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Foreword  
 

Once again it gives me great pleasure to write an introduction to this new report on 

the findings of the International Tobacco Control Thailand survey (ITC-Thailand).  

This is an opportunity to pick out a few of the highlights. One issue I would like to 

focus on is evidence of difference in responses between Urban and Rural smokers 

given that the prevalence of smoking in rural areas is not reducing at the same rate 

as it appears to be in Bangkok (GATS 2011 survey). In the context of the recent Thai 

Health Promotion Foundation campaign informing the public that hand-rolled 

cigarettes are as harmful as factory made ones, it is notable, that this survey found, 

that just before the campaign, that users tend to think the type of cigarette they use 

is less harmful than the other type.  Thus the campaign was timely and targeted an 

important misconception.  It will be interesting to see if these misbeliefs are reduced 

when the next wave of the survey is conducted late in 2012.  That smokers of hand-

rolled tobacco tend to think it is less harmful may be being used by those smokers 

to justify not trying to quit. 

 

It is notable that setting an example for their children is a more important reason for 

quitting  among rural compared with urban smokers.  This suggest could be a useful 

focus for interventions.  It is also notable that concern about personal health, the most 

prominent reason in many other countries, is less important in Thailand.  As Thai smokers are 

generally well informed about the health effects of smoking, we are not sure why 
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protecting their long term health is not more important.  This is an area where more 

research is needed. 

 

The data show that rural smokers have lower self-efficacy for quitting, so may need 

more support.  The potential of using religious leaders to provide support is worth 

considering. This report provides evidence that rural smokers place more importance 

in advice from religious authorities, and our research is showing the importance of religious 

factors as potential motivators of quitting (Yong et al, 2009, 2012). 

 

One other strategy the Report indicates to better educate hand-rolled smokers in 

particular, is to have strong point of sale warnings be required wherever tobacco is sold.  

It is practical to require this of loose tobacco in ways it is not for on-pack warnings.  

The report contains lots of other useful information, including comparisons with 

previous waves.  These need to be interpreted with caution as the samples retain 

ex-smokers, so the proportion of ex-smokers in the sample has grown from none at 

Wave 1 to nearly 20% in Wave 4.  We are planning to use this feature of the surveys 

to better understand why some smokers have been able to quit and others have not.  

So far the research suggests that somewhat different factors might be involved to 

those that have been identified in western countries (Li et al, 2010), although most of 

the factors are likely very similar. 
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I am hopeful that this report will help inform future tobacco control efforts in 

Thailand.  The next wave of this survey has already been completed and a report on 

it is forthcoming.  Those who are interested in the data and have questions about it 

should contact the research team as we have a lot more information that we have 

been unable to include in this report. 

 

Ron Borland, PhD 
Chief Investigator  

ITC South East Asia Project 
Nigel Gray Distinguished Fellow in Cancer Prevention 

Cancer Council Victoria 
Australia 
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คํานํา  
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เปนหนวยงานท่ีทํางานวิจัยเปนพันธกิจหลัก ภายใต 

6 กลุมงานวิจัย โดยหนึ่งในกลุมงานวิจัยของสถาบันฯ คือ การวิจัยดานประชากร ส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพ ในระยะเวลากวาส่ีทศวรรษที่ผานมา สถาบันฯ ไดผลิตผลงานวิจัยที่ถูกใชเปนฐาน
ในการพัฒนานโยบายที่เปนประโยชนตอสาธารณะมาโดยตลอด สถาบันฯ มีความยินดีอยางยิ่งที่
โครงการวิจัยเร่ือง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ International Tobacco 
Control Policy Survey – Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand) ไดดําเนินการสํารวจรอบที่ 4 
(2552) สําเร็จแลว  และไดนําเสนอผลการศึกษา ในรูปของรายงานวิจัยที่มีคุณคายิ่งฉบับนี้   
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาน้ี เปนหนึ่งในงานวิจัยระยะยาวที่มีอยูเพียงไมกี่โครงการ ในประเทศไทย 

ท่ีไดติดตามสัมภาษณผูสูบบุหร่ีคนเดิมต้ังแตรอบที่ 1 (2548) เปนตนมา  
 
สถาบันฯ  มีความภูม ิใจที ่ผลงานวิจ ัย เ รื ่องนี ้ถ ูกนํา ไปใชประโยชน ในการ

ประเมินผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบตางๆ ของรัฐบาล   และขอสนับสนุน
รวมทั้งเปนกําลังใจใหกับคณะนักวิจัยของโครงการวิจัยนี้ และหวังท่ีจะเห็นการนําผลการวิจัย
คร้ังนี้ไปใชใหเกิดประโยชนเพ่ือเปนแนวทางในการชวยเหลือผูสูบบุหร่ีใหสามารถเลิกสูบบุหร่ี
ไดสําเร็จ และเพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหร่ีไดในท่ีสุด 

 
 
 

                                                              
    (รองศาสตราจารย ดร. สุรียพร พันพ่ึง) 
          ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
                                                           มหาวิทยาลัยมหิดล 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (International 

Tobacco control Policies Survey)  การสํารวจรอบที่ 4 นี้  สามารถดําเนินงานสําเร็จ
เปนรายงานฉบับนี้ไดนั้น  ไดรับความอนุเคราะหจากหลายฝาย  ซึ่งคณะผูวิจัยขอแสดง
ความขอบคุณอยางสูงในความมีน้ําใจ  และในความชวยเหลือของทุกทาน   จึงขอนํา
รายช่ือทานและทีมงานที่มีสวนทําใหการสํารวจคร้ังนี้ประสบความสําเร็จมาประกาศ
เกียรติคุณ  

 
 ขอขอบคุณสํานักงานสถิติแหงชาติ   ใหความอนุเคราะหแผนที่คลุมเขต  พื้นที่

ตัวอยางใหมที่สุมเพิ่มเติม  ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  และเขตเมืองในจังหวัดตางๆ  
เพิ่มเติมจากการสํารวจในรอบที่ 3 และ สํานักงานเขตกรุงเทพมหานครที่อนุญาตใหเขาเก็บ
ขอมูลในพื้นที่และอนุเคราะหบัญชีรายช่ือครัวเรือนในพื้นที่ตัวอยางเปดใหม   และยังชวย
ประสานงานระหวางคณะผูวิจัยกับผูนําในชุมชน   

 
ขอขอบคุณเจาหนาที่ของอําเภอตางๆ ชวยติดตอประสานงานกับผูนําชุมชน  

กํานัน  ผูใหญบาน  และผูประสานงานในพื้นที่   สําหรับการประสานงาน   อํานวยความ
สะดวกในการเก็บขอมูลในพื้นที่   รวมถึงหนวยราชการเจาของพื้นที่สํารวจ ไดแก  กรมชาง
อากาศ  กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ และท่ีสําคัญที่สุดคือผูใหขอมูลทุกทานที่
กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามอยางต้ังใจ   
 

ขอขอบคุณผูทําหนาที่เก็บขอมูลภาคสนาม  ทั้งผูควบคุมงานสนาม  และพนักงาน
สัมภาษณ  ที่ปฏิบัติหนาที่อยางสุดความสามารถ   

 
ขอขอบคุณคณะวิจัยจากหนวยงานตางประเทศ  ไดแก  Geoffrey T. Fong จาก

University of Waterloo ประเทศแคนาดา  Ron Borland จาก Cancer Council Victoria  
ประเทศออสเตรเลีย  และ Michael K. Cummings จาก Roswell Park Cancer Institute 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
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ขอขอบคุณผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
และเจาหนาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลทุกทาน ที่มีสวน
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ในชวงเวลาที่เก็บขอมูลภาคสนาม 

  
สุดทายขอขอบคุณแหลงทุน National Institutes of Health (NIH) โดยผาน 

Transdisciplinary Tobacco Use Research Center (TTURC)  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
และ Canadian Institute of Health Research (CIHR)   ที่ใหทุนสนับสนุนโครงการ ITC-
SEA (Thailand) 

 
คณะผูวิจัย 
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บทคัดยอ 
 

โครงการ International Tobacco Control Policy Survey – Southeast Asia: ITC-SEA 
(Thailand) รอบที่ 4 (2552) มีกลุมตัวอยางที่ศึกษา 2,282 คน เปนผูสูบบุหรี่ 1,909 คน 
และผูเลิกสูบบุหร่ี 373 คน  รอยละ 10 เปนผูหญิง มีอายุเฉล่ีย 45 ป สวนใหญสมรสแลว  
มากกวาคร่ึงสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยวันละ 10 มวน 
ประมาณหนึ่งในส่ีของผูสูบบุหรี่สูบบุหรี่ทันทีหลังตื่นนอน มากกวาครึ่งประเมินวาติดบุหร่ี
เพียงเล็กนอย  ผูสูบบุหร่ีโรงงานหรือมวนเองอยางเดียวประมาณสองในหา เกือบครึ่งของผูสูบ
บุหร่ีในเขตเมืองเห็นวา  บุหร่ีมวนเองมีอันตรายมากกวาบุหรี่โรงงาน และมากกวาครึ่งของผู
สูบบุหรี่ในเขตชนบทเห็นวา บุหรี่มวนเองมีอันตรายนอยกวาบุหรี่โรงงาน มากกวาสองใน
สามของผูสูบบุหรี่เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ มากกวาหนึ่งในหาของผูสูบบุหร่ีไมทราบวาการ
สูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรคหัวใจวาย ทําใหแทงบุตร และเปนสาเหตุของเนื้อตายบริเวณ
ปลายมือปลายเทา  

 
ผูสูบบุหร่ีมากกวาคร่ึงพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด เกือบท้ังหมดเคย

อยากเลิกสูบบุหร่ีอันเนื่องมาจากฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี ประมาณสามในหาเคยเปล่ียนใจ
ไมสูบบุหร่ีขณะที่กําลังจะสูบบุหร่ีเม่ือนึกถึงฉลากคําเตือน แตมากกวาคร่ึงของผูสูบบุหร่ีเคย
พยายามหลีกเล่ียงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี สวนใหญของผูสูบบุหร่ีให
ความสนใจที่จะใชบริการสายดวนเลิกสูบบุหร่ี  แตมีเพียงสวนนอยที่เคยใชบริการสายดวนเลิก
สูบบุหร่ี    

 
ผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ีเคยเลิกสูบบุหร่ีโดยวิธีหยุดทันทีสูงกวาวิธีคอยๆ ลดปริมาณ

การสูบบุหร่ี ผูเลิกสูบบุหร่ีตอบสนองตอการโฆษณาหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพกับการ
สูบบุหร่ี และฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหร่ีสูงกวาผูสูบบุหร่ี  เกือบคร่ึงในกลุมผูเลิก
สูบบุหร่ี  อาศัยอยูในบานท่ีหามสูบบุหร่ี และมากกวาสองในสามของผูเลิกสูบบุหร่ี ทํางานใน
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สถานที่ที่หามสูบบุหร่ี  ในขณะเดียวกัน  นอยกวาหนึ่งในสามในกลุมผูสูบบุหร่ีอาศัยอยูในบาน
ท่ีหามสูบบุหร่ี  และประมาณคร่ึงหน่ึงในกลุมผุสูบบุหร่ี  ทํางานในสถานท่ีท่ีหามสูบบุหร่ี  

 
ผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ีสวนใหญสนับสนุนการไมอนุญาตใหสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 

โดยผูเลิกสูบบุหร่ีสนับสนุนการไมอนุญาตใหสูบบุหร่ีในที่สาธารณะมากกวาผูสูบบุหร่ี กลุมตัวอยาง
เกือบทั้งหมดเคยเห็นหรือไดยินการรณรงค “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ” 
สวนใหญคิดวา เนื้อหาของการรณรงคมีความเกี่ยวของกับตนเองบาง หรือเกี่ยวของมาก เกือบ
ท้ังหมดเห็นวา การรณรงคนี้ทําใหคิดถึงการสูบบุหร่ีของตนเองวาอาจจะเปนอันตรายตอคนรอบขาง 
และสวนใหญคิดวา การรณรงคนี้นําไปสูการพูดคุยกันในครอบครัวและกลุมเพ่ือน เกี่ยวกับ
การสูบบุหร่ีและสุขภาพ  
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Executive Summary 
 

This report presents findings from the 4th round of the International Tobacco 
Control Policy Survey – Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand) conducted during April-
June 2009.   
 

Demographic, Economic, Social, and Health Characteristics of the Study Sample 
 

Among 2,282 study sample, 1,909 were smokers and 373 were quitters. Of 
them, 1,994 are re-contact sample and 288 were newly recruited. Ten percent of the 
total sample are female. The proportion of female smokers in urban areas is more 
than two-times of female smokers in rural areas. The mean age of the study sample 
is 45. Newly-recruited study samples are younger than the re-contacts. Quitters are 
older than smokers. Smokers living in rural areas are older than those in urban 
areas. Most of the smokers were married. More than half finished primary school. 
The proportion of those in agricultural sector was about the same as those in non-
agricultural sector. Around three-fourths are in the household with no one else 
smokes. Most of the quitters assessed their health as good or very good while most 
of smokers assessed their health as moderate or bad. Smokers who live in urban 
areas assessed their health as good slightly higher than smokers in rural areas.  
 

Smoking behavior (smokers only)  
 

Smokers smoke about 10 cigarettes a day. About one-fourth smokes first 
thing in the morning. About one-third smoke first cigarette after other activities 
before having breakfast. And those who smoke immediately after breakfast 
account for about one fourth. Smokers in urban areas smoke immediately almost 
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two times higher than those in rural areas. More than half of smokers perceived 
that they were only a little addicted to smoking. Less than one-third perceived 
that they were very addicted to smoking. Those self-perceived as very addicted 
live in rural areas more than urban areas. Smokers who smoke factory-made 
cigarette only and hand-rolled only are in about similar in proportions, which are 
about two-fifths of the total sample. Smokers in urban areas tend to smoke 
factory-made cigarettes only, while smokers in rural areas tend to go hand-rolled 
only.    

 
Factory-made cigarettes smokers care for cigarette’s flavor more than 

anything else. While those hand-rolled smokers care more for price of cigarette, 
followed by flavor of cigarette and whether it is harmful on health. About one 
third of factory-made cigarette smokers made decision about cigarette’s brand 
and about two-thirds of hand-rolled smokers made decision to smoke hand-
rolled based on the consideration that it will not be very much harmful on health.   
About half of smokers in urban areas perceived that hand-rolled cigarette is 
more harmful. By contrast, more than half of smokers in rural areas perceived 
that hand-rolled cigarette is less harmful compared to factory-made cigarette. 

  
The majority of smokers want to quit. More than two-thirds of smokers 

have ever tried to quit. According to smokers, things that might help quitting 
include the desire to set a good example for children, the concern that their 
smoking might affect people around them, the concern about their own health, 
society’s approval, prohibiting of smoking in public areas, warning labels, health 
campaign, and family member’s approval.  
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Knowledge and attitude towards cigarette and health, perception about health warning on 
cigarette’s pack, and cigarette advertisement (Smokers only)  

 

The majority of smokers see that smoking is damaging health. They are also 
worried about their future health. However, more than one-third of smokers see that 
smoking is only somewhat harmful on health and are only a little bit or not at all 
worried about their health in the future. While most of the smokers know very well 
that smoking is harmful on health and is a cause of many diseases, more than one-
fifth of smokers did not know that smoking is a cause of heart failure, abortion, and 
gangrene.  

 
The majority of smokers often or very often noticed health warnings. More 

than half often or very often carefully consider or closely read health warnings. 
Almost all smokers have ever thought about harmfulness of smoking and have ever 
wanted to quit smoking because of health warnings. About three-fifths have ever 
changed their mind not to smoke when thinking of health warnings. However, more 
than half of smokers have ever avoided looking at or thinking of health warnings.  

 
More than three-fourths of smokers view that religious leaders can motivate 

smokers to quit, especially smokers in rural areas. The majority of smokers are 
interested to use the Quitline, but only a small fraction has ever actually used the 
Quitline service. Cigarette advertising occurs more in urban than rural areas.    The majority 
of smokers see that Tobacco Company should not be allowed to promote cigarette 
selling by any means and that they should be restricted to produce only plain, non-
colorful package.   
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Quitting Behavior (Quitters only)  
 

Most of quitters suddenly, rather than gradually, stopped smoking, 
especially quitters in urban areas. Factors that helped quitters to stop smoking 
include wanting to set a good example for children, family disapproval of smoking, 
society disapprove of smoking, and concerns about smoking’s effect on people 
around them. Health campaigns about smoking also encouraged quitting. Almost all 
of the quitters assessed that their health got better after quitting and that they were 
certain that they would be able to remain quit.  About two-thirds of them are very 
certain that they will be able to remain stopped.  

 
The reasons for quitting reported in the highest proportion among quitters in 

urban is family disapproval and is wanting to set a good example for children 
among quitters in rural areas. According to quitters, reasons about friends’ 
disapproval and price of cigarette are less reported as supporting factors of 
quitting.  

 
Comparing smokers and quitters  
 

Both smokers on previous quit attempts, and quitters reported suddenly 
stopping more than gradually stopping smoking.  Top-three encouraging factors of 
quitting among smokers are concerns of smoking’s effect on people around them, 
wanting to set a good example for children, and family’s disapproval of smoking. For 
quitters, the top-three reasons include wanting to set a good example for children, 
family’s disapproval, and society’s disapproval of smoking. Quitters respond to 
health campaigns about harmfulness of smoking and health warning labels more 
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than smokers.  More than 90% of quitters view that health campaigns on risk of 
smoking and health warning labels help to quit smoking. The proportion is higher 
than do smokers.  

 
While both smokers and quitters have good knowledge about negative 

effects of smoking on health, more than one-fourth of smokers and about two-fifths 
of quitters do not know that smoking is a cause of gangrene and miscarriage. Most 
of smokers and quitters have ever noticed and read health warning labels carefully. 
However, more than one-third of smokers reported that they have sometimes or 
never read health warning labels. Top five sources of advertising about smoking’s 
harmfulness reported by smokers are cigarette pack, television, poster, radio, and 
store’s window. For quitters, the top five sources are television, cigarette pack, 
poster, radio, and newspaper/magazine respectively.  

 
While almost half of quitters live in the house that smoking is prohibited, 

less than one-third of smokers do so.  More than two-thirds of quitters who work 
indoors, work in a workplace which does not allow for smoking inside the 
building, compared to about half of smokers.  

 
Most of smokers and quitters support for not allowing smoking in public 

areas. Almost all of them think that smoking should not be allowed in air-conditioned 
public transportation, inside religious place, air-conditioned restaurants and places, 
non-air conditioned public transportation, workplace building, nightclub, 
discotheque,  or air-conditioned bar. Quitters support smoking area restriction 
more than smokers.  
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 Almost all of the study sample have ever seen or heard about the campaign 
“Stop hurting others, stop smoking in public areas”. Most of them think that the 
content of the campaign is somewhat or a lot relevant to them.  Almost all of them 
see that the campaign makes them think of their smoking that might affect other 
people around them. In addition, the majority of the sample reported that the 
campaign leads to talking among family and friends about smoking and health.  
However, quitters take the message of the campaign to talk with family and friends 
more than smokers. In addition, almost all of the study sample view that the 
campaign reduces smoking in public areas.  
 
Policy recommendations 
 
1) Set up schemes and effective campaigns that target at women, especially urban 
women, if our data are confirmed in other surveys that more urban women are 
smoking.   
2) Strictly implement measures to control display of tobacco products at point of  
sale.  
3) Educate people for comprehensive understanding on harmfulness of smoking 
both factory-made and hand-rolled, especially diseases which are less known 
caused by smoking, e.g. gangrene and abortion. 
 
a. Health warning labels 

i. Improve health warning labels of hand-rolled more vivid and multi-forms 
as of factory-made cigarette.  

ii. Enlarge health warning labels and increase number of pictures for better 
understanding.  
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iii. Display health warning labels at all places where tobacco is sold, 
particularly loose tobacco which does not have warnings on the pack.  

b. Campaign and do public relation about health effects of smoking through 
various channels in addition to cigarette’s pack, e.g. television, radio, poster, 
store’s window and newspaper/magazine.  

c. Scale up advertising about Quitline services to a broader audience and 
continuously monitor the service’s implementation.  Also explore barriers to 
smokers using such help.  
 

Recommendations for Further Research 
 
1) Use a range of research methods to better understand why rural smokers are 

not quitting at the same rate as those from Bangkok. 
2) Apply action or operational research to help smokers quit  (see above). 
3) More detailed research on barriers to quitting in groups of smokers where  
     prevalence is not declining much. 
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and  self-assessment on smoker addiction 
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4.2.2a 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จาํแนกตามย่ีหอของ
บุหร่ีที่สูบประจํา แหลงที่ผลิต และตามเขตที่อยูอาศัย 
Percentage distribution of  Wave 4 smokers by type of cigarette, 
source of manufacturing and residential area 
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4.2.2b 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จาํแนกตามเหตุผลที่
เลือกยี่หอบุหร่ี เหตุผลที่เลือกสูบบุหร่ีมวนเอง และเขตทีอ่ยูอาศัย 
Percentage distribution of  Wave 4 smokers by reason for 
choosing a particular brand of cigarette reason for choosing 
hand–rolled cigarettes and residential area 
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 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามแหลงที่
ซื้อบุหร่ีคร้ังลาสุด และเขตทีอ่ยูอาศัย 
Percentage distribution of  Wave 4 smokers by the recent  
cigarette purchasing place and residential area 
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4.2.2d 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จาํแนกตามการรับรู
เร่ืองอันตรายของบุหร่ีโรงงานเปรียบเทียบกับบุหร่ีมวนเองและเขตที่อยู
อาศัย 
Percentage distribution of  Wave 4 smokers by perception on 
danger of factory–made cigarette compared with hand–rolled 
cigarette and residential area 
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4.2.3ก 
 

4.2.3a 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จาํแนกตามความ
พยายามเลิกสูบบุหร่ี แผนการเลิกสูบบุหร่ี และเขตที่อยูอาศัย 
Percentage distribution of  Wave 4 smokers by attempt to quit 
smoking, plan to quit smoking and residential area 
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4.2.3b 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จาํแนกตามเหตุผลที่มี
สวนชวยใหเลิกบุหร่ี และเขตที่อยูอาศัย 
Percentage distribution of  Wave 4 smokers by reasons lead to 
think about quit smoking and residential area 
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4.3.1 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามความรู
เร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ี  และเขตที่อยูอาศัย 
Percentage distribution of Wave  4 smokers by knowledge about 
effect of smoking and residential area 
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4.3.2 

 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4  จาํแนกตามทัศนคติ
ตอการสูบบุหร่ี  และเขตที่อยูอาศัย 
Percentage distribution of Wave 4 smokers by attitude toward 
smoking  and residential area 
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4.3.3 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จาํแนกตามการรับรู
เร่ืองฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  และเขตทีอ่ยูอาศัย  
Percentage distribution of Wave 4 smokers by perception on 
health warning label and residential area 
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4.3.4 
 

4.3.4 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามความ
สนใจในบริการสายดวนเลิกบุหร่ี  และเขตที่อยูอาศัย 
Percentage distribution of Wave  4 smokers by interest in quitline 
service  and residential area 
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4.3.5 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามผูนาํ
ศาสนากับการจูงใจใหเลิกสูบบุหร่ี  และเขตที่อยูอาศัย 
Percentage distribution of  Wave 4 smokers by the religious 
leader, motivate smokers to quit smoking and residential area 
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4.3.6 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จาํแนกตามความ
คิดเห็นตอบริษัทผลิตบุหร่ี  และเขตที่อยูอาศัย 
Percentage distribution of Wave 4 smokers by opinion towards 
tobacco company and residential area 
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4.3.7 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จาํแนกตามวธิีการ
สงเสริมการขายบุหร่ีทีเ่คยเหน็  และเขตที่อยูอาศัย 
Percentage distribution of  Wave 4 smokers by method of  
tobacco promotion ever seen and residential area 
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4.4.1 

รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จาํแนกตาม
ประสบการณการเลิกสูบบุหร่ี  และเขตที่อยูอาศัย  
Percentage distribution of Wave 4 quitters by experience to quit 
smoking  and residential area 
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4.4.2 

รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จาํแนกตาม
เหตุผลที่มีสวนชวยเลิกสูบบุหร่ี  และเขตที่อยูอาศัย  
Percentage distribution of Wave 4 quitters by reasons  lead to 
quit smoking and residential area  
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4.4.3 
 

4.4.3 

รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จาํแนกตามความ
มั่นใจทีย่ังคงเลิกสูบบุหร่ี และเขตที่อยูอาศัย  
Percentage distribution of Wave 4 quitters by confidence to 
remain quit smoking and residential area  
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4.4.4 

รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 4 จาํแนกตามการ
ประเมินสุขภาพต้ังแตเลิกสูบบุหร่ี  และเขตที่อยูอาศัย  
 Percentage distribution of  Wave 4 quitters by assess of health 
status since quit  smoking and residential area 
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4.5.1 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4 จําแนกตามลักษณะการเลิกสูบ
บุหร่ีคร้ังสุดทาย และสถานภาพการสูบบุหร่ี 
Percentage distribution of Wave 4 sample by characteristic of last 
quit attempt and smoking status 

141 
 
 

4.5.2 
 

4.5.2 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4 จําแนกตามเหตุผลที่มีสวนชวย
ใหเลิกสูบบุหร่ีได (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) และสถานภาพการสูบบุหร่ี 
Percentage distribution of Wave 4 sample by reasons lead to 
thinking about quit smoking (more than one answer possible) and 
smoking status 
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4.5.3 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4  จําแนกตามความรูเร่ือง 
ผลกระทบจากการสูบบุหร่ี  และสถานภาพการสูบบุหร่ี 
Percentage distribution of Wave 4 sample by knowledge about 
effect of smoking and smoking status 
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4.5.4 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4  จําแนกตามแหลงที่เคยเห็น
โฆษณาเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี  และสถานภาพการสูบบุหร่ี 
Percentage distribution of  Wave 4 sample by source of 
advertisement about danger of smoking seen and smoking status 
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4.5.5 
 

4.5.5 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4 จําแนกตามการจํากัดพื้นทีสู่บ
บุหร่ีภายในบาน และสถานภาพการสูบบุหร่ี 
Percentage distribution of Wave 4 sample by restriction of 
smoking area inside home and smoking status 
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4.5.6 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4 จําแนกตามการหามสูบบุหร่ีใน
สถานที่สาธารณะ และสถานภาพการสูบบุหร่ี 
Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking ban in 
public area and smoking status 
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4.5.7 

 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4  จําแนกตามการอนุญาตใหสูบ
บุหร่ีในทีท่าํงาน  และสถานภาพการสูบบุหร่ี 
Percentage distribution of Wave 4 sample by smoking allowance  
inside  office and smoking status 
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4.5.8 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4  จําแนกตามการไดรับ
คําแนะนํา  หรือขอมูลขาวสาร  เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหร่ี  และสถานภาพ
การสูบบุหร่ี 
Percentage distribution of Wave 4 sample by receiving advice or 
information about quit  smoking and smoking status 
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4.5.9 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4  จําแนกตามการเคยเหน็หรือได
ยินเกี่ยวกับการรณรงค “หยดุทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ”   
และสถานภาพการสูบบุหร่ี 
Percentage distribution of Wave 4 sample by ever seen or heard 
about the “Stop smoking, stop harming people in public place”  
campaign and smoking status 
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4.5.10 
 
 

4.5.10 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4  จําแนกตามความเกี่ยวของกับ
การรณรงค “หยุดทาํรายผูอ่ืน  หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ” ของกลุม
ตัวอยาง  และสถานภาพการสูบบุหร่ี 
Percentage distribution of Wave 4 sample by relevance with the 
“Stop smoking, stop harming people public” campaign and 
smoking status 
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4.5.11 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามการรณรงค 
“หยุดทาํรายผูอ่ืน  หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ” ทําใหคิดถึงการสูบบุหร่ี 
วาอาจจะเปนอันตรายตอคนรอบขาง  และสถานภาพการสูบบุหร่ี 
Percentage distribution of Wave 4 sample by the “Stop smoking, 
stop harming people public” campaign make you think about how 
their smoking could harm the others and smoking status 

151 
 
 
 
 

4.5.12 
 
 
 

4.5.12 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4  จําแนกตามผลของการรณรงค 
“หยุดทาํรายผูอ่ืน หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ” ที่นําไปสูการพูดคุย
ระหวางสมาชิกในครอบครัว  เกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพ  และ
สถานภาพการสูบบุหร่ี  
Percentage distribution of Wave 4 sample by result about the 
“Stop smoking, stop harming people in public place” campaign 
led to discussion amongst your family about smoking and health 
and smoking status 
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4.5.13 
 
 
 

4.5.13 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4  จําแนกตามผลของการรณรงค 
“หยุดทาํรายผูอ่ืน หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ” ที่นําไปสูการพูดคุย
ระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อน  เกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพ  และ
สถานภาพการสูบบุหร่ี  
Percentage distribution of Wave 4 sample by the the result of the 
“Stop smoking, stop harming people in public place” campaign 
led to discussion amongst friends about smoking and health and 
smoking status 
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4.5.14 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่4  จําแนกตามผลของการรณรงค 
“หยุดทาํรายผูอ่ืน หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ” ทําใหคนสูบบุหร่ีในที่
สาธารณะลดลง และสถานภาพการสูบบุหร่ี  
Percentage distribution of Wave 4 sample by result about the 
“Stop smoking, stop harming people in public place” campaign 
led to less people smoking in public places and smoking status 
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รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่1 รอบที่ 2 รอบที่ 3  และรอบที่ 4 
จําแนกตามแหลงที่โฆษณา หรือขอมูลขาวสารทีพู่ดถงึอันตรายจากการ
สูบบุหร่ี และเขตที่อยูอาศัย  
Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 
and Wave 4 survey by source of advertisement or information 
about danger of smoking and residential area 
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4.6.2a 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 
จําแนกตามการสังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี และเขตที่อยูอาศัย 

Percentage distribution of smokers in Wave1, Wave 2, Wave 3 
and  Wave 4 survey by noticing of warning label on cigarette 
pack and residential area 
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4.6.2ข 
 
 

4.6.2b 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 จําแนกตามการพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด 
และเขตที่อยูอาศัย  
Percentage distribution of smokers in Wave1, Wave2, Wave3 and 
Wave 4 survey by closely considering or reading the warning 
label and residential area  
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4.6.2c 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 จําแนกตามการหลีกเล่ียงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบน
ซองบุหร่ี และเขตที่อยูอาศัย 
Percentage distribution of smokers in Wave1, Wave2, Wave3 and 
Wave 4 survey by avoiding to see or think about warning label on 
cigarette pack and residential area 
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4.6.2d 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 จาํแนกตามผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีตอการคิดถึง
อันตรายจากการสูบบุหร่ี และเขตที่อยูอาศัย  
Percentage distribution of smokers in Wave1, Wave2, Wave3 and 
Wave 4 survey by effect of warning label on cigarette pack 
toward thinking about danger from smoking and residential area 
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4.6.2e 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 จาํแนกตามผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทาํใหอยากเลิกสูบ
บุหร่ี  และเขตที่อยูอาศัย  
Percentage distribution of smokers in Wave1, Wave2, Wave3 and 
Wave 4 survey by result of warning label on cigarette pack 
toward quit smoking and residential area  
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4.6.2ฉ 
 
 

4.6.2f 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหร่ีในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 จําแนกตามการเปล่ียนใจไมสูบบุหร่ีเมื่อนกึถงึฉลากคําเตือนบน
ซองบุหร่ี  และเขตที่อยูอาศัย  
Percentage distribution of smokers in Wave1, Wave2, Wave3 and 
Wave 4 survey by giving up smoking when thinking about 
warning label on cigarette pack and residential area  
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4.6.3 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จาํแนก
ตามการเคยเห็นการวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย และเขตทีอ่ยูอาศัย 

Percentage distribution of sample in Wave2, Wave3 and Wave 4 
surveys by ever seen the displays of cigarettes at the point of          
sale and residential area 
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4.6.4 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
จําแนกตามแหลงที่โฆษณาบุหร่ี และเขตที่อยูอาศัย  
Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 
and Wave 4 surveys by place of tobacco products advertisement 
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4.6.5 

รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที ่1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 
จําแนกตามการจํากัดพื้นทีสู่บบุหร่ีในบาน และเขตที่อยูอาศัย 
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     สวนท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การแพรขยายของโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบเปนปญหาระดับโลกที่มี
ผลรายตอสุขภาพของประชาชนซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากนานาชาติในการแกไข
ปญหา   ตลอดจนการมีสวนรวมของทุกประเทศในอันที่จะแสวงหาแนวทางแกไขที่
ครอบคลุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 2552)  การสูบ
บุหร่ีของประชาชนยังคงเปนปญหาเร้ือรังที่ยากจะแกไขในแทบทุกประเทศทั่วโลก แมวาจะ
มีการรณรงคและมาตรการตาง ๆ ออกมาเพื่อลดจํานวนผูสูบบุหร่ีอยางตอเนื่องก็ตาม  แต
จํานวนผูสูบบุหร่ีก็มิไดลดลงอยางที่ควรจะเปน ในบางประเทศกลับมีการเพิ่มจํานวนและ
การขยายกลุมผูสูบบุหร่ีมากข้ึนไปอีก     โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนา  
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  2552)   

 
ในป 2549 World Health Assembly (WHA) ระบุวามีประชากรทั่วโลกสูบบุหร่ี

เปนประจําประมาณ 1,100 ลานคน  และมีผูเสียชีวิตดวยโรคจากการสูบบุหร่ี ปละ 5 ลาน
คน (World Health Organization, 2006)   ปจจุบันมีประชากร 1,300 ลานคน ที่สูบบุหร่ี  
ในจํานวนนี้มีรอยละ 82 ที่อยูในประเทศกําลังพัฒนา  และในอนาคตคาดวาจะมีผูเสียชีวิต
อันเนื่องมาจากโรคที่เกี่ยวของจากการสูบบุหร่ี  650 ลานคน    เฉพาะในป 2573 จะมี
ประชากรโลกเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวของกับบุหร่ี 8 ลานคน  และในจํานวนนี้รอยละ 80 
อยูในประเทศที่กําลังพัฒนา  (Ron Borland,  2010)   คาดวา ในป 2568 จํานวนผูสูบบุหร่ีทั่วโลก 
จะเพิ่มมากกวา 1,640 ลานคน และอัตราการตายจากโรคที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีจะเพิ่มข้ึน
เปน 10 ลานคน โดยที่ประมาณคร่ึงหนึ่งเปนชาวเอเชีย จากตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นวา 
พิษภัยจากบุหร่ีกอใหเกิดการตายกอนวัยอันควรมากกวาโรคเอดส  หรือโรคซาร   และแนวโนม
ที่สําคัญ อีกประการหนึ่งคือ คนสวนใหญที่สูบบุหร่ีเปนคนในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา 
ขณะที่ประเทศพัฒนาแลวจะมีประชากรที่สูบบุหร่ีลดลงรอยละ 15  (ประกิต วาทีสาธกกิจ  และ
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กรองจิต วาทีสาธกกิจ  2551)    สําหรับประเทศไทย พบวา มีผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปละ 
52,000 คน หรือวันละ 142 คน (ลักขณา  เติมศิริกุลชัย  2550) 

 
ปจจุบันมีหลักฐานทางวิชาการที่แสดงวา  การสูบบุหร่ีมีผลเสียตอสุขภาพ แตยังมี

คนอีกเปนจํานวนมากที่ยังคงสูบบุหร่ีและไมสามารถเลิกสูบบุหร่ีได    ผูสูบบุหร่ีรอยละ 80 
ตองการเลิกสูบบุหร่ี   โดยในป 2547   มีผูตองการเลิกสูบบุหร่ีกวา 7 ลานคน  จากจํานวน
ผูสูบบุหร่ีเปนประจํา 9.6 ลานคน  แตมีเพียง 200,000 คน ที่เลิกสูบบุหร่ีไดสําเร็จ (ลักขณา  
เติมศิริกุลชัย  2551)    

 
ประชาชนสวนใหญมีความรู ความเขาใจถึงพิษภัยของสารเคมีในบุหร่ีเพียงเล็กนอย  

บางคนทราบแตเร่ืองสารนิโคตินในบุหร่ีเทานั้น แตไมไดตระหนักถึงสารพิษอ่ืนๆ ที่ผสมอยู
ในควันบุหร่ี   โดยบุหร่ีและผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของยาสูบจะมีการปรุงแตงเปนอยางดี 
เพื่อใหผูสูบติด   หลักฐานทางวิทยาศาสตรไดชี้ชัดวา การบริโภคยาสูบและการสูดดมควัน
ยาสูบเปนสาเหตุของการเสียชีวิต  การเกิดโรค  และการเกิดความพิการ   นอกจากนี้  การที่หญิง
ต้ังครรภไดรับสารพิษในบุหร่ีกอนคลอดทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก   
สารเคมีหลายอยางที่อยูในบุหร่ี  ตลอดจนควันที่เกิดจากผลิตภัณฑยาสูบลวนเปนพิษ และ
กอมะเร็ง  นอกจากนี้  การติดบุหร่ียังจัดเปนโรคชนิดหนึ่งดวย (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ  
2552)  

 
ในจํานวน 8 สาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก  มกีารสูบบุหร่ีเปน

ปจจัยเส่ียงรวมถึง 6 สาเหตุดวยกัน  โดยสาเหตุหลักที่ทาํใหคนเสียชวีิตในแตละป  
เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดแก  โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ  โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก  
โรคปอดอักเสบ  โรคถงุลมโปงพอง  โรคเอดส  โรคอุจจาระรวง  วัณโรค  และมะเร็งของหลอดลม
และปอด  ในจาํนวนนีม้ีเพียงโรคเอดสและโรคอุจจาระรวงเทานัน้   ทีก่ารสูบบุหร่ีไมไดเปนปจจยัเส่ียง  
(องคการอนามัยโลก  2546)   
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สําหรับประเทศไทย  ในจํานวนชายไทยที่เสียชีวิต 235,326  คน  ในป  2547  
เปนผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ี  35,390 คน  คิดเปนรอยละ 15  และในจํานวนหญิงไทยที่
เสียชีวิต  176,361  คน  เปนผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ี  5,793 คน คิดเปนรอยละ 5  
(ประกิต วาทีสาธกกิจ  2552) 

 
จากการสํารวจของสํานกังานสถิติแหงชาติ (2549) พบวา การสูบบุหร่ีเปนปจจยั

เส่ียงของการเสียชีวิตอันดับที่ 3  ของคนไทย  รองจากการมีเพศสมัพันธที่ไมปลอดภัย  
และการด่ืมสุรา  คนไทยเสียชีวติจากการสูบบุหร่ีปละ 42,000 – 52,000 คน จากโรคตาง ๆ  ดังนี ้

 
โรคถุงลมโปงพอง   10,427 คน 
มะเร็งปอด 9,979 คน 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 7,907 คน 
โรคทางเดินหายใจอ่ืนๆ  2,400 คน 
มะเร็งหลอดอาหาร 2,396 คน 
มะเร็งชนิดอ่ืนๆ 3,944 คน 
โรคอ่ืนๆ ที่เกิดจากการสูบบุหร่ี 4,130 คน 

 
นอกจากผลกระทบทางดานสุขภาพแลว  การสูบบุหร่ียังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ  สังคม  

และส่ิงแวดลอม  เปนภาระของครอบครัว  และระบบประกันสุขภาพที่ประเทศตองแบกรับ  
(สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ  2552)    การศึกษาของ สถิรกร  พงศพานิช  (2550) ได
แสดงใหเหน็วา รายจายที่รัฐบาลไทยตองใชไปกับโรคทีเ่กิดจากการบริโภคยาสูบ  มีแนวโนมเพิม่ข้ึน
ตามลําดับ  จาก 33,122 ลานบาท ในป 2542   เปน 49,430 ลานบาท ในป 2550  และ
การศึกษาของ  กรกช ภูม ี (2553)   พบวา ในปจจุบันรัฐตองใชเงนิคารักษาพยาบาลปละ 
51,569 ลานบาท เพื่อดูแลผูปวยดวยโรคทีเ่กิดจากการบริโภคยาสูบ 
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สาเหตุที่ทาํใหการสูบบุหร่ีแพรหลายในทกุกลุมอาย ุ  นาจะเปนผลมาจากการ
โฆษณา การสงเสริมการขาย และการสนับสนนุในรูปแบบตางๆ ที่มวีัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหมกีารใชผลิตภัณฑยาสูบ  โดยแหลงที่พบการสงเสริมการขายบุหร่ีมากทีสุ่ด คือ 
ผูคาเร  รองลงมาคือ  รานคาที่ขายบุหร่ี และการแขงขันกฬีา (บุปผา  ศิริรัศมี  และคณะ  2549) 

 
กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (Framework  Convention on  Tobacco  Control: 

FCTC) เปนความรวมมือระหวางนานาชาติฉบับแรก  ที่มีวัตถุประสงคหลักคือ  การเนน  
และใหความสําคัญตอสุขภาพมากกวาผลประโยชนทางธุรกิจ   และการคา  มีสาระสําคัญ
คือ   

 
1)  การลดอปุสงค (Demand)  ของยาสูบ  ไดแก  การใหการศึกษา  การสราง

ความตระหนกัเร่ืองภัยบุหร่ี  การเพิม่ราคา  และภาษียาสูบ  การหามโฆษณาสงเสริมหรือ
สนับสนนุการขายบุหร่ี  การติดฉลากคําเตือนบนซองบหุร่ี   และการชวยใหผูสูบบุหร่ีเลิกสูบ 

2) การลดอุปทาน (Supply)  ไดแก  การสนับสนุนการปลูกพืชทดแทนยาสูบ   
มาตรการการจัดการบุหร่ีเถือ่น / บุหร่ีลักลอบ / บุหร่ีปลอม เปนตน 

ประเทศไทยเปน 1 ใน 40 ประเทศที่ไดลงนามในสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยการ
ควบคุมยาสูบ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 และมีผลบังคับใชต้ังแต 27 กุมภาพันธ 2548 

 
โครงการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (International Tobacco 

Control Policy Survey: ITC) เปนโครงการวิจัยเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบ
อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ  ครอบคลุมประมาณคร่ึงหนึ่งของประชากรโลก และรอยละ 
60 ของผูสูบบุหร่ีทั่วโลก  โดยมีประเทศที่เขารวมโครงการวิจัย 19 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  ออสเตรเลีย อังกฤษ ไอรแลนด เยอรมัน ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด นิวซีแลนด เม็กซิโก 
อุรุกวัย บังคลาเทศ จีน เกาหลีใต มาเลเซีย ไทย  บราซิล อินเดีย และซูดาน   
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โครงการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
(International Tobacco Control Policy Survey - Southeast Asia: ITC - SEA (Thailand)) 
เปนโครงการวิจัยระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อมุงที่จะติดตามความเปล่ียนแปลง
ของพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ความเช่ือและทัศนคติเกี่ยวกับบุหร่ี  ความรูเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ รวมทั้งผลกระทบของนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบที่ถูก
นํามาใชในชวงระยะเวลาที่ทําการสํารวจ โดยทําการสํารวจทุก 1 ปคร่ึงโดยประมาณ 
ตอเนื่องเปนระยะเวลา 5 ป  และไดขยายระยะเวลาของโครงการตอไปอีก 5 ป  เร่ิม
ดําเนินการสํารวจรอบที่ 1 ในเดือนมกราคม 2548 และจะส้ินสุดโครงการในป 2558 พื้นที่
ทําการสํารวจครอบคลุม กรุงเทพมหานคร  และ  4   ภาคของประเทศไทย   ไดแก  
ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง  และภาคใต  โดยในแตละภาคเลือก
ดําเนินการสํารวจ 2 จังหวัด ในแตละจังหวัดครอบคลุมทั้งเขตเมือง  และเขตชนบท   
 

การสํารวจรอบท่ี 1 (มกราคม – กุมภาพันธ 2548) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี ความคิดเห็นตอทาทีของบริษทัผลิต
ยาสูบ ความรูเร่ืองผลกระทบของบุหร่ีตอสุขภาพ ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  การโฆษณา
สงเสริมการขายบุหร่ี การรับรูการรณรงคตอตานการสบูบุหร่ี ความรูเร่ืองผลกระทบของ
การสูบบุหร่ี การรับรูเกี่ยวกบัการรณรงคทีเ่กีย่วของกับการสูบบุหร่ี และการเลิกสูบบุหร่ี ขอมูล
จากการสํารวจรอบที ่1 ใชเปนขอมลูพืน้ฐานในการติดตามประเมนิผลกระทบเชิงนโยบายของ
การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ในการสํารวจรอบตอๆ ไป   

 
การสํารวจรอบที่ 2 (สิงหาคม – กันยายน 2549) มุงเนนติดตามประเด็นเดิมที่มี

การสํารวจในรอบที่ 1 และผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบที่เปล่ียนแปลง
ในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 คือ การใชฉลากคําเตือนแบบใหมที่เปนรูปภาพ
ทดแทนแบบเดิมที่ใชขอความเพียงอยางเดียว  การหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย และการ
จํากัดพื้นที่สูบบุหร่ี 
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การสํารวจรอบที่ 3 (มกราคม – มีนาคม 2551) ติดตามประเด็นเดิม และ
สํารวจเพิ่มเติมในประเด็นความคิดเห็นตอการบังคับใชกฎหมายหามการสูบบุหร่ีในผับ 
บาร เนื่องจากภายหลังการสํารวจรอบที่ 2 รัฐบาลไดมีการออกกฎหมายใหมเพิ่มเติม   ใน
การศึกษารอบนี้   เนนการเปรียบเทียบผลการสํารวจทั้ง 3 รอบ  ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบที่เปลี่ยนแปลงในระหวางการสํารวจ
รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 คือ ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  การหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย  
การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ี  และการหามโฆษณาสงเสริมการขายบุหร่ี  

 
การสํารวจรอบที่ 4 (เมษายน – มิถุนายน 2552) ในการศึกษารอบนี้ นอกจาก

ติดตามประเด็นเดิมแลวยัง เนนการเปรียบเทียบผลการสํารวจทั้ง 4 รอบในประเด็นที่
เกี่ยวของกับผลกระทบของนโยบาย  และการรณรงคเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบที่
เปล่ียนแปลงในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบที่ 3 และรอบที่ 4 คือ การรับรูเร่ือง
การรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีผานส่ือตาง ๆ    การรับรูฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี     การเห็น
การวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย     การเคยเห็นการโฆษณาบุหร่ีจากแหลงตาง ๆ  การจํากัด
พื้นที่สูบบุหร่ีในบาน  ที่ทํางาน  และที่สาธารณะ  สวนนโยบายเพิ่มเติมที่ใชในการควบคุม
การบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจรอบที่ 3 และรอบที่ 4 คือ ผลการรณรงคที่เกี่ยวกับการ
ลดควันบุหร่ีมือสองโดยมีขอความในการรณรงคผานทางโทรทัศนวา “หยุดทํารายผูอ่ืน 
หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ”   
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1.2   วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

วัตถุประสงคหลัก :   
เพื่อติดตามผลกระทบของนโยบายและมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ในประเทศไทย  ระหวางป  2548 – 2558 
 

วัตถุประสงคเฉพาะ :   
1.   เพื่อติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี   

ผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ   และพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ี   
2.  เพื่อติดตามการรับรูเกี่ยวกับการรณรงคที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี  การรับรู

เร่ืองฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  และการรับรูการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี   
3.  เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบใน

ประเทศไทยระหวางการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  รอบที่ 3  และรอบที่ 4 
 

1.3   ขอบเขตของการศึกษา 
 

โครงการวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
ดําเนินการสํารวจคูขนานในประชากรสองกลุม คือ กลุมผูใหญที่สูบบุหร่ี และกลุมวัยรุนทั้งที่
สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี รายงานฉบับนี้ นําเสนอผลการสํารวจในกลุมผูใหญที่สูบบุหร่ี 
(รวมทั้งผูที่เลิกสูบบุหร่ี)  ที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป ทั้งหญิงและชาย  สําหรับผลการสํารวจ
ในกลุมวัยรุนทั้งที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี  ไดนําเสนอแยกตางหากในรายงานอีกฉบับหนึ่ง 
(รายงานการสํารวจระดับประเทศ  เร่ือง  ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย  กลุมวัยรุน 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   
 



สวนท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การทบทวนวรรณกรรมในสวนนี้  ครอบคลุมประเด็น  การบริโภคยาสูบของคนไทย
ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา  นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย  มาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบ    พฤติกรรมการสูบบุหร่ีและปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  การเลิกสูบบุหร่ีและปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลิกสูบบุหร่ี    
   
2.1 การบริโภคยาสูบของคนไทยในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา  
    

 ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา พบวา จํานวนผูสูบบุหร่ีในประเทศไทยมีแนวโนม
ลดลงจาก 10.4 ลานคน ในป 2529 เหลือ 9.5 ลานคน ในป 2549 (ตาราง 2.1) ซึ่งในชวง
เวลานี้มีการรณรงคและการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศอยางตอเนื่อง 
 

ตาราง 2.1  แสดงจํานวนและอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 11 ขึ้นไป จําแนกตามเพศ 
                พ.ศ. 2529- พ.ศ. 2550 

ป พ.ศ. 
จํานวนผูสูบบุหรี ่ อัตรา (%) 

เปนประจํา  (พันคน) รวม ชาย หญิง 

2529 10,377.0 26.4 48.8 4.1 

2531 10,109.9 25.0 46.6 3.5 

2534 11,402.1 26.3 48.9 3.8 

2536 10,406.2 22.8 43.2 2.5 

2539 11,254.3 23.5 44.6 2.5 

2542 10,230.6 20.5 38.9 2.4 

2544 10,551.2 20.6 39.3 2.2 

2547 9,631.9 17.9 34.1 1.9 
2549 
2550 

9,541.1 
9,493.6 

17.5 
17.2 

34.0 
33.7 

1.9 
1.5 

 ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ   2550   
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2.2 นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบใน 
ประเทศไทย 

 
ประเทศไทยมีความพยายามในการควบคุมการบริโภคยาสูบมาเปนระยะเวลา

ยาวนานและตอเนื่อง    โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอปญหาและผลกระทบของการ
สูบบุหร่ี   มีความกาวหนาในการกําหนดมาตรการและการดําเนินงานเปนอยางดี      โดย
มีการดําเนินงานต้ังแตป 2517   เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน จากการรวบรวมนโยบายและการ
ดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย   ซึ่งสรุปกฎหมายควบคุมการบริโภค
ยาสูบ    ตามรอบการสํารวจของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการ
บริโภคยาสูบไดดังตอไปนี้   

 
นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบระยะกอนการสํารวจ

รอบที่ 1 (มกราคม 2548) 
 
พ.ศ.2517  แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ไดผลักดันใหกระทรวงการคลังส่ังการ

ใหโรงงานยาสูบตองพิมพคําเตือนขางซองบุหร่ีวา “บุหร่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ”  
พ.ศ.2519  กรุงเทพมหานครไดออกขอบัญญัติหามสูบบุหร่ีในโรงภาพยนตร และรถ

โดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2521  ไดมีการจัดต้ังกลุมมัชชวิรัต ซึ่งมีพระเปนแกนนําเพื่อใหเลิกสูบบุหร่ี 

โดยมีการรณรงคไมใหนําบุหร่ีไปถวายใหแกพระภิกษุ 
พ.ศ.2523  สมาคมอุรเวชชไดมีการผลักดันใหเปล่ียนแปลงคําเตือนขางซองบุหร่ี

เพื่อใหดูรุนแรงมากข้ึน  
พ.ศ.2526  สถาบันมะเร็งแหงชาติ ภายใตการสนับสนุนขององคการอนามัยโลกได

จัดสัมมนาเรื่อง “การสูบบุหร่ีและสุขภาพในประเทศไทย” ข้ึน โดยกระทรวงสาธารณสุข
ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการรณรงคปองกันและควบคุมการสูบ
บุหร่ี โดยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 

พ.ศ.2529  มูลนิธิหมอชาวบานไดจัดต้ัง “โครงการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” ซึ่ง
ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน “มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี” มีบทบาทสําคัญในการรณรงค
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เพื่อการไมสูบบุหร่ี มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ ประสานความรวมมือกับองคกรตางๆ 
ในการรณรงคปองกันการบริโภคยาสูบ ชี้ใหเห็นถึงผลกระทบจากการบริโภคยาสูบทั้งใน
ดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง  

พ.ศ.2530  ชมรมแพทยชนบทจัดใหมีการวิ่งรณรงคเพื่อไมใหมีการสูบบุหร่ี และ
ไดรวบรวมรายชื่อจํานวน 6,000,000 ชื่อ เพื่อสนับสนุนใหมีกฎหมายและนโยบายในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 

พ.ศ.2531  คณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท มีมติ
ไมเห็นชอบกับโครงการสรางโรงงานยาสูบเพิ่ม และมีมติหามสูบบุหร่ีในหองประชุม
คณะรัฐมนตรี 

พ.ศ.2532 รัฐบาลไดจัดต้ังคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ 
(คบยช.) มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในป
เดียวกันนี้   กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหหนวยงานในสังกัดทุกแหงเปนเขตปลอดบุหร่ี 
และไมใหเจาหนาที่สูบบุหร่ีในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงหามมีการจําหนายบุหร่ีในรานคาของ
หนวยงานในสังกัด   นอกจากน้ี  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดหามการโฆษณาเพื่อ
สงเสริมการขายบุหร่ีทุกรูปแบบ 

พ.ศ.2534   กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดต้ังสํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อ
เปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ รวมทั้งวางแผน 
และใหความรูเพื่อลดอัตราการสูบบุหร่ี 

พ.ศ.2535  รัฐสภาไดผานรางพระราชบัญญัติจํานวน 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และ พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี     

พ.ศ.2536  คณะรัฐมนตรีมีมติใหข้ึนภาษีบุหร่ีตามการเปล่ียนแปลงของคาครองชีพ 

พ.ศ.2544   รัฐสภาผานรางพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
โดยไดรับงบประมาณในการดําเนินงานจากเงินภาษีสรรพสามิตหรือเงินภาษีจากบุหร่ีและ
สุรารอยละ 2 ตอป   สสส.มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการสงเสริม
สุขภาพ ทั้งนี้รวมถึงการลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีและการด่ืมสุรา    อีกทั้งยังมีบทบาทในการ
สนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมทํางานรวมกันในการสงเสริมสุขภาพของประชาชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไดสรางกลุมพันธมิตรที่สําคัญในการผลักดันใหเกิดกฎหมายควบคุม
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การบริโภคยาสูบในหนวยงานภาครัฐ  ไดแก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข    และ
ภาคประชาชน ไดแก สถาบันสุขภาพไทย (สสท.) และมูลนิธิสงเสริมการไมสูบบุหร่ี 

พ.ศ.2547  รัฐบาลลงสัตยาบันอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบขององคการ
อนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control: FCTC)   

 
นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสบูระหวางการสํารวจ

รอบที่ 1 และรอบที่ 2 (มกราคม 2548 - สิงหาคม 2549)  
 
พ.ศ.2548   คณะรัฐมนตรีมีมติใหมีการเปล่ียนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมา

เปนรูปภาพ มีผลบังคับใชต้ังแตในวันที่ 25 มีนาคม 2548  ตอมาในวันที่ 24  กันยายน 2548   
กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงบังคับหามวางบุหร่ี ณ จุดขาย  โดยหาม
ไมใหรานคาโชวบุหร่ี  แตสามารถเขียนดวยตัวอักษรสีดําในกระดาษ A 4 ไดวา “ที่นี่มีบุหร่ีขาย” 
หรือ “ที่นี่มีบุหร่ีจําหนาย”  และในวันที่  30  ธันวาคม  2548 ไดมีการกําหนดเคร่ืองหมาย
เขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี 

 
นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจ

รอบที่ 2 และรอบที่ 3 (สิงหาคม 2549 - มกราคม 2551) 
 
พ.ศ.2549  กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวง 4 ฉบับไดแก 
1.  การบังคับใหบุหร่ีซิกาแรต พิมพฉลากแสดงช่ือสารพิษและสารกอมะเร็งทีอ่ยูใน 

ควันบุหร่ีที่ขางซองทั้ง 2 ขาง โดยกําหนดสารพิษ 2 ชนิด ไดแก คารบอนมอนอกไซดและ
ไฮโดรเจนไซยาไนด     และสารกอมะเร็ง 3 ชนิด  ไดแก   นิโคติน  ทาร และฟอรมาลดีไฮด 

2.  การเพิ่มจํานวนภาพคําเตือน 4 สี พรอมขอความแสดงพิษภัยของบุหร่ีใน
บุหร่ีซิกาแรตและบุหร่ีซิการ จาก 6 ภาพเปน 9 ภาพ ไดแก ภาพที่ 1 ควันบุหร่ีทํารายผู
ใกลชิด ภาพท่ี 2  สูบแลวปากเหม็นกล่ินบุหร่ี   ภาพท่ี 3 สูบแลวถุงลมพองตาย   ภาพที่ 4 
ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด    ภาพที่ 5 ควันบุหร่ีทําใหหัวใจวายตาย   ภาพที่ 6 ควันบุหร่ีนํา
ชีวิตสูความตาย   ภาพที่ 7 สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก    ภาพที่ 8 สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง   
และภาพที่ 9 ควันบุหร่ีทําใหเสนเลือดสมองแตก 
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3.  หามพิมพสรรพคุณบุหร่ีวา  รสออน   รสเบา   ในบุหร่ีซิกาแรต   บุหร่ีซิการ  และ
ยาเสน  

4.   ประกาศเพ่ิมพื้นที่เปนเขตปลอดบุหร่ี โดยไดประกาศใหสถานที่หลายแหง
เปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด เชน โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาระดับที่ตํ่ากวาอุดมศึกษา 
ศาสนสถาน หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาตางๆ  เปนตน 

พ.ศ.2550  ประกาศใหรานจําหนายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเฉพาะบริเวณที่มีระบบ
ปรับอากาศ (รวมถึง ผับ บาร และสถานบริการอ่ืนๆ) เปนเขตปลอดบุหร่ีรอยเปอรเซ็นต 
(เขตปลอดบุหร่ีประเภทที่ 1)   สวนรานจําหนายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบริเวณที่ไมมีระบบ
ปรับอากาศ เปนเขตปลอดบุหร่ีเชนเดียวกัน   แตสามารถจัดเขตสูบบุหร่ีใหกับผูใชบริการได 
(เขตปลอดบุหร่ีประเภทที่ 2)   นอกจากนี้  ไดเพิ่มตลาดเปนสถานที่สาธารณะแหงใหมที่
ถูกกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ีประเภทที่ 2 ดวย 

 
นโยบายและการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจ

รอบที่ 3 และรอบที่ 4 (มกราคม 2551 – เมษายน 2552) 
 
พ.ศ.2551   
1.  ประกาศใหแกไขรูปภาพบนฉลากคําเตือนพิษภัยของบุหร่ีซิกาแรต ใหส่ือ

ความหมายชัดเจนยิ่งข้ึน และกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ี  และเขตปลอดบุหร่ี  

2.   วันที่  27 กุมภาพันธ 2551 ไดมีพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 
2551 เพื่อควบคุมการใชส่ือโทรทัศนในการโฆษณาสงเสริมการขายบุหร่ี    โดยกําหนดให
มีการตรวจพิจารณาภาพยนตรโดยใหคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน   
กําหนดดวยวา  ภาพยนตรดังกลาวจัดอยูในภาพยนตรประเภทใด  (พระราชบัญญัติ
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551  2552)   และใชการแสดงเคร่ืองหมายกํากับความ
เหมาะสมของผูชมภาพยนตร ในกรณีที่มีความเกี่ยวของกับบุหร่ี  มีรายละเอียดดังนี้ 
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   กลุมภาพยนตรในระดับทุกวัย  หรือ  ท  ไมสามารถปรากฏภาพของ
บุหร่ีไดเลย  

   กลุม 13 ปข้ึนไป  สามารถปรากฏภาพบุหร่ีไดในระดับนอย  โดย
จะตองพิจารณาจากบริบทของเร่ืองที่ไมสามารถเล่ียงได  ภาพบุหร่ีปรากฏไดในจํานวน
ความถี่นอยมาก  และการปรากฏภาพนั้นตองนําเสนอใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบุหร่ี
ที่ชัดเจน  โดยตองไมเปนการช้ีนํา  ชักจูง  หรือสรางคานิยม  และทัศนคติเชิงบวกในการ
สูบบุหร่ี  

  กลุม 15 ปข้ึนไป  สามารถปรากฏภาพบุหร่ีไดในระดับปานกลาง  
โดยจะตองพิจารณาจากบริบทของเร่ืองที่ไมสามารถเล่ียงได  และการปรากฏภาพน้ันควร
นําเสนอใหเห็นผลหรือโทษจากการสูบบุหร่ีที่ชัดเจน     ไมเปนเนื้อหาหลักของเร่ือง  บุคคล
ที่ปรากฏในภาพกับบุหร่ีอาจเปนตัวเอกของเร่ืองโดยตองไมเปนการช้ีนํา  ชักจูง  หรือสราง
คานิยม  และทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหร่ี 

  กลุม 18 ปข้ึนไป    และ    กลุม 20 ปข้ึนไป     สามารถ
ปรากฏภาพบุหร่ีไดในระดับมากแตตองไมเปนการช้ีนํา  ชักจูง  หรือสรางคานิยม  และ
ทัศนคติเชิงบวกในการสูบบุหร่ี 

(พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551  2552)   
 
2.3 มาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
  

ประเทศไทยไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติวา  มีมาตรการควบคุมการ
บริโภคยาสูบที่อยูในระดับดีมากประเทศหนึ่ง  ปจจุบันประเทศไทยมีกฏหมายในการ
ควบคุมยาสูบ 2 ฉบับ  ฉบับแรกคือ  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณทยาสูบ พ.ศ. 2535 
ซึ่งกฏหมายฉบับแรกมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการผลิต การโฆษณา การสงเสริมการ
ขาย และการจัดจําหนายผลิตภัณฑยาสูบใหอยูในขอบเขตที่พอเหมาะ   และฉบับที่ 2 คือ 
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  ซึ่งใหความสําคัญตอประชาชน
ในสังคมเพื่อเปนหลักประกันวาจะไดรับการปกปองไมใหไดรับอันตรายจากการสูดดมควัน
บุหร่ีที่ผูอ่ืนสูบในที่สาธารณะ    นอกจากนี้  ยังมีนโยบายข้ึนภาษีบุหร่ีเปนระยะ  ๆ  มีหนวยงาน
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ควบคุมการบริโภคยาสูบในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกําหนดแผนแมบทในการควบคุมยาสูบ
และเฝาระวังการบริโภคยาสูบ มีองคกรเอกชนรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี มีสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนองคกรสนับสนุนเพื่อทําใหการทํางาน
ควบคุมยาสูบมีหลักประกันในดานงบประมาณที่ตอเนื่อง และสามารถพึ่งตนเองได  

 
มาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยมีหลายมาตรการ  ในที่นี้

จะกลาวถึงมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบภายใตกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุม
การบริโภคยาสูบ   ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 2.3.1 มาตรการทางภาษี/ราคาบุหรี่  

 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต  เปนมาตรการสําคัญที่ใชในการควบคุมยาสูบ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   การข้ึนภาษีทําใหราคาบุหร่ีสูงข้ึนสงผลใหอัตราการสูบบุหร่ีลดลง  
ต้ังแตป  2535  ถึง  2552   โดยยอดการจําหนายบุหร่ีลดลง เมื่อมีการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีซิกาแรต  แมวารายไดภาษีของรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน  (ตาราง 2.2)  ซึ่งสะทอนวา จํานวนการ
บริโภคบุหร่ีซิกาแรตของประชาชนโดยรวมลดลง  สอดคลองกับอัตราการสูบบุหร่ีของประชาชน
ที่ลดลงเชนกัน  (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ  2551)  

 
โพลลศูนยวิจัยกสิกรไทย (2546) สํารวจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

เมื่อมีการขึ้นราคาบุหรี่  พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 53.7 เลิกสูบบุหรี่หรือสูบบุหร่ี
นอยลง สวนอีกรอยละ 46.3 สูบบุหร่ีเทาเดิมโดยบางสวนสูบบุหร่ียี่หอเดิมและบางสวน
เปล่ียนไปสูบบุหร่ีที่มีราคาถูกลง สอดคลองกับการศึกษาของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อ
การควบคุมยาสูบ (2551) ที่พบวา  การขึ้นภาษีทําใหราคาบุหรี่สูงขึ้น ซึ่งอาจเปนปจจัย
หนึ่งที่ทําใหอัตราการสูบบุหร่ีลดลง  

 
 
 

 



16 

ตาราง 2.2 แสดงอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต  รายไดภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต 
ยอดจําหนายบุหรี่และอัตราการสูบบุหรี่ระหวาง พ.ศ.  2535 – พ.ศ.  2552   

ป  พ.ศ. 
อัตราภาษีสรรพสามิต 

บุหรี่ซิกาแรต 
(รอยละ) 

รายไดภาษีสรรพสามิต 
บุหรี่ซิกาแรตจดัเก็บจริง 

(ลานบาท) 

ยอดจําหนาย
บุหรี่ 

(ลานซอง) 
2535 55.0 15,438 2,035 
2536 55.0 15,346 2,125 
2537 62.0 19,642 2,328 
2538 62.0 20,153 2,103 
2539 68.0 24,095 2,463 
2540 68.0 29,807 2,415 
2541 70.0 28,547 1,940 
2542 70.0 26,643 1,811 
2543 71.5 28,113 1,825 
2544 75.0 31,793 1,597 
2545 75.0 31,148 1,717 
2546 75.0 32,687 1,981 
2547 75.0 36,105 2,137 
2548 75.0 38,223 2,288 
2549 
2550 

79.0 
80.0 

35,642 
41,823 

1,750 
1,818 

2551 80.0 41,832 1,837 
2552 85.0 43,936 1,794 

ที่มา : ศูนยวิจัยและจัดการความรูเก่ียวกับการบริโภคยาสูบ  2551, 2552  
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 2.3.2   ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 
 
การพิมพฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี เปนมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่

สําคัญมาตรการหน่ึง   เพราะเปนการใหขอมูลถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีแกทั้งผูสูบบุหร่ี
และผูไมสูบบุหร่ี    ผูสูบบุหร่ีจะไดรับขอมูลเหลานี้ทุกคร้ังที่หยิบบุหร่ีข้ึนมาสูบ   เปนการสราง
ความตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีมากข้ึน   และสามารถกระตุนใหผูสูบบุหร่ีคิดถึง
การเลิกสูบบุหร่ี     

 
การวิจัยในตางประเทศ  พบวา  ฉลากคําเตือนชนิดรูปภาพมีผลในการลดอัตราการสูบบุหร่ี

ในประเทศอยางเห็นไดชัด   ประเทศแคนาดาเปนประเทศแรกที่มีฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีเปน
รูปภาพ  ต้ังแตปลายป  2543  หลังจากมีการใชฉลากคําเตือนดังกลาวเปนเวลา  1  ป  ได
สํารวจผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  พบวา  ผูสูบบุหร่ีรอยละ  44  ระบุวา  ภาพคําเตือนทํา
ใหเกิดความคิดที่อยากจะเลิกสูบบุหร่ีมากขึ้น  ผูสูบบุหร่ีที่ต้ังใจจะเลิกสูบบุหร่ีรอยละ  38  
ระบุวา  ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหอยากเลิกสูบบุร่ี  ผูสูบบุหร่ีรอยละ  58  
ระบุวา  ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงผลกระทบของการสูบบุหร่ีที่มีตอสุขภาพ   
และรอยละ 35  ระบุวา  มีความรูเกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ที่มีตอสุขภาพมากขึ้น 
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  ม.ป.ป.)   

 
นอกจากนี้ผลการสํารวจเมื่อเดือนมีนาคม  2545  พบวา  3  ใน  4  ของชาวแคนาดา  รวมถึงผู

สูบบุหร่ีสวนใหญสนับสนุนการมีฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  และรอยละ  72  ของผูสูบบุหร่ี
สนับสนุนใหมีการแนบรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพและคําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ีใน
ซองบุหร่ีดวย  (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  ม.ป.ป.)   

 
ประเทศไทยเปนประเทศลําดับที่  4  ที่มีฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีชนิดรูปภาพตอจาก  

แคนาดา  บราซิล  และสิงคโปร   เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2547  กระทรวงสาธารณสุขไดออก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาบุหร่ีตางประเทศจะตอง
ดําเนินการพิมพฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีชนิดรูปภาพ  4  สี  โดยคําเตือนมีทั้งหมด  6  ภาพ  
มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  25  มีนาคม  2548      ตอมาในป  2549  กระทรวงสาธารณสุข



18 

ไดออกประกาศเพิ่มจํานวนภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีจาก  6  ภาพเปน  9  ภาพ  และใหใช
มาจนถึง ป 2553   จากผลการสํารวจของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุม
การบริโภคยาสูบในประเทศไทย ระหวางป 2548 – 2551   พบวา  ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี
ทําใหผูสูบบุหร่ีเปล่ียนใจไมสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนจากรอยละ 44.5  ในการสํารวจรอบที่  1 (พ.ศ. 2548)  
เปนรอยละ  62.9  ในการสํารวจรอบที่  2 (พ.ศ. 2549) และเพิ่มข้ึนเล็กนอยในการสํารวจ
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2551) คือ รอยละ 56.0  (บุปผา  ศิริรัศมี  และคณะ  2550 ; อารี จําปากลาย  และ
คณะ  2553)   

 
เมื่อป 2552 ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ใหปรับปรุงภาพคําเตือนบนซอง

บุหร่ีจาก 9 ภาพ เปน 10 ภาพ และมีผลบังคับใชในวันที่ 29 มีนาคม  2553 (ศูนยวิจัยและ
จัดการความรูเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ  2553)  ตอมา ไดมีการเพิ่มเนื้อที่ของขนาดคํา
เตือนบนซองบุหร่ี จากรอยละ 50 ของพ้ืนที่ในป 2548 เปนรอยละ 60 ของพ้ืนที่ในป 2554 

 
2.3.3  การหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

 
กระทรวงสาธารณสุขไดออกพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 

กําหนดใหสถานที่สาธารณะตางๆ เปนเขตปลอดบุหร่ี   โดยไดมีการปรับและขยายสถานที่ 
ที่ตองเปนเขตปลอดบุหร่ีเพิ่มข้ึน ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) และ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545) ไดกําหนดใหสถานที่ราชการ   สํานักงาน  สถานที่ทํางาน  ล็อบบ้ีโรงแรม 
รานอาหารปรับอากาศ   และรถไฟ   เปนเขตปลอดบุหร่ี       ตอมากระทรวงสาธารณสุขได
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2550)    กําหนดให ผับ บาร และ
สถานบริการอื่นๆ   เปนเขตปลอดบุหร่ีรอยเปอรเซ็นต    อยางไรก็ตาม แมสถานที่
สาธารณะสวนใหญจะถูกกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ีแลว แตสังคมไทยในภาพรวมยัง
ไมไดต่ืนตัวถึงสิทธิของผูไมสูบบุหร่ี  ในการที่จะไดรับอากาศบริสุทธิ์   สภาพที่เปนอยูคือ 
ความยอหยอนในการปฏิบัติตามกฎหมายของเจาของสถานที่    โดยปลอยใหมีการสูบบุหร่ีในที่
หามสูบและเจาพนักงานไมดูแลการบังคับใชกฎหมาย   ในขณะเดียวกัน  ผูไมสูบบุหร่ีสวนใหญ
ไมคอยจะเรียกรองสิทธิของตนเองเมื่อมีผูเขามาสูบบุหร่ีในที่ที่หามสูบ (บังอร ฤทธิภักดี   2550) 
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การสํารวจยังพบวา ยังมีผูฝาฝนสูบบุหร่ีในสถานที่ที่หามสูบในสัดสวนที่สูงมา
โดยตลอด   จากผลการสํารวจของสํานักงานเอแบคโพลลใน ป 2548 พบวา ประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา และสงขลา เคยพบเห็นการสูบบุหร่ีใน
สถานที่ตางๆ ดังนี้   หองสุขาสาธารณะ  (รอยละ 78.7)   ตูโทรศัพทสาธารณะ (รอยละ 
71.3)   สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 63.2)  และสถานศึกษาระดับตํ่ากวา
อุดมศึกษา (รอยละ 55.3)   ซึ่งสถานที่เหลานี้กฎหมายกําหนดใหเปนเขตปลอดบุหร่ี 
(เอแบคโพลล  2548  อางใน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ   ม.ป.ป.;  
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  ม.ป.ป.) 

 
2.3.4   การหามโฆษณาบุหรี่ 

 
บริษัทที่ผลิตบุหร่ีใชการโฆษณาและการสงเสริมการขายเปนกลยุทธที่สําคัญใน

การหาลูกคารายใหมๆ  เพื่อทดแทนลูกคาที่เลิกสูบบุหร่ีและที่เสียชีวิตไปดวยโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหร่ี  ผลการศึกษาสวนใหญชี้ใหเห็นวา การโฆษณาบุหร่ีสงผลใหมีการบริโภคบุหร่ี
มากข้ึน  โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน    บริษัทบุหร่ีจึงตองพยายามหาวิธีการใหมๆ ในการ
โฆษณา   โดยมุงเปาไปที่กลุมเยาวชน   ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการหามโฆษณาเพื่อมิใหมีผู
สูบบุหร่ีมากข้ึน     

 

การโฆษณาบุหร่ีและการสงเสริมการขายบุหร่ีมีผลตอเยาวชนอยางยิ่ง  และการ
พบเห็นการโฆษณาอยูเสมอเปนสาเหตุสําคัญตอการสูบบุหร่ีของคนในวัยนี้ดวย  
เนื่องจากประเทศตางๆ  มีการหามการโฆษณาบุหร่ีอยางเขมงวด  ทําใหบริษัทบุหร่ีตอง
พยายามหาวิธีการใหมๆ ในการโฆษณาโดยเฉพาะตอกลุมเยาวชน  มีทั้งการโฆษณา
ทางออมดวยการใหการสนับสนุนการแขงขันกีฬา  สงเสริมการแสดงดนตรีร็อกและดิสโก  
การโฆษณายี่หอบนเส้ือยืด  กระเปาสะพายหลัง  หรือเคร่ืองใชอ่ืน  ๆ ที่เด็กชอบ  (บังอร ฤทธิภักดี  
2550)  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  วสันต  ศิลปะสุวรรณ  และคณะ  (2543)  ที่
พบวา  บริษัทบุหร่ีมีการพลิกแพลงกลยุทธทางการตลาดใชการโฆษณาบุหร่ี  ณ  จุดขาย  
เชน การมอบตูโชวบุหร่ีใหรานคา  แจกปฏิทิน  นาฬิกา  และติดสติกเกอรหนาราน 
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2.3.5   การชวยผูสูบบุหรี่ใหเลิกสูบบุหรี่ 
 

 ผูสูบบุหร่ีสวนใหญมีความตองการที่จะเลิกสูบบุหร่ี แตเลิกไมสําเร็จแมไดพยายาม
มาแลวหลายคร้ัง  ดังนั้น  กลไกในการใหความชวยเหลือ ปจจัยแวดลอม และบริการที่รัฐ
จัดให  จึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง   

 
ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญในการชวยใหผูสูบบุหร่ีตัดสินใจเลิกสูบบุหร่ีไดสําเร็จ  

เชน  กําหนดใหบานเปนเขตปลอดบุหร่ี    ที่ทํางานเปนเขตปลอดบุหร่ี    จํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีใน
สถานที่สาธารณะใหมากข้ึน    ซึ่งจะชวยใหผูที่ตองการเลิกสูบบุหร่ีเลิกไดงายข้ึน 
 

สําหรับผูที่พยายามเลิกสูบบุหร่ีแตยังเลิกไมสําเร็จ  การจัดบริการใหความ
ชวยเหลือแกผูที่ตองการเลิกสูบบุหร่ีเปนส่ิงจําเปน   ปจจุบันมีสถานบริการที่ใหความ
ชวยเหลือคนที่ตองการเลิกสูบบุหร่ีอยูในโรงพยาบาลและคลินิค  รวมทั้งมีศูนยบริการเลิก
สูบบุหร่ีทางโทรศัพทแหงชาติ  เร่ิมกอต้ังเมื่อเดือนกันยายน 2551  และเปดบริการให
คําปรึกษาเลิกบุหร่ีทางโทรศัพท  หรือ Quitline  สายดวนเลิกบุหร่ี 1600 เมื่อตนเดือน
มกราคม 2552 โดยมีผูใหคําปรึกษาที่มีประสบการณและเช่ียวชาญ (Counselor) จํานวน 2 
คน จากมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  ซึ่งต้ังแตเปดใหบริการมาจนถึงเดือนสิงหาคม 
2552 มีจํานวนผูขอรับคําปรึกษามากกวา 20,000 ราย (จินตนา  ยูนิพันธุ  2552) โดยมีทุก
ระดับ ทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกสาขาอาชีพ  ไมวาจะเปนหมอ  ตํารวจ  นักเรียน นักศึกษา  
แมบาน หรือกระทั่งพระสงฆ  ศูนยฯ ไดเปดใหบริการต้ังแตเวลา 7.30 – 20.00 น. ทุกวัน
จันทร – ศุกร สําหรับนอกเวลาทําการและวันหยุดตางๆ จะบันทึกการโทรเขาและดําเนินการ
โทรกลับเพื่อใหคําปรึกษา (ชนะภัย  อดิเรกศิวกลุ  2553) 
 
 2.3.6   มาตรการปองกันการเขาถึงบุหรี่ของเยาวชน 

 
ในป 2546 ประเทศไทยมีกฎหมายหามจําหนายบุหร่ีแกเด็กและเยาวชนที่มีอายุ

ตํ่ากวา 18 ป โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เพื่อเปนการปองกันการเขาถึง
บุหร่ีของเยาวชน   แตจากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2550)   พบวา 
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เยาวชนอายุตํ่ากวา 18 ปสวนใหญ (รอยละ 93.6)  ไมเคยถูกผูขายขอดูบัตรประชาชน
ในขณะซ้ือบุหร่ี  (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ  2551) ขณะที่ผล
การศึกษาของ บุปผา  ศิริรัศมี และคณะ (2550) พบวา วัยรุนรอยละ 36.5  ที่ระบุวา ไม
เคยถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเพราะอายุไมถึง 18 ป การที่จะประสบความสําเร็จในการ
บังคับใชกฎหมายหามขายบุหร่ีแกเด็กนั้น จะตองมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในสวนของผูคาปลีกอยูเปนระยะๆ 

 
ในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผล

โดยตรงตอกิจกรรมสงเสริมการขายบุหร่ีและยาสูบตอเยาวชน  หนึ่งในมาตรการที่นํามาใช 
คือการหามขายบุหร่ีแบบแบงขาย  นั้นคือใหขายเปนซองเทานั้น และการเปดซองบุหร่ีแบง
ขายยังอาจจะทําใหบุหร่ีเกิดความชื้นได และทําใหผูขายมีโอกาสจําหนายบุหร่ีในราคาที่
ไมไดมาตรฐานอีกดวย (โครงการศึกษาและเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบ 2553) แตจาก
ผลการวิจัยที่ผานมาพบวา  ผูขายตามถนนและพอคาอ่ืนๆ ขายบุหร่ีโดยนับมวน   อันทํา
ใหเยาวชนซ้ือบุหร่ีไดงายข้ึน  และทําใหจุดมุงหมายของการมีฉลากคําเตือนโทษของบุหร่ี
ไมเกิดประโยชนเทาที่ควร  (บังอร ฤทธิภักดี  2550)        

 
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีอีกหนึ่งในมาตรการที่นํามาใช  เพื่อปองกันเยาวชน

จากการเขาถึงบุหร่ี  นั้นคือ  กฎหมายการหามขายบุหร่ีซองเล็ก หรือบุหร่ีที่บรรจุซองนอยกวา 
20 มวนตอซอง (โครงการศึกษาและเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบ 2553) และจาก
การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย  พบวา บุหร่ีซองเล็กเปนที่นิยมในหมูผูสูบบุหร่ีวัย 14 – 15 
ป มากกวาในผูสูบบุหร่ีที่เปนผูใหญ เนื่องจากราคาถูกและเก็บซอนงาย ดังนั้น การหามขาย
บุหร่ีซองเล็กเปนมาตรการที่สําคัญในการรณรงค เพื่อลดชองทางที่เด็กและเยาวชนเขาถึง
ยาสูบได (บังอร ฤทธิภักดี  2550) 
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2.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 
2.4.1 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 
อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่  
 
ผลจากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรไทย อายุ 15 ปข้ึนไป โดย

สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2549 พบวา อายุเฉล่ียที่เร่ิมสูบบุหร่ีเทากับ 18.3 ป โดยเพศชายเร่ิม
สูบบุหร่ีที่อายุเฉล่ียนอยกวาเพศหญิง (18.2 ป และ 19.9 ป ตามลําดับ) (มูลนิธิรณรงคเพื่อการ
ไมสูบบุหร่ี 2551) และจากผลการสํารวจของโครงการผลกระทบจากนโยบายควบคุมการ
บริโภคยาสูบในประเทศไทย รอบที่ 1 (พ.ศ. 2548) รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549) และรอบที่ 3 (พ.ศ. 2551)ของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งสํารวจในกลุมอายุ 13-19 ป พบวา  วัยรุน
กลุมตัวอยางเร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกที่อายุเฉล่ีย 13.8 ป 14.9 ป และ 17.1 ปตามลําดับ 
(บุปผา ศิริรัศมี และคณะ  2549, 2550; ทวิมา ศิริรัศมี 2553) ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของผองศรี ศรีมรกต และ รุงนภา ผาณิตรัตน (2548) ที่พบวา เยาวชนเร่ิมสูบ
บุหร่ีที่อายุเฉล่ีย 13.8 ป  โดยอายุตํ่าสุดที่เร่ิมสูบบุหร่ีคือ 5 ป และอายุสูงสุดที่เร่ิมสูบบุหร่ี
คือ  19 ป 

 
 จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันจําแนกตามกลุมอายุ  
 

 การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรไทย ในชวง 16 ปที่ผานมาของ
ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ  (2551) (นับต้ังแตป 2534 ถึง 2550) พบวา  
ในทุกรอบการสํารวจ กลุมอายุที่มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉล่ียตอวันตํ่าสุด คือประชากรกลุม
ที่มีอายุ 15-18 ป และสูงสุดคือ อายุ 41-59 ป โดยในป  2550 พบวา ตัวอยางที่มีอายุ 15-
18 ป และ 41-59 ป มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉล่ียตอวันตํ่าสุดและสูงสุด เทากับ 6.4 มวน 
และ 10.4 มวน ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังพบวา ทุกกลุมอายุมีแนวโนมการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการสูบบุหร่ีเฉล่ียในทิศทางที่ดีข้ึน นั่นคือ มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉล่ียลดลงในทุกรอบ  
ยกเวนในป 2550 ที่ปริมาณการสูบบุหร่ีสูงข้ึนเล็กนอย  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบ
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บุหร่ีในป 2549 เปรียบเทียบกับป 2550 พบวา ประชากรทุกกลุมอายุมีการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน  โดยเพิ่มข้ึนสูงสุดในกลุมอายุ 60 ป ข้ึนไป และตํ่าสุดในกลุม
อายุ 15-18 ป  

 
ผลการสํารวจของโครงการผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน

ประเทศไทย ในกลุมอายุ 18 ปข้ึนไป รอบที่ 1 (พ.ศ. 2548) พบวา  สูบบุหร่ีเฉล่ีย  14 มวนตอวัน  
และลดลงเหลือ 10.2 มวนตอวัน  ในการสํารวจรอบที่ 2 และ  10.3 มวนตอวัน ในการ
สํารวจรอบที่ 3 (พ.ศ. 2549) (บุปผา ศิริรัศมี และคณะ 2549 ,2550 ; อารี จําปากลาย 
และคณะ  2552) 
 

อัตราการสูบบุหรี่  
 
ขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรไทย พบวา ประชากรไทย

มีอัตราการสูบบุหร่ีลดลงจากรอยละ 30.5 ในป 2534 เหลือรอยละ 18.5 ในป 2550      
โดยเพศชายมีอัตราการสูบบุหร่ีลดลงจากรอยละ  55.6  ใน ป 2534  เหลือรอยละ 36.6 ในป 
2550  สวนอัตราการสูบบุหร่ีของเพศหญิงลดลงจากรอยละ  4.6  ในป 2534  เหลือรอยละ 1.6 
ในป 2550  (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ   2551)  

 
ผลการสํารวจของโครงการผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน

ประเทศไทย ในกลุมวัยรุน รอบที่ 1 (พ.ศ. 2548) พบวา อัตราการสูบบุหร่ีในวัยรุนเทากับ   รอยละ 11.3  
โดยวัยรุนชายสูบบุหร่ีรอยละ 20.3  และวัยรุนหญิงสูบบุหร่ีรอยละ 1.5  ในการสํารวจรอบที่ 2 
(พ.ศ. 2549) พบวา อัตราการสูบบุหรี่ในวัยรุนเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 15.0        โดยวัยรุนชาย
สูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 27.8  และวัยรุนหญิงสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 2.3 และในการ
สํารวจรอบที่ 3 (พ.ศ. 2553) ยังคงพบวา  อัตราการสูบบุหร่ีในวัยรุนเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 18.3        
โดยอัตราการสูบบุหร่ีในวัยรุนชายเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 32.1 และวัยรุนหญิงสูบบุหร่ีรอยละ 2.7  
(บุปผา ศิริรัศมี และคณะ  2549,  2550 ; ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ   2553)  
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2.4.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 
ปจจัยทางดานประชากร 
 

 แบบแผนพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเพศชาย และเพศหญิงมีความแตกตางกันไป
ตามสังคมและวัฒนธรรม จากการวิเคราะหลักษณะทั่วไปของประชากรอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป      
ที่สูบบุหร่ี    โดยใชขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2549)  พบวา ผูชาย
มีอัตราการสูบบุหร่ีมากกวาผูหญิง (รอยละ 36.9 และรอยละ  2.0 ตามลําดับ)  อัตราการสูบบุหร่ี
นอกเขตเทศบาลสูงกวาในเขตเทศบาล (รอยละ 20.9 และรอยละ 14.7 ตามลําดับ) เมื่อ
แบงตามภาค พบวา กรุงเทพฯ มีอัตราการสูบบุหร่ีตํ่าสุด (รอยละ 13.9) ขณะที่ภาคใตมีอัตรา      
การสูบบุหร่ีสูงสุด   รองลงมาคือ ภาคเหนือ (รอยละ 22.1 และรอยละ 20.5 ตามลําดับ) 
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  2551)  
  
 จรรยา เศรษฐบุตร และ วรชัย ทองไทย (2550) ไดศึกษาผูสูบบุหร่ี   วัยรุนสูบบุหร่ี 
และผูรับควันบุหร่ี ในพื้นที่เฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี พบวา ผูชายมีอัตราการสูบบุหร่ี      
สูงกวาผูหญิงในทุกกลุมอายุ และยังพบวา คนโสดจะสูบบุหร่ีนอยกวาผูที่แตงงานแลว แสดง
ใหเห็นวา สถานภาพสมรสเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอสถานภาพการสูบบุหร่ี 
 
 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และสังคม 
 

จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรไทยตั้งแตป 2534 - 2550 พบวา 
กลุมจนที่สุดมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวากลุมที่รวยที่สุด ในทุกรอบของการสํารวจ  โดยในป 
2550 กลุมจนที่สุดมีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ 18.5  ขณะที่กลุมรวยที่สุดมีอัตราการสูบบุหร่ี
รอยละ 11.5 (ศรัณญา เบญจกุล และคณะ   ม.ป.ป.) 
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ในดานดานอาชีพ พบวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนกลุมที่มีสัดสวนของผู
สูบบุหร่ีสูงกวากลุมทํางานนอกภาคเกษตรกรรม  สําหรับดานการศึกษา พบวา ผูที่มี
การศึกษาสูงกวาจะสูบบุหร่ีนอยกวาผูที่มีการศึกษาตํ่า   ทั้งในเพศชายและเพศหญิง  
(จรรยา เศรษฐบุตร และ วรชัย ทองไทย  2550) 
  
 ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม 
 
 ครอบครัว 
 
 ครอบครัวเปนปจจัยดานส่ิงแวดลอมที่ใกลชิดกับตัวผูสูบบุหร่ีมากที่สุด ผล
การศึกษาของทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2553) พบวา วัยรุนตัวอยางที่สูบบุหร่ี  มีพี่ชายหรือ
พี่สาวที่สูบบุหร่ี รอยละ 29.9 ในขณะที่วัยรุนตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี มีพี่ชายหรือพี่สาวที่สูบบุหร่ี
ในสัดสวนที่ตํ่ากวามาก (รอยละ 17.7)  และยังพบวา  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหร่ี
เพิ่มข้ึน 1 คนทําให วัยรุนมีโอกาสสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน 1.5 เทา เชนเดียวกับการศึกษาของ Saul 
R. Kelson, James  L. Pullella และ Anders  Otterland (1975) ที่ทําการสํารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมวัยรุน ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ถาวัยรุนมาจาก
ครอบครัวที่มีทั้งบิดา  มารดา  พี่ชายที่สูบบุหร่ีจะทําใหวัยรุนสูบบุหร่ีเพิ่มข้ึนเปน 4 เทา เมื่อ
เปรียบเทียบกับวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่ไมสูบบุหร่ี  แสดงใหเห็นวา บุคคลใกลชิดใน
ครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน   
 
 ผลการศึกษาของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ในการสํารวจรอบที่ 3 (พ.ศ. 2551) พบวา  เหตุผล 3 อันดับแรกที่มีสวนใหเลิกสูบบุหร่ี คือ 
ความกังวลเร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ีที่มีตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหร่ี (รอยละ 94.8) ความ
ตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก (รอยละ94.7) และการที่ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบ
บุหร่ี (รอยละ94.1) (อารี จําปากลาย และคณะ   2553) 
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 สื่อโฆษณา 
  
 การโฆษณาจะมีผลทําใหลูกคาใชสินคามากข้ึน หรือทําใหผูใชอยูแลวใชมากข้ึน  
ผลการศึกษาที่ผานมาพบวา การสงเสริมการขายตาง  ๆ  มีผลตอการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุนมากที่สุด  
และการพบเห็นการโฆษณาอยูเสมอเปนสาเหตุสําคัญตอการสูบบุหร่ีของคนในวัยนี้ดวย  
การศึกษาหลายช้ินแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การโฆษณาหรือการดึงดูดความสนใจ  มี
ความสัมพันธกับการลองสูบบุหร่ีของเยาวชน  โอกาสที่เยาวชนไดรับหรือเขาถึงส่ือ
สามารถใชเปนตัวทํานายการสูบบุหร่ีในเยาวชนได เพราะวัยรุนมีความไวตอส่ือมากกวา
ผูใหญถึง   3 เทา (Centers for Disease Control and Prevention, 1994) การโฆษณามี
อิทธิพลตอวัยรุนมากกวาการชักชวนจากเพื่อน (Pollay  et al, 1996) นอกจากนี้  ยังพบวา 
บุหร่ียี่หอที่มีการโฆษณามาก จะมีผูสูบบุหร่ียี่หอนั้นมากตามไปดวย (Hammond et al,  2000) 
 
 ในทางกลับกัน  ส่ือโฆษณาก็มีผลใหผูสูบบุหร่ีไดรับความรูเกี่ยวกับอันตรายจาก
การสูบบุหร่ี ซึ่งอาจสงผลตอการเลิกสูบบุหร่ีไดเชนกัน  และผลการสํารวจของโครงการ
ติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ในกลุมผูใหญ 
รอบที่ 1 - 3 (พ.ศ. 2548 - 2551) พบวา  โทรทัศนเปนแหลงที่กลุมตัวอยางรับรูวา เปน
แหลงโฆษณาหรือใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีมากที่สุด (อารี  จําปากลาย 
และคณะ  2553)  และการศึกษาของ Melanie A. Wakefield และคณะ (2008)  ในประเทศออสเตรเลีย  
พบวา การดูโฆษณาท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการสูบบุหร่ี ประมาณ 4 คร้ังตอ 1 เดือน  ทําให
อัตราการสูบบุหร่ีของผูใหญลดลง  ซึ่งแสดงใหเห็นวา ส่ือโฆษณาอาจจะชวยปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผูใหญได  
 

ถึงแมปจจุบันจะมีการออกกฎหมายหามการโฆษณาบุหร่ีตามส่ือตางๆ ผูผลิต
และจําหนายบุหร่ีก็พยายามโฆษณาบุหร่ีทางออม  โดยผานทางแหลงอ่ืนๆ เชน โปสเตอร
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ  การต้ังโชวในจุดที่เห็นเดนชัดในรานคา เปนตน     จากผลการศึกษา
ของบุปผา   ศิริรัศมี และคณะ (2550) พบวา กลุมตัวอยางสังเกตเห็นการโฆษณาบุหร่ีในแหลง
ตาง  ๆไดแก  โทรทัศน  วิทยุ  โปสเตอร  ปายโฆษณาขนาดใหญ  หนังสือพิมพ/นิตยสาร  
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รานคา   ผูคาเรตามทองถนน  คอฟฟชอพ  ดิสโกเทค/คาราโอเกะ/เลาจน /สถานบันเทิงอ่ืน  ๆ 
เพิ่มข้ึนในทุกแหลง   

  
2.5   การเลิกสูบบุหรี่และปจจัยที่เก่ียวของกับการเลิกสูบบุหรี่ 
 

การเลิกสูบบุหร่ีไดสําเร็จและไมสําเร็จนั้นยอมข้ึนอยูกับสาเหตุและแรงจูงใจที่
กอใหเกิดการเลิกสูบบุหร่ีเปนสําคัญ  จากการทบทวนองคความรูที่ผานมา  พบวา  สาเหตุ
และแรงจูงใจที่สําคัญของการเลิกสูบบุหร่ีมักเกิดจากการที่บุคคลรอบขางขอรอง  โดยบุคคล
รอบขางจะคอยกระตุนเตือน  และเปนกําลังใจในการเลิกสูบบุหร่ี  นอกจากนี้  การกลัวเปนโรคที่
เกิดจากการสูบบุหร่ี  การตระหนักถึงโทษภัยของบุหร่ีที่อาจกอใหเกิดโรครายตางๆ และการเห็น
บุคคลรอบขางที่ประสบโรครายอันเนื่องมาจากบุหร่ี  ก็เปนแรงจูงใจใหเลิกสูบบุหร่ีไดเชนกัน 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ  2548; สรอย  อนุสรณธีรกุล และคณะ  2544; อรวรรณ  หุนดี  2542) 

   
 ผลการศึกษาของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ในเร่ืองเหตุผลที่ทําใหผูสูบบุหร่ีคิดจะเลิกสูบบุหร่ี  พบวา  เหตุผลสําคัญที่ทําใหคิดจะเลิก
สูบบุหร่ี  คือ ความวิตกกังวลในสุขภาพของตนเอง สุขภาพของคนรอบขางที่ไมสูบบุหร่ี  และ
ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ี (บุปผา  ศิริรัศมี และคณะ   2549, 2550 ; อารี  จําปากลาย 
และคณะ  2553)  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจรรยา เศรษฐบุตร และวรชัย ทองไทย 
(2550) ที่พบวา แรงจูงใจที่เลิกสูบบุหร่ี ไดแก เหตุผลดานสุขภาพหรือภาวะเจ็บปวย  
เหตุผลวาเบ่ือ สวนอีกประมาณรอยละ 10  เห็นวา การสูบบุหร่ีเปนส่ิงไมดี ไมมีประโยชน 
และไมใชส่ิงจําเปนของชีวิต และการศึกษาของสรพงษ  เจริญกฤตยาวุฒิ (2551) พบวา 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลิกสูบบุหร่ีไดสําเร็จของประชากรไทย ไดแก เพศ  อายุ  สาเหตุ
การเร่ิมสุบบุหร่ี  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  เขตที่พักอาศัย  ระดับรายได  ความ
พยายามในการเลิกสูบบุหร่ี  การด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมมึนเมา  และภูมิภาคที่อาศัย  และ
จากการศึกษาของ Baddouna และ Wehdeh-Chidiac (2001) ศึกษาเปรียบเทียบอัตรา
การเลิกสูบบุหร่ีระหวางผูชายกับผูหญิง  พบวา อัตราการเลิกสูบบุหร่ีมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับอายุ  ระดับการศึกษา  และอาชีพ  ผูที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษามีอัตราการ
เลิกสูบบุหร่ีเทากับ 0.44 และผูที่ไมมีงานทํามีอัตราการเลิกสูบบุหร่ีเพียง 0.05 
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สวนท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การสํารวจติดตามผลระยะยาว นโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยคร้ังนี้
เปนการสํารวจรอบที่ 4  เพื่อนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชวงเวลาที่ทําการศึกษา  
ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ 2548) รอบที่ 2 (สิงหาคม – กันยายน 2549) 
รอบที่ 3 (มกราคม – มีนาคม  2551) และรอบที่ 4 (เมษายน – มิถุนายน  2552) 

 

ในสวนนี้  อธิบายถึงนิยามศัพท ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา วิธีการสุม
ตัวอยางในการสํารวจทั้ง 4 รอบ  แบบสัมภาษณที่ใชในการเก็บขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
การอบรมพนักงานสัมภาษณ  การควบคุมคุณภาพงานสนาม  รวมทั้งประเด็นขอพิจารณา
ดานจริยธรรม 

 

3.1 นิยามศัพท 
 

บุหร่ี หมายถึง บุหร่ีที่ผลิตจากโรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือบุหร่ีที่ไมได
ผลิตจากโรงงาน ไดแก บุหร่ีที่มวนเองโดยใชวัสดุหางายในทองถิ่น อาจเปนกระดาษ 
ใบตอง ใบจาก เปนตน 
 

ผูสูบบุหร่ี หมายถึง ผูที่ตอบวา ตลอดชีวิตเคยสูบบุหร่ีหรือยาเสนต้ังแต 100 มวนข้ึน 
ไป  และสูบบุหร่ีหรือยาเสนอยางนอยอาทิตยละ 1 คร้ัง ในชวงเวลาที่ทําการสํารวจ   
 

ครัวเรือน หมายถึง การที่มีบุคคลหรือกลุมบุคคลที่อาศัยอยูในบานเทานั้น  สําหรับ
บุคคลที่อาศัยอยูในสถานที่อ่ืนๆ เชน  สถานสงเคราะห  บานเด็กกําพรา  เรือนจํา  เปนตน  
ไมรวมอยูในการศึกษานี้ 

 

เขตเมือง หมายถึง พื้นที่ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเปนเขตเทศบาล  
นอกเหนือจากนั้นจัดเปนเขตชนบท   
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
 
 ประชากรที่ศึกษา 

 
ประชากรที่อยูในกรอบของการศึกษาคร้ังนี้ คือ หญิงและชายที่มีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป  

และตลอดชีวิตเคยสูบบุหร่ีหรือยาเสนต้ังแต 100 มวนข้ึนไป  และสูบบุหร่ีหรือยาเสนอยางนอย
อาทิตยละ 1 คร้ัง ในชวงเวลาที่ทําการสํารวจ  และเปนบุคคลที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่ตกเปน
ตัวอยางของการศึกษาคร้ังนี้   

 
วิธีการสุมตัวอยาง 
 
ในการสํารวจรอบที่ 1 (พ.ศ. 2548) ไดสุมตัวอยางจํานวน 2,000 คน ทั้งเพศชายและ

เพศหญิงอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป อาศัยอยูในครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยางของการศึกษา    โดย
ในแตละครัวเรือนเลือกผูสูบบุหร่ีเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน  ในการเลือกกลุม
ตัวอยางไดออกแบบใหเปนตัวแทนในระดับภาค  ตัวแทนในเขตเมือง  และเขตชนบท  โดยใช
การสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  (Stratified Multi-stage Sampling)  โดยแบงเปน  
กรุงเทพมหานคร และ 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ
ภาคใต  ในแตละภาค สุมมา 2 จังหวัด รวมทั้งหมดสุมได 9 จังหวัด ไดแก  กรุงเทพมหานคร  
เชียงใหม  แพร  นครราชสีมา  หนองคาย  นครปฐม  สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช  และ
สงขลา  โดยในแตละจังหวัดกําหนดใหมีทั้งเขตเมือง  และเขตชนบท     

 
ในแตละจังหวัดที่สุมได (ยกเวนกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะอธิบายแยกตางหาก) สุม 2 อําเภอ

ที่อยูในเขตชนบท และ 1 อําเภอที่อยูในเขตเมือง สําหรับอําเภอในเขตชนบทของภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต สุม 2 ตําบล จาก  1  อําเภอ สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุม 4 ตําบล  
จาก  1  อําเภอ  สวนอําเภอที่อยูในเขตเมืองของทุกภาค  สุม  2  ตําบล  จาก 1 อําเภอ   โดย
ใชขนาดของประชากรในพื้นที่เปนเกณฑ (Probability Proportional to Size: PPS) 
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ในการสุมข้ันตอนสุดทายคือ  การสุมหมูบานในพื้นที่ที่เปนเขตชนบท  และสุมเขตแจงนับ 
(Census Block) ในเขตพ้ืนที่ที่เปนเขตเมือง จํานวนหมูบาน/เขตแจงนับที่สุมข้ึนอยูกับ
จํานวนประชากรในแตละตําบล รวมทั้งหมดสุมได 125 หมูบาน/เขตแจงนับ แยกตามเขตเมือง  
และเขตชนบท  ดังนี้ 

 
ในเขตชนบทจํานวนหมูบานที่สุมไดทั้งหมด 87 หมูบาน กระจายตามภาค และ

จํานวนหมูบาน/เขตแจงนับที่สุมไดในเขตเมือง  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) สุมได  25  เขตแจงนับ  
ดังนี้ 

 
ภาคเหนือ 18 หมูบาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 หมูบาน 
ภาคกลาง 20 หมูบาน 
ภาคใต 13 หมูบาน 

 
ในเขตเมือง (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  สุมได 25 หมูบาน / เขตแจงนับ  ดังนี้ 
 
ภาคเหนือ 5 หมูบาน / เขตแจงนับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 หมูบาน / เขตแจงนับ 
ภาคกลาง 9 หมูบาน / เขตแจงนับ 
ภาคใต 3 หมูบาน / เขตแจงนับ 

 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สุม 13 เขต ในแตละเขตสุม 1 เขตแจงนับ (Census Block) 

โดยใชขอมูลเขตแจงนับของสํานักงานสถิติแหงชาติ   
 
 
 
 



32 

 

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 - 13 

รวม 38 87 125 
 

การสุมตัวอยางในแตละหมูบาน/เขตแจงนับ  ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนผูสูบบุหร่ี
ที่มีอายุ ต้ังแต 18 ปข้ึนไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวนหมูบานละ 16 ราย รวมได
จํานวนตัวอยางทั้งหมด 2,000 ราย โดยมีข้ันตอนในการสุมตัวอยาง คือ  

 

ขั้นตอนแรก เมื่อทีมพนักงานสัมภาษณเขาไปที่หมูบานหรือเขตแจงนับ ไดทําการราง
แผนที่ของหมูบานและจัดทําบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือนที่อยูในหมูบานใหเปนปจจุบัน  

ขั้นตอนที่สอง ทําการจับฉลากสุม 70 ครัวเรือนจากบัญชีครัวเรือน  ครัวเรือนที่ถูกสุม
ไดกอน  จะเปนครัวเรือนที่พนักงานสัมภาษณเขาไปติดตอเพื่อทําการสัมภาษณกอน   

ขั้นตอนที่สาม สุมผูสูบบุหร่ีเพื่อตอบแบบสัมภาษณ เร่ิมจากการเก็บขอมูล   
ครัวเรือนรวมทั้งจํานวนสมาชิกในครัวเรือน  ที่ระบุ อายุ  เพศ  และสถานภาพการสูบบุหร่ี  
เมื่อพบวา มี ผูที่เขาขายเปนกลุมตัวอยางมากกวา 1 คน       ในแตละครัวเรือนสุมเพียงผูชาย 1 คน 
และผูหญิง 1 คน โดยใชเทคนิคคิชกริด (Kish  Grid)  เทคนิคนี้ประกอบดวยตาราง  ซึ่งมี  
   แนวนอนที่ใชจํานวนผูสูบบุหร่ีที่

อยู ในขายสําหรับแนวต้ังจะใชตัวเลข 
ตั วสุ ดท ายของอายุ ของสมาชิ ก
ครัวเรือนที่อยูอันดับ แรกในตาราง
ครัวเรือนดังตัวอยาง 

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 
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ในการสํารวจรอบที่ 2  (พ.ศ. 2549)  เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการ
สํารวจรอบที่ 1  เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 
โดยในการสํารวจรอบที่ 2 คณะวิจัยไดใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ   เพื่อ
ติดตามกลุมตัวอยางทั้ง 2,000 ราย ที่สัมภาษณไดในรอบที่ 1 ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  โดย
มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

 

1.    ทําหนังสือราชการเพื่อขอความรวมมือจากผูใหญบาน และผูนําชุมชนที่ตกเปน
กลุมตัวอยาง  สํารวจดูวากลุมตัวอยางยังอยูในพื้นที่จํานวนเทาใด  และขอใหแจงกลุม
ตัวอยางทราบวาคณะวิจัย จะขอสัมภาษณในรอบที่ 2 (ตามกําหนดวัน เวลา ที่วางแผนไวใน
แตละพื้นที่)   

2.     ทําการติดตอโดยตรงผานทางโทรศัพทเพื่อขอนัดหมายวัน  เวลาที่จะทําการ
สัมภาษณ 

3.       กรณีที่กลุมตัวอยางไมอยูบาน  หรือติดธุระ  คณะวิจัยไดเยี่ยมติดตามซ้ํา  (สูงสุด  4 คร้ัง)  
เพื่อติดตามสัมภาษณ 

 
นอกจากติดตามสัมภาษณกลุมตัวอยางเดิมแลว   ไดมีการสุมตัวอยางใหมเพิ่มเติม  

ใชวิธีการเลือกตัวอยางเชนเดียวกับรอบที่ 1  โดยเลือกในตําบล / แขวงเดียวกับรอบที่ 1  การเพิ่ม
กลุมตัวอยางใหมในการสํารวจรอบที่ 2  มีเหตุผลสําคัญคือ 

 
1.    เพื่อทดแทนกลุมตัวอยางเดิมที่ไมสามารถติดตามสัมภาษณไดในรอบที่ 1  

เพื่อใหจํานวนตัวอยางในแตละรอบของการสํารวจ  มีจํานวนใกลเคียงกัน  และเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะหเชิงสถิติ 

2.   การเพิ่มกลุมตัวอยางใหมในแตละรอบของการสํารวจจะชวยตรวจสอบผลใน
การวิเคราะหขอมูล วาจะมีผลกระทบที่เกิดจากการติดตามสัมภาษณซ้ําได  (Testing effect) 
เนื่องจากแบบสัมภาษณในการสํารวจแตละรอบใชคําถามเดิมเปนหลัก  มักมีขอวิพากษเร่ือง
กลุมตัวอยางเดิมจําคําถามที่เคยถามในรอบกอนได  ทําใหคําตอบที่ไดรับ (โดยเฉพาะเร่ืองที่
เกี่ยวกับความรู)  อาจเกิดจากการพัฒนาหรือคนหาคําตอบจากแหลงตาง ๆ ภายหลังจากถูก
สัมภาษณในรอบกอน    
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ในการสํารวจรอบท่ี 3 เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1 
และรอบที่ 2 เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 
และรอบที่ 3  นอกจากนี้  ไดมีการสุมตัวอยางเพิ่มเติม จํานวน 37 หมูบานโดยใชวิธีการ
เชนเดียวกับรอบที่ 2  

 

ในการสํารวจรอบท่ี 4  เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1 
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 
รอบท่ี 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4     โดยไดมีการสุมหมูบานและตัวอยางใหมเพิ่มเติมอีก 18 หมูบาน  
โดยใชวิธีการเชนเดียวกับรอบที่ผานมา  และไดมีการตัดหมูบานตัวอยางเดิมออกไป 29 หมูบาน 
ทั้งนี้เพื่อปองกันผลกระทบจากการสัมภาษณซ้ํา (Testing Effect) และเพื่อคงจํานวนหมูบาน
ใหใกลเคียงกันในแตละรอบของการสํารวจ     

 

จํานวนหมูบานที่ตัดออกและเก็บเพิ่มในการสํารวจรอบที่ 4 สรุปไดดังนี้ 
 

ตาราง 3.2 สรุปจํานวนหมูบาน/เขตแจงนับที่ตัดออกและเก็บเพิ่มในการสํารวจ 
               รอบท่ี 4 
 

จังหวัด 

จํานวน 
หมูบาน/ 

เขตแจงนับ 
ในการสํารวจ 

รอบที่ 3 

จํานวน 
หมูบานที่ตัดออก/ 

เขตแจงนับ 
ในการสํารวจ 

รอบที่ 4 

จํานวน 
หมูบาน/ 

เขตแจงนับ     
ที่เก็บเพ่ิมในการ
สํารวจรอบที่ 4 

จํานวนหมูบาน/ 
เขตแจงนับ 
ทั้งหมด 

ในการสํารวจ 
รอบที่ 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 
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จํานวนหมูบานทั้งหมดที่ทาํการสํารวจทัง้ 4 รอบ สรุปไดดังนี ้
 

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

 

ภาค จังหวัด 

จํานวน
หมูบาน/ 

เขตแจงนับ 
ในรอบที่ 1 

จํานวน
หมูบาน/ 

เขตแจงนับ 
ในรอบที่ 2 

จํานวน
หมูบาน/ 

เขตแจงนับ
ในรอบที่ 3 

จํานวน
หมูบาน/ 

เขตแจงนับ 
ในรอบที่ 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 
สมุทรสาคร 14 17 21 19 

ใต 
  

นครศรีธรรมราช 8 10 13 11 
สงขลา 8 10 15 12 

รวม 125 157 194 183 
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 จํานวนตัวอยางที่ทาํการสํารวจทั้ง 4 รอบ สรุปไดดังนี้ 
 

 ตาราง 3.4  จํานวนตัวอยางจากการสํารวจในรอบที่ 1  รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามภาคและจังหวัด  
  

ภาค จังหวดั 
 

รอบที่ 1 
ตัวอยางเกา 
รอบที ่2 

ตัวอยางใหม 
รอบที ่2 

รวมทั้งหมด 
รอบที่ 2 

ตัวอยางเกา 
รอบที ่3 

ตัวอยางใหม 
รอบที่ 3 

รวมทั้งหมด 
รอบที่ 3 

ตัวอยางเกา 
รอบที ่4 

ตัวอยางใหม 
รอบที ่4 

รวมทั้งหมด 
รอบที่ 4 

กรุงเทพมหานคร 208 99 96 195 126 96 222 188 112 300 
เหนือ เชียงใหม 192 157 32 189 169 48 217 179 32 211 

แพร 176 158 48 206 190 32 222 177 16 193 
อีสาน หนองคาย 352 286 80 366 351 80 431 345 48 393 

นครราชสีมา 352 254 80 334 327 96 423 356 48 404 
กลาง นครปฐม 240 208 64 272 234 48 282 239 16 255 

สมุทรสาคร 224 191 48 239 225 64 289 232 16 248 
ใต นครศรีธรรมราช 128 109 32 141 130 48 178 126 0 126 

สงขลา 128 106 32 138 126 80 206 152 0 152 
 รวม 2,000 1,568 512 2,080 1,878 592 2,470 1,994 288 2,282 

อัตราการคงอยู  78.4   90.3   80.7   
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3.3  แบบสัมภาษณ 
 

แบบสัมภาษณ ที่ใชในการสํารวจรอบที่ 4 นี้ประกอบดวยแบบสัมภาษณ  3  ชุด  
คือ  

1. แบบสัมภาษณสําหรับกลุมตัวอยางเกาที่ยังสูบบุหร่ี   
2. แบบสัมภาษณสําหรับกลุมตัวอยางเกาที่เลิกสูบบุหร่ี 
3. แบบสัมภาษณสําหรับกลุมตัวอยางใหมที่สูบบุหร่ี   

 
แบบสัมภาษณทั้ง 3 ชุด ไดผานกระบวนการพัฒนาหลายข้ันตอน  ดังนี้ 
 
ขั้นตอนแรก  เร่ิมจากการพัฒนาแบบสัมภาษณภาษาอังกฤษที่ใชในการสํารวจใน

หลายประเทศ ภายใตโครงการ International Tobacco Control Policy Survey (ITC) ใน
ขณะเดียวกันแบบสัมภาษณชุดนี้ไดถูกพัฒนาใหคลายคลึงกับแบบสัมภาษณที่ใชเก็บขอมูล
สําหรับผูสูบบุหร่ีในประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเปนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(ITC-SEA)ที่ทําการสํารวจในโครงการนี้คูขนานกับประเทศไทย  

ขั้นตอนที่สอง  ปรับเปล่ียน  เพิ่มเติมขอคําถามใหสอดคลองกับนโยบาย ขอบังคับ
และกฎหมายใหมที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีในประเทศไทย  

ขั้นตอนที่สาม  แปลตนฉบับแบบสัมภาษณเปนภาษาไทย และนําไปทดลองใชเก็บขอมูล
ในอําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  

ขั้นตอนท่ีสี่  ปรับปรุงแกไข และแปลกลับเปนภาษาอังกฤษ (Back Translation) 
อีกคร้ังหนึ่ง  

ขั้นตอนที่หา  นําแบบสัมภาษณชุดที่แปลกลับเปนภาษาอังกฤษไปเปรียบเทียบกับ
ตนฉบับเดิม  มีการปรับปรุงแกไขในสวนที่มีการสื่อความหมายไมตรงกันใหตรงกัน  หลังจาก
นั้นจึงแปลแบบสัมภาษณเปนภาษาไทยเพื่อใชในการเก็บขอมูลจริง   

 
แบบสัมภาษณสําหรับกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม ประกอบดวย

คําถามเกี่ยวกับขอมูลครัวเรือน  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ความรูเร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ีตอ
สุขภาพ  ฉลากคําเตือน  การรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี การโฆษณา/การสงเสริมการขายบุหร่ี 
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การหามจัดแสดงบุหร่ี ณ จุดขาย  ราคาบุหร่ี แหลงที่ซื้อผลิตภัณฑยาสูบ  ความพยายามใน
การเลิกสูบบุหร่ีและใชสารนิโคตินทดแทน  การรับรูความเส่ียงและความกังวลเร่ืองสุขภาพ  
การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ี  การไดรับความชวยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย จิตวิทยาสังคม
และความเช่ือเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  และขอมูลดานศาสนา  

 
แบบสัมภาษณสําหรับกลุมตัวอยางเกาที่เลิกสูบบุหรี่แลว  ประกอบดวย

คําถามเกี่ยวกับขอมูลครัวเรือน  ประวัติการสูบบุหร่ี  ความรูเร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ี
ตอสุขภาพ  ฉลากคําเตือน  การโฆษณาสงเสริมการขายบุหร่ี  การหามจัดแสดงบุหร่ี ณ จุดขาย  
การรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี  การเลิกสูบบุหร่ีและการใชสารนิโคตินทดแทน  ความเช่ือ
เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหร่ี  การรับรูความเส่ียงและความกังวลเร่ืองสุขภาพ  การจํากัดพื้นที่สูบ
บุหร่ี ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตบุหร่ี  การไดรับความชวยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย   
จิตวิทยาสังคมและความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  และขอมูลดานศาสนา 

 
แบบสัมภาษณทั้ง 3 ชุดมีโครงสรางคําถามคลายคลึงกัน  แตมีรายละเอียดของ

คําถามบางสวนที่แตกตางกันตามลักษณะของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม  รายละเอียดของ 
แบบสัมภาษณสามารถดูไดจาก  http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/Research/ITC/ 
Questionnaire-Wave4.htm  

 
3.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
ในแตละทีมปฏิบัติงานเก็บขอมูลภาคสนาม  ประกอบดวยผูควบคุมงานสนาม 1 คน  

พนักงานสัมภาษณ  6-7 คน  โดยผูควบคุมงานสนามทําหนาที่ประสานงานโดยตรงกับ
นักวิจัยหลักของโครงการฯ  ในขณะเดียวกัน  คณะนักวิจัยไดจัดทีมออกไปควบคุมกํากับการ
เก็บขอมูลภาคสนามเปนระยะๆ ตลอดชวงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2552 ซึ่งเปนชวงเวลา
ของการเก็บขอมูลภาคสนามรอบที่ 4 
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วิธีการเก็บขอมูลดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจรอบที่ 3 โดยแบงออกเปน 2 
แบบ คือ   

 
แบบท่ี 1  ติดตามกลุมตัวอยางเกาในรอบที่ 1 รอบท่ี 2 และรอบที่ 3  โดย

จัดทําบัญชีรายช่ือ  และที่อยูของกลุมตัวอยางเกาในแตละหมูบาน  โดยไดรับความ
ชวยเหลือในการประสานงานจากผูใหญบานหรือผูแทน นําพนักงานสัมภาษณเขาไปติดตอ
ขอความยินยอมใหสัมภาษณในรอบนี้ เมื่อกลุมตัวอยางเกายินยอมใหความรวมมือในการ
ใหสัมภาษณ  พนักงานสัมภาษณจึงทําการสัมภาษณได 

 
แบบที่ 2  เปดหมูบานใหมเพิ่มเติมจากหมูบานเกาที่ไดทําการสํารวจในรอบที่ 3  

โดยดําเนินการตามข้ันตอนของการสุมตัวอยางเชนเดียวกับที่ไดดําเนินการในรอบที่ 1   
 
ในการสํารวจรอบท่ี 4 ผูสูบบุหร่ีใชเวลาในการใหสัมภาษณเฉล่ีย  60  นาที  สําหรับ

ผูเลิกสูบบุหร่ีใชเวลาในการใหสัมภาษณเฉล่ีย  58  นาที   
 

3.5  การอบรมผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ  
 
ในการอบรมผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ ไดดําเนินการกอนออกทํา

การเก็บรวบรวมขอมูล  โดยใชเวลา 4 วัน  ใน 2 วันแรกของการอบรมมีเนื้อหาครอบคลุม  
วัตถุประสงคของการสํารวจ  การเลือกกลุมตัวอยาง  ข้ันตอนของการสํารวจ  เนื้อหาของแบบ
สัมภาษณ  เทคนิคการสัมภาษณ  ขอพิจารณาเชิงจริยธรรม  ในวันที่ 3 ของการอบรม 
พนักงานสัมภาษณและผูควบคุมงานสนามไดออกไปทดลองฝกปฏิบัติจริงในอําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูนอกพื้นที่เก็บขอมูลจริง และในวันที่ 4 ของการฝกอบรม  เปน
การนําเสนอปญหาที่พบขณะฝกปฏิบัติงาน  และหาขอยุติเพื่อแกไขปญหาที่พบ 

 
ผูควบคุมงานสนามไดรับการอบรมเปนพิเศษในการเลือกครัวเรือน และเลือกคนที่

เปนตัวอยางของการสํารวจโดยใชเทคนิคคิชกริด ในขณะเดียวกัน  ผูควบคุมงานสนามยังมี
หนาที่ดูแลในเร่ืองจํานวนตัวอยางตามที่กําหนดไวในแผนการเก็บขอมูล เมื่อพบปญหาตอง
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รายงานใหนักวิจัยหลักของโครงการฯทราบทางโทรศัพท  หรือปรึกษาหารือกันโดยตรงขณะที่
ทีมนักวิจัยออกไปเยี่ยมควบคุมกํากับงานสนาม 
 
3.6   การควบคุมคุณภาพขอมูลและงานสนาม   
 

เพื่อใหแนใจวา  ขอมูลที่เก็บรวบรวมมามีความถูกตองและมีคุณภาพ  การควบคุม
กํากับงานสนามมีหลายวิธี  ส่ิงแรกคือ ผูควบคุมงานสนามในฐานะหัวหนาทีมไดเดินทาง
รวมกับพนักงานสัมภาษณ และทําหนาที่ติดตอประสานกับผูนําชุมชน เพื่อเขาเก็บขอมูล 
และใหคําแนะนําพนักงานสัมภาษณอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  นอกจากนี้ ผูควบคุมงาน
สนามยังมีหนาที่ดูแลใหการดําเนินการเก็บขอมูลเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว   เมื่อมี
ปญหาหรือคําถามนอกเหนือจากความรูความเขาใจที่ไดรับจากการอบรม  ผูควบคุมงาน
สนามสามารถติดตอสอบถามขอคําปรึกษาจากนักวิจัยหลักของโครงการฯทางโทรศัพท
โดยตรง 

 
คณะนักวิจัยของโครงการฯไดจัดทําแผนการติดตามงานสนามเพือ่ออกเยีย่มทมีและ

ควบคุมกํากับงานสนาม  เพื่อใหแนใจวาพนักงานสัมภาษณทุกทีมไดรับการควบคุมกํากับ
อยางเพียงพอและทั่วถึงในขณะทําการเก็บขอมูล ในการเยี่ยมแตละครั้งมีการรับฟงความ
คืบหนาและปญหาที่พบในการปฏิบัติงานสนาม พรอมทั้งใหคําแนะนําในการแกไขปญหา  
นอกจากนี้  ยังมีการสุมตรวจความถูกตองและความสมบูรณของแบบสัมภาษณที่เก็บขอมูลเสร็จ
แลว  เมื่อพบขอผิดพลาดไดใหคําแนะนําเพื่อแกไขใหถูกตองตอไป 

 
3.7  ขอพิจารณาดานจริยธรรม  

 
ในการศึกษาคร้ังนี้  ไดพิจารณาประเด็นจริยธรรมในหลายดาน  ไดแก  การพิจารณา

โครงรางการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย การขอความยินยอม  การเก็บรักษา
ความลับของผูใหขอมูล  และการใหส่ิงตอบแทน   
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โครงรางการวิจัยและเคร่ืองมือวิจัยไดถูกนําเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหดําเนินการวิจัยได  
(IRB:Ref.0517.191/0705)  

 
การขอความยินยอม โดยพนักงานสัมภาษณแจงใหผู สูบบุหร่ีไดรับทราบถึง

วัตถุประสงคของโครงการฯ   ตลอดจนการเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ  และใชขอมูลเพื่อ
การวิเคราะหในภาพรวมเทานั้น  โดยเอกสารช้ีแจงโครงการฯ ดังกลาวแสดงอยูในปกหนาดาน
ในของแบบสัมภาษณ   รวมทั้งกรณีที่ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการฯ เพิ่มเติม 
สามารถซักถามจากพนักงานสัมภาษณ หรือติดตอสอบถามไปยังหัวหนาโครงการวิจัย ที่
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได   เมื่อผูสูบบุหร่ีใหความยินยอมแลว 
พนักงานสัมภาษณไดขอใหผูสูบบุหร่ีลงนามในแบบใหความยินยอมของโครงการฯ   

 
ประเด็นเร่ืองความเปนสวนตัว  และการเก็บรักษาความลับของผูใหสัมภาษณ เปน

เร่ืองที่โครงการฯ ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยผูตอบไดใหสัมภาษณในสถานที่ที่มีความ
เปนสวนตัว  พนักงานสัมภาษณไดย้ําในเร่ืองการเก็บรักษาขอมูลของผูตอบเปนความลับ  
และไมเปดเผยชื่อของผูใหสัมภาษณตอสาธารณะ ขอมูลไดถูกนําไปใชเพื่อการวิจัยเทานั้น 
โดยจะถูกนาํไปวิเคราะหในภาพรวม  และนําเสนอเปนรายงานการวิจัย  

 
เมื่อเสร็จการสัมภาษณ  ผูใหสัมภาษณไดรับเงินจํานวน 300 บาทจากโครงการฯ   

เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณสําหรับความรวมมือและชดเชยเวลาทีใ่ชในการใหสัมภาษณ 
 
 



สวนท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

ในสวนที่ 4 ผลการวิจัยนี้ นําเสนอผลการศึกษาเปน 6 สวน โดยในสวนที่ 4.1 - 4.5  
นําเสนอผลการสํารวจในรอบที่ 4  สําหรับสวนที่ 4.6 เปนการเปรียบเทียบผลการสํารวจรอบที่ 
1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ในแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้  คือ  

 
4.1  ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (ทั้งกลุมตัวอยาง

ผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่) กระจายตามเขตที่อยูอาศัย เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  
ระดับการศึกษา  อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  จํานวนสมาชิกที่สูบบุหร่ีในครัวเรือน และ
การประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง 

 

4.2  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่) ครอบคลุมประเด็น
จํานวนบุหร่ีที่สูบตอวัน  ชวงเวลาที่สูบบุหร่ีมวนแรก  การประเมินสภาพการติดบุหร่ีของตนเอง  
ประเภทของบุหร่ีที่สูบ  แหลงที่ผลิตบุหร่ี  เหตุผลในการเลือกยี่หอบุหร่ี  เหตุผลที่เลือกสูบบุหรี่
มวนเอง แหลงที่ซื้อบุหร่ี  การรับรูเร่ืองอันตรายของบุหร่ีโรงงานกับบุหร่ีมวนเอง  ความ
พยายามเลิกสูบบุหร่ี  แผนการเลิกสูบบุหร่ี  และเหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหร่ี  

 
4.3  ความรู และทัศนคติตอบุหรี่กับสุขภาพ  การรับรูเรื่องฉลากคําเตือนบน

ซองบุหรี่ และการรับรูการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยาง
ผูสูบบุหรี่)   ครอบคลุมประเด็นผลกระทบจากการสูบบุหร่ี ทัศนติตอการสูบบุหร่ี การรับรู
เร่ืองฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี ความสนใจในบริการสายดวนเลิกสูบบุหร่ี ความคิดเห็น
เร่ืองผูนําศาสนากับการจูงใจใหเลิกสูบบุหร่ี ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตบุหร่ี และการเคย
เห็นการสงเสริมการขายบุหร่ี 
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4.4  พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยางผูเลิกสูบบุหรี่) ประเด็นที่
ครอบคลุม คือ ลักษณะการเลิกสูบบุหร่ี  การเคยกลับไปสูบบุหร่ีต้ังแตเลิกสูบบุหร่ี  เหตุผลที่มี
สวนชวยใหเลิกสูบบุหร่ี  ความมั่นใจวายังคงเลิกสูบบุหร่ีตอไป  และการประเมินสุขภาพต้ังแต
เลิกสูบบุหร่ี   

 
4.5  เปรียบเทียบการเลิกสูบบุหรี่  ความรู  การรับรู  และความคิดเห็น

ระหวางกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่  ครอบคลุม ลักษณะการเลิกสูบบุหร่ี  
เหตุผลที่ทําใหคิดถึงการเลิกสูบบุหร่ี  เหตุผลที่ทําใหเลิกสูบบุหร่ี  ความรูเร่ืองผลกระทบจาก
การสูบบุหร่ีตอสุขภาพ  การรับรูฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี การรับรูการประชาสัมพันธ
อันตรายจากการสูบบุหร่ี  การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีภายในบาน  ความเห็นตอการจํากัดพื้นที่สูบ
บุหร่ีในสถานที่สาธารณะ  ไนทคลับ  ดิสโกเทค  หรือบาร  สถานที่ทํางาน  สถานที่ที่ใช
เคร่ืองปรับอากาศ  และการไดรับคําแนะนํา  หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหร่ี 

 
4.6  การเปรียบเทียบการรับรูนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบและการ

รณรงคตอตานการบริโภคยาสูบ ระหวางการสํารวจรอบท่ี 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบท่ี 4 (ทั้งกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่) ครอบคลุม การรับรูการรณรงค
ตอตานการสูบบุหร่ีผานส่ือตางๆ  การรับรูฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี การเห็นการวางโชวบุหร่ี 
ณ จุดขาย การเห็นการโฆษณาบุหร่ีจากแหลงตางๆ การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในบาน การจํากัด
พื้นที่สูบบุหร่ีในที่ทํางาน และความคิดเห็นเร่ืองการจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในที่สาธารณะ   

 

4.1  ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ   
      (กลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่) 
 

ในการสํารวจรอบที่ 4 มีจํานวนตัวอยางทั้งส้ิน 2,282 คน เปนกลุมตัวอยางที่เคยถูก
สัมภาษณจากการสํารวจรอบที่ผานมา 1,994 คน (ในจํานวนนี้เปนผูสูบบุหร่ี 1,621 คน 
และผูเลิกสูบบุหร่ีจํานวน 373 คน)   และเปนกลุมตัวอยางใหมที่สูบบุหร่ีจํานวน 288 คน  
รวมกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีทั้งหมด 1,909 คน   เมื่อแยกตามเขตที่อยูอาศัย พบวา กลุมตัวอยางเกา  
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สวนใหญเปนกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 62.1)  ในขณะที่มากกวาสามในส่ี
ของกลุมตัวอยางใหมนั้นอยูในเขตชนบท (รอยละ 77.8)  

 
ในการนําเสนอลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ นี้ อธิบาย

เปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางเดิมและกลุมตัวอยางใหมที่เก็บเพิ่มเขามาในรอบที่ 4 
ตามดวยการเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ี แยกตามเขต
เมืองและเขตชนบท 
 
 เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา รอยละ 90 ของกลุมตัวอยางเปนเพศชาย และมีเพศ
หญิงเพียงรอยละ 10 เมื่อพิจารณาตามกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม พบวา กลุม
ตัวอยางใหมมีสัดสวนของเพศหญิงสูงกวากลุมตัวอยางเกา (รอยละ 13.9 และรอยละ 9.2 
ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ก)  

 
สัดสวนเพศแยกตามกลุมผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ีไมแตกตางกัน แตเมื่อ

พิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ในกลุมผูสูบบุหร่ีสัดสวนของเพศชายในเขตชนบทสูง
กวาในเขตเมืองเล็กนอย (รอยละ 93.7 และรอยละ 85.9 ตามลําดับ)    ในขณะที่ในกลุม
ผูเลิกสูบบุหร่ีสัดสวนของเพศชายในเขตเมืองและเขตชนบทใกลเคียงกัน (รอยละ 90.2 
และรอยละ 90.4 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ฌ) 

 
การสูบบุหร่ีของเพศหญิงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเมื่อพิจารณาต้ังแตการสํารวจรอบที่ 1 

กลาวคือ สัดสวนผูสูบบุหร่ีที่เปนเพศหญิงมีรอยละ 8.6 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอยละ 9.1 
ในการสํารวจรอบที่ 2 รอยละ 9.0 ในการสํารวจรอบที่ 3 และรอยละ 10.0 ในการสํารวจ
รอบที่ 4  การเพิ่มข้ึนนี้เกิดข้ึนในกลุมผูหญิงที่อยูในเขตเมือง กลาวคือ เพศหญิงสูบบุหร่ีที่
อยูในเขตเมืองมีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 12.2 ในการสํารวจรอบที่ 1  รอยละ 12.8 ใน
การสํารวจรอบที่ 2   รอยละ 13.5 ในการสํารวจรอบที่ 3   และรอยละ 14.1 ในการสํารวจรอบที่ 4     
สําหรับการสูบบุหร่ีของเพศชาย  ในภาพรวม มีแนวโนมคงที่ แตเมื่อพิจารณาแยกตามเขต
ที่อยูอาศัย  พบวา  ผูชายสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองมีแนวโนมลดลงเล็กนอย  (รอยละ 87.8 
ในการสํารวจรอบที่ 1   รอยละ 87.2  ในการสํารวจรอบที่ 2    รอยละ  86.5  ในการสํารวจรอบที่ 3   



46 

และรอยละ 85.9  การสํารวจรอบท่ี 4) (บุปผา ศิริรัศมี  และคณะ   2549,  2550  และอารี  จําปากลาย 
และคณะ  2553) 
  

เมื่อแยกกลุมตัวอยางตามรายกลุมอายุ คือ นอยกวา 40 ป 40-49 ป 50-59 ป 
และ 60 ป ข้ึนไป พบวา การกระจายของกลุมตัวอยางในแตละกลุมอายุใกลเคียงกัน คือ 
รอยละ 27.3 รอยละ 22.6 รอยละ 24.1 และรอยละ 26.0 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการ
กระจายตามรายอายุแยกตามกลุมตัวอยางเกา และกลุมตัวอยางใหม พบวา กลุมตัวอยาง
ใหมมีอายุนอยกวากลุมตัวอยางเกา (อายุเฉล่ีย 45.4 ป และ 50.5 ป ตามลําดับ) กลุม
ตัวอยางใหมที่มีอายุนอยกวา 40 ป มีรอยละ 40.3 ในขณะที่กลุมตัวอยางเกาที่มีอายุนอย
กวา 40 ป มีเพียงประมาณหน่ึงในส่ี  (ตาราง 4.1ข) 

 
เมื่อพิจารณากลุมอายุตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา อายุเฉล่ียของผูเลิกสูบ

บุหร่ีสูงกวาผูสูบบุหร่ีประมาณ 7 ป (55.8 ป และ 48.7 ป ตามลําดับ)  สอดคลองกับเมื่อ
พิจารณาตามกลุมอายุ เชน สัดสวนผูที่อายุ 60 ป ข้ึนไป  ในกลุมผูเลิกสูบบุหร่ีมีรอยละ  
39.7  และกลุมผูสูบบุหร่ี รอยละ 23.4  (ตาราง 4.1ฌ)   

 
พิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีที่อาศัยอยูในเขตชนบทมีอายุ

เฉล่ียสูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีที่อาศัยอยูในเขตเมือง (51.3  ป  และ 45.6 ป 
ตามลําดับ)  สําหรับกลุมตัวอยางที่เลิกสูบบุหร่ีที่อาศัยอยูในเขตชนบทมีอายุเฉล่ียสูงกวา
กลุมตัวอยางที่ เลิกสูบบุหร่ีที่อาศัยอยูในเขตเมืองเล็กนอย (56.8  ป  และ 53.6 ป 
ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ฌ) 
 
 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพสมรส  พบวา กลุมตัวอยางมากกวาสามในส่ีมี
สถานภาพสมรสคู คือ อยูกินกับคูสมรส     รอยละ 11.4 เปนโสด   และรอยละ 10.9 มีสถานภาพ
หมาย หยาหรือแยก    เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรสแยกตามกลุมตัวอยางเกาและกลุม
ตัวอยางใหม ขอมูลชี้วา กลุมตัวอยางเกาเปนผูมีสถานภาพสมรสคูสูงกวากลุมตัวอยางใหม 
(รอยละ 78.8 และรอยละ 69.8 ตามลําดับ) แตมีสัดสวนการเปนหมาย หยา หรือแยก 
ในสัดสวนที่ตํ่ากวากลุมตัวอยางใหม (รอยละ 10.7  และรอยละ 12.2 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ค) 
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เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรสตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา รอยละ 77.0 
ของผูสูบบุหร่ี และ รอยละ 81.5 ของผูเลิกสูบบุหร่ีมีสถานภาพสมรสคู นอกจากน้ี ผูสูบ
บุหร่ีมีสถานภาพโสดในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ีเกือบสองเทา (รอยละ 12.3  และ
รอยละ 6.7 ตามลําดับ)     เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูที่อยูในเขตเมืองเปน
โสด  หมาย หยาหรือแยก  ในสัดสวนที่สูงกวาผูที่อยูในเขตชนบท  สอดคลองกันทั้งผูสูบบุหร่ี
และผูเลิกสูบบุหร่ี (ตาราง 4.1ญ) 
 

กลุมตัวอยางเรียนหนังสือเฉลี่ย 6.8 ป โดยเกือบสองในสาม (รอยละ 64.9) 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และอีกรอยละ 32.2 จบการศึกษาสูงกวาประถมศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม  พบวา กลุมตัวอยางใหมมี
การศึกษาสูงกวากลุมตัวอยางเกาเล็กนอย โดยกลุมตัวอยางใหมมีจํานวนปที่เรียนหนังสือ
เฉล่ีย 7 ป สัดสวนผูที่ไมเคยเรียนหนังสือมีเพียงรอยละ 1.4 และผูเรียนหนังสือจบระดับ
มัธยมศึกษาข้ึนไปมีรอยละ 36.8  ในขณะที่กลุมตัวอยางเกามีจํานวนปที่เรียนหนังสือ
เฉล่ีย  6.2 ป สัดสวนผูที่ไมเคยเรียนหนังสือมีรอยละ 3.1 และผูเรียนหนังสือจบระดับ
มัธยมศึกษาข้ึนไปมีรอยละ 31.5 (ตาราง 4.1ง) 

 
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาแยกตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยาง

ทั้งผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ี จบการศึกษาไมเกินระดับประถมศึกษาในสัดสวนสูงที่สุด 
(รอยละ 64.0 และรอยละ 69.7 ตามลําดับ)    ผูสูบบุหร่ีมีการศึกษาสูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ี 
เห็นไดจากกลุมผูสูบบุหร่ีจบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิก
สูบบุหร่ี (รอยละ 33.4 และรอยละ 25.7 ตามลําดับ)  ในขณะที่ผูไมเคยเรียนหนังสือเลย
ในกลุมผูเลิกสูบบุหร่ีสูงกวากลุมผูสูบบุหร่ี (รอยละ 4.6 และรอยละ 2.6  ตามลําดับ)    
อยางไรก็ตาม การที่ผูสูบบุหร่ีมีการศึกษาสูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ี  อาจเกี่ยวของกับอายุ  
พบวา ผูเลิกสูบบุหร่ีมีอายุมากกวาผูสูบบุหร่ี  ซึ่งเปนเร่ืองปกติที่กลุมตัวอยางที่เปนคนรุนใหมจะ
มีการศึกษาสูงกวาคนรุนเกา  นอกจากนี้  ยังพบวา ผูที่อาศัยอยูในเขตเมืองมีการศึกษาสูง
กวาผูที่อาศัยอยูในเขตชนบท ทั้งผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ี (ตาราง 4.1ฎ) 
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กลุมตัวอยางมีอาชีพเกษตรกรรมและนอกเกษตรกรรมในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 
คือ   รอยละ 42.4 และรอยละ 44.2 ตามลําดับ นอกจากนี้ รอยละ 13.4 ไมมีอาชีพหรือ
เปนแมบาน  การกระจายของกลุมตัวอยางดานอาชีพแตกตางกันระหวางกลุมตัวอยางเกา 
และกลุมตัวอยางใหม จากการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางเกาทํางานในภาคเกษตรกรรม
สูงกวากลุมตัวอยางใหมมากกวาสองเทา (รอยละ 45.1 และรอยละ 24.0 ตามลําดับ) 
ในขณะที่กลุมตัวอยางใหมทํางานนอกภาคเกษตรกรรม และไมประกอบอาชีพ สูงกวา
กลุมตัวอยางเกา  กลาวคือ รอยละ 59.0  และรอยละ 42.0 ตามลําดับ  สําหรับสัดสวน
การไมมีอาชีพ/แมบาน ของกลุมตัวอยางใหมและกลุมตัวอยางเกาคิดเปนรอยละ 17.0 
และรอยละ 12.9 ตามลําดับ (ตาราง 4.1จ) 

 
เมื่อพิจารณาอาชีพตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา ผูสูบบุหร่ีมีอาชีพนอกภาค

เกษตรกรรมมากที่สุด คือ รอยละ 46.0 ในขณะที่ผูเลิกสูบบุหรี่มีอาชีพเกษตรกรรม
มากที่สุด  (รอยละ 46.1) นอกจากนี้ พบวา ผูเลิกสูบบุหร่ีไมมีอาชีพมีสัดสวนที่สูงกวาผูสูบ
บุหร่ี (รอยละ 19.3 และรอยละ 12.3 ตามลําดับ)   เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา 
ผูที่อยูในเขตชนบททําอาชีพเกษตรกรรมสูงกวาผูที่อยูในเขตเมืองทั้งผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบ
บุหร่ี (ตาราง 4.1ฏ) 
 
 กลุมตัวอยางอยูในครัวเรือนที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 3.6 คน    
มากกวาคร่ึงอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 3-4 คน   ประมาณหนึ่งในส่ีอยู
ในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนไมเกินสองคน    สวนกลุมตัวอยางที่อยูในครัวเรือนที่มี
สมาชิก 5 คนข้ึนไปมีรอยละ 22.0   เมื่อเปรียบเทียบกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยาง
ใหม พบวา กลุมตัวอยางใหมอยูในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กกวากลุมตัวอยางเกาเล็กนอย 
กลาวคือ กลุมตัวอยางใหมอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 3.3 คน   
ในขณะที่กลุมตัวอยางเกามีสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 3.6 คน (ตาราง 4.1ฉ) 
 
 เมื่อพิจารณาขอมูลจํานวนสมาชิกในครัวเรือนตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา 
ไมแตกตางกันมากนัก อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบทอยูในครัวเรือนที่มี
สมาชิก 3-4 คนในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมือง ในขณะที่กลุมตัวอยางที่



49 

อยูในเขตเมืองมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากกวา 4 คนในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยาง
ที่อยูในเขตชนบท โดยเฉพาะในกลุมตัวอยางที่เลิกสูบบุหร่ี (รอยละ 27.6 และรอยละ 18.8 
ตามลําดับ) และ (ตาราง4.1ฐ)   
 

เมื่อพิจารณาจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูใน
ครัวเรือนที่ไมมีใครในครัวเรือนสูบบุหรี่ (รอยละ 70.9)  รอยละ 22.7 อยูในครัวเรือนที่มี
ผูสูบบุหร่ี 1 คน กลุมตัวอยางที่อยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ีสองคนข้ึนไปมีเพียงรอยละ 6.4  
เมื่อดูความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม พบวา กลุมตัวอยางเกาอยูใน
ครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ีอยางนอยหนึ่งคนสูงกวากลุมตัวอยางใหม (รอยละ 29.6 และรอยละ 
26.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ช) 

 
เมื่อพิจารณาจํานวนผูสูบบุหร่ีในครัวเรือนตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา เกือบ

สามในสี่ (รอยละ 73.2) ของผูสูบบุหร่ีรายงานวา  อยูในครัวเรือนที่ไมมีใครสูบบุหร่ีเลย 
(นอกจากตัวผูตอบเอง)   ประมาณหนึ่งในหาของผูสูบบุหร่ีอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี  1 คน 
และรอยละ 5.5 อยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี 2 คนข้ึนไป   ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองอยูใน
ครัวเรือนที่มีสมาชิกคนอ่ืนสูบบุหร่ีดวย ในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีในเขตชนบท (รอยละ 
30.1 และ รอยละ 24.1 ตามลําดับ)  ในกลุมผูเลิกสูบบุหร่ีนั้น พบวา สามในส่ีอยูใน
ครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหร่ี  หนึ่งในหาอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี  1 คน   และรอยละ 4.9 
อยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี 2 คนข้ึนไป   ผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองอยูในครัวเรือนที่ไม
มีผูสูบบุหร่ีสูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทเล็กนอย (รอยละ 77.2 และรอยละ 74.4 
ตามลําดับ)  สวนผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี 1 คน สูงกวา
ในเขตเมือง (รอยละ 22.0 และรอยละ 15.4 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ฑ) 
 

เมื่อใหประเมินสุขภาพของตนเอง กลุมตัวอยางประมาณคร่ึงหนึ่งประเมินวา
ตนเองมีสุขภาพอยูในระดับพอใช (รอยละ 49.9) ผูที่ประเมินวาตนเองมีสุขภาพดี ดีมาก 
หรือดีเยี่ยมมีสูงถึงรอยละ 38.4 ในขณะที่ผูที่ประเมินวาตนเองมีสุขภาพแยมีเพียงรอยละ 
11.9 กลุมตัวอยางเกาประเมินวาตนเองมีสุขภาพแยในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางใหม 
(รอยละ 12.3 และรอยละ 8.7 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ซ)  
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การประเมินสุขภาพของตนเองมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดระหวางผูสูบบุหร่ี
และผูเลิกสูบบุหร่ี กลาวคือ ผูเลิกสูบบุหร่ีประเมินตนเองวา  มีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยมใน
สัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีมากกวาสองเทา (รอยละ 75.3 และรอยละ 31.0 ตามลําดับ)   
ในขณะที่ผูสูบบุหร่ีประเมินตนเองวา มีสุขภาพแย ในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ี (รอยละ 
13.8 และรอยละ 2.1 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ในกลุมผูสูบบุหร่ีที่อยู
ในเขตชนบทประเมินตนเองวา   มีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยมในสัดสวนที่ตํ่ากวาผูที่อยูในเขตเมือง 
(รอยละ 28.8 และรอยละ 33.7 ตามลําดับ)  สวนในกลุมผูเลิกสูบบุหร่ีในเขตเมืองและเขตชนบท
ประเมินสุขภาพตนเองไมแตกตางกันมากนัก (ตาราง 4.1ฒ) 

 
4.2  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่) 
 

สําหรับกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี จํานวน 1,909 คน  นําเสนอขอมูลแยกพิจารณา
ตามเขตเมืองและเขตชนบท ในเร่ืองพฤติกรรมการสูบบุหร่ี   (ไดแก  จํานวนบุหร่ีที่สูบใน
แตละวัน ชวงเวลาที่สูบบุหร่ีมวนแรกในแตละวัน ประเภทของบุหร่ีที่สูบ เหตุผลในการ
เลือกยี่หอบุหร่ีที่สูบ และแหลงที่ซื้อบุหร่ีคร้ังลาสุด) การประเมินการติดบุหร่ีของตนเอง การ
รับรูเร่ืองอันตรายของบุหร่ีโรงงานเปรียบเทียบกับบุหร่ีมวนเอง และความพยายามในการ
เลิกสูบบุหร่ี (ไดแก  การเคยเลิกสูบบุหร่ี แผนการเลิกสูบบุหร่ี เหตุผลที่อาจมีสวนชวยให
เลิกสูบบุหร่ีได) 

 
เมื่อพิจารณา จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน  พบวา จํานวนบุหร่ีที่สูบตอวันโดยเฉล่ีย

คือประมาณ 10 มวน   มากกวาหนึ่งในสามของผูสูบบุหร่ี (รอยละ 35.0) สูบบุหร่ี 1 - 9 
มวนตอวัน  รอยละ 25.2 สูบบุหร่ี 10-14 มวนตอวัน และรอยละ 24.0 สูบบุหร่ี 15-20 มวน
ตอวัน   ผูสูบบุหร่ีที่สูบมากกวา 20 มวนตอวัน มีรอยละ 4.1  ขณะเดียวกัน  ผูสูบบุหร่ีที่
ไมไดสูบบุหร่ีทุกวัน  มีรอยละ 11.7    

 
เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองสูบบุหร่ีตอวัน

โดยเฉลี่ยมากกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทเล็กนอย (10.6 มวน และ 9.3 มวน ตามลําดับ)  
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นอกจากนี้  ยังพบวา ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองสูบบุหร่ีอยางนอย 10 มวนตอวัน ในสัดสวนที่
สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบท (รอยละ 58.5 และรอยละ 49.2 ตามลําดับ) (ตาราง 4.2.1ก) 

 
สําหรับ ชวงเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรกในแตละวัน ซึ่งสะทอนถึงระดับการติด

บุหร่ีอยางหนึ่งนั้น พบวา เกือบหนึ่งในส่ี (รอยละ 23.4)  ของกลุมตัวอยางสูบบุหร่ีมวนแรก
ทันทีหลังต่ืนนอนกอนทํากิจกรรมอ่ืนๆ    รอยละ 36.7 สูบบุหร่ีมวนแรกหลังจากทํากิจกรรม
อ่ืนๆ หลังต่ืนนอนและกอนอาหารเชา   และรอยละ 26.6  สูบบุหร่ีทันทีหลังอาหารเชา  เมื่อ
พิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง  สูบบุหร่ีเปนส่ิงแรกหลังต่ืนนอน
ในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทมาก (รอยละ 30.0 และรอยละ 18.0 ตามลําดับ)  
สวนผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบท  สูบบุหร่ีทันทีหลังอาหารเชาในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่
อยูในเขตเมือง (รอยละ 30.8 และรอยละ 21.5 ตามลําดับ)  (ตาราง4.2.1ข) 
 

เมื่อใหกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีประเมินการติดบุหรี่ของตนเอง พบวา มากกวา
คร่ึงของผูสูบบุหร่ีประเมินวา  ตนเองติดบุหร่ีเพียงเล็กนอย (รอยละ 56.5) ผูสูบบุหร่ีที่
ประเมินวา ตนเองติดบุหร่ีมาก มีรอยละ 29.4 ในขณะท่ีรอยละ 14.1 รายงานวา  ตนเอง
ไมติดบุหร่ีเลย  ซึ่งไมสอดคลองกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมวนแรกในแตละวันที่สะทอนให
เห็นวาผูสูบบุหร่ีสวนใหญติดบุหร่ีมากโดยสูบบุหร่ีมวนแรกทันทีหลังต่ืนนอน  สูบบุหร่ีกอน
รับประทานอาหารเชา  หรือทันทีหลังรับประทานอาหารเชา    การประเมินตนเองในเร่ือง
การติดบุหร่ีระหวางผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง และผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทไมแตกตาง
กันมากนัก  (ตาราง 4.2.1ค) 

 
  ในประเด็นประเภทของบุหรี่ที่สูบ พบวา ผูสูบบุหร่ีที่สูบบุหร่ีโรงงานมีสัดสวนสูง
ที่สุด คือ  รอยละ 43.8  รองลงมาคือ สูบบุหร่ีมวนเอง รอยละ 40.7 และอีกรอยละ 15.5  
สูบบุหร่ีทั้งสองประเภท  ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองสูบบุหร่ีโรงงานในสัดสวนสูงกวาผูสูบ
บุหร่ีที่อยูในเขตชนบทมากกวาสองเทา (รอยละ 62.3 และรอยละ 28.8 ตามลําดับ)  
ในขณะที่ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทสูบบุหร่ีมวนเองในสัดสวนสูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขต
เมืองมากกวาสองเทาเชนเดียวกัน (รอยละ 53.5 และรอยละ 25.0 ตามลําดับ) นอกจากนี้ 
พบวา ผูสูบบุหร่ีเกือบทั้งหมดสูบบุหร่ีที่ผลิตภายในประเทศ (รอยละ 99.5)(ตาราง 4.2.2ก) 
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 เมื่อถามถึงเหตุผลในการเลือกยี่หอบุหรี่ที่สูบ (ผูตอบสามารถตอบไดหลาย
คําตอบ) สําหรับผูสูบบุหร่ีโรงงาน พบวา สวนใหญ (รอยละ 82.2) รายงานวา เลือกยี่หอ
บุหร่ีเพราะรสชาติของบุหร่ี    เกือบคร่ึงของผูสูบบุหร่ีโรงงานเลือกยี่หอบุหร่ีที่สูบเพราะ
ราคาของบุหร่ี (รอยละ 48.7)    มีผูสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 35.1 ที่เลือกยี่หอบุหร่ีโดยคํานึงวา
อาจจะไมเปนอันตรายตอสุขภาพมากนัก  เมื่อแยกตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหร่ีที่
อยูในเขตชนบทใหเหตุผลของการเลือกยี่หอบุหร่ีทั้งดานรสชาติ ราคา และอันตรายตอ
สุขภาพในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง โดยเฉพาะในดานราคา (รอยละ 
54.4 และรอยละ 45.2 ตามลําดับ) (ตาราง 4.2.2ข) 
 
 สําหรับผูสูบบุหร่ีมวนเอง ใหเหตุผลของการเลือกสูบบุหร่ีมวนเองวา  เลือกเพราะ
ราคาของบุหร่ีถึงรอยละ 93.3 ผูสูบบุหร่ีมวนเองที่ใหเหตุผลดานรสชาติของบุหร่ีและ
อันตรายตอสุขภาพมีสัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 64.2 และรอยละ 64.1 ตามลําดับ  ผู
สูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทใหเหตุผลของการเลือกสูบบุหร่ีมวนเองในดานรสชาติ ราคา และ
อันตรายตอสุขภาพในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง (ตาราง 4.2.2ข) 
 
 เมื่อถามถึงแหลงที่ซ้ือบุหรี่ครั้งลาสุด ผูสูบบุหร่ีสวนใหญ (รอยละ 85.6) ซื้อบุหร่ี
คร้ังลาสุดจากรานสะดวกซื้อ หรือรานคาในหมูบาน  รอยละ 3.9 ซื้อบุหร่ีจากรานสะดวก
ซื้อ 24 ชั่วโมง  ผูสูบบุหร่ีที่ซื้อจากรานคาขนาดใหญ/ซุปเปอรมารเก็ต หรือซื้อจากผูคาเร
ตามถนน มีสัดสวนนอยมาก คือ รอยละ 1.9 และรอยละ 1.4 ตามลําดับ  ผูสูบบุหร่ีที่อยูใน
เขตเมืองซื้อบุหร่ีจากรานสะดวกซ้ือ 24 ชั่วโมง ในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขต
ชนบท (รอยละ 7.6 และรอยละ 1.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.2.2ค) 
 
 สําหรับการรับรูเรื่องอันตรายของบุหรี่โรงงานเปรียบเทียบกับบุหรี่มวนเอง 
จากการสํารวจ พบวา ผูสูบบุหร่ีเห็นวาบุหร่ีมวนเองมีอันตรายนอยกวาบุหร่ีโรงงานใน
สัดสวนที่สูงที่สุด คือ รอยละ 43.3  เกือบหนึ่งในสาม (รอยละ 32.2) เห็นวา บุหร่ีมวนเองมี
อันตรายมากกวา และประมาณหนึ่งในส่ี (รอยละ 24.5) เห็นวา บุหร่ีมวนเองมีอันตราย
พอๆ กับบุหร่ีโรงงาน  เมื่อแยกตามเขตท่ีอยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองเห็นวา  
บุหร่ีมวนเองมีอันตรายมากกวาบุหร่ีโรงงานในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบท
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เกือบสองเทา คือ รอยละ 43.0 และรอยละ 23.5 ตามลําดับ ในทางกลับกัน  ผูสูบบุหร่ีที่
อยูในเขตชนบทเห็นวา บุหร่ีมวนเองมีอันตรายนอยกวาบุหร่ีโรงงานในสัดสวนที่สูงกวาผู
สูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง คือรอยละ 51.5 และรอยละ 33.0 ตามลําดับ  สําหรับผูที่ตอบวา 
บุหร่ีมวนเองมีอันตรายพอๆ กับบุหร่ีโรงงาน  มีสัดสวนใกลเคียงกันทั้งในผูสูบบุหร่ีที่อยูใน
เขตชนบทและผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง ขอมูลนี้สอดคลองกับประเภทของบุหร่ีที่สูบใน
กลุมผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบท ที่พบวา ผูสูบบุหร่ีในเขตเมืองสูบบุหร่ีโรงงาน
มากกวาบุหร่ีมวนเอง ในขณะท่ี ผูสูบบุหร่ีในเขตชนบทสูบบุหร่ีมวนเองมากกวาบุหร่ี
โรงงาน   เปนที่นาสังเกตวามีเพียงหนึ่งในสี่ของผูสูบบุหรี่ทั้งในเขตเมืองและเขต
ชนบทที่มีความเขาใจถูกตองวา  ทั้งบุหรี่โรงงานและบุหรี่มวนเองมีอันตรายเทาๆ กัน 
(ตาราง4.2.2ง) 
 
 ในสวนของประสบการณความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ จากการสํารวจ 
พบวา ผูสูบบุหร่ีประมาณสองในสาม (รอยละ 68.4) เคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี ไมแตกตาง
กันระหวางผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองและผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบท (ตาราง 4.2.3ก) 
 

เมื่อถามถึงแผนการเลิกสูบบุหรี่ เกือบคร่ึงของกลุมตัวอยางที่ สูบบุหร่ีมี
กําหนดเวลาแนนอนที่จะเลิกสูบบุหร่ี (รอยละ 48.1) ในกลุมนี้ ประมาณหน่ึงในส่ีตอบวา มี
แผนจะเลิกสูบบุหร่ีหลัง 6 เดือนขางหนา   รอยละ 14.4 มีแผนจะเลิกสูบบุหร่ีภายใน 6 เดือน   
และมีผูสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 8.4 ที่ตอบวามีแผนจะเลิกสูบบุหร่ีภายใน 1 เดือน   เมื่อ
พิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทมีแผนการวาจะเลิกสูบบุหร่ี
ในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 50.4 และรอยละ 45.3 ตามลําดับ)  
โดยแผนการที่จะเลิกสูบบุหร่ีนั้น ไมแตกตางมากนักในเร่ืองของระยะเวลา ระหวางผูสูบ
บุหร่ีที่อยูในเขตเมืองและผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบท (ตาราง 4.2.3ก) 

 
สําหรับเหตุผลที่อาจมีสวนชวยใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ไดนั้น พบวา เหตุผล

ที่ผูสูบบุหร่ีตอบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ความกังวลเร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ีตอ
คนรอบขางที่ไมสูบบุหร่ี (รอยละ 94.4) ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก (รอยละ 94.3)   
การที่ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ี (รอยละ 92.1)   การที่สังคมไทยไมยอมรับการ
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สูบบุหร่ี (รอยละ 90.2)   และความกังวลเร่ืองสุขภาพของตัวเอง (รอยละ 90.0)   
นอกจากนี้ การโฆษณาหรือการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเส่ียงตอสุขภาพจากการ
สูบบุหร่ีมีผูตอบมากเปนอันดับ 6 คือมีผูตอบรอยละ 89.8  สวนเหตุผลที่มีผูตอบนอยที่สุด 
คือ การที่เพื่อนไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ี (รอยละ 66.1)   เมื่อพิจารณาแยกตามเขตที่อยูอาศัย 
พบวา เหตุผลที่ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองตอบมากที่สุด คือ ความกังวลเร่ืองผลกระทบ
จากการสูบบุหร่ีตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหร่ี (รอยละ 93.3)   สวนเหตุผลที่ผูสูบบุหร่ีที่อยูใน
เขตชนบทตอบมากท่ีสุด คือ ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก (รอยละ 96.0) เหตุผล
ที่ทั้งผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบทตอบ ในสัดสวนที่ตํ่าที่สุดเหมือนกันคือ  เพื่อน
ไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ี (ตาราง 4.2.3ข) 
 
4.3   ความรูและทัศนคติตอบุหรี่กับสุขภาพ การรับรูเรื่องฉลากคําเตือน

บนซองบุหรี่ และการรับรูการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่  
(เฉพาะกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่) 

 
ในสวนนี้นําเสนอขอมูลของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีในเขตเมือง เปรียบเทียบกับ

เขตชนบท ในประเด็นของความรูเร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ี ทัศนติตอการสูบบุหร่ี 
การรับรูเร่ืองฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี ความสนใจบริการสายดวนเลิกสูบบุหร่ี ความ
คิดเห็นเร่ืองผูนําศาสนากับการจูงใจใหเลิกสูบบุหร่ี ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตบุหร่ี และ
วิธีการสงเสริมการขายบุหร่ีที่เคยเห็น  

 
เมื่อถามถึงความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ ผูสูบบุหร่ี

มากกวารอยละ 70 มีความรูวาบุหร่ีทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและกอใหเกิดโรคตางๆ  
ผลกระทบจากการสูบบุหร่ีที่มีผูตอบในสัดสวนสูงสุด คือ โรคถุงลมโปงพอง (รอยละ 96.1) 
รองลงมา คือ แกเร็วกวาอายุ (รอยละ 93.6) และมะเร็งในชองปากของผูสูบบุหร่ี (รอยละ 
91.5)   สําหรับผลกระทบจากการสูบบุหร่ีที่มีผูตอบถูกในสัดสวนตํ่ากวารอยละ 80 คือ 
บุหรี่ทําใหทารกในครรภแทง (รอยละ 75.2) และบุหรี่ทําใหอวัยวะสวนปลายเนา และ
ตองตัดทิ้ง (Gangrene) (รอยละ 69.7) ความรูเร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ีของผูสูบ
บุหร่ีที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบทไมแตกตางกันมากนัก (ตาราง 4.3.1) 
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แมวา ผูสูบบุหร่ีสวนใหญมีความรูเร่ืองผลรายที่เกิดจากการสูบบุหร่ี แตเมื่อถาม
ถึงผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ พบวา ยังมีผูสูบบุหร่ีจํานวนไมนอยที่มองวา การสูบ
บุหร่ีเพียงแคทําลายสุขภาพบาง (รอยละ 28.6) หรือไมทําลายสุขภาพเลย (รอยละ 5.1) 
โดยเปนผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองสูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบท (รอยละ 37.7 และ
รอยละ 30.5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.2) 

 
เมื่อถามถึงความกังวลเรื่องสุขภาพในอนาคต พบวา มากกวาสองในสามของ

ผูสูบบุหร่ี (รอยละ 68.0) รายงานวา มีความกังวลเร่ืองสุขภาพในอนาคตมาก ผูสูบบุหร่ีที่
ตอบวา ไมมีความกังวลเลย มีเพียงรอยละ 4.3 ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทตอบวา มีความ
กังวลมากสูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 71.4 และรอยละ 63.9 ตามลําดับ) 
(ตาราง 4.3.2) 
 

สําหรับความคิดเห็นเร่ืองโอกาสที่ผูสูบบุหรี่จะเปนโรคปอดชนิดรุนแรงใน
อนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมสูบบุหร่ี พบวา มากกวาคร่ึงของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี
คิดวา ตนเองมีโอกาสเปนโรคปอดสูงกวาผูที่ไมสูบบุหร่ีมาก (รอยละ 54.4) และประมาณ
หนึ่งในส่ีคิดวา  ตนเองมีโอกาสคอนขางมากกวาผูที่ไมสูบบุหร่ี (รอยละ 26.7) อยางไรก็ตาม  
มีผูสูบบุหร่ีหนึ่งในสิบที่คิดวา  ตนเองมีโอกาสเปนโรคปอดชนิดรุนแรงเทาๆ กับผูที่ไมสูบ
บุหร่ี ความคิดเห็นเร่ืองโอกาสที่จะเปนโรคปอดชนิดรุนแรงนี้ไมแตกตางกันมากนักระหวาง
ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบท (ตาราง 4.3.2) 

 
การมีฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีเปนหนึ่งในมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่

หวังผลใหผูสูบบุหร่ีไดตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี   การติดตามวา ฉลากคําเตือน
มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเปนส่ิงจําเปน จากการสํารวจขอมูลในรอบที่ 4 นี้ พบวา 
ในชวงหนึ่งเดือนกอนการสํารวจ ผูสูบบุหร่ีเกือบทั้งหมด (รอยละ 93.9) สังเกตเห็นฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรี่ โดยสังเกตบอยในสัดสวนที่มากที่สุด คือ รอยละ 44.7 และ
มากกวาหนึ่งในสามของกลุมตัวอยางสังเกตเห็นฉลากคําเตือนบอยมาก ผูสูบบุหร่ีที่อยูใน
เขตเมืองสังเกตฉลากคําเตือนบอยมากในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบท 
(รอยละ 37.1 และรอยละ 25.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.3) 
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เมื่อถามตอถึงการพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่อยางใกลชิด พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญไดอานฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี (รอยละ 93.4) โดยประมาณหนึ่ง
ในสามอานนานๆ คร้ัง รอยละ 41.7 อานบอย และเกือบหนึ่งในหาอานบอยมาก ผูสูบบุหร่ี
ที่อยูในเขตเมืองอานฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีอยางใกลชิดบอยมากในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบ
บุหร่ีที่อยูในเขตชนบท (รอยละ 21.0 และรอยละ 16.8 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.3) 

 
อยางไรก็ตาม มีกลุมตัวอยางผูสูบบุหร่ีถึงรอยละ 60.8 ที่เคยหลีกเลี่ยงที่จะมอง

หรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ โดยผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทหลีกเล่ียงที่จะ
มองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง 
(รอยละ 64.2 และรอยละ 56.8 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.3) 

 
ในเร่ืองการรับรูฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบ

บุหรี่ พบวา เกือบคร่ึงของกลุมตัวอยาง (รอยละ 49.0) เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี
ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีมาก  และมากกวาหนึ่งในสี่ตอบวา ทําใหคิดถึง
อันตรายจากการสูบบุหร่ีบาง (รอยละ 26.9)  มีผูสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 6.4  ที่ตอบวา ฉลากคําเตือน
บนซองบุหร่ีไมทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีเลย  เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูสูบบุหร่ี
ในเขตเมืองและเขตชนบท จะเห็นวา ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตชนบทตอบวา ฉลากคําเตือน
บนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีมาก ในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูใน
เขตเมือง (รอยละ 56.0 และรอยละ 40.9 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.3) 

 
ผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ทําใหอยากเลิกสูบบุหรี่  มีผูสูบบุหร่ีรอยละ 

42.5 ตอบวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมีผลทําใหอยากเลิกสูบบุหร่ีมาก   รอยละ 29.9 
ตอบวา มีผลทําใหอยากเลิกสูบบุหร่ีบาง   รอยละ 17.6 ตอบวา มีผลทําใหอยากเลิกสูบ
บุหร่ีเล็กนอย   และมีเพียงรอยละ 10.0 ตอบวา ไมมีผลทําใหอยากเลิกสูบบุหร่ีเลย  ผูสูบบุหร่ี
ที่อยูในเขตชนบทตอบวา  ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมีผลทําใหอยากเลิกสูบบุหร่ีมาก ใน
สัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 49.9 และรอยละ 34.0 ตามลําดับ)  
ขอมูลสะทอนวา ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทมีความรูสึกตอบสนองตอฉลากคําเตือนบน
ซองบุหร่ีสูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง (ตาราง 4.3.3) 
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อีกขอมูลหนึ่งที่นาสนใจคือ ประสบการณของผูสูบบุหรี่ที่กําลังจะสูบบุหรี่แต

เมื่อนึกถึงคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่ทําให เปลี่ยนใจไมสูบบุหรี่  พบวา 
กลุมตัวอยางผูสูบบุหร่ีถึงรอยละ 60.6  ที่เคยเปล่ียนใจไมสูบบุหร่ีเมื่อนึกถึงขอมูลในฉลาก
คําเตือนบนซองบุหร่ี แยกเปนเคยหลายคร้ัง รอยละ 30.4     เคย 2-3 คร้ัง รอยละ 20.1   
และเคยเพียงครั้งเดียว รอยละ 10.1 เมื่อเปรียบเทียบกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขต
เมืองและเขตชนบท พบวา กลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบท มีประสบการณเคยเปล่ียนใจไม
สูบบุหร่ีเพราะฉลากคําเตือนในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 66.4 
และรอยละ 53.8 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.3)  
 

เมื่อถามถึงความสนใจบริการสายดวนเลิกสูบบุหรี่ พบวา สวนใหญของผูสูบ
บุหร่ี (รอยละ 61.8) ใหความสนใจที่จะใชบริการนี้ อยางไรก็ตาม เปนผูสูบบุหร่ีที่ตอบวา 
สนใจที่จะใชบริการนี้มาก  เพียงรอยละ 19.7     มากกวาหนึ่งในส่ี (รอยละ 26.6) ตอบวา 
สนใจที่จะใชบริการสายดวนเลิกสูบบุหร่ีบาง และมีผูสูบบุหร่ีรอยละ 15.5 ตอบวา สนใจ
เล็กนอย เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทใหความสนใจ
บริการสายดวนเลิกสูบบุหร่ีมาก ในสัดสวนสูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง (รอยละ 23.6 
และรอยละ 14.8 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.4) 

 
นอกจากเร่ืองบริการสายดวนเลิกสูบบุหร่ีแลว การสํารวจยังถามความคิดเห็นเร่ือง

ผูนําศาสนากับการจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่ ขอมูลชี้วา กลุมตัวอยางผูสูบบุหร่ีที่เห็นวา ผูนํา
ศาสนามีสวนจูงใจใหเลิกสูบบุหร่ีบาง มีสัดสวนสูงที่สุด คือ รอยละ 42.7 ในขณะที่รอยละ 
37.1 ของกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่ เห็นวา ผูนําศาสนามีสวนจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่มาก   
สวนผูที่เห็นวา ผูนําศาสนาไมมีสวนจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่เลยมีอยูประมาณหนึ่งในหา 
เมื ่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย จะเห็นวา ขอมูลสะทอนใหเห็นความแตกตางของ
ความคิดเห็นระหวางผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทและเขตเมือง กลาวคือ ผูสูบบุหร่ีที่อยูใน
เขตชนบทเห็นวา ผูนําศาสนาชวยจูงใจใหเลิกสูบบุหร่ีมาก สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขต
เมือง (รอยละ 44.8 และรอยละ 27.5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.5) 
 



58 

เมื่อถามถึงความคิดเห็นตอบริษัทท่ีผลิตบุหรี่ พบวา สวนใหญของผูสูบบุหร่ี 
เห็นวา ไมควรอนุญาตใหบริษัทที่ผลิตบุหร่ีสงเสริมการขายบุหร่ีไมวาจะเปนวิธีใดก็ตาม 
(รอยละ 85.4) และควรจํากัดใหทําซองบุหร่ีแบบเรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม (รอยละ 
72.1) นอกจากนี้ เกือบสามในส่ีของผูสูบบุหร่ี (รอยละ 72.6) เห็นวา บริษัทบุหร่ีตางชาติ
ทําใหปญหาเร่ืองการสูบบุหร่ีในประเทศไทยเลวรายกวาเดิม อยางไรก็ตาม มากกวาหนึ่งในหา 
(รอยละ 22.6) ของผูสูบบุหร่ีเห็นวา บริษัทบุหร่ีไดทําส่ิงดีๆ ใหกับสังคมไทย เมื่อ
เปรียบเทียบระหวางเขตเมืองกับเขตชนบท พบวา ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองมีทัศนคติใน
ทางบวกตอบริษัทที่ผลิตบุหร่ีมากกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทเล็กนอย  (ตาราง 4.3.6) 

 
วิธีการสงเสริมการขายบุหรี่ทุกรูปแบบเปนส่ิงผิดกฏหมายในประเทศไทย การสํารวจ 

พบวา มีผูสูบบุหร่ีเพียงสวนนอยที่เคยเห็นการสงเสริมการขายบุหร่ี   กลาวคือ   รอยละ 3.7 
เคยเห็นการลดราคาบุหร่ีเปนพิเศษ  และรอยละ 1.5 เคยเห็นการแจกตัวอยางบุหร่ี   ผูสูบบุหร่ีที่
อยูในเขตเมืองเคยเห็นการสงเสริมการขายบุหร่ีสูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบท   โดยผู
สูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองเคยเห็นการลดราคาบุหร่ี รอยละ 4.6    สวนผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขต
ชนบทมีประสบการณดังกลาวรอยละ 3.0 สําหรับการแจกตัวอยางบุหร่ี พบวา ผูสูบบุหร่ีที่
อยูในเขตเมือง และผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบท เคยเห็นการแจกตัวอยางบุหร่ี รอยละ 2.1 
และรอยละ 1.0 ตามลําดับ (ตาราง 4.3.7) 
 
4.4 พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยางผูเลิกสูบบุหรี่) 
 

ในสวนของพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ี นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหร่ีของ
กลุมตัวอยางที่รายงานวา  เลิกสูบบุหร่ีแลวในการสํารวจรอบ 4 ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 373 คน 
ในประเด็นของลักษณะการเลิกสูบบุหร่ี การเคยกลับไปสูบบุหร่ีใหม เหตุผลที่มีสวนชวยให
เลิกสูบบุหร่ีได   ความมั่นใจที่จะยังคงเลิกสูบบุหร่ีอยู และการประเมินสุขภาพต้ังแตเลิก
สูบบุหร่ี โดยแยกตามลักษณะเขตที่อยูอาศัย 
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ลักษณะการเลิกสูบบุหรี่  พบวา  กลุมตัวอยางผูเลิกสูบบุหร่ีที่ใชวิธีหยุดทันทีมี
สัดสวนสูงกวาการใชวิธีคอยๆ ลดปริมาณการสูบบุหร่ี (รอยละ 56.7 และรอยละ 43.3 
ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวา ผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองที่ใชวิธี
หยุดทันทีมีสัดสวนสูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบท (รอยละ 64.8 และรอยละ 52.8 
ตามลําดับ) (ตาราง 4.4.1) 

 
เมื่อถามถึงการเคยกลับไปสูบบุหรี่ใหม พบวา มีผูเลิกสูบบุหร่ีเพียงสวนนอยที่

เคยกลับไปสูบบุหร่ีใหม (รอยละ 13.7)   โดยผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทเคยกลับไปสูบบุหร่ี
ใหมในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองเล็กนอย (รอยละ 14.8 และรอยละ 
11.4  ตามลําดับ) (ตาราง4.4.1) 

 
สําหรับเหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่ได นั้น พบวา เหตุผลที่มีผูตอบใน

สัดสวนที่สูงสุด 5 อันดับแรก คือ ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก (รอยละ 97.0) 
รองลงมา คือ ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ี (รอยละ 96.5) การที่สังคมไทยไม
ยอมรับการสูบบุหร่ี (รอยละ 94.6) การโฆษณาหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเส่ียงตอ
สุขภาพจากการสูบบุหร่ี (รอยละ 94.3) และความกังวลเร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ีตอ
คนรอบขางที่ไมสูบบุหร่ี (รอยละ 93.3) สวนเหตุผลที่มีผูตอบในสัดสวนที่ตํ่าที่สุด คือ ราคา
ของบุหร่ี (รอยละ 80.8) (ตาราง 4.4.2) 

 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองกับผูเลิกสูบบุหร่ีที่

อยูในเขตชนบท พบวา ผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองใหเหตุผลเร่ืองครอบครัวไมเห็นดวย
กับการสูบบุหร่ีสูงที่สุด  รองลงมาคือ ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก และเหตุผล
เร่ืองความกังวลดานสุขภาพของตัวผูสูบบุหร่ีเอง ในขณะที่ ผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบท
ใหเหตุผลเร่ืองความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็กสูงที่สุด รองลงมาคือ ครอบครัวไม
เห็นดวยกับการสูบบุหร่ี และสังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหร่ี  สําหรับเหตุผลที่มีผูตอบตํ่า
ที่สุดสําหรับผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองคือ การที่เพื่อนไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ี สวนผู
เลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทใหเหตุผลเร่ืองราคาของบุหร่ีในสัดสวนตํ่าสุด (ตาราง 4.4.2) 
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เมื่อถามถึงความม่ันใจที่จะยังคงเลิกสูบบุหรี่อยู  พบวา ผูเลิกสูบบุหร่ีเกือบ
สองในสาม (รอยละ 64.1) ตอบวา มั่นใจอยางยิ่งที่จะยังคงเลิกสูบบุหร่ีอยู   อีกรอยละ 
30.0 ตอบวา มั่นใจมาก   สําหรับผูที่เลิกสูบบุหร่ีที่ตอบวา มั่นใจบาง หรือไมมั่นใจเลย มี
เพียงรอยละ 5.9    ผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทที่มีความมั่นใจอยางยิ่งหรือมั่นใจมาก ที่
จะยังคงเลิกสูบบุหร่ีอยู มีสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองเล็กนอย (รอยละ 
95.6 และรอยละ 91.1 ตามลําดับ) (ตาราง 4.4.3) 

 
เมื่อใหผูเลิกสูบบุหร่ี ประเมินสุขภาพตนเองต้ังแตเลิกสูบบุหรี่  พบวา เกือบ

ทั้งหมด (รอยละ 97.0) เห็นวา ตนเองมีสุขภาพดีข้ึนหลังจากเลิกสูบบุหร่ี   โดยผูเลิกสูบ
บุหร่ีที่อยูในเขตชนบท เห็นวา ตนเองมีสุขภาพดีข้ึน ในสัดสวนที่ใกลเคียงกับผูเลิกสูบบุหร่ี
ที่อยูในเขตเมือง  (รอยละ 97.6 และรอยละ 95.9 ตามลําดับ) (ตาราง 4.4.4) 
 
4.5 เปรียบเทียบการเลิกสูบบุหรี่  ความรู  การรับรู  และความคิดเห็น

ระหวางกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่  
 
 ในสวนนี้ นําเสนอผลการเปรียบเทียบกลุมตัวอยางผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ี ใน
ประเด็นตอไปนี้ คือ ลักษณะการเลิกสูบบุหร่ี  เหตุผลที่ทําใหคิดถึงการเลิกสูบบุหร่ี/เหตุผลที่
ทําใหเลิกสูบบุหร่ี  ความรูเร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ  การรับรูฉลากคําเตือน
บนซองบุหร่ี  การรับรูการประชาสัมพันธอันตรายจากการสูบบุหร่ี  การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ี
ภายในบาน  ความเห็นตอการจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ  ไนทคลับ/ดิสโกเทค/
บาร  สถานที่ทํางาน  สถานที่ที่ใชเคร่ืองปรับอากาศ  การไดรับคําแนะนําหรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหร่ี และการรณรงค “หยุดทํารายผูอ่ืน  หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ” 
 

 ในประเด็นของลักษณะการเลิกสูบบุหรี่ครั้งสุดทาย พบวา ผูเลิกสูบบุหร่ีใชวิธี
หยุดทันทีในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีเล็กนอย (รอยละ 56.7 และรอยละ 53.2 ตามลําดับ)  
แมในการสํารวจคร้ังนี้จะพบวา  ไมแตกตางกันมาก แตจากการศึกษาของชัยยุทธ เจติยานุวัตร 
(2544) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการเลิกสูบบุหร่ีของ เจาหนาที่สาธารณสุขใน
จังหวัดกาญจนบุรีพบวา วาวิธีการลดหรือเลิกสูบอยางฉับพลันหรือเด็ดขาดมีโอกาสที่จะ
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สําเร็จมากกวาคอย ๆ ลดจํานวนลง เนื่องจากการที่จะใชวิธีดังกลาวไดตองอาศัยความต้ังใจ
อยางสูง ตรงขามกับการคอย ๆ ลดที่อาจทําใหกลับมาสูบใหมได   (ตาราง 4.5.1) 
 
 เมื่อเปรียบเทียบเหตุผลที่มีสวนชวยใหผูเลิกสูบบุหรี่เลิกไดสําเร็จ หรืออาจมี

สวนชวยใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ พบวา มีความแตกตางกันอยูบาง กลาวคือ 
สําหรับผูสูบบุหร่ี เหตุผลที่อาจมีสวนชวยใหเลิกสูบบุหร่ีได สามอันดับแรก คือ ความกังวล
เร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ีตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหร่ี (รอยละ 94.4)   ความตองการ
เปนตัวอยางสําหรับเด็ก (รอยละ 94.3)   และการที่ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ี 
(รอยละ 92.1)     สวนผูเลิกสูบบุหร่ี เหตุผลที่มีผูตอบในสัดสวนที่สูงสุดสามอันดับแรก คือ 
ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก (รอยละ 97.0)     ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ี 
(รอยละ 96.5)     และการที่สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหร่ี (รอยละ 94.6)   อยางไรก็ตาม ทั้ง
ผูสูบบุหร่ี และผูเลิกสูบบุหร่ี ตางใหความสําคัญกับการเปนตัวอยางที่ดีสําหรับเด็กและ
ครอบครัว   นอกจากนี้ เหตุผลที่มีผูตอบในสัดสวนที่ตํ่าที่สุดและสอดคลองกันทั้งสองกลุม 
คือ ความคิดเห็นของเพื่อน และ ราคาของบุหร่ี (ตาราง 4.5.2) 
 
 เมื่อเปรียบเทียบความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ พบวา 
กลุมตัวอยางผูเลิกสูบบุหร่ีมีความรูดีกวากลุมผูสูบบุหร่ีในทุกประเด็น เชน รอยละ 93.2 
ของผูเลิกสูบบุหร่ีมีความรูวา การสูบบุหร่ีทําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในขณะที่รอยละ 
88.2 ของผูสูบบุหร่ีมีความรูดังกลาว  ประเด็นที่ผูสูบบุหร่ีมีความรูในสัดสวนที่สูงสุด คือ 
การสูบบุหร่ีทําใหเปนโรคถุงลมโปงพอง (รอยละ 96.1) สวนประเด็นที่ผูเลิกสูบบุหร่ีมี
ความรูในสัดสวนที่สูงสุด คือ การสูบบุหร่ีทําใหแกเร็ว (รอยละ 96.7) อยางไรก็ตาม 
ประเด็นที่ทั้งผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ีมีความรูในสัดสวนที่ตํ่าที่สุดและสอดคลองกัน คือ 
การสูบบุหร่ีทําใหอวัยวะสวนปลายชา ผิวหนังเปล่ียนเปนสีดํา เนา และตองตัดทิ้ง 
(Gangrene)  (รอยละ 69.7 ในกลุมผูสูบบุหร่ี และรอยละ 80.4 ในกลุมผูเลิกสูบบุหร่ี) 
(ตาราง 4.5.3) 
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 เมื่อพิจารณาในเร่ืองแหลงที่เคยเห็นการโฆษณาใหความรูเกี่ยวกบัอันตรายจาก

การสูบบุหรี่ ผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ีรายงานไมแตกตางกันมากนัก ยกเวนผูสูบบุหร่ีเห็น
จากซองบุหร่ีสูงเปนอันดับหนึ่ง สวนผูเลิกสูบบุหร่ีเห็นจากโทรทัศนสูงเปนอันดับหนึ่ง  อยางไร
ก็ตาม ถาไมนับซองบุหร่ีแลว แหลงที่เคยเห็นการโฆษณาใหความรูเกี่ยวกับอันตรายจากการ
สูบบุหร่ีที่มีการรายงานสูงสุดสามอันดับแรก คือ โทรทัศน โปสเตอร และวิทยุ สอดคลองกันทั้ง
ในกลุมผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ี (ตาราง 4.5.4) 
  
 เมื่อพิจารณา การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีภายในบาน พบวา กลุมตัวอยางผูสูบ
บุหร่ีอยูในบานที่ไมมีขอหามเร่ืองการสูบบุหร่ีในบานในสัดสวนสูงสุด (รอยละ 37.9)   
ในขณะที่ผูเลิกสูบบุหร่ีอยูในบานที่ไมอนุญาตใหสูบบุหร่ีในบานในสัดสวนสูงสุด (รอยละ 43.4)   
การไมอนุญาตใหสูบบุหร่ีในบานของผูเลิกสูบบุหร่ีสูงกวาผูสูบบุหร่ีอยางเห็นไดชัด (รอยละ 
43.4 และรอยละ 27.8 ตามลําดับ)  (ตาราง 4.5.5) 
 
 ในเร่ือง ความคิดเห็นตอการไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในสถานท่ีสาธารณะ 

พบวา ไมแตกตางกันในกลุมผูสูบบุหร่ี และกลุมผูเลิกสูบบุหร่ี กลาวคือ สวนใหญเห็นวาไม
ควรอนุญาตใหสูบบุหร่ีเลยในที่สาธารณะ โดยสถานท่ีที่กลุมตัวอยางเห็นวาไมควรใหสูบ
บุหร่ีเลยในสัดสวนที่สูงที่สุดสามอันดับแรก คือ รถโดยสารปรับอากาศ ตัวอาคารของ
สถานที่ทางศาสนา  และรานอาหาร/สถานที่อ่ืนๆ ที่ใชเคร่ืองปรับอากาศ (ตาราง 4.5.6)  
 

สําหรับการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่ทํางาน พบวา ผูสูบบุหร่ีทํางานในสถานที่
ทํางานที่ไมมีขอหามเร่ืองการสูบบุหร่ี หรืออนุญาตใหสูบบุหร่ีไดเฉพาะบางที่ในตัวอาคาร 
ในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ี (รอยละ 48.5 และรอยละ 30.3 ตามลําดับ) สวนผูที่เลิก
สูบบุหร่ีทํางานในสถานที่ที่ไมอนุญาตใหสูบบุหร่ีภายในตัวอาคารในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบ
บุหร่ี (รอยละ 69.7 และรอยละ 51.5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.5.7) 
 

ในประเด็นการไดรับคําแนะนําหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่
ของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีและเลิกสูบบุหร่ีนั้น พบวา ผูเลิกสูบบุหร่ีไดรับคําแนะนําจากสถานบริการ
ชวยเลิกสูบบุหร่ีที่มีอยูในทองถิ่นมากกวาผูสูบบุหร่ี (รอยละ 40.5  และรอยละ 35.4  ตามลําดับ) 
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สวนบริการสายดวนเลิกสูบบุหร่ีนั้น มีผูไดรับบริการเพียงรอยละ 6.2 และรอยละ 5.1 สําหรับผู
สูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ี ตามลําดับ   ทั้งนี้อาจเปนเพราะบริการสายดวนเลิกสูบบุหร่ียัง
เพิ่งเร่ิมดําเนินการไดไมนาน จึงยังไมเปนที่รูจักแพรหลาย (ตาราง 4.5.8)   
 

ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 3 และรอบที่ 4  มีการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี 
“หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธาณะ” ในการสํารวจรอบท่ี 4 จึงมีคําถามเพื่อ
ประเมินการรับรูของกลุมตัวอยางตอการรณรงคนี้ ประเด็นแรก คือ การเคยเห็นหรือไดยิน
การรณรงค ดังกลาว พบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเคยเห็นหรือไดยินการรณรงคนี้ ทั้ง
กลุมผูสูบบุหร่ีและกลุมผูเลิกสูบบุหร่ี  โดยกลุมตัวอยางผูสูบบุหร่ีเคยเห็นหรือไดยินการรณรงคนี้
ในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ีเล็กนอย (รอยละ 96.7 และรอยละ 90.7 ตามลําดับ) 
(ตาราง 4.5.9) 
 
 เมื่อถามถึงความเกี่ยวของของเนื้อหาการรณรงคกับตัวผูตอบ พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญตอบวา เนื้อหาของการรณรงคมีความเก่ียวของกับตนเองบาง หรือ
เกี่ยวของมาก เมื่อแยกพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา ผูสูบบุหร่ีตอบวา 
เนื้อหาของการรณรงคมคีวามเกี่ยวของกับตนเองในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ี (รอยละ 
95.2 และรอยละ 86.6 ตามลําดับ) โดยเฉพาะการตอบวาเนื้อหาของการรณรงคมีความ
เกี่ยวของกับตนเองบางนั้น เปนผูสูบบุหร่ีในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ี (รอยละ 42.8 
และรอยละ 36.4) อยางชัดเจนกวาการตอบวามีความเกี่ยวของมาก (ตาราง 4.5.10) 
 
 ประเด็นตอมาคือ คําถามที่วา การรณรงคนี้ทําใหคิดถึงการสูบบุหรี่ของ

ตนเองวา อาจจะเปนอันตรายตอคนรอบขาง มากนอยเพียงใด พบวา กลุมตัวอยาง
เกือบทั้งหมดเห็นวา การรณรงคนี้ทําใหคิดถึงการสูบบุหร่ีของตนเองวาอาจจะเปนอันตราย
ตอคนรอบขาง กลาวคือ รอยละ 98.5 ในกลุมผูสูบบุหร่ี และรอยละ 91.9 ในกลุมผูเลิกสูบ
บุหร่ี ผูสูบบุหร่ีตอบวา การรณรงคนี้ทําใหคิดในประเด็นนี้บาง ในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบ
บุหร่ีอยางเห็นไดชัด (รอยละ 29.0 และรอยละ 19.1 ตามลําดับ) ในขณะที่ผูเลิกสูบบุหร่ี
ตอบวา การรณรงคนี้ทําใหคิดถึงในประเด็นดังกลาวมากสูงกวาผูสูบบุหร่ีเล็กนอย (รอยละ 
72.8 และรอยละ 69.5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.5.11) 
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 ประเด็นตอมา  คือ  การรณรงค  “หยุดทํารายผู อ่ืน  หยุดสูบบุหรี่ ในที่
สาธารณะ” ไดนําไปสูการพูดคุยระหวางสมาชิกในครอบครัว และกลุมเพื่อน  
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ทั้งผูสูบบุหร่ี (รอยละ 
73.9) และผูเลิกสูบบุหร่ี (รอยละ 79.2) ตอบวา การรณรงคนี้ นําไปสูการพูดคุยกันใน
ครอบครัว เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพ (ตาราง 4.5.12) นอกจากนี้ พบวา กลุม
ตัวอยางในสัดสวนใกลเคียงกันตอบวา การรณรงคนี้นําไปสูการพูดคุยกับกลุมเพื่อน 
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพ (รอยละ 80.5 สําหรับผูเลิกสูบบุหร่ี และรอยละ 72.5 
สําหรับผูสูบบุหร่ี) (ตาราง 4.5.13) จะเห็นวา ผูเลิกสูบบุหร่ีนําประเด็นของการรณรงคไป
พูดคุยกันในครอบครัวและในกลุมเพื่อนมากกวาผูสูบบุหร่ี 
 
 ประเด็นสุดทาย คือ ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางวา ผลของการรณรงค “หยุด
ทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหคนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะลดลง  
พบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด เห็นวา การรณรงคนี้ มีผลทําใหการสูบบุหร่ีในที่
สาธารณะลดลง สอดคลองกันทั้งกลุมตัวอยางผูสูบบุหร่ี (รอยละ 97.3) และกลุมตัวอยาง
ผูเลิกสูบบุหร่ี (รอยละ 97.1) เมื่อพิจารณาระดับของผลที่เกิดข้ึน พบวา ผูสูบบุหร่ีเห็นวา 
การรณรงคสงผลเล็กนอยในสัดสวนที่สูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ี  (รอยละ 35.6 และรอยละ 31.8 
ตามลําดับ) ในขณะที่ ผูเลิกสูบบุหร่ีเห็นวา การรณรงคสงผลมากในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบ
บุหร่ีเล็กนอย (รอยละ 65.3 และรอยละ 61.7 ตามลําดับ) (ตาราง 4.5.14) 
 
4.6 การเปรียบเทียบการรับรูนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบและการ

รณรงคตอตานการบริโภคยาสูบ ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 
รอบที่ 3 และรอบที่ 4  

 
 ในสวนนี้ นําเสนอประเด็นการรับรูการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีผานส่ือตางๆ  
การเห็นการวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย  การเห็นการโฆษณาบุหร่ีจากแหลงตางๆ  การจํากัดพื้นที่
สูบบุหร่ีในบาน  การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในที่ทํางาน และความคิดเห็นเร่ืองการจํากัดพื้นที่
สูบบุหร่ีในที่สาธารณะ ของกลุมตัวอยางผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ี  และการรับรูฉลากคําเตือน
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บนซองบุหร่ีของกลุมตัวอยางผูสูบบุหร่ี   ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 และเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบท  
  
 เมื่อพิจารณาแหลงที่โฆษณาหรือใหขอมูลขาวสารเรื่องอันตรายจากการ

สูบบุหรี่ จากการสํารวจทั้ง 4 รอบ พบวา ในภาพรวม แหลงโฆษณาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
อันตรายจากการสูบบุหร่ี ที่กลุมตัวอยางรับรูในอันดับตน  ๆ  คือ โทรทัศน ฉลากคําเตือนบนซอง
บุหร่ี โปสเตอร และวิทยุ  โดยโทรทัศนถูกระบุถึงในสัดสวนสูงสุดในรอบที่ 1 และรอบที่ 2   
และลดลงมาเปนอันดับสองในรอบที่ 3 และรอบที่ 4  ในขณะที่ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี
เปนแหลงที่ถูกระบุถึงเพิ่มข้ึนจากอันดับที่สองในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 มาเปนอันดับแรกใน
รอบที่ 3 และรอบที่ 4 แหลงโฆษณาที่มีความสําคัญรองลงมาจากโทรทัศนและฉลากคํา
เตือนบนซองบุหร่ี คือ โปสเตอร ซึ่งกลุมตัวอยางระบุถึงเปนอันดับที่ 3 ในรอบที่ 1 รอบที่ 3 
และรอบที่ 4    สวนวิทยุ แมวาจะถูกกลาวถึงในสัดสวนที่ตํ่าลงจากรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4 
แตก็ยังถูกระบุถึงเปนอันดับที่ 3 ในรอบที่ 2 (ตาราง 4.6.1)   
 
 สวนแหลงโฆษณาที่กลุมตัวอยางระบุถึงในสัดสวนตํ่าที่สุดในทุกรอบการสํารวจ 
คือ ภาพยนตร ซึ่งอาจเปนเพราะการรณรงคผานทางภาพยนตรยังมีไมมากพอ    อยางไรก็ตาม 
อาจเปนไปไดเชนกันวา โรงภาพยนตรอาจไมใชสถานที่ๆ ผูสูบบุหร่ี และผูเลิกสูบบุหร่ีวัย
ผูใหญนิยมไปกันมากนัก จึงเห็นโฆษณาอันตรายของบุหร่ีจากแหลงนี้นอย อยางไรก็ตาม 
แมภาพยนตรจะถูกกลาวถึงในสัดสวนที่ตํ่าที่สุด แตการเห็นโฆษณาอันตรายจากการสูบ
บุหร่ีจากภาพยนตรมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากรอยละ 37.4 ในการสํารวจรอบที่ 1 เปนรอยละ 
42.7 ในการสํารวจรอบที่ 4 นอกจากนี้ แหลงโฆษณาอันตรายจากการสูบบุหร่ีที่มีการเห็น
เพิ่มข้ึน คือ รานคาที่ขายบุหร่ี จากรอยละ 52.0 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 60.3 ในรอบที่ 4 
(ตาราง 4.6.1) 
 
 เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและเขตชนบท พบวา มีความ
แตกตางกันอยูบาง กลาวคือ วิทยุยังมีความสําคัญในฐานะเปนแหลงใหความรูเกี่ยวกับการ
สูบบุหร่ีสําหรับกลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบทมากกวาในเขตเมือง ซึ่งแมจะมีแนวโนมของการ
ถูกกลาวถึงลดลงแตยังลดลงไมมากเทากลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมือง สําหรับกลุมตัวอยางที่
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อยูในเขตเมืองนั้น แหลงโฆษณาขอมูลขาวสารเร่ืองอันตรายจากการสูบบุหร่ีที่ถูกกลาวถึง
เพิ่มข้ึน คือ รานคาที่ขายบุหร่ี และภาพยนตร (ตาราง 4.6.1) 
 
 ในประเด็นการสังเกตและการอานฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีอยางใกลชิดใน
ชวงหนึ่งเดือนกอนการสํารวจ ผลการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4 ชี้วา กลุมตัวอยางมีการ
สังเกตและการอานฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีอยางใกลชิดเพิ่มข้ึน  โดยในประเด็นแรก คือ 
การสังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน ในภาพรวม การ
สังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอย/บอยมาก เพิ่มข้ึนจากรอยละ 64.2 ในรอบที่ 1 
เปนรอยละ 76.2 ในรอบที่ 4  ในทํานองเดียวกัน กลุมตัวอยางที่ไมเคยสังเกตเห็นเลยมี
แนวโนมลดลงจากรอยละ 15.5 ในรอบที่ 1  เปนรอยละ 8.9 ในรอบที่ 4     แนวโนมการเพิ่มข้ึน
ของสัดสวนกลุมตัวอยางที่สังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอย/บอยมากนี้  เกิดข้ึนใน
กลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองมากกวากลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบท กลาวคือ เพิ่มข้ึนจากรอย
ละ 67.2 ในรอบที่ 1  เปนรอยละ  81.8 ในรอบที่ 4 ในกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมือง ขณะที่
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 62.8  ในรอบที่ 1   เปนรอยละ 71.6 ในรอบที่ 4  ในกลุมตัวอยางที่อยูใน
เขตชนบท (ตาราง 4.6.2ก) 
 
 ประเด็นตอมา คือ การพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด พบวา มี
แนวโนมเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน กลาวคือ ในภาพรวม สัดสวนของกลุมตัวอยางที่พิจารณาหรือ
อานฉลากคําเตือนอยางใกลชิดบอย/บอยมาก  เพิ่มข้ึนจากรอยละ 46.9  ในรอบที่ 1  เปนรอยละ 
60.5 ในรอบที่ 4    การเพิ่มข้ึนนี้ สอดคลองกันทั้งกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและกลุม
ตัวอยางที่อยูในเขตชนบท   โดยกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือน
อยางใกลชิดบอย/บอยมาก มีสัดสวนเพิ่มข้ึนมากกวากลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบท (เพิ่มข้ึน
จากรอยละ 46.9 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 62.3 ในรอบที่ 4  ในเขตเมือง และเพิ่มข้ึนจากรอยละ 
46.8 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 58.8 ในรอบที่ 4  ในเขตชนบท) (ตาราง 4.6.2ข) 
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 อยางไรก็ตาม   แมวา การสังเกตและการอานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด  มี
แนวโนมเพิ่มข้ึนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท   ซึ่งแสดงใหเห็นวา  มีการรับรูและใหความสนใจ
ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมากขึ้น แตขอมูลอีกดานก็ชี้ใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่พยายาม
หลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือน  มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเชนเดียวกัน กลาวคือ กลุม
ตัวอยางที่รายงานวา เคยหลีกเล่ียงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมีสัดสวน
เพิ่มข้ึนจากรอยละ 35.8 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 60.8 ในรอบที่ 4 โดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่อยู
ในเขตชนบทที่มีสัดสวนของการเคยหลีกเล่ียงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี   
เพิ่มข้ึนเกือบสองเทาในชวง 4 รอบของการสํารวจ คือ จากรอยละ 36.2 ในรอบที่ 1 เปน
รอยละ 64.2 ในรอบที่ 4  (ตาราง 4.6.2ค) 

 
 ในประเด็นผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบ
บุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่รายงานวา   ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายจาก
การสูบบุหร่ี   มีสัดสวนเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด   โดยเฉพาะที่ตอบวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี
ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีในระดับมาก  กลาวคือ เพิ่มจากรอยละ 32.1 ในรอบที่ 1 
เปนรอยละ 49.0 ในรอบที่ 4 สอดคลองกันทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  (ตาราง 4.6.2ง) 
 
 เมื่อพิจารณาประเด็นผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหอยากเลิกสูบบุหรี่ 
ผลการสํารวจทั้ง 4 รอบ  ชี้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและกลุม
ตัวอยางที่อยูในเขตชนบท นั่นคือ กลุมตัวอยางที่รายงานวาฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําให
อยากเลิกสูบบุหร่ีมาก  มีสัดสวนเพิ่มข้ึน จากรอยละ 29.4 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 42.5 ในรอบ
ที่ 4   ผลของฉลากคําเตือนที่ทําใหอยากเลิกสูบบุหร่ีมากในกลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบทมี
สัดสวนสูงกวากลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองทุกรอบการสํารวจ   โดยกลุมตัวอยางที่อยูในเขต
ชนบทเพิ่มข้ึนจากรอยละ 33.1 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 49.9 ในรอบที่ 4    สวนกลุมตัวอยางที่อยูใน
เขตเมืองเพิ่มข้ึนจากรอยละ 21.1 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 34.0 ในรอบที่ 4 (ตาราง 4.6.2จ)  
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 การสํารวจในประเด็นผลของฉลากคําเตือนท่ีทําใหผูสูบบุหรี่เปลี่ยนใจไมสูบ
บุหรี่ พบวา มีแนวโนมในทางที่ดีข้ึน กลาวคือ กลุมตัวอยางที่ตอบวา เคยเปล่ียนใจไมสูบ
บุหร่ีเมื่อนึกถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี มีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากรอยละ 45.1 ในรอบที่ 1 
เปนรอยละ 60.6 ในรอบที่ 4  โดยฉลากคําเตือนทําใหกลุมตัวอยางเปล่ียนใจไมสูบบุหร่ี
หลายคร้ัง เพิ่มข้ึนจากรอยละ 22.6 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 30.4 ในรอบที่ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองกับกลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบท พบวา กลุม
ตัวอยางที่อยูในเขตชนบทมีสัดสวนของการเพิ่มข้ึนสูงกวากลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมือง 
กลาวคือ เพิ่มข้ึนจากรอยละ 24.3 ในรอบที่ 1  เปนรอยละ 37.5 ในรอบที่ 4  ในเขตชนบท  
และเพิ่มข้ึนจากรอยละ 18.9 ในรอบที่ 1  เปนรอยละ 22.2  ในรอบที่ 4  ในเขตเมือง  (ตาราง 4.6.2ฉ) 
  

จะเห็นไดชัดเจนวา   ผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  ทําให เกิดการ
เปล่ียนแปลงการรับรูและพฤติกรรมของผูสูบบุหร่ีไปในทิศทางที่ดีข้ึน  โดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2   สอดคลองกับชวงระยะเวลา
ที่มีการเปล่ียนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีจากชนิดที่เปนขอความเพียงอยางเดียวใน
ขณะที่ทําการสํารวจรอบที่ 1 เปนชนิดที่มีทั้งขอความและรูปภาพ  กอนหนาการสํารวจในรอบ
ที่ 2  เปนตนมา  แสดงใหเห็นผลสัมฤทธ์ิของฉลากคําเตือนแบบใหมที่นํามาใชบนซองบุหร่ี  
  
 ในเร่ืองการวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย จากการสํารวจรอบที่ 2 ถึงการสํารวจรอบที่ 4 
(ในการสํารวจรอบที่ 1  ไมมีคําถามเร่ืองการวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย) พบวา สัดสวนของ
กลุมตัวอยางที่เคยเห็นการวางโชวบุหร่ี ณ จุดขายเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 17.1 ในการสํารวจ
รอบที่ 2  เปนรอยละ 20.3 ในการสํารวจรอบที่ 4    กลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและกลุม
ตัวอยางที่อยูในเขตชนบทเห็นการโชวบุหร่ี ณ จุดขายในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก 
อยางไรก็ตาม เปนที่สังเกตวา กลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบทเห็นการวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย
เพิ่มข้ึนในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมือง  (ตาราง 4.6.3)  
 
 ประเทศไทยมีกฎหมายหามการโฆษณาบุหร่ีทุกรูปแบบ อยางไรก็ตาม การ
สํารวจพบวา ยังมีกลุมตัวอยางที่เห็นการโฆษณาบุหรี่   และมีสัดสวนเพิ่มข้ึน กลาวคือ 
กลุมตัวอยางที่เห็นการโฆษณาบุหร่ีตามกระจกรานคา หรือรานคาที่ขายบุหร่ี เพิ่มข้ึนจาก
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รอยละ 3.8 ในการสํารวจรอบที่ 1  เปนรอยละ 11.2 ในการสํารวจรอบที่ 4    
ขณะเดียวกัน กลุมตัวอยางที่เห็นการโฆษณาบุหร่ีจากผูคาเรตามทองถนน เพิ่มข้ึน
เล็กนอย จากรอยละ 7.1 ในการสํารวจรอบที่ 1 เปนรอยละ 8.5 ในการสํารวจรอบที่ 4  
(ตาราง 4.6.4) 
  
 การรณรงคใหมีการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน เปนความพยายามหนึ่งในการ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี จากการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางที่อยูในบานที่
อนุญาตใหสูบบุหร่ีไดทุกพื้นที่มีสัดสวนลดลงเล็กนอย จากรอยละ 39.6 ในรอบที่ 1 เหลือ
รอยละ 36.1 ในรอบที่ 4    ขณะเดียวกัน สัดสวนของกลุมตัวอยางที่อยูในบานที่อนุญาต
ใหสูบบุหร่ีในบางพื้นที่เทานั้น    มีสัดสวนเพิ่มข้ึน จากรอยละ 11.6 ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 
33.5 ในรอบที่ 4   สัดสวนของกลุมตัวอยางที่อยูในบานที่ไมอนุญาตใหสูบบุหร่ีในบาน/
อนุญาตใหสูบบุหร่ีไดบางพื้นที่  เพิ่มข้ึนจาก รอยละ 60.4 ในรอบที่ 1 เปน รอยละ 63.9 ใน
รอบที่ 4    แนวโนมและทิศทางความเปล่ียนแปลงในเร่ืองการจํากัดพื้นที่การสูบบุหร่ีใน
บานไมแตกตางกันมากนัก   ระหวางกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและกลุมตัวอยางที่อยู
ในเขตชนบท (ตาราง 4.6.5) 
 
 นอกจากการจํากัดพื้นที่การสูบบุหร่ีในบานแลว การจํากัดพื้นท่ีสูบบุหรี่ในที่ทํางาน   

เปนอีกมาตรการหนึ่งในการควบคุมการสูบบุหร่ี รวมทั้งคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี   จาก
การสํารวจ  พบวา  กลุมตัวอยางอยูในที่ทํางานที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีไดบางพื้นที่ หรือทุกพื้นที่   
มีแนวโนมลดลง   จากรอยละ 55.2  ในรอบที่ 1  เปนรอยละ 46.2   ในรอบที่ 4   ขณะที่ผูสูบ
บุหร่ีที่ทํางานในพื้นที่ไมอนุญาตใหสูบบุหร่ีในทุกพื้นที่ภายในอาคารมีสัดสวนเพิ่มข้ึน  จาก
รอยละ 44.8  ในรอบที่ 1  เปนรอยละ 53.8  ในรอบที่ 4      เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย 
พบวา  การไมอนุญาตใหสูบบุหร่ีในที่ทํางานในเขตชนบทมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน  จาก
รอยละ 43.9  ในรอบที่ 1  เปนรอยละ 52.1 ในรอบที่ 4    สวนการจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในที่
ทํางานในเขตเมืองยังไมเห็นการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจน  (รอยละ 55.0  ในการสํารวจรอบที่ 1   
และรอยละ 54.8  ในการสํารวจรอบที่ 4)  (ตาราง 4.6.6)  
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 ในสวนของความคิดเห็นตอการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  (สถานที่
ทํางานที่ เปนตัวอาคาร  รานอาหาร   และสถานที่สาธารณะอ่ืนๆ ทั้งที่ ใชและไมใช
เคร่ืองปรับอากาศ  ไนทคลับ/ดิสโกเทค/บาร ที่มีเคร่ืองปรับอากาศ  รถโดยสารสาธารณะทั้งที่
ใชและไมใชเคร่ืองปรับอากาศ   ภายในและภายนอกตัวอาคารของสถานท่ีทางศาสนา) 
คําถามนี้ทําการสํารวจในรอบที่ 3 และรอบที่ 4  ผลการสํารวจในรอบที่ 4   พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นวา ไมควรอนุญาตใหสูบบุหร่ีเลยในสถานที่เหลานี้เกือบทั้งส้ิน คือ ในตัว

อาคารของสถานที่ทํางาน  (รอยละ 91.0)  รานอาหารและสถานที่สาธารณะอื่นๆ ที่ใช

เคร่ืองปรับอากาศ (รอยละ 98.2)  รานอาหารและสถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ที่ไมใช
เคร่ืองปรับอากาศ (รอยละ 79.3)  ไนทคลับ/ดิสโกเทค/บารที่ใชเคร่ืองปรับอากาศ  (รอยละ 
88.7)  รถโดยสารสาธารณะที่ใชเคร่ืองปรับอากาศ (รอยละ 99.8)  รถโดยสารสาธารณะที่ไมใช
เคร่ืองปรับอากาศ (รอยละ 94.5)  ภายในตัวอาคารของสถานที่ทางศาสนา  (รอยละ 98.3)   
ยกเวนภายนอกตัวอาคารของสถานท่ีทางศาสนา ที่มีผูเห็นดวยวาไมควรอนุญาตใหสูบบุหร่ีเลย
เพียงไมถึงคร่ึง (รอยละ 46.2)   สัดสวนดังกลาวไมเปล่ียนแปลงมากนักในการสํารวจทั้ง 2 รอบ  
อยางไรก็ตาม ความคิดเห็นวา  ไมควรอนุญาตใหสูบบุหร่ีเลยในรานอาหารและสถานที่
สาธารณะอ่ืนๆ ที่ไมใชเคร่ืองปรับอากาศ   ไนทคลับ/ดิสโกเทค/บารที่ใชเคร่ืองปรับอากาศ  
และรถโดยสารสาธารณะที่ไมใชเคร่ืองปรับอากาศ มีสัดสวนเพิ่มข้ึน   สอดคลองกันทั้งกลุม
ตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและกลุมตัวอยางที่อยูในเขตชนบท   โดยในกลุมตัวอยางที่อยูในเขต
ชนบทมีการเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนสําหรับรานอาหารและสถานที่สาธารณะอ่ืนๆ ที่ไมใช
เคร่ืองปรับอากาศ คือ เพิ่มข้ึนจากรอยละ 67.3 ในรอบที่ 3 เปนรอยละ 81.8 ในรอบที่ 4  สวน
กลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองมีสัดสวนของการเห็นดวยเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน   สําหรับ
ไนทคลับ/ดิสโกเทค/บารที่ใชเคร่ืองปรับอากาศ กลาวคือ เพิ่มข้ึนจากรอยละ 78.9 ในรอบที่ 3 
เปนรอยละ 86.5 ในรอบที่ 4  (ตาราง 4.6.7) 
 
 



   สวนท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

โครงการ International Tobacco Control Policy Survey – Southeast  Asia: 
ITC-SEA (Thailand)   เปนโครงการวิจัยระยะยาว   เพื่อสํารวจและติดตามการ
เปล่ียนแปลงความรู ความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับบุหร่ี   พฤติกรรมการสูบบุหร่ีและ
ผลกระทบของการสูบบุหร่ี        รวมทั้งติดตามผลกระทบของนโยบายการควบคุมการสูบ
บุหร่ีในประเทศไทย   ภายใตกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC)  การสํารวจ
คร้ังนี้เปนการสํารวจในรอบที่ 4 (เมษายน – มิถุนายน  2552) ซึ่งไดเพิ่มเติมการวิเคราะหผล
การรณรงคที่เกี่ยวกับการลดควันบุหร่ีมือสองโดยมีขอความในการรณรงคผานทางโทรทัศน
วา “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุดสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ”   

 
5.1 สรุป และอภิปรายผล 
 
 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของกลุมตัวอยางใน
การสํารวจรอบที่ 4 

  
การสํารวจรอบที่ 4 ประกอบดวยกลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด 2,282 คน เปน

ผูสูบบุหร่ี 1,909 คน และผูเลิกสูบบุหร่ี 373 คน ในจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดเปนกลุม
ตัวอยางที่เคยถูกสัมภาษณจากการสํารวจรอบที่ผานมา 1,994 คน และเปนกลุมตัวอยาง
ใหม 288 คน โดยกลุมตัวอยางมากกวารอยละ 90 เปนเพศชาย อายุเฉล่ีย 45.4 ป กลุม
ตัวอยางมีการกระจายตามกลุมอายุ (นอยกวา 40 ป 40-49 ป 50-59 ป และ 60 ป ข้ึนไป) 
ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 27.3 รอยละ 22.6 รอยละ 24.1 และรอยละ 26.0 ตามลําดับ 
กลุมตัวอยางใหมมีอายุนอยกวากลุมตัวอยางเกา สองในสามของกลุมตัวอยางจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา กลุมตัวอยางประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและนอก
ภาคเกษตรกรรมในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ในขณะที่นอยกวาหนึ่งในหกของกลุมตัวอยาง
ไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน  
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เมื่อเปรียบเทียบขอมูลทางประชากรในกลุมผูสูบบุหร่ี และผูเลิกสูบบุหร่ี พบวา 
สัดสวนของเพศหญิงในกลุมผูสูบบุหร่ี และผูเลิกสูบบุหร่ีมีความใกลเคียงกันมาก คือรอยละ 
9.8 และรอยละ 9.7 ตามลําดับ  สัดสวนของเพศชายสูงกวาของเพศหญิงเกือบ 10 เทา  
เมื่อพิจารณาแยกตามเขตที่อยูอาศัยพบวา สัดสวนของเพศหญิงในกลุมผูสูบบุหร่ีในเขต
เมือง สูงกวาสัดสวนของเพศหญิงในกลุมผูสูบบุหร่ีในเขตชนบทมากกวา 2 เทาตัว แสดง
ถึงความชุกในการสูบบุหร่ีของเพศหญิงในเขตเมืองที่สูงเมื่อเทียบกับในเขตชนบท  และ
สะทอนปรากฏการณการสูบบุหร่ีของเพศหญิงที่มีใหเห็นมากข้ึนในสังคมเมือง การศึกษา
กลุมผูสูบบุหร่ีเพศหญิงในเมืองที่ผานมา พบวาสาเหตุสวนหนึ่งของการสูบบุหร่ีของผูสูบ
บุหร่ีเพศหญิงในเมือง  โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน  มาจากการสงเสริมการขายของ
อุตสาหกรรมยาสูบที่มีเปาหมายเปนผูหญิง (มณฑา เกงการพานิช  2553) 

 
 ผูเลิกสูบบุหร่ีมีอายุเฉล่ียสูงกวาผูสูบบุหร่ี (55.8 ป และ 48.7 ป ตามลําดับ) ผูสูบ
บุหร่ีที่อาศัยอยูในเขตชนบทมีอายุเฉลี่ยสูงกวาผูสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูในเขตเมือง ในขณะที่
ผูเลิกสูบบุหร่ีที่อาศัยอยูในเขตชนบทมีอายุเฉล่ียสูงกวาผูเลิกสูบบุหร่ีที่อาศัยอยูในเขตเมือง
เล็กนอย  การที่ผูเลิกสูบบุหร่ีมีอายุมากกวาผูสูบบุหร่ี สอดคลองกับคําอธิบายดาน
ผลกระทบทางดานสุขภาพในกลุมผูที่มีอายุมากของ Khwaja และคณะ (2006) ที่ยืนยัน
วาผูที่มีอายมุากมีความเส่ียงดานผลกระทบทางดานสุขภาพจากการสูบบุหร่ีมากกวากลุม
ผูมีอายุนอย ดังนั้น กลุมผูมีอายุมากจะมีความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบทางดาน
สุขภาพจากการสูบบุหร่ี และผูสูบบุหร่ีที่มีอายุมากมักจะเลิกสูบบุหร่ีหลังจากที่ไดมี
ประสบการณความผิดปกติของรางกายอยางเห็นไดชัด  

 
โดยสวนใหญแลวผูสูบบุหร่ีมีความตองการที่จะเลิกสูบบุหร่ี จากการศึกษาของ 

Ayyagari และ Sindelar (2009) พบวา ความเครียดสามารถสงผลใหผูสูบบุหร่ีประสบกับ
ความยากลําบากในการเลิกสูบบุหร่ี ซึ่งความเครียดนี้รวมถึงความเครียดจากการทํางาน
ดวย ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการไมสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดสําเร็จของผูสูบบุหร่ี  ในการ
สํารวจประเด็นดานอาชีพในกลุมผูเลิกสูบบุหร่ีและในกลุมผูสูบบุหร่ี พบวา สัดสวนของ
เกษตรกรในกลุมผูเลิกสูบบุหร่ีสูงกวาผูสูบบุหร่ีเล็กนอย ในทางกลับกันพบวาสัดสวนผู
ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมในกลุมผูสูบบุหร่ีสูงกวาในกลุมผูเลิกสูบบุหร่ี 
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นอกจากนี้ พบวา สัดสวนของผูไมไดทํางานหรือเปนแมบาน เปนผูเลิกสูบบุหร่ีสูงกวาผูสูบ
บุหร่ี ซึ่งสัดสวนที่แตกตางกันนี้ อาจไดรับอิทธิพลจากปจจัยความเครียดที่เกิดจากการ
ทํางานสวนหนึ่งดวย 

 
กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในครัวเรือนขนาดกลางถึงขนาดใหญ โดยมากกวาคร่ึง

ของกลุมตัวอยางอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิกจํานวน 3-4 คน และอีกประมาณหนึ่งในส่ีอยู
ในครัวเรือนที่มีสมาชิกมากกวา 5 คน แมวาสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหร่ีจะเปนปจจัยหนึ่ง
ที่จูงใจใหบุคคลอ่ืนในครัวเรือนมีความตองการสูบบุหร่ี แตเปนที่นาสังเกตวาขอมูลจาก
การสํารวจกลุมผูเคยสูบบุหร่ีที่มีอายุ 18 ปข้ึนไป พบวา ประมาณสามในส่ีของทั้งผูสูบบุหร่ี
และผูเลิกสูบบุหร่ีอยูในครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกคนอื่นสูบบุหร่ี ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นวา
สมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหร่ีอาจมีอิทธิพลไมมากนักในการจูงใจใหผูใหญคนอ่ืนๆใน
ครัวเรือนมีความตองการสูบบุหร่ี แตอาจมีอิทธิพลสูงในการจูงใจใหเด็กและวัยรุนใน
ครัวเรือนมีความตองการสูบบุหร่ี  

 
จากผลการประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง พบวา ผูเลิกสูบบุหร่ีมักเห็นวาตนเอง

มีสุขภาพดี ถึงดีเยี่ยม ในขณะที่ผูสูบบุหร่ีสวนใหญประเมินวาตนเองมีสุขภาพพอใช หรือ
สุขภาพแย ผูสูบบุหร่ีในเมืองประเมินวาตนเองมีสุขภาพดีสูงกวาผูสูบบุหร่ีในชนบท
เล็กนอย 

 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (เฉพาะกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่) 
 
ผูสูบบุหร่ีสูบบุหร่ีโดยเฉลี่ยวันละ 10 มวน   ผูสูบบุหร่ีในเขตเมืองสูบบุหร่ีเฉล่ียตอวัน

มากกวาผูสูบบุหร่ีในเขตชนบทเล็กนอย มีผูสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่ไมไดสูบบุหร่ีทุกวัน 
โดยในกลุมผูสูบบุหร่ีที่ไมไดสูบบุหรี่ทุกวันนี้อาศัยอยูในเขตชนบทมากกวาในเมือง  

 
การสูบบุหร่ีกลายเปนกิจกรรมหนึง่ที่ตองทําในเชาวันใหมของทุกๆวนัในกลุมผูสูบ

บุหร่ี ซึ่งชวงเวลาที่สูบบุหร่ีมวนแรกของวัน เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ใชในการประเมนิการ
ติดบุหร่ีของผูสูบบุหร่ี การสํารวจคร้ังนี้ พบวา มีผูสูบบุหร่ีจํานวนไมนอยที่มีอาการของการ
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ติดบุหร่ี เกือบทั้งหมดของผูสูบบุหร่ีเร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรกในชวงเชา ประมาณหนึ่งในส่ีของผู
สูบบุหร่ีสูบบุหร่ีทันทีหลังต่ืนนอน อีกประมาณหนึ่งในส่ีสูบบุหร่ีทนัทหีลังอาหารเชา และอีก
ประมาณหนึ่งในสามสูบบุหร่ีหลังทาํกิจกรรมอ่ืนๆหลังต่ืนนอนและกอนอาหารเชา สัดสวน
ผูสูบบุหร่ีในเขตเมืองที่สูบบุหร่ีทันทหีลังต่ืนนอนมีมากกวาผูสูบบุหร่ีในเขตชนบทเกอืบสองเทา  

 
มีผูสูบบุหร่ีเพยีงสวนนอยเทานัน้ที่ตระหนกัวาตนเองมีอาการของการติดบุหร่ี ผล

จากการประเมินการติดบุหร่ีของตนเองในกลุมผูสูบบุหร่ี พบวา มากกวาคร่ึงของผูสูบบุหร่ี
ประเมินวาตนเองติดบุหร่ีเพยีงเล็กนอย ผูสูบบุหร่ีทีป่ระเมินวาตนเองติดบุหร่ีมากมีไมถึง
หนึง่ในสาม และในกลุมผูทีป่ระเมินวาตนเองติดบุหร่ีมากอาศัยอยูในเขตชนบทมากกวาใน
เขตเมือง  

 
ผูสูบบุหรี่เกือบทั้งหมดนิยมสูบบุหร่ีที่ผลิตในประเทศ และผูสูบบุหร่ีสวนใหญซื้อ

บุหร่ีจากรานคาชุมชน และรานสะดวกซ้ือ เมื่อพิจารณาประเภทของบุหร่ีที่สูบ พบวา ผู
ที่สูบบุหร่ีโรงงานอยางเดียว และผูที่สูบบุหร่ีมวนเองอยางเดียวมีสัดสวนใกลเคียงกัน 
คือ ประมาณสองในหาของผูสูบบุหรี่ทั้งหมด อยางไรก็ตาม ขอมูลการสํารวจไดชี้ใหเห็น
วา ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเมืองและในชนบทมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่แตกตางกัน โดยพบวา 
ผูสูบบุหรี่ในเขตเมืองนิยมสูบบุหร่ีโรงงานอยางเดียวมากกวา ในขณะที่ผูสูบบุหร่ีในเขต
ชนบทนิยมสูบบุหร่ีมวนเองอยางเดียวมากกวา  

 
ในกลุมผูสูบบุหรี่โรงงานสวนใหญเห็นวา รสชาติของบุหรี่มีความสําคัญในการ

เลือกยี่หอบุหรี่ มากกวาราคาของบุหรี่ ในขณะเดียวกัน มากกวาครึ่งของผูสูบบุหรี่มวน
เองเลือกสูบบุหรี่มวนเองโดยคํานึงถึงรสชาติของบุหรี่และอันตรายตอสุขภาพ  โดย
ราคาจัดเปนประเด็นสําคัญที่ทําใหผูสูบบุหรี่เลือกสูบบุหรี่มวนเอง พบวาราคาของบุหร่ี
เปนปจจัยหลักที่สําคัญในการเลือกสูบบุหร่ีมวนเองในกลุมผูสูบบุหร่ีมวนเอง  มากกวารอยละ 
90 เลือกสูบบุหรี่มวนเองโดยคํานึงถึงราคาของบุหรี่  อยางไรก็ตาม  ประเด็นความ
เขาใจผิดดานอันตรายของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพทั้งในกลุมผูสูบบุหรี่โรงงาน  และผูสูบ
บุหรี่มวนเอง ยังเปนประเด็นที่นากังวลอยางยิ่ง เนื่องจากสัดสวนสําคัญของผูสูบบุหร่ี
โรงงานและผูสูบบุหร่ีมวนเอง (ประมาณหนึ่งในสามของผูสูบบุหร่ีโรงงาน และสองในสาม
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ของผูสูบบุหรี่มวนเอง) เลือกยี่หอบุหรี่/เลือกที่จะสูบบุหรี่มวนเอง   โดยคํานึงวาอาจจะ
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพมากนัก ผูสูบบุหรี่สวนใหญเขาใจผิดวา  บุหรี่มวนเองและ
บุหรี่โรงงานมีอันตรายไมเทากัน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจผิดวาบุหรี่บางยี่หอ/
ประเภท สงผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพนอยกวาบุหรี่ชนิดอื่น โดยเฉพาะในกลุมผูสูบ
บุหรี่มวนเองที่ยังมีความเขาใจผิดในเรื่องนี้สูง ในดานของประเภทของบุหรี่ที่สูบ พบวา 
เกือบครึ่งของผูสูบบุหรี่ในเขตเมืองเห็นวา บุหรี่มวนเองมีอันตรายมากกวา ในทาง
กลับกันมากกวาคร่ึงของผูสูบบุหร่ีในเขตชนบทเห็นวา บุหร่ีมวนเองมีอันตรายนอยกวา 

 
ผลที่ไดจากการสํารวจในรอบที่ 4 ชี้ใหเห็นวา ผูสูบบุหร่ีสวนใหญตางมีความ

ตองการทีจ่ะเลิกสูบบุหร่ี มากกวาสองในสามของผูสูบบุหร่ีเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี สัดสวน
ของผูที่พยายามเลิกสูบบุหร่ีในเขตเมือง และเขตชนบทมีคาใกลเคียงกัน ซึ่งครอบครัว 
เพื่อน บุคคลรอบขาง การรณรงค ฉลากคําเตือน และปจจัยแวดลอมตางๆ เชน ความ
ตองการเปนตัวอยางใหกับเด็ก  ความกังวลเร่ืองผลกระทบตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหร่ี  
ความกังวลเร่ืองสุขภาพของตนเอง การยอมรับของสังคม การหามสูบบุหร่ีในที่
สาธารณะ ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี การโฆษณารณรงคดานสุขภาพ และความเห็น
ของคนในครอบครัว ตางเปนเหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหร่ีได 

 
ความรู และทัศนคติตอบุหรี่กับสุขภาพ การรับรูเรื่องฉลากคําเตือนบนซอง

บุหรี่ และการรับรูการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี ่(เฉพาะกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่) 
 
ผูสูบบุหร่ีสวนมากมองวาบุหร่ีมวนเองมีอันตรายนอยกวาบุหร่ีโรงงาน แตเมื่อแยก

วิเคราะหตามเขตที่อยูอาศัย พบวา  ผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองเห็นวา  บุหร่ีมวนเองมี
อันตรายมากกวาบุหร่ีโรงงานในสัดสวนที่ สูงกวาผู สูบบุหร่ีที่อยู ในเขตชนบท  ใน
ขณะเดียวกันผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทเห็นวา บุหร่ีมวนเองมีอันตรายนอยกวาบุหร่ี
โรงงานในสัดสวนที่สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมือง    
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ผูสูบบุหร่ีสวนใหญมองวาการสูบบุหร่ีทาํลายสุขภาพมาก และมีความกงัวลเร่ือง
สุขภาพในอนาคต แตก็ยงัมีผูสูบบุหร่ีมากกวาหนึ่งในสามทีม่องวา การสูบบุหร่ีเพยีงแค
ทําลายสุขภาพบาง  และมีความกงัวลเร่ืองสุขภาพในอนาคตเพียงเล็กนอยหรือไมกังวลเลย  

 
ในการศึกษาประเด็นดานความรูเร่ืองผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ ซึ่งมี

ความสัมพันธกับการสูบบุหร่ี และความต้ังใจในการเลิกสูบบุหรี่ ผลที่ไดจากการสํารวจ
ในรอบที่ 4 ชี้ใหเห็นวา ผูสูบบุหร่ีสวนใหญ มีความรูในระดับดีมาก วาบุหร่ีทาํใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพและกอใหเกิดโรคตางๆ กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมีความรูวา  การ
สูบบุหร่ีเปนสาเหตุของโรคถุงลมโปงพอง และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูวา  การสูบ
บุหร่ีเปนสาเหตุของโรคมะเร็งชองปาก ทําใหแกเร็วกวาอายุ โรคหลอดเลือดสมอง และโรค
เส่ือมสมรรถภาพทางเพศในเพศชายท่ีสูบบุหร่ี  อยางไรก็ตาม แมวาผูสูบบุหร่ีสวนใหญมี
ความรูวาบุหร่ีทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและกอใหเกดิโรคตางๆ แตยังมีผูสูบบุหร่ีอีก
มากกวาหนึ่งในหาทีย่ังไมทราบวาการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของโรคหัวใจวาย ทาํใหแทงบุตร 
และเปนสาเหตุของเนื้อตายบริเวณปลายมือปลายเทา (Gangrene) ดังนัน้ แนวทางการ
รณรงคใหความรูทางดานผลกระทบดานสุขภาพจึงควรประชาสัมพนัธเพิ่มเติมในประเด็น
ดังกลาว 

 
ในเร่ืองการรับรูฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ี 

พบวา  ผูสูบบุหร่ีสวนใหญสังเกตเห็นคําเตือนบนซองบุหร่ีบอยถึงบอยมาก มากกวาคร่ึง
ของผูสูบบุหร่ีพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนอยางใกลชิดบอยถึงบอยมาก ซึ่งผลการ
สํารวจชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จในการรณรงคใหผูสูบบุหร่ีตระหนักในดานผลกระทบ
ทางดานสุขภาพจากการสูบบุหร่ีไดเปนอยางดี เนื่องจาก ผูสูบบุหร่ีเกือบทั้งหมดเคยคิดถึง
อันตรายจากการสูบบุหร่ี และเคยอยากเลิกสูบบุหร่ีอันเนื่องมาจากฉลากคําเตือนบนซอง
บุหร่ี และเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบในเร่ืองการเปล่ียนใจไมสูบบุหร่ีเมื่อนึกถึงฉลากคํา
เตือนบนซองบุหร่ี พบวา สามในหาของผูสูบบุหร่ีที่เคยเปล่ียนใจไมสูบบุหร่ีขณะที่กําลังจะ
สูบบุหร่ีเมื่อนึกถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี โดยสัดสวนของผูสูบบุหร่ีในเขตชนบทในสวน
นี้มีสูงกวาสัดสวนของผูสูบบุหร่ีในเขตเมือง แตอยางไรก็ตาม  มากกวาคร่ึงของผูสูบบุหร่ี
เคยพยายามหลีกเล่ียงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  
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เปนที่นาสังเกตวา  สัดสวนของผูสูบบุหร่ีที่ไมเคยสังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซอง
บุหร่ีเลยในเขตชนบทมีสูงกวาในเขตเมืองเกือบสองเทา ในขณะที่สัดสวนของผูสูบบุหร่ีที่
สังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอยมากในเขตชนบทมีตํ่ากวาในเขตเมือง 
เชนเดียวกับสัดสวนของผูสูบบุหร่ีที่อานฉลากคําเตือนอยางใกลชิดบอยมากในเขตชนบทมี
ตํ่ากวาในเขตเมือง ซึ่งอาจมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากนโยบายฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีที่
แตกตางกันระหวางบุหร่ีโรงงานและบุหร่ีมวนเอง และความเขมงวดในการบังคับใช โดยใน
ปจจุบัน ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีโรงงานมีความโดดเดนมากกวาบรรจุภัณฑยาเสนทั้ง
ในดานความหลากหลายของภาพคําเตือน และสีสันที่ดึงดูดความสนใจอยางชัดเจน 

 
จากการศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจสงผลใหผูสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีได เห็นวา  มากกวา

สามในสี่ของผูสูบบุหรี่ พบวา ผูนําศาสนามีสวนชวยจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่ โดยสัดสวน
ของผูสูบบุหร่ีในเขตชนบทที่เห็นวาผูนําศาสนามีสวนชวยจูงใจใหเลิกสูบบุหร่ี มีสูงกวา
สัดสวนของผูสูบบุหร่ีในเขตเมือง ผูสูบบุหร่ีสวนใหญใหความสนใจที่จะใชบริการสายดวน
เลิกสูบบุหร่ี  แตมีเพียงสวนนอยที่เคยใชบริการสายดวนเลิกสูบบุหร่ี   นอกจากนี้ กิจกรรม
ตางๆ ของบริษัทผลิตบุหร่ีก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สามารถสงผลใหผูสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีได
ยาก แมวาจะมีผูสูบบุหร่ีเพียงสวนนอยที่เคยเห็นการสงเสริมการขายบุหร่ี เชน การลด
ราคา หรือ การแจกตัวอยางบุหร่ี  แตในทางปฏิบัติพบวาการสงเสริมการขายบุหร่ีมีระดับ
แตกตางกันระหวางเขตเมืองและเขตชนบท การลักลอบสงเสริมการขายบุหร่ีเกิดข้ึนในเขต
เมืองมากกวาเขตชนบท  ผูสูบบุหรี่ที่อยูในเขตเมืองเคยเห็นการสงเสริมการขายบุหร่ี
สูงกวาผูสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบท ผูสูบบุหร่ีสวนใหญเห็นวา  ไมควรอนุญาตใหบริษัทที่
ผลิตบุหร่ีสงเสริมการขายบุหร่ีไมวาจะเปนวิธีใดก็ตาม และควรจํากัดใหทําซองบุหร่ีแบบ
เรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม  

 
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี ่(เฉพาะกลุมตัวอยางผูเลกิสูบบุหรี่) 
 
ผูเลิกสูบบุหร่ีสวนใหญนิยมใชวิธีหยุดทันทีสูงกวาการใชวิธีคอยๆ ลดปริมาณการ

สูบบุหร่ี โดยเฉพาะในกลุมผูเลิกสูบบุหร่ีในเขตเมือง และมีผูเลิกสูบบุหร่ีเพียงสวนนอยที่
เคยกลับไปสูบบุหร่ีใหม โดยพบวาบุคคลรอบขางและบุคคลในสังคมตางเปนปจจัยที่
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สงเสริมใหผูสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีได เชน ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก ครอบครัว
ไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ี การที่สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหร่ี และความกังวลเร่ือง
ผลกระทบจากการสูบบุหร่ีตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหร่ี ในขณะที่การโฆษณาหรือขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับความเส่ียงตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ีก็เปนปจจัยสําคัญอีกทางหนึ่งที่
สงผลใหผูสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีไดดวยเชนกัน เปนที่นาสังเกตวาในขณะที่ราคาเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหผูสูบบุหรี่เลือกประเภทบุหรี่ที่สูบ แตราคาของบุหร่ีกลับมีบทบาทคอนขาง
นอยเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุผลอ่ืนๆที่มีสวนชวยใหเลิกบุหร่ี  

 
ผลจากการประเมินสุขภาพตนเอง พบวา เกือบทั้งหมดของผูสูบบุหร่ีประเมินวา

สุขภาพต้ังแตเลิกสูบบุหร่ีดีข้ึน และ มั่นใจวาจะยังคงเลิกสูบบุหร่ีตอไปได โดยประมาณ
สองในสามของผูสูบบุหร่ีมั่นใจเปนอยางยิ่งวาจะยังคงเลิกสูบบุหร่ีตอไปไดในอนาคต 

 
อยางไรก็ตาม เหตุผลที่ชวยใหผูเคยสูบบุหร่ีในเขตเมืองและเขตชนบทเลิกสูบบุหร่ี

มีความแตกตางกันอยูบาง โดยผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตเมืองใหเหตุผลเร่ืองครอบครัวไม
เห็นดวยกับการสูบบุหร่ีสูงที่สุด ในขณะที่ผูเลิกสูบบุหร่ีที่อยูในเขตชนบทใหเหตุผลเร่ือง
ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็กสูงที่สุด นอกจากนี้ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวา  เหตุผล
จากการที่เพื่อนไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ี และเร่ืองราคาของบุหร่ี  มีความสําคัญคอนขาง
นอยในการสงเสริมการเลิกสูบบุหร่ี ซึ่งสะทอนใหเห็นวา  นโยบายภาษีบุหร่ีเปนเพียง
อุปสรรคสวนหนึ่งในการบริโภคบุหร่ีและยาสูบ ในขณะที่การรณรงคที่สรางความตระหนัก
และสรางความรับผิดชอบตอสังคม และผลกระทบที่จะเกิดกับบุคคลใกลชิด โดยเฉพาะ
บุคคลในครอบครัวมีประสิทธิภาพสูงในการจูงใจใหผูสูบบุหร่ีพยายามเลิกสูบบุหร่ีให
สําเร็จ 

 
ผลการเปรียบเทียบกลุมผูสูบบุหรี่และผูเลิกสบูบุหรี ่

 
ผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ีเคยมีประสบการณในการเลิกสูบบุหร่ีทั้งสองกลุม 

เพียงแตผูเลิกสูบบุหร่ีเปนกลุมผูที่ประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหร่ี ณ ชวงเวลาที่
สํารวจ เมื ่อพิจารณาลักษณะการเลิกสูบบุหรี ่ครั ้งสุดทายพบวา ทั ้งสองกลุมเคยมี
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ประสบการณในการเลิกสูบบุหร่ีโดยวิธีหยุดทันทีสูงกวาวิธีคอยๆ ลดปริมาณการสูบบุหร่ี
คลายคลึงกัน   สวนเหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหร่ีไดสามอันดับแรกของผูสูบบุหร่ี 
ประกอบดวย ความกังวลเร่ืองผลกระทบจากการสูบบุหร่ีตอบุคคลรอบขางที่ไมสูบบุหร่ี 
ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก และครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ี 
ตามลําดับ  เหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหร่ีไดสามอันดับแรกของผูเลิกสูบบุหร่ี ก็มีความ
คลายคลึงกับเหตุผลของกลุมผูสูบบุหร่ี เพียงแตมีความแตกตางกันที่อันดับความสําคัญ 
โดยเหตุผลสามอันดับแรกของผูเลิกสูบบุหร่ีประกอบดวย ความตองการเปนตัวอยาง
สําหรับเด็ก ครอบครัวไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ี และการที่สังคมไทยไมยอมรับการสูบ
บุหร่ี ตามลําดับ ผูเลิกสูบบุหร่ีมีทิศทางการตอบสนองตอการโฆษณาหรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับความเส่ียงตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ี และฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหร่ี
สูงกวาผูสูบบุหร่ี มากกวาเกาในสิบของผูเลิกสูบบุหร่ีเห็นวาการโฆษณาหรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับความเส่ียงตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ี และฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหร่ี
สูงกวาผูสูบบุหร่ี เปนเหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหร่ีได ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงกวาสัดสวน
ของผูสูบบุหร่ีที่เห็นวาเหตุผลเหลานี้สามารถชวยใหเลิกสูบบุหร่ีได วนรัตน ศยามล และ
สุนทรี สาระจันทร (2546) ศึกษาพบวา สาเหตุหลักที่ทําใหผูสูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีไมสําเร็จ
คือสาเหตุทางดานจิตใจมากกวาสาเหตุทางกาย  โดยสาเหตุทางดานจิตใจที่ทําใหเลิกสูบ
บุหร่ีไมได คือ ความเคยชิน และความรูสึกอยากสูบบุหร่ีเมื่อเห็นผูอ่ืนสูบบุหร่ี 

 
ผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ีมีความรูเร่ืองผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพใน

ระดับดีมาก   มากกวาเกาในสิบของทั้งสองกลุมทราบวาการสูบบุหรี่สงผลใหเปนโรค
ถุงลมโปงพอง แกเร็วกวาอายุ และโรคมะเร็งชองปาก อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ
ความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพระหวางผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ี 
พบวา สัดสวนของผูเลิกสูบบุหร่ีที่ทราบวา  การสูบบุหรี่สงผลใหเปนโรคตางๆ ไดสูงกวาผู
สูบบุหร่ีในทุกๆ โรคที่ทําการสํารวจ ยกเวนการสูบบุหรี่สงผลใหเปนโรคเส่ือมสมรรถภาพ
ทางเพศในผูชายที่สูบบุหร่ีที่มีสัดสวนของผูที่ตอบถูกในสองกลุมสูงพอๆ กัน อยางไรก็ตาม  
มากกวาหนึ่งในส่ีของผูสูบบุหร่ี และประมาณสองในหาของผูเลิกสูบบุหร่ียังไมทราบวา
การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของโรคเนื้อตายบริเวณปลายมือปลายเทา (Gangrene)   และทํา
ใหแทงบุตร   ซึ่งสะทอนถึงความตองการการรณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรูเพิ่มเติมใน
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ดานผลกระทบทางสุขภาพดังกลาว เพื่อเติมเต็มชองวางความรูเรื่องผลกระทบของการ
สูบบุหร่ีตอสุขภาพของท้ังสองกลุมใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

 
แพทย เภสัชกรและผูใหบริการทางดานสุขภาพก็เปนสวนสําคัญที่สามารถให

ความชวยเหลือผูปวยที่สูบบุหร่ีใหเลิกสูบบุหร่ีไดสําเร็จ โดยผลการวิจัยที่ผานมาไดยืนยัน
ถึงความสําคัญของบทบาทผูใหบริการทางดานสุขภาพในการชวยเหลือผูปวยที่สูบบุหร่ีให
เลิกสูบบุหร่ี (Ceraso M และคณะ, 2009; Jiang Y และคณะ, 2007; Kathleen Klink 
และคณะ, 2011)  K. Thavorn และ N. Chaiyakunapruk (2008) ศึกษาพบวา โครงการ
สงเสริมการเลิกสูบบุหร่ีโดยเภสัชกรชุมชนในประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการลดตนทุน
คาใชจายในระบบสาธารณสุข และ ยืดอายุของผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการ
สํารวจรอบที่ 4 นี้สะทอนใหเห็นวามีสูงถึงสองในหาของผูเลิกสูบบุหร่ีที่ไดรับบริการเลิก
บุหร่ีที่มีอยูในทองถิ่น เชนในโรงพยาบาล หรือคลินิกตางๆ ซึ่งชี้ใหเห็นวาการรณรงคการ
เลิกสูบบุหร่ีควรมีรูปแบบที่ครอบคลุมทั้งการโฆษณา ใหขอมูลขาวสาร ใชฉลากคําเตือน
ดานสุขภาพบนซองบุหร่ี ควบคูไปกับโครงการสงเสริมการเลิกสูบบุหร่ีผานผูใหบริการ
ทางดานสุขภาพในการชวยเหลือผูปวยที่สูบบุหร่ีใหเลิกสูบบุหร่ี  

 
แมวาผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ี จะมีความรูเร่ืองผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอ

สุขภาพในระดับดีมาก   แตผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ีไมไดมีความรูดานสุขภาพครบถวน
ในทุกโรคที่เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี โดยเฉพาะที่เปนรูปภาพ มี
ขนาดใหญ และเขาใจงาย จะชวยสรางความเขาใจที่ถูกตองไดมากข้ึนในเร่ืองความรูเรื่อง
ผลกระทบของการสูบบุหรี ่ตอสุขภาพ(Hammond และคณะ, 2006) โดยการ
เปล่ียนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีจากเดิมที่เปนขอความเพียงอยางเดียวมาเปน
รูปภาพรวมกับขอความ มีผลทําใหทั้งผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ี สังเกตเห็นฉลากคําเตือน
บนซองบุหร่ีไดดี ดังผลการสํารวจที่พบวา  ผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ีสวนใหญเคย
สังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี และเคยอานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด อยางไรก็ตาม  
สัดสวนของผูสูบบุหร่ีที่เคยสังเกตและอานฉลากคําเตือนบอยถึงบอยมากสูงกวาสัดสวน
ของผูเลิกสูบบุหร่ี  ซึ่งสอดคลองกับกิจวัตรประจําวันของผูที่ยังคงสูบบุหร่ี ทําใหมีโอกาสได
สังเกตและอานคําเตือนบนซองบุหร่ีบอยถึงบอยมากสูงกวากลุมผูเลิกสูบบุหร่ี อยางไรก็ตาม
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มากกวาหนึ่งในสามของผูสูบบุหร่ีรายงานวา  อานฉลากคําเตือนอยางใกลชิดนานๆ คร้ัง
หรือไมเคยอานเลย ซึ่งสะทอนใหเห็นวา  การใหความรูดานผลกระทบทางสุขภาพผานทาง
ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีเพียงอยางเดียว ไมสามารถครอบคลุมกลุมผูสูบบุหร่ีไดทั้งหมด 
จําเปนตองมีการรณรงค และประชาสัมพันธผานชองทางอ่ืนๆ รวมดวย ซึ่งชองทางที่ชวย
สงเสริมความรูเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีไดดี นอกเหนือจากซองบุหร่ี ไดแก ส่ือ
โทรทัศน โปสเตอร วิทยุ กระจกหนารานคา และหนังสือพิมพ/นิตยสาร เปนตน โดยผลจาก
การสํารวจ ชี้วาแหลงที่ผูสูบบุหร่ีเห็นโฆษณาเก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีหาอันดับแรก 
ไดแก ซองบุหร่ี โทรทัศน โปสเตอร วิทยุ และกระจกหนารานคา ตามลําดับ และแหลงที่ผู
เลิกสูบบุหร่ีเห็นโฆษณาเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีหาอันดับแรก ไดแก โทรทัศน 
ซองบุหร่ี โปสเตอร วิทยุ และหนังสือพิมพ/นิตยสาร ตามลําดับ 

 
การจําก ัดพื ้นที ่ส ูบบุหรี ่สามารถช วยลดการบริโภคบุหรี ่ของผู ส ูบบ ุหรี ่ได 

(Stillman FA และคณะ, 1990; Borland R. และคณะ, 1990) การศึกษาของ  Elizabeth A. 
Gilpin (1999) พบวา ผูสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่หามสูบบุหรี่ภายในบาน อาจมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภคบุหร่ีได และยังพบวาผูที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ หรือมี
ความตองการจะเลิกสูบบุหร่ี มีสาเหตุมาจากความตองการของคนในครอบครัว  ซึ่งการ
จํากัดพื ้นที ่ส ูบบุหรี ่ภายในบานเปนปจจัยสําคัญที ่สะทอนใหเห็นถึงแรงกดดันจาก
ครอบครัวที่ตองการใหผูสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ เมื่อเปรียบเทียบประเด็นการจํากัดพื้นที่สูบ
บุหรี่ภายในบานของผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ี ผลการสํารวจรอบที่ 4 พบวา สอดคลอง
กับการศึกษาขางตน โดยเกือบครึ่งของผูเลิกสูบบุหรี่อาศัยอยูในบานที่หามสูบบุหร่ี
ภายในบาน ในขณะที่ตํ่ากวาหนึ่งในสามของผูสูบบุหรี่อาศัยอยูในบานที่หามสูบบุหร่ี
ภายในบาน ในทางกลับกัน  สัดสวนของผูสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูในบานที่ไมมีขอหามเรื่อง
การสูบบุหร่ีภายในบานก็มีสูงกวาสัดสวนของผูเลิกสูบบุหร่ี  

 
Borland R. และคณะ(1990) พบวา การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่ทํางาน

สามารถชวยลดการบริโภคบุหรี่ของผูสูบบุหรี่ได โดยมีสวนในการเพิ่มแรงจูงใจใหผูสูบ
บุหรี่เลิกสูบบุหรี่  การสํารวจพบวาคร้ังนี้  พบวา โดยมากกวาสองในสามของผูเลิกสูบ
บุหร่ีทํางานในสถานที่ที่หามสูบบุหร่ีภายในตัวอาคาร ในขณะที่ประมาณครึ่งหนึ่งของผูสูบ
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บุหรี่ทํางานในสถานที่ที่หามสูบบุหรี่ภายในตัวอาคาร ในทางกลับกันสัดสวนของผูสูบ
บุหร่ีที่ทํางานในสถานที่ที่ไมมีขอหามเร่ืองการสูบบุหร่ีก็มีสูงกวาสัดสวนของผูเลิกสูบบุหร่ี 

 
ผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ีสวนใหญ สนับสนุนการไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่

สาธารณะ  โดยผูสูบบุหร่ีและผูเลิกสูบบุหร่ีเกือบทั้งหมดเห็นวาไมควรอนุญาตใหมีการสูบ
บุหร่ีในรถโดยสารที่มีเคร่ืองปรับอากาศ  ภายในตัวอาคารของสถานที ่ทางศาสนา 
รานอาหารและสถานที ่ที ่ใชเครื ่องปรับอากาศ รถโดยสารที่ไมมีเคร่ืองปรับอากาศ  
สถานที่ทํางานที่เปนอาคาร ไนทคลับ ดิสโกเทค หรือบารที่มีเครื่องปรับอากาศ อยางไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพบวา ผูเลิกสูบบุหรี่สนับสนุนการไมอนุญาตใหสูบ
บุหรี่ในที่สาธารณะมากกวาผูสูบบุหรี่ โดยสัดสวนของการสนับสนุนการไมอนุญาตให
สูบบุหร่ีในที่สาธารณะประเภทตางๆ ของผูเลิกสูบบุหรี่ มีสูงกวาผูสูบบุหรี่ในทุกประเภท 
ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบของ Joni Hersch (2005) ที่พบวาผูเลิกสูบบุหรี่จะใหการ
สนับสนุนกฎเกณฑตางๆที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่มากกวาผูสูบบุหรี่ ซึ่งรวมถึงการจํากัด
พื้นที่ใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ นอกจากนี้  ยังพบวาผูสูบบุหรี่ที่วางแผนจะเลิกสูบบุหร่ี
ในอนาคตจะใหการสนับสนุนกฎเกณฑตางๆ  ที่เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีมากกวาผูสูบบุหรี่ที่
ไมไดคิดจะเลิกสูบบุหรี่ในระยะเวลาอันใกล ซึ่งขอคนพบเหลานี้สะทอนใหเห็นวา การ
จํากัดพื้นที่ใหสูบบุหร่ีในที่สาธารณะมีสวนชวยผูสูบบุหร่ีที่ตองการเลิกสูบบุหร่ี ลดตนทุน
ในการเลิกสูบบุหร่ีได 
  
 กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเคยเห็นหรือไดยินการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น 

หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธาณะ”  สวนใหญคิดวา เนื้อหาของการรณรงคมีความเกี่ยวของกับ
ตนเองบาง หรือเกี่ยวของมาก  เกือบทั้งหมดเห็นวา การรณรงคนี้ทําใหคิดถึงการสูบบุหร่ี
ของตนเองวาอาจจะเปนอันตรายตอคนรอบขาง และกลุมตัวอยางสวนใหญ ตอบวา การ
รณรงคนี้ นําไปสูการพูดคุยกันในครอบครัวและกลุมเพื่อน เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและ
สุขภาพ อยางไรก็ตาม ผูเลิกสูบบุหร่ีนําประเด็นของการรณรงคไปพูดคุยกันในครอบครัว
และในกลุมเพื่อนมากกวาผูสูบบุหร่ี นอกจากนี้  กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด เห็นวา การ
รณรงคนี้มีผลทําใหการสูบบุหร่ีในที่สาธารณะลดลง  
 



83 

การเปลี่ยนแปลงการรับรูนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบและการรณรงค
ตอตานการบริโภคยาสูบ ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 และรอบที่ 4 

 
นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ และการรณรงคตอตานการบริโภคยาสูบใน

ชวงเวลาที่ผานมา  ไดถูกปรับเปลี่ยนใหมีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ และรณรงคเพิ่มความรูที่ถูกตองถึงอันตรายจากการการบริโภค
ยาสูบในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4 ซึ่งครอบคลุมนโยบายหามวางโชวบุหร่ี ณ 
จุดขาย การเพิ่มพื้นที่เขตปลอดบุหร่ี การกําหนดเคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขต
ปลอดบุหร่ี กําหนดใหแสดงช่ือสารพิษและสารกอมะเร็งที่อยูในควันบุหร่ีที่ขางซองบุหร่ี 
ภาพฉลากคําเตือนพรอมขอความบรรยายบนซองบุหร่ี  การหามพิมพสรรพคุณที่กอใหเกิด
ความเขาใจผิดบนซองบุหร่ี เชน คําวา รสออน รสเบา ในบุหร่ีซิกาแรต  บุหร่ีซิการ  และยา
เสน และรวมถึงพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 เพื่อควบคุมการใชส่ือ
โทรทัศนในการโฆษณาสงเสริมการขายบุหร่ี 

 
การกําหนดใหพิมพภาพฉลากคําเตือนพรอมขอความบรรยายบนซองบุหร่ี  ถือ

เปนการเปล่ียนแปลงทางนโยบายท่ีสงผลกระทบตอการรับรูขาวสารเร่ืองอันตรายจากการ
สูบบุหร่ีอยางชัดเจน โดยภายหลังจากการเปล่ียนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีจาก
ขอความมาเปนการใชรูปภาพคําเตือน  4 สี พรอมขอความบรรยายในชวงกอนการ
สํารวจรอบที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีการสังเกตและการอานฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี
อยางใกลชิดเพิ่มข้ึนในชวงหนึ่งเดือนกอนการสํารวจในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และ
รอบที่ 4 อยางเห็นไดชัด สัดสวนของผูที ่รายงานวาฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําให
คิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ในรอบที่ 4 สูงกวาในรอบที่ 1 เชนเดียวกับการเพิ่มขึ้น
ของสัดสวนของผูที ่รายงานวาฉลากคําเตือนบนซองบุหรี ่ทําใหอยากเลิกสูบบุหร่ี 
นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีจากขอความมาเปนการใชรูปภาพ
ยังเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีกลายเปนแหลงใหขอมูลขาวสาร
เร่ืองอันตรายจากการสูบบุหร่ีที่สําคัญเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในทุกรอบการสํารวจ โดยฉลากคํา
เตือนบนซองบุหร่ีเปนแหลงที่กลุมตัวอยางระบุถึงเพิ่มข้ึนจากอันดับที่สองในรอบที่ 1 และ
รอบที่ 2 มาเปนอันดับแรกในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 
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การรณรงคใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีไดถูกเผยแพรผาน
หลากหลายชองทาง ซึ่งแหลงโฆษณาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี ที่
กลุมตัวอยางรับรูไดมีการเปล่ียนแปลงลําดับความสําคัญไปบางในระหวาง 4 รอบการ
สํารวจ โดยโทรทัศน ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี โปสเตอร และวิทยุ เปนแหลงที่ถูกกลาวถึง
ในลําดับตนๆ อยางไรก็ตาม โทรทัศนไดลดบทบาทความสําคัญลงเล็กนอยในเชิง
เปรียบเทียบ โดยโทรทัศนถูกระบุถึงในสัดสวนสูงสุดในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แตลดลงมา
เปนอันดับสองในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ในขณะที่สัดสวนของผูที่เห็นโฆษณาอันตรายจาก
การสูบบุหร่ีจากภาพยนตรมีเพิ่มข้ึน แมวาภาพยนตรจะไดรับการระบุถึงตํ่าที่สุดในทุกรอบ
การสํารวจก็ตาม 

 
มาตรการหามรานขายบุหร่ีวางโชวบุหร่ี ณ  จุดขายไดเร่ิมภายหลังการสํารวจรอบที่ 1 

ซึ่งผลการสํารวจกลุมตัวอยางที่เคยเห็นการวางโชวบุหร่ี ณ จุดขายภายหลังการบังคับใช 
พบวา  มีสัดสวนของผูที่เคยเห็นการวางโชวบุหร่ี ณ จุดขายมีแนวโนมเพิ่มข้ึน แมวา
สัดสวนของผูที่เคยเห็นการวางโชวบุหร่ี ณ จุดขายในเขตเมืองและเขตชนบทจะไมแตกตาง
กันมากนัก แตแนวโนมการเพิ่มข้ึนในเขตชนบทเพิ่มข้ึนชัดเจนกวาในเขตเมือง 

 
การรณรงคใหมีการจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ี เปนปจจัยสําคัญที่ชวยลดพื้นที่สูบบุหร่ีใน

บานและที่ทํางาน พรอมทั้งเพิ่มสัดสวนผูที่ เห็นวาควรมีการจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในที่
สาธารณะประเภทตางๆ  ในชวงการสํารวจทั้ง 4 รอบ โดยในสวนของการรณรงคใหมีการ
จํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในบาน พบวา พื้นที่ที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีในบานในชวงการสํารวจทั้ง 4 
รอบมีแนวโนมลดลง โดยสัดสวนผูที่อยูในบานที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีไดทุกพื้นที่มีสัดสวน
ลดลง สัดสวนของผูที่อยูในบานที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีในบางพื้นที่เทานั้นมีเพิ่มข้ึน และ
สัดสวนผูที่อยูในบานที่ไมอนุญาตใหสูบบุหร่ีในบาน/อนุญาตใหสูบบุหร่ีไดบางพื้นที่มี
เพิ่มข้ึน ภายใตการรณรงคจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในที่ทํางาน พบวา  สัดสวนของผูสูบบุหร่ีที่
ทํางานในที่ทํางานที่ ไมอนุญาตใหสูบบุหร่ีในทุกพื้นที่ภายในอาคารมีเพิ่มข้ึน  ใน
ขณะเดียวกันผลการสํารวจความคิดเห็นตอการจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในที่สาธารณะที่ทําการ
สํารวจในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ไดชี้ใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นสอดคลองกันวา 
ไมควรอนุญาตใหสูบบุหร่ีเลยในสถานที่สาธารณะตางๆ  โดยสัดสวนของผูที่เห็นวาไมควรอนุญาตให
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สูบบุหร่ีเลยในตัวอาคารของสถานท่ีทํางาน  รานอาหารและสถานที่สาธารณะอ่ืนๆ ทั้งที่ใช
เค ร่ืองปรับอากาศและที่ ไม ใช เค ร่ืองปรับอากาศ  ไนทคลับ / ดิสโก เทค /บารที่ ใช
เค ร่ืองปรับอากาศ  รถโดยสารสาธารณะท้ังที่ ใช เค ร่ืองปรับอากาศและที่ ไม ใช
เคร่ืองปรับอากาศ และภายในตัวอาคารของสถานท่ีทางศาสนา  สูงพอๆ กันทั้งการสํารวจ
ในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบัติ 

 
1) กําหนดมาตรการ และการรณรงคที่มีประสิทธิภาพในการสรางรูปแบบ 

การดําเนินชีวิตที่ถูกตองเก่ียวกับการสูบบุหร่ี ที่เนนในกลุมผูหญิง โดยเฉพาะผูหญิงใน
เมือง ควบคูไปกับการดําเนินมาตรการที่เขมงวดในการควบคุมกลยุทธทางการตลาดของ
ผูคาบุหร่ีทั้งในทางตรง และทางออม เพื่อไมใหกลยุทธทางการตลาดของผูคาบุหร่ีสามารถ
ดึงดูดสตรีไทย ใหเขามาเปนผูบริโภคยาสูบเพิ่มมากข้ึนไดสําเร็จ เนื่องจากแนวโนมของ
สัดสวนเพศหญิงที่สูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน  และสัดสวนของเพศหญิงที่สูบบุหร่ีในเขตเมืองสูงกวา
ในเขตชนบท สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จในการโฆษณาและสงเสริมการขายของธุรกิจ
คาบุหร่ี ที่สามารถขยายตลาดในกลุมผูบริโภคหญิง และสะทอนถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต
และมุมมองทางสังคมเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของสตรีในเขตเมืองที่แตกตางจากของชนบท  
 

2) รัฐควรจัดสวัสดิการที่ชวยลดความเครียดจากการดําเนินชีวิต เชน จัดให 
มีสวนสาธารณะในชุมชน กิจกรรมสาธารณะตางๆในชุมชน และการสงเสริมการออก
กําลังกาย  กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว เปนตน ซึ่งสวัสดิการตางๆ
เหลานี้ควรไดรับการสนับสนุนควบคูไปกับการรณรงคสรางความเขาใจที่ถูกตองของ
ผลกระทบทั้งทางรางกาย  ทางจิตใจ และความเครียดของบุคคลจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้
เนื่องจากอัตราการสูบบุหรี่ของบุคคลในแตละอาชีพมีความแตกตางกัน ซึ่งสวนหนึ่ง
อาจเปนผลจากระดับความเครียดจากการทํางานบางประเภทที่แตกตางไปจากงานอ่ืนๆ 
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โดยความเครียดจากการทํางานเหลานี้เปนสวนหนึ่งของความยากลําบากในการเลิกสูบ
บุหร่ีของผูสูบบุหร่ีในปจจุบัน  
 

3) ควรมีการรณรงคสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 
อันตรายของการสูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่โรงงานและบุหรี่มวนเอง  ซึ่งควรทําควบคูไปกับการ
ดําเนินมาตรการที่เขมงวดในการควบคุมภายใตนโยบายฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่และ
ซองยาเสน โดยเฉพาะฉลากคําเตือนบนซองยาเสนควรไดรับการปรับเปลี่ยนใหคําเตือน
มีลักษณะสีโดดเดน และหลากหลาย เชนเดียวกับนโยบายการปรับเปลี่ยนฉลากคํา
เตือนบนซองบุหร่ีโรงงาน   
 

4) ฉลากคําเตือนควรคงไวในแบบเปนรูปภาพประกอบขอความ  โดยเพิ่มขนาด 
ฉลากคําเตือนใหใหญขึ้น เพื่อเปนการปดโอกาสไมใหผูสูบบุหร่ีหลีกเล่ียงการมองเห็นหรือ
นึกถึงฉลากคําเตือนได และเพิ่มรูปภาพ/คําเตือนใหหลากหลายและเขาใจงาย  พรอมทั้ง
จัดแสดงภาพคําเตือนเหลานี้ในที่สาธารณะดวย   

 
5) ในการรณรงคประชาสัมพันธใหความรูเร่ืองอันตรายจากการสูบบุหร่ีไม 

ควรมุงเนนประชาสัมพันธใหความรูผานฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีเพียงอยางเดียว  
เนื่องจากยังมีผูสูบบุหร่ีรายงานวาอานฉลากคําเตือนอยางใกลชิดนานๆ คร้ังหรือไมเคย
อานเลย และผลิตภัณฑบุหร่ีไมไดเปนสินคาที่ผูเลิกสูบบุหร่ีคุนเคยอีกตอไป  จําเปนตองมี
การรณรงค และประชาสัมพันธผานชองทางอ่ืนๆ รวมดวย เชน ส่ือโทรทัศน โปสเตอร วิทยุ 
กระจกหนารานคา และหนังสือพิมพ/นิตยสาร เปนตน 

 
6) ควรมีการดําเนินมาตรการอยางเขมงวดในการควบคุมการบังคับใช 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับกลยุทธทางการตลาดของผูคาบุหร่ี เชน  กฎหมายหามแสดง
ผลิตภัณฑบุหร่ีในรานคา  การโฆษณาบุหร่ีทุกรูปแบบ  เพื่อไมใหผูคาบุหร่ีมีโอกาสสราง
แรงจูงใจในการบริโภคบุหร่ีไดสําเร็จ และจะชวยเพิ่มจํานวนผูเลิกสูบบุหร่ีที่ประสบ
ความสําเร็จไดมากข้ึน    
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7) ควรมีการรณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรูเพิ่มเติมในดานผลกระทบ 
ทางสุขภาพ  อยางทั่วถึงในประเด็นการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรคเนื้อตายบริเวณปลาย
มือปลายเทา (Gangrene) และทําใหแทงบุตร  โดยรณรงคผานหลากหลายชองทาง เชน  
ส่ือโทรทัศน โปสเตอร วิทยุ กระจกหนารานคา และหนังสือพิมพ/นิตยสาร เปนตน  และ
เพิ่มเติมในหลักสูตรการศึกษา   
 

8) ควรจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธบริการสายดวนเลิกบุหร่ีใหเปนที่ 
รูจักอยางกวางขวางมากย่ิงข้ึน  และติดตามใหบริการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากมีผูสูบ
บุหร่ีที่สนใจบริการนี้เปนจํานวนมาก  แตสัดสวนการใชบริการจริงยังไมสูงมากนัก    
 
 ขอเสนอแนะเชิงวิจยั 
 

1) ควรมีการศึกษาวิจัยประเด็นรูปแบบการดําเนินชีวิต บทบาทของสังคม 
และคนรอบขางที่สงผลตอการสูบบุหร่ีในกลุมผูหญิงไทยใหมากข้ึนและตอเนื่อง เพื่อเปน
ฐานความรูในการวางมาตรการรณรงคควบคุมการสูบบุหร่ีของหญิงไทย นอกเหนือไปจาก
การศึกษาผลกระทบทางดานสุขภาพในกลุมสตรีมีครรภ การสูบบุหร่ีของวัยรุนหญิง และ
ทัศนคติของสตรีที่มีตอยาสูบ ซึ่งเปนประเด็นการศึกษาที่มีอยูบางแลว 
 

2)  ควรมีการศึกษาในประเด็นอาชีพกับการสูบบุหร่ีอยางตอเนื่อง  โดยมี 
กรอบการวิจัยที่ศึกษาเฉพาะเจาะจงการศึกษาในแตละสายอาชีพ ใหสอดคลองกับบริบท
และการเปล่ียนแปลงในตลาดแรงงาน  เนื่องจากในระยะเวลาที่ผานมาการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับอาชีพกับการสูบบุหร่ี  โดยเฉพาะกลุมคนทํางานบางประเภท เชน  แรงงานนอก
ภาคเกษตรกรรม  ยังขาดแคลนอยู  
 

3) การศึกษาเชิงสํารวจใหไดภาพแตในเชิงแบบแผน  ความมากนอยของ 
พฤติกรรม และลักษณะตางๆ ของผูสูบบุหรี่และผูเลิกสูบบุหรี่  แตไมสามารถอธิบาย
เหตุผลในเชิงลึกได   การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่  การเลิกสูบบุหรี่  และผลกระทบ
ของนโยบายการตอตานการบริโภคยาสูบ  จึงตองอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกันไปดวย  
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นอกจากนี้  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหาวิธีการชวยใหผูสูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได
เปนผลสําเร็จก็ยังเปนส่ิงจําเปน   

 
4) ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมที่ เนนความเชื่อมโยงของปจจัยครอบครัวและ 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การศึกษาวิจัยที่ผานมา พบวา พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคล
ของในครอบครัว เชน พอแม พี่นอง มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของคนอื่นในครอบครัว 
โดยเฉพาะในกลุมคนรุนตอไป การสํารวจครั้งนี้ พบวา เกือบหนึ่งในสามของผูสูบบุหร่ี
อยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่คนอื่นดวยนอกจากตัวเอง การมีบุคคลในครอบครัวที่สูบ
บุหรี่อาจทําใหเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ หรือเอื้อใหมีการสูบบุหรี่ไดสะดวกขึ้น 
ในดานหนึ ่ง จึงควรมีการวิจ ัยเพื ่อทําความเขาใจอิทธิพลของครอบครัวที ่ม ีผลตอ
กระบวนการทําใหผูไมสูบบุหรี่กลายเปนผูสูบบุหรี่ ขณะเดียวกัน ก็ควรมีการทําวิจัยเพื่อ
ทําความเขาใจปจจัยและลักษณะในครอบครัวที่ปองกันไมใหเกิดวงจรการสูบบุหรี่สืบ
ทอดตอไปยังคนรุนหลัง ซึ่งนาจะมีสวนชวยลดอุบัติการณการสูบบุหร่ีลงได 
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ภาคผนวก ก. 
 
ตาราง 4.1ก รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามเขตที่อยูอาศัย และเพศ 
Table 4.1a Percentage distribution of  Wave 4 sample by  residential area and gender   

ลักษณะ Characteristics 

กลุมตัวอยางทั้งหมดใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกาใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหมใน      
การสํารวจรอบที่ 4 

Total sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment  
sample in wave 4 survey 

(n=2,282) (n=1,994) (n=288) 
เขตที่อยูอาศัย Residential area    
 ชนบท Rural 57.1    62.1 22.2 
 เมือง Urban 42.9 37.9 77.8 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
เพศ  Gender    

 ชาย  Male 90.2 90.8 86.1 
 หญิง  Female 9.8 9.2 13.9 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.1ข รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามอายุ  
Table 4.1b Percentage distribution of  Wave 4 sample by age  

ลักษณะ 
Characteristics 

กลุมตัวอยางทั้งหมดใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกาใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหมใน      
การสํารวจรอบที่ 4 

Total sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment  
sample in wave 4 survey 

(n=2,282) (n=1,994) (n=288) 
อายุ(ป)  Age (years)      
 < 40 27.3   25.4   40.3 
 40- 49 22.6 23.1 18.8 
 50- 59 24.1 24.8 19.4 
  >  59 26.0 26.7 21.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
 อายุเฉลี่ย  Mean age        49.9 50.5                45.4 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ  
Standard deviation of age  

          14.4 14.1 15.8 
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ตาราง 4.1ค รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพสมรส 
Table 4.1c Percentage distribution of  Wave 4 sample by marital status 

ลักษณะ 
Characteristics 

กลุมตัวอยางทั้งหมดใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกาใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหมใน      
การสํารวจรอบที่ 4 

Total sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment  
sample in wave 4 survey 

(n=2,282) (n=1,994) (n=288) 
สถานภาพสมรส Marital Status   

 แตงงาน  Married 77.7 78.8 69.8 
 โสด Single   11.4 10.5 18.0 
 หมาย/หยา/แยก Widowed/ Divorced/ Separate 10.9 10.7 12.2 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.1ง รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามระดับการศึกษา 
Table 4.1d Percentage distribution of  Wave 4 sample by educational level 

ระดับการศึกษา  
 Educational level 

กลุมตัวอยางทั้งหมดใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกาใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหมใน    
การสํารวจรอบที่ 4 

Total sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment  
sample in wave 4 survey 

(n=2,282) (n=1,994) (n=288) 
 ไมเคยเรียน  Never attended school  2.9 3.1 1.4 

 ประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 Primary school (year 1, 2 and 3) 4.0 4.0 4.5 

 ประถมศึกษาปที่ 4  Primary school (year 4) 47.0 48.0 39.9 

 ประถมศึกษาปที่ 5, 6 และ 7 Primary school (year 5, 6 and 7) 13.9 13.4 17.4 

 มัธยมศึกษาปที่ 1-3 Lower secondary school (year 1 – 3) 13.7 13.5 14.9 

 มัธยมศึกษาปที่ 4-6 Upper secondary school (year 4 – 6) 14.1 13.8 16.0 

 อุดมศึกษาหรือสูงกวา Higher than secondary  4.4 4.2 5.9 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
 จํานวนปที่เรียนหนังสือเฉลี่ย  Mean  year of  education  6.8 6.2 7.0 
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ตาราง 4.1จ รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามอาชีพ  
Table 4.1e Percentage distribution of  Wave 4 sample by occupation 

อาชีพ 
 Occupation 

กลุมตัวอยางทั้งหมดใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกาใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหมใน    
การสํารวจรอบที่ 4 

Total sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment  
sample in wave 4 survey 

(n=2,282) (n=1,994) (n=288) 
 นอกเกษตรกรรม (งานวิชาชีพ/งานธุรการ/เสมียน/คาขาย/งาน

บริการ/การขนสงและคมนาคม/กรรมกร/นักศึกษา) 
44.2 42.0 59.0 

 Non agriculture (vocation, administrative/Clerk/Merchant 
/Service/Transportation and communication/ Labor/student) 

   

 เกษตรกรรม 42.4 45.1 24.0 

 Agriculture    

 ไมมีอาชีพ/แมบาน 13.4 12.9 17.0 

 No occupation /Housewife    

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.1ฉ รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
Table 4.1f Percentage distribution  of  Wave 4 sample by number of household member 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)  
Number of household member (persons) 

กลุมตัวอยางทั้งหมดใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกาใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหมใน      
การสํารวจรอบที่ 4 

Total sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment  
sample in wave 4 survey 

(n=2,282) (n=1,994) (n=288) 
 1 – 2  24.1 23.2 30.6 
 3 – 4  53.9 54.7 48.7 
 มากกวา 4  More than 4 22.0 22.1 20.7 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย  

Mean number of household  member 
3.6 3.6 3.3 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation   1.5 1.5 1.4 
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ตาราง 4.1ช รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน  
Table 4.1g Percentage distribution of  Wave 4 sample by number of smoker in household member  

จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน)*   
Number of smoker in household (person) 

กลุมตัวอยางทั้งหมดใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกา 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหม       
การสํารวจรอบที่ 4 

Total sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment  
sample in wave 4 survey 

(n=2,282) (n=1,994) (n=288) 
 0 70.9 70.4 74.0 
 1 22.7 22.9 21.5 
 มากกวา 1  More than 1 6.4 6.7 4.5 

รวม Total 100.0           100.0            100.0 
 จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 

Mean of  number of smoker in household 
0.4 0.4 0.3 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Standard deviation  0.7 0.7 0.6 
*ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถาม  * Not include respondent 
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ตาราง 4.1ซ รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการประเมินสุขภาพของตนเอง  
Table 4.1h Percentage distribution of  Wave 4 sample by assess of health status  

การประเมินสุขภาพ   
assess of health status 

กลุมตัวอยางทั้งหมดใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางเกาใน 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยางใหมใน      
การสํารวจรอบที่ 4 

Total sample in 
wave 4 survey 

The recontact sample  
in wave 4 survey 

The replenishment  
sample in wave 4 survey 

(n=2,282) (n=1,994) (n=288) 
 สุขภาพแย  

Poor 
11.9 12.3   8.7 

 สุขภาพพอใช  
Fair 

49.9 49.6 52.1 

 สุขภาพดี หรือดีมาก หรือดีเยี่ยม  
Good or very good or excellent 

38.4 38.1 39.2 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.1ฌ รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย เพศ และอายุ 
Table 4.1i Percentage distribution of  Wave 4 sample by smoking status, residential area, gender and age 

ลักษณะ  
Characteristics 

ผูสูบบุหรี่ Smoker  ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 
เขตเมือง 
Urban 

( n=857) 

เขตชนบท 
 Rural 

(n=1,052) 

รวม 
 Total 

(n=1,909)  

เขตเมือง  
Urban 
(n=123) 

เขตชนบท 
 Rural 
(n=250) 

รวม 
 Total 

(n=373) 
เพศ  Gender        

 ชาย  Male 85.9 93.7 90.2  90.2 90.4 90.3 
 หญิง  Female 14.1 6.3 9.8  9.8 9.6 9.7 

รวม Total 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
อายุ (ป) Age (years)        

< 40 39.4 22.5 30.1  18.7 9.6 12.6 
40-49 23.2 22.9 23.1  18.7 20.8 20.1 
50-59 18.7 27.3 23.4  29.3 26.8 27.6 
> 59 18.7 27.3 23.4  33.3 42.8 39.7 

รวม Total 100.0 100.0        100.0          100.0 100.0 100.0 
อายุเฉลี่ย  Mean of age        45.6        51.3      48.7      53.6 56.8 55.8 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
Standard deviation   

      15.0        13.3    14.3        
  

 14.2 12.6 13.2 
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ตาราง 4.1ญ รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย และสถานภาพสมรส 
Table 4.1j Percentage distribution of  Wave 4 sample by smoking status, residential area and marital status 

สถานภาพสมรส 
Marital status 

ผูสูบบุหรี่ Smoker  ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 
เขตเมือง 
Urban 

( n=857) 

เขตชนบท 
 Rural 

(n=1,052) 

รวม 
 Total 

(n=1,909)  

เขตเมือง  
Urban 
(n=123) 

เขตชนบท 
 Rural 
(n=250) 

รวม 
 Total 

(n=373) 
 สมรส  

Married 
70.6 82.1 77.0    77.3   83.6    81.5 

 โสด  
Single 

16.0 9.3 12.3      8.9     5.6      6.7 

 หมาย/หยา/แยก    
Widowed/Divorced/Separated 

13.4 8.6 10.7    13.8   10.8    11.8 

รวม Total 100.0        100.0      100.0  100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.1ฎ รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย และระดับการศึกษา 
Table 4.1k Percentage distribution of  Wave 4 sample by smoking status, residential area and educational level 

ระดับการศึกษา 
Educational level 

ผูสูบบุหรี่ Smoker  ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 
เขตเมือง 
Urban 

( n=857) 

เขตชนบท 
 Rural 

(n=1,052) 

รวม 
 Total 

(n=1,909)  

เขตเมือง  
Urban 
(n=123) 

เขตชนบท 
 Rural 
(n=250) 

รวม 
 Total 

(n=373) 
ระดับการศึกษา (ระดับการศึกษาเฉลี่ย = 7.0 ป) 

Educational  level (Mean = 7.0 years) 

  

     
 ไมเคยเรียน  Never attended school      2.2  2.9   2.6   6.5      3.6  4.6 

 ประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 Primary school (year 1, 2 and 3) 4.3 3.4 3.8   7.3 4.0    5.1 

 ประถมศึกษาปที่ 4  Primary school  (year 4) 34.0 54.3 45.2       47.2 60.8     56.3 

 ประถมศึกษาปที่ 5, 6 และ 7 Primary school (year 5, 6 and 7) 14.6 15.4 15.0      7.3 8.8       8.3 

 มัธยมศึกษาปที่ 1-3  Lower secondary school (Year 1 – 3) 19.1 10.1 14.1    13.0 10.4     11.3 

 มัธยมศึกษาปที่ 4-6  Upper secondary school (year 4 – 6) 18.6 11.3 14.6    14.6 10.0     11.5 

 อุดมศึกษาหรือสูงกวา  Higher than secondary level 7.2 2.7 4.7      4.1 2.4   2.9 

รวม Total   100.0   100.0   100.0     100.0 100.0   100.0 
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ตาราง 4.1ฏ รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย และอาชีพ 
Table 4.1l Percentage distribution of  Wave 4 sample by smoking status, residential area and occupation 

อาชีพ  
Occupation 

ผูสูบบุหรี่ Smoker  ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 
เขตเมือง 
Urban 

( n=857) 

เขตชนบท 
 Rural 

(n=1,052) 

รวม 
 Total 

(n=1,909)  

เขตเมือง  
Urban 
(n=123) 

เขตชนบท 
 Rural 
(n=250) 

รวม 
 Total 

(n=373) 
 นอกเกษตรกรรม (งานวิชาชีพ/งานธุรการ/เสมียน/คาขาย/ 

งานบริการ/การขนสงและคมนาคม/กรรมกร/นักศึกษา) 

65.1 30.5 46.0   52.0     26.0    34.6 

 Non agriculture (vocation, administrative/clerk/ 
merchant /service/transportation and communication/ 
labor/student)    

 

   
 เกษตรกรรม  18.9 60.3 41.7  22.8    57.6    46.1 

 agriculture        
 ไมมีอาชีพ/แมบาน 16.0 9.2 12.3  25.2    16.4    19.3 

 No occupation /housewife        
รวม Total 100.0 100.0 100.0    100.0   100.0  100.0 
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ตาราง 4.1ฐ รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
Table 4.1m Percentage distribution of  Wave 4 sample by smoking status, residential area and number of member in household 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
Number of member in household 

(person) 

ผูสูบบุหรี่ Smoker  ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 
เขตเมือง 
Urban 

( n=857) 

เขตชนบท 
 Rural 

(n=1,052) 

รวม 
 Total 

(n=1,909)  

เขตเมือง  
Urban 
(n=123) 

เขตชนบท 
 Rural 
(n=250) 

รวม 
 Total 

(n=373) 
 1 – 2          24.4 24.3 24.4   24.4 22.0        22.8 
 3 – 4          51.9 55.0 53.6  48.0 59.2 55.5 
 มากกวา 4  more than 4         23.7 20.7 22.0  27.6 18.8 21.7 

รวม Total       100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 
Mean number of household member 

   3.6         3.5          3.6           3.7          3.6         3.6 
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ตาราง 4.1ฑ รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่ 
Table 4.1n Percentage distribution of  Wave 4 sample by smoking status, residential area and number of smoking member in household  

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนทีสู่บบหรี่ (คน) 
Number of smoking member in household 

(person) 

ผูสูบบุหรี่ Smoker  ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 
เขตเมือง 
Urban 

( n=857) 

เขตชนบท 
Rural 

(n=1,052) 

รวม 
Total 

(n=1,909)  

เขตเมือง 
Urban 
(n=123) 

เขตชนบท 
Rural 

(n=250) 

รวม 
Total 

(n=373) 
 ไมมี None        69.9     75.9  73.2           77.2          74.4    75.3 
 1       23.8     19.3 21.3  15.4          22.0    19.8 
 มากกวา 1  More than 1         6.3        4.8   5.5           7.4            3.6      4.9 

รวม Total        100.0   100.0     100.0      100.0     100.0      100.0 
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ตาราง 4.1ฒ รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ เขตที่อยูอาศัย และการประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง 
Table 4.1o Percentage distribution of  Wave 4 sample by smoking status, residential area and health self-assessment 

การประเมินภาวะสุขภาพ 
Health self-assessment 

ผูสูบบุหรี่ Smoker  ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 
เขตเมือง 
Urban 

( n=857) 

เขตชนบท 
 Rural 

(n=1,052) 

รวม 
 Total 

(n=1,909)  

เขตเมือง  
Urban 
(n=123) 

เขตชนบท 
 Rural 
(n=250) 

รวม 
 Total 

(n=373) 
 สุขภาพแย 12.0    15.2 13.8              4.1 1.2 2.1 
 Poor        
 สุขภาพพอใช 54.3 56.0 55.2            21.1 23.2  22.6       
 Fair        
 สุขภาพดี หรือดีมาก หรือดีเยี่ยม 33.7 28.8 31.0            74.8 75.6 75.3 
 Good or very good or excellent        

รวม Total 100.0  100.0       100.0         100.0 100.0  100.0 
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ตาราง 4.2.1ก รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.2.1a Percentage distribution of  Wave 4 smokers by number of cigarettes per day and residential area 

จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน (มวน)  
Number of cigarette per day (roll) 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=857) (n=1,052) (n=1,909) 
 ไมไดสูบบุหรี่ทุกวัน Did not smoke every day 9.4   13.3 11.7 
 1 – 9 32.1 37.5 35.0 
 10 - 14  27.8 23.2 25.2 
 15 - 20 26.4 22.1 24.0 
 มากกวา 20  More than 20 4.3 3.9 4.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
 จํานวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ยตอวัน** 

Mean number of cigarettes smoke per day** 
10.6 9.3 9.9 

           สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation in parentheses) 

7.7 8.0 7.9 

*ไมรวม ไมทราบไมตอบ   ** คาในวงเล็บคือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
*Do not know/do not answer  ** Standard deviation in parentheses 
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ตาราง 4.2.1ข รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามชวงเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรก และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.2.1b Percentage distribution of  Wave 4 smokers by time of first cigarette and residential area 

ชวงเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรก 
Time of first cigarette 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=857) (n=1,051)* (n=1,908)* 
 หลังจากทํากิจกรรมอื่น ๆ หลังตื่นนอน และกอนอาหารเชา   34.7 38.3 36.7 
  After doing something apart from rising and before breakfast    
 ทันทีหลังอาหารเชา   Immediately after breakfast 21.5 30.8 26.6 
 ทันทีหลังตื่นนอน (กอนทํากิจกรรมอื่น ๆ)   30.0 18.0 23.4 
 Immediately after getting up  (before doing anything else)    
 ตอนสายของชวงเชา Later in the morning 8.3 6.4 7.2 
 ตอนบาย  In the afternoon 1.9 1.3 1.6 
 ขณะรับประทานอาหารเชา  With breakfast 1.8 2.9 2.4 
 ตอนเย็น In the evening 1.6 1.3 1.5 
 ไมมีเวลาแนนอน No specific time 0.2 1.0 0.6 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ   *Do not know/do not answer   
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ตาราง 4.2.1ค รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการประเมินสภาพการติดบุหรี่ของตนเอง และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.2.1c Percentage distribution of  Wave 4 smokers by self-assessment on smoker addiction and residential area 

การประเมินสภาพการติดบุหรี่ของตนเอง 
Self-assessment on smoke addiction 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=855)* (n=1,052) (n=1,907)* 
 ไมติดบุหรี่ Not at all addicted 13.3 14.7 14.1 
 ติดบุหรี่เล็กนอย Somewhat addicted 58.0 55.2 56.5 
 ติดบุหรี่มาก Very addicted 28.7 30.1 29.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ   *Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.2.2ก รอยละของผูที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามประเภทยี่หอของบุหรี่ที่สูบประจํา แหลงที่ผลิต และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.2.2a Percentage distribution of  Wave 4 smokers by type of cigarette, source of manufacturing and residential area 

ประเภท / แหลงที่ผลิตบุหรี่ 
Type / source of manufacturing 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

ประเภทบุหรี่ที่สูบประจํา  Type of cigarette    (n=857) (n=1,052) (n=1,909) 
 บุหรี่โรงงาน  Factory–made cigarette 62.3    28.8  43.8 
 บุหรี่มวนเอง  Hand–rolled cigarette 25.0  53.5 40.7 
 ทั้งสองอยาง  Both 12.7 17.7 15.5 

รวม Total 100.0 100.0     100.0 
แหลงที่ผลิต  Source or manufacturing (n=583) (n=355) (n=938)** 

 บุหรี่ภายในประเทศ  Local cigarette  99.3 99.7 99.5 

 บุหรีภายนอกประเทศ  Foreign cigarette 0.7 0.3 0.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ  ** คํานวณเฉพาะผูที่สบูบหุรี่โรงงาน  * Do not know/do not answer   ** Only factory–made cigarette smokers included 
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ตาราง 4.2.2ข รอยละของผูสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามเหตุผลที่เลือกยี่หอบุหรี่ เหตุผลที่เลือกสูบบุหรี่มวนเอง และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.2.2b Percentage distribution of  Wave 4 smokers by reason for choosing a particular brand of cigarette, reason for choosing hand–rolled 

cigarettes and residential area 

เหตุผล 
Reason 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

เหตุผลที่เลือกยี่หอบุหรี่ (ไมเขาขาย 971 ราย) (n=583) (n=355) (n=938) 
Reason for choosing a particular brand of cigarette 
 (971 cases in applicable) 

   

 รสชาติของบุหรี่ Taste 81.3 83.7 82.2 
 ราคาบุหรี่  Price 45.2 54.4 48.7 
 อันตรายตอสุขภาพ Harmful to  health 33.2 38.3 35.1 

 

เหตุผลที่เลือกสูบบุหรี่มวนเอง (ไมเขาขาย 940 ราย) (n=272) * (n=696) * (n=968)* 
Reason for choosing hand– rolled cigarette (940 cases in applicable)    

   รสชาติของบุหรี่  Taste 61.3 65.4 64.2 

   ราคาบุหรี่ Price 91.2 94.1 93.3 

   อันตรายตอสุขภาพ Harmful to health 61.4 65.1 64.1 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ   *Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.2.2ค รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามแหลงที่ซื้อบุหรี่ครั้งลาสุด และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.2.2c Percentage distribution of  Wave 4 smokers by recent cigarette purchasing place and residential area 

แหลงที่ซื้อบุหรี่ครั้งลาสุด 
Recent cigarette purchasing place 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  

เขตเมือง 
Urban 

(n=583) 

เขตชนบท 
Rural 

(n=355) 

รวม 
Total 

(n=938) 

 รานคาชุมชน  และรานสะดวกซื้อ  Local and Convenience store           86.7 84.8    85.6 
 รานสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง 24 – hour Convenience store 7.6 1.0   3.9 
 รานคาขนาดใหญ หรือซุปเปอรมารเก็ต Big store or super market 0.2 3.2 1.9 
 ผูคาเรตามถนน Street vendor 0.9 1.8 1.4 
 อื่นๆ * Other* 4.6 9.2 7.2 

รวม Total 100.0 100.0       100.0 
*หมายเหตุ อื่น ๆ หมายถึง ปมน้ํามัน, แผงขายหนังสือพิมพ, สถานที่พักผอนหยอนใจ เชน รานกาแฟ รานอาหาร  ผูคาเรตามสถานเริงรมณ  รานคาปลอดภาษี จากตางประเทศ  
จากอินเตอรเน็ต  จากเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัติ  ไมไดซื้อบุหรี่ยี่หอที่สูบประจํา 
*Note: Others refer to gas station, newsstand, from recreational venue – e.g. coffee shop or restaurant, from an indepentdent or street vendor in a recreational 
venue, duty – free shop, outside the country of residence, on the internet, from vending machines, did not buy current brand 
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ตาราง 4.2.2ง รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรูเรือ่งอันตรายของบุหรี่โรงงานเปรียบเทียบกับบุหรี่มวนเอง 
และเขตที่อยูอาศัย 

Table  4.2.2d Percentage distribution of  Wave 4 smokers by perception on danger of factory–made cigarette compare with hand–rolled cigarette 
and residential area 

การรับรูเรื่องอันตรายของบุหรี่โรงงานเปรียบเทียบกับบุหรี่มวนเอง 
Perception on danger of factory–made cigarette  

compare with hand–rolled cigarette 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  

เขตเมือง 
Urban 

(n=839)* 

เขตชนบท 
Rural 

(n=1,036)* 

รวม 
Total 

(n=1,875)* 

 บุหรี่มวนเองมีอันตรายมากกวา 43.0 23.5      32.2 
 Hand–rolled cigarette is more dangerous    
 มีอันตรายเทาๆ กัน 24.0 25.0 24.5 
 Equally dangerous    
 บุหรี่มวนเองมีอันตรายนอยกวา 33.0 51.5 43.3 
 Hand–rolled cigarette is less dangerous    

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
* ไมทราบ/ไมตอบ   *Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.2.3ก รอยละของผูสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความพยายามเลิกสูบบุหรี่  แผนการเลิกสูบบุหรี ่และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.2.3a Percentage distribution of  Wave 4 smokers by attempt to quit smoking, plan to quit smoking and residential area 

เหตุผล 
Reason 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

ความพยายามเลิกสูบบุหรี่ (n=853) (n=1,043)* (n=1,896)* 
Attempt to quit smoking    
 เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่   Attempted to quit smoking 68.7 68.1 68.4 
 ไมเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่  No attempted to quit smoking 31.3 31.9 31.6 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
แผนการเลิกสูบบุหรี่   (n=833)* (n=1,039)* (n=1,872)** 
Plan to quit smoking    

 ภายใน 1 เดือนขางหนา  Within the next month  8.8 8.2 8.4 

 ภายใน 6 เดือนขางหนา   Within the next 6 months 12.1 16.2 14.4 

 มากกวา 6 เดือนขึ้นไป  Beyond 6 months 24.4 26.0 25.3 

 ไมไดวางแผนจะเลิกบุหรี่  Not planning to quit  54.7 49.6 51.9 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมทราบ/ไมตอบ   *Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.2.3ข รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามเหตุผลที่มสีวนชวยใหเลิกบุหรี่  และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.2.3b Percentage distribution of  Wave 4 smokers by reasons lead to think about quit  smoking and residential area 

เหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกบหุรี ่
Reasons lead to think about quit smoking 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  

เขตเมือง 
Urban 

(n=857) 

เขตชนบท 
Rural 

(n=1,052) 

รวม 
Total 

(n=1,909) 

 ความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของทานตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหรี ่ 93.3 95.2 94.4 
 Concern about the effect of your cigarette smoke on non-smokers    
 ความตองการเปนตัวอยางสําหรบัเด็ก  Wanting to set an example for children 92.3 96.0 94.3 
 ครอบครัวของทานไมเหน็ดวยกับการสูบบุหรี ่ Your family disapproving of smoking 89.2 94.5 92.1 
 การที่สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่  Thai society disapproves of smoking 87.6 92.3 90.2 
 ความกังวลเรื่องสุขภาพของตัวทาน  Concern for your personal health 87.3 92.3 90.0 
 การโฆษณา  หรอืขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ 87.0 92.1 89.8 

 Advertisements or information about the health risks of smoking    
 ขอหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เชน รานอาหารหรอืทีท่ํางานที่มีเครื่องปรับอากาศ 87.6 88.6 88.2 
 Smoking restrictions in public places like air-conditioned restaurants or at work    
 ฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่  Warning labels on cigarette packages 83.7 91.2 87.8 
 ราคาของบุหรี่  Price of cigarettes 75.8 73.8 74.7 
 เพื่อนของทานไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่  Your friend disapproving of smoking 59.6 71.4 66.1 
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ตาราง 4.3.1 รอยละของผูที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.3.1 Percentage distribution of  Wave  4 smokers by knowledge about effect of smoking and residential area 

ความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ 
Knowledge about effect of smoking 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  

เขตเมือง 
Urban 

(n=847)* 

เขตชนบท 
Rural 

(n=1,023)* 

รวม 
Total 

(n=1,870)* 

 โรคถุงลมโปงพอง  Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 97.3 95.1 96.1 
 แกเร็วกวาอายุ  Premature ageing 93.1 94.1 93.6 
 มะเร็งในชองปากของผูสูบบุหรี่  Mouth cancer in smokers 91.7 91.3 91.5 
 โรคหลอดเลือดสมอง   Stroke in smokers 87.2 89.1 88.2 
 โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูชายที่สูบบุหรี่ Impotence in male smokers 82.4 84.9 83.7 
 โรคหัวใจวาย  Heart failure 78.8 81.3 80.2 
 ทําใหทารกในครรภแทง  Miscarriage (of a baby) 72.9 77.2 75.2 

 อวัยวะสวนปลายเชน มือ เทา ชา ผิวหนังเปลี่ยนเปนสีดํา และเนา และตองตัดทิ้ง 67.7 71.3 69.7 
 
 

Gangrene (Parts of the body, usually the feet, lose feelings and start to 
decay) 

   

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ   *Do not know/do not answer  

 



126 
 

 
 

ตาราง 4.3.2 รอยละของผูสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.3.2 Percentage distribution of  Wave 4 smokers by attitude toward smoking and residential area 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
Attitude toward smoking 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

ผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ   Effects of smoking to health (n=847)* (n=1,042)* (n=1,889)* 
 ไมทําลายสุขภาพ   Not at all 4.6 5.5 5.1 
 ทําลายสุขภาพบาง  Somewhat 33.1 25.0 28.6 
 ทําลายสุขภาพมาก   Very much 62.3 69.5 66.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

ความกังวลเรื่องสุขภาพในอนาคต  Concerns about health in the future (n=853)* (n=1,049)* (n=1,902)* 
 ไมกังวลเลย   Not at all 4.2 4.4 4.3 
 กังวลเล็กนอย   Somewhat 31.9 24.2 27.7 
 กังวลมาก   Very much 63.9 71.4 68.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ   *Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.3.2 รอยละของตัวอยางที่ผูสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย (ตอ) 
Table  4.3.2 Percentage distribution of  Wave 4 smokers by attitude toward smoking and residential area (continued) 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี ่
Attitude toward smoking 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

โอกาสการทีท่านจะเปนโรคปอดชนิดรุนแรงในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไมสูบบุหรี่    
Chance of getting a serious lung disease in the future compare with non - smoker 

(n=847)* (n=1,030)* (n=1,877)* 

มีโอกาสมากกวามาก    Much more likely 53.4 55.3  54.4 
มีโอกาสคอนขางมากกวา   Somewhat more likely  28.1 25.6                         26.7 
มีโอกาสมากกวาเล็กนอย   A little more likely 9.4 8.8                           9.2 
มีโอกาสเทาๆ กัน   Just as likely 9.1 10.3                           9.7 

รวม Total 100.0 100.0      100.0 

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ   *Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.3.3 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรูเรือ่งฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.3.3 Percentage distribution of  Wave 4 smokers by perception on health warning label and residential area 

การรับรูเรื่องฉลากคําเตือน 
Perception about health warning label 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

การสังเกตเหน็ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 
Notice health warning label on cigarette pack 

(n=856)* 
 

(n=1,050)* 
 

(n=1,906)* 
 

 ไมเคยสังเกต   Never   6.1 11.2 6.1 
 สังเกตนานๆ ครั้ง Rarely 12.1 17.2 12.1 
 สังเกตบอย Often 44.7 46.6 44.7 
 สังเกตบอยมาก Very often 37.1 25.0 37.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมเขาขาย/ไมทราบ/ไมตอบ   *Inapplicable/do not know/do not answer  
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ตาราง 4.3.3 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรูเรือ่งฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย(ตอ)  
Table  4.3.3 Percentage distribution of  Wave 4 smokers by perception on health warning label and residential area (continued) 

การรับรูเรื่องฉลากคําเตือน 
Perception about health warning label 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

การพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด ( n=799)* ( n=923)* ( n=1,722)* 
Consider or read closely the health warning label on cigarette pack    

 ไมเคยอาน Never 6.7 6.7 6.6 

 อานนาน ๆ ครั้ง Rarely 31.0 34.5 32.9 

 อานบอย Often 41.3 42.0 41.7 

 อานบอยมาก Very often 21.0 16.8 18.8 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 

*ไมรวม ไมเขาขาย/ไมทราบ/ไมตอบ   * Inapplicable/do not know/do not answer  
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ตาราง 4.3.3 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรูเรือ่งฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย(ตอ)  
Table  4.3.3 Percentage distribution of  Wave 4 smokers by perception on health warning label and residential area (continued) 

การรับรูเรื่องฉลากคําเตือน 
Perception about health warning label 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

การหลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี ่
Ever avoided looking at or thinking about the health warning 

(n=803)* 
 

(n=928)* 
 

(n=1,731)* 
 

 เคย  Yes 56.8 64.2        60.8 
 ไมเคย  No 43.2 35.8        39.2 

รวม Total 100.0          100.0          100.0 
ผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ตอการคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ (n= 804)* (n= 929)* (n=1,733)* 
Health warning label toward thinking made you think about danger from 
smoking 

   

 ไมคิดเลย Not at all 7.8 5.3               6.4 

 คิดเล็กนอย A little 19.5 16.0            17.7 

 คิดบาง Somewhat 31.8 22.7            26.9 

 คิดมาก A lot 40.9 56.0            49.0 
รวม Total 100.0 100.0        100.0 

*ไมรวม ไมเขาขาย/ไมทราบ/ไมตอบ   * Inapplicable/do not know/do not answer  
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ตาราง 4.3.3 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรูเรือ่งฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย(ตอ)   
Table  4.3.3 Percentage distribution of  Wave 4 smokers by perception on health warning label and residential area (continued) 

การรับรูเรื่องฉลากคําเตือน 
Perception about health warning label 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

ผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหอยากเลิกสูบบุหรี่ 
Health warning label made you think about quitting 

(n=805)* 
 

(n=928)* 
 

(n=1,733)* 
 

 ไมเคยสังเกต   Never 11.5 8.7 10.0 
 สังเกตนานๆ ครั้ง Rarely 20.7 14.8 17.6 
 สังเกตบอย Often 33.8 26.6 29.9 
 สังเกตบอยมาก Very often 34.0 49.9 42.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมเขาขาย/ไมทราบ/ไมตอบ   * Inapplicable/do not know/do not answer  
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ตาราง 4.3.3 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการรับรูเรือ่งฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย(ตอ)   
Table  4.3.3 Percentage distribution of  Wave 4 smokers by perception on health warning label and residential area (continued) 

การรับรูเรื่องฉลากคําเตือน 
Perception about health warning label 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

เปลี่ยนใจไมสูบบุหรี่เมื่อนึกถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ (n= 801)* (n= 928)* (n=1,729)* 
Change your mind not to smoke when thinking about warning label    

 ไมเคยเลย   Never 46.2 33.6 39.4 

 เคย 1 ครั้ง  One  11.7 8.5 10.1 

 เคย 2 – 3 ครั้ง   A few time  19.9 20.4 20.1 

 เคยหลายครั้ง  Many time 22.2 37.5 30.4 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 

*ไมรวม ไมเขาขาย/ไมทราบ/ไมตอบ   * Inapplicable/do not know/do not answer  
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ตาราง 4.3.4 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความสนใจในบริการสายดวนเลิกบุหรี่  และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.3.4 Percentage distribution of  wave 4 smokers by interest in quitline service and residential area  

ความสนใจในบริการสายดวนเลิกบุหรี่ 
Interest in quitline service 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

(n=845)* 

เขตชนบท 
Rural 

(n=1,041)* 

รวม 
Total 

(n=1,886)* 
  สนใจมาก  A lot 14.8               23.6   19.7 
  สนใจบาง Somewhat 28.0   25.4   26.6 
  สนใจเล็กนอย A little 16.3   15.0   15.5 
  ไมสนใจเลย Not at all 40.9   36.0   38.2 

รวม Total             100.0 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.3.5 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามผูนาํศาสนากบัการจงูใจใหเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.3.5 Percentage distribution of  Wave 4 smokers by the religious leader and motivate smokers to quit smoking and residential area 

ผูนําศาสนากับการจูงใจใหเลิกสูบบุหรี่ 
The religious leader and motivation smokers to quit smoking 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

(n=824)* 

เขตชนบท 
Rural 

(n=1,020)* 

รวม 
Total 

(n=1,844)* 
 ไมจูงใจเลย  Not at all    24.6 16.6               20.2 
 ชวยจูงใจบางเล็กนอย A little              47.9 38.6               42.7 
 ชวยจูงใจมาก A lot              27.5 44.8               37.1 

รวม Total      100.0 100.0            100.0 
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ตาราง 4.3.6 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามความคิดเห็นตอบริษัทผลิตบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.3.6 Percentage distribution of  Wave 4 smokers by opinion towards tobacco company and residential area 

ความคิดเห็นตอบริษัทผลิตบุหรี่     
Opinion towards tobacco company 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  

เขตเมือง 
Urban 

(n=851)* 

เขตชนบท 
Rural 

(n=1,043)* 

รวม 
Total 

(n=1,894)* 

  ไมควรอนุญาตใหบริษัทที่ผลิตบุหรี่สงเสริมการขายบุหรี่โดยทุกวธิี  83.8 86.7     85.4 
 Tobacco companies should not be allowed to promote cigarettes at all    
 บริษัทที่ผลิตยาสูบควรถูกจํากัดใหจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบ ๆ หามใชสีสันสวยงาม โดยมีเพียงชื่อบุหรี่  

และคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเทานั้น 
 72.9 71.5     72.1 

 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 

   

 บริษัทบุหรี่ตางชาติทําใหปญหาเรื่องการสูบบุหรี่ในประเทศไทยเลวรายกวาเดิม   70.1 74.6     72.6 
 Foreign tobacco companies are making the smoking problem in Thailand worse    
 โรงงานยาสูบ/บริษัทผลิตบุหรี่ไดทําสิ่งดีๆ ใหสังคมไทย  24.3 21.2     22.6 
 Tobacco companies do good things for the Thai community    

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.3.7 รอยละของผูสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามวิธีการสงเสริมการขายบุหรี่ที่เคยเห็น  และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.3.7 Percentage distribution of  Wave 4 smokers by method of tobacco promotion ever seen and residential area 

วิธีการสงเสริมการขายบุหรี่ทีเ่คยเห็น 
Method of tobacco promotion ever seen 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

(n=854)* 

เขตชนบท 
Rural 

(n=1,052) 

รวม 
Total 

(n=1,906)* 
 การแจกตัวอยางบุหรี่  2.1 1.0 1.5 
 Free sample of cigarette    
 การลดราคาบุหรี่เปนพิเศษ 4.6 3.0 3.7 
 Special price offers for cigarettes    

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.4.1 รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามประสบการณการเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.4.1 Percentage distribution of  Wave 4 quitters by experience to quit smoking and residential area 

ประสบการณการเลิกสูบบุหรี่ 
Experience to quit smoking 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

ลักษณะการเลิกสูบบุหรี่ 
Quitting  characteristic  

(n=122)* (n=250) (n=372)* 

 หยุดทันที Suddenly stopped 64.8  52.8  56.7 
 คอย ๆ ลดปริมาณการสูบบุหรี่ Gradually stopped 35.2                 47.2  43.3 

รวม Total          100.0               100.0          100.0 
การเคยกลับไปสูบบุหรี่ตั้งแตเลิกสูบบุหรี่ 
Ever returned to smoke since quit smoking 

(n=123) (n=250) (n=373) 

 เคย Yes               11.4       14.8  13.7 
 ไมเคย No               88.6                 85.2  86.3 

รวม Total             100.0               100.0            100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.4.2 รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามเหตผุลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่  และเขตที่อยูอาศัย  
Table 4.4.2 Percentage distribution of  Wave 4 quitters by reasons lead to quit smoking and residential area  

เหตุผลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี ่
Reasons lead to quit smoking 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  

เขตเมือง 
Urban 

(n=123) 

เขตชนบท 
Rural 

(n=250) 

รวม 
Total 

(n=373) 

 ความตองการเปนตัวอยางสําหรบัเด็ก  Wanting to set an example for children    95.9 97.6 97.0 
 ครอบครัวของทานไมเหน็ดวยกับการสูบบุหรี ่ Your family disapproving of smoking    96.7 96.4 96.5 
 การที่สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่  That Thai society disapproves of smoking    91.9 96.0 94.6 
 การโฆษณา หรือขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับ ความเสี่ยงตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ 

 Advertisements or information about the health risks of smoking 
   91.9 95.5 94.3 

 ความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของทานตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหรี ่
Concern about the effect of your cigarette smoke on non-smokers 

   91.0 94.4 93.3 

 ความกังวลเรื่องสุขภาพของตัวทาน  Concern for your personal health    92.6 92.8 92.7 
 ฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่  Warning labels on cigarette packages    88.6 92.7 91.3 
 การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในสถานทีส่าธารณะ เชน  รานอาหาร หรือที่ทํางานทีม่ีเครื่องปรับอากาศ 

 Smoking restrictions in public places like air-conditioned restaurants or at work 
   87.0 90.9 89.6 

 เพื่อนของทานไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี ่ Your friends disapproving of smoking    75.6 86.3 82.7 
 ราคาของบุหรี่  The price of cigarettes    79.5 81.5 80.8 
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ตาราง 4.4.3 รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความมั่นใจที่ยังคงเลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย  
Table  4.4.3 Percentage distribution of  Wave 4 quitters by confidence to remain quit smoking and residential area  

ความมั่นใจที่ยังคงเลิกสูบบุหรี่ 
Confidence to remain quit smoking 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

(n=123) 

เขตชนบท 
Rural 

(n=250) 

รวม 
Total 

(n=373) 
 ไมเลย  Not at all sure 1.6      1.2 1.3 
 บาง Somewhat sure 7.3                3.2 4.6 
 มาก Very sure 28.5    30.8                   30.0 
 อยางยิ่ง Extremely sure 62.6           64.8                   64.1 

รวม Total 100.0        100.0              100.0 
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ตาราง 4.4.4 รอยละของตัวอยางที่เลิกสูบบุหรี่ในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการประเมินสุขภาพตั้งแตเลิกสูบบุหรี่  และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.4.4 Percentage distribution of  Wave 4 quitters by assess of health status since quit smoking and  residential area 

การประเมินสุขภาพตั้งแตเลิกสูบบุหรี่ 
Assess of health status since quit smoking 

เขตที่อยูอาศัย  Residential area  
เขตเมือง 
Urban 

(n=122)* 

เขตชนบท 
Rural 

(n=249)* 

รวม 
Total 

(n=371)* 
 แยลง Worse 1.6 0.4 0.8 
 เหมือนเดิม  Same 2.5 2.0 2.2 
 ดีขึ้น Better 95.9 97.6 97.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.5.1 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามลักษณะการเลิกสูบบุหรี่ครั้งสุดทาย และสถานภาพการสูบบุหรี่    
Table  4.5.1 Percentage distribution of  Wave 4 sample by characteristic of last quit attempt and smoking status 

ลักษณะการเลิกสูบบุหรี่ครั้งสุดทาย 
Characteristic of last quit attempt 

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status  
ผูสูบบุหรี่ 
Smoker 

(n=1,217)* 

ผูเลิกสูบบุหรี่ 
Quitter 

(n=372)* 
 หยุดทันที Stopped suddenly    53.2  56.7 

 คอยๆ ลดปริมาณการสูบบุหรี่ Gradually cut down    46.8  43.3 
รวม Total  100.0 100.0 

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer 
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ตาราง 4.5.2 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามเหตผุลที่มีสวนชวยใหเลิกสูบบุหรี่ได (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) และ 
สถานภาพการสูบบุหรี่ 

Table  4.5.2 Percentage distribution of  Wave 4 sample by reasons lead to thinking about quit smoking (more than one answer possible)  
and smoking status 

ขอความ 

Statement 

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 
ผูสูบบุหรี ่ 
Smoker 

(n=1,909) 

ผูเลิกสูบบหุรี ่ 
Quitter 
(n=373) 

 
ความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของทานตอคนรอบขางที่ไมสูบบุหรี่ 
Concern about the effect of your cigarette smoke on non-smokers 

 94.4 93.3 

 ความตองการเปนตัวอยางสําหรับเด็ก  Wanting to set an example for children 94.3 97.0 

 ครอบครัวของทานไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่  Your family disapproving of smoking 92.1 96.5 

 การที่สังคมไทยไมยอมรับการสบูบุหรี่  That Thai society disapproves of smoking 90.2 94.6 

 ความกังวลเรื่องสขุภาพของตัวทาน  Concern for your personal health 90.0 92.7 

 
การโฆษณา หรือขอมูลขาวสาร เกีย่วกับ ความเสี่ยงตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ 
 Advertisements or information about the health risks of smoking 

89.8 94.3 

 
การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เชน  รานอาหาร หรือที่ทํางานที่มีเครื่องปรับอากาศ 
Smoking restrictions in public places like air-conditioned restaurants or at work 

88.2 89.6 

 ฉลากคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหรี่  Warning labels on cigarette packages 87.8 91.3 

 ราคาของบุหรี่  The price of cigarettes 74.7 80.8 
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 ตาราง 4.5.3 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table  4.5.3 Percentage distribution of  Wave 4 sample by knowledge about effect of smoking and smoking status 

ขอความ 

Statement 

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 
ผูสูบบุหรี่  
Smoker 

(n=1,909) 

ผูเลิกสูบบุหรี่ 
Quitter 
(n=373) 

 โรคถุงลมโปงพอง   Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 96.1 96.5 
 แกเร็วกวาอายุ    Premature ageing 93.6 96.7 

 มะเร็งในชองปากของผูสูบบุหรี่   Mouth cancer in smokers 91.5 93.6 
 โรคหลอดเลือดสมอง (ลิ่มเลือดในสมอง)  Stroke in smokers (blood clots in the brain) 88.2 93.2 
 โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูชายที่สูบบุหรี่  Impotence in male smokers 83.7 88.3 
 โรคหัวใจวาย  Heart failure 80.2 89.4 
 ทําใหทารกในครรภแทง  Miscarriage (of a baby) 75.2 83.5 

 
อวัยวะสวนปลาย  เชน  มือ  เทา  ชา  ผิวหนังเปลี่ยนเปนสีดําและเนาและตองตัดทิ้ง 
Gangrene (Parts of the body, usually the feet, lose feelings and start to decay)    

69.7 
 

80.4 
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ตาราง 4.5.4 รอยละของตัวอยางจากการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามแหลงที่เคยเห็นโฆษณาเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่  และ 
สถานภาพการสูบบุหรี่ 

Table  4.5.4 Percentage distribution of  Wave 4 sample by source of advertisement about danger of smoking ever seen and smoking status 

แหลงที่เคยเห็นโฆษณาเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ 
Source of advertisement about danger of smoking ever seen 

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 
ผูสูบบุหรี่  
Smoker 

(n=1,909) 

ผูเลิกสูบบุหรี่ 
Quitter 
(n=373) 

 บนซองบุหรี่  On cigarette packs 92.2 85.7 
 โทรทัศน  On television 90.8 87.9 
 โปสเตอร  On posters 70.3 70.2 
 วิทยุ  On radio 61.3 61.5 
 กระจกหนารานคา หางหรือภายในรานคา หรือรานคาที่ทานซื้อบุหรี่ 61.1 56.6 
 On [shop/ store] windows or inside [shops/ stores] where you buy tobacco   
 ปายโฆษณาขนาดใหญ  On billboards 55.6 48.1 
 หนังสือพิมพ หรือ นิตยสาร  In newspapers or magazines 55.4 59.8 
 ภาพยนตร   At the cinema 43.5 38.6 
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ตาราง 4.5.5 รอยละของตวัอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการจํากัดพื้นที่สูบบุหรีภ่ายในบาน และสถานภาพการสูบบุหรี ่
Table  4.5.5 Percentage distribution of  Wave 4 sample by restriction of smoking area inside home and smoking status 

การจํากัดพื้นทีสู่บบุหรี่ภายในบาน 
Restriction of smoking area inside home 

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 
ผูสูบบุหรี่ Smoker 

(n=1,907)* 
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 

(n=373) 

 
ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ในบาน   
Smoking is not allowed in any indoor area 

27.8 43.4 

 
อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบางพื้นที่ในบานเทานั้น  
Smoking is allowed only in some indoor areas 

34.3 29.0 

 
ไมมีขอหามเรื่องการสูบบุหรี่ในบาน   
No rules or restrictions 

37.9 27.6 

รวม Total 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.5.6 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ และสถานภาพการสูบบุหรี ่
Table  4.5.6 Percentage distribution of  Wave 4 sample by smoking ban in public area and smoking status 

การหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 
Smoking ban in public area 

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 
ผูสูบบุหรี่ Smoker 

(n=1,908)* 
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 

(n=373) 
 รถโดยสารที่มีเครื่องปรับอากาศ  Air-conditioned public transport 99.8 99.7 

 
ภายในตัวอาคารของสถานที่ทางศาสนา (เชน โบสถ วิหาร มัสยิด)  
Indoor areas at your place of worship (where people pray) 

98.1 99.2 

 
รานอาหาร และสถานที่อื่นๆที่ใช เครื่องปรับอากาศ 
Air-conditioned restaurants and other air-conditioned public places 

98.0 98.9 

 รถโดยสารที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ  Non - air-conditioned public transport 94.2 96.0 
 สถานที่ทํางานที่เปนอาคาร Workplaces    90.3 94.6 

 
ไนทคลับ ดิสโกเทค หรือบาร ที่มีเครื่องปรับอากาศ 
Air-conditioned nightclubs, discos and bars 

88.1 92.0 

 
รานอาหาร และสถานที่อื่นๆที่ไมใชเครื่องปรับอากาศ 
Non-air-conditioned restaurants and public eating areas 

78.1 85.4 

 
ภายนอกตัวอาคารของสถานที่ทางศาสนา 
Outdoor areas at your place of worship (where people pray) 

44.5 54.7 

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.5.7 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4 จําแนกตามการอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่ทํางาน  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table  4.5.7 Percentage distribution of  Wave 4 sample by smoking allowance  inside office and smoking status  

การอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่ทํางาน 
Allow to smoke inside office 

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 
ผูสูบบุหรี่ Smoker 

(n=229)* 
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 

(n=33)* 

 
ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ภายในตัวอาคาร 
Smoking is not allowed in any indoor area 

51.5 69.7 

 
อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดเฉพาะบางที่ในตัวอาคารเทานั้น  
Smoking is allowed only in some indoor areas 

27.1 15.2 

 ไมมีขอหามเรื่องการสูบบุหรี่ No rules or restrictions 21.4 15.1 
รวม Total 100.0 100.0 

*ไมรวม ไมเขาขาย/ไมทราบ/ไมตอบ * Inapplicable/do not know/do not answer  
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ตาราง 4.5.8 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามการไดรับคําแนะนํา  หรือขอมูลขาวสาร  เกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่   
และสถานภาพการสูบบุหรี่ 

Table  4.5.8 Percentage distribution of  Wave 4 sample by receiving advice or information about quit smoking and smoking status 

การไดรับคําแนะนํา หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ 
Receiving advice or information about quit smoking and smoking status 

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 
ผูสูบบุหรี่ Smoker 

(n=1,908)* 
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 

(n=373)* 

 
บริการเลิกบุหรี่ที่มีอยูในทองถิ่นที่ทานอาศัย  เชน ในโรงพยาบาล หรือคลินิกตางๆ 
Local stop-smoking services (such as hospitals or clinics) 

35.4 40.5 

 
บริการสายดวนเลิกบุหรี่ 
Quitline services 

6.2 5.1 

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.5.9 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามการเคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ 
ในที่สาธารณะ”   และสถานภาพการสูบบุหรี่ 

Table  4.5.9 Percentage distribution of  Wave 4 sample by ever seen or heard  about the “Stop smoking, stop harming people in public  
place” campaign  and smoking status 

การเคยเห็นหรอืไดยินเกี่ยวกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  
Ever seen or heard  about the “Stop smoking, stop harming people in public place”campaign 

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 
ผูสูบบุหรี่ Smoker 

(n=1,760)* 
ผูเลิกสูบบุหรี่Quitter 

(n=345)* 

 ไมเคย No 3.3 9.3 

 เคย  Yes 96.7 90.7 

รวม Total 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.5.10 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามความเกี่ยวของกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” 
ของกลุมตัวอยาง และสถานภาพการสูบบุหรี่ 

Table  4.5.10 Percentage distribution of  Wave 4 sample by relevance with the“ Stop smoking, stop harming people public” campaign  
and smoking status 

ความเกี่ยวของกับการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ของคุณ  
Relevance with the” Stop smoking, stop harming people public” campaign of you 

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 
ผูสูบบุหรี่ Smoker 

(n=1,700)* 
ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 

(n=313)* 

 ไมเกี่ยวของเลย Not  at all relevant to you 4.8 13.4 

 เกี่ยวของบาง  Somewhat  relevant  to  you 42.8     36.4 

 เกี่ยวของมาก  Very  relevant to you  52.4 50.2 

รวม Total 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.5.11 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหคิดถึง 
การสูบบุหรี่ วาอาจจะเปนอันตรายตอคนรอบขาง และสถานภาพการสูบบุหรี่ 

Table  4.5.11 Percentage distribution of  Wave 4 sample by the “Stop smoking, stop harming people public” campaign make you think  
about how their  smoking could harm the others  and smoking status 

การรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น  หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหคิดถึงการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง  
วาอาจจะเปนอันตรายตอคนรอบขาง  

“The stop smoking, stop harming people public” campaign make you think about how  
their smoking could harm the harming others  

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 

ผูสูบบุหรี่ Smoker 
(n=1,699)* 

ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 
(n=309)* 

 ไมคิดเลย Not  at all  1.5 8.1 

 คิดบางเล็กนอย  A little 29.0 19.1 

 คิดมาก  A lot 69.5 72.8 

รวม Total 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.5.12 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”  
ที่นําไปสูการพูดคุยระหวางสมาชิกในครอบครัว  เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 

Table  4.5.12 Percentage distribution of  Wave 4 sample by result about the “Stop smoking, stop harming people in public place” campaign  
led to discussion amongst  your family about smoking and health and smoking status 

ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ที่นําไปสูการพูดคุยระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว  เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ   

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

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 
ผูสูบบุหรี่  
Smoker 

(n=1,700)* 

ผูเลิกสูบบุหรี่ 
Quitter 

(n=313)* 

 เคย Ever  73.9 79.2 

 ไมเคย  Never   26.1 20.8 

รวม Total 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  

 
 
 
 
 
 



 
 

153 
 

ตาราง 4.5.13 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ที่นําไปสู 
การพูดคุยระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อน  เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 

Table  4.5.13 Percentage distribution of  Wave 4 sample by the result of the “Stop smoking, stop harming people in public place” campaign led to  
discussion amongst  friends  about smoking and health and smoking status 

ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ที่นําไปสูการพูดคุย
ระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อน  เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ   

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

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 

ผูสูบบุหรี่ Smoker 
(n=1,701)* 

ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 
(n=313)* 

 เคย Ever  72.5 80.5 

 ไมเคย Never   27.5 19.5 

รวม Total              100.0                100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  
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ตาราง 4.5.14 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 4  จําแนกตามผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหคน 
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะลดลง และสถานภาพสูบบุหรี่ 

Table  4.5.14 Percentage distribution of  Wave 4 sample by result  about the “Stop smoking, stop harming people in public place” campaign led to  
less people smoking in public places and smoking status 

ผลของการรณรงค “หยุดทํารายผูอื่น หยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ” ทําใหคนสูบบุหรี่ 
ในที่สาธารณะลดลง  

 Result about the “Stop smoking, stop harming people in public place” campaign led to less people 
smoking in public places 

สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status 

ผูสูบบุหรี่ Smoker 
(n=1,692)* 

ผูเลิกสูบบุหรี่ Quitter 
(n=313)* 

 ไมลดลงเลย  Not at all 2.7 2.9 

 ลดลงเล็กนอย A little       35.6 31.8 

 ลดลงมาก A lot 61.7 65.3 

รวม Total 100.0 100.0 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ * Do not know/do not answer  

 
 
 
 
 



 
 

155 
 

ตาราง 4.6.1  รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3  และรอบที่ 4 จําแนกตามแหลงที่โฆษณา หรือขอมูลขาวสารที่พูดถึง 
อันตรายจากการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย 

Table  4.6.1  Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by source of advertisement or information 
about danger of smoking and residential area  

แหลงที่โฆษณาอันตรายจาก
การสูบบหุรี ่

Source of advertisement of 
danger of smoking 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural ภาพรวม Overall 

รอบที ่1 
Wave 1 

รอบที ่2 
Wave 2 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่1 
Wave 1 

รอบที ่2 
Wave 2 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่1 
Wave 1 

รอบที ่2 
Wave 2 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

(n=105) (n=674) (n=829) (n=979) (n=1,887) (n=1,371) (n=1,624) (n=1,302) (n=1,992) (n=2,045) (n=2,453) (n=2,281) 

บนซองบุหรี่   
Cigarette packs 

92.4 
 

88.4 
 

93.2    93.1 88.6 
 

 83.2 
 

  89.5 89.6 88.8 
 

84.9 
 

92.6     91.1 

โทรทัศน Television 97.1 95.0 84.5   90.7 93.7  91.6   85.7 90.0 93.9 92.7 86.3     90.3 
โปสเตอร  Posters 77.1 73.2 69.3   71.3 75.8  68.6   63.7 69.5 75.9 70.1 65.8     70.3 
วิทยุ  Radio 75.0 72.2 54.5   56.8 72.3  70.4   62.7 64.8 72.5 71.0 59.5     61.4 
ตามกระจกรานคา หางหรือ
ภายในรานคา หรือในรานคา
ที่ขายบุหรี่ (shop/ store) 
windows or inside (shops/ 
stores) where you buy 
tobacco 

41.7 
 

44.9 
 

55.8 
 

  61.6 52.5 
 

 39.2 
 

  54.7 
 

59.4 52.0 
 

41.1 
 

55.8 
 

    60.3 
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ตาราง 4.6.1  รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3  และรอบที่ 4 จําแนกตามแหลงที่โฆษณา หรือขอมูลขาวสารที่พูดถึง 
อันตรายจากการสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย (ตอ) 

Table  4.6.1  Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by source of advertisement or information 
about danger of smoking and residential area (continued)  

แหลงที่โฆษณาอันตรายจาก
การสูบบหุรี ่

Source of advertisement of 
danger of smoking 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural 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=105) (n=674) (n=829) (n=979) (n=1,887) (n=1,371) (n=1,624) (n=1,302) (n=1,992) (n=2,045) (n=2,453) (n=2,281) 

ภาพยนตร    
The cinema 

38.5 48.8   41.7 49.8 37.3 36.3 39.9 37.3 37.4 40.4 40.4     42.7 

หนังสือพิมพ หรือนิตยสาร 
Newspapers or 
magazines 

56.3 57.3   54.8 56.8 58.7 48.3 53.6 55.6 58.5 51.3 53.8     56.1 

ปายโฆษณาขนาดใหญ  
Billboards 

50.5 53.9   48.2 59.0 56.8 46.9 44.2 50.9 56.5 49.2 46.0     54.4 
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ตาราง 4.6.2ก  รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามการสังเกตเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 
 และเขตที่อยูอาศัย 

Table 4.6.2a  Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by noticing of  warning label on cigarette pack and 
residential area  

การสังเกตเห็น
ฉลากคําเตือนบน

ซองบุหรี่ 

Noticed to seen 
warning label on 
cigarette pack 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural 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=594) (n=622) (n=747) (n=859) (n=1,328) (n=1,232) (n=1,413) (n=1,050) (n=1,922) (n=1,854) (n=2,160) (n=1,909) 

ไมเคยสังเกต  15.0 13.0 7.0  6.1 15.8     17.0        11.3      11.2 15.5        15.6        9.8 8.9 
Not at all             
สังเกตนาน ๆ ครั้ง 17.8 12.2    11.6 12.1 21.4     15.7        18.8      17.2 20.3        14.6      16.3 14.9 

Once in a while             
สังเกตบอย  
Often 

37.2 50.2    55.7 44.7 40.9     51.5        47.4      46.6 39.8        51.0      50.3 45.8 

สังเกตบอยมาก  30.0 24.6    25.7 37.1 21.9     15.8        22.5      25.0 24.4        18.8      23.6 30.4 
Very often             

รวม Total    100.0   100.0  100.0   100.0   100.0   100.0      100.0    100.0   100.0      100.0    100.0   100.0 
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ตาราง 4.6.2ข  รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามการพิจารณาหรืออานฉลากคําเตือนอยางใกลชิด  
และเขตที่อยูอาศัย  

Table 4.6.2b  Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by closely consider or read warning label 
and residential area  

การพิจารณาหรือ
อานฉลากคําเตือน

อยางใกลชิด 
Closely considering 

or reading the 
warning label 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural 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=593) (n=553) (n=688) (n=799) (n=1,317) (n=1,044) (n=1,245)  (n=923) (n=1,910) (n=1,597) (n=1,933) (n=1,722) 

ไมเคยอาน  
Not at all 

 23.4  13.7     8.7     6.6   22.1    11.6   9.7   6.7  22.5 12.3  9.4     6.6 

อานนาน ๆ ครั้ง 
Once in a while 

    29.7  22.1    27.1   31.1   31.1    26.6 37.8 34.5  30.6 25.0  4.0   32.9 

อานบอย  
Often 

    30.5  43.9   49.7   41.3  32.3    48.6 38.6 42.0  31.8 47.0  42.5    41.7 

อานบอยมาก  
 Very often 

    16.4  20.3   14.5   21.0  14.5    13.2 13.9 16.8  15.1 15.7  14.1   18.8 

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 
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ตาราง 4.6.2ค 
 

รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามการหลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคําเตือน
บนซองบุหรี่และเขตที่อยูอาศัย  

Table 4.6.2c  Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by avoiding to see or think about  warning 
label on cigarette pack and residential area  

การหลีกเลี่ยงที่จะ
มองหรือคิดถึงฉลาก

คําเตือน  
Avoiding to see or 
think warning label 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural 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=588) (n=550) (n=693) (n=803) (n=1,310) (n=1,034) (n=1,249) (n=928) (n=1,898) (n=1,584) (n=1,942) (n=1,731) 

   เคย  Yes      35.0     53.1  50.4 56.8 36.2 54.3 55.7 64.2 35.8 53.9   53.8 60.8 

     ไมเคย No      65.0 46.9  49.6 43.2 63.8 45.7 44.3 35.8 64.2 46.1   46.2 39.2 

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 4.6.2ง  รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ตอการคิดถึ 
อันตรายจากการสูบบุหรี่  และเขตที่อยูอาศัย  

Table 4.6.2d  Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by effect of warning label on cigarette pack 
toward thinking about danger from smoking and residential area  

ผลของฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี่ 
Effect of warning 
label on cigarette 

pack 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural 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=588) (n=548) (n=695) (n=804) (n=1,318) (n=1,035) (n=1,251) (n=929) (n=1,906) (n=1,583) (n=1,946) (n=1,733) 

ไมเคยคิดเลย  
   Not at all 

22.9 10.2   7.2      7.8 15.7    7.1  5.8  5.3 17.8    8.1         6.3   6.4 

คิดเล็กนอย 
 A little 

20.7 10.6 18.0 19.5 20.7   11.7       12.0 16.0 20.7  11.3 14.1 17.7 

คิดบาง 
Somewhat 

32.1  30.1 31.5    31.8 28.1 27.9       24.2 22.7 29.4  28.7 26.8 26.9 

คิดมาก  
Much 

24.3 49.1 43.5 40.9 35.5       53.3 58.0 56.0 32.1  51.9 52.8 49.0 

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 4.6.2จ รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหอยาก 
เลิกสูบบุหรี่ และเขตที่อยูอาศัย  

Table 4.6.2e  Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by result of warning label on cigarette pack 
toward thinking quit smoking and residential area  

ผลของฉลากคํา
เตือนบนซอง

บุหรี่ 
Result of 

warning label on 
cigarette pack 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural 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=588) (n=548) (n=695) (n=804) (n=1,318) (n=1,035) (n=1,251) (n=929) (n=1,906) (n=1,583) (n=1,946) (n=1,733) 

  ไมเลย Not at all 26.4 14.9 12.1 11.4 18.3 10.8    9.0  8.7 20.8 12.2 10.1 10.0 

เล็กนอย  A little 22.3 14.1 17.2 20.8 19.2 11.3  12.6 14.8 20.2 12.2 14.3 17.6 

มีบางSomewhat 30.2 34.5 35.3 33.8 29.4 31.7  27.4 26.6 29.6 32.7 30.2 29.9 

มีมาก  A lot 21.1 36.5 35.4 34.0 33.1 46.2  51.0 49.9 29.4 42.9 45.4 42.5 
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 4.6.2ฉ  รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามการเปลี่ยนใจไมสูบบุหรี่เมื่อนึกถึงฉลากคําเตือน 
บนซองบุหรี่  และเขตที่อยูอาศัย  

Table 4.6.2f  Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by giving up smoking  when thinking about 
warning label on cigarette pack and residential area  

การเปลี่ยนใจไมสูบ
บุหรี่เมื่อนึกถึงฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรี่ 
Giving up smoking    

when thinking 
warning label on 
cigarette pack 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural 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=588) (n=548) (n=695) (n=804) (n=1,318) (n=1,035) (n=1,251) (n=929) (n=1,906) (n=1,583) (n=1,946) (n=1,733) 

ไมเคยเลย  
Never 

61.0 48.8 51.7   46.2 52.1     36.9    39.7  33.6      54.9       41.1  44.0 39.4 

   เคย 1 ครั้ง   
   1 time 

   5.6 13.3 12.8   11.7  7.2     17.8      8.9    8.5  6.7  16.2  10.3 10.1 

เคย 2-3 ครั้ง   
2-3 times 

 14.5 17.7 14.1   19.9      16.4     24.0    19.1  20.4      15.8       21.8       17.3 20.1 

  เคยหลายครั้ง 
   Many times 

 18.9 20.2 21.4   22.2 24.3     21.3    32.3  37.5      22.6  20.9  28.4 30.4 

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 4.6.3 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามการเคยเห็นบุหรี่วางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย  และเขตที่อยู 
อาศัย 

Table  4.6.3 Percentage distribution of sample in Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by ever seen the displays of cigarettes at the  point of 
sale and residential area 

การเคยเห็นการวางโชว
บุหรี ่ณ จุดขาย 

Ever seen displays of 
cigarettes at the point 

of sale 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural ภาพรวม Overall 

รอบที ่2 
Wave 2 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่2 
Wave 2 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่2 
Wave 2 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

(n=677) (n=832) (n=977) (n=1,370) (n=1,630) (n=1,300) (n=2,047) (n=2,462) (n=2,277) 

 เคย Yes  18.8 19.5 20.2 16.8 20.9 20.5 17.1   20.4    20.3 
 ไมเคย No 81.2 80.5 79.8 83.2 79.1 79.5 80.2   79.6    79.7 

รวม Total 100.0 100.0     100.0       100.0 100.0     100.0       100.0    100.0        100.0 
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ตาราง 4.6.4 รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามตามแหลงที่โฆษณาบุหรี่  และเขตที่อยูอาศัย  
Table 4.6.4 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by place of tobacco advertisement  and 

residential area  

แหลงที่โฆษณาบุหรี ่

Source of tobacco 
products advertisement 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural 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=588) (n=548) (n=695) (n=804) (n=1,318) (n=1,035) (n=1,251) (n=929) (n=1,906) (n=1,583) (n=1,946) (n=1,733) 

ตามกระจกรานคาหรือ
ในรานคาที่ขายบุหรี่ 

4.6 6.6 1.6 9.3 3.5 8.2 3.6 12.7 3.8 7.7 2.7     11.2 

On (shop/ store) 
windows or inside  

(shops/ stores) where 
you buy tobacco             

ผูคาเรตามทองถนน 2.3 4.8 1.6 5.8 9.1 12.1 6.5 10.5 7.1 9.7 4.2    8.5 

On or around street 
vendors             
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ตาราง 4.6.5   รอยละของตัวอยางที่สูบบุหรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามตามการจํากัดพื้นที่สบูบุหรี่ในบาน และเขตที่อยูอาศัย 
Table  4.6.5 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by restriction of smoking area inside home and 

residential area  

การจํากัดพื้นที ่
สูบบุหรี่ในบาน 

Restriction of smoking area 
inside home 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural 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=607) (n=671) (n=830) (n=978) (n=1,392) (n=1,378) (n=1,636) (n=1,302) (n=1,999) (n=2,049) (n=2,466) (n=2,280) 

ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ 
ในบาน 

44.8 22.5 38.9 33.8 50.6 22.4 32.6 27.7 48.8 22.4 34.7 30.4 

Smoking is not allowed 
in any indoor area 

            

อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบาง
พื้นที่ในบานเทานั้น 

15.7 40.8 20.1 30.7 9.8 38.8 25.8 35.6 11.6 39.5 23.9 33.5 

 Smoking is allowed 
only in some indoor  
areas             
สูบบุหรี่ไดทุกพื้นที 39.5 36.7 41.0 35.5 39.6 38.8 41.6 36.7 39.6 38.1 41.4 36.1 
No rules or restriction             

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 4.6.6  รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามการอนุญาตใหสูบบุหรี่ในที่ทํางาน 

 และเขตที่อยูอาศัย 

Table  4.6.6  Percentage distribution of sample in  Wave 1, Wave 2, Wave 3 and  Wave 4 surveys by smoking allowance inside office and   
 residential area 

การอนญุาตใหสูบบุหรีใ่นที่
ทํางาน* 

Allow to smoke inside 
office* 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural ภาพรวม Overall 
รอบที ่1 
Wave 1 

รอบที ่2 
Wave 2 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่1 
Wave 1 

รอบที ่2 
Wave 2 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่1 
Wave 1 

รอบที ่2 
Wave 2 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

(n=20) (n=114) (n=128) (n=168) (n=239) (n=88) (n=102) (n=94) (n=259) (n=202) (n=230) (n=262) 

ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ 55.0 43.0 52.4 54.8 43.9 51.1 51.0 52.1 44.8 46.5 51.7 53.8 

Smoking is not allowed 
in any indoor area 

            

อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบาง
พื้นที่เทานั้น 

35.0 43.9 28.1 28.6 38.1 36.4 22.5 20.2 37.8 40.6 25.7 25.6 

Smoking is allowed only 
in some indoor  areas             
สูบบุหรี่ไดทุกพื้นที 10.0 13.1 19.5 16.6 18.0 12.5 26.5 27.7 17.4 12.9 22.6 20.6 
 No rules or restriction             

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 
  
* จํานวนกลุมตัวอยางที่ไมเขาขายในการสํารวจรอบที่ 1 = 1,741 ราย การสํารวจรอบที่ 2 = 1,868 การสํารวจรอบที่ 3 = 2,240 ราย และการสํารวจรอบที่ 4 = 2,020 ราย 
* Inapplicable cases are 1,741 in Wave 1, 1,868 in Wave 2, 2,240 in Wave 3  and 2,020 in Wave 4 
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ตาราง  4.6.7 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตใหสูบ 

บุหรี่ในที่สาธารณะ  และเขตที่อยูอาศัย 

Table  4.6.7 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by opinion on smoking allowance  in public and 
residential area 

ความคิดเห็นเกีย่วกับการอนญุาตใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
Opinion on allowing smoking in public area 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural ภาพรวม Overall 
รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

 สถานที่ทํางานที่เปนตัวอาคาร Workplace (n=832) (n=977) (n=1,630) (n=1,300) (n=2,462) (n=2,277) 
อนุญาตบางครั้ง  Someplace allowed         8.2       9.8       10.0 8.3          9.4 9.0 
ไมอนุญาตเลยNot allowed at all      91.8     90.2      90.0 91.7       90.6 91.0 

รวม Total   100.0   100.0    100.0 100.0     100.0 100.0 
รานอาหาร และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ที่ใชเครื่องปรับอากาศ 
 Air – conditioned restaurants and other air – conditioned public place 

(n=831) (n=979) (n=1,629) (n=1,297) (n=2,460) (n=2,276) 

อนุญาตบางครั้ง  Someplace allowed          3.9        2.2         3.1          1.5          3.3           1.8 
ไมอนุญาตเลยNot allowed at all       96.1      97.8       96.9        98.5        96.7         98.2 

รวม Total     100.0    100.0     100.0     100.0      100.0        100.0 
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ตาราง  4.6.7 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตใหสูบ 

บุหรี่ในที่สาธารณะ และเขตที่อยูอาศัย (ตอ) 

Table  4.6.7 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by opinion on allowing smoking in public and 
residential area (continued) 

ความคิดเห็นเกีย่วกับการอนญุาตใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
Opinion on allowing smoking in public area 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural ภาพรวม Overall 
รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รานอาหาร และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ที่ไมใชเครื่องปรบัอากาศ 
 Non-air-conditioned restaurants and public eating  areas 

(n=832) (n=975) (n=1,625) (n=1,295) (n=2,457) (n=2,270) 

อนุญาตบางครั้ง  Someplace allowed    26.6  24.0  32.7        18.2          30.6 20.7 
ไมอนุญาตเลย Not allowed at all   73.4  76.0  67.3        81.8          69.4 79.3 

รวม Total 100.0    100.0     100.0 100.0        100.0    100.0 
ไนทคลับ, ดิสโกเทค หรอืบาร ทีม่ีเครื่องปรับอากาศ 
 Air-conditioned nightclubs, discos and bars 

(n=781) (n=947) (n=1,505) (n=1,231) (n=2,286) (n=2,178) 

อนุญาตบางครั้ง  Someplace allowed    21.1  13.5    16.7       9.6         18.2 11.3 
ไมอนุญาตเลย Not allowed at all  78.9       86.5    83.3     90.4         81.8 88.7 

รวม Total 100.0   100.0  100.0   100.0       100.0   100.0 
 
 
 



 
 

169 
 

ตาราง  4.6.7 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตใหสูบบุหรี่ 

ในที่สาธารณ และเขตที่อยูอาศัย (ตอ) 

Table  4.6.7 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by opinion on allowing smoking in public and 
residential area (continued) 

ความคิดเห็นเกีย่วกับการอนญุาตใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
Opinion on allowing smoking in public area 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural ภาพรวม Overall 
รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รถโดยสารสาธารณะ ที่มีเครือ่งปรับอากาศ 
  Air – conditioned public transportation 

(n=832) (n=980) (n=1,637) (n=1,301) (n=2,469) (n=2,281) 

อนุญาตบางครั้ง  Someplace allowed        0.6       0.1         0.4          0.3          0.5          0.2 
ไมอนุญาตเลย Not allowed at all     99.4     99.9       99.6        99.7        99.5        99.8 

รวม Total   100.0   100.0     100.0      100.0      100.0      100.0 
รถโดยสารสาธารณะ ที่ไมมีเครือ่งปรับอากาศ 
Non - air – conditioned public transportation 

(n=832) (n=980) (n=1,634) (n=1,300) (n=2,466) (n=2,280) 

อนุญาตบางครั้ง  Someplace allowed        6.9       4.4       10.4          6.4          9.2          5.5 
ไมอนุญาตเลย Not allowed at all     93.1     95.6       89.6        93.6        90.8        94.5 

รวม Total   100.0   100.0     100.0      100.0      100.0       100.0 
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ตาราง  4.6.7 รอยละของตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตใหสูบบุหรี่ 

ในที่สาธารณะ และเขตที่อยูอาศัย (ตอ) 

Table  4.6.7 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 and Wave 4 surveys by opinion on allowing smoking in public and 
residential area (continued) 

ความคิดเห็นเกีย่วกับการอนญุาตใหสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
Opinion on allowing smoking in public area 

เขตเมือง Urban เขตชนบท Rural ภาพรวม Overall 
รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

รอบที ่3 
Wave 3 

รอบที ่4 
Wave 4 

ภายในตัวอาคารของสถานที่ทางศาสนา (เชน  โบสถ, วหิาร, มัสยิด) 
 Indoor areas at place of worship 

(n=832) (n=979) (n=1,636) (n=1,302) (n=2,468) (n=2,281) 

อนุญาตบางครั้ง  Someplace allowed         1.1       1.1         1.8          2.2          1.6        1.7 
ไมอนุญาตเลย Not allowed at all      98.9     98.9       98.2        97.8     98.4      98.3 

รวม Total    100.0   100.0     100.0 100.0  100.0    100.0 
ภายนอกตัวอาคารของสถานที่ทางศาสนา 
Outdoor areas at place of worship 

(n=830) (n=977) (n=1,635) (n=1,299) (n=2,465) (n=2,276) 

อนุญาตบางครั้ง  Someplace allowed       45.3     51.0   61.5     56.0    56.0 53.8 
ไมอนุญาตเลย Not allowed at all      54.7     49.0  38.5     44.0    44.0 46.2 

รวม Total    100.0   100.0     100.0   100.0  100.0    100.0 
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ภาคผนวก ข 

MODULE A 
โครงการติดตามผลกระทบนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกาจากรอบที่ 3  (Household Recontact Form) 

Form Completed 
 

Interviewer ID 

    

 -   
 

 
  

ภาค 
 

  

จังหวัด 
 

  

อําเภอ 
 

  

ตําบล 
 

   

หมูบาน 
 

   

         ลําดับครัวเรือน 
 

  

ลําดับบุคคล 
 

 ที่อยู  ที่สามารถติดตอได :   
 ชื่อหัวหนาครัวเรือน :   
 ที่อยู :  รหัสไปรษณยี :  
 โทรศัพท (บาน) :  โทรศัพท (มือถือ) :    
 ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน :   E-mail :  

 

การเปลี่ยนแปลงขอมูลในรอบที่ 4 : 
 ชื่อหัวหนาครัวเรือน :  
 ที่อยู :  รหัสไปรษณยี :  
 โทรศัพท (บาน) :  โทรศัพท (มือถือ) :   
 ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน :  E-mail :  

 

บันทึกการติดตาม  

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป เวลา บันทึกผล 
นัดครั้งตอไป 

วัน/เดือน/ป เวลา 
1      
2      
3      
4      

 

ขอสรุปสําหรับการปฏิเสธการสัมภาษณ  (ใหวงกลม) 
1.  หาครัวเรือนไมพบ 5.  ติดตอไมได - สภาพอากาศ 9.  มีปญหาเรื่องภาษา 13.  เมา 
2.  ครัวเรือนยายออกไป ตามหาไมได 6.  ไมมีคําตอบ - หลังจากพยายาม 4 ครั้ง 10.  ไมมีใครสามารถตอบได 14.  ปญหาสุขภาพกาย 
3.  ครัวเรือนยายออกไป ติดตอไมได 7.  ไมมีคําตอบ - ชวงเวลาสํารวจเสร็จสิ้น 11.  ไมสามารถสํารวจไดเนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ ............................................... 
4.  ไมปลอดภัย 8.  การปฏิเสธของครัวเรือน 12.  การติดตอสําเร็จ - ทําการสํารวจ 15.  ปญหาสุขภาพจิต 
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MODULE B แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกาจากรอบที่ 3 (Household Recontact Form) LQ :    
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อผูใหขอมูล ประเภทของ
ผูใหขอมูลใน
รอบที่ 3 

รหัสผลสวน
บุคคลของผูให

ขอมูลในรอบที่ 3* 

บันทึกผล การ
เปลี่ยนแปลงที่

อยูใหม 
ใช/ไมใช 

สามารถขอสัมภาษณ 
ทางโทรศัพท 
ใช/ไมใช 

รหัสพนักงาน 
สัมภาษณ 

1  ผูชายที่สูบบุหรี่      

2  ผูหญิงที่สูบบุหรี่      

3        

4  วัยรุน      

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

 
กรอกทีอ่ยูใหมของผูใหขอมูลไดในกรณทีี่ในอีก 1 ปขางหนาผูใหสัมภาษณคาดวาจะยายที่อยู 
ที่อยูใหม   เลขที่ .....................................ถนน......................................หมูที่ ....................... 
ตําบล......................................อําเภอ....................................จังหวัด....................................... 
เบอรโทรศัพท ............................................... เบอรมอืถือ .................................................... 

กรอกชื่อและทีอ่ยูของผูที่สามารถตดิตอผูใหขอมูลไดในกรณีอกี 1 ปขางหนา 
ผูใหสัมภาษณคาดวาจะยายทีอ่ยู 
ชื่อ-สกุล ............................................................................................................ 
ความสัมพนัธกบัผูตอบแบบสอบถาม................................................................ 
ที่อยู   เลขที่ ...................... ถนน................................หมูที่ ............................. 
ตําบล...................... อําเภอ.......................... จังหวัด........................................ 
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ภาคผนวก ค 

MODULE A 
โครงการติดตามผลกระทบนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 

แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหมในรอบที่ 4  (Household  Enumeration  Form) 
Form Completed 
 

Interviewer ID 

    

 -   
 

 
  

ภาค 
 

  

จังหวัด 
 

  

อําเภอ 
 

  

ตําบล 
 

   

หมูบาน 
 

   

         ลําดับครัวเรือน 
 

  

ลําดับบุคคล 
 

 ที่อยู  ที่สามารถติดตอได :   
 ชื่อหัวหนาครัวเรือน :   
 ที่อยู :  รหัสไปรษณยี :  
 โทรศัพท (บาน) :  โทรศัพท (มือถือ) :    
 ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน :   E-mail :  
 

บันทึกการติดตาม  

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป เวลา บันทึกผล 
นัดครั้งตอไป 

วัน/เดือน/ป เวลา 
1      
2      
3      
4      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถาครัวเรือนปฏิเสธการใหสัมภาษณ :  
1.จํานวนคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนอายุ 18 ปขึ้นไป =  
2.จํานวนคนที่อาศัยอยูในครัวเรือนอายุ 18 ปขึ้นไป     =  
   ที่สูบบุหรี่เปนประจํา  

ขอสรุปสําหรับการปฏิเสธการสัมภาษณ  (ใหวงกลม) 
 1.  หาครัวเรือนไมพบ 6.  ไมมีคําตอบ - หลังจากพยายาม 4 ครั้ง 11.  ไมสามารถสํารวจไดเนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .............. 
2.  ครัวเรือนยายออกไป ตามหาไมได 7.  ไมมีคําตอบ - ชวงเวลาสํารวจเสร็จสิ้น 12.  การติดตอสําเร็จ - ทําการสํารวจ 
3.  ครัวเรือนยายออกไป ติดตอไมได 8.  การปฏิเสธของครัวเรือน 13.  เมา 
4.  ไมปลอดภัย 9.  มีปญหาเรื่องภาษา 14.  ปญหาสุขภาพกาย 
5.  ติดตอไมได - สภาพอากาศ 10.  ไมมีใครสามารถตอบได 15.  ปญหาสุขภาพจิต 
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MODULE B             แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหมในรอบที่ 4  (Household  Enumeration  Form) LQ :    
 

 
KISH GRID 

 

 
 

ลําดับที ่ ชื่อสมาชิกในครัวเรือน 
( กลุมผูใหญอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป) 

เพศ 
ชาย/หญงิ 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่
สูบ/ไมสูบ 

อาย ุ
(อายุเต็มป) 

ผูตอบแบบสอบถาม 
ใช/ไมใช 

บันทึกผล 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
ชือสมาชิกในครัวเรือน (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 * รหัส
พนักงาน
สัมภาษณ 

1 ผูชายทีสูบบุหรี    
2 ผูหญิงทสีูบบุหรี    
3     
4 วัยรุน    

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 หรือตามหาไมพบ 
1. ไมสําเร็จ (หลังจากพยายาม 4 ครั้ง) 
2.  มีปญหาเรื่องภาษา 
3. ทุพพลภาพทางกาย หรือใจ 
4. การปฏิเสธของตัวแทน 
5. การปฏิเสธ 
6. ไมสําเร็จ ( การเริ่มตน , ผูใหสัมภาษณขอสิ้นสุดการใหขอมูลกอน     

สิ้นสุดการสัมภาษณ) 
7. สําเร็จ 
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ภาคผนวก ง 

รายชื่อผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ 

 

ผูควบคุมงานสนาม 
 

1. นางสาวธญัจิราภา เมืองนก 
2. นางสาวปยะวรรณ จันทรหอม 
3. นางสาววภิาวดี แตงวงษ 
 

พนักงานสัมภาษณ 
 

1.นางสาวชนาธิป อาจหาญ  10.นางสาววรีพร จันทรเพ็ญ 
2.นายเทอดตระกูล สุขเสน ี 11.นายวีระยทุธ แซเจยี 
3.นางสาวเปรมปรีดา หลีลวน 12.นางสาวศิริพร รุจิวัตร 
4.นางสาวพชิญญาภัค แกวเกตุ  13.นางสาวสายรุง ปรากฎรัตน 
5.นายพนัธศักด์ิ ชาวดง 14.นางสาวสิริกานต ฮั่นพพิฒัน 
6.นางสาวพมิพใจ ชัยศิริ  15.นายสุรเชษฐ เทศใจ 
7.นายภาณุพงศ เจริญวรรณ 16.นายอดิศักด์ิ (ไมมีนามสกุล) 
8.นายราเชนทร รุงราษี 17.นางสาวอธิศา  เลิศทรัพยสุรีย 
9.นางสาววรรณา นวนกลอง 18.นายอภิสิทธิ์ เตียนขุนทด 
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ภาคผนวก จ 

ภาพการปฎิบัติงานสนาม และการควบคุมงานสนาม 
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