เคยซื้อบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา  โดยมีสัดสวนใกลเคียงกันในทุก

รอบของการสํารวจ  เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี

มากกวาคร่ึง  เคยซ้ือบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา โดยสัดสวนของกลุมตัวอยางที่เคยซ้ือบุหร่ี

เพิ่มสูงข้ึนในการสํารวจรอบที่ 3 และรอบที่ 4 (รอยละ 50.8  รอยละ 50.0 รอยละ 63.5 

และรอยละ 58.0 ในการสํารวจรอบท่ี 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ตามลําดับ) ในขณะที่

กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีประมาณรอยละ 40 เคยซ้ือบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา (รอยละ 

42.5  รอยละ 42.6 รอยละ 39.8 และรอยละ 41.4 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3

และรอบที่ 4 ตามลําดับ)  (ตาราง 4.6.2ก) 

 

เมื่อถามกลุมตัวอยางที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป ที่เคยมีประสบการณซื้อบุหร่ีในชวง 30 

วันที่ผานมา ถึงประสบการณของการถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีเนื่องจากอายุตํ่ากวา 18 ป 

พบวา  ในการสํารวจรอบที่ 1  กลุมตัวอยางประมาณคร่ึงหนึ่งเคยถูกปฏิเสธการขายบุหร่ี  

และอัตราของการถูกปฏิเสธลดลงในทุกรอบการสํารวจ (รอยละ 54.7 รอยละ 50.1 รอยละ 

44.1 และรอยละ 31.5 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ตามลําดับ)  

ซึ่งผลการสํารวจช้ีใหเห็นวา ควรมีการปรับปรุงมาตรการบังคับใชกฎหมายการหามขาย

บุหร่ีใหแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป  เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยาง

ที่สูบบุหร่ีเคยถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีในทุกรอบของการ

สํารวจ  (ตาราง 4.6.2ข) 
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4.6.3 ผลของนโยบายหามวางโชวบุหรี ่ณ จดุขาย 
 

กระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย  ในเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชหลังการสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ  

2548) จากการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4   โดยถามกลุมตัวอยางวา  เคยเห็น

บุหร่ีวางโชวบนชั้นหรือเคานเตอรในรานคา  หรือหางสรรพสินคา  บางหรือไม  พบวา  ใน

ภาพรวม ประมาณคร่ึงของกลุมตัวอยางตอบวา เคยเห็นบุหร่ีวางโชวบนช้ันหรือเคานเตอร 

ในทุกรอบของการสํารวจ   เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี  พบวา  กลุมวัยรุนที่

ไมสูบบุหร่ีเคยเห็นการวางโชวบุหร่ีมากกวากลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ีเล็กนอย   ซึ่งชี้ใหเห็นวา 

แมประกาศดังกลาวจะมีผลบังคับใชมานานถึง 3 ป แตรานคาสวนมากยังคงมีการวางโชว

บุหร่ีหรืออาจเล่ียงโดยการทํามานปดสวนจัดวางบุหร่ีแตเปดมานทิ้งไวเพื่อใหผูซื้อสามารถ

มองเห็นซองบุหร่ี จึงควรมีมาตรการบังคับใชกฎหมายใหผูขายบุหร่ีปฏิบัติตามกฎหมายให

เครงครัดมากข้ึน (ตาราง 4.6.3) 

 
4.6.4 ผลของนโยบายจํากัดพื้นที่สูบบุหรีใ่นบาน 

 

ประเทศไทยไดมีการรณรงคสิ่งแวดลอมปลอดบุหรี่    ซึ่งรวมถึงนโยบายบาน/

โรงเรียน/โรงพยาบาลปลอดบุหร่ี  โดยมีการรณรงคงดสูบบุหร่ีในบานโดยใชส่ือโฆษณา

ทางโทรทัศน และส่ืออ่ืน ๆ   ผลจากการสํารวจในรอบท่ี 1 พบวา รอยละ 27.3 ของกลุม

ตัวอยางรายงานวา มีการหามสูบบุหร่ีในบาน   และเพิ่มมากข้ึนอยางชัดเจนในการสํารวจ

รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 (รอยละ 63.6 รอยละ 59.8 และรอยละ 65.8 ตามลําดับ) 

เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี่ ในการสํารวจรอบที่ 1 พบวา   ทั้งกลุมตัวอยาง

ที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี รายงานวา มีการหามสูบบุหร่ีในบาน  ในอัตราท่ีใกลเคียงกัน 

(รอยละ 29.2 และรอยละ 27.0 ตามลําดับ) แตผลการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 

พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี รายงานวา มีการหามสูบบุหร่ีในบานในอัตราที่สูงกวา

กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีอยางชัดเจน (ตาราง 4.6.4) 
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4.6.5  ผลของนโยบายการปรับเปลีย่นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่  
 

ในการสํารวจรอบที่ 1 พบวา ในภาพรวม  กลุมตัวอยางรอยละ 32.3 เห็นฉลาก

คําเตือนบนซองบุหร่ีบอยถึงบอยมาก   และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 46.2 รอยละ 46.5  และ

รอยละ 54.1 ในการสํารวจรอบที่ 2  รอบที่ 3  และรอบที่ 4 ตามลําดับ   โดยเพ่ิมข้ึนทั้ง

กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่  ซึ่งแสดงใหเห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี

แบบรูปภาพสะดุดตาและเปนที่สังเกตเห็นมากกวาฉลากคําเตือนแบบท่ีมีขอความเพียง

อยางเดียว  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอยถึงบอยมากในอัตรา

ที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี (ตาราง4.6.5ก) 

 

เมื่อสอบถามกลุมตัวอยางวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายตอ

สุขภาพจากการสูบบุหร่ีมากนอยเพียงใด ผลจากการสํารวจทั้ง 4 รอบ  พบวา กลุมตัวอยาง

ประมาณรอยละ 90 รายงานวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพ

จากการสูบบุหร่ี โดยกลุมตัวอยางรายงานวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตราย

ตอสุขภาพมาก เพิ่มข้ึนจากรอยละ 38.9 ในการสํารวจรอบที่ 1  เปนรอยละ 43.4 ในรอบที่ 2  

ซึ่งเร่ิมเปล่ียนรูปแบบของฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีจากชนิดตัวอักษรอยางเดียวมาเปน

ชนิดที่มีทั้งตัวอักษรและรูปภาพ   หลังจากนั้นเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 49.9 ในการสํารวจรอบที่ 3 

สําหรับการสํารวจรอบที่ 4   กลุมตัวอยางรอยละ 48.2 รายงานวา ฉลากคําเตือนบนซอง

บุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพมาก  ใกลเคียงกับการสํารวจรอบท่ี 3  เมื่อพิจารณา

ตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีรายงานวา ฉลากคําเตือนบน

ซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพมาก มีสัดสวนสูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีในทุก

รอบการสํารวจ (ตาราง4.6.5ข) 

 

ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ไดสอบถามกลุมตัวอยางวา ฉลากคํา

เตือนบนซองบุหร่ีมีผลใหคนวัยเดียวกันไมคิดสูบบุหร่ีหรือไม พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยาง

ประมาณรอยละ 60 เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมีผลเพียงเล็กนอยที่จะทําใหคนวัย

เดียวกันไมคิดสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางประมาณรอยละ 20 เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี

มีผลมากที่จะทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดสูบบุหร่ี อยางไรก็ตาม  กลุมตัวอยางเกือบรอยละ 



80 

20 เห็นวา   ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีไมมีผลทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดสูบบุหร่ี  โดยผล

การสํารวจดังกลาวสอดคลองกันในการสํารวจทั้ง 3 รอบ  และไมแตกตางกันระหวางกลุม

ผูสูบบุหร่ีและกลุมผูไมสูบบุหร่ี  (ตาราง 4.6.5ค) 

 
4.6.6 ผลของนโยบายหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี ่

 

ประเทศไทยมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 โดยมี

สาระเกี่ยวกับการหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม   

อยางไรก็ตาม  ในสภาพความเปนจริงยังมีการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีในสถานที่ตางๆ 

จากการสอบถามกลุมตัวอยางถึงการเห็นโฆษณาบุหร่ีในชวง 12 เดือนที่ผานมา ในการ

สํารวจทั้ง 4  รอบ พบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางประมาณ 1 ใน 3 เคยเห็นการโฆษณา

บุหร่ีบางบางคร้ัง และประมาณรอยละ 5  เคยเห็นการโฆษณาบุหร่ีบอย เมื่อพิจารณาตาม

สถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีมีแนวโนมเคยเห็นการโฆษณาบุหร่ี

บอย สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีในทุกรอบการสํารวจ (ตาราง 4.6.6ก) 
 

เมื่อสอบถามถึงแหลงที่เคยเห็นโฆษณาบุหร่ี พบวา ในภาพรวม รานคายอย/รานคา

ใหญเปนแหลงที่กลุมตัวอยางระบุถึงมากที่สุดในการสํารวจทั้ง 4 รอบ (รอยละ 28.4 รอยละ 

50.3 รอยละ 19.0 และรอยละ 36.2  ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบที่ 3 และรอบที่ 4 

ตามลําดับ)  สําหรับการเห็นการโฆษณาจากผูขายเรและสถานบันเทิงตางๆ ที่มีแนวโนม

ลดลงในการสํารวจรอบที่ 3 กลับเพิ่มข้ึนเมื่อติดตามในรอบที่ 4 (ตาราง 4.6.6ข) 
 

เมื่อสอบถามกลุมตัวอยางวา เคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหร่ีเวลาที่ดูโทรทัศนหรือ

ภาพยนตรหรือไม   ในการสํารวจรอบที่ 1 กลุมตัวอยางรอยละ 36.6 รายงานวา เคยเห็น

บางบางคร้ัง สัดสวนดังกลาวไดเพิ่มข้ึนเกือบ 2 เทาในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และ

รอบท่ี 4 (รอยละ 69.4 รอยละ 57.1 และรอยละ 62.4 ตามลําดับ)   นอกจากนี้ กลุมตัวอยาง

ประมาณรอยละ 20 ยังรายงานวา เคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหร่ีเวลาที่ดูโทรทัศนหรือ

ภาพยนตรบอยมาก และไมมีความแตกตางกัน    ระหวางกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีกับกลุม

ตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี   (ตาราง 4.6.6ค) 



 

 

   สวนท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

โครงการ International Tobacco Control Policy Survey – Southeast  Asia: 

ITC-SEA (Thailand)   เปนการวิจัยศึกษาผลกระทบในระยะยาว   เพื่อสํารวจติดตาม

ความเปล่ียนแปลงในเร่ืองความรู ความเช่ือและทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับบุหร่ี   พฤติกรรม

การสูบบุหร่ีและผลกระทบของการสูบบุหร่ี รวมทั้งติดตามผลกระทบของนโยบายการควบคุม

การสูบบุหร่ีในประเทศไทย   ซึ่งรายงานวิจัยนี้  มีจุดมุงหมายที่จะนําเสนอผลการสํารวจใน

รอบท่ี 4 (เมษายน – มิถุนายน  2552) และนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชวง 

เวลาที่ทําการศึกษา ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบท่ี 3 และรอบที่ 4 (ระหวางป 

2548 – 2552) ที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีอยูเดิม และ

จากนโยบายที่เปล่ียนแปลงในชวงระยะเวลาการศึกษา ไดแก ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี   

การหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย   การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในบาน    การหามโฆษณาการ

ขายบุหร่ี  และการหามจําหนายบุหร่ีใหกับเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป พรอมทั้งวิเคราะหการ

รณรงคที่เกี่ยวกับการลดควันบุหร่ีมือสอง  ที่มีขอความในการรณรงควา “หยุดทํารายผูอ่ืน 

หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ”  เปนประเด็นเพิ่มเติมอีกดวย 

 

กลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 คือ  วัยรุนชายและวัยรุนหญิง  อายุระหวาง 

13 - 22 ป รวมทั้งส้ิน 958 คน ซึ่งประกอบไปดวยกลุมตัวอยางเกาจํานวน 814 คนที่

ติดตามไดจากการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  และรอบที่ 3 และกลุมตัวอยางใหมที่สุมเพิ่ม 

144 คน 
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5.1 สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 

ผลการสํารวจรอบที่ 4 
  

อัตราความชกุของการสบูบุหรี ่
  

ในภาพรวม พบวา  อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนคิดเปนรอยละ 21.5 โดยพบวามี

วัยรุนที่สูบบุหร่ี จํานวน 206 คน จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 958  คน  เมื่อพิจารณาตาม

เพศ  พบวา อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนชายสูงกวาวัยรุนหญิงมาก  อัตราการสูบบุหร่ีของ

วัยรุนชายในการสํารวจรอบที่ 4 คิดเปนรอยละ 36.5   ในขณะที่อัตราการสูบบุหร่ีของ

วัยรุนหญิงมีเพียงรอยละ 3.4  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจทั้ง 3 รอบที่ผานมา พบวา

อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนชายมากกวาวัยรุนหญิงมากกวา 10 เทา และทั้งวัยรุนชาย  และ

วัยรุนหญิงมีแนวโนมสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนสอดคลองในทุกรอบของการสํารวจ   ซึ่งงานวิจัยอ่ืนๆ  

ไดนําเสนอผลการศึกษาที่สอดคลองกัน คือ เยาวชนชายมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาเยาวชน

หญิง (World Health Organization, 2010; Sirichotiratana, 2008; มูลนิธิรณรงคเพื่อ

การไมสูบบุหร่ี 2551)  นอกจากนี้องคการอนามัยโลก ยังไดนําเสนอผลการวิเคราะหที่ทํา

ใหตระหนักถึงแนวโนมการสูบบุหร่ีที่เพิ่มข้ึนของเยาวชนชายหญิงทั้งในประเทศไทย และ

ในประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเอเซีย (World Health Organization, 2010)  ซึ่งการเพิ่มข้ึนของ

อัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จทางการตลาดของผูคาบุหร่ี ที่

สามารถหลอกลอและดึงดูดเยาวชนทั้งชายและหญิง ใหเขามาเปนผูบริโภคยาสูบไดอยาง

ตอเนื่อง ดังนั้น  มาตรการ นโยบาย และแนวทางการรณรงคที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถ

ปดชองโหวของกฎหมายในการควบคุมดูแลไมใหเยาวชนตกเปนกลุมเปาหมายทางการคา

ได จึงมีความสําคัญอยางมากในการลดอัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทย 

 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 

ผลที่ไดจากการสํารวจในรอบที่ 4 ไดชี้ใหเห็นวา มีวัยรุนจํานวนไมนอยที่สูบบุหร่ีจัด 

โดยมากกวาคร่ึงของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีสูบบุหร่ีทกุวัน  มากกวาสองในสามของวัยรุน
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ที่สูบบุหร่ีสูบ 2-10 มวนตอวัน  และวัยรุนที่สูบบุหร่ีมากกวา 20 มวนตอวัน มีสูงถึงรอยละ 

5.3 และเปนที่นากังวลวา เยาวชนเร่ิมสูบบุหร่ีต้ังแตอายุยังนอย กลุมตัวอยางที่เคยสูบบุหร่ี

หมดมวนมีอายุเฉล่ียเมื่อเร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกคือ 15.2 ป ในขณะที่มีวัยรุนเร่ิมสูบ

บุหร่ีอายนุอยที่สุดเมื่ออายุ 11 ป    

 

การประเมินการติดบุหร่ีของวัยรุนสวนหนึ่งสามารถพิจารณาไดจาก ความรูสึก

อยากสูบบุหร่ีเมื่อต่ืนนอนตอนเชา การสํารวจครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางวัยรุนที่สูบบุหร่ี

มากกวาคร่ึงเคยรูสึกอยากสูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกเม่ือต่ืนนอนตอนเชา ซึ่งแสดงใหเห็นวามี

วัยรุนจํานวนไมนอยที่มีอาการของการติดบุหร่ี  นอกจากนี้  พฤติกรรมการสูบบุหรี่เปน

พฤติกรรมเสี่ยงที่มักจะเกิดควบคูไปกับการดื่มสุรา  ผลการสํารวจ  พบวา  มากกวา 4 

ใน 5 ของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเคยด่ืมเหลาและเบียร  

 
บุคคลรอบขางกับการสูบบุหรี ่
 

บุคคลรอบขางมีบทบาทสําคัญกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน   โดยเฉพาะ

บุคคลที่อยูใกลชิด ไมวาจะเปนคนในครอบครัว หรือเพื่อนฝูง จากการสํารวจในรอบที่ 4 

พบวา  มากกวาครึ่งของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี เคยสูบบุหร่ีเมื่ออยูกับพอแม  ซึ่งชี้ใหเห็น

วาวัยรุนกลุมนี้มีพอแมที่ยอมรับ หรือรับรูถึงการสูบบุหร่ีของลูก  นอกจากนี้  พบวา  มากกวา

หนึ่งในสามของวัยรุนที่สูบบุหร่ีมีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหร่ี   

 

เมื่อพิจารณาจํานวนผูสูบบุหร่ีในครัวเรือน  พบวา  อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุน

เพิ่มข้ึนตามจํานวนผูสูบบุหร่ีที่อาศัยอยูในครัวเรือน  โดยครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหร่ี  มีกลุม

ตัวอยางวัยรุนที่สูบบุหร่ีตํ่ากวาครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี และอัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนใน

ครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่ 3 – 4 คน  สูงกวาอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนในครัวเรือนที่มีผูสูบ

บุหร่ี 2 คนเกือบสองเทาตัว   

 

เพื่อนมีอิทธิพลสําคัญในการสูบบุหร่ีของวัยรุน เปนที่นาสังเกตวากลุมตัวอยางที่

สูบบุหรี่เกือบทั้งหมด มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่อยางนอย 1 คน  และมากกวาหนึ่งในสามมี
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เพื่อนสนิททั้ง 5 คนสูบบุหร่ี   ขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่สวนใหญ ไมมีเพื่อนสนิทที่

สูบบุหร่ี  

 

เมื่อศึกษาปจจัยเส่ียงของการสูบบุหร่ีของวัยรุน พบวา บุคคลรอบขางที่มีบทบาท

สําคัญที่สุดตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนคือ เพื่อน โดยพบวาโอกาสสูบบุหร่ีของกลุม

ตัวอยางเพิ่มข้ึน  เมื่อจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ีมีเพิ่มข้ึน 

 
ผูคาและกลยทุธทางการตลาดกับการสบูบุหรี ่
 

กลุมตัวอยางสวนใหญสูบบุหร่ีที่ผลิตจากโรงงาน   ผลจากการสํารวจในรอบที่ 4 

พบวา  ในกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี สองในสามสูบบุหร่ีที่ผลิตจากโรงงานที่มียี่หอประจํา ซึ่ง

ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จของผูผลิตบุหร่ีในการสรางความภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty) 

ในหมูวัยรุน ความสําเร็จในการสรางความภักดีในตราสินคานี้ มีความสัมพันธกับชองทาง

การสรางกําไรมหาศาลของผูคาบุหร่ี เนื่องจากความภักดีในตราสินคาเปนปจจัยสําคัญใน

การเพิ่มยอดขาย เปดโอกาสใหบริษัทสามารถต้ังราคาบุหร่ีไดสูงข้ึนโดยไมสงผลในแงลบ

ตอความตองการสินคา และกระตุนใหผูบริโภคกระตือรือรนที่จะเสาะหาสินคามาบริโภค 

(Giddens และ Hofmann, 2010) ซึ่งจุดแข็งเหลานี้กลายเปนอุปสรรคสําคัญในการรณรงค

ลดการสูบบุหร่ีของประเทศไทย ชองทางการสรางกําไรโดยการสรางความภักดีในตราสินคา

ในกลุมวัยรุนมีแนวโนมที่จะเพิ่มผลกําไรระยะยาวใหกับบริษัทผูผลิตบุหร่ี เนื่องจากผูบริโภค

กลุมนี้ เปนวัยรุนที่มีแนวโนมอายุการบริโภคอีกยาวนาน 

 

ในกลุมของวัยรุนที่สูบบุหร่ี พบวา ประมาณหนึ่งในสิบสูบบุหร่ีมวนเอง แตเมื่อ

เปรียบเทียบกับผลการสํารวจในรอบท่ีผานมา พบวา แนวโนมของวัยรุนที่สูบบุหร่ีมวนเอง

เพิ่มสูงขึ้น โดย Darrall และ Figgins (1998) พบวา บุหรี่มวนเองมีราคาถูก  จึงดึงดูดให

ผูสูบหลายคนหันมาสูบบุหรี่แบบมวนเองเพื่อประหยัดคาใชจาย นอกจากนี้ ผูสูบบุหร่ี

แบบมวนเองยังถูกดึงดูดจากรสชาติที่หลากหลายและเปนธรรมชาติ เนื่องจากปจจุบัน

ผูผลิตไดพยายามปรับปรุงรสชาติยาเสนใหมีความหลากหลายและแปลกใหม ผูสูบบุหร่ี

หลายคนเขาใจผิดคิดวาการสูบบุหร่ีมวนเองปลอดภัยกวาบุหร่ีโรงงาน ซึ่งในความเปนจริง
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แลวทําใหเกิดโรครายแรงไดเชนเดียวกับการสูบบุหร่ีโรงงาน  และยังเพิ่มความเส่ียงในการ

เปนโรคมะเร็งชองปาก และมะเร็งหลอดอาหาร (Tuyns และ Esteve, 1983) อีกดวย  

ดังนั้นจึงควรมีการรณรงคสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในกลุมวัยรุนในประเด็นนี้ดวย 

 

ปจจุบันเยาวชนกลายเปนเปาหมายหลักในการดําเนินกลยุทธทางการตลาด

ของบริษัทผูผลิตและจําหนายบุหร่ีทั่วโลก โดยการโฆษณาและการสงเสริมการขายบุหร่ี

สงผลกระทบโดยตรงตอการเพิ่มของอัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชน (Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), 1994) ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันไมใหเยาวชนไทย

ตกเปนเหยื่อทางการตลาดของบริษัทผูผลิตและจําหนายบุหรี่ พระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 จึงมีมาตรการหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ทุกรูปแบบ   

อยางไรก็ตาม  ผลที่ไดจากการสํารวจในรอบที่ 4 ชี้ใหเห็นวาผูผลิตและผูจําหนายยังคง

มีการลักลอบโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ในลักษณะตางๆ โดยพบวามีกลุมตัวอยาง

เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ตามรานคายอย/รานคาใหญ สถานบันเทิง

ประเภทตางๆ และผูขายเรตามทองถนน    

 

การจําหนายบุหร่ีใหกับเยาวชนไทยเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ควรไดรับการจับตามมอง 

ภายใตกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและสุรา มีมาตรการหามจําหนายบุหร่ีและสุรา

แกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ดังนั้นการซ้ือบุหร่ีโดยวัยรุนที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป จึงเปนเร่ืองที่ไม

สามารถเกิดข้ึนไดตามนัยของกฎหมายดังกลาว แหลงที่มาของบุหร่ีในกลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ี

สวนใหญจึงคาดวานาจะมาจากผูอ่ืน เชน เพื่อน คนรูจัก หรือคนในครอบครัว อยางไรก็ตาม  

ผลที่ไดจากการสํารวจในรอบที่ 4 กลับใหผลที่ไมสอดคลองกับขอบังคับของกฎหมาย 

กลาวคือ มากกวาสองในสามของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีสามารถซ้ือบุหร่ีเอง และการซ้ือ

บุหร่ีมาสูบเองนี้มีเพิ่มมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในรอบที่ผานมา   นอกจากนี้ 

ยังพบวากลุมตัวอยางวัยรุนที่สูบบุหร่ีสวนใหญเคยซ้ือบุหร่ีแบงขาย  ถึงแมวาประเทศไทย

จะมีกฎหมายการหามแบงบุหรี่ขายเปนมวนก็ตาม แตสัดสวนของวัยรุนที่สูบบุหรี่ที่เคย

ซื้อบุหร่ีแบงขายกลับมีสูงถึงรอยละ 86 
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ความรูและความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ 
 

ความรูเร่ืองผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ี 

วัยรุนควรตระหนักและรับรูถึงผลรายที่ตามมาทางดานสุขภาพจากการสูบบุหร่ี  เชน  

ความเส่ียงในการเปนโรคมะเร็ง  โรคหัวใจ  โรคปอด  เพื่อเปนกําแพงปดกั้นโอกาสของ 

การเร่ิมสูบบุหร่ี และเพิ่มความตองการเลิกสูบบุหร่ี ซึ่งผลที่ไดจากการสํารวจ พบวา กลุม

ตัวอยางเกือบทั้งหมดมีความรูวา  การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของโรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง

ชองปาก โรคถุงลมโปงพอง และการสงผลใหผูสูบบุหร่ีแกเร็ว ในขณะที่ยังมีวัยรุนจํานวน

ไมนอยที่ยังไมทราบวาการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของโรคเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในเพศชาย 

โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย เปนสาเหตุของเนื้อตายบริเวณปลายมือปลายเทา   

และทําใหแทงบุตร   ดังนั้น แนวทางการรณรงคใหความรูทางดานผลกระทบทางสุขภาพ

จึงควรประชาสัมพันธเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาว  

 

วัยรุนสวนใหญยอมรับวาการสูบบุหร่ีเปนส่ิงที่ไมดี และมองวาผูที่สูบบุหร่ีไมเปนที่

ยอมรับในสังคม โดยมีกลุมตัวอยางวัยรุนทั้งที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีจํานวนมากที่เห็นวา

การสูบบุหร่ีเปนส่ิงที่นารังเกียจ และสังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหร่ี   กลุมตัวอยางวัยรุน

ทั้งที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีสวนนอยเห็นวา  การสูบบุหร่ีเปนสัญลักษณของความทันสมัย  

ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญข้ึน ชวยควบคุมน้ําหนักตัว   และคนรุนราวคราวเดียวกันที่

ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหร่ี อยางไรก็ตาม พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีที่มีความเห็น

ในเชิงลบตอการสูบบุหร่ีตํ่ากวากลุมตัวอยางที่ไมไดสูบบุหร่ี  ในประเด็นของบทบาทหญิง

ชายกับการสูบบุหร่ี พบวา วัยรุนไทยยอมรับการสูบบุหร่ีของผูชายมากกวาการสูบบุหร่ีของ

ผูหญิง และวัยรุนที่สูบบุหร่ียอมรับการสูบบุหร่ีทั้งในผูหญิงและผูชายไดมากกวาวัยรุนที่ไม

สูบบุหร่ี      

 

การรณรงคใหวัยรุนไดตระหนักและรับรูถึงผลรายที่ตามมาทางดานสุขภาพจาก

การสูบบุหร่ีพรอมทั้งสรางทัศนคติที่ทําใหวัยรุนไทยอยูหางจากบุหร่ีมีชองทางท่ี

หลากหลาย เมื่อสํารวจแหลงโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีที่เขาถึง

วัยรุน พบวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี โทรทัศน โปสเตอร หนังสือพิมพ/นิตยสาร และโรง
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ภาพยนตร จัดเปนแหลงโฆษณาที่เขาถึงวัยรุนไดมาก กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเคยเห็น

ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี และเห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายจาก

การสูบบุหร่ีตอสุขภาพ และมีความนาเช่ือถือ แมวาสัดสวนของผูที่เห็นดวยมากในประเด็น

นี้จะลดลงไปตามสถานภาพการสูบบุหร่ีของผูใหขอมูลก็ตาม อยางไรก็ตามฉลากคําเตือน

แบบรูปภาพบนซองบุหร่ีถูกมองวามีประสิทธิภาพสูงที่จะทําใหวัยรุนไมคิดที่จะสูบบุหร่ี 

โดยเฉพาะในกลุมผูสูบบุหร่ี ซึ่งความเห็นตอฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีที่ไดจากการสํารวจ

นี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Hammond และคณะ (2006) ที่สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ

ของฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีตอความรูความเขาใจถึงผลรายทางดานสุขภาพที่เกิดจาก

การสูบบุหร่ี โดยไดนําเสนอวา ผูที่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีสามารถระบุถึงโรคที่

ตามมาจากการสูบบุหร่ีไดดีกวา เชน โรคมะเร็งปอด และโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังไดยืนยัน

วาฉลากคําเตือนแบบรูปภาพ ฉลากคําเตือนที่มีขนาดใหญ และฉลากคําเตือนที่เขาใจงาย

บนซองบุหร่ีจะมีประสิทธิภาพสูงในการสรางความรูใหกับผูบริโภค 

 
ปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหรี่ 
 

การศึกษาคร้ังนี้ไดใชตัวแปรดานคุณลักษณะทางประชากร ปจจัยภายนอก  และ

ปจจัยภายใน มาวิเคราะหความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน ซึ่งเปนตัวแปรในลักษณะ

เดียวกันที่ใชวิเคราะหในการสํารวจทั้ง 3 รอบที่ผานมา  

 

ผลการวิเคราะหในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบที่ 3 และรอบที่ 4  พบวา อายุ

ที่เพิ่มข้ึน  เพศชาย  การมีสถานภาพที่ไมใชนักเรียน จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ีที่เพิ่มข้ึน 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหร่ี  การมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหร่ี  ความถี่ที่เพิ่มข้ึนของ

การดื่มเหลา/เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา  การอนุญาตใหสูบบุหร่ีในบาน การมองวาการ

สูบบุหร่ีเปนส่ิงธรรมดา   ความรูสึกไมชอบ/เกลียดตัวเอง  ความเห็นวาตนทําผิดพลาด

หลายเร่ือง ความรูสึกเศราหลายคร้ัง และความถี่ในการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี 

เปนปจจัยเส่ียงที่มีผลตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญ  โดยเฉพาะเพศ

ชาย  จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ีที่เพิ่มข้ึน  และความถี่ที่เพิ่มข้ึนของการด่ืมเหลา/เบียร
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ในชวง 1 เดือนที่ผานมา เปนปจจัยเส่ียงที่สําคัญตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง  ในทั้ง 4 

รอบของการสํารวจ  

 

ผลที่ไดนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  จรรยา เศรษฐบุตร และ วรชัย ทองไทย (2550)  

และ รณภพ เอ้ือพันธเศรษฐ และกิตติ ศศิวิมลลักษณ (2545) ที่พบวา เพศมีอิทธิพลตอ

การสูบบุหร่ีอยางมาก  จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Wisconsin (2008) พบวา เพื่อน

เปนปจจัยหลักที่ทําใหวัยรุนสูบบุหร่ีและเปนสาเหตุสําคัญของการเร่ิมสูบบุหร่ีของวัยรุนอีก

ดวย และยังรายงานความสัมพันธของการด่ืมสุรากับการสูบบุหร่ีของนักเรียนในมลรัฐ 

Wisconsin วานักเรียนที่ด่ืมสุราเปนประจํามีโอกาสสูบบุหร่ีสูงกวาผูที่ด่ืมสุราเปนคร้ังคราว  

ทั้งนี้วิทยาลัยทางการศึกษา (College of Education (CEDU), 2010) ณ มหาวิทยาลัย 

Northern Illinois ไดอธิบายอิทธิพลของเพื่อนตอการสูบบุหรี่และการเริ่มสูบบุหรี่ของ

วัยรุนวา วัยรุนหลายคนตัดสินใจเริ่มสูบบุหร่ีเพื่อใหไดเขาเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อน ซึ่ง

บุคคลเหลานี้มักจะไดรับการชักชวนจากเพื่อนใหลองสูบบุหร่ีอยางนอยหนึ่งคร้ัง   และสวน

ใหญก็จะไมสามารถปฏิเสธการชักชวนนั้นได สวนในประเด็นของการด่ืมสุรานั้น  

การศึกษาคร้ังนี้พบวา  บุหร่ีเปนประตูสูยาเสพติดประเภทตางๆ นักเรียน หรือวัยรุนที่สูบ

บุหร่ีจะเร่ิมหันไปบริโภคยาเสพติดประเภทอ่ืนๆ เมื่อความพึงพอใจและความรูสึกแปลกใหม

ที่ไดรับจากการสูบบุหร่ีลดลง ซึ่งเหลาจัดเปนส่ิงเสพติดที่หางายและนิยมในสังคม  ในการ

สํารวจจึงมัก พบวา วัยรุนที่สูบบุหร่ีมักด่ืมสุราดวย  ดังนั้นการรณรงคปองกันการสูบบุหร่ี

ในกลุมวัยรุนจึงควรดําเนินการดวยวิธีที่เหมาะสมและสอดคลองกับปจจัยที่สงผลตอการ

สูบบุหร่ีของวัยรุนเหลานี้ โดยเฉพาะปจจัยทางดาน เพศ  เพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ี  และการด่ืม

สุรา 

 
ผลการวิเคราะหเปรียบเทยีบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภค

ยาสูบในการสํารวจทั้ง 4 รอบ 
 

การวิเคราะหในสวนนี้ชี้ใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของผลกระทบของนโยบาย

ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเด็นการเปล่ียนแปลงของอัตราการสูบบุหร่ี ความคิดเห็น 

และการรับรูของวัยรุน โดยไดรวมการวิเคราะหนโยบาย การหามขายบุหร่ีใหเด็กที่อายุตํ่า
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กวา 18 ป การหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย  การหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีใน

รูปแบบตางๆ   การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในบาน   และฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี   

 
ผลกระทบของนโยบายหามขายบุหรีใ่หแกเด็กอายตํุ่ากวา 18 ป  
 

การจําหนายบุหร่ีใหกับเด็กและเยาวชนถือเปนการเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน

สามารถเขาถึงบุหร่ีไดงายข้ึน   ดังนั้นนโยบายหามขายบุหร่ีใหแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปที่

ถูกบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพจะชวยลดโอกาสในการเขาถึงบุหร่ีของเด็กและเยาวชนได

ทางหนึ่ง จากการสํารวจทั้ง 4 รอบ พบวา กลุมตัวอยางมีประสบการณในการซื้อบุหร่ีเปน

สัดสวนที่คอนขางสูง โดยพบวา  เกือบคร่ึงของกลุมตัวอยางที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป เคยซ้ือ

บุหร่ีในชวง 30 วันกอนการสํารวจ  และสัดสวนนี้ใกลเคียงกันในทุกรอบของการสํารวจ  

และมากกวาคร่ึงของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป มีประสบการณการซื้อ

บุหรี่ในชวง 30 วัน ในขณะที่สัดสวนของผูเคยซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันกอนการสํารวจใน

กลุมตัวอยางนี้เพิ่มสูงข้ึนในการสํารวจรอบที่ 3 และ รอบที่ 4     เมื่อพิจารณาถึงประสบการณ

ถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีเนื่องจากอายุตํ่ากวา 18 ป   พบวา  กลุมตัวอยางที่เคยถูกปฏิเสธ

การขายบุหร่ีเนื่องจากอายุตํ่ากวา 18 ป มีสัดสวนลดลงในทุกรอบการสํารวจ  ซึ่งผลการ

สํารวจชี้ใหเห็นวา ควรมีการปรับปรุงมาตรการบังคับใชกฎหมายการหามขายบุหร่ีใหแก

เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป  ใหเครงครัดมากข้ึน 

 
ผลกระทบของการหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย  
 

แมประเทศไทยจะมีมาตรการหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย  ซึ่งไดมีผลบังคับใช

มากกวา 4 ป นั้น ในทุกรอบของการสํารวจกลับพบวา ประมาณคร่ึงของกลุมตัวอยางเคย

เห็นบุหร่ีวางโชวบนชั้นหรือเคานเตอร และเปนที่นาหวงใยวาผูที่เคยเห็นบุหร่ีวางโชวบนชั้น

หรือเคานเตอรนั้น ไมไดจํากัดอยูเพียงในกลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ีเทานั้น ผลการสํารวจทั้ง 4 รอบ

ยังพบวา  กลุมวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีเคยเห็นการวางโชวบุหร่ี และสัดสวนของผูที่เคยเห็นกลับ

สูงกวากลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ี ซึ่งเปนประเด็นที่สะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติในการวางโชว

บุหร่ีของผูจําหนายที่ไมไดตอบสนองตอมาตรการหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย   
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แมวาผูจําหนายบุหร่ีตางทราบดีถึงมาตรการการหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย แต

ในทางปฏิบัติยังมีผูจําหนายที่ยังละเลยมาตรการนี้อยู โดยการไมปดมานบังบุหร่ีทันทีเมื่อ

จําหนายบุหร่ีเสร็จแลว หรือ เปดตูบุหร่ีทิ้งไวในระหวางการจัดวางสินคาในชวงที่มีลูกคา

อยูในราน และมีผูจําหนายบางกลุมจงใจแสดงสินคาบุหร่ีใหลูกคาไดเห็นโดยการเปดมาน

ทิ้งไวเพื่อใหผูซื้อสามารถมองเห็นซองบุหร่ี 

 
ผลของนโยบายจํากัดพื้นที่สูบบุหรีใ่นบาน 
 

การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในบานเปนนโยบายที่ปกปองเยาวชนจากการสูบบุหร่ี และ

จากควันบุหร่ีมือสองไดอยางมีประสิทธิภาพ (Muller T., 2007; RCP, 2010) ในสวนของ

การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในบานในประเทศไทย พบวา การรณรงคงดสูบบุหร่ีในบานโดยใช

ส่ือโฆษณาทางโทรทัศนและส่ืออ่ืน ๆ  สะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงในดานบวก     โดย

พบวา การหามสูบบุหรี่ทุกพื้นที่ในบานเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจนในการสํารวจรอบที่ 2 

รอบที่ 3 และรอบที่ 4   เมื่อเปรียบเทียบกับรอบที่ 1 ซึ่งชี้ถึงผลสําเร็จของการรณรงค

การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในบาน   นอกจากน้ียังสะทอนใหเห็นถึงความตระหนักถึงผลราย

จากการสูบบุหร่ีทั้งตอสุขภาพของผูสูบ และผลกระทบตอบุคคลรอบขางของครัวเรือนใน

สังคมไทยที่มีเพิ่มมากข้ึน 

 
ผลกระทบของนโยบายการปรับเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่  
 

นโยบายการปรับเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี ไดรับความสําเร็จอยางตอเนื่อง

ในการสรางความตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ีในหมูวัยรุน โดยสะทอน

จากผลที่ไดจากการสํารวจทั้ง 4 รอบ ซึ่งพบวา สัดสวนของวัยรุนที่เห็นฉลากคําเตือนบน

ซองบุหร่ีบอยถึงบอยมากมีเพิ่มข้ึนตามลําดับ    โดยในการสํารวจรอบที่ 4 พบวา  กลุม

ตัวอยางมากกวาคร่ึงเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอยถึงบอยมาก   กลุมตัวอยางเกือบ

ทั้งหมดเห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ี   

และภายหลังการเปล่ียนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีจากชนิดขอความเพียงอยาง

เดียวมาเปนรูปภาพ พบวา สัดสวนของกลุมตัวอยางที่เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี
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ทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ีมาก เพิ่มข้ึนตามลําดับ  ผลที่ไดสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Hammond และคณะ (2006) ที่พบวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีเพิ่ม

ความรูความเขาใจถึงผลรายทางดานสุขภาพจากการสูบบุหร่ี และระบุวาฉลากคําเตือน

แบบรูปภาพบนซองบุหร่ี มีประสิทธิภาพสูงในการสรางความรูใหกับผูบริโภค 

 
ผลกระทบของนโยบายหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี ่

 
นโยบายหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีทั้งทางตรงและทางออมไดมีผลบังคับ

ใชมากกวา 20 ป และเปนที่รับรูกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในกลุมผูจําหนายบุหร่ีที่

เปนตัวแปรสําคัญในการเผยแพรการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีในรูปแบบตาง อยางไร

ก็ตาม ในทุกรอบของการสํารวจ พบวา ผูจําหนายบุหร่ียังสามารถโฆษณาและการสงเสริม

การขายบุหร่ีในรูปแบบตางๆ  ไดในทางปฏิบัติ ดังสะทอนจากผลจากการสํารวจทั้ง 4 รอบ

ซึ่งพบวา มากกวาหนึ่งในสามเคยเห็นการโฆษณาบุหร่ี และส่ิงที่นาตระหนักมากข้ึนคือขอ

คนพบที่ระบุวา การพบเห็นการโฆษณาบุหร่ีบอยคร้ังนั้น ไมไดจํากัดอยูเพียงแคกลุมผูสูบ

บุหร่ีเทานั้น แตยังพบวา กลุมวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีเคยเห็นการโฆษณาบุหร่ีบอย แมวา

สัดสวนนี้จะตํ่ากวากลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ี แตก็มีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย  โดยแหลง

สําคัญที่เคยเห็นโฆษณาบุหร่ีคือ รานคายอย/รานคาใหญ  ซึ่งการเปดโอกาสใหมีการ

โฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีถือเปนการชักจูงใหวัยรุนสนใจการสูบบุหร่ีจึงจําเปนตอง

ไดรับการควบคุมอยางเหมาะสม 

 

ส่ือโทรทัศนที่แสดงภาพบุหร่ีและการสูบบุหร่ีนับเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถสงเสริม

ใหวัยรุนเกิดความสนใจและรูสึกอยากสูบบุหร่ี การเห็นภาพนักแสดง/ดาราสูบบุหร่ีผาน

จอโทรทัศน หรือภาพยนตรบอยคร้ัง อาจสงผลใหวัยรุนตองการสูบบุหร่ีได ซึ่งจัดเปนการ

โฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีในทางออม  ผลจากการสํารวจ พบวา มีกลุมตัวอยางที่เคย

เห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหร่ีในโทรทัศน หรือภาพยนตรบอยมาก เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในแตละ

รอบการสํารวจ สะทอนใหเห็นวาผูวางนโยบายควรเขามาควบคุมประเด็นนี้มากข้ึน 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 

ผลจากการสํารวจติดตามความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู ความเชื่อและทัศนคติ

เกี่ยวกับบุหร่ี พฤติกรรมการสูบบุหร่ี   และผลกระทบของการสูบบุหร่ี   รวมทั้งการติดตาม

และเปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย    จาก

การสํารวจ  รอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบที่ 3 และรอบที่ 4 นําไปสูขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

  

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบัติ 
 

1. แนวโนมการสูบบุหร่ีที่เพิ่มข้ึนของวัยรุนทั้งหญิงและชายในประเทศไทย 

สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จในการโฆษณาและสงเสริมการขายของธุรกิจ

คาบุหร่ี  ที่สามารถดึงดูดวัยรุนใหเขามาเปนผูบริโภคยาสูบเพิ่มมากข้ึนอยาง

ตอเนื่อง แมวาวัยรุนสวนใหญยอมรับวาการสูบบุหร่ีเปนส่ิงที่ไมดี และมองวา

ผูที่สูบบุหรี่ไมเปนที่ยอมรับในสังคมไทย แตยังพบวา สัดสวนของวัยรุนที่

สูบบุหรี่ที่มีความเห็นในเชิงลบตอการสูบบุหรี่มีตํ่ากวาสัดสวนของวัยรุนที่

ไมไดสูบบุหรี่อยูบาง และวัยรุนที่สูบบุหร่ียอมรับการสูบบุหร่ีทั้งในผูหญิงและ

ผูชายไดมากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี ดังนั้นจึงควรมีการกําหนดมาตรการ
และการรณรงคที ่ม ีประสิทธ ิภาพในการสรางคานิยมที ่ถ ูกตอง
เกี่ยวกับเรื่องการสูบบุหรี่ มีการดําเนินมาตรการควบคุมที่เขมงวด และ
สามารถปดชองโหวของกฎหมายในการควบคุมดูแลวัยรุนซ่ึงเปน
กลุมเปาหมายทางการคาบุหรี่   ไมใหตกเปนเหยื่อของธุรกิจการคา
บุหรี่    

 

2. บุคคลรอบขางมีบทบาทสําคัญกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน โดยเฉพาะ

บุคคลที่อยูใกลชิด ไมวาจะเปนคนในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท โดยเฉพาะ

เพื่อนมีอิทธิพลสําคัญในการสูบบุหร่ีของวัยรุน ดังนั้นการรณรงคโดยการ
วางเปาหมายในการสรางสังคมไมสูบบุหรี่ จะเปนประโยชนในการลด
อัตราการสูบบุหรี่ไดเปนวงกวาง   การรณรงคเพื่อสรางสังคมไมสูบบุหร่ี
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เปนอีกความหวังหนึ่งในการลดอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุน ดังจะเห็นไดจาก

การเปล่ียนแปลงในดานบวกภายหลังการรณรงคงดสูบบุหร่ีในบานผานส่ือ

โฆษณาทางโทรทัศนและส่ืออ่ืน ๆ  ดังนั้นจึงควรรณรงคงดสูบบุหร่ีในบานและ

โรงเรียนอยางจริงจัง และขยายพ้ืนที่ไปยังชุมชนใหครอบคลุมทั่วถึง 

 

3. ยังมีวัยรุนเคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีตามรานคายอย/รานคาใหญ 

สถานบันเทิงประเภทตางๆ และผูขายเรตามทองถนน  จึงควรมีมาตรการ
ควบคุมภายใตมาตรการหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ทุกรูป
แบบอยางเขมงวด 

 

4. วัยรุนที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปสามารถซ้ือบุหร่ีโดยตรงจากผูขายได และวัยรุนที่

สูบบุหร่ีสวนใหญเคยซ้ือบุหร่ีที่แบงขายเปนมวน จึงควรมีการควบคุมภายใต
มาตรการหามจําหนายบุหรี่แกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปอยางเขมขนขึ้น  
รวมถึงการบังคับใชกฎหมายการหามแบงบุหรี่ขายเปนมวนอยาง
เครงครัด  

 

5. ความรูเรื ่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพของวัยรุนในปจจุบัน
คอนขางดี โดยเฉพาะในเร่ืองความเส่ียงในการเปนโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคปอดที่

เกิดจากบุหร่ี แนวทางการรณรงคใหความรูทางดานผลกระทบทางสุขภาพใน

ปจจุบัน จึงควรประชาสัมพันธเพิ่มเติมในประเด็นของโรคที่วัยรุนยัง

ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง เชน โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในเพศ

ชาย โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคหัวใจวาย  เพื่อใหวัยรุนมีความรูที่

สมบูรณยิ่งข้ึนในประเด็นดานสุขภาพ 

 

6. นโยบายการปรับเปล่ียนฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี ไดรับความสําเร็จเปน
อยางดีในการสรางความตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ีใน

กลุมวัยรุน โดยเฉพาะภายหลังการเปล่ียนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี

จากชนิดขอความเพียงอยางเดียวมาเปนชนิดรูปภาพประกอบขอความ 



94 

 

เพื่อใหไดผลดีอยางตอเนื่อง ฉลากคําเตือนควรคงไวในแบบเปนรูปภาพ
ประกอบขอความ   นอกจากน้ีควรเพิ่มขนาดใหใหญขึ้น   เพิ่มรูปภาพ  
และคําเตือนใหหลากหลายและเขาใจงาย พรอมท้ังจัดแสดงภาพคํา
เตือนเหลานี้ในที่สาธารณะดวย  

 

7. เพิ่มการรณรงคที่มีเปาหมายในการคุมครองผูไมสูบบุหรี่จากควัน
บุหรี่มือสองใหกวางขวางและตอเนื่อง  เชน การรณรงค “หยุดทําราย

ผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ซึ่งสามารถเขาถึงวัยรุนไดดี และสงผล

ใหผู ส ูบบุหรี ่ไดตระหนักถึงผลเสียจากการสูบบุหรี ่ ดังนั ้นจึงควรมีการ

รณรงคในลักษณะนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 ขอเสนอแนะเชิงวิจัย 
 

1. ควรมีงานวจิัยที่ผสมผสานการวิจัยเชงิปริมาณและคุณภาพ เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี

ของวัยรุนซ่ึงจะใหขอมูลที่เปนประโยชนในการลดอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุน

ไดอยางครอบคลุม 

 

2. อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนหญิงยังตํ่ามากเมื่อเทียบกับวัยรุนชาย แสดงใหเห็น

ถึงชองทางในการจําหนายบุหร่ีในกลุมผูบริโภควัยรุนหญิงที่ยังสามารถขยายตัว

ไดอีกมาก ทิศทางการตลาดของผูคาบุหร่ีในปจจุบันทั้งในประเทศไทย และ

ตางประเทศจึงหันไปใหความสําคัญในการขยายตลาดบุหร่ีไปสูวัยรุนหญิง

เพิ่มข้ึน จึงควรมีการวิจัยที่สะทอนใหเห็นรูปแบบและผลกระทบของกลยุทธ

การตลาดสูกลุมเปาหมายนี้ รวมทั้งการวิจัยที่ศึกษาชองทางการดําเนิน

นโยบายเพื่อปองกันการสรางคานิยมแบบใหมของผูคา จะชวยใหการรณรงค

และวางนโยบายดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตองไดดีข้ึน 

 
3. แมวาประเทศไทยจะมีมาตรการหามจําหนายบุหร่ีแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 

และหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีทุกรูปแบบ แตอัตราการสูบบุหร่ีของ
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วัยรุนยังคงเพิ่มสูงข้ึน วัยรุนสามารถซ้ือบุหร่ีไดเอง และมีวัยรุนเคยเห็น

โฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีมาโดยตลอด ดังนั้นงานวิจัยที่ศึกษาเพื่อหา

ชองทางในการควบคุมบังคับใชกฎหมายดังกลาวใหรัดกุมและจริงจัง ซึ่งจะ

ชวยลดปญหาการบริโภคยาสูบของวยัรุนไดดีข้ึน 

 
4. วัยรุนในกลุมตางๆ เชน วัยรุนชายและวัยรุนหญิง วยัรุนทีก่ําลังศึกษาและ

วัยรุนที่ไมไดศึกษาแลว วัยรุนในกลุมอาชพีตางๆ และวยัรุนในกลุมทีค่รอบครัว

มีฐานะทางเศรษฐกิจตางกนั จะมีความแตกตางกนัในดานความรู คานิยม 

และพฤติกรรม จึงควรมีงานวจิัยที่ศึกษาการสูบบุหร่ีของวัยรุนในกลุมยอย

เหลานี ้ เพื่อใหเกิดความเขาใจและกําหนดแนวทางในการปองกนัการสูบบุหร่ี

อยางเหมาะสม 
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ตาราง 4.1ก  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ และอายุ 
ภาคผนวก ก 

Table 4.1a  Percentage of  sample by gender and age 
 

ลักษณะ   Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4

กลุมตัวอยางเกา  
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม     
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey

The replenishment 
sample in wave 4 survey

(n=958) (n=814) (n=144)
เพศ  Gender
  ชาย  Male  54.6 55.2 51.4 
 หญิง  Female 45.4 44.8 48.6 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
อายุ(ป)  Age (Years)      
 13 2.9                0.0 19.4 
 14 6.9 3.9 23.6 
 15 9.6 7.2 22.9 
 16 11.8 10.4 19.4 
 17 19.7 20.6 14.6 
 18 18.1 21.3                0.0 
 19  13.4 15.7                0.0 
 20 ปขึ้นไป  20 and more than 20 17.6 20.8                0.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
 อายุเฉลี่ย  Mean age 17.4 17.9 14.9 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ Standard deviation of age  2.1 1.9 1.3 
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ตาราง 4.1ข  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 
Table 4.1b  Percentage of  sample by educational level 
 

การศึกษา  Educational level 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4

กลุมตัวอยางเกา  
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม     
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment 
sample in wave 4 survey

(n=958) (n=814) (n=144)

ประถมศึกษา Primary school 6.2 5.4 10.4 

มัธยมศึกษาปที่ 1  Secondary School Year 1 3.9 1.0 20.1 

มัธยมศึกษาปที่ 2  Secondary School Year 2 9.1 6.4 24.3 

มัธยมศึกษาปที่ 3  Secondary School Year 3 23.4 22.4 29.2 

มัธยมศึกษาปที่ 4  Secondary School Year 4 9.2 9.2 9.0 

มัธยมศึกษาปที่ 5  Secondary School Year 5 15.8 17.4 6.3 

มัธยมศึกษาปที่ 6  Secondary School Year 6 21.1 24.7 0.7 

สูงกวาชั้นมัธยมศึกษา  Higher than Secondary School  11.5 13.5              0.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.1ค  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม อาชีพ 
Table 4.1c  Percentage of  sample by occupation 
 

อาชีพ   Occupation 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกา   
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม   
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment 
sample in wave 4 survey

(n=958) (n=814) (n=144) 

นักเรียน  Student 67.7 65.2 81.9 

ไมใชนักเรียน Non - student 32.3 34.8 18.1 

 ไมมีอาชีพ Unemployed 12.2 12.3 11.8 

 กรรมกร Labourer 7.2 7.5 5.6 

 เกษตรกรรม Agriculture 4.5 5.3 0.0 

 คาขาย / เสมียน / งานบริการ Commerce/ Clerk / Service 6.4 7.5 0.0 

 อื่นๆ (งานวิชาการ/ลูกจางสวนราชการ/การขนสงและคมนาคม/หมอดู/ทหารเกณฑ) 

Others (Academic/Government employee Transportation and 

Communication/Fortune teller/drafted soldier)   

2.0 2.2 0.7 

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

ลักษณะ  Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกา   
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม   
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment 
sample in wave 4 survey 

(n=958) (n=814) (n=144) 
สถานภาพสมรส Marital Status    
 โสด Single   92.5 91.6 97.2 

 แตงงาน  Married 7.1 7.9 2.8 

 หยา/แยก Divorced               0.4 0.5               0.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
     

เขตที่อยูอาศัย Residential area    
 ชนบท Rural 52.7 58.1 22.2 

 เมือง Urban 47.3 41.9 77.8 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.1จ  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
Table 4.1e   Percentage of  sample by number of household member 
 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)  
Number of household member (person) 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกา   
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม  
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment 
sample in wave 4 survey 

(n=958) (n=814) (n=144) 
    

1 0.1 0.1 0.0 

2 3.9 3.6 5.6 

3 32.7 31.7 38.2 

4 34.2 34.8 31.3 

5 16.7 16.6 17.4 

6 7.3 7.7 4.9 

7 - 12 5.1 5.5 2.8 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 

จํานวนสมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือน  Mean number of household  member 4.1 4.1 3.9 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation   1.3 1.3 1.1 
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ตาราง 4.1ฉ  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.1f   Percentage of  sample by number of smoker in household and smoking status 
 

ลักษณะ  Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกา   
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม   
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment 
sample in wave 4 survey 

(n=958) (n=814) (n=144) 
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน)  Number of smoker in household (person)   
 0 45.5 45.7 43.8 

 1 43.4 42.6 48.6 

 2 8.9 9.2 6.9 

 3 - 4 2.2 2.5 0.7 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

 จํานวนผูสูบบุหรี่เฉลี่ยในครัวเรือน  Mean of  number of smoker in household 0.7 0.7 0.7 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Standard deviation  0.8 0.8 0.7 
     

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status    
 สูบบุหรี่ Smoker 21.5 22.7 14.6 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 78.5 77.3 85.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.2ก  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.2a  Percentage of sample by sex, and smoking status  
 

สถานภาพการสูบบุหรี่  Smoking status 

เพศ Gender 
ภาพรวม 
Overall 

ชาย หญิง 
Male Female 

(n=523) (n=435) (n=958) 

สูบบุหรี่ Smoker 36.5 3.4 21.5 

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker 63.5 96.6 78.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.2ข  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุเมื่อสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก 
Table 4.2b  Percentage of sample by age at first smoked a whole cigarette 
 

อายุเมื่อสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก(ป)  
Age at first smoked a whole cigarette (year) 

รอยละ Percent  
(n =220)* 

11 - 13 15.9 

14 - 16 62.7 

17 - 19 20.5 

20 - 22 0.9 

รวม Total 100.0 

อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก (ป)  Mean of  age at first smoked a whole cigarette (year) (S.D.)  15.2  (1.8) 

*นับเฉพาะกลุมตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่หมดมวน  Include specifically ever smoked a whole cigarette   
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ตาราง 4.2ค  รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามความบอยในการสูบบุหรี่ และจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน 
Table 4.2c  Percentage  of  smoking sample by frequency of smoking and number of cigarette smoked per day 
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่  Smoking behavior รอยละ Percent 
ความความถี่ในการสูบบุหรี่ชวง 30 วันที่ผานมา   Frequency of smoking during the last 30 days  (n =206) 

สูบ 1 – 2 วัน  Smoke 1 or 2 days 11.2 

สูบบางวันแตนอยกวาอาทิตยละครั้ง  Smoke some days, but less than once a week 13.1 

สูบอาทิตยละครั้งแตไมไดสูบทุกวัน  Smoke at least once a week, but not every day 16.0 

สูบทุกวัน  Smoke every day 59.7 

รวม Total 100.0 
  

จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันในชวง 7 วันที่ผานมา  Number of cigarette smoke per day in the past 7 days (n =206) 

ไมไดสูบเลย None  6.3 

สูบไมถึง 1 มวน  Smoke less than 1 cigarettes  8.3 

สูบวันละ 1 มวน  Smoke 1 cigarette  6.8 

สูบวันละ 2 – 5 มวน  Smoke 2-5 cigarettes  39.3 

สูบวันละ 6-10 มวน  Smoke 6-10 cigarettes  28.2 

สูบวันละ 11 – 20 มวน  Smoke 11-20 cigarettes  5.8 

สูบมากกวา 20 มวน Smoke more than 20 cigarettes  5.3 

รวม Total 100.0 
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ตาราง 4.2ง  รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามการสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม และประเภทบุหรี่ที่สูบประจํา   
Table 4.2d  Percentage of  smoking sample by smoking in the presence of parents and brand of cigarette  
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่  Smoking status รอยละ Percent 
การสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม  Smoking in the presence of your parents (n =206) 

ไมเคยสูบ Never  44.2 

สูบบางครั้ง Sometimes  47.6 

สูบบอย Often  8.3 

รวม Total 100.0 
  

ประเภทบุหรี่ที่สูบประจํา  Brand of cigarettes usually smoke (n =206) 

บุหรี่โรงงานยี่หอประจํา  Usual brand factory cigarette 67.5 

บุหรี่โรงงานไมมียี่หอประจํา  No usual brand factory cigarette 19.4 

บุหรี่มวนเอง   Hand-rolled cigarettes 8.7 

ไมรูจักยี่หอ / จําไมได  Don't know, can't remember 4.4 

รวม Total 100.0 
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ตาราง 4.2จ  รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามแหลงที่มาของบุหรี่ ประสบการณในการซือ้บุหรี่   และดื่มเหลาหรือเบียร      
Table 4.2e  Percentage of smoking sample by source of cigarette, cigarette purchasing experience and alcohol consumption  
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่  Smoking status รอยละ Percent 

แหลงที่มาของบุหรี่  Source of cigarette (n =206) 

  ซื้อเอง   Buy for oneself 72.8 

  มีคนซื้อให  Someone buys for me 3.9 

  ไดจากเพื่อน Get cigarettes from friends 19.9 

  ไดจากที่บาน Get cigarettes from home 2.4 

  อื่น ๆ  Other  1.0 

รวม Total 100.0 

ประสบการณในการซื้อบุหรี่แบงขายในชวง 6 เดือนที่ผานมา Experience of buying single cigarettes in the past 30 days (n =206) 

ไมเคยซื้อ No 14.1 

เคยซื้อ  Yes 85.9 

รวม Total 100.0 

ดื่มเหลาหรือเบียร  ในชวง 1 เดือนที่ผานมา  Experience of drinking  alcohol/beer in the past 30 days (n=958) 

ไมเคย Never 55.1 

1-5 ครั้ง  1-5 times 30.6 

มากกวา 5 ครั้ง More than 5 times 14.3 

รวม Total 100.0 
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ตาราง 4.2ฉ  รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตาม ความรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา      
Table 4.2f  Percentage of smoking sample by feel like having a cigarette first thing in the morning 

 

ความรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา 
Feel like having a cigarette first thing in the morning 

รอยละ Percent 
(n =206) 

  
ไมเคย  No, never 33.5 

เคย – บางครั้ง Yes, sometimes 50.5 

เคย – เปนประจํา Yes, always 16.0 

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 
สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=206) (n=752) (n=958) 

อายุ (ป)  Age  (years)    

 13 0.0 100.0 100.0 (n = 28) 

 14 6.1 93.9 100.0 (n = 66) 

 15 19.6 80.4 100.0 (n = 92) 

 16 22.1 77.9 100.0 (n = 113) 

 17 18.0 82.0 100.0 (n = 189) 

 18 27.2 72.8 100.0 (n = 173) 

 19  27.3 72.7 100.0 (n = 128) 

 มากกวา 20 ป  More than 20 years 25.4 74.6 100.0 (n = 169) 

 อายุเฉลี่ย   Mean of age 18.0 17.3 17.4 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ  Standard deviation of age 1.9 2.1 2.1 
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ตาราง 4.3.1ข  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1b  Percentage of sample by educational level and smoking status  
 

ระดับการศึกษา   
Educational level 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 

    
ผูที่กําลังศึกษาอยู  Currently enrolled in school  (n=89) (n=560) (n=649) 

 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  Primary School or lower 14.3 85.7 100.0 (n = 7) 

 มัธยมศึกษาปที่ 1 Secondary School Year 1 3.4 96.6 100.0 (n = 29) 

 มัธยมศึกษาปที่ 2  Secondary School Year 2 13.7 86.3 100.0 (n = 73) 

 มัธยมศึกษาปที่ 3  Secondary School Year 3 11.2 88.8 100.0 (n = 89) 

 มัธยมศึกษาปที่ 4  Secondary School Year 4 12.9 87.1 100.0 (n = 85) 

 มัธยมศึกษาปที่ 5  Secondary School Year 5 12.2 87.8 100.0 (n = 148) 

 มัธยมศึกษาปที่ 6  Secondary School Year 6 22.3 77.7 100.0 (n = 121) 

 สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย Higher than Secondary School 11.3 88.7 100.0 (n = 97) 
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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 ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 

    
ผูไมไดศึกษาอยู Not – currently enrolled in school (n=117) (n=192) (n=309) 

 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  Primary School or lower 55.8 44.2 100.0 (n = 52) 

 มัธยมศึกษาปที่ 1 Secondary School Year 1 37.5 62.5 100.0 (n = 8) 

 มัธยมศึกษาปที่ 2  Secondary School Year 2 57.1 42.9 100.0 (n = 14) 

 มัธยมศึกษาปที่ 3  Secondary School Year 3 40.7 59.3 100.0 (n = 135) 

 มัธยมศึกษาปที่ 4  Secondary School Year 4 33.3 66.7 100.0 (n = 3) 

 มัธยมศึกษาปที่ 5  Secondary School Year 5 0.0 100.0 100.0 (n = 3) 

 มัธยมศึกษาปที่ 6  Secondary School Year 6 21.0 79.0 100.0 (n = 81) 

 สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย Higher than Secondary School 30.8 69.2 100.0 (n = 13) 
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ตาราง 4.3.1ค  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอาชีพ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1c  Percentage of sample by occupation and smoking status  
 

อาชีพ Occupation 
สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    

นักเรียน Student 13.7 86.3 100.0 (n= 649) 

ไมใชนักเรียน Non - student 37.9 62.1 100.0 (n =309) 

 ไมมีอาชีพ  Unemployed 35.9 64.1 100.0(n=117) 

 กรรมกร Labourer 47.8 52.2 100.0(n=69) 

 เกษตรกรรม Agriculture 32.6 67.4 100.0(n=43) 

 คาขาย/เสมียน/งานบริการ  Commerce/ Clerk / Service 26.2 73.8 100.0(n=61) 

 
อื่น ๆ(งานวิชาการ/ลูกจางสวนราชการ/การขนสงและคมนาคม/หมอดู/ทหารเกณฑ) 

Others (artist / government employee Transiton and Communication )   

63.2 36.8 100.0(n=19) 
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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  
 

ลักษณะ 
Characteristics 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    

สถานภาพสมรส Marital status    

               โสด  Single 21.7 78.3 100.0  (n=886)  

 แตงงาน Married     17.6 82.4 100.0  (n=68) 

 หยา/แยก Divorced 50.0 50.0 100.0  (n=4) 

     

เขตที่อยูอาศัย  Residential area    

 ชนบท Rural 21.4 78.6 100.0  (n=505) 

 เมือง Urban 21.6 78.4 100.0  (n=453) 
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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 

กรุงเทพมหานคร Bangkok (n=94) (n=53) (n=147) 
 สูบบุหรี่     Smoker 39.4 11.3 29.3 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 60.6 88.7 70.7 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
ภาคกลาง Central (n=124) (n=105) (n=229) 
 สูบบุหรี่ Smoker 31.5 1.9 17.9 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 68.5 98.1 82.1 

รวม  Total 100.0 100.0 100.0 
ภาคเหนือ North (n=104) (n=73) (n=177) 
 สูบบุหรี่ Smoker 26.0 4.1 16.9 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 74.0 95.9 83.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.1จ  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ  ภูมิภาค  และสถานภาพการสูบบุหรี่ (ตอ) 
Table 4.3.1e  Percentage of sample by gender region and smoking status (continued) 
 

 

สถานภาพการสูบบุหรี่/ภูมิภาค 
Smoking status/Region 

เพศ Gender 
ภาพรวม 
Overall 

ชาย  
Male 

หญิง  
Female 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeast (n=134) (n=154) (n=288) 
 สูบบุหรี่ Smoker 41.0 2.6 20.5 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 59.0 97.4 79.5 

 รวม Total 100.0 100.0 100.0 

ภาคใต South  (n=67) (n=50) (n=117) 
 สูบบุหรี่ Smoker 49.3 0.0 28.2 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 50.7 100.0 71.8 

 รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.1ฉ  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1f  Percentage of sample by number of  household  member and smoking status  
 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
 Number of  household member (persons) 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
1 – 2 34.2 65.8 100.0  (n= 38) 

3 – 4 20.6 79.4 100.0  (n= 641) 

5 - 12 21.9 78.1 100.0  (n= 279) 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  Mean of number of household member 4.1 4.1 4.1 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

Standard deviation of  number of household member 

1.4 1.3 1.3 
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ตาราง 4.3.1ช  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1 g  Percentage of sample by number of smoker in household and smoking status  
 

จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน) 
Number of smoker in household (persons) 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
0 21.8 78.2 100.0  (n=435) 

1 21.3 78.7 100.0  (n=417) 

2 18.8 81.2 100.0  (n=85) 

3 – 4 28.6 71.4 100.0  (n=21) 

จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือนเฉลี่ย Mean of number of smoker in household 0.7 0.7 0.7 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน  

Standard deviation of number of smoker in household  0.8 0.8 0.8 
 



130 
 
 

ตาราง 4.3.2  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.2  Percentage of sample by having older brothers or sisters smoke and smoking status 
 

การมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่* 
Having older brothers or sisters smoke 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=123) (n=422) (n=545) 

    

มีพี่ชาย/พี่สาวที่ไมสูบบุหรี่  Have older brother or sister who do not smoke  41.5 55.7 52.5 

มีพี่ชาย/พี่สาวที่สูบบุหรี่   Have older brother or sister who smoke  38.2 32.5 33.8 

มีพี่ชาย/พี่สาวแตไมทราบวาสูบบุหรี่หรือไม Do not know if they smoke 20.3 11.8 13.8 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

*ไมนับรวม ไมมีพี่ชาย/พี่สาว Not include those who have no older brother or sister    
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ตาราง 4.3.3  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามจํานวนเพื่อนสนิททีสู่บบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.3  Percentage of sample by number of close friends smoking and smoking status   
 

จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ (คน) 
Number of close friends smoking (persons)  

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=751)* (n=957)* 

    
ไมมี  None 3.4 50.1 40.0 

1 4.9 12.0 10.4 

2 12.6 16.8 15.9 

3 24.8 10.1 13.3 

4 20.4 5.1 8.4 

5 34.0 6.0 12.0 

รวม  Total 100.0 100.0 100.0 

*ไมรวม  ไมทราบ/ไมตอบ Not include do not know/ do not answer  
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ตาราง 4.3.4  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความถี่ในการดื่มเหลา/เบียร ในชวง 1 เดือนที่ผานมา และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.4  Percentage of sample by alcohol/beer consuming  frequency  the past  month and smoking status   
 

ความถี่ในการดื่มเหลา/เบียร ในชวง 1 เดือนที่ผานมา 
Frequence in drinking alcohol/beer in the past 1 month 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
ไมเคย Never 19.9 64.8 55.1 

1 – 5 ครั้ง 1 – 5 times 43.2 27.1 30.6 

มากกวา 5 ครั้ง More than 5 times 36.9 8.1 14.3 

รวม  Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.5  รอยละของกลุมตัวอยาง    จําแนกตามการนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน   และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.5  Percentage of sample by applying religious beliefs in daily life and smoking status 
 

การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน 
Applying religious beliefs in daily life   

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
ไมเคยใชเลย Never 15.0 5.5 7.5 

แทบจะไมเคยใชเลย Almost never 14.6 7.3 8.9 

ใชบางครั้ง Sometimes 57.3 68.1 65.8 

ใชตลอดเวลา All the time 13.1 19.1 17.8 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.6ก  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความรูสึกเศรา  ความเห็นตอการกระทําของตนเอง  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.6a  Percentage of sample by feeling of sadness, opinion on self behavior and smoking status 

 

จิตลักษณะ 
Psychological characteristics  

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

ความรูสึกเศรา Feeling of sadness in last 2 weeks    
ไมเคยเศราเลย  Not at all 25.2 36.6 34.1 

เศราบางครั้ง  Once in a while 58.7 56.3 56.8 

เศราหลายครั้ง  Many times 11.2 6.4 7.4 

เศราตลอดเวลา  Most of the time 4.9 0.8 1.7 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

    

ความเห็นตอการกระทําของตนเอง  Opinion on self doing    

ทําถูกตองเปนสวนใหญ Do most things OK 41.7 71.7 65.2 

ทําผิดพลาดหลายเรื่อง Do many things wrong 49.5 26.7 31.6 

ทําผิดพลาดทุกเรื่อง Do everything wrong 8.7 1.6 3.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.6ข  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความรูสึกตอตนเอง  ความรูสึกโดดเดีย่ว และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.6b  Percentage of sample by feeling about oneself, feeling alone and smoking status 
 

จิตลักษณะ 
Psychological characteristics 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
ความรูสึกตอตนเอง Feeling about oneself    

ชอบตัวเอง Like myself 66.0 86.8 82.4 

ไมชอบตัวเอง Do not like myself 29.1 10.9 14.8 

เกลียดตัวเอง Hate myself 4.9 2.3 2.8 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 

    
ความรูสึกโดดเดี่ยว Feel alone     

ไมรูสึกโดดเดี่ยว Not feel alone 65.4 80.6 77.3 

รูสึกโดดเดี่ยวหลายครั้ง Feel alone many times 29.8 17.6 20.2 

รูสึกโดดเดี่ยวตลอดเวลา Feel alone all the time 4.9 1.9 2.5 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.7ก  รอยละของกลุมตัวอยางที่เหน็ดวยกับประเด็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.7a  Percentage of sample who agree with  statements about smoking by smoking status 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
Opinion on smoking 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
• การสูบบุหรี่เปนสิ่งนารังเกียจ  Smoking is disgusting 31.6 54.3 49.4 

• สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่  Thai society disapproves of smoking 31.1 37.0 35.7 

• การสูบบุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น Smoking makes young people look more 

mature 

30.1 36.7 35.3 

• คนอายุรุนฉันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่  Most of the popular people my age 

smoke 

32.2 17.4 20.6 

• การสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความทันสมัย  Smoking is a sign of being modern 10.7 3.7 5.2 

• การสูบบุหรี่ชวยควบคุมน้ําหนักตัว Smoking helps to control body weight 8.3 2.9 4.1 

• เปนการยอมรับไดที่ผูชายอายุ 15-25 ป สูบบุหรี่ It is acceptable for young men (aged 

15-25) to smoke 

30.6 14.1 17.7 

• เปนการยอมรับไดที่ผูหญิงอายุ 15-25 ป สูบบุหรี่  It is acceptable for young women 

(aged 15-25) to smoke 

9.2 5.9 6.6 
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ตาราง 4.3.7ข  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.7b  Percentage of sample by attitude towards smoking and smoking status 
 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
Attitude towards smoking 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีมาก  Smoking is very bad.  23.8 59.6 51.9 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดี  Smoking is bad. 51.5 34.2 37.9 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีไมเลว  Smoking is normal thing. 18.9 5.1 8.0 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดี  Smoking is good thing.  1.9 0.7 0.9 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดีมาก  Smoking is very good thing. 3.9 0.5 1.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.8  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.8  Percentage of sample by opinion on tobacco companies and smoking status 
 

ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ 
Opinion on tobacco companies 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
• บริษัทที่ผลิตยาสูบไมควรไดรับอนุญาตใหทําการสงเสริมการขายบุหรี่                   

Tobacco companies should not be allowed to promote  cigarettes at all. 
39.3 61.3 56.6 

• บริษัทที่ผลิตยาสูบควรจํากัดใหจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม โดยมีเพียง
ชื่อบุหรี่และคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเทานั้น   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. 

39.3 54.4 51.1 

• บริษัทที่ผลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่                        
Tobacco companies lie about the dangers of smoking.  

18.9 25.4 24.0 

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

15.0 21.4 20.0 

• บริษัทที่ผลิตยาสูบไดทําสิ่งที่ดีใหแกชุมชน                                                                 
Tobacco companies do good things for the community. 

12.1 8.2 9.1 
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ตาราง 4.3.9  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ  และสถานภาพการสูบบุหรี ่
Table 4.3.9  Percentage of sample by knowledge on health effect of smoking and smoking status   
 

ความรูเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ 
knowledge on health effect of smoking 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    

• โรคมะเร็งปอดในผูไมสูบบุหรี่ที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง  

      Lung cancer in non-smokers from second hand smoke 

90.3 95.5 94.4 

• แกเร็วกวาอายุ  Premature ageing 89.8 95.6 94.4 

• โรคมะเร็งชองปากในผูที่สูบบุหรี่   Mouth cancer 90.8 94.1 93.4 

• โรคถุงลมโปงพอง  Chronic  Obstructive  Pulmonary Disease 86.9 93.6 92.2 

• โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหรี่เพศชาย  Impotence in male smoker 71.8 79.3 77.7 

• โรคหลอดเลือดสมอง  (ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง)  

Stroke in smokers (blood clots  in the brain)  

67.0 72.5 71.3 

• โรคหัวใจวาย Heart  Failure 60.7 72.2 69.7 

• ทําใหทารกในครรภแทง Miscarriage (of  a baby) 55.8 64.4 62.5 

• เนื้อตายและเนา (มักเกิดกับอวัยวะสวนปลาย   เชน มือ เทา ทําใหชา ผิวหนัง เปลี่ยนเปน

สีดําและเนา และตองตัดทิ้ง) Gangrene (Parts  of  the body, usually  the feet,  lose  

feelings, turn  black and start  to decay)  

48.1 58.9 56.6 
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ตาราง 4.3.10  รอยละของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ จําแนกตามแหลงโฆษณา / สงเสริมการขาย และสถานภาพการสูบบุหรี ่
Table 4.3.10  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 ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    

• รานคายอย / รานคาใหญ  Shops or stores 36.9 36.0 36.2 

• ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน / สถานบันเทิงตาง ๆ    Entertainment venues 22.3 17.4 18.5 

• ผูขายเรตามทองถนน  Street vendors 23.8 16.1 17.7 

• คอฟฟช็อป  coffee shop 11.2 9.2 9.6 
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ตาราง 4.3.11  รอยละของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบหุรี ่ จําแนกตามแหลงโฆษณา และ

สถานภาพการสูบบุหรี ่
Table 4.3.11  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)  

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
• บนซองบุหรี่  On cigarette pack 86.9 86.3 86.4 

• โทรทัศน Television 76.7 83.0 81.6 

• โปสเตอร Poster 61.2 73.7 71.0 

• หนังสือพิมพ / นิตยสาร Newpapers/magazines 53.2 55.5 55.0 

• ในโรงหนัง  กอนหรือหลังฉายภาพยนตร  Before or after film show 43.7 42.7 42.9 

• ปายโฆษณาขนาดใหญ Billboards 39.3 38.4 38.6 

• วิทยุ Radio 36.4 36.0 36.1 

• ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน / สถานบันเทิงตาง ๆ   Entertainment venues 38.3 34.7 35.5 
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ตาราง 4.3.12ก  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการเหน็ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.12a  Percentage of sample by frequence of noticing warning label on cigarette package and smoking status 
 

ความถี่ในการเห็นฉลากคําเตอืนบนซองบุหรี่  
Frequence of seeing warning label on cigarette package 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
 ไมเคยเห็น Never  2.9 5.9 5.2 

 เคย – เห็นนาน ๆ ครั้ง Rarely 11.1 18.2 16.7 

 เคย – เห็นบางบางครั้ง Sometimes 8.3 28.3 24.0 

 เคย – เห็นบอย Often 35.0 27.0 28.7 

 เคย – เห็นบอยมาก  Very often 42.7 20.6 25.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
 
 



143 

 

 
ตาราง 4.3.12ข  รอยละของกลุมตัวอยาง     จําแนกตามความคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และ

สถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.12b  Percentage of sample by thinking about the health risk of smoking due to the health warning label on the cigarette pact and 

smoking status 
 
 

 

ความคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ 
ของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี ่

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

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n=206) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n=752) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=958) 

    
ไมเคยทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพเลย Not at all 4.9 5.9 5.6 

ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพบางเล็กนอย A little 65.0 39.4 44.9 

ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพมาก A lot 29.1 53.5 48.2 

ไมเคยเห็นคําเตือนบนซองบุหรี่  Never seen any warning labels 1.0 1.2 1.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.12ค  รอยละของกลุมตัวอยาง     จําแนกตามความคิดเห็นตอความนาเชือ่ถือของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และสถานภาพ 
การสูบบุหรี ่

Table 4.3.12c  Percentage of sample by opinion on reliability of warning label on cigarette pack and smoking status 
 

ความคิดเห็นตอความนาเชื่อถือของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 
Opinion on reliability of warning label on cigarette package 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    

ไมนาเชื่อถือ  Not at all believable 3.4 2.5 2.7 

นาเชื่อถือเล็กนอย A little believable 35.4 22.6 25.4 

นาเชื่อถือมาก Very believable 61.2 74.9 71.9 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.12ง  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ทําใหคนในวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่ และสถานภาพ
การสูบบุหรี่ 

Table 4.3.12d  Percentage of sample by effect of warning label in discouraging people your age from smoking and smoking status 
 

ผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 
ที่ทําใหคนในวยัเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่  

Effect of warning label in discouraging people your age from smoking 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
ไมมีผลทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่เลย   Not at all 9.7 22.3 19.6 

มีผลทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่เล็กนอย   A little 68.9 64.2 65.2 

มีผลทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่มาก    A lot 21.4 13.4 15.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.13ก  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  การเคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  
และสถานภาพสูบบุหรี่ 

Table 4.3.13a  Percentage of sample by ever seen or heard anything about the “stop harming people, stop smoking in public place” and smoking 
status 

 

การเคยเห็นหรอืไดยินเกี่ยวกับการรณรงค 
“หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 

Ever seen or heard anything about the  
“Stop harming people, stop smoking in public place” 

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n= 206) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n= 752) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=958) 

    
ไมเคย No 6.3 5.3 5.5 

เคย  Yes 93.7 94.7 94.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.13ข  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ที่นําไปสูการพูดคุยระหวาง

สมาชิกในครอบครัว  เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  และสถานภาพสูบบุหรี่ 
Table 4.3.13b  Percentage of sample by  result of the “stop harming people, stop smoking in public place” campagin led to discussion amongst your 

family about smoking and health and smoking status 
 

ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 
ที่นําไปสูการพูดคุยระหวางสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  

Result about the “Stop harming people, stop smoking in public place” 
campagin led to discussion amongst your family about smoking and health* 

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n=193) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n=715) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=908) 

    
ไมใช  No 14.5 16.2 15.9 

ใช  Yes 85.5 83.8 84.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  

Not include, respondent  never seen the stop harming people, stop smoking in public place campaign.  
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ตาราง 4.3.13ค  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ที่นําไปสูการพูดคุยระหวาง

สมาชิกในกลุมเพื่อน เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  และสถานภาพสูบบุหรี่ 
Table 4.3.13c  Percentage of sample by  result of the “stop harming people, stop smoking in public place” campagin led to discussion amongst your 

friend about smoking and health and smoking status 
 

ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 
ที่นําไปสูการพูดคุยระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  

result about the “Stop harming people, stop smoking in public place”campagin led to 
discussion amongst your friend about smoking* 

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n=193) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n=715) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=908) 

    
ไมใช  No 22.8 24.5 24.1 

ใช      Yes 77.2 75.5 75.9 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  

Not include, respondent  never seen the stop harming people, stop smoking in public place campaign.  
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ตาราง 4.3.13ง  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  ความเกี่ยวของกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ของคุณ และ

สถานภาพสูบบุหรี่ 
Table 4.3.13d  Percentage of sample by  relevance with the “stop harming people, stop smoking in public” campaign of you and smoking status 
 

ความเกี่ยวของกับการรณรงค 
“หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ของคุณ 

Relevantion with the stop harming people, stop smoking public campaign of you* 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=193) (n=715) (n=908) 

    
ไมเกี่ยวของเลย Not  at all relevant to you 7.8 15.7 14.0 

เกี่ยวของบาง  Somewhat  relevant  to  you 51.3 47.3 48.1 

เกี่ยวของมาก  Very  relevant to you  40.9 37.1 37.9 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  

Not include, respondent  never seen the stop harming people, stop smoking in public place campaign.  

 

 

 



150 
 

 
ตาราง 4.3.13จ  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  การรณรงค   “หยุดทํารายผูอืน่  หยุดสูบบหุรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหการสูบบุหรี ่

ดึงดูดนอยลง และสถานภาพสูบบุหรี ่
Table 4.3.13e  Percentage of sample by the “stop harming people, stop smoking in public place” campaign make smoking seem less cool 

and smoking status 
 

การรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 
ทําใหการสูบบุหรี่ดึงดูดนอยลง 

The stop harming people, stop smoking public campaign 
make smoking seem less cool* 

สูบบุหรี ่
Smoker 

(n=193) 

ไมสูบบุหรี ่
Non-smoker 

(n=715) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=908) 

    
ไมใช No 25.4 28.5 27.9 

ใช Yes 74.6 71.5 72.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  

Not include, respondent  never seen the stop harming people, stop smoking in public place campaign.  
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ตาราง 4.3.13ฉ  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  การรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” มีผลใหวัยรุนที่คุณรูจัก  เลิกสูบ

บุหรี่หรือพยายามเลิกสูบบุหรี่ และสถานภาพสูบบุหรี่ 
Table 4.3.13f  Percentage of sample by the “stop harming people, stop smoking in public place“ campaign effect to youth quit smoking and trying 

quit smoking and smoking status 
 

การรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 
มีผลใหวัยรุนที่คุณรูจัก  เลิกสูบบุหรี่หรือพยายามเลิกสูบบุหรี ่

The stop harming people, stop smoking public campaign effect 
to youth quit smoking and trying quit smoking* 

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n=193) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n=715) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=908) 

    
ไมใช  No 29.5 46.4 42.8 

ใช      Yes  70.5 53.6 57.2 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  

Not include, respondent  never seen the stop harming people, stop smoking in public place campaign.  
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ตาราง 4.3.13ช  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  การรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” มีผลตอการสูบบุหรี่ในอนาคต

ของคุณ และสถานภาพสูบบุหรี ่
Table 4.3.13g  Percentage of sample by the “stop harming people, stop smoking in public place” campaign effect to smoking in your future and 

smoking status 

 

การรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 
มีผลตอการสูบบุหรี่ในอนาคตของคุณ 

The stop harming people, stop smoking public campaign effect 
to smoking in your future* 

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n= 193) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n= 715) 

ภาพรวม 
Overall 
(n= 908) 

    
โอกาสที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตนอย  Less likely to smoke in the future 76.7 59.8 63.4 

โอกาสที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตเพิ่มมากขึ้น More likely to smoke in the future 10.9 4.2 5.6 

ไมมีผลตอการตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ในอนาคต 

Made  no  difference  to whether  I will smoke in the future  

12.4 36.0 31.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  

Not include, respondent  never seen the stop harming people, stop smoking in public place campaign 
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ตาราง 4.4ก  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ และอายุ 
Table 4.4a   Percentage of  sample by gender and age 
 

ลักษณะ 
Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

(n=1,000) (n= 962) (n=1,096) (n=958) 
เพศ  Gender     
 ชาย  Male 51.7 52.3 53.1 54.6 
 หญิง  Female 48.3 47.7 46.9 45.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
อายุ (ป)  Age (Years)       
 13 22.6 6.2 6.4 2.9 
 14 24.6 16.7 8.1 6.9 
 15 22.5 22.3 10.4 9.6 
 16 14.9 21.9 21.8 11.8 
 17 15.4 19.5 23.7 19.7 
 18 0.0 10.3 14.9 18.1 
 19  0.0 2.9 7.9 13.4 
 20 ปขึ้นไป  20 and more than 20 0.0 0.0 6.7 17.6 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 อายุเฉลี่ย  Mean age 14.8 15.7 16.6 17.4 
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ Standard deviation of age 1.4 1.5 1.9 2.1 
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ตาราง 4.4ข  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพการศึกษา  
Table 4.4b   Percentage of  sample by educational status 
 

สถานภาพการศึกษา 
Educational status 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 4 
The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

(n=1,000) (n= 962) (n=1,096) (n=958) 

     

นักเรียน  Student 89.6 82.2 78.2 67.7 

ไมใชนักเรียน Non - student 10.4 17.8 21.8 32.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.4ค  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 
Table 4.4c  Percentage of  sample by educational level 
 

การศึกษา   
Educational level 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 4 
The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

(n=1,000) (n=962) (n=1,096) (n=958) 

     

ประถมศึกษา Primary school 27.0 7.5 9.9 6.2 

มัธยมศึกษาปที่ 1  Secondary School Year 1 21.8 8.5 6.7 3.9 

มัธยมศึกษาปที่ 2  Secondary School Year 2 23.4 23.9 13.4 9.1 

มัธยมศึกษาปที่ 3  Secondary School Year 3 17.3 29.4 28.6 23.4 

มัธยมศึกษาปที่ 4  Secondary School Year 4 9.0 15.9 16.9 9.2 

มัธยมศึกษาปที่ 5  Secondary School Year 5 1.2 9.5 14.6 15.8 

มัธยมศึกษาปที่ 6  Secondary School Year 6 0.2 4.5 7.2 21.1 

สูงกวาชั้นมัธยมศึกษา  Higher than Secondary School  0.1 0.8 2.7 11.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 



156 
 

 
ตาราง 4.4ง  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส และเขตที่อยูอาศัย 
Table 4.4d   Percentage of  sample by  marital status and residential area 
 

ลักษณะ 
Characteristics 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 4 
The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

(n=1,000) (n=962) (n=1,096) (n=958) 
     

สถานภาพสมรส Marital Status     
 โสด Single   99.4 97.1 95.3 92.5 
 แตงงาน  Married 0.6 2.8 4.7 7.1 
 หยา/แยก Divorced  0.0 0.1 0.1    0.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

เขตที่อยูอาศัย Residential area     
 ชนบท Rural 69.6 62.1 63.5 52.7 
 เมือง Urban 30.4 37.9 36.5 47.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.4จ  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
Table 4.4e   Percentage of  sample by number of household member 
 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)  
Number of household member (persons) 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 4 
The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

(n=1,000) (n=962) (n=1,096) (n=958) 
     

1 0.4 0.3 0.1 0.1 

2 4.9 5.7 5.1 3.9 

3 20.1 22.7 37.5 32.7 

4 36.4 33.9 31.6 34.2 

5 18.5 17.7 14.2 16.7 

6 9.3 9.6 6.8 7.3 

7 – 14 10.4 10.1 4.7 5.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

จํานวนสมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือน   Mean number of household  member 4.5 4.4 4.0 4.1 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Standard deviation 1.6 1.7 1.3 1.3 
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ตาราง 4.4ฉ  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี ่
Table 4.4f   Percentage of  sample by number of smoker in household and smoking status 
 

ลักษณะ 
Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

(n=1,000) (n=962) (n=1.096) (n=958) 

จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน)  Number of smoker in household (persons)    

 0 40.3 47.6 48.6 45.4 

 1 43.8 42.4 41.5 43.5 

 2 12.3 7.1 7.6 8.9 

 3 - 6 3.6 3.0 2.3 2.2 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 จํานวนผูสูบบุหรี่เฉลี่ยในครัวเรือน Mean of number of smoker in household 0.8 0.7 0.6 0.7 
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Standard deviation  0.9 0.8 0.7 0.8 

      

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status     
 สูบบุหรี่ Smoker 11.3 14.7 18.3 21.5 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 88.7 85.3 81.7 78.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.5  ปจจัยเส่ียงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  
รอบที่ 3  และรอบที่ 4 

Table 4.5  Risk factors of youth smoking in wave 1, wave 2,  wave 3, and wave 4 surveys 
 

ตัวแปร 
Variables 

การสํารวจ 
รอบที่ 1 

การสํารวจ 
รอบที่ 2 

การสํารวจ 
รอบที่ 3 

การสํารวจ 
รอบที่ 4 

Wave 1 survey Wave 2 survey Wave 3 survey Wave 4 survey 
(n=993) (n=949) (n=1,085) (n=957) 

ลักษณะทางประชากร     
  อายุ  Age  0.97 1.25* 0.99 1.07 
  เพศ Gender (ref = male) 0.14*** 0.10*** 0.12*** 0.14*** 
  เขตที่อยูอาศัย Residential area (ref = urban) 1.05 1.10 1.36 0.68 
  สถานภาพการศึกษา educational status 

     (ref = non – student) 
0.68 0.33*** 0.58* 0.48** 

ปจจัยภายใน     
  ความรูสึกตอตนเอง Feeling about oneself  
(ref: Like myself) 

    

-  ไมชอบตัวเอง  Do not like myself 2.05 1.88 2.02 2.16* 
-  เกลียดตัวเอง  Hate myself 2.02 1.08 2.84*** 3.83* 

  ความเห็นตอสิ่งที่ตนเองกระทํา   Opinion on self 
doing  (ref: Do most things ok) 

    

-  ทําผิดพลาดหลายเร่ือง  Do some things wrong 1.58 3.16*** 1.33 1.91* 
-  ทําผิดพลาดทุกเร่ือง  Do everything wrong 0.23 2.78 2.75 2.32 

  ความรูสึกเศรา Feeling of sadness (ref: Not sad at all)     
-  เศราบางคร้ัง  Sad once in a while 0.94 1.05 1.25 1.51 
-  เศราหลายคร้ัง  Sad many times 3.56* 1.36 1.44 2.43* 
-  เศราตลอดเวลา  Sad most of the time 1.13 1.72 3.14 2.88 

  ความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ี  Opinion on smoking  
(ref: Very bad) 

    

-  การสูบบุหร่ีเปนสิ่งไมดี  Bad 1.22 0.75 1.33 0.67 
-  การสูบบุหร่ีเปนสิ่งธรรมดา  Normal 2.15 1.93 2.16* 1.43 

  การด่ืมเหลา/เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา  
Drink in last month (ref = never) 

    

-  เคยด่ืม 1-5 คร้ัง  1-5 times 5.09*** 2.55** 2.19** 2.17** 
-  เคยด่ืมมากกวา 5 คร้ัง  More than five times 8.20*** 3.99*** 3.94*** 3.78*** 
ปจจัยภายนอก     
  จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ี Number of close 
friends smoke 

1.74*** 1.61*** 1.88*** 1.58*** 

  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหร่ี  Number of 
smoker in household  

3.68*** 1.44* 1.52* 0.80 

  มีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหร่ี Older sibling smoke      
(ref= none) 

0.82 2.34** 1.36 0.80 

* 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  ปจจัยเส่ียงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  
รอบที่ 3  และรอบที่ 4 (ตอ)  

Table 4.5  Risk factors of youth smoking in wave 1, wave 2, wave 3, and wave 4 surveys 
(continued) 

 

ตัวแปร 
Variables 

การสํารวจ 
รอบที่ 1 

การสํารวจ 
รอบที่ 2 

การสํารวจ 
รอบที่ 3 

การสํารวจ 
รอบที่ 4 

Wave 1 survey Wave 2 survey Wave 3 survey Wave 4 survey 
(n=993) (n=949) (n=1,085) (n=957) 

  พื้นที่ที่อนญุาตใหสูบบุหร่ีในบาน   Home area 
allowed to smoke  (ref=allowed everywhere) 

    

- ไมอนญุาตใหสบูบุหร่ีในบาน  Not allowed 
anywhere 

1.75 1.43 0.96 0.37** 

- อนุญาตใหสูบไดบางเวลา/บางพื้นทีใ่นบาน   
Allowed  some place/ sometimes 

1.17 0.73 0.50 0.72 

  จํานวนแหลงทีเคยเห็นการโฆษณาบุหรี/สงเสริม
การขายบุหร่ี  Number of media outlets seen 
tobacco advertisement 

0.93 0.97 0.99 0.98 

  จํานวนแหลงทีเคยเห็นการโฆษณา/ขาวสาร
เก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี  Number of 
media outlets seen information about danger 
of smoking 

0.98 0.95 1.04 0.94 

  ความบอยในการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี 
Frequence of notice  health warning on 
cigarette pack (ref: very often) 

    

-  ไมเคยเห็น   Never 0.69 0.77 0.41 0.23* 
-  เห็นนานๆ คร้ัง  Rarely 0.96 0.34* 0.63 0.31** 
-  เห็นบางครั้ง  Sometimes 0.77 0.34* 0.57 0.11*** 
-  เห็นบอย  Often 1.04 1.73 1.22 0.58* 

- 2 log likelihood   324.08***  366.99*** 494.74*** 520.849*** 
n 993 949 1085 957 

* 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 4.6.1  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอัตราความชุกของการสูบบุหรี่  เพศ  และรอบการสํารวจ 
Table 4.6.1  Percentage of sample by smoking prevalence rate, gender and survey round 
 

อัตราความชุกของ    
การสูบบุหรี่ 

Smoking prevalence rate 

รอบที่ 1 Wave 1 รอบที่ 2 Wave 2 รอบที่ 3 Wave 3 รอบที่ 4 Wave 4 
ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย   
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย   
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย   
Male 

หญิง  
Femal 

รวม 
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) 

             

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 

ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 79.7 98.5 88.7 72.2 97.7 85.0 67.9 97.3 81.7 63.5 96.6 78.5 

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 
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ตาราง 4.6.2ก  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสบการณซื้อบุหรี่ รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.2a  Percentage of sample by experience of buying cigarettes, survey round and smoking status 
 

ประสบการณซือ้บุหรี่ 
ในชวง 30 วันทีผ่านมา 

Experience of  
buying cigarettes 

 in the past 30 days 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=120)* (n=108)* (n=126)* (n=128)* (n=880)* (n=726)* (n=646)* (n=532)* (n=1,000)* (n=834)* (n=772)* (n=660)* 

             

เคยซื้อ  Yes 50.8 50.0 63.5 58.0 42.5 42.6 39.8 41.4 43.5 43.5 43.7 44.7 

ไมเคยซื้อ No 49.2 50.0 36.5 41.4 57.5 57.4 60.2 58.6 56.5 56.5 56.3 55.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  00.0 100.0 

* ตัวอยางอายุต่ํากวา 18 ป  * Age lower than 18 years  
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ตาราง 4.6.2ข  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสบการณถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เพราะอายุต่ํากวา 18 ป รอบการสํารวจ และสถานภาพการ
สูบบุหรี่ 

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    

 

ประสบการณซือ้บุหรี่ 
ในชวง 30 วันทีผ่านมา 

Experience of  
buying cigarettes 

 in the past 30 days 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=95)* (n=100)* (n=116)* (n=119)* (n=481)* (n=457)* (n=335)* n=284)* (n=576)* (n=557)* (n=451)* (n=403)* 

             

ไมเคยถูกปฏิเสธ No 23.2 36.0 49.1 62.2 49.7 53.0 58.2 71.1 45.3 49.9 55.9 68.5 

เคยถูกปฏิเสธ  Yes 76.8 64.0 50.9 37.8 50.3 47.0 41.8 28.9 54.7 50.1 44.1 31.5 

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 

* ตัวอยางอายุต่ํากวา 18 ป ที่เคยซื้อบุหรี่  * Age lower than 18 years who ever bought cigarette. 
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ตาราง 4.6.3  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยเห็นการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.3  Percentage of  sample by ever seen tobacco products displayed at point of sale, survey round and smoking status   
 

การเคยเห็นการวางโชว
บุหรี่ ณ จุดขาย 

Ever seen tobacco products 
displayed at point of sale 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

 (n=141) (n=200)* (n=206)  (n=820)* (n=894)* (n=751)*  (n=961)* (n=1,094 )* (n=957)* 

             

ไมเคย No  53.9 51.0 53.9  51.3 44.2 48.1  51.7 45.4 49.3 

เคย Yes  46.1 49.0 46.1  48.7 55.8 51.9  48.3 54.6 50.7 

รวม Total  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0   100.0   100.0 

* ไมรวม  ไมทราบ/ไมตอบ  * Not include  do not know/do not answer 
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ตาราง 4.6.4  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการจาํกัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน รอบการสํารวจ   และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.4     Percentage of sample by home smoking restriction, survey round and smoking status 
 

การจํากัดพื้นที่  
สูบบุหรีใ่นบาน  

Home smoking restriction 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=880) (n=819)* (n=893)* (n=752) (n=1,000) (n=960)* (n=1,094)* (n=958) 

สูบบุหรี่ไดทุกพื้นที่  
Smoking is allowed 
everywhere. 

20.0 21.3 17.9 16.0 12.0 11.1 8.2 6.1 13.0 12.6 10.0 8.2 

สูบบุหรี่ไดบางพื้นที่  
Smoking is allowed 
somewhere. 

50.8 31.2 38.8 37.9 60.9 22.5 28.3 22.7 59.7 23.8 30.3 26.0 

ไมใหสูบบุหรี่ในบาน 
Smoking is not allowed 
anywhere. 

29.2 47.5 43.3 46.1 27.0 66.4 63.5 71.1 27.3 63.6 59.8 65.8 

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  * Not include  do not know/do not answer 
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ตาราง 4.6.5ก  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความถี่ของการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่  รอบการสํารวจ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.5a    Percentage of sample by frequence of seeing warning label on cigarette pack, survey round and smoking status 
 

ความถี่ของการเห็นฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี ่

Frequence of seeing 
warning label on cigarette 

pack 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=880) (n=820)* (n=895) (n=752 ) (n=1,000) (n=961)* (n=1,096) (n=958) 

ไมเคยเห็น  Never 9.2 2.8 2.0 2.9 21.4 8.7 10.6 5.9 19.9 7.8 9.0 5.2 

เคยเห็นนาน ๆ ครั้ง  Rarely 16.7 6.4 13.4 11.2 20.1 20.7 20.8 18.2 19.7 18.6 19.4 16.7 

เคยเห็นบางบางครั้ง  

Sometime 

18.3 13.5 14.4 8.3 29.4 29.8 27.4 28.3 28.1 27.4 25.0 24.0 

เคยเห็นบอย Often 35.0 44.0 44.3 35.0 17.0 22.1 22.7 27.0 19.2 25.3 26.6 28.7 

เคยเห็นบอยมาก  Very 

often   

20.8 33.3 25.9 42.7 12.0 18.8 18.5 20.6 13.1 20.9 19.9 25.4 

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  * Not include  do not know/do not answer 
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ตาราง 4.6.5ข  รอยละของกลุมตัวอยาง  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 
ทําใหคิดถึงอันตราย 

จากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ 
Effect of warning label on 
thinking about danger of 

smoking 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=114)* (n=141) (n=197)* (n=206) (n=819)* (n=820)* (n=892)* (n=752) (n=933)* (n=961)* (n=1,089)* (n=958) 

ไมเคยคิด Not at all 11.0 6.4 6.6 4.9 10.4 7.3 6.3 5.9 10.5 7.2 6.3 5.6 

คิดบางเล็กนอย  A little 65.1 56.7 62.9 65.0 48.7 45.4 36.8 39.4 50.6 47.0 41.5 44.9 

คิดมาก  A lot 23.9 34.0 30.5 29.1 40.9 45.0 54.1 53.5 38.9 43.4 49.9 48.2 
ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนดาน
สุขภาพบนซองบุหรี่  Never 
seen any  warning labels 

0.0 2.8 0.0 1.0 0.0 2.3 2.8 1.3 0.0 2.4 2.3 1.3 

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  * Not include  do not know/do not answer 
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ตาราง 4.6.5ค  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนที่ทําใหคนในวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่  รอบการสํารวจ   และ
สถานภาพการสูบบุหรี่  

Table 4.6.5c    Percentage of sample by effect of warning label on discourage people your age from smoking, survey round and smoking 
status  

 

ผลของฉลากคําเตือน 
ที่ทําใหคนในวัยเดียวกัน 
ไมคิดที่จะสูบบหุรี่   

Effect of warning label on 
discourage people your age 

from smoking 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

 (n=141) (n=200)* (n=206)  (n=820)* (n=872)* (n=752)  (n=961)* (n=1,072)* (n=958) 

ไมมีผลเลย  Not at all  15.6 12.5 9.7  19.8 21.4 22.3  19.1 19.8 19.6 

มีผลเล็กนอย  A little  61.7 63.5 68.9  60.2 58.3 64.2  60.5 59.2 65.2 

มีผลมาก  A lot  22.7 24.0 21.4  20.0 20.3 13.4  20.4 21.0 15.1 
ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนดาน
สุขภาพบนซองบุหรี่      
Never seen any warning 
labels 

 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 

รวม Total  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
* ไมรวม  ไมทราบ/ไมตอบ  * Not include  do not know/do not answer 
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ตาราง 4.6.6ก.  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่  รอบการสํารวจ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.6a.   Percentage of sample by frequence of noticing advertisement of cigarette, survey round and smoking status 
 

ความถี่ในการเหน็โฆษณาบหุรี ่
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
Frequence of seeing 

advertisement in  
the past 12 months 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=880) (n=820) (n=895) (n=752 ) (n=1,000) (n=961) (n=1,096) (n=958) 
ไมเคยเห็น  Never 50.8 60.3 55.7 55.3 63.3 54.6 61.5 55.2 61.8 55.5 60.4 55.2 

เคยเห็นบางบางครั้ง 

Sometimes 

33.3 29.8 22.4 32.5 28.0 35.2 29.2 31.8 28.6 34.4 27.9 31.9 

เคยเห็นบอย  Often 9.2 8.5 9.0 7.3 3.3 4.9 3.6 6.3 4.0 5.4 4.6 6.5 

ไมคอยไปดูกีฬา   คอนเสิรต 

ฯลฯ Hardly attend  sports, 

concerts     

6.7 1.4 12.9 4.9 5.5 5.2 5.8 6.8 5.6 4.7 7.1 6.4 

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 
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ตาราง 4.6.6ข  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงที่เคยเห็นโฆษณาบุหรี่  รอบการสํารวจ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.6b  Percentage of sample by source of ever seen cigarette advertisement, survey round and smoking status 
 

แหลงที่เคยเห็น 
การโฆษณาบุหรี่ 

ในชวง 6 เดือนที่ผานมา 
Source of ever  

seen cigarette advertisement 
in  the past 6 months 

(ตอบไดมากกวา 1) (Select all 
that apply) 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=880) (n=820) (n=895) (n=752) (n=1,000) (n=961) (n=1,096) (n=958) 

             
รานคายอย/รานคาใหญ 
Shops and stores 

30.8 51.1 15.9 36.9 28.1 50.1 19.7 36.0 28.4 50.3 19.0 36.2 

ดิสโกเทค/คาราโอเกะ เลานจ/
สถานบันเทิงตาง ๆ  
Discos/Karaoke/ Lounges/ 
other entertainment venues 

25.8 34.8 14.4 22.3 17.4 25.7 8.0 17.4 18.4 27.1 9.2 18.5 

ผูขายเรตามทองถนน Street   
vendor 

19.2 34.0 14.0 23.8 16.7 25.0 13.4 16.1 17.0 26.3 13.5 17.7 
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ตาราง 4.6.6ค  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่  เวลาที่ดูโทรทัศน  วิดีโอ  หรือภาพยนตร  รอบการสํารวจ
และสถานภาพการสูบบุหรี ่

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 

 

การเคยเห็นนักแสดง/ดารา 
สูบบุหรี่  เวลาที่ดูโทรทัศน  
วิดีโอ  หรือภาพยนตร   
Ever seen images   
of  actors  smoking 

when  you  watch TV, 
VDO or cinema 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=880) (n=821) (n=895) (n=752) (n=1,000) (n=962) (n=1,096) (n=958) 

ไมเคยเห็น  Never 30.8 19.7 24.9 12.6 37.6 17.8 19.7 14.1 36.8 18.1 20.6 13.8 
เคย  -  เห็นบางบางครั้ง 
Sometimes 

45.0 62.7 55.7 64.6 35.5 70.5 57.4 61.8 36.6 69.4 57.1 62.4 

เคย  -  เห็นบอยมาก    
Very  Often 

20.0 13.4 17.4 20.4 25.5 10.8 21.9 22.6 24.8 11.2 21.1 22.1 

ไมคอยไดดูโทรทัศน  วีดิโอ  
ภาพยนตร 
Hardly ever watch TV, 
video, or movies 

4.2 4.2 2.0 2.4 1.5 0.8 1.0 1.5 1.8 1.3 1.2 1.7 

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 
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ตาราง 4.1ก  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ และอายุ 
ภาคผนวก ก 

Table 4.1a  Percentage of  sample by gender and age 
 

ลักษณะ   Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4

กลุมตัวอยางเกา  
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม     
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey

The replenishment 
sample in wave 4 survey

(n=958) (n=814) (n=144)
เพศ  Gender
  ชาย  Male  54.6 55.2 51.4 
 หญิง  Female 45.4 44.8 48.6 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
อายุ(ป)  Age (Years)      
 13 2.9                0.0 19.4 
 14 6.9 3.9 23.6 
 15 9.6 7.2 22.9 
 16 11.8 10.4 19.4 
 17 19.7 20.6 14.6 
 18 18.1 21.3                0.0 
 19  13.4 15.7                0.0 
 20 ปขึ้นไป  20 and more than 20 17.6 20.8                0.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
 อายุเฉลี่ย  Mean age 17.4 17.9 14.9 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ Standard deviation of age  2.1 1.9 1.3 
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ตาราง 4.1ข  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 
Table 4.1b  Percentage of  sample by educational level 
 

การศึกษา  Educational level 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4

กลุมตัวอยางเกา  
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม     
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment 
sample in wave 4 survey

(n=958) (n=814) (n=144)

ประถมศึกษา Primary school 6.2 5.4 10.4 

มัธยมศึกษาปที่ 1  Secondary School Year 1 3.9 1.0 20.1 

มัธยมศึกษาปที่ 2  Secondary School Year 2 9.1 6.4 24.3 

มัธยมศึกษาปที่ 3  Secondary School Year 3 23.4 22.4 29.2 

มัธยมศึกษาปที่ 4  Secondary School Year 4 9.2 9.2 9.0 

มัธยมศึกษาปที่ 5  Secondary School Year 5 15.8 17.4 6.3 

มัธยมศึกษาปที่ 6  Secondary School Year 6 21.1 24.7 0.7 

สูงกวาชั้นมัธยมศึกษา  Higher than Secondary School  11.5 13.5              0.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
 
 
 



111 

 

 

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

อาชีพ   Occupation 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกา   
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม   
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment 
sample in wave 4 survey

(n=958) (n=814) (n=144) 

นักเรียน  Student 67.7 65.2 81.9 

ไมใชนักเรียน Non - student 32.3 34.8 18.1 

 ไมมีอาชีพ Unemployed 12.2 12.3 11.8 

 กรรมกร Labourer 7.2 7.5 5.6 

 เกษตรกรรม Agriculture 4.5 5.3 0.0 

 คาขาย / เสมียน / งานบริการ Commerce/ Clerk / Service 6.4 7.5 0.0 

 อื่นๆ (งานวิชาการ/ลูกจางสวนราชการ/การขนสงและคมนาคม/หมอดู/ทหารเกณฑ) 

Others (Academic/Government employee Transportation and 

Communication/Fortune teller/drafted soldier)   

2.0 2.2 0.7 

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

ลักษณะ  Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกา   
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม   
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment 
sample in wave 4 survey 

(n=958) (n=814) (n=144) 
สถานภาพสมรส Marital Status    
 โสด Single   92.5 91.6 97.2 

 แตงงาน  Married 7.1 7.9 2.8 

 หยา/แยก Divorced               0.4 0.5               0.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
     

เขตที่อยูอาศัย Residential area    
 ชนบท Rural 52.7 58.1 22.2 

 เมือง Urban 47.3 41.9 77.8 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.1จ  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
Table 4.1e   Percentage of  sample by number of household member 
 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)  
Number of household member (person) 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกา   
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม  
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment 
sample in wave 4 survey 

(n=958) (n=814) (n=144) 
    

1 0.1 0.1 0.0 

2 3.9 3.6 5.6 

3 32.7 31.7 38.2 

4 34.2 34.8 31.3 

5 16.7 16.6 17.4 

6 7.3 7.7 4.9 

7 - 12 5.1 5.5 2.8 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 

จํานวนสมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือน  Mean number of household  member 4.1 4.1 3.9 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation   1.3 1.3 1.1 
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ตาราง 4.1ฉ  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.1f   Percentage of  sample by number of smoker in household and smoking status 
 

ลักษณะ  Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกา   
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม   
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment 
sample in wave 4 survey 

(n=958) (n=814) (n=144) 
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน)  Number of smoker in household (person)   
 0 45.5 45.7 43.8 

 1 43.4 42.6 48.6 

 2 8.9 9.2 6.9 

 3 - 4 2.2 2.5 0.7 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

 จํานวนผูสูบบุหรี่เฉลี่ยในครัวเรือน  Mean of  number of smoker in household 0.7 0.7 0.7 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Standard deviation  0.8 0.8 0.7 
     

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status    
 สูบบุหรี่ Smoker 21.5 22.7 14.6 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 78.5 77.3 85.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.2ก  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.2a  Percentage of sample by sex, and smoking status  
 

สถานภาพการสูบบุหรี่  Smoking status 

เพศ Gender 
ภาพรวม 
Overall 

ชาย หญิง 
Male Female 

(n=523) (n=435) (n=958) 

สูบบุหรี่ Smoker 36.5 3.4 21.5 

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker 63.5 96.6 78.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.2ข  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุเมื่อสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก 
Table 4.2b  Percentage of sample by age at first smoked a whole cigarette 
 

อายุเมื่อสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก(ป)  
Age at first smoked a whole cigarette (year) 

รอยละ Percent  
(n =220)* 

11 - 13 15.9 

14 - 16 62.7 

17 - 19 20.5 

20 - 22 0.9 

รวม Total 100.0 

อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก (ป)  Mean of  age at first smoked a whole cigarette (year) (S.D.)  15.2  (1.8) 

*นับเฉพาะกลุมตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่หมดมวน  Include specifically ever smoked a whole cigarette   
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ตาราง 4.2ค  รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามความบอยในการสูบบุหรี่ และจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน 
Table 4.2c  Percentage  of  smoking sample by frequency of smoking and number of cigarette smoked per day 
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่  Smoking behavior รอยละ Percent 
ความความถี่ในการสูบบุหรี่ชวง 30 วันที่ผานมา   Frequency of smoking during the last 30 days  (n =206) 

สูบ 1 – 2 วัน  Smoke 1 or 2 days 11.2 

สูบบางวันแตนอยกวาอาทิตยละครั้ง  Smoke some days, but less than once a week 13.1 

สูบอาทิตยละครั้งแตไมไดสูบทุกวัน  Smoke at least once a week, but not every day 16.0 

สูบทุกวัน  Smoke every day 59.7 

รวม Total 100.0 
  

จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันในชวง 7 วันที่ผานมา  Number of cigarette smoke per day in the past 7 days (n =206) 

ไมไดสูบเลย None  6.3 

สูบไมถึง 1 มวน  Smoke less than 1 cigarettes  8.3 

สูบวันละ 1 มวน  Smoke 1 cigarette  6.8 

สูบวันละ 2 – 5 มวน  Smoke 2-5 cigarettes  39.3 

สูบวันละ 6-10 มวน  Smoke 6-10 cigarettes  28.2 

สูบวันละ 11 – 20 มวน  Smoke 11-20 cigarettes  5.8 

สูบมากกวา 20 มวน Smoke more than 20 cigarettes  5.3 

รวม Total 100.0 



118 
 
 

 

ตาราง 4.2ง  รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามการสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม และประเภทบุหรี่ที่สูบประจํา   
Table 4.2d  Percentage of  smoking sample by smoking in the presence of parents and brand of cigarette  
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่  Smoking status รอยละ Percent 
การสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม  Smoking in the presence of your parents (n =206) 

ไมเคยสูบ Never  44.2 

สูบบางครั้ง Sometimes  47.6 

สูบบอย Often  8.3 

รวม Total 100.0 
  

ประเภทบุหรี่ที่สูบประจํา  Brand of cigarettes usually smoke (n =206) 

บุหรี่โรงงานยี่หอประจํา  Usual brand factory cigarette 67.5 

บุหรี่โรงงานไมมียี่หอประจํา  No usual brand factory cigarette 19.4 

บุหรี่มวนเอง   Hand-rolled cigarettes 8.7 

ไมรูจักยี่หอ / จําไมได  Don't know, can't remember 4.4 

รวม Total 100.0 
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ตาราง 4.2จ  รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามแหลงที่มาของบุหรี่ ประสบการณในการซือ้บุหรี่   และดื่มเหลาหรือเบียร      
Table 4.2e  Percentage of smoking sample by source of cigarette, cigarette purchasing experience and alcohol consumption  
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่  Smoking status รอยละ Percent 

แหลงที่มาของบุหรี่  Source of cigarette (n =206) 

  ซื้อเอง   Buy for oneself 72.8 

  มีคนซื้อให  Someone buys for me 3.9 

  ไดจากเพื่อน Get cigarettes from friends 19.9 

  ไดจากที่บาน Get cigarettes from home 2.4 

  อื่น ๆ  Other  1.0 

รวม Total 100.0 

ประสบการณในการซื้อบุหรี่แบงขายในชวง 6 เดือนที่ผานมา Experience of buying single cigarettes in the past 30 days (n =206) 

ไมเคยซื้อ No 14.1 

เคยซื้อ  Yes 85.9 

รวม Total 100.0 

ดื่มเหลาหรือเบียร  ในชวง 1 เดือนที่ผานมา  Experience of drinking  alcohol/beer in the past 30 days (n=958) 

ไมเคย Never 55.1 

1-5 ครั้ง  1-5 times 30.6 

มากกวา 5 ครั้ง More than 5 times 14.3 

รวม Total 100.0 
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ตาราง 4.2ฉ  รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตาม ความรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา      
Table 4.2f  Percentage of smoking sample by feel like having a cigarette first thing in the morning 

 

ความรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา 
Feel like having a cigarette first thing in the morning 

รอยละ Percent 
(n =206) 

  
ไมเคย  No, never 33.5 

เคย – บางครั้ง Yes, sometimes 50.5 

เคย – เปนประจํา Yes, always 16.0 

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 
สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=206) (n=752) (n=958) 

อายุ (ป)  Age  (years)    

 13 0.0 100.0 100.0 (n = 28) 

 14 6.1 93.9 100.0 (n = 66) 

 15 19.6 80.4 100.0 (n = 92) 

 16 22.1 77.9 100.0 (n = 113) 

 17 18.0 82.0 100.0 (n = 189) 

 18 27.2 72.8 100.0 (n = 173) 

 19  27.3 72.7 100.0 (n = 128) 

 มากกวา 20 ป  More than 20 years 25.4 74.6 100.0 (n = 169) 

 อายุเฉลี่ย   Mean of age 18.0 17.3 17.4 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ  Standard deviation of age 1.9 2.1 2.1 
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ตาราง 4.3.1ข  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1b  Percentage of sample by educational level and smoking status  
 

ระดับการศึกษา   
Educational level 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 

    
ผูที่กําลังศึกษาอยู  Currently enrolled in school  (n=89) (n=560) (n=649) 

 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  Primary School or lower 14.3 85.7 100.0 (n = 7) 

 มัธยมศึกษาปที่ 1 Secondary School Year 1 3.4 96.6 100.0 (n = 29) 

 มัธยมศึกษาปที่ 2  Secondary School Year 2 13.7 86.3 100.0 (n = 73) 

 มัธยมศึกษาปที่ 3  Secondary School Year 3 11.2 88.8 100.0 (n = 89) 

 มัธยมศึกษาปที่ 4  Secondary School Year 4 12.9 87.1 100.0 (n = 85) 

 มัธยมศึกษาปที่ 5  Secondary School Year 5 12.2 87.8 100.0 (n = 148) 

 มัธยมศึกษาปที่ 6  Secondary School Year 6 22.3 77.7 100.0 (n = 121) 

 สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย Higher than Secondary School 11.3 88.7 100.0 (n = 97) 
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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 ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 

    
ผูไมไดศึกษาอยู Not – currently enrolled in school (n=117) (n=192) (n=309) 

 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  Primary School or lower 55.8 44.2 100.0 (n = 52) 

 มัธยมศึกษาปที่ 1 Secondary School Year 1 37.5 62.5 100.0 (n = 8) 

 มัธยมศึกษาปที่ 2  Secondary School Year 2 57.1 42.9 100.0 (n = 14) 

 มัธยมศึกษาปที่ 3  Secondary School Year 3 40.7 59.3 100.0 (n = 135) 

 มัธยมศึกษาปที่ 4  Secondary School Year 4 33.3 66.7 100.0 (n = 3) 

 มัธยมศึกษาปที่ 5  Secondary School Year 5 0.0 100.0 100.0 (n = 3) 

 มัธยมศึกษาปที่ 6  Secondary School Year 6 21.0 79.0 100.0 (n = 81) 

 สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย Higher than Secondary School 30.8 69.2 100.0 (n = 13) 
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ตาราง 4.3.1ค  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอาชีพ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1c  Percentage of sample by occupation and smoking status  
 

อาชีพ Occupation 
สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    

นักเรียน Student 13.7 86.3 100.0 (n= 649) 

ไมใชนักเรียน Non - student 37.9 62.1 100.0 (n =309) 

 ไมมีอาชีพ  Unemployed 35.9 64.1 100.0(n=117) 

 กรรมกร Labourer 47.8 52.2 100.0(n=69) 

 เกษตรกรรม Agriculture 32.6 67.4 100.0(n=43) 

 คาขาย/เสมียน/งานบริการ  Commerce/ Clerk / Service 26.2 73.8 100.0(n=61) 

 
อื่น ๆ(งานวิชาการ/ลูกจางสวนราชการ/การขนสงและคมนาคม/หมอดู/ทหารเกณฑ) 

Others (artist / government employee Transiton and Communication )   

63.2 36.8 100.0(n=19) 
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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  
 

ลักษณะ 
Characteristics 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    

สถานภาพสมรส Marital status    

               โสด  Single 21.7 78.3 100.0  (n=886)  

 แตงงาน Married     17.6 82.4 100.0  (n=68) 

 หยา/แยก Divorced 50.0 50.0 100.0  (n=4) 

     

เขตที่อยูอาศัย  Residential area    

 ชนบท Rural 21.4 78.6 100.0  (n=505) 

 เมือง Urban 21.6 78.4 100.0  (n=453) 
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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 

กรุงเทพมหานคร Bangkok (n=94) (n=53) (n=147) 
 สูบบุหรี่     Smoker 39.4 11.3 29.3 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 60.6 88.7 70.7 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
ภาคกลาง Central (n=124) (n=105) (n=229) 
 สูบบุหรี่ Smoker 31.5 1.9 17.9 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 68.5 98.1 82.1 

รวม  Total 100.0 100.0 100.0 
ภาคเหนือ North (n=104) (n=73) (n=177) 
 สูบบุหรี่ Smoker 26.0 4.1 16.9 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 74.0 95.9 83.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.1จ  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ  ภูมิภาค  และสถานภาพการสูบบุหรี่ (ตอ) 
Table 4.3.1e  Percentage of sample by gender region and smoking status (continued) 
 

 

สถานภาพการสูบบุหรี่/ภูมิภาค 
Smoking status/Region 

เพศ Gender 
ภาพรวม 
Overall 

ชาย  
Male 

หญิง  
Female 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeast (n=134) (n=154) (n=288) 
 สูบบุหรี่ Smoker 41.0 2.6 20.5 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 59.0 97.4 79.5 

 รวม Total 100.0 100.0 100.0 

ภาคใต South  (n=67) (n=50) (n=117) 
 สูบบุหรี่ Smoker 49.3 0.0 28.2 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 50.7 100.0 71.8 

 รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.1ฉ  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1f  Percentage of sample by number of  household  member and smoking status  
 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
 Number of  household member (persons) 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
1 – 2 34.2 65.8 100.0  (n= 38) 

3 – 4 20.6 79.4 100.0  (n= 641) 

5 - 12 21.9 78.1 100.0  (n= 279) 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  Mean of number of household member 4.1 4.1 4.1 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

Standard deviation of  number of household member 

1.4 1.3 1.3 
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ตาราง 4.3.1ช  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1 g  Percentage of sample by number of smoker in household and smoking status  
 

จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน) 
Number of smoker in household (persons) 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
0 21.8 78.2 100.0  (n=435) 

1 21.3 78.7 100.0  (n=417) 

2 18.8 81.2 100.0  (n=85) 

3 – 4 28.6 71.4 100.0  (n=21) 

จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือนเฉลี่ย Mean of number of smoker in household 0.7 0.7 0.7 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน  

Standard deviation of number of smoker in household  0.8 0.8 0.8 
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ตาราง 4.3.2  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.2  Percentage of sample by having older brothers or sisters smoke and smoking status 
 

การมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่* 
Having older brothers or sisters smoke 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=123) (n=422) (n=545) 

    

มีพี่ชาย/พี่สาวที่ไมสูบบุหรี่  Have older brother or sister who do not smoke  41.5 55.7 52.5 

มีพี่ชาย/พี่สาวที่สูบบุหรี่   Have older brother or sister who smoke  38.2 32.5 33.8 

มีพี่ชาย/พี่สาวแตไมทราบวาสูบบุหรี่หรือไม Do not know if they smoke 20.3 11.8 13.8 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

*ไมนับรวม ไมมีพี่ชาย/พี่สาว Not include those who have no older brother or sister    
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ตาราง 4.3.3  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามจํานวนเพื่อนสนิททีสู่บบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.3  Percentage of sample by number of close friends smoking and smoking status   
 

จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ (คน) 
Number of close friends smoking (persons)  

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=751)* (n=957)* 

    
ไมมี  None 3.4 50.1 40.0 

1 4.9 12.0 10.4 

2 12.6 16.8 15.9 

3 24.8 10.1 13.3 

4 20.4 5.1 8.4 

5 34.0 6.0 12.0 

รวม  Total 100.0 100.0 100.0 

*ไมรวม  ไมทราบ/ไมตอบ Not include do not know/ do not answer  
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ตาราง 4.3.4  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความถี่ในการดื่มเหลา/เบียร ในชวง 1 เดือนที่ผานมา และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.4  Percentage of sample by alcohol/beer consuming  frequency  the past  month and smoking status   
 

ความถี่ในการดื่มเหลา/เบียร ในชวง 1 เดือนที่ผานมา 
Frequence in drinking alcohol/beer in the past 1 month 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
ไมเคย Never 19.9 64.8 55.1 

1 – 5 ครั้ง 1 – 5 times 43.2 27.1 30.6 

มากกวา 5 ครั้ง More than 5 times 36.9 8.1 14.3 

รวม  Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.5  รอยละของกลุมตัวอยาง    จําแนกตามการนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน   และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.5  Percentage of sample by applying religious beliefs in daily life and smoking status 
 

การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน 
Applying religious beliefs in daily life   

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
ไมเคยใชเลย Never 15.0 5.5 7.5 

แทบจะไมเคยใชเลย Almost never 14.6 7.3 8.9 

ใชบางครั้ง Sometimes 57.3 68.1 65.8 

ใชตลอดเวลา All the time 13.1 19.1 17.8 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.6ก  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความรูสึกเศรา  ความเห็นตอการกระทําของตนเอง  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.6a  Percentage of sample by feeling of sadness, opinion on self behavior and smoking status 

 

จิตลักษณะ 
Psychological characteristics  

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

ความรูสึกเศรา Feeling of sadness in last 2 weeks    
ไมเคยเศราเลย  Not at all 25.2 36.6 34.1 

เศราบางครั้ง  Once in a while 58.7 56.3 56.8 

เศราหลายครั้ง  Many times 11.2 6.4 7.4 

เศราตลอดเวลา  Most of the time 4.9 0.8 1.7 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

    

ความเห็นตอการกระทําของตนเอง  Opinion on self doing    

ทําถูกตองเปนสวนใหญ Do most things OK 41.7 71.7 65.2 

ทําผิดพลาดหลายเรื่อง Do many things wrong 49.5 26.7 31.6 

ทําผิดพลาดทุกเรื่อง Do everything wrong 8.7 1.6 3.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

 



135 

 

 
ตาราง 4.3.6ข  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความรูสึกตอตนเอง  ความรูสึกโดดเดีย่ว และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.6b  Percentage of sample by feeling about oneself, feeling alone and smoking status 
 

จิตลักษณะ 
Psychological characteristics 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
ความรูสึกตอตนเอง Feeling about oneself    

ชอบตัวเอง Like myself 66.0 86.8 82.4 

ไมชอบตัวเอง Do not like myself 29.1 10.9 14.8 

เกลียดตัวเอง Hate myself 4.9 2.3 2.8 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 

    
ความรูสึกโดดเดี่ยว Feel alone     

ไมรูสึกโดดเดี่ยว Not feel alone 65.4 80.6 77.3 

รูสึกโดดเดี่ยวหลายครั้ง Feel alone many times 29.8 17.6 20.2 

รูสึกโดดเดี่ยวตลอดเวลา Feel alone all the time 4.9 1.9 2.5 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.7ก  รอยละของกลุมตัวอยางที่เหน็ดวยกับประเด็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.7a  Percentage of sample who agree with  statements about smoking by smoking status 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
Opinion on smoking 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
• การสูบบุหรี่เปนสิ่งนารังเกียจ  Smoking is disgusting 31.6 54.3 49.4 

• สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่  Thai society disapproves of smoking 31.1 37.0 35.7 

• การสูบบุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น Smoking makes young people look more 

mature 

30.1 36.7 35.3 

• คนอายุรุนฉันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่  Most of the popular people my age 

smoke 

32.2 17.4 20.6 

• การสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความทันสมัย  Smoking is a sign of being modern 10.7 3.7 5.2 

• การสูบบุหรี่ชวยควบคุมน้ําหนักตัว Smoking helps to control body weight 8.3 2.9 4.1 

• เปนการยอมรับไดที่ผูชายอายุ 15-25 ป สูบบุหรี่ It is acceptable for young men (aged 

15-25) to smoke 

30.6 14.1 17.7 

• เปนการยอมรับไดที่ผูหญิงอายุ 15-25 ป สูบบุหรี่  It is acceptable for young women 

(aged 15-25) to smoke 

9.2 5.9 6.6 
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ตาราง 4.3.7ข  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.7b  Percentage of sample by attitude towards smoking and smoking status 
 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
Attitude towards smoking 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีมาก  Smoking is very bad.  23.8 59.6 51.9 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดี  Smoking is bad. 51.5 34.2 37.9 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีไมเลว  Smoking is normal thing. 18.9 5.1 8.0 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดี  Smoking is good thing.  1.9 0.7 0.9 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดีมาก  Smoking is very good thing. 3.9 0.5 1.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.8  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.8  Percentage of sample by opinion on tobacco companies and smoking status 
 

ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ 
Opinion on tobacco companies 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
• บริษัทที่ผลิตยาสูบไมควรไดรับอนุญาตใหทําการสงเสริมการขายบุหรี่                   

Tobacco companies should not be allowed to promote  cigarettes at all. 
39.3 61.3 56.6 

• บริษัทที่ผลิตยาสูบควรจํากัดใหจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม โดยมีเพียง
ชื่อบุหรี่และคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเทานั้น   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. 

39.3 54.4 51.1 

• บริษัทที่ผลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่                        
Tobacco companies lie about the dangers of smoking.  

18.9 25.4 24.0 

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

15.0 21.4 20.0 

• บริษัทที่ผลิตยาสูบไดทําสิ่งที่ดีใหแกชุมชน                                                                 
Tobacco companies do good things for the community. 

12.1 8.2 9.1 
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ตาราง 4.3.9  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ  และสถานภาพการสูบบุหรี ่
Table 4.3.9  Percentage of sample by knowledge on health effect of smoking and smoking status   
 

ความรูเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ 
knowledge on health effect of smoking 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    

• โรคมะเร็งปอดในผูไมสูบบุหรี่ที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง  

      Lung cancer in non-smokers from second hand smoke 

90.3 95.5 94.4 

• แกเร็วกวาอายุ  Premature ageing 89.8 95.6 94.4 

• โรคมะเร็งชองปากในผูที่สูบบุหรี่   Mouth cancer 90.8 94.1 93.4 

• โรคถุงลมโปงพอง  Chronic  Obstructive  Pulmonary Disease 86.9 93.6 92.2 

• โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหรี่เพศชาย  Impotence in male smoker 71.8 79.3 77.7 

• โรคหลอดเลือดสมอง  (ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง)  

Stroke in smokers (blood clots  in the brain)  

67.0 72.5 71.3 

• โรคหัวใจวาย Heart  Failure 60.7 72.2 69.7 

• ทําใหทารกในครรภแทง Miscarriage (of  a baby) 55.8 64.4 62.5 

• เนื้อตายและเนา (มักเกิดกับอวัยวะสวนปลาย   เชน มือ เทา ทําใหชา ผิวหนัง เปลี่ยนเปน

สีดําและเนา และตองตัดทิ้ง) Gangrene (Parts  of  the body, usually  the feet,  lose  

feelings, turn  black and start  to decay)  

48.1 58.9 56.6 
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ตาราง 4.3.10  รอยละของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ จําแนกตามแหลงโฆษณา / สงเสริมการขาย และสถานภาพการสูบบุหรี ่
Table 4.3.10  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 ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    

• รานคายอย / รานคาใหญ  Shops or stores 36.9 36.0 36.2 

• ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน / สถานบันเทิงตาง ๆ    Entertainment venues 22.3 17.4 18.5 

• ผูขายเรตามทองถนน  Street vendors 23.8 16.1 17.7 

• คอฟฟช็อป  coffee shop 11.2 9.2 9.6 
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ตาราง 4.3.11  รอยละของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบหุรี ่ จําแนกตามแหลงโฆษณา และ

สถานภาพการสูบบุหรี ่
Table 4.3.11  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)  

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
• บนซองบุหรี่  On cigarette pack 86.9 86.3 86.4 

• โทรทัศน Television 76.7 83.0 81.6 

• โปสเตอร Poster 61.2 73.7 71.0 

• หนังสือพิมพ / นิตยสาร Newpapers/magazines 53.2 55.5 55.0 

• ในโรงหนัง  กอนหรือหลังฉายภาพยนตร  Before or after film show 43.7 42.7 42.9 

• ปายโฆษณาขนาดใหญ Billboards 39.3 38.4 38.6 

• วิทยุ Radio 36.4 36.0 36.1 

• ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน / สถานบันเทิงตาง ๆ   Entertainment venues 38.3 34.7 35.5 
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ตาราง 4.3.12ก  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการเหน็ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.12a  Percentage of sample by frequence of noticing warning label on cigarette package and smoking status 
 

ความถี่ในการเห็นฉลากคําเตอืนบนซองบุหรี่  
Frequence of seeing warning label on cigarette package 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
 ไมเคยเห็น Never  2.9 5.9 5.2 

 เคย – เห็นนาน ๆ ครั้ง Rarely 11.1 18.2 16.7 

 เคย – เห็นบางบางครั้ง Sometimes 8.3 28.3 24.0 

 เคย – เห็นบอย Often 35.0 27.0 28.7 

 เคย – เห็นบอยมาก  Very often 42.7 20.6 25.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.12ข  รอยละของกลุมตัวอยาง     จําแนกตามความคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และ

สถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.12b  Percentage of sample by thinking about the health risk of smoking due to the health warning label on the cigarette pact and 

smoking status 
 
 

 

ความคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ 
ของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี ่

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

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n=206) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n=752) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=958) 

    
ไมเคยทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพเลย Not at all 4.9 5.9 5.6 

ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพบางเล็กนอย A little 65.0 39.4 44.9 

ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพมาก A lot 29.1 53.5 48.2 

ไมเคยเห็นคําเตือนบนซองบุหรี่  Never seen any warning labels 1.0 1.2 1.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.12ค  รอยละของกลุมตัวอยาง     จําแนกตามความคิดเห็นตอความนาเชือ่ถือของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และสถานภาพ 
การสูบบุหรี ่

Table 4.3.12c  Percentage of sample by opinion on reliability of warning label on cigarette pack and smoking status 
 

ความคิดเห็นตอความนาเชื่อถือของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 
Opinion on reliability of warning label on cigarette package 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    

ไมนาเชื่อถือ  Not at all believable 3.4 2.5 2.7 

นาเชื่อถือเล็กนอย A little believable 35.4 22.6 25.4 

นาเชื่อถือมาก Very believable 61.2 74.9 71.9 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.12ง  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ทําใหคนในวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่ และสถานภาพ
การสูบบุหรี่ 

Table 4.3.12d  Percentage of sample by effect of warning label in discouraging people your age from smoking and smoking status 
 

ผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 
ที่ทําใหคนในวยัเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่  

Effect of warning label in discouraging people your age from smoking 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=206) (n=752) (n=958) 

    
ไมมีผลทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่เลย   Not at all 9.7 22.3 19.6 

มีผลทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่เล็กนอย   A little 68.9 64.2 65.2 

มีผลทําใหคนวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่มาก    A lot 21.4 13.4 15.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.13ก  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  การเคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  
และสถานภาพสูบบุหรี่ 

Table 4.3.13a  Percentage of sample by ever seen or heard anything about the “stop harming people, stop smoking in public place” and smoking 
status 

 

การเคยเห็นหรอืไดยินเกี่ยวกับการรณรงค 
“หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 

Ever seen or heard anything about the  
“Stop harming people, stop smoking in public place” 

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n= 206) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n= 752) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=958) 

    
ไมเคย No 6.3 5.3 5.5 

เคย  Yes 93.7 94.7 94.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.13ข  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ที่นําไปสูการพูดคุยระหวาง

สมาชิกในครอบครัว  เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  และสถานภาพสูบบุหรี่ 
Table 4.3.13b  Percentage of sample by  result of the “stop harming people, stop smoking in public place” campagin led to discussion amongst your 

family about smoking and health and smoking status 
 

ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 
ที่นําไปสูการพูดคุยระหวางสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  

Result about the “Stop harming people, stop smoking in public place” 
campagin led to discussion amongst your family about smoking and health* 

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n=193) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n=715) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=908) 

    
ไมใช  No 14.5 16.2 15.9 

ใช  Yes 85.5 83.8 84.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  

Not include, respondent  never seen the stop harming people, stop smoking in public place campaign.  
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ตาราง 4.3.13ค  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ที่นําไปสูการพูดคุยระหวาง

สมาชิกในกลุมเพื่อน เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  และสถานภาพสูบบุหรี่ 
Table 4.3.13c  Percentage of sample by  result of the “stop harming people, stop smoking in public place” campagin led to discussion amongst your 

friend about smoking and health and smoking status 
 

ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 
ที่นําไปสูการพูดคุยระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  

result about the “Stop harming people, stop smoking in public place”campagin led to 
discussion amongst your friend about smoking* 

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n=193) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n=715) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=908) 

    
ไมใช  No 22.8 24.5 24.1 

ใช      Yes 77.2 75.5 75.9 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  

Not include, respondent  never seen the stop harming people, stop smoking in public place campaign.  
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ตาราง 4.3.13ง  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  ความเกี่ยวของกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ของคุณ และ

สถานภาพสูบบุหรี่ 
Table 4.3.13d  Percentage of sample by  relevance with the “stop harming people, stop smoking in public” campaign of you and smoking status 
 

ความเกี่ยวของกับการรณรงค 
“หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ของคุณ 

Relevantion with the stop harming people, stop smoking public campaign of you* 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=193) (n=715) (n=908) 

    
ไมเกี่ยวของเลย Not  at all relevant to you 7.8 15.7 14.0 

เกี่ยวของบาง  Somewhat  relevant  to  you 51.3 47.3 48.1 

เกี่ยวของมาก  Very  relevant to you  40.9 37.1 37.9 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  

Not include, respondent  never seen the stop harming people, stop smoking in public place campaign.  
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ตาราง 4.3.13จ  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  การรณรงค   “หยุดทํารายผูอืน่  หยุดสูบบหุรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหการสูบบุหรี ่

ดึงดูดนอยลง และสถานภาพสูบบุหรี ่
Table 4.3.13e  Percentage of sample by the “stop harming people, stop smoking in public place” campaign make smoking seem less cool 

and smoking status 
 

การรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 
ทําใหการสูบบุหรี่ดึงดูดนอยลง 

The stop harming people, stop smoking public campaign 
make smoking seem less cool* 

สูบบุหรี ่
Smoker 

(n=193) 

ไมสูบบุหรี ่
Non-smoker 

(n=715) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=908) 

    
ไมใช No 25.4 28.5 27.9 

ใช Yes 74.6 71.5 72.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  

Not include, respondent  never seen the stop harming people, stop smoking in public place campaign.  
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ตาราง 4.3.13ฉ  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  การรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” มีผลใหวัยรุนที่คุณรูจัก  เลิกสูบ

บุหรี่หรือพยายามเลิกสูบบุหรี่ และสถานภาพสูบบุหรี่ 
Table 4.3.13f  Percentage of sample by the “stop harming people, stop smoking in public place“ campaign effect to youth quit smoking and trying 

quit smoking and smoking status 
 

การรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 
มีผลใหวัยรุนที่คุณรูจัก  เลิกสูบบุหรี่หรือพยายามเลิกสูบบุหรี ่

The stop harming people, stop smoking public campaign effect 
to youth quit smoking and trying quit smoking* 

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n=193) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n=715) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=908) 

    
ไมใช  No 29.5 46.4 42.8 

ใช      Yes  70.5 53.6 57.2 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  

Not include, respondent  never seen the stop harming people, stop smoking in public place campaign.  
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ตาราง 4.3.13ช  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  การรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” มีผลตอการสูบบุหรี่ในอนาคต

ของคุณ และสถานภาพสูบบุหรี ่
Table 4.3.13g  Percentage of sample by the “stop harming people, stop smoking in public place” campaign effect to smoking in your future and 

smoking status 

 

การรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 
มีผลตอการสูบบุหรี่ในอนาคตของคุณ 

The stop harming people, stop smoking public campaign effect 
to smoking in your future* 

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n= 193) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n= 715) 

ภาพรวม 
Overall 
(n= 908) 

    
โอกาสที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตนอย  Less likely to smoke in the future 76.7 59.8 63.4 

โอกาสที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตเพิ่มมากขึ้น More likely to smoke in the future 10.9 4.2 5.6 

ไมมีผลตอการตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ในอนาคต 

Made  no  difference  to whether  I will smoke in the future  

12.4 36.0 31.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  

Not include, respondent  never seen the stop harming people, stop smoking in public place campaign 
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ตาราง 4.4ก  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ และอายุ 
Table 4.4a   Percentage of  sample by gender and age 
 

ลักษณะ 
Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

(n=1,000) (n= 962) (n=1,096) (n=958) 
เพศ  Gender     
 ชาย  Male 51.7 52.3 53.1 54.6 
 หญิง  Female 48.3 47.7 46.9 45.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
อายุ (ป)  Age (Years)       
 13 22.6 6.2 6.4 2.9 
 14 24.6 16.7 8.1 6.9 
 15 22.5 22.3 10.4 9.6 
 16 14.9 21.9 21.8 11.8 
 17 15.4 19.5 23.7 19.7 
 18 0.0 10.3 14.9 18.1 
 19  0.0 2.9 7.9 13.4 
 20 ปขึ้นไป  20 and more than 20 0.0 0.0 6.7 17.6 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 อายุเฉลี่ย  Mean age 14.8 15.7 16.6 17.4 
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ Standard deviation of age 1.4 1.5 1.9 2.1 
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ตาราง 4.4ข  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพการศึกษา  
Table 4.4b   Percentage of  sample by educational status 
 

สถานภาพการศึกษา 
Educational status 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 4 
The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

(n=1,000) (n= 962) (n=1,096) (n=958) 

     

นักเรียน  Student 89.6 82.2 78.2 67.7 

ไมใชนักเรียน Non - student 10.4 17.8 21.8 32.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.4ค  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 
Table 4.4c  Percentage of  sample by educational level 
 

การศึกษา   
Educational level 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 4 
The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

(n=1,000) (n=962) (n=1,096) (n=958) 

     

ประถมศึกษา Primary school 27.0 7.5 9.9 6.2 

มัธยมศึกษาปที่ 1  Secondary School Year 1 21.8 8.5 6.7 3.9 

มัธยมศึกษาปที่ 2  Secondary School Year 2 23.4 23.9 13.4 9.1 

มัธยมศึกษาปที่ 3  Secondary School Year 3 17.3 29.4 28.6 23.4 

มัธยมศึกษาปที่ 4  Secondary School Year 4 9.0 15.9 16.9 9.2 

มัธยมศึกษาปที่ 5  Secondary School Year 5 1.2 9.5 14.6 15.8 

มัธยมศึกษาปที่ 6  Secondary School Year 6 0.2 4.5 7.2 21.1 

สูงกวาชั้นมัธยมศึกษา  Higher than Secondary School  0.1 0.8 2.7 11.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 



156 
 

 
ตาราง 4.4ง  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส และเขตที่อยูอาศัย 
Table 4.4d   Percentage of  sample by  marital status and residential area 
 

ลักษณะ 
Characteristics 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 4 
The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

(n=1,000) (n=962) (n=1,096) (n=958) 
     

สถานภาพสมรส Marital Status     
 โสด Single   99.4 97.1 95.3 92.5 
 แตงงาน  Married 0.6 2.8 4.7 7.1 
 หยา/แยก Divorced  0.0 0.1 0.1    0.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

เขตที่อยูอาศัย Residential area     
 ชนบท Rural 69.6 62.1 63.5 52.7 
 เมือง Urban 30.4 37.9 36.5 47.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.4จ  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
Table 4.4e   Percentage of  sample by number of household member 
 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)  
Number of household member (persons) 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 

การสํารวจรอบที่ 4 
The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

(n=1,000) (n=962) (n=1,096) (n=958) 
     

1 0.4 0.3 0.1 0.1 

2 4.9 5.7 5.1 3.9 

3 20.1 22.7 37.5 32.7 

4 36.4 33.9 31.6 34.2 

5 18.5 17.7 14.2 16.7 

6 9.3 9.6 6.8 7.3 

7 – 14 10.4 10.1 4.7 5.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

จํานวนสมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือน   Mean number of household  member 4.5 4.4 4.0 4.1 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Standard deviation 1.6 1.7 1.3 1.3 
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ตาราง 4.4ฉ  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี ่
Table 4.4f   Percentage of  sample by number of smoker in household and smoking status 
 

ลักษณะ 
Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

(n=1,000) (n=962) (n=1.096) (n=958) 

จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน)  Number of smoker in household (persons)    

 0 40.3 47.6 48.6 45.4 

 1 43.8 42.4 41.5 43.5 

 2 12.3 7.1 7.6 8.9 

 3 - 6 3.6 3.0 2.3 2.2 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 จํานวนผูสูบบุหรี่เฉลี่ยในครัวเรือน Mean of number of smoker in household 0.8 0.7 0.6 0.7 
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Standard deviation  0.9 0.8 0.7 0.8 

      

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status     
 สูบบุหรี่ Smoker 11.3 14.7 18.3 21.5 

 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 88.7 85.3 81.7 78.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.5  ปจจัยเส่ียงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  
รอบที่ 3  และรอบที่ 4 

Table 4.5  Risk factors of youth smoking in wave 1, wave 2,  wave 3, and wave 4 surveys 
 

ตัวแปร 
Variables 

การสํารวจ 
รอบที่ 1 

การสํารวจ 
รอบที่ 2 

การสํารวจ 
รอบที่ 3 

การสํารวจ 
รอบที่ 4 

Wave 1 survey Wave 2 survey Wave 3 survey Wave 4 survey 
(n=993) (n=949) (n=1,085) (n=957) 

ลักษณะทางประชากร     
  อายุ  Age  0.97 1.25* 0.99 1.07 
  เพศ Gender (ref = male) 0.14*** 0.10*** 0.12*** 0.14*** 
  เขตที่อยูอาศัย Residential area (ref = urban) 1.05 1.10 1.36 0.68 
  สถานภาพการศึกษา educational status 

     (ref = non – student) 
0.68 0.33*** 0.58* 0.48** 

ปจจัยภายใน     
  ความรูสึกตอตนเอง Feeling about oneself  
(ref: Like myself) 

    

-  ไมชอบตัวเอง  Do not like myself 2.05 1.88 2.02 2.16* 
-  เกลียดตัวเอง  Hate myself 2.02 1.08 2.84*** 3.83* 

  ความเห็นตอสิ่งที่ตนเองกระทํา   Opinion on self 
doing  (ref: Do most things ok) 

    

-  ทําผิดพลาดหลายเร่ือง  Do some things wrong 1.58 3.16*** 1.33 1.91* 
-  ทําผิดพลาดทุกเร่ือง  Do everything wrong 0.23 2.78 2.75 2.32 

  ความรูสึกเศรา Feeling of sadness (ref: Not sad at all)     
-  เศราบางคร้ัง  Sad once in a while 0.94 1.05 1.25 1.51 
-  เศราหลายคร้ัง  Sad many times 3.56* 1.36 1.44 2.43* 
-  เศราตลอดเวลา  Sad most of the time 1.13 1.72 3.14 2.88 

  ความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ี  Opinion on smoking  
(ref: Very bad) 

    

-  การสูบบุหร่ีเปนสิ่งไมดี  Bad 1.22 0.75 1.33 0.67 
-  การสูบบุหร่ีเปนสิ่งธรรมดา  Normal 2.15 1.93 2.16* 1.43 

  การด่ืมเหลา/เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา  
Drink in last month (ref = never) 

    

-  เคยด่ืม 1-5 คร้ัง  1-5 times 5.09*** 2.55** 2.19** 2.17** 
-  เคยด่ืมมากกวา 5 คร้ัง  More than five times 8.20*** 3.99*** 3.94*** 3.78*** 
ปจจัยภายนอก     
  จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ี Number of close 
friends smoke 

1.74*** 1.61*** 1.88*** 1.58*** 

  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหร่ี  Number of 
smoker in household  

3.68*** 1.44* 1.52* 0.80 

  มีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหร่ี Older sibling smoke      
(ref= none) 

0.82 2.34** 1.36 0.80 

* 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  ปจจัยเส่ียงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  
รอบที่ 3  และรอบที่ 4 (ตอ)  

Table 4.5  Risk factors of youth smoking in wave 1, wave 2, wave 3, and wave 4 surveys 
(continued) 

 

ตัวแปร 
Variables 

การสํารวจ 
รอบที่ 1 

การสํารวจ 
รอบที่ 2 

การสํารวจ 
รอบที่ 3 

การสํารวจ 
รอบที่ 4 

Wave 1 survey Wave 2 survey Wave 3 survey Wave 4 survey 
(n=993) (n=949) (n=1,085) (n=957) 

  พื้นที่ที่อนญุาตใหสูบบุหร่ีในบาน   Home area 
allowed to smoke  (ref=allowed everywhere) 

    

- ไมอนญุาตใหสบูบุหร่ีในบาน  Not allowed 
anywhere 

1.75 1.43 0.96 0.37** 

- อนุญาตใหสูบไดบางเวลา/บางพื้นทีใ่นบาน   
Allowed  some place/ sometimes 

1.17 0.73 0.50 0.72 

  จํานวนแหลงทีเคยเห็นการโฆษณาบุหรี/สงเสริม
การขายบุหร่ี  Number of media outlets seen 
tobacco advertisement 

0.93 0.97 0.99 0.98 

  จํานวนแหลงทีเคยเห็นการโฆษณา/ขาวสาร
เก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี  Number of 
media outlets seen information about danger 
of smoking 

0.98 0.95 1.04 0.94 

  ความบอยในการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี 
Frequence of notice  health warning on 
cigarette pack (ref: very often) 

    

-  ไมเคยเห็น   Never 0.69 0.77 0.41 0.23* 
-  เห็นนานๆ คร้ัง  Rarely 0.96 0.34* 0.63 0.31** 
-  เห็นบางครั้ง  Sometimes 0.77 0.34* 0.57 0.11*** 
-  เห็นบอย  Often 1.04 1.73 1.22 0.58* 

- 2 log likelihood   324.08***  366.99*** 494.74*** 520.849*** 
n 993 949 1085 957 

* 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 4.6.1  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอัตราความชุกของการสูบบุหรี่  เพศ  และรอบการสํารวจ 
Table 4.6.1  Percentage of sample by smoking prevalence rate, gender and survey round 
 

อัตราความชุกของ    
การสูบบุหรี่ 

Smoking prevalence rate 

รอบที่ 1 Wave 1 รอบที่ 2 Wave 2 รอบที่ 3 Wave 3 รอบที่ 4 Wave 4 
ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย   
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย   
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย   
Male 

หญิง  
Femal 

รวม 
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) 

             

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 

ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 79.7 98.5 88.7 72.2 97.7 85.0 67.9 97.3 81.7 63.5 96.6 78.5 

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 
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ตาราง 4.6.2ก  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสบการณซื้อบุหรี่ รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.2a  Percentage of sample by experience of buying cigarettes, survey round and smoking status 
 

ประสบการณซือ้บุหรี่ 
ในชวง 30 วันทีผ่านมา 

Experience of  
buying cigarettes 

 in the past 30 days 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=120)* (n=108)* (n=126)* (n=128)* (n=880)* (n=726)* (n=646)* (n=532)* (n=1,000)* (n=834)* (n=772)* (n=660)* 

             

เคยซื้อ  Yes 50.8 50.0 63.5 58.0 42.5 42.6 39.8 41.4 43.5 43.5 43.7 44.7 

ไมเคยซื้อ No 49.2 50.0 36.5 41.4 57.5 57.4 60.2 58.6 56.5 56.5 56.3 55.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  00.0 100.0 

* ตัวอยางอายุต่ํากวา 18 ป  * Age lower than 18 years  
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ตาราง 4.6.2ข  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสบการณถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เพราะอายุต่ํากวา 18 ป รอบการสํารวจ และสถานภาพการ
สูบบุหรี่ 

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    

 

ประสบการณซือ้บุหรี่ 
ในชวง 30 วันทีผ่านมา 

Experience of  
buying cigarettes 

 in the past 30 days 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=95)* (n=100)* (n=116)* (n=119)* (n=481)* (n=457)* (n=335)* n=284)* (n=576)* (n=557)* (n=451)* (n=403)* 

             

ไมเคยถูกปฏิเสธ No 23.2 36.0 49.1 62.2 49.7 53.0 58.2 71.1 45.3 49.9 55.9 68.5 

เคยถูกปฏิเสธ  Yes 76.8 64.0 50.9 37.8 50.3 47.0 41.8 28.9 54.7 50.1 44.1 31.5 

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 

* ตัวอยางอายุต่ํากวา 18 ป ที่เคยซื้อบุหรี่  * Age lower than 18 years who ever bought cigarette. 
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ตาราง 4.6.3  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเคยเห็นการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.3  Percentage of  sample by ever seen tobacco products displayed at point of sale, survey round and smoking status   
 

การเคยเห็นการวางโชว
บุหรี่ ณ จุดขาย 

Ever seen tobacco products 
displayed at point of sale 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

 (n=141) (n=200)* (n=206)  (n=820)* (n=894)* (n=751)*  (n=961)* (n=1,094 )* (n=957)* 

             

ไมเคย No  53.9 51.0 53.9  51.3 44.2 48.1  51.7 45.4 49.3 

เคย Yes  46.1 49.0 46.1  48.7 55.8 51.9  48.3 54.6 50.7 

รวม Total  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0   100.0   100.0 

* ไมรวม  ไมทราบ/ไมตอบ  * Not include  do not know/do not answer 
 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

ตาราง 4.6.4  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการจาํกัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน รอบการสํารวจ   และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.4     Percentage of sample by home smoking restriction, survey round and smoking status 
 

การจํากัดพื้นที่  
สูบบุหรีใ่นบาน  

Home smoking restriction 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=880) (n=819)* (n=893)* (n=752) (n=1,000) (n=960)* (n=1,094)* (n=958) 

สูบบุหรี่ไดทุกพื้นที่  
Smoking is allowed 
everywhere. 

20.0 21.3 17.9 16.0 12.0 11.1 8.2 6.1 13.0 12.6 10.0 8.2 

สูบบุหรี่ไดบางพื้นที่  
Smoking is allowed 
somewhere. 

50.8 31.2 38.8 37.9 60.9 22.5 28.3 22.7 59.7 23.8 30.3 26.0 

ไมใหสูบบุหรี่ในบาน 
Smoking is not allowed 
anywhere. 

29.2 47.5 43.3 46.1 27.0 66.4 63.5 71.1 27.3 63.6 59.8 65.8 

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  * Not include  do not know/do not answer 
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ตาราง 4.6.5ก  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความถี่ของการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่  รอบการสํารวจ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.5a    Percentage of sample by frequence of seeing warning label on cigarette pack, survey round and smoking status 
 

ความถี่ของการเห็นฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี ่

Frequence of seeing 
warning label on cigarette 

pack 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=880) (n=820)* (n=895) (n=752 ) (n=1,000) (n=961)* (n=1,096) (n=958) 

ไมเคยเห็น  Never 9.2 2.8 2.0 2.9 21.4 8.7 10.6 5.9 19.9 7.8 9.0 5.2 

เคยเห็นนาน ๆ ครั้ง  Rarely 16.7 6.4 13.4 11.2 20.1 20.7 20.8 18.2 19.7 18.6 19.4 16.7 

เคยเห็นบางบางครั้ง  

Sometime 

18.3 13.5 14.4 8.3 29.4 29.8 27.4 28.3 28.1 27.4 25.0 24.0 

เคยเห็นบอย Often 35.0 44.0 44.3 35.0 17.0 22.1 22.7 27.0 19.2 25.3 26.6 28.7 

เคยเห็นบอยมาก  Very 

often   

20.8 33.3 25.9 42.7 12.0 18.8 18.5 20.6 13.1 20.9 19.9 25.4 

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  * Not include  do not know/do not answer 
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ตาราง 4.6.5ข  รอยละของกลุมตัวอยาง  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 
ทําใหคิดถึงอันตราย 

จากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ 
Effect of warning label on 
thinking about danger of 

smoking 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=114)* (n=141) (n=197)* (n=206) (n=819)* (n=820)* (n=892)* (n=752) (n=933)* (n=961)* (n=1,089)* (n=958) 

ไมเคยคิด Not at all 11.0 6.4 6.6 4.9 10.4 7.3 6.3 5.9 10.5 7.2 6.3 5.6 

คิดบางเล็กนอย  A little 65.1 56.7 62.9 65.0 48.7 45.4 36.8 39.4 50.6 47.0 41.5 44.9 

คิดมาก  A lot 23.9 34.0 30.5 29.1 40.9 45.0 54.1 53.5 38.9 43.4 49.9 48.2 
ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนดาน
สุขภาพบนซองบุหรี่  Never 
seen any  warning labels 

0.0 2.8 0.0 1.0 0.0 2.3 2.8 1.3 0.0 2.4 2.3 1.3 

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  * Not include  do not know/do not answer 
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ตาราง 4.6.5ค  รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนที่ทําใหคนในวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่  รอบการสํารวจ   และ
สถานภาพการสูบบุหรี่  

Table 4.6.5c    Percentage of sample by effect of warning label on discourage people your age from smoking, survey round and smoking 
status  

 

ผลของฉลากคําเตือน 
ที่ทําใหคนในวัยเดียวกัน 
ไมคิดที่จะสูบบหุรี่   

Effect of warning label on 
discourage people your age 

from smoking 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

 (n=141) (n=200)* (n=206)  (n=820)* (n=872)* (n=752)  (n=961)* (n=1,072)* (n=958) 

ไมมีผลเลย  Not at all  15.6 12.5 9.7  19.8 21.4 22.3  19.1 19.8 19.6 

มีผลเล็กนอย  A little  61.7 63.5 68.9  60.2 58.3 64.2  60.5 59.2 65.2 

มีผลมาก  A lot  22.7 24.0 21.4  20.0 20.3 13.4  20.4 21.0 15.1 
ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนดาน
สุขภาพบนซองบุหรี่      
Never seen any warning 
labels 

 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 

รวม Total  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
* ไมรวม  ไมทราบ/ไมตอบ  * Not include  do not know/do not answer 
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ตาราง 4.6.6ก.  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่  รอบการสํารวจ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.6a.   Percentage of sample by frequence of noticing advertisement of cigarette, survey round and smoking status 
 

ความถี่ในการเหน็โฆษณาบหุรี ่
ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
Frequence of seeing 

advertisement in  
the past 12 months 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=880) (n=820) (n=895) (n=752 ) (n=1,000) (n=961) (n=1,096) (n=958) 
ไมเคยเห็น  Never 50.8 60.3 55.7 55.3 63.3 54.6 61.5 55.2 61.8 55.5 60.4 55.2 

เคยเห็นบางบางครั้ง 

Sometimes 

33.3 29.8 22.4 32.5 28.0 35.2 29.2 31.8 28.6 34.4 27.9 31.9 

เคยเห็นบอย  Often 9.2 8.5 9.0 7.3 3.3 4.9 3.6 6.3 4.0 5.4 4.6 6.5 

ไมคอยไปดูกีฬา   คอนเสิรต 

ฯลฯ Hardly attend  sports, 

concerts     

6.7 1.4 12.9 4.9 5.5 5.2 5.8 6.8 5.6 4.7 7.1 6.4 

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 
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ตาราง 4.6.6ข  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงที่เคยเห็นโฆษณาบุหรี่  รอบการสํารวจ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.6b  Percentage of sample by source of ever seen cigarette advertisement, survey round and smoking status 
 

แหลงที่เคยเห็น 
การโฆษณาบุหรี่ 

ในชวง 6 เดือนที่ผานมา 
Source of ever  

seen cigarette advertisement 
in  the past 6 months 

(ตอบไดมากกวา 1) (Select all 
that apply) 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=880) (n=820) (n=895) (n=752) (n=1,000) (n=961) (n=1,096) (n=958) 

             
รานคายอย/รานคาใหญ 
Shops and stores 

30.8 51.1 15.9 36.9 28.1 50.1 19.7 36.0 28.4 50.3 19.0 36.2 

ดิสโกเทค/คาราโอเกะ เลานจ/
สถานบันเทิงตาง ๆ  
Discos/Karaoke/ Lounges/ 
other entertainment venues 

25.8 34.8 14.4 22.3 17.4 25.7 8.0 17.4 18.4 27.1 9.2 18.5 

ผูขายเรตามทองถนน Street   
vendor 

19.2 34.0 14.0 23.8 16.7 25.0 13.4 16.1 17.0 26.3 13.5 17.7 
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ตาราง 4.6.6ค  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่  เวลาที่ดูโทรทัศน  วิดีโอ  หรือภาพยนตร  รอบการสํารวจ
และสถานภาพการสูบบุหรี ่

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 

 

การเคยเห็นนักแสดง/ดารา 
สูบบุหรี่  เวลาที่ดูโทรทัศน  
วิดีโอ  หรือภาพยนตร   
Ever seen images   
of  actors  smoking 

when  you  watch TV, 
VDO or cinema 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=880) (n=821) (n=895) (n=752) (n=1,000) (n=962) (n=1,096) (n=958) 

ไมเคยเห็น  Never 30.8 19.7 24.9 12.6 37.6 17.8 19.7 14.1 36.8 18.1 20.6 13.8 
เคย  -  เห็นบางบางครั้ง 
Sometimes 

45.0 62.7 55.7 64.6 35.5 70.5 57.4 61.8 36.6 69.4 57.1 62.4 

เคย  -  เห็นบอยมาก    
Very  Often 

20.0 13.4 17.4 20.4 25.5 10.8 21.9 22.6 24.8 11.2 21.1 22.1 

ไมคอยไดดูโทรทัศน  วีดิโอ  
ภาพยนตร 
Hardly ever watch TV, 
video, or movies 

4.2 4.2 2.0 2.4 1.5 0.8 1.0 1.5 1.8 1.3 1.2 1.7 

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 
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ภาคผนวก ข 
Module A  โครงการติดตามผลกระทบนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย Form Completed  
  แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกาจากรอบที ่3  (Household Recontact Form) Interviewer ID  -   

 

 

ขอมูลจากรอบที่ 3 
                         

 ภาค  จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ลําดับครัวเรือน ลําดับบุคคล  
ที่อยู ที่สามารถติดตอได :  

 

ชื่อหัวหนาครัวเรือน :  
 

ที่อยู : รหัสไปรษณยี 
  

โทรศัพท (บาน) โทรศัทพ (มือถือ)  
 

ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน  E-mail  
  

 

การเปลี่ยนแปลงขอมูลในรอบที่ 4 
ชื่อหัวหนาครัวเรือน :  

 

ที่อยู :  รหัสไปรษณยี  
  

โทรศัพท (บาน)  โทรศัทพ (มือถือ)  
  

ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน  E-mail  
  

 

บันทึกการติดตาม

ครั้งที่ วัน/เดือน/ป เวลา บันทึกผล นัดครั้งตอไป 
วัน/เดือน/ป เวลา 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

ขอสรุปสําหรับการปฏิเสธการสัมภาษณ  (ใหวงกลม) 
1.หาครัวเรือนไมพบ 4.ไมปลอดภัย 7.ไมมีคําตอบ - ชวงเวลาสํารวจเสร็จสิ้น 10.ไมมีใครสามารถตอบได 
2.ครัวเรือนยายออกไป ตามหาไมได 5.ติดตอไมได - สภาพอากาศ 8.การปฏิเสธของครวัเรือน 11.ไมสามารถสํารวจไดเนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .............. 
3.ครัวเรือนยายออกไป ติดตอไมได 6.ไมมีคําตอบ - หลังจากพยายาม 4 ครั้ง 9.มีปญหาเรื่องภาษา 12.การติดตอสําเร็จ - ทําการสํารวจ 
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Module B แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกาจากรอบที ่3 (Household Recontact Form) LQ :   
 

 

ลําดับที่ ชื่อผูใหขอมูล 
ประเภทของ
ผูใหขอมูลใน
รอบที่ 3 

รหัสผลสวน
บุคคลของผูให

ขอมูลในรอบที่ 4* 
บันทึกผล 

การเปลี่ยนแปลงที่
อยูใหม 

ใช/ไมใช 

สามารถขอสัมภาษณ 

ทางโทรศัพท 

ใช/ไมใช 

รหัส
พนักงาน 
สัมภาษณ 

1  ผูชายที่สูบบุหรี่      

2  ผูหญิงที่สูบบุหรี่      

3  วัยรุน      

4        
 

*รหัสผลสวนบุคคลของผูใหขอมูล  
1. ไมสําเร็จ (หลังจากพยายาม 4 ครั้ง) 5. การปฏิเสธ 

2.  มีปญหาเรื่องภาษา 6. ไมสําเร็จ ( การเริ่มตน , ผูใหสัมภาษณขอสิ้นสุดการใหขอมูลกอนสิ้นสุดการสัมภาษณ) 

3. ทุพพลภาพทางกาย หรือใจ 7. สําเร็จ 

4. การปฏิเสธของตัวแทน 8. ไมไดเปนสวนหนึ่งของครัวเรือน และติดตอไมได หรือตามหาไมพบ 
 
 

กรอกที่อยูใหมของผูใหขอมูลไดในกรณีทีใ่นอีก 1 ปขางหนาผูใหสัมภาษณ
คาดวาจะยายที่อยู 
 

ที่อยูใหม เลขที่  ถนน  
หมูที่  ตําบล  
อําเภอ  จังหวดั  
เบอรโทร (บาน)  เบอรมือถือ  

 

 กรอกชื่อและที่อยูของผูที่สามารถติดตอผูใหขอมูลไดในกรณีอีก 1 ปขางหนา 
ผูใหสัมภาษณคาดวาจะยายที่อยู 

 

ชื่อ-สกุล  
ความสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถาม  
ที่อยู   เลขที ่  ถนน  หมูที่  
ตําบล  อําเภอ  จังหวดั  
เบอรโทร (บาน)  เบอรมือถือ  
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ภาคผนวก ค 
Module A  โครงการติดตามผลกระทบนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย Form Completed  
  แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหมในรอบที ่4  (Household Enumeration Form) Interviewer ID  -   

 

 

ขอมูลรอบที่ 4 
                         

 ภาค  จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ลําดับครัวเรือน ลําดับบุคคล  
ที่อยู ที่สามารถติดตอได :  

 

ชื่อหัวหนาครัวเรือน :  
 

ที่อยู : รหัสไปรษณยี 
  

โทรศัพท (บาน) โทรศัทพ (มือถือ)  
  

ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน  E-mail  
  

 

บันทึกการติดตาม

ครั้งที่ วัน/เดือน/ป เวลา บันทึกผล นัดครั้งตอไป 
วัน/เดือน/ป เวลา 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

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

 

 

ถาครัวเรือนปฏิเสธการใหสัมภาษณ : 

1. จํานวนคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนอายุ 18 ป ขึ้นไป  =  
 

2. จํานวนคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนอายุ 18 ปขึ้นไป  ที่สูบบุหรี ่ =  
 

เปนประจํา   
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Module B แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหมในรอบที่ 4  (Household Enumeration Form) LQ :    

 

 

ลําดับที่ 
ชื่อสมาชิกในครัวเรือน 

( กลุมผูใหญอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป) 
เพศ 

ชาย/หญิง 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

สูบ/ไมสูบ 
อายุ 

(อายุเต็มป) 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

ใช/ไมใช 
บันทึกผล 

  
 
 

KISH GRID 
จํานวน 
ผูเขาขาย 

ตัวเลขตัวสุดทายของอายุ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 

3 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 

4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 

5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
 

*  รหัสผลสวนบุคคลของผูใหขอมูล 
0. ไมไดเปนสวนหนึ่งของครัวเรือน และติดตอไมได หรือตามหา

ไมพบ 

1. ไมสําเร็จ (หลังจากพยายาม 4 ครั้ง) 

2.  มีปญหาเรื่องภาษา 

3. ทุพพลภาพทางกาย หรือใจ 

4. การปฏิเสธของตัวแทน 

5. การปฏิเสธ 

6. ไมสําเร็จ ( การเริ่มตน , ผูใหสัมภาษณขอสิน้สดุการให

ขอมูลกอน     สิ้นสุดการสัมภาษณ) 

7. สําเร็จ 

 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        

ชื่อสมาชิกในครัวเรือน (กลุมเด็กอายุ 13 – 17 ป)  

1        
2        
3        
4        
5        

        

จํานวนเด็กทีอ่ายตุ่ํากวา       5      ปในครัวเรือน    =  จํานวนผูชายที่สูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน   =  

จํานวนเด็กทีอ่ายุระหวาง  5-12   ปในครัวเรือน  =  จํานวนผูหญิงที่สูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน  =  

จํานวนเด็กทีอ่ายุระหวาง 13-17  ปในครัวเรือน  =  จํานวนผูชายที่ไมสูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน  =  

  จํานวนผูหญิงที่ไมสูบบุหรี่ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน =  
        

ID ประเภทของผูใหขอมูล ชื่อผูเขาขายที่ถูกเลือก รหัสผลสวนบุคคลของผูใหขอมูล * รหัสพนักงานสัมภาษณ  
1 ผูชายทีสูบบุหรี     
2 ผูหญิงทสีูบบุหรี     
3      

4 วัยรุน     
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ภาคผนวก ง 

 
โครงการ International Tobacco Control Policy Survey (Thailand) 

การสํารวจระดับประเทศ  รอบที่ 4 (พ.ศ. 2552) 

ดําเนินการโดย : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ID 

รวมกับ ภาค    

สถาบันมะเร็งแหงรัฐวิคตอเรีย  ประเทศออสเตเลีย จังหวัด    

และ อําเภอ    

มหาวิทยาลัยวอเตอรลู  ประเทศแคนาดา ตําบล    

 หมูบาน    

แบบสอบถามสําหรับวัยรุน ลําดับครัวเรือน      

(กลุมตัวอยางใหมในรอบที่ 4) ลําดับบุคคล    

 

ชื่อหัวหนาครัวเรือน     

ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน   

ชื่อผูตอบแบบสอบถาม   

บานเลขท่ี  หมูท่ี  ชื่อหมูบาน   

ตําบล  อําเภอ  จังหวัด   

หมายเลขโทรศัพท บาน  มือถือ   

ทําเลท่ีต้ัง 1.  เมือง 2.  ชนบท  
    

 

พนักงานสัมภาษณ : บันทึกผลความพยายามติดตอขอใหตอบแบบสอบถาม 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป เวลา บันทึกผล 
นัดคร้ังตอไป 

วัน/เดือน/ป เวลา 
1.      
2.      
3.      
4.      

 
     

 

 

เร่ิมกรอกขอมูลเวลา  จบการกรอกขอมูลเวลา  รวม  นาที  

พนักงานสัมภาษณ  วันที ่  เดือน  พ.ศ. 2552  

ผูควบคุมงานสนาม  วันที ่  เดือน  พ.ศ. 2552  

ผูตรวจแบบสอบถาม  วันที ่  เดือน  พ.ศ. 2552  

ผูลงรหัส  วันที ่  เดือน  พ.ศ. 2552  
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ใบแสดงความยินยอมการเขารวมโครงการ 
 

เรียน  ผูใหขอมูล 
 

 ดวย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  กําลังดําเนินการสํารวจเพ่ือ

ติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  รอบที่ 4 ป พ.ศ. 2552 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของวัยรุนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และประสบการณที่เกี่ยวของกับการ

สูบบุหร่ี  ซึ่งจะนําไปเสนอแนะเชิงนโยบายในการปองกันและลดการสูบบุหร่ี  
 

สถาบันฯ จึงขอเวลา และขออนุญาตทานกรอกขอมูลลงในแบบสอบถาม   ขอมูลที่ทานให

ไมวาจะเปนขอมูลที่เก่ียวกับตัวทานหรือบุคคลอื่นที่ทานเอยถึง  ทางสถาบัน ฯ จะเก็บรักษาไวเปน

ความลับ และจะใชเพื่อ การวิจัยเทานั้น  ขอมูลจะถูกนําไปวิเคราะหในภาพรวมและนําเสนอเปน

รายงานการวิจัยที่ไมปรากฏช่ือผูใหขอมูล  ในการสํารวจครั้งนี้ทานมีสิทธิ์ที่จะใหหรือไมใหขอมูลก็ได

แลวแตความสมัครใจของทาน   
 

 สถาบัน ฯ  หวังวาทานจะกรุณาใหความรวมมือในคร้ังนี้  ถาทานมีคําถามใด  ที่เก่ียวกับการ

สํารวจหรือมีขอสงสัยประการใด  โปรดติดตอสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตามที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่ใหไวขางลางนี้ 
 

ขอไดรับความขอบคุณอยางสูงจากสถาบัน ฯ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 

                          
            (รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพึ่ง) 

 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท  0 2441 0201 – 4 
 

ขาพเจาไดรับทราบวัตถุประสงคของการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ จากการอานดวยตนเอง 
หรือใหพนักงานสนามของโครงการอานใหฟงแลว  ขาพเจายินดีใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม   และไดลงลายมือชื่อ  หรือใหพนักงานสนามผูที่อานใหขาพเจาฟง    ลงลายมือชื่อใน  
ใบแสดงความยินยอมใหขอมูลแทนขาพเจา 
 
ลงชื่อ   ลงชื่อ  

  

 พนักงานสนาม (ลงนามแทน)   ผูตอบแบบสอบถาม 

วันที่  เดือน  พ.ศ.2552 วันที่ เดือน  พ.ศ.2552 
   

         

 



179 
 

 

 คําแนะนําสําหรับการตอบแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถามนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติของวัยรุนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่  และประสบการณที่

เก่ียวของกับการสูบบุหร่ี  ทั้งบุหร่ีที่ผลิตจากโรงงาน  และบุหร่ีมวนเอง (ยาเสน) คุณอาจจะจําคําถามบาง

ขอที่คุณเคยตอบในการสํารวจเม่ือปที่แลว 
 

กรุณาอานคําถามแตละขอดวยความตั้งใจ  และตอบอยางตรงไปตรงมาตามความเปนจริง  

คําตอบที่ไดรับจากคุณจะถูกเก็บไวเปนความลับ  แมแตคนในครอบครัวของคุณก็จะไมทราบขอมูลนี้   
 

วิธีการตอบคําถาม : ใหใชดินสอวงกลมรอบขอที่เปนคําตอบที่คุณเลือก  โดยเลือกตอบเพียง 

หนึ่งคําตอบเทานั้น  ยกเวน ขอที่มีคําแนะนําวาใหตอบไดมากกวาหนึ่งขอ, ขอที่ใหขาม หรือใหเขียน

คําตอบลงในชองวางตามคําแนะนํา 

กรุณาตอบทุกคําถาม  แมคําตอบของคุณจะตอบวา  “ไมทราบ”   

ถาไมเขาใจ  หรือมีขอสงสัยในคําถามขอใด  กรุณาถามพนักงานสัมภาษณทันที 
 

พนักงานสัมภาษณ : ใหอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามกอนที่จะใหผูตอบลงมือตอบ
แบบสอบถาม  ถาพนักงานสัมภาษณยังอยูที่บานของผูตอบแบบสอบถามก็สามารถชวยตอบ
ขอสงสัยของผูตอบแบบสอบถามได  ถาพนักงานสัมภาษณตองไปบานอ่ืนตอไป ให
ตรวจสอบวาผูตอบแบบสอบถามเขาใจคําแนะนําดีแลว  กอนที่จะปลอยใหผูตอบ
แบบสอบถามตอบตามลําพัง 

 

หลังจากผูตอบ  ตอบแบบสอบถามเสร็จแลว  ใหพนักงานสัมภาษณตรวจสอบความ
ครบถวนของคําตอบ  ถาพบวามีขอใดที่ยังไมมีคําตอบ ใหขอใหผูตอบ  ตอบเพ่ิมเติมจนครบ
ทุกขอ 
 

 

เกณฑการคัดเลือกวัยรุนที่เปนผูตอบแบบสอบถามตองมีคุณลักษณะดังนี้คือ  

1.  อายุระหวาง 13 – 17 ป (อายุเต็มป)  

2.  มีความต้ังใจท่ีจะอาศัยอยูในครัวเรือนนี้ในอีก 2 ป ขางหนา  

  ถาไมแนใจ  หรือคาดวาจะเปล่ียนที่อยู กรุณากรอกรายละเอียดในหนาสุดทายของ

แบบสอบถาม 
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สวนที่ 1 :  ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคนในครัวเรือน 

 
 

ลําดับที่ 

1.1 

ช่ือ - นามสกุล 

1.1.1 

ผูตอบ

แบบสอ

บถาม 

1. ใช  

2. ไมใช 

1.2 

อายุ 

(เต็มป) 

1.2.1  

วัน/

เดือน/ป 

เกิด 

1.3 

เพศ 

1.ชาย 

2.หญิง 

1.4 

ความ 

สัมพันธ

กับ

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 

0  หัวหนาครัวเรือน 3  แม 6  พี่นอง 9  หลาน 12  เพื่อน 

1  คูสมรส 4  บุตร 7  เขย 10  เหลน 13  ผูอาศัย 

2  พอ 5  บุตรของบุตร 8  สะใภ 11  ญาติ 14  อื่น ๆ (ระบุ)…….. 
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1.6 

การศึกษา 

คนนี้จบการศึกษาสูงสุดช้ันใด 

 (บันทึกช้ันที่เรียนจบแลว) 

1.7 

อาชีพ 

คนนี้มีอาชีพหลักอะไร   

(บันทึกลักษณะงานท่ีทํา เชน ทําไร

ขาวโพด ทํานาขาว  คนงานกอสราง)  

000  ไมมีอาชีพ   

995  นักเรียน / นักศึกษา 

1.8 

คนนี้อาศัยอยูใน

ครัวเรือนนี้นานเทาใด 

(ใหระบุเปนจํานวน 

เดือน, ปที่อาศัยอยู) 

1.9 

คนนี้ปจจุบัน  

สูบบุหร่ีหรือไม  

1. สูบ 

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.     
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คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม :  กรุณาตอบทกุคําถาม โดยใชดนิสอวงกลมรอบขอที่เปนคําตอบที่คุณเลือก  

ใหเลือกตอบเพียงหนึ่งคําตอบเทานั้น แมคําตอบของคุณจะตอบวา “ไมทราบ”    

ยกเวนขอที่มีคําแนะนําใหตอบไดมากกวาหนึ่งขอ ขอที่ใหขาม และขอที่เติมคํา

หรือขอความในชองวางที่จัดไวใหตามคําแนะนํา  
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่  
 

2 (FR12110) คุณเคยสูบบุหร่ี (บุหร่ีจากโรงงานหรือบุหร่ีมวนเอง) บางหรือไม (แมวาสูบเพียงครั้งหรือสองคร้ังก็

นับวาเคยสูบ) 

  1. ไมเคยสูบ  ขามไปขอที่  30 2.  เคยสูบ 
 

3 (FR12112) ต้ังแตเกิดจนถึงปจจุบันคุณเคยสูบบุหร่ีมาแลวก่ีมวน 

 2. เคยสูบแตไมหมดมวน 3. สูบ 1-10 มวน 

 4.  สูบ 11- 100 มวน 5.  สูบ มากกวา 100 มวน 
 

4 (FR12113). คุณสูบบุหร่ีหมดมวนครั้งแรกเมื่ออายุเทาไร 

 1.  ไมเคยสูบหมดมวน 2.  สูบหมดมวนเมื่ออายุ (ระบุ)  ป 
 

5 (FR12311) ปจจุบันนี้  คุณคิดวาคุณถูกจัดอยูในกลุมใด 

 1.  คนไมสูบบุหร่ี 2.  คนเคยสูบบุหร่ี(ปจจุบันไมสูบ) 

 3.  คนสูบบุหร่ีบางเวลาหรือเวลาเขาสังคม 4.  คนสูบบุหร่ีเปนประจํา 

 5. ไมแนใจวาอยูในกลุมใด  
 

6 (FR12115) คุณสูบบุหร่ีคร้ังสุดทายเมื่อไหร 

 1.  วันนี้ 5.  มากกวา1-6 เดือนที่ผานมา  ขามไปขอที่  30 

 2.  เมื่อวาน 6.  มากกวา 6 เดือนถึง 1 ปที่ผานมา  ขามไปขอที ่30 

 3.  2-7 วันที่ผานมา 7.  มากกวา 1 ปที่ผานมา  ขามไปขอที่ 30 

 4.  มากกวา1 สัปดาหถึง 1 เดือนที่ผานมา 
 

7 (FR12230) ในชวง 30 วันที่ผานมา  คุณสูบบุหร่ีบอยแคไหน 

 2.  สูบ 1-2 วัน 3.  สูบบางวันแตนอยกวาอาทิตยละคร้ัง 

 4.  สูบอาทิตยละคร้ังแตไมไดสูบทุกวัน 5.  สูบทุกวัน 
 

8 (FR12233). ในชวง 7 วันที่ผานมา  คุณสูบบุหร่ีโดยเฉล่ีย วันละก่ีมวน (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  
 

9 (ET12224) เมื่ออยูกับพอแม  คุณสูบบุหร่ีบอยแคไหน 

 1. ไมเคยสูบ 2.  สูบบางคร้ัง 3.  สูบบอย 
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10ก (BR12310) คุณสูบบุหร่ียี่หออะไรเปนประจํา 

 1.  บุหร่ีโรงงานย่ีหอ (ระบุ)  2. ไมมียี่หอประจํา  

 3.  บุหร่ีมวนเอง  4.  ไมรูจักย่ีหอ / จําไมได  
 

11 (BR12638) ตามความคิดของคุณ  บุหร่ีนอก มีรสชาติดีกวาหรือแยกวาบุหร่ีไทย 

 1.  ดีกวา 2.  เหมือน ๆ กัน 

 3.  แยกวา 4.  ไมทราบ 
 

 ในการเลือกบุหร่ีที่คุณสูบอยูเปนประจํา คุณตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลขอใด 

 สิ่งที่พิจารณาในการเลือกบุหรี ่ 1. ใช 2. ไมใช 

11ก (BR12636) รสชาติของบุหร่ี 1. 2. 

11ข (BR12626) ราคาบุหร่ี 1. 2. 

11ค (BR12616) อาจจะไมเปนอันตรายตอสุขภาพของคุณ            1.   2. 
 

12 (SO12101) โดยปกติ (หรือสวนใหญ) คุณไดบุหร่ีมาอยางไร  

  1. ซ้ือเอง 2.  มีคนซ้ือให 3. ไดจากเพื่อน 

  4. ไดจากที่บาน 5.  อื่น ๆ (ระบุ)  
 

13 (PU12105) ในชวง 1 เดือนที่ผานมา คุณไดซ้ือบุหร่ีสําหรับตัวเองบางหรือไม 

 1. ไมซ้ือ 2.  ซ้ือ 
 

14 (SO12311) ปกติแลวคุณซ้ือบุหร่ีหรือยาเสนสําหรับตัวเองจากที่ไหน 

 1. จากผูขายเรตามถนน 2.  จากรานสะดวกซ้ือ 3. จากซุปเปอรมารเก็ต  

 4.  จากคอฟฟช็อป หรือรานอาหาร 5. จากเคร่ืองขายบุหร่ีอัตโนมัติ 

 6. จากเพื่อน 7.  อื่นๆ (ระบุ)  8. ไมเคยซ้ือบุหร่ี 
 

15 (PU12200) ในชวง 6 เดือนที่ผานมา คุณเคยซ้ือบุหรี่ที่แบงขายเปนมวน บางหรือไม 

 1. ไมเคยซ้ือ (ขามไปขอที่ 16.) 2.  เคยซ้ือ (ตอบขอ 15ข, 15ง) 
 

16 (SO12313) คุณซ้ือบุหรี่ที่แบงขายเปนมวนคร้ังลาสุดที่ไหน 

 1. จากรานขายของชํา 2.  จากผูขายเรตามถนน 3. จากรานขายหนังสือพิมพ  

 4.  จากคอฟฟช็อป  5. จากเพื่อน 6. จากบาร รานอาหาร ดิสโกเทค 

 7.อื่นๆ (ระบุ) (SO12313o)    
 

17 (PU12431). คุณซ้ือบุหรี่ที่แบงขายเปนมวน ในราคามวนละเทาไร 

 1.  บาท/มวน 2.  จําราคาไมได 
 

18 (SO12103) เมื่อตองการสูบบุหร่ี คุณหาบุหร่ีมาสูบไดงายหรือยากแคไหน 

 1. ยากมาก 2.  ยากเล็กนอย 3. คอนขางงาย 

 4. งายมาก 5. ไมทราบ,ไมแนใจ  
 

19 (SB12014) คุณเคยสูบบุหร่ี หรือรูสึกอยากสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกเมื่อต่ืนนอนตอนเชาบางหรือไม 

 1. ไมเคย 2. เคย - บางคร้ัง 3. เคย - เปนประจํา 
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กรุณาตอบวา ขอความตอไปนี้เกิดขึ้นกับคุณบอยเพียงใด 
 

22 (SB12035) หลังจากหยุดสูบบุหร่ีไประยะหน่ึง ฉันรูสึกตองการสูบบุหร่ีเพื่อลดอาการกระสับกระสายและหงุดหงิด 

 1.  ถูก - บอยครั้ง 2.  ถูก - บางคร้ัง 

 3.  ถูก - นอยครั้ง 4.  ไมถูกเลย 
 

23 (SB12036) เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ฉันเร่ิมสูบบุหร่ีใหม   ขณะนี้ฉันตองการสูบบุหร่ีมากกวาแตกอน   เพื่อให

รูสึกหายอยากบุหร่ี 

 1.  ถูก - บอยครั้ง 2.  ถูก - บางคร้ัง 

 3.  ถูก - นอยครั้ง 4.  ไมถูกเลย 
 

24 (SB12037) ถาฉันไมสูบบุหร่ีซัก 2- 3 ช่ัวโมง ฉันจะรูสึกนึกอยากสูบบุหร่ี 

 1.  ถูก - บอยครั้ง 2.  ถูก - บางคร้ัง 

 3.  ถูก - นอยครั้ง 4.  ไมถูกเลย 
 

25 (QA12220) คุณเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ีคร้ังสุดทายเมื่อใด 

 1.  ภายใน 1 เดือนที่ผานมา 2.  ภายใน 1 ปที่ผานมา 

 3.  เกินกวา 1 ป 4.  ไมเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี 
 

26 (BQ12155) ขอใดตอไปนี้สามารถอธิบายความคิดเก่ียวกับการเลิกสูบบุหร่ีของคุณ   

 0.  ตอนนี้ฉันเลิกสูบบุหร่ีแลว  

 1. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบภายใน 1 เดือนขางหนา  

 2. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบภายใน 6 เดือนขางหนา  

 3. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบแตไมใชภายใน 6 เดือนขางหนา 

 4. ฉันไมมีแผนวาจะเลิกสูบ  
 

27 (BQ12151) คุณตองการเลิกสูบบุหร่ีมากเพียงใด 

  1. ไมตองการเลิกเลย 2. ตองการเล็กนอย 3. ตองการบาง 

  4. ตองการมาก 5. ฉันเลิกสูบบุหร่ีแลว  
 

28 (BQ12161) คุณคิดวา  ในอีกหนึ่งปขางหนา คุณจะสูบบุหร่ีมากนอยเพียงใด  เม่ือเปรียบเทียบกับปจจุบัน 

 1. สูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนมาก 2. สูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเล็กนอย 3. สูบบุหร่ีเทาเดิม 

 4. สูบบุหร่ีลดลงเล็กนอย 5. สูบบุหร่ีลดลงมาก 6. ไมสูบบุหร่ีเลย 
              

29 (PS12209) คุณเคยรูสึกเสียใจบางไหมที่เร่ิมสูบบุหร่ี 

 1. เสียใจมาก 2.  เสียใจบาง 3. ไมเคยเสียใจเลย 
 

สวนที ่3  สวนนีต้องตอบทุกคน 
 

30 (AD12165) ในชวง 12 เดือนที่ผานมา  เคยมีแพทยหรือพยาบาลพูดคุยกับคุณเก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี

บางหรือไม  

 1.  ไมเคย 2.  เคย 3.  ไมเคยไปพบแพทยหรือพยาบาลในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
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31 (AD12166) ในชวง 12 เดือนที่ผานมา  คุณเคยเรียนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีบางหรือไม  

 1.  ไมเคย 2.  เคย 

 3.  ไมแนใจ 4.  ไมไดเรียนหนังสือในปที่ผานมา 
 

32 (PU12107) ในชวง 30 วันที่ผานมา  คุณเคยซ้ือบุหร่ีใหเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวบางหรือไม 

 1.  ไมเคย 2.  เคย   
 

33 (PU12109) ในชวง 30 วันที่ผานมา  เคยมีใครปฏิเสธการขายบุหร่ีใหคุณเพราะอายุของคุณไมถึง 18 ปบางหรือไม 

  1.  ไมเคยถูกปฎิเสธ 2.  เคยถูกปฎิเสธ 3.  ไมเคยพยายามซ้ือบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา 
 

34 (LM12105) คุณเคยเห็น หรือเคยไดยินเก่ียวกับรสชาติของบุหร่ี เชน รสช็อคโกแล็ต, รสคาบูชิโน หรือรสสตอเบอรี่ บาง

หรือไม 

 1.  ไมเคย 2.  เคย 
 

36 (BQ12126) เมื่อใครบางคนไดเร่ิมตนสูบบุหร่ีเปนประจําแลว  คุณคิดวาเปนการงายหรือยากที่เขาจะเลิกสูบบุหร่ี  

  1.  ยากมาก 2.  คอนขางยาก 3.  คอนขางงาย 

  4.  งายมาก 5. ไมทราบ/ไมแนใจ  
  

37 (BQ12156) ถาเพื่อนสนิทของคุณย่ืนบุหร่ีใหคุณ  คุณจะสูบหรือไม 

 1.  ไมสูบแนนอน 2.  อาจจะไมสูบ 

 3.  อาจจะสูบ 4.  ตองสูบแนนอน 
 

38 (BQ12157) ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน 1 ปขางหนา  คุณคิดวาคุณจะสูบบุหร่ีหรือไม 

 1.  ไมสูบแนนอน 2.  อาจจะไมสูบ 

 3.  อาจจะสูบ 4.  ตองสูบแนนอน 
 

38ก (ST12251) คุณเคยใชผลิตภณัฑยาสูบอื่น ๆ นอกเหนือจากบุหร่ีบางหรือไม เชน ชิซาร หรือโฮกา ( สูบควันผานน้ํา

โดยใชกระบอกขนาดใหญ) 

 1. ไมเคยใช 2.  เคย  -  เคยใชอะไร 

 
บันทึกผลิตภัณฑที่เคยใช 

34ข (ST12252o)  

34ค (ST12253o)  

31ง (ST12254o)  
 

39 (DI12237) ในชวง 30 วันที่ผานมา  คุณเคยสังเกตเห็น คนรุนเดียวกับคุณสูบบุหร่ีบอยแคไหน 
 1. ไมเคยสังเกตเห็น 2. เคยสังเกตเห็น 1-2  คร้ัง 
 3. เคยสังเกตเห็นบางครั้ง 4. เคยสังเกตเห็นบอยครั้งแตไมทุกวัน 
 5. เคยสังเกตเห็นทุกวัน  
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ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 
 

40 (WL12203) ในชวง 30 วันที่ผานมา  คุณเคยสังเกตเห็นคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนซองบุหร่ี  บอยแคไหน 
  1.  ไมเคยเห็น 2.  เคย  -  เห็นนาน ๆ คร้ัง 3.  เคย  -  เห็นบางบางคร้ัง 
  4.  เคย  -  เห็นบอย 5.  เคย  -  เห็นบอยมาก  

 

41 (WL12411) คําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคุณคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีตอสุขภาพมากนอยเพียงใด  
 1.  ไมเคยคิด  2.  คิดบางเล็กนอย 
 3.  คิดมาก 4.  ไมเคยเห็นคําเตือนบนซองบุหร่ี 
 

42 (WL12505) คุณคิดวาฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมีความนาเช่ือถือเพียงใด 
 1.  ไมนาเช่ือถือ 2.  นาเช่ือถือเล็กนอย 3.  นาเช่ือถือมาก 
 

43 (WL12509) คุณคิดวาฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหร่ีมีผลทําใหคนในวัยเดียวกันกับคุณไมคิดที่จะสูบ
บุหร่ีหรือไม 

 1.  ไมมีผลเลย 2.  มีผลเล็กนอย 3.  มีผลมาก 
 

การรณรงคตอตานการสูบบุหรี ่
 

44 (AD12702) ในชวง 6 เดือนที่ผานมา  คุณเคยสังเกตเห็นการรณรงคเพื่อลดการสูบบุหรี่ตามส่ือตางๆ  
(เชน โทรทัศน วิทยุ ปายโฆษณา โปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร) บอยแคไหน 

 1.  ไมเคยเห็น 2.  เคย - เห็นบางคร้ัง 
 3.  เคย – เห็นบอย 4.  เคย - เห็นบอยมาก 
 

45 ในชวง 6 เดือนที่ผานมา    คุณเคยเห็นการรณรงค   หรือขาวสาร   เก่ียวกับอันตรายของการสูบบุหร่ี หรือ              
การสนับสนุนใหเลิกสูบบุหร่ีจากแหลงตอไปนี้บางหรือไม  (ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. หรือ          
หมายเลข 2. ที่ทานเลือก 

แหลง 1. ไมเคยเห็น 2. เคยเห็น 
45ก (AD12711) โทรทัศน   
45ข (AD12716) วิทยุ   
45ค (AD12725) โปสเตอร     
45ง (AD12726) ปายโฆษณาขนาดใหญ   
45จ (AD12731) หนังสือพมิพ / นิตยสาร   
45ฉ (AD12721) ในโรงหนัง กอนหรือหลัง การฉายภาพยนตร   
45ช (AD12723) ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาน/ สถานบันเทิงตาง ๆ     
45ซ (AD12741) บนซองบุหร่ี    

 

46 (AD12100)  ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงค   “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบ
บุหรี่ในที่สาธารณะ”   บางหรือไม 

 1.  ไมเคย 2.  เคย  
 

47 (AD12145)  โฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหร่ีดังกลาวทําใหเกิดการพูดคุยเก่ียวกับผลของการสูบบุหร่ีตอ

สุขภาพในครอบครัว ของคุณใชหรือไม 
   1.  ไมใช 2.  ใช 3.  ไมเคยเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี 
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48 (AD12146) โฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหร่ีดังกลาวทําใหเกิดการพูดคุยเก่ียวกับผลของการสูบบุหร่ีตอ
สุขภาพ ในกลุมเพื่อน  ของคุณใชหรือไม 

   1.  ไมใช 2.  ใช 3.  ไมเคยเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี 
 

49 (AD12043)  คุณเห็นวา การรณรงค  “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” เก่ียวของกับคุณหรือไม 

  1. ไมเก่ียวของเลย 2. เก่ียวของบาง 3.เก่ียวของมาก 

 4.ไมทราบเกี่ยวกับการรณรงค  “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหรี่ในทีส่าธารณะ” 
 

50 (AD12042) การรณรงค “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหรี่ในทีส่าธารณะ” ทําใหวัยรุนที่คุณรูจัก เลิกสูบบุหร่ี

หรือพยายามเลิกสูบบุหร่ีใชหรือไม 

 1.  ไมใช 2.  ใช 

 3.ไมทราบเกี่ยวกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหรี่ในทีส่าธารณะ” 
 

51 (AD12011) การรณรงค  “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหรี่ในทีส่าธารณะ”  ทําใหการสูบบุหร่ีดึงดูดใจนอยลง 

 1.  ไมใช 2.  ใช 

 3.ไมทราบเกี่ยวกับการรณรงค   “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 
 

52 (AD12013) การรณรงค  “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหรี่ในทีส่าธารณะ”  มีผลตอการสูบบุหร่ีในอนาคตของ

คุณอยางไร 

 1. โอกาสที่จะสูบบุหร่ีในอนาคตนอยลง 2.โอกาสที่จะสูบบุหร่ีในอนาคตเพิ่มมากข้ึน 

 3.ไมมีผลตอโอกาสที่จะสูบบุหร่ีในอนาคต  

 4.ไมทราบเกี่ยวกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหรี่ในทีส่าธารณะ” 
 

การโฆษณา  การสงเสริมการขายบุหรี่ 
 

53 (AD12201) ในชวง 6 เดือนที่ผานมา  คุณเคยสังเกตเห็นสิ่งกระตุนที่ทําใหคุณอยากสูบบุหร่ีหรือคิดถึงการสูบบุหร่ี   

(เชน การโฆษณาบุหร่ี  และภาพการสูบบุหร่ี) บอยแคไหน 

  1.  ไมเคยเห็น 2.  เคย - เห็นบางคร้ัง 

  3.  เคย – เห็นบอย 4.  เคย - เห็นบอยมาก 
 

54 ในชวง 6 เดือนที่ผานมา   คุณเคยสังเกตเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหร่ี  หรือผลิตภัณฑยาสูบจากแหลง
ตอไปนี้บางหรือไม (ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. หรือหมายเลข 2. ที่ทานเลือก) 

แหลง 1. ไมเคยเห็น 2. เคยเห็น 
54ก (AD12235) คอฟฟช็อป 1. 2. 
54ฉ (AD12231) รานคายอย / รานคาใหญ 1. 2. 
54ช (AD12237) ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน/ สถานบันเทิงตาง ๆ 1. 2. 
54ซ (AD12233) ผูขายเรตามทองถนน 1. 2. 

 
55 (AD12560o) ถาเคยเห็นจากโฆษณาจากที่ใดก็ตาม ระบุยี่หอบุหรี่ทีคุ่ณเห็นการโฆษณาครั้งลาสุด 

 1. ยี่หอ   

 2.  จําไมได 3.  ไมเคยเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหร่ี  ในชวง 6 เดือนที่ผานมา   
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56 (AD12623) ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณเคยเห็นบุหร่ีวางขายบนช้ัน หรือเคานเตอรในรานคา หรือหางสรรพสินคา  

ที่คนไปซ้ือบุหร่ีหรือผลิตภัณฑยาสูบบางหรือไม 
 1.  ไมเคย 2.  เคย 
 

57 (AD12239) ในชวง 12 เดือนที่ผานมา เมื่อคุณไปดูการแขงขันกีฬา  เที่ยวชมงานมหกรรมแสดงสินคา  คอนเสิรต  

หรือไปเที่ยวงานในชุมชน  คุณเคยเห็นโฆษณาบุหร่ีบอยแคไหน 
 1.  ไมเคยเห็น 2.   เคย - เห็นบางบางคร้ัง 
 3.  เคย - เห็นบอย  4.  ไมคอยไปดูกีฬา คอนเสิรต ฯลฯ 
 

58 (AD12511) ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยเห็นการแขงขัน หรือรางวัลที่เก่ียวของกับบุหร่ีบางหรือไม 
 1.  ไมเคย 2.  เคย 
 

59 (AD12502) ตัวคุณเอง มีของใช เชน หมวก เส้ือยืด หรือเสื้อผาอื่นๆที่มีช่ือยี่หอบุหร่ีหรือโลโกบุหร่ีบางหรือไม 
 1.  ไมมี 2.  มี 
 

60 (AD12503) คุณจะใช  หรือสวมใสเส้ือยืด หมวก หนากากมือถือหรือของใชอื่น ๆ ที่มียี่หอหรือรูปภาพบุหร่ีบาง
หรือไม 

  1.  ไมใชแนนอน 2.  อาจจะไมใช 3.  อาจจะใช 
  4.  ใชแนนอน 5.  ไมทราบ  

 

61 (AD12611) ในชวง 30 วันที่ผานมา เวลาที่คุณดูโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร คุณเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหร่ีบอย

แคไหน 
 1.  ไมเคยเห็น 2.  เคย - เห็นบางบางคร้ัง 
 3.  เคย - เห็นบอยมาก 4.  ไมคอยไดดูโทรทัศน  วีดีโภาพยนตร  
 

62 (AD12612) เทาที่คุณทราบ มีนักแสดง/ดาราที่คุณช่ืนชอบกี่คนที่สูบบุหร่ี   
 1.  ไมมีใครสูบเลย 2.  มีสูบบางบางคน 3.  สูบทุกคน 
 4.  ไมมีดาราที่ช่ืนชอบ 5.  ไมทราบ  
 

64 (AD12169) เมื่อคุณดูทีวี คุณเคยสังเกตเห็นภาพคนสูบบุหร่ี  หรือซองบุหร่ี  ที่ถูกทําใหมองเห็นไมชัด  หรือ

เลือนลางบอยแคไหน 
 1.  ไมเคยเห็น 2.  เคย - เห็นบางบางคร้ัง 
 3.  เคย - เห็นบอยมาก 4.  ไมคอยไดดูโทรทัศน 
 

65 (AD12167) การเห็นภาพคนสูบบุหร่ีหรือซองบุหร่ี  ที่ถูกทําใหมองเห็นไมชัด หรือเลือนลาง ทําใหคุณอยากสูบบุหร่ี

มากนอยเพียงใด 
 1.  ไมอยากสูบเลย 2.  อยากสูบเล็กนอย 3.  อยากสูบบาง 
 4.  อยากสูบมาก 5.  ไมเคยสังเกตเห็นภาพดังกลาว  
 

65ก (AD12168) การเห็นภาพคนสูบบุหร่ีหรือซองบุหร่ี  ที่ถูกทําใหมองเห็นไมชัด  ชวยเตือนใหคุณคิดวาคุณไมควรสูบ

บุหร่ีบางหรือไม 
 1.  ไมชวยเตือนเลย 2.  ชวยเตือนเล็กนอย 3.  ชวยเตือนบาง 
 4.  ชวยเตือนมาก 5.  ไมเคยสังเกตเห็นภาพดังกลาว 
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การหามสูบบุหรี่ 
 

66 (ET12221) ขอความใดตอไปนี้ สามารถบอกถึงกฎการสูบบุหร่ีภายในบานของคุณไดดีที่สุด 
 1.  อนุญาตใหสูบบุหร่ีไดทุกที่ภายในบาน  
 2.  อนุญาตใหสูบบุหร่ีไดบางพื้นที่ภายในบานหรือบางเวลาหรือบางคน 
 3.  ไมอนุญาตใหสบูบุหร่ีทุกที่ภายในบาน 

 

67 (ET12217) ในชวง 7 วันที่ผานมา  มีสมาชิกในครอบครัว สูบบุหรีภ่ายในบานของคุณขณะที่คุณอยูบาน บอย

แคไหน 
 1.  ไมมี 2.  มี 1 – 2 คร้ัง 3.  มี  3 – 6 คร้ัง 4.  มีทุกวัน 

 

68 (ET12218) ในชวง 7 วันที่ผานมา  มีแขกที่มาเยี่ยมบาน สูบบุหรี่ภายในบานของคุณขณะที่คุณอยูบาน บอย

แคไหน 
  1.  ไมมีแขกมาเยี่ยมบานในชวง 7 วันที่ผานมา 2.  ไมมีแขกสูบบุหร่ีในบาน 
  3.  มี 1 – 2 คร้ัง 4.  มี  3 – 6 คร้ัง 5.  มีทุกวัน 

 

ความรูและทัศนคติเก่ียวกับบุหรี่ 
 

69 (KN12242) คุณคิดวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหรีห่รือไม 
 1.  ไมเปนอันตรายแนนอน 2.  อาจไมเปนอันตราย 
 3.  อาจเปนอันตราย 4.  เปนอันตรายอยางแนนอน 

 

70 (LM12102) คุณคิดวา เปนไปไดหรือไมที่บุหร่ีบางชนิดจะมีอันตรายนอยกวาบุหร่ีชนิดอื่น หรือบุหร่ีทุกชนิดมี
อันตรายเทากัน 

 1.  บุหร่ีบางชนิดมีอันตรายนอยกวาบุหร่ีชนิดอื่น 2.  บุหร่ีทุกชนิดมีอันตรายเทากัน 
 

71 (KN12252) คุณคิดวาควันบุหร่ีเปนอันตรายตอผูที่ไมสูบบุหรี่หรือไม 
  1.  ไมเปนอันตรายแนนอน 2.  อาจไมเปนอันตราย 
  3.  อาจเปนอันตราย 4.  เปนอันตรายอยางแนนอน 

 

72 ตามความเขาใจหรือความเช่ือของคุณ  คุณคิดวาการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของโรคตอไปนี้ใชหรือไม  (ตอบทุกขอ)         
(วงกลมรอบหมายเลข 1. หรือหมายเลข 2. ที่ทานเลือก) 

โรค 1.  ไมใช 2. ใช 
72ก (KN12256) โรคมะเร็งชองปากในผูที่สูบบุหร่ี 1. 2. 
72ข (KN12231) โรคเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหร่ีเพศชาย 1. 2. 
72ค (KN12251) โรคมะเร็งปอดในผูที่ไมสูบบุหร่ี  จากการรับควันบุหร่ี 1. 2. 
72จ (KN12103) แกเร็วกวาอายุ 1. 2. 
72ฉ (KN12221) โรคหลอดเลือดสมอง (ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง) 1. 2. 
72ช (KN12250) โรคถุงลมโปงพอง 1. 2. 
72ฎ (KN12249) โรคหัวใจวาย 1. 2. 
72ฏ (KN12247) เนื้อตายและเนา (มักเกิดกับอวัยวะสวนปลายเชน มือ เทา   ทําใหชา ผิวหนัง

เปลี่ยนเปนสีดําและเนา  และตองตัดทิ้ง) 
1. 2. 

72ฐ (KN12245) ทําใหทารกในครรภแทง 1. 2. 
 

73ก (PS12339) คุณคิดวาการสูบบุหร่ี ทําใหชายหนุมดูนาดึงดูดใจมากหรือนอยกวาการไมสูบบุหร่ี 
   1.  ดึงดูดใจนอยกวา 2.  ดึงดูดใจมากกวา  3.  ไมแตกตางจากคนท่ีไมสูบบุหร่ี 
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73ข (PS12321) คุณคิดวาการสูบบุหร่ี ทําใหหญิงสาวดูนาดึงดูดใจมากหรือนอยกวาการไมสูบบุหร่ี     
   1.  ดึงดูดใจนอยกวา 2.  ดึงดูดใจมากกวา    3.  ไมแตกตางจากคนท่ีไมสูบบุหร่ี 

 

73ค (PS12331) พอแม  หรือผูปกครองของคุณจะยอมรับหรือไมยอมรับ กับการที่คุณจะสูบบุหร่ี              
   1.  ไมยอมรับ 2.  ยอมรับ 
   3.  พอแมหรือผูปกครองไมมีความคิดเห็น  4.  ไมทราบ 

 

ความเชื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 
 

 (ตอบทุกขอ)วงกลมรอบหมายเลข 1. , 2. หรือหมายเลข 3. ที่ทานเลือก 

ขอความ 
 1.  

เห็นดวย 
2. 

ไมแนใจ 
3. 

ไมเห็นดวย 
73ง (PS12225) การสูบบุหร่ีชวยควบคุมน้ําหนักตัว 1. 2. 3. 

73จ (PS12233) สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหร่ี 1. 2. 3. 

73ฉ (PS12242) การสูบบุหร่ีเปนสัญลักษณของความทันสมัย 1. 2. 3. 

73ช (PS12341) คนอายุรุนฉันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหร่ี 1. 2. 3. 

73ซ (PS12323) เปนการยอมรับไดที่ผูชายอายุ 15 – 25 ป สูบบุหร่ี 1. 2. 3. 

73ฎ (PS12325) เปนการยอมรับไดที่ผูหญิงอายุ 15 – 25 ป สูบบุหร่ี 1. 2. 3. 

73ฏ (PS12327) การสูบบุหร่ีเปนสิ่งนารังเกียจ 1. 2. 3. 

73ฐ (PS12329) การสูบบุหร่ีทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญข้ึน 1. 2. 3. 
 

74ก (PS12342) ในชวง 1 ปที่ผานมา มีเพื่อนของคุณไดเร่ิมสูบบุหร่ีบางหรือไม 
 1.  ไมมี 2.  มี 

 

74ข (DI12241) ในบรรดาเพื่อนสนิทที่สุด 5 คนที่ใชเวลารวมกันเปนสวนใหญกับคุณ  มีกี่คนที่สูบบุหร่ี 
  0.  0 คน 1.  1 คน 2.  2 คน 
  3.  3 คน 4.  4 คน 5.  5 คน 

 

75 (DI12301) คุณมีความเห็นโดยรวมตอการสูบบุหร่ีอยางไร 
  1.  การสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ไมดีมาก 2.  การสูบบุหร่ีเปนสิ่งไมดี  
  3.  การสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ไมดีไมเลว 4.  การสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ดี 
  5.  การสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ดีมาก  

 

ความเชื่อเก่ียวกับบริษัทที่ผลิตยาสูบ 
 

 (ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. , 2. หรือหมายเลข 3. ที่ทานเลือก) 

ขอความ 
 1.  

เห็นดวย 
2. 

ไมแนใจ 
3. 

ไมเห็นดวย 
76ก (IN12209) บริษัทที่ผลิตยาสูบไมควรไดรับอนุญาตใหทําการสงเสริมการขายบุหร่ี 1. 2. 3. 

76ข (IN12220) บริษัทที่ผลิตยาสูบควรถูกจํากัดใหจัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบๆ หามใช

สีสันสวยงาม โดยมีเพียงช่ือบุหร่ีและคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเทานั้น 
1. 2. 3. 

76ค (IN12229) บริษัทที่ผลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี 1. 2. 3. 

76ง (IN12225) บริษัทที่ผลิตยาสูบไดทําส่ิงที่ดีใหแกชุมชน 1. 2. 3. 

76จ (IN12227) บริษัทที่ผลิตยาสูบพยายามทําใหคนรุนเดียวกับคุณหันมาสูบบุหร่ี 1. 2. 3. 
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 ขอความและคําถามตอไปนี้เปนคําถามทั่วไป ไมเก่ียวของกับการสูบบุหรี ่
77 (PS12343) ฉันทําส่ิงที่พอแมไมตองการใหฉันทาํ 

  1. ไมเคยทํา 2.  เคยทําบางครั้ง 3.  เคยทําบอย 
 

77ข (PS12335) พอแมรับฟงในสิ่งทีฉ่ันพูด / บอก 
 1. ไมเคยฟง 2.  เคยฟงบางครั้ง 3.  เคยฟงบอย 

 

77ค (PS12337) พอแมมีกฎระเบียบที่ใหฉันปฏิบัติตาม 
 1.  ไมมี 2.  มีบางคร้ัง 3.  มีบอยครั้ง 

 

 (ตอบทุกขอ) (วงกลมรอบหมายเลข 1. , 2. หรือหมายเลข 3. ที่ทานเลือก) 

ขอความ 
 1.  

เห็นดวย 
2. 

ไมแนใจ 
3. 

ไมเห็นดวย 
77ง (DI12211) ฉันคิดตลอดเวลา วาส่ิงที่ฉันทําในวันนี้ จะมีผลตอ 1. 2. 3. 
77จ (DI12412) ฉันมีความคิดดี ๆ เก่ียวกับเปาหมายระยะยาวของชีวิตของฉัน 1. 2. 3. 
77ฉ (DI12421) กอนการตัดสินใจ  ฉันมักปรึกษากับเพื่อนสนิทและรับฟงความคิดเห็น

ของเขา 
1. 2. 3. 

77ช (DI12422) ฉันจะยอมเลิกทํากิจกรรมที่ฉันชอบ  ถาครอบครัวของฉันไมเห็นดวย 1. 2. 3. 
77ซ (DI12423) ฉันพอใจที่ทําตัวใหแตกตางจากผูอื่น 1. 2. 3. 
77ฌ (DI12424) ฉันรูสึกหงุดหงิด  เมื่อคนอื่นทําไดดีกวาฉันในบางเรื่อง 1. 2. 3. 

 

77ฎ (DI12703) ในชวง 30 วันที่ผานมา คุณเคยด่ืมเหลา – เบียร กี่คร้ัง 
  1.  ไมเคยด่ืม 2.  เคยด่ืม, 1- 5 คร้ัง 3.  เคยด่ืม, มากกวา 5 คร้ัง 

4 

77ฏ (DI12414) ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ผลการเรียนของคุณเปนอยางไร  เมื่อเปรียบเทียบกับของเพื่อนนักเรียนในช้ัน

เดียวกัน   
  1.  ตํ่ากวาคาเฉล่ีย 2.  อยูในระดับคาเฉลี่ย 3.  สูงกวาคาเฉลี่ย 4.  ไมไดเรียนหนังสือ 

 

77ฐ (DI12415) ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณเคยมีปญหากับผูมีอํานาจที่โรงเรียน หรือที่ทาํงาน หรือที่อื่นบางหรือไม 
   1.  ไมเคย 2.  เคยบางคร้ัง 3.  เคยบอย 

 

77ฑ (DI12417) ในชวง 2  สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงความรูสึกของคุณไดดีที่สุด   
  1.  ฉันไมเคยรูสึกเศราเลย 2.  ฉันรูสึกเศราบางคร้ัง 
  3.  ฉันรูสึกเศราหลายคร้ัง 4.  ฉันรูสึกเศราตลอดเวลา 

 

77ฒ (DI12418) ในชวง 2  สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงการกระทําของคุณไดดีที่สุด 
  1.  ฉันทําส่ิงถูกตองเปนสวนใหญ 2.  ฉันทําส่ิงผิดพลาดในหลายเร่ือง 
  3.  ฉันทําส่ิงผิดพลาดทุกเร่ือง  

 

77ณ (DI12419) ในชวง 2  สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงความรูสึกของคุณไดดีที่สุด   
  1.  ฉันเกลียดตัวเอง 2.  ฉันไมชอบตัวเอง 3.  ฉันชอบตัวเอง 

 

77ด (DI12411) ในชวง 2  สัปดาหที่ผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ที่บอกถึงความรูสึกของคุณไดดีที่สุด   
 1.  ฉันไมรูสึกโดดเด่ียว 2.  ฉันรูสึกโดดเด่ียวหลายคร้ัง 3.  ฉันรูสึกโดดเด่ียวตลอดเวลา 
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การนับถือศาสนา 
 

78 (DE12662) คุณนับถือศาสนาอะไร 
  1.  อิสลาม 2.  คริสต 3.  ฮินดู 4.  พุทธ 

 5. ขงจ้ือ เตา ลัทธิจีนโบราณอ่ืนๆ 6. ความเช่ือแบบชนเผา, ความเช่ือพื้นบาน 
 7. อื่นๆ(ระบุ)  8. ไมนับถือศาสนาใดๆ 

 

79 (DE12666) ในชวง 12 เดือนที่ผานมา คุณนําหลักคําสอนทางศาสนา  เปนเคร่ืองช้ีนําในการใชชีวิตประจําวันของ

คุณบอยแคไหน  
 1.  ไมเคยใชเลย 2.  แทบจะไมเคยใชเลย 3.  ใชบางคร้ัง 
 4.  ใชตลอดเวลา 7. ไมนับถือศาสนาใดๆ  

 

ขอมูลประชากร / อ่ืน ๆ 
 

80 (ET12227) คุณมีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหร่ีหรือไม   
  1.  ไมมีพี่ชายหรือพี่สาว 2.  มีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหร่ี 
  3.  ไมมีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหร่ี 4.  ไมทราบวาพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหร่ีหรือไม 

 

81 (DE12213) ตามปกติในแตละเดือน คุณไดรับเงินสําหรับใชจายสวนตัวเดือนละเทาไร 
  1.  ไมไดรับเงินเดือนหรือคาใชจายสวนตัว 2.  นอยกวา 100 บาท 3.  100-499 บาท 
  4.  500-999 บาท 5.  1,000-1,499 บาท 6.  1,500-1999 บาท 
  7.  2,000 – 3,999บาท 8.  4,000 บาทหรือมากกวา  

 

82 (DE12231) ปจจุบัน คุณทําอาชีพอะไร 
  1.  นักเรียน/นักศึกษาอยางเดียว 2.  นักเรียน/นักศึกษา และทํางาน 3.  ทํางานอยางเดียว 
  4.  วางงาน 5.  อื่นๆ (ระบุ)  

 

83 (DE12311) การศึกษาช้ันสูงสุดที่คุณเรียนจบคือ  
 

84 (birth) วันเกิดของคุณคือ วันที่  เดือน  ป พ.ศ.  
 

85 (SEAGend) เพศ 1.  ชาย 2.  หญิง 
 

86 (DE12866) ปจจุบันคุณอาศัยอยูกับใคร 
  1.  พอและแม  2.  แม 3.  พอ 4.  ญาติ 
  5.  หอพักนักศึกษา 6.  บาน/ที่พักของตนเอง 7.  อื่นๆ (ระบุ)  

 

87 (DE12953) คุณมีแหลงที่สามารถใชอินเตอรเน็ท ไดหรือไม 
  1. ได  (ตอบขอตอไป) 2.  ไมได 
 

88  ถาคุณสามารถใชอินเตอรเน็ทได  หากมีการสํารวจแบบนี้ทางอินเตอรเน็ท คุณสนใจที่จะเขารวมหรือไม 
  1.  สนใจ 2.  ไมสนใจ 
 

ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามจนครบถวน 
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โครงการนี้จะดําเนินการสํารวจทุก 1 ป  ดังนั้น ในอีก 1 ปขางหนา จะขอกลับมา
ขอใหคุณตอบแบบสอบถามอีก 

 

เพ่ือใหแนใจวา   ในการสํารวจครั้งตอไปเราจะติดตอคุณได   จึงขอที่อยูที่สามารถ
ติดตอได  รวมทั้งเบอรโทรศัพทของคุณไวเพ่ือการติดตอในคราวตอไป 

 

คุณมีแนวโนมจะเปลี่ยนที่อยู  และเบอรโทรศัพทในอีก 1 ป ขางหนาหรือไม      
ถาใชขอที่อยู  และเบอรโทรศัพทใหม 

 

พนักงานสัมภาษณ : ถายืนยันที่อยูเดิมไมตองถามที่อยูใหม แตตองถาม ช่ือ ที่อยู ของญาติ 
หรือเพ่ือนสนทิของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 

 
ที่อยูใหม   เลขที ่...................ถนน......................................หมูที่ ....................... ตําบล...............................

อําเภอ....................................จังหวดั....................................... 
เบอรโทรศัพท ............................................... เบอรมือถือ .................................................... 

 
 

 
ชื่อ-สกุล ........................................................................................................................................................ 
ความสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถาม........................................................................................................... 
ที่อยู   เลขที ่.........................ถนน..............................................หมูที่ .......................ตําบล.......................... 

อําเภอ.........................................จังหวดั.......................................... 
เบอรโทรศัพท ............................................... เบอรมือถือ .................................................... 

 
 

 

 
ใบสําคัญรับเงิน 

ขาพเจา  ไดรับเงินคาเสียเวลาในการตอบแบบสอบถามจากโครงการ “Tobacco Control 
Policy Survey (Thailand)” จํานวน 150 บาท  (หนึ่งรอยหาสิบบาทถวน)  แลวจึงไดลงลายมือช่ือไว
เปนหลักฐาน  

 

ลงชื่อ ................................................. ผูตอบแบบสอบถาม 
          (                                                   )                 
         วันที่ ........  เดือน ...................... พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก จ 

รายชื่อผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ 

 
ผูควบคุมงานสนาม 

 
1. น.ส.  ธัญจิราภา  เมืองนก 

2. น.ส.  ปยะวรรณ  จันทรหอม 

3. น.ส.  วิภาวดี  แตงวงษ 
 

พนักงานสมัภาษณ 
  

1.  น.ส.  ชนาธิป  อาจหาญ 

2.  นาย  เทอดตระกูล  สุขเสน ี

3.  น.ส.  เปรมปรีดา  หลีลวน 

4.  นาย  พนัธศักด์ิ  ชาวดง 

5.  น.ส.  พิชญญาภัค  แกวเกตุ 

6.  น.ส.  พมิพใจ  ชัยศิริ 

7.  นาย  ภาณุพงศ  เจริญวรรณ 

8.  นาย  ราเชนทร  รุงราษี 

9.  น.ส.  วรรณา  นวนกลอง 

10. น.ส.  วรีพร  จนัทรเพ็ญ 

11. นาย  วีระยทุธ  แซเจีย 

12. น.ส.  ศิริพร  รุจิวัตร 

13. น.ส.  สายรุง ปรากฏรัตน 

14. นาย  สุรเชษฐ  เทศใจ 

15. น.ส.  สิริกานต  ฮั่นพพิัฒน 

16. นาย  อดิศักด์ิ  (ไมมีนามสกลุ) 

17. น.ส.  อธิศา  เลิศทรัพยสุรีย 

18. นาย  อภิสิทธิ์  เตียนขุนทด 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพการปฏิบัติงานสนาม และการควบคุมงานสนาม 

 
 

 

 

   
 

 

  
 

 
 
 
 


