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Foreword 

This report presents findings of five waves of the ITC Thailand youth survey. 
As far as I am aware, this is by far the most detailed and longest running cohort 
survey of youth uptake undertaken outside of Western country. The retention rate 
of the sample is extraordinarily good, and the sample is broadly based. Thus 
this dataset provides an unprecedented insight into the factors that influence the 
uptake of smoking from early adolescence through to young adulthood. There is 
much more analysis that is required to take full advantage of this important study 
but this report provides some very important and useful information.  

One important finding is the improved impact of the change to graphic health 
warning labels between wave one and two of this study. However the results from 
wave five suggest that the small increase in warning size from 50% to 55% has 
had no detectable impact, although caution needs to be taken in interpreting this 
as the proportion of smokers in the cohort has increased (as they have got older) 
and this may be affecting the results in ways that have not yet been controlled for. 

The report also provides important information showing that strong positive 
impact of the “parents will regret it if their children smoke cigarettes” campaign. 
Indeed this campaign has generated a great deal of discussion among young 
people and both about the health concerns and what they should do about it. 

I would like to congratulate Dr. Buppha Sirirassamee, Dr. Tawima Sirirassamee 
and the Thai team for the high quality of the data and the extremely high retention 
rates. I look forward to working with them over the coming year to analyse these 
data in more detail. 

Ron Borland Ph.D. 
Chief Investigator  

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

Cancer Council Victoria, Australia 
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คํานํา : ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

สถาบันฯ มีความยินดีและภูมิใจนําเสนอ  ผลการสํารวจที่มีคุณคายิ่งจาก
โครงการวิจัยเรื ่อง ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ International 
Tobacco Control Policy Survey – Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand) การ
สํารวจระดับประเทศรอบที่ 5 (2554)  หน่ึงในงานวิจัยระยะยาว ที่มีอยูเพียงไมก่ีเร่ืองใน
ประเทศไทย ภายใตการนําของรองศาสตราจารย ดร.บุปผา ศิริรัศมี  โครงการ ITC-SEA 
(Thailand) เปนโครงการที่ติดตามสัมภาษณวัยรุนตั้งแตป 2548 (รอบที่ 1) เปนตนมา 
ขอมูลของโครงการมีการนําไปใชวิเคราะหเพ่ือประโยชนเชิงวิชาการ ทั้งวิทยานิพนธ 
และบทความวิจัย  ที่สําคัญกวานั้น คือ ผลการสํารวจถูกนําไปใชประโยชน ในการ
ประเมินผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ  และกําหนดนโยบายควบคุม
การบริโภคยาสูบของรัฐบาลมาโดยตลอด    

ในฐานะที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เปนหนวยงานที่ทํางานวิจัยเปน
พันธกิจหลัก มากวาสี่ทศวรรษ  และผลิตผลงานวิจัยที่ถูกใชเปนฐานในการพัฒนานโยบาย
ที่เปนประโยชนตอสาธารณะมาโดยตลอด   การวิจัยดานสุขภาพ เปนหนึ่งในกลุมวิจัยที่
สถาบันฯ ใหความสําคัญ  สถาบันฯ ขอชื่นชมและขอขอบคุณทีมวิจัยของโครงการ ITC-
SEA (Thailand)  สําหรับความทุมเทในการสรางสรรคใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณคาอยาง
ตอเน่ือง   สถาบันฯ ขอสนับสนุน และเปนกําลังใจใหกับการทํางานของโครงการ และ
หวังที่จะเห็นการนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในออกแบบนโยบาย และการรณรงค
เพ่ือปองกันวัยรุนไมใหริเริ่มทดลองสูบบุหร่ี  และเพื่อชวยเหลือผูสูบบุหร่ีใหสามารถเลิก
สูบบุหร่ีไดสําเร็จ ซ่ึงจะนําไปสูการสรางสังคมปลอดบุหร่ีในอนาคต 

 
                                                          

      
 (รองศาสตราจารย ดร. สุรียพร พันพ่ึง) 
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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กิตติกรรมประกาศ 

ความสําเร็จของการสํารวจครั้งที่ 5 โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบาย

ควบคุมการบริโภคยาสูบ (International Tobacco Control Policy Surveys) ประเทศไทย 

คงไมสามารถเกิดขึ้นได  หากไมไดรับความอนุเคราะหจากหลายฝาย ซ่ึงคณะผูวิจัยขอ

แสดงความขอบคุณอยางสูงในความมีนํ้าใจ และความชวยเหลือจากทานและหนวยงาน

ของทาน ที่มีสวนทําใหการสํารวจคร้ังน้ีประสบความสําเร็จ และมีโอกาสนําเสนอผลการ

วิเคราะหสูสาธารณชน   

ผูวิจัยขอขอบคุณผูใหขอมูลทุกทาน  ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามอยาง

จริงใจและตั้งใจ ทุกๆ รอบการสํารวจ 

ขอขอบคุณสํานักงานเขตทุกพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร  ที่อนุญาตใหพนักงาน

สัมภาษณเขาเก็บขอมูลในพ้ืนที่  รวมทั้งเจาหนาที่ในทุกอําเภอ  ผูนําชุมชน  กํานัน  

ผูใหญบาน   และผูประสานงานในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด  ที่ชวยประสานงานและอํานวย

ความสะดวกในการเก็บขอมูล  หนวยราชการที่เปนพ้ืนที่สํารวจ ไดแก  กรมชางอากาศ 

กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ  

ขอบคุณผูควบคุมงานสนาม  และพนักงานสัมภาษณทุกคน ที่ปฏิบัติหนาที่

อยางเต็มความสามารถ     

ขอบคุณคณะวิจัยจากหนวยงานตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Professor 

Ron Borland จาก Cancer Council Victoria ประเทศออสเตรเลีย Professor Geoffrey T. 

Fong  จาก University of Waterloo ประเทศแคนาดา และProfessor Michael K. 

Cummings  จาก Roswell Park Cancer Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา  

สุดทายขอขอบคุณ National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ที่กรุณาใหทุนสนับสนุนในการดําเนินโครงการ ITC-SEA ประเทศไทย ผาน 

Transdisciplinary Tobacco Use Research Center (TTURC) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และ Canadian Institute of Health Research (CIHR) ประเทศแคนาดา 

คณะผูวจิัย 
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บทคัดยอ 

 
โครงการ International Tobacco Control Survey-Southeast Asia (Thailand) 

เปนโครงการติดตามผลกระทบเชิงนโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
โดยการสํารวจระดับประเทศในกลุมวัยรุน รอบที่ 5 มีจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 963 คน 
ประกอบดวยกลุมตัวอยางเกา จากการสํารวจรอบท่ี 1 ถึงรอบที่ 4 ที่ติดตามไดจํานวน 694  
คน และกลุมตัวอยางใหม 269 คน ในภาพรวม  มีกลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 54.4 
และกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 18.0 ป  

ในประเด็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา อัตราความชุกของการสูบบุหรี่ของวัยรุน

เทากับ 22.4 อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนชายเทากับรอยละ 39.5 และอัตราการสูบบุหร่ีของ

วัยรุนหญิงเทากับรอยละ 2.3   โดยวัยรุนชายมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดในภาคใต   สวน

วัยรุนหญิงมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุดในกรุงเทพฯ อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก

เทากับ 15.3 ป  โดยอายุนอยที่สุดที่เริ่มสูบบุหรี่ คือ 11 ป ในกลุมวัยรุนท่ีสูบบุหร่ี เกือบครึ่งหน่ึง

สูบบุหร่ีทุกวันหรือเกือบทุกวันและเกือบสามในสี่มีอาการติดบุหร่ี   เปนท่ีนาหวงใยวา วัยรุน

ท่ีรายงานวา เคยสูบบุหรี่เม่ืออยูกับพอแมมีสัดสวนสูงขึ้นมากเม่ือเปรียบเทียบกับการสํารวจใน

รอบที่ผานมา แสดงวา ครอบครัวของวัยรุนสวนใหญรับรูและยอมรับการสูบบุหร่ีของลูก 

ในประเด็นความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่ พบวา วัยรุนไทยยอมรับการสูบบุหรี่

ของเพศชายมากกวาการสูบบุหรี่ของเพศหญิง  โดยวัยรุนที่สูบบุหรี่ยอมรับการสูบบุหร่ี

มากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่  วัยรุนสวนใหญมีความรูเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบ

บุหร่ีดีมาก โดยวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่มีความรูเร่ืองผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ดีกวา

วัยรุนที่สูบบุหร่ี  

ในประเด็นของปจจัยแวดลอมตอการสูบบุหรี่ของวัยรุน  พบวา  บุคคลในครอบครัว 

และเพื่อนสนิทตางมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุน   โดยวัยรุนท่ี
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อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหรี่จะมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวาครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหรี่ 

นอกจากนี้  วัยรุนที่สูบบุหรี่เกือบท้ังหมดมีเพื่อนสนิทสูบบุหร่ีอยางนอย 1 คน  และเกือบ

ครึ่งมีเพื่อนสนิททั้ง 5 คนสูบบุหร่ี  

ปจจัยที่ใชทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ไดแก  เพศ  สถานภาพการศึกษา  จํานวนเพื่อนสนิทท่ีสูบบุหร่ี  พื้นท่ีที่อนุญาตใหสูบ
บุหรี่ในบาน  ความรูสึกตอตนเอง  ความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ี และความถี่ในการเห็นฉลาก
คําเตือนบนซองบุหรี่   เม่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีใชทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุนในการ
สํารวจทั้ง 5 รอบ พบวา  เพศ  และจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่  เปนปจจัยสําคัญที่ใช
ทํานายการสูบบุหรี่ของวัยรุน 

ในประเด็นของผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
พบวา นโยบายหลายดานประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง โดยการหามสูบบุหร่ีทุกพื้นท่ีใน
บานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่สงผลใหวัยรุนคิดถึง
อันตรายตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ีมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นในทุกรอบการสํารวจ   อยางไรก็
ตาม การบังคับใชกฏหมายควบคุมการบริโภคยาสูบยังขาดความเขมแข็ง โดยผลการศึกษา 
พบวา การขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และการวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย ยังคงอยูและมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น  
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Executive Summary 

Tobacco use is the world’s leading preventable killer. Tobacco use of 
adolescent is of particular concerns since most young smokers continue to 
smoke throughout adulthood and would encounter many long-term health 
problems such as high risk of lung cancer, heart disease, stroke, etc. The 
International Tobacco Control (ITC) Thailand Survey aims to evaluate national 
level tobacco control policy employing a cohort survey with replenishment. The 
focus of the study was on adolescents. Smoking behavior, knowledge, beliefs, 
opinions, and attitudes about smoking and tobacco use among adolescents in 
Thailand were examined. This Wave 5 also highlighted "Parents will regret it if 
their children smoke cigarettes" campaign, and household policy on “home 
smoking restriction” as well as the impacts of the change in policy measures to 
prevent and reduce smoking such as health warnings on cigarette packages, 
ban of tobacco advertising at shops or stores, and ban of selling tobacco to 
youth under 18. 

The sample size in Wave 5 was 963, including 694 recontact samples 
who were interviewed in Wave 1, Wave 2, Wave 3, and Wave 4 and 269 
replenishments. Male adolescents constituted 54.4 percent of samples. The 
sample average age was 18.0 years old. Most samples were students and 
many of them were in the secondary school. For those non-students, almost half 
of them were unemployed, followed by laborers, service workers, and 
agricultural workers, respectively. Approximately, half of samples lived in the 
rural areas while about one-third live in the urban areas and 17.1% live in 
Bangkok, the capital city. The replenishments were younger and higher 
proportion of them lives in Bangkok comparing to that of the recontact samples. 

The proportion of adolescent smokers has increased substantially since 
the first wave survey. Starting from 11.3%, the proportion of adolescent smokers 
has rise a to 15.0%, 18.3%, 21.5%, and 22.4% in Wave 2, Wave3, Wave 4, and 
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Wave 5, respectively. This is largely due to the cohort ageing through the period 
when most of the uptake of smoking occurs. Tobacco use of adolescent has 
been a male-dominated issue. The Wave 5 male sample smokers were 39.5%, 
while only 3.4% of female sample smoked. The youngest age of those first 
smoked the whole puff of cigarette was as low as 11 years old while the mean 
age was 15.3. Older samples were more likely to be smokers. Comparing 
between students and non-students, proportion of smokers for non-students 
were 3 times higher than that of students. The proportions of smokers in the 
rural and urban areas were quite similar. the southern region carried the highest 
percentage of smokers followed by Bangkok while the North-eastern region 
carried the lowest percentage of smokers.  

Considering smoking behavior of adolescent smokers, the study has 
shown that about one-third of smokers smoke more than once a day. Over 10 
percent of smokers smoked more than 10 cigarettes a day. Majority of smokers 
smoked factory-made cigarette. It should be noted that many adolescent 
smokers tend to be addicted to smoking. Almost three-forth of smokers had a 
cigarette, or felt like having a cigarette, first thing in the morning.  

Examining the emotional state and self esteem of adolescent, smokers 
were more likely to feel sad, dissatisfy on themselves, feel that they have done 
many things wrong, and feel lonely. Smoker had less negative attitudes toward 
smoking, although in general most adolescents perceived that smoking is not 
good things and is not socially accepted. The proportion of non-smokers who 
feel that smoking is disgusting was 2 times higher than that of smokers. 
However, it is worth noting that Thai adolescent viewed that male smoking is 
more acceptable in the society than female smoking. The proportion of sample, 
both smokers and non-smokers, who viewed that it is acceptable for young men 
to smoke, was higher than that of sample who viewed that it is acceptable for 
young women to smoke. This view could link to the increasing trend of young 
male smokers in Thailand. 
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Adolescents have good knowledge on the health impact of smoking. 
More than 90 % of sample knew that harms of smoking included oral cavity, 
lung cancer in non-smokers from second hand smoke, chronic obstructive 
pulmonary disease, and premature aging. However, many have not yet know 
many health conditions resulted from smoking such as miscarriage (of baby), 
gangrene, heart failure, impotence in male smoker, and stroke in smoker. 

People surrounding adolescent, such as family members and friends, 
can influence them to use or do not use tobacco. Almost all smokers had at 
least one close friend who smoked and about half of smokers have all of the 
five closest friends or acquaintances that they spend time with on a regular 
basis smoked. Concerning on role of family, the study found that as high as 
73% of young smokers who have ever smoked in the presence of parents. This 
implies that majority of parents of young smokers are aware on their tobacco 
uses. 

The comprehensive tobacco-control policies and measures are needed 
to discourage tobacco use among adolescent such as advertising restrictions, 
and ban of selling tobacco to youth under 18. Such policies and measures to 
tackle smoking among adolescent have existed. However, the capacity to 
enforce in practices has been varied for each policy which has resulted in the 
various outcomes responded from the relevant parties.   

Despite the policy implementation on advertising restrictions, there was a 
dearth of capability to enforce in practice. About one third of adolescent have 
seen tobacco advertisement. The usual sources of tobacco advertisement were 
shop and grocery. Proportion of adolescent who have seen smoking actors and 
actresses on televisions and in the theaters have been consistently high since 
Wave 2. In Wave 5, more than half of adolescents have seen tobacco products 
on the shelves or on sales counters despite the displaying cigarette packs has 
been banned since 2005. Considering the effectiveness of tobacco sale control 
policies, there were fragmented enforcements in practice. The study found that 
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more than 40% of adolescents under 18 have ever bought tobacco within the 
last 30 days prior to the survey. About 60% of young smokers under 18 have 
ever bought tobacco within the last 30 days prior to the survey. While many 
sample adolescents under 18 have been denied on their cigarette purchase by 
sellers, the proportion of experience on being rejected declined from over 50% 
in Wave 1 to 38.7% of sample in Wave 5. This latter finding is probably because 
the average age of those under 18 has increased from the early survey years. 

Health warnings on cigarette package policy have played the crucial role 
on informing the negative health consequences from smoking cigarettes. After 
the change of health warnings on cigarette packages from text only to be 
pictures with text, about half of adolescents often notice health warnings on 
cigarette packages (from Wave 2 to Wave 5), an in Wave 1. More than 90% of 
those who have noticed health warnings on cigarette packages reported on 
thinking about the danger of smoking in all waves of survey. However, the 
expansion of the health warning label from 50% to be 55% of the cigarette 
packs, which has been enforced since 2010 prior to the survey period in Wave 
5, had little effect on adolescent.  The proportion of adolescents who reported 
that health warning labels made them think about the danger of smoking were 
higher than 90% as in the previous wave. However, the proportion of those 
reported of noticing the health warning labels often and very often in Wave 5 
was lower than that in the previous wave. 

The success of campaigns implemented to tackle smoking is obviously 
shown on the home smoking restriction campaign. Two-thirds of sample resided 
in home with the complete ban of smoking in Wave 5. This proportion of home 
smoking restriction has apparently increased over time since Wave 1. It was 
also reported that the proportion of non-smokers resided in home with the 
complete ban of smoking is higher than smokers. 

Parents will regret it if their children smoke cigarettes. Campaigned 
targeted at stopping young new smokers and reduce adolescent smokers. The 
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campaign found itself well-equipped to pose the concern on smoking issues. 
More than 80% of sample viewed that the campaign was relevant to them. 
About three fourths reported that the campaign led to discussion about the 
health consequences from smoking cigarette among family members. Almost 
70% reported that the campaign led to discussion about the health 
consequences from smoking cigarette among friends. Moreover, more than 90% 
viewed that the campaign can persuade female adolescent not to smoke. 
 
Policy recommendations 

1)  Strictly enforce measures that aim to protect adolescents from 
tobacco use.  

2) Increase the variability of pictorial health warning labels and press 
the focus on diseases from smoking that were not yet well aware 
among adolescents as well as focus on the campaigns that improve 
knowledge on health consequence from smoking. 

3)  Press more campaigns targeted to protect non-smoking adolescents 
from second-hand smoke as well as focus on the campaigns that 
build the negative attitudes toward tobacco use. 

4)   Press more importance on friends as the safety net from tobacco 
use. 

 
Recommendations for further research 

1) Research guiding the comprehensive practice to strictly implement 
measures and research on cost of in-action of not implementing 
policies and measures.  

2) Use both qualitative and quantitative methodology to research on 
smoking behaviors of adolescents. 

3) Research on the effect of marketing strategies of tobacco companies 
on young males and females. 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

1.1   ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 

บุหร่ีเปนสารเสพติดชนิดหน่ึงที่บั่นทอนสุขภาพและเปนอันตรายตอชีวิต นับเปน
การสูญเสียทรัพยากรมนุษยและเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก  ซ่ึงมีแนวโนมที่จะ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ถายังไมมีมาตรการเพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของการสูบบุหรี่
ของประชาชน    จากรายงานขององคการอนามัยโลก  พบวา ในป 2011 ประชากรทั่ว
โลก 6 ลานคน  เสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ี ไดแก โรคหัวใจลมเหลว  มะเร็ง  
โรคปอด  รวมทั้งโรคอ่ืนๆ  อีกมากมาย   โดยมากกวา 5 ลานคน เสียชีวิตจากการสูบ
บุหร่ีโดยตรง  และมากกวา  600,000 คน ที่เสียชีวิตจากการไดรับควันบุหร่ีมือสอง  
หากการควบคุมการบริโภคยาสูบไมเขมแข็ง  จะมีผูเสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ี
ถึง 8 ลานคนในป 2030  โดยรอยละ 70 จะเปนประชากรของประเทศกําลังพัฒนา 
(World Health Organization, 2011)  

สถานการณและแนวโนมการสูบบุหรี่ของวัยรุนในประเทศตางๆ ไมมีรูปแบบ
ที่ชัดเจน  กลาวคือ  ในบางประเทศอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนมีแนวโนมลดลง  เชน   
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ในป 1991 อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนเทากับรอยละ 27.7  
และเพิ่มสูงขึ้นมากเปนรอยละ 34.8 ในป 1999   เม่ือป 2001 อัตราการสูบบุหร่ีของ
วัยรุน คือ รอยละ 28.5  ซ่ึงลดลงอยางมากเม่ือเปรียบเทียบกับป 1999  และตอมาอัตรา
การสูบบุหรี่ของวัยรุนลดลงเรื่อยๆ  จนในป 2011 อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนเทากับ
รอยละ 18.1 (Centers for Disease Control and Prevention, 2011) ประเทศแคนาดา 
พบวา  ในป 1999 อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนเปนรอยละ 28.0   และลดลงเรื่อยๆ จน
ในป 2011 อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนคือ รอยละ12.0 ซ่ึงจะเห็นวาลดลงจากป 1999 
มากกวา 2 เทา  (Canadian Tobacco Use Monitoring Survey, 2011)  สําหรับใน
ประเทศมาเลเซีย ในป 2003 อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุนเทากับรอยละ 25.8 และ
อัตราการสูบบุหร่ีลดลงเล็กนอยในป 2009 เปนรอยละ 22.6 (Global Youth Tobacco 
Survey, 2009) 
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ขณะที่ในบางประเทศกลับพบวา  อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนเพ่ิมมากขึ้น  เชน  
ในป 2006 ประเทศอินโดนีเซียมีอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนเทากับรอยละ 11.8  และ
อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนกลับเพ่ิมสูงขึ้นมากในป 2009 เปนรอยละ 20.3 และประเทศ
อินเดียในป 2006 มีอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนเทากับรอยละ 3.8  และอัตราการสูบบุหร่ี
ของวัยรุนเพ่ิมสูงขึ้นเล็กนอยในป 2009 เปนรอยละ 4.4 (Global Youth Tobacco 
Survey, 2011)  

สําหรับสถานการณการสูบบุหร่ีของวัยรุนในประเทศไทย  จากการสํารวจขอมูล 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ในกลุมวัยรุนอายุ 16-18 ป  พบวา  อัตราการสูบบุหร่ี มี
แนวโนมลดลงจาก รอยละ 12.0 ในป 2534 เปนรอยละ 6.4 ในป 2544   แตกลับเพ่ิมสูงขึ้น
เล็กนอยเปนรอยละ 6.6 ในป 2547 อัตราการสูบบุหร่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น   จากรอยละ 7.3 
ในป 2550 เปนรอยละ 9.2 ในป 2554  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา อัตราการสูบบุหร่ีในวัยรุน
ไทยมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2554ก) 

การสูบบุหร่ีเปนพฤติกรรมที่พบเห็นไดในทุกสังคม   ตั้งแตวัยรุนจนถึงวัยผูใหญ
และวัยสูงอายุ  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีสวนใหญจะเร่ิมตนในชวงวัยรุน  เน่ืองจากเปนวัย
อยากรูอยากลอง และเปนวัยที่สรางตัวตนจากการเลียนแบบผูอ่ืน  โดยเฉพาะในกลุมเพ่ือน    
ซ่ึงจะนําไปสูการมีพฤติกรรมของการเสพติดบุหร่ีและตอเน่ืองไปยังวัยผูใหญและวัยสูง 
อายุได  แมวาในปจจุบันจะมีการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีในหมูวัยรุน  รวมทั้งความ
พยายามของภาครัฐที่จะขยายกรอบของกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีเปาหมาย
เปนกลุมวัยรุน อาทิ การหามขายบุหร่ีใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป   การหามแบงบุหร่ีขาย
เปนมวน  และการหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย เปนตน   แตเน่ืองจากความเจริญกาวหนา 
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร  รวมทั้งคานิยมสมัยใหม  ทําใหวัยรุนทั้งหญิงและชายมี
ความเชื่อม่ันในตนเองและใชอารมณมากกวาเหตุผลในการตัดสินใจ  จึงถูกโนมนาวหรือ
ชักจูงไดงาย  นอกจากนี้ วัยรุนยังเลียนแบบการสูบบุหร่ีของดารา   ผูปกครอง  และ กลุม
เพ่ือน (จินดา พุกจําปา   2553) จึงทําใหอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนมีแนวโนมเพ่ิม
สูงขึ้น (ธราดล เกงการพานิช  มณฑา เกงการพานิช  และลักขณา  เติมศิริกุลชัย 2551)   
ดังนั้น  การออกกฎหมายมากํากับเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ   ควรมีการใหความรู  
ความเขาใจแกวัยรุน  รวมทั้งการสรางทัศนคติที่ถูกตอง  เพ่ือปองกันไมใหผูที่ยังไมเคย
สูบบุหร่ีตกเปนเหยื่อของการโฆษณาบุหร่ีและอยากลองสูบ จนเปนทาสของบุหร่ีในที่สุด  
(แพทยสมาคมแหงประเทศไทย  2552)  
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โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ  (International 
Tobacco Control Policy Survey: ITC)   เปนโครงการสํารวจเพ่ือติดตามผลการดําเนิน 
งานตามอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ซ่ึงปจจุบันมีการสํารวจใน 22 ประเทศ
ทั่วโลก ไดแก  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  ออสเตรเลีย อังกฤษ ไอรแลนด เยอรมัน ฝรั่งเศส 
เนเธอรแลนด  นิวซีแลนด  เม็กซิโก  อุรุกวัย  บังคลาเทศ  จีน เกาหลีใต มาเลเซีย ไทย  
บราซิล อินเดีย ซูดาน สาธารณรัฐมอริเชียส  เคนยา และแซมเบีย ซ่ึงครอบคลุม รอยละ 
50 ของประชากรโลก  และรอยละ 60 ของผูสูบบุหร่ีทั่วโลก  

โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  
(International Tobacco Control Policy Survey-Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand)) 
เปนโครงการศึกษาผลกระทบในระยะยาว (Longitudinal Study) เพ่ือติดตามความเปลี่ยน 
แปลงที่เกิดขึ้น  ในเรื่องความรูเก่ียวกับผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ  ความเชื่อ
และทัศนคติเก่ียวกับบุหร่ี  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี   รวมทั้งผลกระทบของนโยบายการ
ควบคุมการสูบบุหร่ี ที่นํามาใชในชวงระยะเวลาที่ทําการสํารวจ โดยสํารวจซ้ําทุก 18 เดือน 
โดยประมาณ  ตอเน่ืองเปนระยะเวลา 5 ป  และไดขยายระยะเวลาของโครงการฯ ตอไป
อีก 5 ป  รวมเปน 10 ป  โดยเริ่มดําเนินการสํารวจรอบที่ 1 ในเดือนมกราคม 2548 และ
จะเสร็จสิ้นโครงการในป พ.ศ. 2558 พ้ืนที่ทําการสํารวจครอบคลุม กรุงเทพมหานคร และ 
4 ภาคของประเทศไทย  ไดแก  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และ
ภาคใต  โดยสุมเลือก 2 จังหวัดในแตละภาค  และแตละจังหวัดครอบคลุมทั้งเขตเมือง  
และเขตชนบท   

การสํารวจรอบที่ 1 (2548)  เปนการสํารวจอัตราความชุกของการสูบบุหร่ี   
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  ความคิดเห็นที่มีตอบริษัทผลิตยาสูบ   
ความรูเรื่องผลกระทบของบุหร่ีตอสุขภาพ  การโฆษณาสงเสริมการขายบุหร่ี  การรับรู
การรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี  ความรูเร่ืองผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ  การ
รับรูเก่ียวกับการรณรงคที่เก่ียวของกับการสูบบุหร่ี  และการเลิกสูบบุหร่ี   

การสํารวจรอบที่ 2 (2549) มุงเนนในการติดตามประเด็นที่นาสนใจเพิ่มเติม  คือ  
ผลกระทบจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลงในระหวางการสํารวจรอบท่ี 1 และรอบที่ 2  คือ 
การใชฉลากคําเตือนแบบใหม  ที่เปนชนิดรูปภาพประกอบขอความทดแทนแบบเดิมที่เปน
ชนิดขอความเพียงอยางเดียว การหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย และการจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ี    
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การสํารวจรอบที่ 3 (2551)  ไดมีการสํารวจเพ่ิมเติมในประเด็นความคิดเห็นตอ
การบังคับใชกฎหมายหามการสูบบุหร่ีในผับบาร   เน่ืองจากภายหลังการสํารวจรอบที่ 2  
รัฐบาลไดมีการออกกฎหมายนี้เพ่ิมเติม   

การสํารวจรอบที่ 4 (2552) ไดมีการสํารวจเพ่ิมเติมในประเด็นผลของการรณรงค
ที่เก่ียวกับการลดควันบุหร่ีมือสอง โดยมีขอความในการรณรงควา “หยุดทํารายผูอ่ืน หยุด 
สูบบุหร่ีในที่สาธารณะ”  

สําหรับการสํารวจรอบท่ี 5 (2554) มีประเด็นเพ่ิมเติมที่นาสนใจ คือ เหตุผลที่
ทําใหสูบบุหร่ีคร้ังแรก ผลของการรณรงคที่เก่ียวกับการลดควันบุหร่ีมือสอง โดยมีขอความ
ในการรณรงควา “พอและแมจะเสียใจหากลูกสูบบุหร่ี” การเพ่ิมการจํากัดพ้ืนที่สูบบุหร่ี  
และมีการปรับปรุงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีจาก  9 ภาพ  เปน 10 ภาพ      

1.2   วัตถุประสงคของการวิจยั 

วัตถุประสงคหลัก 

เพ่ือติดตามผลกระทบของนโยบายและมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ที่ดําเนินการในประเทศไทย  ในชวงป  พ.ศ. 2548 – 2558 

 
วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพ่ือติดตามอัตราความชกุและพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทย 
2. เพ่ือติดตามความคิดเห็น ความเช่ือ ความรูเก่ียวกับอันตรายของการสบูบุหร่ี

ของวัยรุนไทย 
3. เพ่ือติดตามการรับรูของวัยรุนไทย  เก่ียวกับการดําเนินงานตามนโยบาย

ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
4. เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทย  ระหวางการสํารวจ

รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 
5. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเสี่ยงของการสูบบหุร่ีของวัยรุนไทย

ระหวางการสาํรวจในรอบที ่1 รอบที่ 2 รอบที่ 3  รอบที่ 4 และรอบที่ 5 
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6. เพ่ือประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบตอวัยรุนไทย  
โดยเปรียบเทียบผลการสํารวจในรอบที่ 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  รอบท่ี 4  และ
รอบที่ 5 

1.3   ขอบเขตของการศึกษา 

โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
ดําเนินการสํารวจคูขนานในประชากร 2 กลุม คือ กลุมผูใหญที่สูบบุหรี่ และกลุมวัยรุน 
(ทั้งที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี)  รายงานวิจัยฉบับน้ี นําเสนอเฉพาะผลการสํารวจในกลุม
วัยรุน (อายุ 13 – 24 ป) สําหรับผลการสํารวจของกลุมผูใหญที่สูบบุหร่ี ไดนําเสนอแยก
ในรายงานวิจัยอีกฉบับหน่ึง (รายงานวิจัยผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในประเทศไทย: การสํารวจกลุมผูสูบบุหร่ีระดับประเทศรอบที่ 5 (พ.ศ. 2554)) 

พ้ืนที่ทําการสาํรวจครอบคลมุ กรุงเทพมหานคร  และ  4 ภาคของประเทศไทย      
รวม  9 จังหวัด  ไดแก  

- กรุงเทพมหานคร  
- ภาคเหนือ :  เชียงใหม  แพร 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  หนองคาย  นครราชสีมา 
- ภาคกลาง :  นครปฐม  สมุทรสาคร 
- ภาคใต :  นครศรธีรรมราช  สงขลา 

 



 
 

สวนที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในสวนของการทบทวนวรรณกรรม  ครอบคลุมหัวขอตางๆ  ดังน้ี 1) การดําเนิน 
งานเพื่อควบคุมยาสูบในประเทศไทย  โดยแยกใหเห็นถึงการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมมีการ
ควบคุมยาสูบแตละชวงของการสํารวจ  2) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน  3) ความรู
และทัศนคติที่มีตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน  4) ปจจัยที่สงผลกระทบตอการสูบบุหร่ีของ
วัยรุน   และ  5) ขอคนพบจากรายงานการสํารวจระดับประเทศ  รอบท่ี 1 ถึงรอบที่ 4  
ของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย    

2.1   การดําเนินงานเพื่อการควบคุมยาสูบในประเทศไทย 

นโยบายและกฎหมายเพ่ือควบคุมการบริโภคยาสบูในประเทศไทย 

ผลิตภัณฑยาสูบเปนสิ่งเสพติดที่ทําลายสุขภาพของผูเสพที่ไมผิดกฎหมาย  รัฐ
จึงจําเปนตองควบคุมไมใหมีการจําหนายอยางแพรหลาย  โดยกําหนดนโยบาย  และ
กฎหมายเพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบ  เชน  กฎหมายการหามขายบุหร่ีใหเด็กอายุต่ํา
กวา 18 ป การหามโฆษณาบุหร่ี การจํากัด/กําหนดพ้ืนที่สูบบุหร่ี  การขึ้นราคา/ภาษีบุหร่ี  
การกําหนดใหมีภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ การหามวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย และการ
กําหนดใหแสดงสารพิษบนซองบุหร่ี     

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ  ไดติดตาม
การกําหนดนโยบายตางๆ จากภาครัฐในแตละรอบของการสํารวจ  สามารถสรุปนโยบาย
ตางๆ ที่มีการดําเนินการในระหวางรอบการสํารวจของโครงการฯ ไดดังตอไปน้ี   

ก. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระยะกอนการสํารวจรอบที่ 1 
(มกราคม 2548)  

กอนการสํารวจรอบที่ 1 ประเทศไทยกําหนดและบังคับใชกฏหมายในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ  ดังตอไปน้ี   
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1) พ.ศ. 2517 มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขใหมีฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี   
โดยพิมพวา “การสูบบุหร่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ”   

2) พ.ศ. 2525 เปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี เปน “การสูบบุหร่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ”    

3) พ.ศ.2529  มูลนิธิหมอชาวบานไดจัดตั้ง “โครงการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหร่ี” 
ซ่ึงปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี”  ซ่ึงมุงเนน
การรณรงคเพ่ือการไมสบูบหุร่ี เปนบทบาทหลัก                                   

4) พ.ศ. 2532  รัฐบาลกอตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ 
(คบยช.) และประกาศใหมีการพิมพฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ ชนิดที่เปน
ขอความเพียงอยางเดียว  6 แบบ ไดแก สบูแลวแกเร็ว  ควันบุหร่ีจะทํารายลูก  
สูบแลวจะมีกลิ่นปาก  สูบแลวถุงลมพองตาย   ควันบุหร่ีฆาคนตายได   และ
ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด  ตอมารัฐบาลไดปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมขอความ
เปน 10 แบบ  ไดแก บุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด  บุหร่ีทําใหเกิดโรคหัวใจลมเหลว  
บุหร่ีทําใหเกิดโรคถุงลมพอง   บุหร่ีทําใหเสนเลือดสมองแตก   บุหร่ีนําไปสู
สิ่งเสพยติดอ่ืน  บุหร่ีทําใหสมรรถภาพทางเพศเสื่อม  บุหร่ีทําใหแกเร็ว   ควัน
บุหร่ีฆาคุณใหตายได   ควันบุหร่ีทํารายผูใกลชิด   และควันบุหร่ีทํารายลูก
ในครรภ 

5) พ.ศ. 2532  ออกพระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2532     
หามการโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ   

6) พ.ศ. 2535  ออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  และ
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  หามสูบบุหร่ีในที่
ทํางานและที่สาธารณะ   

7) พ.ศ. 2537   ปรับมาตรการทางภาษี  โดยเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 55  
เปนรอยละ 60 ของราคาบุหร่ี 

พ.ศ. 2538 เพ่ิมเปนรอยละ 62 ของราคาบุหร่ี   
พ.ศ. 2539 เพ่ิมเปนรอยละ 68 ของราคาบุหร่ี         
พ.ศ. 2541 เพ่ิมเปนรอยละ 70 ของราคาบุหร่ี 
พ.ศ. 2543 เพ่ิมเปนรอยละ 71.5 ของราคาบุหร่ี         
พ.ศ. 2544 เพ่ิมเปนรอยละ 75 ของราคาบุหร่ี 

(ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 2550)  
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8) พ.ศ. 2540  ออกพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี   โดยให
กําหนดเครื่องหมายแสดงพื้นที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีและเขตหามสูบบุหร่ี  
และสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหร่ีเพ่ิมเติม 

9) พ.ศ. 2544  ออกพระราชบัญญัติสงเสริมสุขภาพกอตั้งสํานักงานสงเสริม
สุขภาพ (สสส.)  โดยกําหนดใหนําเงินรอยละ 2 ของภาษีบุหร่ีและสุรามาใช
ในการสงเสริมสุขภาพใหแกประชาชน 

10) พ.ศ. 2545  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข   กําหนดชื่อหรือประเภทของ
สถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และกําหนด
บริเวณหรือพ้ืนที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี  
และมีการขยายสถานที่สาธารณะใหเปนเขตปลอดบุหร่ีเพ่ิมเติม 

11) พ.ศ. 2546  แกไขกําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะใหมีการ
กําหนดเขตปลอดบุหร่ีและพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546   หาม
รานคาทุกประเภทขายบุหร่ี  และเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใหแกเด็กที่อายุต่ํา
กวา 18 ป 

ข. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจรอบที่ 1   และ 
รอบที่ 2 (มกราคม 2548 - สิงหาคม 2549)  

ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประเทศไทยกําหนดกฏหมาย
ในการควบคุมการบริโภคยาสูบเพ่ิมเตมิ ดังตอไปน้ี   

1) 25 มีนาคม  2548  กําหนดหลักเกณฑแสดงฉลากและขอความบนซองบุหร่ี  
โดยเปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีจากชนิดขอความเพียงอยางเดียว
มาเปนชนิดรูปภาพคําเตือน 4 สี พรอมขอความบรรยาย  มีทั้งหมด 6 ภาพ 
และเพิ่มพ้ืนที่จาก 1 ใน 3 เปนรอยละ 50 ของพื้นที่บนซองบุหร่ี    

2) 24 กันยายน 2548  หามรานขายบุหร่ีวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย 
3) 30 ธันวาคม 2548  กําหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ี 
4) พ.ศ. 2549 ปรับมาตรการทางภาษี  โดยเก็บภาษีเพ่ิมขึน้จากรอยละ 75 เปน

รอยละ 79 ของราคาบุหร่ี  (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 2550)  
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ค. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจรอบที ่2 และ        
รอบที่ 3 (สิงหาคม 2549 - มกราคม 2551)  

ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ประเทศไทยกําหนดและบังคับ
ใชกฏหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบเพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี   

1) 1 กันยายน  2549 เพ่ิมภาพฉลากคาํเตือนพรอมขอความบรรยายบนซองบุหร่ี  
จาก 6 ภาพ  เปน 9  ภาพ  และปรับปรุงใหสื่อความหมายใหชัดเจนขึ้น   

2) 31 สิงหาคม 2549 หามพิมพสรรพคุณบุหร่ีวา รสออน รสเบา ในบุหร่ีซิกาแรต  
บุหร่ีซิการ  และยาเสน   

3) 4 กันยายน 2549  กําหนดใหบุหร่ีซิกาแรตพิมพฉลากแสดงชื่อสารพิษ  และ
สารกอมะเร็งที่อยูในควันบุหร่ีที่ขางซองทั้ง 2 ขาง โดยกําหนดสารพิษ 2 ตัว 
ไดแก คารบอนมอนอกไซด   และไฮโดรเจนไซยาไนด  สารกอมะเร็ง 3 ตัว 
ไดแก นิโคติน ทาร และฟอรมาลดีไฮด  

4) 29 ธันวาคม 2549 ประกาศเพ่ิมพ้ืนที่เปนเขตปลอดบหุร่ี   โดยไดประกาศให
สถานที่หลายแหงเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด เชน โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา   
ระดับที่ต่าํกวาอุดมศึกษา  ศาสนสถาน หรือสถานทีป่ระกอบศาสนกิจในนิกาย 
หรือศาสนาตางๆ เปนตน     

5) 29 พฤศจิกายน  2550   ปรับปรุงชื่อ หรือ ประเภทของสถานที่สาธารณะให
มีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด 
ของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสบูบุหร่ี  หรือเขตปลอดบุหร่ี   รวมทั้ง
กําหนด  สภาพ  ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหร่ี หรือเขตปลอดบุหร่ี
ตามพระราชบัญญัตคิุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535   โดยกําหนดให
เขตปลอดบุหร่ีตองมีสภาพและลักษณะดังตอไปน้ี  1) ตองแสดงเครื่องหมาย
เขตปลอดบุหร่ีตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  2) ไมมีการสูบบุหร่ี   และ 
3) ไมมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสูบบุหร่ี  (สาํนักงาน
คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและยาสบู  กรมควบคุมโรค 
2549)  

6) พ.ศ. 2550  ปรับมาตรการทางภาษี  โดยเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 79  
เปนรอยละ 80 ของราคาบุหร่ี (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ 
2550) 
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ง. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจรอบที ่3   และ  
รอบที่ 4 (มกราคม 2551 – เมษายน 2552)  

ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 3 และรอบที่ 4  ประเทศไทยกําหนดและบังคับ
ใชกฏหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบเพ่ิมเติม  ดังตอไปน้ี   

1) 23 มกราคม 2551 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหร่ี  และ
เขตปลอดบุหร่ี   

2) 27 กุมภาพันธ 2551 ไดมีพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 
เพื ่อควบคุมการใชสื ่อโทรทัศนในการโฆษณาสงเสร ิมการขายบุห ร่ี  
(พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551   2551) 

จ. นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระหวางการสํารวจรอบที ่4   และ 
รอบที่ 5  (เมษายน 2552 – กุมภาพันธ 2554)  

ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 4 และรอบที่ 5  ประเทศไทยกําหนดและบังคับ
ใชกฏหมายในการควบคุมการบริโภคยาสูบเพิ่มเติม  ดังตอไปน้ี   

1) พฤษภาคม  พ.ศ. 2552  ปรับเพดานภาษีสรรพสามิตจากรอยละ 80 
เปนรอยละ 90 ของราคา ณ โรงงาน   และเพิ่มภาษีเปนรอยละ 85 ของ
ราคา ณ โรงงาน  

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2552  เรื่อง 
หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการแสดงฉลากและขอความในฉลากของ
บุหร่ีซิกาแรต  โดยปรับปรุงภาพคําเตือนจาก 9 ภาพ เปน 10 ภาพ  มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 ประกอบดวย   
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“สูบแลวถุงลมพองตาย” 

 
“ควันบุหร่ีทําใหเปนมะเร็ง 10 ชนิด” 

 
“สูบแลวเปนมะเร็งปอดตาย” 

 
“ควันบุหร่ีฆาคนใกลชิด” 

 
“สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง” 

 
“สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก” 

   

 
“สูบแลวหัวใจวายตาย” 

 
“สูบแลวปากเหม็นบุหร่ี” 

 
“สูบแลวเทาเนา” 

   
 

 
“สูบแลวเสนเลือดสมองตีบตาย” 

 

   

(สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและยาสูบ 2552)   
 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 27  กุมภาพันธ  
2553 เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครอง 
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี    และกําหนดสวนหนึ่งสวนใด   หรือทั้งหมดของ
สถานที ่ส าธารณะด ังกล า ว เป น เขตส ูบบ ุห รี ่ห ร ือ เขตปลอดบ ุห ร่ี 
ประกอบดวย  สถานบริการสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพ  สถานศึกษา   
สถานที่สาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน   ยานพาหนะและสถานีขนสง
สาธารณะ    มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2554  (สํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและยาสูบ  2553)  

ในชวงระหวางการสํารวจรอบที่ 4 และรอบที่ 5  น้ี  ไดมีการรณรงคตอตานการ
สูบบุหร่ี  ผานสื่อโทรทัศน  และอินเตอรเน็ตในรูปแบบตาง ๆ  โดยจะเนนไปที่กลุม
ผูหญิง   ไดแก   
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• การรณรงคเรื่อง   “รักจริงไมอยากใหผูหญิงสูบบุหร่ี” 
เปนการนําเสนอ ผานมุมมองความรักความหวงใย
ของผูชาย ดวยคําพูด เพ่ือบอกความรูสึกที่ไมอยาก
ใหผูหญิงสูบบุหร่ี    

 

• การรณรงคเรื่อง   “แมกับลูกสาว”  เปนการนําเสนอ 
วาผูเปนแมจะเสียใจแคไหน ที่รูวาลูกสาวสูบบุหร่ี  
การรณรงคน้ีไดใหขอความตอนทายวา  "บุหร่ีเลิก
ยากแต...เลิกได" 

 

• การรณรงคเร่ือง   “พอกับลูกสาว”  เปนการนําเสนอ  
วาผูเปนพอจะเสียใจแคไหน  ที่รูวาลูกสาวสูบบุหร่ี 
การรณรงคน้ีไดใหขอความตอนทายวา  "บุหร่ีเลิก
ยากแต...เลิกได" 

 

2.2 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน 

อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุน 

อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทยมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น   จากการสํารวจของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ  พบวา อัตราการสูบบุหร่ีเปนประจําของวัยรุนในป 2549  เทากับ
รอยละ 9.5  และเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 11.7  ในป 2552  (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2549; 
ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฎ และคณะ 2555)   และทวิมา  ศิริรัศมี  และคณะ (2555)  ทํา
การสํารวจในกลุมวัยรุนอายุ 13 – 24 ป ในป 2554 พบวา อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุน
เทากับรอยละ 21.5 

 
  อายุเม่ือเริ่มสูบบุหร่ีครั้งแรก 

จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของสํานักงานสถิติแหงชาติ  (2549) 
พบวา อายุเม่ือเริ่มสูบบุหร่ีหมดมวนครั้งแรกของวัยรุนไทยลดลง ตามลําดับ  โดยในป 
2549 อายุที่เร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนครั้งแรก  เทากับ 18.3 ป   ในป 2550 อายุที่เร่ิมสูบ
บุหร่ีหมดมวนครั้งแรก  เทากับ 16.8 ป   และในป 2554 อายุที่เร่ิมสูบบุหร่ีหมดมวนครั้ง
แรก  เทากับ 16.2 ป  (สํานักงานสถิติแหงชาติ  2549,  2551ข, 2554)   ขณะที่การ
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สํารวจระดับประเทศในกลุมวัยรุนอายุระหวาง 13 – 24 ป ของ ทวิมา  ศิริรัศมี และคณะ 
(2555)  พบวา ในป 2554 อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหร่ีหมดมวนครั้งแรก เทากับ 15.2 ป และ
พบวาอายุนอยที่สุดที่เร่ิมสูบบุหร่ีเทากับ  11  ป  ธราดล เกงการพาณิช และคณะ 
(2551)  สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนหญิง  ที่กําลังศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศ  พบวา  วัยรุนหญิงรอยละ 35.7 เร่ิมสูบบุหร่ีเม่ือ
อายุ 16 ปขึ้นไป   และอายุต่ําสุดที่เริ่มสูบบุหร่ีคร้ังแรกคือ 11 ป 

จากการศึกษาในบางพื้นที่ของประเทศไทย  พบวา  อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหร่ี
ของวัยรุนอยูในชวง  13.8 – 14.5  ป  โดยชณิษฐชา  บุญเสริม  และคณะ (2552) 
ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนในจังหวัดชัยภูมิ อายุ 11- 18 ป  พบวา อายุเฉลี่ย
ที่เริ่มสูบบุหร่ีมวนแรกเทากับ 14.5 ป  อายุต่ําสุดที่เร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรกเทากับ  7  ป       
ขณะที่การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนในจังหวัดนนทบุรี  ของ วิลาวัณย  
ประทีปแกว และพรเทพ ลอมพรม (2553) พบวา อายุเฉลี่ยที่เร่ิมสูบบุหร่ีมวนแรก 
เทากับ 14.3 ป    และเรณู  บุญจันทร  และคณะ (2552)  ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของวัยรุนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  ในจังหวัดระนอง   
พบวา  อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหร่ีคร้ังแรกเทากับ 13.8 ป  และอายุนอยที่สุดที่เริ่มสูบ
บุหร่ีเทากับ 5 ป    นอกจากนี้  นพมาศ  รมเกต และคณะ (2551)  ไดศึกษาพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีในนักเรียนมัธยม ในจังหวัดสงขลา พบวา  รอยละ 69.0 เร่ิมสูบบุหร่ีมวน
แรกในชวงอายุ 11-14 ป  

จํานวนบุหร่ีที่สูบตอวัน 

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2554ข)  พบวา  ปริมาณการสูบบุหร่ีของวัยรุน (อายุ
ระหวาง 15 – 24 ป)   เฉลี่ย  9.1 มวนตอวัน   ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากป 2550  ที่มีปริมาณการ
สูบบุหร่ีเฉลี่ย  8.5  มวนตอวัน     

 
ทวิมา  ศิริรัศมี  และคณะ (2555) พบวา  วัยรุนที่สูบบุหร่ี  ประมาณรอยละ 30  

สูบบุหร่ี 6-10 มวนตอวัน  และอีกเกือบรอยละ 40 ของวัยรุนที่สูบบุหร่ี สูบบุหร่ี 2-5 
มวนตอวัน  ขณะที่ Preechawong และคณะ (2010)  พบวา  วัยรุนสวนใหญ (รอยละ 
45.5) สูบบุหร่ีมากกวา 6 มวนตอวัน   และประมาณรอยละ 25 ที่สูบบุหร่ีมากกวา 19 
มวนตอวัน      
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ขณะที่การศึกษาในกลุมวัยรุนหญิงของ ธราดล  เกงการพาณิช  และคณะ ( 2551)  
พบวา  รอยละ 32.2  ของวัยรุนหญิงที่สูบบุหร่ี  สูบบุหร่ี  2-5 มวน/วัน     รอยละ 15.6  
ของวัยรุนหญิงที่สูบบุหร่ี สูบบุหร่ี 6-10 มวน/วัน  และเปนที่นาวิตกวามีวัยรุนหญิงถึง
รอยละ 11.1  ที่สูบบุหร่ีวันละ 21 มวนขึ้นไป   

การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนในตางประเทศ พบวา วัยรุนแคนาดา
ที่มีอายุระหวาง 15 -17 ป สูบบุหร่ีโดยเฉลี่ย 11 มวนตอวัน  (Health Canada, 2012)  
ขณะที่ผลจากการสํารวจวัยรุนอายุ 15 -18 ป ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา รอยละ  
7.8  ของวัยรุนที่สูบบุหร่ี  สูบบุหร่ีมากกวา 10 มวนตอวัน  (Eaton et. al., 2012)    
นอกจากนี้ ผลการสํารวจวัยรุนอายุระหวาง 15-20 ป  ในประเทศอิหราน พบวา  รอยละ   
52.2  ของวัยรุนที่สูบบุหร่ี สูบบุหร่ีมากกวา 10 มวนตอวันและรอยละ 6.7  สูบบุหร่ี
มากกวา 20 มวนตอวัน (Moghimbeigi et. al., 2009)  

2.3  ทัศนคติและความรูเก่ียวกับบุหร่ีของวัยรุน  

ทัศนคตติอการสูบบุหร่ี 

ทัศนคติของวัยรุนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี   โดยการมีทัศนคติที่ดีใน
การสูบบุหรี่จะดึงดูดใหวัยรุนหันมาสูบบุหรี่   และในกลุมวัยรุนที่สูบบุหรี่อยูแลวก็จะ
สูบบุหรี่จัดขึ้น   ในทางตรงกันขามการรณรงคปลูกฝงทัศนคติในแงลบเกี่ยวกับการ
สูบบุหร่ีจะชวยสรางเกราะปองกันไมใหวัยรุนตกเปนเหยื่อของบุหร่ีได    จากการสํารวจ
ของ  ทวิมา   ศิริรัศมี  และคณะ (2555) ในชวงป 2548 – 2554  พบวา  วัยรุนสวน
ใหญรับรูวาการสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ไมดี   และไมเปนที่ยอมรับของสังคม   แตยังมีวัยรุน
บางสวนที่เห็นดวยวาการสูบบุหร่ีเปนเรื่องทันสมัย   โดยวัยรุนที่สูบบุหร่ีมีทัศนคติเชิง
บวกตอการสูบบุหร่ีมากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี   

 
การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของวัยรุนไทยกับวัยรุนมาเลเซีย  พบวา   วัยรุน

ไทยมีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร่ีมากกวาวัยรุนมาเลเซีย  อาทิในประเด็นเรื่องการสูบ
บุหร่ีทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น  วัยรุนไทยเห็นดวย รอยละ 63.4  ขณะท่ีวัยรุน
มาเลเซียเห็นดวยกับทัศนคติดังกลาวเพียงรอยละ 38.4  นอกจากนี้  วัยรุนไทย ถึงรอยละ 
44.2  มองวาการสูบบุหร่ีทําใหหญิงสาวดูนาดึงดูดใจมากขึ้น   ในขณะที่วัยรุนมาเลเซีย
เพียงรอยละ 20.9  เห็นดวยกับประเด็นน้ี  (Parkinson et. al., 2009)  
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ความคิดเห็นตอบริษัทบหุร่ี 

บริษัทผูผลิตบุหร่ีมักใชกลยุทธตางๆ  ที่ชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับกลุมวัยรุน
ดังผลการศึกษาของปยะรัตน  น่ิมพิทักษพงษ (2555)  พบวา  บริษัทผลิตบุหร่ีได
พยายามเขาถึงกลุมวัยรุน   โดยการเขารวมทํากิจกรรมกับวัยรุน   แทนที่จะใหเงินทุน
สนับสนุนกับชุมชน  หรือสถานศึกษา  พรอมกันน้ันไดประชาสัมพันธวากิจกรรมดังกลาว
เปนการคืนกําไรสูชุมชน    ซ่ึงมีผลทําใหวัยรุนมีความรูสึกที่ดีตอบริษัทผลิตบุหร่ี 

การสํารวจของทวิมา  ศิริรัศมี  และคณะ (2555)  ในชวงป 2549 – 2552  พบวา  
มีวัยรุนมากกวาหน่ึงในสี่   ที่เห็นวา  บริษัทบุหร่ีบิดเบือนความจริงที่เก่ียวกับอันตราย
จากการสูบบุหร่ี  (รอยละ 27.6  รอยละ  29.2  และรอยละ  24.0  ในป 2549  ป 2551  
และ ป 2552  ตามลําดับ)    นอกจากนี้  วัยรุนที่เห็นวาบริษัทบุหร่ีพยายามทําใหวัยรุน
หันมาสูบบุหร่ี   มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 6.5  ในป 2549  เปนรอยละ  20.0  ทั้งใน
ป 2551  และ ป 2552  วัยรุนสวนนอยมีความคิดเห็นที่ดีตอบริษัทผลิตบุหร่ี  โดยมีวัยรุน
ที่เห็นวาบริษัทบุหร่ีไดทําสิ่งที่ดีใหกับชุมชน รอยละ 8.7  และรอยละ 9.1  ในป 2551  
และ ป 2552  ตามลําดับ     เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี  
พบวา  วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีมองวาบริษัทผลิตบุหร่ีบิดเบือนความจริงเก่ียวกับอันตรายจาก
การสูบบุหร่ีมากกวาวัยรุนที่สูบบุหร่ี  (รอยละ 25.4  และรอยละ 18.9 ตามลําดับ)   

 
ความรูเร่ืองผลกระทบของบุหร่ีตอสขุภาพ   

จากการสํารวจของทวิมา  ศิริรัศมี  และคณะ (2555) พบวา  วัยรุนมีความรู
เรื่องผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหร่ีในระดับดีมาก   ในประเด็นการสูบบุหร่ีทําใหเกิด
โรคมะเร็งในชองปาก  โรคถุงลมโปงพอง  และแกเร็วกวาอายุ   นอกจากน้ียังทราบวา
การไดรับควันบุหร่ีมือสองทําใหเกิดโรคมะเร็งปอด     แตยังมีวัยรุนบางสวนที่ยังไมทราบ
ถึงผลกระทบของการสูบบุหร่ีในบางประเด็น  ไดแก  การสูบบุหร่ีทําใหเกิดโรคเน้ือตาย
และเนา   ทําใหทารกในครรภแทง   โรคหัวใจวาย  โรคหลอดเลือดสมอง   และเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศในผูชายที่สูบบุหร่ี   

จากการศึกษาของ นัยนา  บุญทวียุวัฒน และ นิวัต  อุณฑพันธุ (2549) วัยรุน
อายุระหวาง 10 - 18 ป  พบวา  วัยรุนในชนบทไดรับความรูจากโรงเรียนวาการสูบบุหร่ี
มีอันตรายตอสุขภาพ   ทั้งตอคนท่ีสูบบุหร่ีเอง  และตอคนในบาน  หรือคนใกลชิด  โรค
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และผลกระทบตอสุขภาพที่วัยรุนรับรู  เชน   โรคมะเร็งปอด  ถุงลมโปงพอง  โรคระบบ
ทางเดินหายใจ  เปนตน  โดยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเปนโรคที่วัยรุนรับรูมาก
ที่สุด     

การรับรูเก่ียวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี 

การรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีที่ผานมา  มีผลทําใหวัยรุนตระหนักถึงพิษภัย
จากการสูบบุหร่ี  บุปผา  ศิริรัศมี  และคณะ (2549, 2550)  พบวา แหลงที่วัยรุนพบเห็น
การรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีมากที่สุด 4 อันดับแรก  ไดแก  โทรทัศน   บนซองบุหร่ี   
โปสเตอร และหนังสือพิมพ/นิตยสาร  การสํารวจของ ทวิมา  ศิริรัศมี และคณะ (2553, 
2555) พบวา แหลงที่วัยรุนพบเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีมากที่สุด 4 อันดับแรก  
ไดแก  ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี   โทรทัศน   โปสเตอร   และหนังสือพิมพ/นิตยสาร    

 

การศึกษาของ  Zawahir และคณะ (2012) พบวา วัยรุนไทยและวัยรุนมาเลเซีย 
ที่เคยสังเกตเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี รับรูความเส่ียงทางสุขภาพที่เกิดจากการ
สูบบุหร่ี  มากกวาวัยรุนที่ไมเคยสังเกตเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี ประมาณ 2 เทา 

 

2.4  ปจจัยที่สงผลกระทบตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน 

ปจจัยดานประชากร    

เพศ:  เพศเปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหร่ี   เพศท่ีตางกันสามารถบอกถึง
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนที่แตกตางกันได   การศึกษาในประเทศแคนาดา ป 
2009 พบวา วัยรุนชายสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนหญิงเพียงเล็กนอย (รอยละ 14.9 และ
รอยละ 10.9 ตามลําดับ) (Reid & Hammond, 2011)   สําหรับการศึกษาในแถบเอเซีย  
พบวา  อินเดียมีอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนชายสูงกวาวัยรุนหญิงมาก (รอยละ 29.9 
และรอยละ 5.6 ตามลําดับ) (Thakur and et. al.,  2010) 

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2551ก)  สํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคนไทย  ใน
ป 2549 พบวา อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนชายสูงกวาอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนหญิง 
เกือบ 15 เทา (รอยละ 8.32  และรอยละ 0.56  ตามลําดับ)   ขณะท่ี ทวิมา  ศิริรัศมี  
และคณะ (2555)  พบวา  วัยรุนชายมีความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีมากกวาวัยรุนหญิง  โดย



18 
 

 
 

อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนชายสูงกวาวัยรุนหญิงมากกวา 10 เทา (รอยละ 36.5  และ
รอยละ 3.4 ตามลําดับ)  

การศึกษา:   การศึกษาของวัยรุนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของวัยรุ น   โดยการศึกษาของทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2555) พบวา  วัยรุนที่เปน
นักเรียน/นักศึกษามีความเสี ่ยงตอการสูบบุหรี่นอยกวาวัยรุ นที ่ไมไดเปนนักเรียน/
นักศึกษา  หากมองในมุมของสายการศึกษา  ชณิษฐชา  บุญเสริม  และคณะ (2552)    
พบวา  วัยรุนที่เรียนอยูในสถาบันการศึกษาสายอาชีพจะสูบบุหร่ีสูงกวาวัยรุนที่ศึกษาอยู
ในระบบการศึกษาสายสามัญ  สําหรับระดับการศึกษา ธราดล  เกงการพาณิช และคณะ 
(2551)  พบวา  วัยรุนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และอุดมศึกษามีความเส่ียงที่จะ
สูบบุหร่ีมากกวาวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1.8 เทา 

อายุ:  อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  วัยรุนที่มีอายุเพ่ิมมากขึ้น  
มีโอกาสที่จะสูบบุหร่ีมากขึ้นตามไปดวย   จากผลการวิเคราะหขอมูลของสํานักควบคุม
การบริโภคยาสูบ (2553)  พบวา  วัยรุนอายุ 15 - 18 ป  มีอัตราการสูบบุหร่ี ในสัดสวน
ที่สูงกวาวัยรุนที่อายุ 11 - 14 ป ถึง  17.1 เทา   และวัยรุนอายุ 19 - 24 ป มีอัตราการ
สูบบุหร่ีในสัดสวนที่สูงกวาวัยรุนที่มีอายุ 15 - 18 ป  ถึง 3.8  เทา ขณะที่มณฑา  เกง
การพาณิช  และลักขณา เติมศิริกุลชัย (2551) พบวา  วัยรุนอายุ  13 - 15 ป  มีอัตรา
การสูบบุหร่ีรอยละ  6.1 และวัยรุนอายุ 16 - 18 ป   มีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ 16.9 
นอกจากนี้  การศึกษาของทวิมา  ศิริรัศมี และคณะ (2555)  พบวา  อัตราการสูบบุหร่ีมี
แนวโนมเพ่ิมมากขึ้นตามอายุที่เพ่ิมขึ้น  โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 13 ป ไมพบผูสูบบุหร่ี
เลย    กลุมตัวอยางที่มีอายุ 16 ป สูบบุหร่ีรอยละ 22.1 และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 19 ป  
สูบบุหร่ีรอยละ 27.3  

ปจจัยดานสังคม 

ครอบครัว:  ครอบครัวเปนหนวยทางสังคมที่ใกลชิดกับวัยรุนมากที่สุด   จึง
สามารถสงอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของวัยรุนไดโดยตรง  การสํารวจของทวิมา  ศิริรัศมี  
และคณะ (2553) พบวา วัยรุนที่อาศัยอยูในครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ที่สูบบุหร่ีมากกวา 3  คนขึ้นไปมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวา  วัยรุนที่อาศัยอยูในครอบครัว
ที่ไมมีผูสูบบุหร่ี มากกวา 3 เทา (รอยละ 48.0  และรอยละ 14.3  ตามลําดับ)  ซ่ึงสอดคลอง
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กับงานวิจัยของ ชณิษฐชา  บุญเสริม  และคณะ (2552)  พบวา  วัยรุนที่มีคนในครอบครัว
สูบบุหร่ีมีโอกาสสูบบุหร่ีสูงกวาวัยรุนที่ไมมีคนในครอบครัวไมสูบบุหร่ี  อยางไรก็ตาม  
ขอคนพบดังกลาวขัดแยงกับการศึกษาของ ลดาวัลย   คันธธาศิริ  (2550)  ที่ศึกษา
เฉพาะกลุมนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหมซ่ึง  พบวา  การสูบบุหร่ีของคน
ในครอบครัวไมมีผลตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน 

เพื่อน:  เพ่ือนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุนอยางยิ่ง  ผลการศึกษาที่ผานมา
สอดคลองและยืนยันไปในทิศทางเดียวกันวา  วัยรุนที่มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่มีโอกาสสูบ
บุหรี่สูงกวาวัยรุนที่มีเพื่อนสนิทไมสูบบุหรี่  (อุทุมพร ณ นคร 2551  ชณิษฐชา  บุญ
เสริม  และคณะ 2552    กมลภู ถนอมสัตย 2554    และทวิมา ศิริรัศมี และคณะ 2555)  
โดยทวิมา ศิริรัศมีและคณะ  (2555) พบวา  จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ีเพ่ิมขึ้น 1 คน  
จะเพ่ิมความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีของวัยรุนขึ้นรอยละ 58    และกมลภู ถนอมสัตย  (2554) 
พบวา  การถูกเพ่ือนชักชวนใหสูบบุหร่ีจะเพ่ิมความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีสูงถึง 2.9 เทา 

 
ปจจัยดานสื่อโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี 

สื่อโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาดมักมีเปาหมายสําคัญในการสรางความเชื่อ
และทัศนคติที่ดีใหเกิดความตองการที่จะใชสินคา/ผลิตภัณฑ  ซ่ึงรวมไปถึงการโฆษณา
และสงเสริม  การขายบุหร่ีดวย  ผลการศึกษาที่ผานมาสะทอนวาการโฆษณามีอิทธิพล
ตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน  การศึกษาของ Dalton และคณะ (2003)  ศึกษาการดูภาพยนตร
ที่มีภาพการสูบบุหร่ีของวัยรุน  พบวา  การดูภาพยนตรที่มีภาพการสูบบุหร่ีสงผลตอ
การเริ่มสูบบุหร่ีของวัยรุนอยางยิ่ง   

จากการศึกษาของ  ชณิษฐชา  บุญเสริม  และคณะ (2552)  พบวา  วัยรุนที่
เห็นนักแสดงสูบบุหร่ีในสื่อตางๆ   หรือยี่หอบุหร่ี   หรือการโฆษณาบุหร่ีในงานสังคม/
งานชุมชน  หรือมีสิ่งของเครื่องใชที่มียี่หอบุหร่ีติดอยู   รวมทั้งการไดรับแจกบุหร่ีฟรี จะมี
โอกาสสูบบุหร่ีสูงกวาวัยรุนที่ไมเคยเห็นการโฆษณาดังกลาว ธราดล  เกงการพาณิช 
และคณะ (2551)  พบวา  การเห็นโฆษณาบุหร่ีในรูปแบบตางๆ ทําใหมีโอกาสที่วัยรุน
จะสูบบุหร่ีสูงกวาการไมเห็นโฆษณาบุหร่ี 2.7 เทา    
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ปจจัยดานทศันคติเก่ียวกับการสูบบหุร่ี 

ทวิมา  ศิริรัศมี  และคณะ (2555)  พบวา  วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีเห็นวาการสูบบุหร่ี
เปนสิ่งที่ไมดีมากสูงกวาวัยรุนที่สูบบุหร่ี  มากกวา 2 เทา  สอดคลองกับ  ชณิษฐชา  บุญ
เสริม  และคณะ (2552)  ที่พบวา  วัยรุนที่มีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร่ีจะมีพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีสูงกวาวัยรุนที่มีทัศนคติไมดีตอการสูบบุหร่ี   ผลการศึกษานี้สอดคลองกับ  
กมลภู  ถนอมสัตย และคณะ (2554)  ที่ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการสูบบุหร่ีในระยะ
เร่ิมตนของวัยรุนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  พบวา  วัยรุนชายที่มีทัศนคติเชิง
บวกตอการสูบบุหร่ีมีโอกาสเสี่ยงที่จะเริ่มสูบบุหร่ีเปน 2.2 เทา ของกลุมวัยรุนชายที่มี
ทัศนคติเชิงลบตอการสูบบุหร่ี   

 

ปจจัยดานพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน  

การด่ืมแฮลกอฮอล: ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ (2555)  พบวา  การด่ืมเหลา/
เบียรจะเพ่ิมความเสี่ยงเร่ืองการสูบบุหร่ีในวัยรุน  และความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีเพ่ิม
สูงขึ้นตามความถี่ของการด่ืมเหลา/เบียร   โดยวัยรุนที่ด่ืมเหลา/เบียร 1-5 คร้ังในชวง 1 
เดือน  จะมีความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีเพ่ิมขึ้น  2.2 เทา เปรียบเทียบกับวัยรุนที่ไมไดด่ืม
เหลา/เบียร    และวัยรุนที่ด่ืมเหลา/เบียร มากกวา 5 คร้ังในชวง 1 เดือน จะมีความเสี่ยง
ตอการสูบบุหร่ีเพ่ิมขึ้น 3.8 เทา  เม่ือเทียบกับกลุมวัยรุนที่ไมด่ืมเหลา/เบียร   

 

2.5  ขอคนพบจากการสํารวจระดับประเทศรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4  ของ
โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ในประเทศไทย 

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  
(International tobacco Control Policy Survey-Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand)) 
เริ่มการสํารวจรอบที่ 1 ในป 2548  รอบท่ี 2 ในป 2549  รอบท่ี 3 ในป 2551 และรอบที่ 
4 ในป 2552  (ทวิมา  ศิริรัศมี และคณะ  2555)  เพ่ือติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  ในเรื่องการหามโฆษณา
บุหร่ี  การหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย  การหามขายบุหร่ีใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป  และ 
ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  จากการสํารวจรอบทั้ง  4 รอบที่ผานมา สามารถสรุปประเด็น
สําคัญตางๆ ได    ดังน้ี  
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การหามโฆษณาบุหร่ี  

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  ไดหามการโฆษณา/สงเสริม
การขายบุหร่ีในทุกรูปแบบ  แตจากการสํารวจของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบทั้ง 4 รอบที่ผานมา  พบวา  1 ใน 3 ของวัยรุน  ยังคงเห็นการ
โฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี  โดยจะพบเห็นการโฆษณาบุหร่ีจากรานคายอย/รานคา
ใหญมากที่สุด  นอกจากน้ี ในการสํารวจรอบที่ 1 วัยรุนรอยละ 36.6  เคยเห็นการโฆษณา/
สงเสริมการขายบุหร่ีโดยการใชนักแสดง/ดารา  สูบบุหร่ีผานสื่อโทรทัศนหรือภาพยนตร  
และการเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหร่ีผานสื่อโทรทัศนหรือภาพยนตรน้ีไดเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 
เทาในการสํารวจรอบที่ 2   รอบที่ 3  และรอบที่ 4   (รอยละ 69.4  รอยละ  57.1  และ
รอยละ 62.4 ตามลําดับ)  จากผลการสํารวจที่ผานมาชี้ใหเห็นวา กฎหมายในการหาม
โฆษณาบุหร่ียังไมถูกนํามาบังคับใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง 

การหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย   

ภายหลังการสํารวจรอบที่ 1  ประเทศไทยมีกฎหมายการหามวางโชวบุหร่ี  
ณ จุดขาย  ตั้งแตกันยายน พ.ศ. 2548   ผลการสํารวจรอบที่ 2  รอบท่ี 3  และรอบที่ 4  
ของโครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ  พบวา  วัยรุนเห็น
การวางโชวบุหร่ีบนชั้นหรือเคานเตอร  มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  (รอยละ 48.3  รอยละ 54.6 
และรอยละ 50.7  ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3  และรอบที่ 4  ตามลําดับ)   ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะรานคาสวนมากยังคงพยายามที่จะวางโชวบุหร่ี   หรืออาจเลี่ยงโดยการทํา
มานปดสวนจัดวางบุหร่ีแตเปดมานทิ้งไวเพ่ือใหผูซ้ือสามารถมองเห็นซองบุหร่ีได   

การหามขายบุหร่ีใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป 

ถึงแมวาประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 
ซ่ึงมีสาระครอบคลุมการหามขายบุหร่ีใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ผลการสํารวจของโครงการ
ติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  พบวา  ยังมี
การขายบุหร่ีใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ปอยู   โดยในทุกรอบของการสํารวจ  วัยรุนอายุต่ํากวา 
18 ป ที่สูบบุหร่ีมากกวาคร่ึงเคยซื้อบุหร่ี  และที่สําคัญวัยรุนอายุต่ํากวา 18 ป ที่ไมสูบบุหร่ี
มากกวารอยละ 40 เคยมีประสบการณการซ้ือบุหร่ี        
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ในประเด็นของการถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเพราะมีอายุต่ํากวา 18 ป  พบวา   
อัตราการถูกปฏิเสธมีแนวโนมลดลงในทุกรอบการสํารวจ (รอยละ 54.7 รอยละ 50.1 
รอยละ 44.1 และรอยละ 31.5 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 
ตามลําดับ)  ชี้ใหเห็นวา  การบังคับใชกฎหมายเครงครัดนอยลงเม่ือเวลาผานไป  

การจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในบาน 
 

การรณรงคเรื่องการจํากัดพ้ืนที่สูบบุหร่ีในบาน   มีเปาประสงคในการปกปอง
คุมครองผูรับควันบุหร่ีมือสอง  และสรางอุปสรรคในการสูบบุหร่ีของสมาชิกในครัวเรือน  
ซ่ึงอาจจะมีสวนชวยจูงใจใหผูสูบบุหร่ีอยากเลิกสูบบุหร่ี   หรือลดปริมาณการสูบ  และ
ปองกันการหันมาสูบบุหรี่ของกลุมวัยรุนไดเปนอยางดี  ผลการศึกษาของโครงการ
ติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  ไดทําการ
ติดตามสํารวจระยะยาวในกลุมวัยรุนถึงนโยบายการจํากัดพ้ืนที่สูบบุหร่ีในบาน  พบวา  
วัยรุนที่อาศัยอยูในบานที่หามการสูบบุหร่ีในบานทุกพ้ืนที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้น  กลาวคือ 
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 27.3  ในรอบที่ 1 เปนรอยละ 65.8  ในรอบที่ 4           

ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี 
 

นโยบายการปรับเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ไดรับความสําเร็จอยาง
ตอเน่ืองในการสรางความตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ี   ผลการ
สํารวจ  พบวา หลังจากการเปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีแบบขอความอยาง
เดียวมาเปนแบบรูปภาพและขอความ  กลุมตัวอยางที่รายงานวาฉลากคําเตือนบนซอง
บุหรี่  ทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีตอสุขภาพมาก  มีสัดสวนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 
38.9  ในรอบที่ 1  เปนเกือบรอยละ 50  ในรอบที่  3 และรอบที่ 4 

 

 

 

 
ตัวอยางภาพคาํเตือนชนิดเปนขอความอยางเดียว  ตัวอยางภาพคาํเตือน แบบรูปภาพและขอความ 
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สวนที่3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  
(International Tobacco Control Policy Survey - Southeast Asia : ITC-SEA (Thailand))  
เปนการสํารวจติดตามผลระยะยาว (Longitudinal Study) เพ่ือประเมินผลของนโยบาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบที่ถูกนํามาบังคับใชในประเทศไทย   การสํารวจคร้ังน้ีเปนการ
สํารวจรอบที่ 5 เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราความชุก  พฤติกรรม  ความรู  ความ
คิดเห็น  การรับรู  เก่ียวกับการสูบบุหร่ีของวัยรุนไทย  และเปรียบเทียบผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม -  กุมภาพันธ  2548)  รอบที่ 
2 (สิงหาคม - กันยายน 2549)   รอบที่ 3 (มกราคม - มีนาคม 2551)  รอบที่ 4 (เมษายน 
- มิถุนายน  2552)  และรอบที่ 5 (กุมภาพันธ – เมษายน 2554)   กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษารอบที่ 1 เปนกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของวัยรุนไทยในระดับประเทศ  ทั้งที่
สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี  อายุระหวาง 13 - 17 ป   และเม่ือทําการสํารวจติดตามในรอบที่ 
2  รอบท่ี 3   รอบท่ี 4 และรอบที่ 5  อายุของกลุมตัวอยางไดเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 1 ป 
ในทุกรอบของการสํารวจ  ดังน้ัน อายุของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5 จึงอยู
ระหวาง 13 - 24 ป 

ในสวนนี้อธิบายถึงนิยามศัพท  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา  เคร่ืองมือที่
ใชเก็บขอมูล  การเก็บรวบรวมขอมูล  การอบรมพนักงานสัมภาษณ  การควบคุมคุณภาพ
ขอมูล  และขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย  

3.1 นิยามศัพท  

บุหรี่  หมายถึง  บุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ   หรือ
บุหร่ีที่ไมไดผลิตจากโรงงาน  ไดแก บุหร่ีที่มวนเองโดยใชวัสดุหางายในทองถิ่น   อาจ
เปนกระดาษ ใบตอง ใบจาก เปนตน 

วัยรุนที่สูบบุหร่ี  หมายถึง  วัยรุนที่ตอบวา  สูบบุหร่ีอยางนอยหนึ่งวันในชวง          
1 เดือนที่ผานมา   จนถึงวันที่ทําการสํารวจ       
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ครัวเรือน  หมายถึง  บุคคลหรือกลุมบุคคลที่อาศัยอยูในบานเทาน้ัน  สําหรับ
บุคคลที่อาศัยอยูในสถานที่อ่ืนๆ เชน วัด  สถานสงเคราะห  บานเด็กกําพรา  เรือนจํา  
ไมรวมอยูในการศึกษานี้ 

เขตเมือง  หมายถึง พ้ืนที่ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหเปนเขตเทศบาล  
นอกเหนือจากน้ันจัดเปนเขตชนบท  ยกเวนกรุงเทพมหานคร 

3.2  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา 

ประชากร 

ประชากรที่อยูในกรอบของการศึกษาในการสํารวจรอบที่ 1 คือ บุคคลที่มีอายุ
ระหวาง 13 - 17 ป  ทั้งชายและหญิงในชวงเวลาที่ทําการสํารวจ  และอาศัยอยูในครัวเรือน
ที่ตกเปนตัวอยางของการสํารวจในรอบที่ 1    โดยในการสํารวจรอบที่ 2    รอบที่ 3  
รอบท่ี 4  และรอบที่ 5  ทําการสํารวจติดตามประชากรกลุมเดิม  และสุมตัวอยางเพิ่ม
เพ่ือทดแทนตัวอยางที่ติดตามไมไดในแตละรอบที่ผานมา  

กลุมตวัอยางที่ศึกษา 

การสํารวจรอบที่ 1  สุมตัวอยางจํานวน 1,000 คน    อายุระหวาง 13 - 17 ป 
ทั้งชายและหญิง    อาศัยอยูในครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยางของการศึกษา   ทั้งที่สูบบุหร่ี
และไมสูบบุหร่ี   โดยในแตละครัวเรือนสุมวัยรุนเพียงหนึ่งคนเทาน้ัน   ในการสุมตัวอยาง
ไดออกแบบใหเปนตัวแทนในระดับภาค และตัวแทนเขตเมือง/เขตชนบทดวย   โดยใช
การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  (Stratified multi-stage sampling) เร่ิมจากการแบง 
เปนกรุงเทพมหานคร และ 4 ภาค  ไดแก  ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต  ในแตละภาคสุม 2 จังหวัด รวมทั้งหมด  9 จังหวัด  ไดแก  กรุงเทพมหานคร  
เชียงใหม  แพร  นครปฐม  สมุทรสาคร นครราชสีมา  หนองคาย  นครศรีธรรมราช และ
สงขลา โดยสุมตัวอยางจากทั้งเขตเมืองและเขตชนบท   

ในแตละจังหวัดที่สุมได  (ยกเวนกรุงเทพมหานครซึ่งจะอธิบายแยกตางหาก)     
สุม 2 อําเภอที่อยูในเขตชนบท และ 1 อําเภอที่อยูในเขตเมือง   การสุมอําเภอใชขนาด
ของประชากรเปนเกณฑ   สําหรับอําเภอในเขตชนบทของภาคเหนือ ภาคกลาง  และ
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ภาคใต  สุม 2 ตําบล  สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุม 4 ตําบล จาก 1 อําเภอ  สําหรับ
อําเภอที่อยูในเขตเมืองสุม 2 ตําบล จาก 1 อําเภอ  โดยใชขนาดของประชากรในพื้นที่
เปนเกณฑ (Probability Proportional to Size: PPS) 

ในการสุมขั้นตอนสุดทาย คือ การสุมหมูบานในพ้ืนที่เขตชนบท และสุมหมูบาน 
/เขตแจงนับ (Census block) ในพื้นที่เขตเมือง จํานวนหมูบานหรือเขตแจงนับที่สุม
ขึ้นอยูกับจํานวนประชากรในแตละตําบล รวมทั้งหมด 125 หมูบาน/เขตแจงนับ แยกตาม
เขตเมือง/ชนบท และกรุงเทพมหานคร   จํานวนหมูบานในเขตชนบทสุมไดทั้งหมด 87 
หมูบาน สําหรับจํานวนหมูบาน/เขตแจงนับที่สุมไดในเขตเมือง  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) 
สุมได  25 เขตแจงนับ  ในเขตกรุงเทพมหานคร  สุม 13 เขต  ในแตละเขตสุม 1 เขต
แจงนับ (Census block) ขอมูลเก่ียวกับเขตแจงนับใชขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ   

 
ตาราง 3.1  สรุปจํานวนหมูบานหรือเขตแจงนับ ของพื้นที่ตัวอยางจําแนกตาม

เขตเมือง  เขตชนบท และภาค 

ภาค 
เขตเมือง 

(หมูบาน/เขตแจงนับ) 
เขตชนบท 
(หมูบาน) 

รวม 

ภาคเหนือ 5 18 23 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 36 44 
ภาคกลาง 9 20 29 
ภาคใต 3 13 16 
กรุงเทพมหานคร 13 0 13 

รวม 38 87 125 

ในขั้นตอนสุดทายของการสุมตัวอยางในแตละหมูบาน/เขตแจงนับ  ไดจํานวน
กลุมตัวอยางอายุระหวาง 13 - 17 ป   จํานวน 8 คน  โดยมีวิธีการในการสุมตัวอยาง คือ 
เริ่มจาก  เมื่อทีมพนักงานสัมภาษณเขาไปที่หมูบาน/เขตแจงนับ  ไดทําการรางแผนท่ี
ของหมูบาน  และจัดทําบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือนที่อยูในหมูบานใหเปนปจจุบัน  
หลังจากนั้นทําการสุมโดยการจับฉลาก 70 ครัวเรือนจากบัญชีครัวเรือน  โดยพนักงาน
สัมภาษณเขาทําการเก็บขอมูลในแตละครัวเรือนตามลําดับของการสุม  ครัวเรือนที่สุม
ไดกอนจะเปนครัวเรือนที่พนักงานสัมภาษณเขาไปทําการเก็บขอมูลกอน  
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ในการสุมวัยรุนที่จะกรอกแบบสอบถาม   ไดมีการเก็บขอมูลครัวเรือน   รวมทั้ง
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ระบุ อายุ เพศ และสถานภาพการสูบบุหร่ีกอน    โดยใช
แบบสํารวจครัวเรือน (Module A และ Module B) (ภาคผนวก ข)  ขอมูลดังกลาวเก็บ
จากสมาชิกของครัวเรือนที่เปนผูใหญ  ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลครัวเรือน
ประมาณ 2 – 5 นาที  ในกรณีที่พบวามีวัยรุนที่เขาขายเปนกลุมตัวอยางมากกวา 1 คน 

KISH GRID 

จํานวน 
ผูเขาขาย 

ตัวเลขตวัสุดทายของอาย ุ

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 

 

ในแตละครัวเรือน   จะสุมเพียง 1 คน 
โดยใชเทคนิคคิชกริด (Kish Grid) 
เทคนิคน้ีประกอบดวยตาราง  ซ่ึงมี
แนวต้ัง  ที่ใชจํานวนผูสูบบุหร่ีใน
ครัวเรือนที่อยู ในขาย    สําหรับ
แนวนอน  ใชตัวเลขตัวสุดทายของ
อายุของสมาชิกครัวเรือนที่อยูอันดับ
แรกในตารางครัวเรือน (ตัวอยาง
ซายมือ)  

ในการสํารวจรอบที่ 2  เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิม  จากการสํารวจ
รอบที่ 1  เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหวางการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2   
โดยการสํารวจรอบที่ 2   คณะวิจัยไดใชความพยายามอยางเต็มความสามารถเพื่อติดตาม
กลุมตัวอยางทั้ง 1,000 ราย  ในรอบที่ 1 ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  โดยมีวิธีปฏิบัติ
ดังน้ี  

1. ทําหนังสือราชการเพื่อขอความรวมมือจากผูใหญบาน  และผูนําชุมชน  ที่
ตกเปนกลุมตัวอยาง    สํารวจดูวากลุมตัวอยางยังอยูในพ้ืนที่จํานวนเทาใด   
และขอใหแจงกลุมตัวอยางทราบวา  คณะวิจัยขอสัมภาษณในรอบที่ 2  
(ตามกําหนดวัน  เวลา  ที่วางแผนไวในแตละพ้ืนที่)  

2. ทําการติดตอโดยตรงผานทางโทรศัพทเพ่ือขอนัดหมายวัน  เวลา  ที่จะทํา
การสัมภาษณ   

3. กรณีที่กลุมตัวอยางไมอยูบาน  หรือติดธุระ  คณะวิจัยไดเยี่ยมติดตามซํ้า 
(สูงสุด 4  คร้ัง)  เพ่ือติดตามสัมภาษณ 

นอกจากติดตามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเดิมแลว   ยังมีการสุมตัวอยาง
ใหมเพิ่มเติม อีก 32  หมูบาน  ใชวิธีการเลือกตัวอยางเชนเดียวกับรอบที่ 1   โดยสุม
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ในตําบล/แขวงเดียวกับรอบที่ 1  การเพ่ิมกลุมตัวอยางใหมในการสํารวจรอบที่ 2  มี
เหตุผลสําคัญ  คือ 

1. เพ่ือทดแทนกลุมตัวอยางเดิมจากรอบท่ี 1  ที่ไมสามารถติดตามเก็บขอมูลได 
เพ่ือใหจํานวนตัวอยางในแตละรอบของการสํารวจ  มีจํานวนใกลเคียงกัน  และเพียงพอ
สําหรับการวิเคราะหเชิงสถิติ 

2.  การเพ่ิมกลุมตัวอยางใหมในแตละรอบของการสํารวจจะชวยตรวจสอบผลใน
การวิเคราะหขอมูลวาจะไมมีผลกระทบที่เกิดจากการติดตามเก็บขอมูลซํ้าได  (Testing 
effect)  เน่ืองจากแบบสอบถามในการสํารวจแตละรอบใชคําถามเดิมเปนหลัก  มักมีขอ
วิพากษเรื่องกลุมตัวอยางเดิมจําคําถามที่เคยถามในรอบกอนได   ทําใหคําตอบที่ไดรับ 
(โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับความรู)  อาจเกิดจากการพัฒนาหรือคนหาคําตอบจากแหลง
ตางๆ ภายหลังจากการกรอกแบบสอบถามในรอบกอน    

ในการสํารวจรอบที่ 3 เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1 
และรอบที่ 2 เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2   
และรอบที่ 3  นอกจากน้ี  ไดมีการสุมตัวอยางเพิ่มเติม อีก 37 หมูบาน โดยใชวิธีการ
เชนเดียวกับรอบที่ 2  

ในการสํารวจรอบที่ 4  เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการสํารวจรอบที่ 1 
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหวางการสํารวจรอบที่ 1 
รอบที่ 2  รอบที่ 3 และรอบที่ 4 โดยไดมีการตัดหมูบานตัวอยางเดิมออกไป 29 หมูบาน  
และไดมีการสุมหมูบานและตัวอยางใหมเพ่ิมเติมอีก 18 หมูบาน โดยใชวิธีการ
เชนเดียวกับรอบที่ผานมา  
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จํานวนหมูบานที่ตัดออกและเก็บเพ่ิมในการสํารวจรอบที่ 4 สรุปไดดังนี้ 

ตาราง 3.2   สรุปจํานวนหมูบานที่ตัดออกและเก็บเพ่ิมในการสํารวจรอบที่ 4 

จังหวัด 
จํานวนหมูบาน 
ในรอบท่ี 3 

จํานวนหมูบาน 
ท่ีตัดออก 
ในรอบท่ี 4 

จํานวนหมูบาน 
ท่ีเก็บเพิ่ม 
ในรอบท่ี 4 

จํานวนหมูบาน 
ท้ังหมด 

ในรอบท่ี 4 
กรุงเทพมหานคร 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 

ในการสํารวจรอบที่ 5  นี้ เปนการติดตามกลุมตัวอยางเดิมจากการสํารวจ
รอบที่ 1  รอบท่ี 2  รอบที่ 3  และรอบที่ 4  เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการสํารวจ รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5 โดยไดทําการสุมหมูบานและตัวอยางเพ่ิมเติม
อีก 1 หมูบาน  เพ่ือคงจํานวนตัวอยางใหใกลเคียงกันในทุกรอบของการสํารวจ 

ตาราง 3.3 สรุปจํานวนหมูบาน / เขตแจงนับ  ในการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2 
รอบที่ 3  รอบที่ 4   และรอบท่ี 5  จําแนกตามภาคและจังหวัด 

ภาค จังหวัด 
จํานวนหมูบาน  

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 รอบท่ี 5 
กรุงเทพมหานคร 13 19 25 31 31 
เหนือ เชียงใหม 12 14 17 16 16 
  แพร 11 14 16 14 14 
อีสาน หนองคาย 13 18 32 29 29 
  นครราชสีมา 31 36 33 31 32* 
กลาง นครปฐม 15 19 22 20 20 
  สมุทรสาคร 14 17 21 19 19 
ใต นครศรีธรรมราช 8 10 13 11 11 
  สงขลา 8 10 15 12 12 

รวม 125 157 194 183 184 
*เพ่ิม 1 หมูบานในการสํารวจรอบที่ 5
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จํานวนตัวอยางที่ทาํการสํารวจทั้ง 5 รอบ สรุปไดดังนี้ 

ตาราง 3.4  สรุปจํานวนตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 จําแนกตามภาคและจังหวัด   

ภาค จังหวัด 

รอ
บท

ี่ 1
 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 

ติด
ตา

มไ
ด 

เก็
บเ
พิ่ม

ให
ม 

รว
มท

ั้งห
มด

 

ติด
ตา

มไ
ด 

เก็
บเ
พิ่ม

ให
ม 

รว
มท

ั้งห
มด

 

ติด
ตา

มไ
ด 

เก็
บเ
พิ่ม

ให
ม 

รว
มท

ั้งห
มด

 

ติด
ตา

มไ
ด 

เก็
บเ
พิ่ม

ให
ม 

รว
มท

ั้งห
มด

 

กรุงเทพมหานคร 104 57 48 105 60 48 108 91 56 147 108 57 165 
เหนือ เชียงใหม 96 65 16 81 88 24 112 86 16 102 74 22 96 
 แพร 88 82 24 106 90 16 106 67 8 75 45 17 62 
อีสาน หนองคาย 176 109 40 148 138 48 186 97 24 121 89 26 115 
 นครราชสีมา 176 131 40 171 122 40 162 143 24 167 114 59 173 
กลาง นครปฐม 120 108 32 140 112 24 136 116 8 124 91 27 118 
 สมุทรสาคร 112 85 24 109 83 32 115 97 8 105 87 22 109 
ใต นครศรีธรรมราช 62 39 16 55 53 24 77 51 0 51 35 11 46 
 สงขลา 66 36 16 52 54 40 94 66 0 66 51 28 79 

รวม 1,000 712 256 967 800 296 1,096 814 144 958 694 269 963 

อัตราคงอยู  71.2   82.7   74.2   75.4   
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3.3  เคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูลสําหรับวัยรุนในการสํารวจรอบที่ 5 เปนแบบสอบถาม
ประเภทใหผูตอบกรอกคําตอบเอง (Self-administered questionnaires) ประกอบดวย 
แบบสอบถาม 2 ชุด เชนเดียวกับรอบที่ 2  รอบที่ 3  และรอบที่ 4  คือ    

1. แบบสอบถามสําหรับวัยรุนกลุมตัวอยางเกา  
2. แบบสอบถามสําหรับวัยรุนกลุมตัวอยางใหม 

แบบสอบถามทั้ง 2 ชดุ ไดผานกระบวนการพัฒนาหลายขั้นตอน  ดังนี ้

ข้ันตอนแรก เร่ิมจากการพัฒนาแบบสอบถามภาษาอังกฤษที่ใชในการสํารวจใน
หลายประเทศ ภายใตโครงการ International Tobacco Control Policy Survey: ITC  ใน
ขณะเดียวกันแบบสอบถามชุดน้ีไดถูกพัฒนาใหคลายคลึงกับแบบสอบถามที่ใชเก็บขอมูล
สําหรับวัยรุนในประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงเปนประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่ทํา
การสํารวจในโครงการนี้  คูขนานกับประเทศไทย  

ข้ันตอนที่สอง  ปรับเปลี่ยน  เพ่ิมเติมขอคําถามใหสอดคลองกับนโยบาย 
ขอบังคับและกฎหมายใหมที่เก่ียวของกับการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  

ข้ันตอนที่สาม  แปลตนฉบับแบบสอบถามเปนภาษาไทย และนําไปทดลองใช
เก็บขอมูลในอําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

ข้ันตอนที่ส่ี  ปรับปรุงแกไข และแปลกลับเปนภาษาอังกฤษ (Back translation) 
อีกคร้ังหนึ่ง  

ข้ันตอนที่หา  นําแบบสอบถามชุดที่แปลกลับเปนภาษาอังกฤษไปเปรียบเทียบ
กับตนฉบับเดิม   ปรับปรุงแกไขในสวนที่มีการสื่อความหมายไมตรงกันใหตรงกัน  
หลังจากนั้นจึงแปลแบบสอบถามเปนภาษาไทยเพื่อใชในการเก็บขอมูลจริง   

แบบสอบถามของวัยรุน  ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับขอมูลครัวเรือน พฤติกรรม
การสูบบุหร่ี  ความพยายามในการเลิกสูบบุหร่ี  การรับรูเรื่องอันตรายจากการสูบบุหร่ี 
การพบเห็นการโฆษณาบุหร่ี  ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  การรับรูเก่ียวกับการรณรงค
ตอตานการสูบบุหร่ี  การจํากัดพ้ืนที่สูบบุหร่ี  การสูบบุหร่ีของสมาชิกในครัวเรือน  การรับรู
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ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพและสังคม    ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับ
การสูบบุหร่ีและบริษัทที่ผลิตยาสูบ    รวมทั้งคําถามเชิงจิตวิทยา   ขอมูลดานประชากร
และสังคมของวัยรุนตัวอยาง 

แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ที่ใชในการเก็บขอมูลในกลุมตัวอยางเกาและกลุม
ตัวอยางใหม   มีโครงสรางของแบบสอบถามเหมือนกัน แตมีรายละเอียดของคําถาม
บางสวนที่แตกตางกันตามลักษณะของวัยรุนตัวอยางทั้ง 2 กลุม  

รายละเอียดของแบบสอบถามสามารถดูในภาคผนวก ง และ ภาคผนวก จ  หรือ
เว็บไซตของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล (www.ipsr.mahidol.ac.th 
/ipsr/Research/ITC/ITC-Questionnaire-Wave5.htm) 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในแตละทีมปฏิบัติงานเก็บขอมูลภาคสนาม  ประกอบดวย  ผูควบคุมงานสนาม 
1 คน  พนักงานสัมภาษณ  5 - 6 คน    โดยผูควบคุมงานสนามทําหนาที่ประสานงาน
โดยตรงกับนักวิจัยหลักของโครงการ  ในขณะเดียวกันคณะนักวิจัยของโครงการไดจัดทีม
ออกไปควบคุมกํากับการเก็บขอมูลภาคสนามเปนระยะๆ   ตลอดชวง  เดือนกุมภาพันธ  
– เมษายน 2554  ซึ่งเปนชวงเวลาของการเก็บขอมูลภาคสนามรอบที่ 5 

วิธีการเก็บขอมูลดําเนินการเชนเดียวกับการสํารวจรอบที่ 4 โดยแบงออกเปน  
2 แบบ คือ   

แบบที่ 1 การติดตามกลุมตัวอยางเกาจากการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2 
รอบท่ี 3 และรอบที่ 4  จัดทําเปนบัญชีรายชื่อและที่อยูของกลุมตัวอยางในแตละหมูบาน   
โดยไดรับความชวยเหลือและประสานงานจากผูใหญบานหรือผูแทน  นําพนักงาน
สัมภาษณเขาไปติดตอขอความยินยอมในการกรอกแบบสอบถาม  เม่ือกลุมตัวอยาง
ยินยอมใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม  พนักงานสัมภาษณจึงแจก
แบบสอบถามและอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง 

แบบที่ 2 การเปดหมูบานใหมเพิ่มเติมจากการสํารวจรอบที่ 4  โดยดําเนินการ
ตามขั้นตอนของการสุมตัวอยางเชนเดียวกับการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  รอบที่ 3  และ
รอบที่ 4  คือ  การเก็บขอมูลไดดําเนินการตามขั้นตอนของการสุมตัวอยาง เริ่มจากการ
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ทําแผนที่หมูบาน   และทําบัญชีครัวเรือนในหมูบาน  โดยไดรับความชวยเหลือ   และ
ประสานงานจากผูใหญบาน หรือผูนําชุมชน   ขั้นที่สอง ทําการสุมครัวเรือนตัวอยาง
โดยการจับฉลาก   ข้ันที่สาม ผูควบคุมงานสนามหาจุดที่ตั้งของครัวเรือนที่สุมไดจาก
ขั้นตอนที่สอง  ข้ันที่ส่ี พนักงานสัมภาษณเขาติดตอขอความยินยอมใหสัมภาษณขอมูล
ครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยาง  เม่ือไดรับความยินยอมแลว  พนักงานสัมภาษณทําการเก็บ
ขอมูลเก่ียวกับสมาชิกในครัวเรือนจากผูใหญในครัวเรือน  เลือกคนที่เขาขายที่จะกรอก
แบบสอบถาม   และขอความยินยอมจากวัยรุนตัวอยางที่จะกรอกแบบสอบถาม 
เม่ือวัยรุนยินดีใหความรวมมือกรอกแบบสอบถามแลว   พนักงานสัมภาษณจึงอธิบาย
วิธีการกรอกแบบสอบถาม     และใหวัยรุนใชเวลากรอกแบบสอบถามตามลําพัง เม่ือ
กรอกแบบสอบถามเสร็จแลวใหสงแบบสอบถามคืนพนักงานสัมภาษณเพ่ือทําการ
ตรวจสอบความครบถวนของคําตอบ   

ในกรณีที่วัยรุนตัวอยางไมอยูบานในขณะที่ทีมวิจัยลงเก็บขอมูล  พนักงาน
สัมภาษณไดนัดหมายเวลาที่จะกลับไปพบกับวัยรุนตัวอยางอีกครั้ง ถายังไมพบอีก 
พนักงานสัมภาษณจะติดตามนัดหมายจนครบ 4 คร้ัง  ถายังไมพบวัยรุนตัวอยางก็จะ
เลือกวัยรุนตัวอยางรายใหมแทน 

โดยทั่วไปเมื่อพบวา  ทั้งวัยรุนและผูใหญที่เปนสมาชิกในครัวเรือนอยูพรอม
กันในครัวเรือน   พนักงานสัมภาษณทําการสัมภาษณขอมูลครัวเรือนจากบุคคลใน
ครัวเรือนที่เปนผูใหญกอน หลังจากน้ันจึงใหวัยรุนกรอกแบบสอบถามตามลําพัง  โดย
แยกมาจากบริเวณที่สัมภาษณผูใหญ และระมัดระวังไมใหผูใหญเขาไปแทรกแซงการ
กรอกแบบสอบถามของวัยรุน   

ในการสํารวจรอบท่ี 5  โดยเฉลี่ยวัยรุนที่เปนตัวอยางเกาใชเวลาในการกรอก
แบบสอบถามประมาณ  36 นาที  สําหรับวัยรุนที่เปนตัวอยางใหมใชเวลาประมาณ 
45 นาที     

3.5 การอบรมผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ  

ในการอบรมผูควบคุมงานสนาม  และพนักงานสัมภาษณ   ไดดําเนินการกอน
ออกทําการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยใชเวลา 5 วนั  มีประเด็นและกาํหนดการในการอบรม  
ดังนี้  
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กําหนดการอบรมพนักงานสัมภาษณ และผูควบคุมงานภาคสนาม 

 
วันที่ 1 เชา • แนะนําโครงการวิจัย  และคณะวิจัย 

• เทคนิคการสัมภาษณ 

• ประเด็นจริยธรรมการวิจัย  การเลือกครัวเรือน  การเลือกตัวอยาง  
และการใชตาราง Kish Grid 

     บาย • ทําความเขาใจแบบสอบถามสําหรับกลุมวัยรุน 
วันที่ 2  • ทําความเขาใจแบบสอบถามสําหรับกลุมผูสูบบุหร่ี 
วันที่ 3  • ทําความเขาใจแบบสอบถามสําหรับกลุมผูเลกิสูบบุหร่ี 
วันที่ 4  • ลงพ้ืนที่เพ่ือฝกเก็บขอมูลภาคสนาม  หมู 5 หมู 7 และหมู 8  

ตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
วันที่ 5 เชา • อภิปรายปญหาจากการฝกภาคสนาม  และใหคําแนะนํา 

 บาย • หนาที่ และขอบขายความรบัผิดชอบของผูควบคุมงานสนามหนาที่ 
และพนักงานสัมภาษณ 

ผูควบคุมงานสนามไดรับการอบรมเปนพิเศษในการเลือกครัวเรือน   และเลือก
คนที่เปนตัวอยางของการสํารวจโดยใชเทคนิคคิชกริด   ในขณะเดียวกันผูควบคุมงาน
สนามยังมีหนาที่ดูแลในเรื่องจํานวนตัวอยางตามที่กําหนดไวในแผนการเก็บขอมูล   
เม่ือพบปญหาตองรายงานใหนักวิจัยหลักของโครงการทราบทางโทรศัพท  หรือ
ปรึกษาหารือกันโดยตรงขณะที่ทีมนักวิจัยออกไปเย่ียมควบคุมกํากับงานสนาม   

3.6   การควบคุมคุณภาพขอมูลและงานสนาม 

การควบคุมกํากับคุณภาพขอมูลมีหลายวิธี  เพ่ือใหแนใจวา  ขอมูลที่เก็บ
รวบรวมมามีความถูกตองและมีคุณภาพ สิ่งแรกคือ ผูควบคุมงานสนามในฐานะหัวหนา
ทีมไดเดินทางรวมกับพนักงานสัมภาษณ และทําหนาที่ติดตอประสานกับผูนําชุมชน   
เพ่ือเขาเก็บขอมูล   และใหคําแนะนําพนักงานสัมภาษณอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ   
นอกจากนี้  ผูควบคุมงานสนามยังมีหนาที่ดูแลใหการดําเนินการเก็บขอมูลเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว   เม่ือมีปญหาหรือคําถามนอกเหนือจากความรูความเขาใจท่ี
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ไดรับจากการอบรม  ผูควบคุมงานสนามสามารถติดตอสอบถามขอคําปรึกษาจาก
นักวิจัยหลักของโครงการทางโทรศัพทโดยตรง 

คณะนักวิจัยของโครงการไดจัดทําแผนการติดตามงานสนามโดยออกเยี่ยมทีม
และควบคุมกํากับงานสนาม  เพ่ือใหแนใจวาพนักงานสัมภาษณทุกทีมไดรับการควบคุม
กํากับอยางเพียงพอและทั่วถึงในขณะทําการเก็บขอมูล   ในการเยี่ยมแตละครั้งมีการรับ
ฟงความคืบหนาและปญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานสนาม   พรอมทั้งใหคําแนะนําในการ
แกไขปญหาที่พบ  นอกจากน้ียังมีการสุมตรวจความถูกตองและความสมบูรณของ
แบบสอบถามที่เก็บขอมูลเสร็จแลว  เม่ือพบขอผิดพลาดไดใหคําแนะนําเพ่ือแกไขให
ถูกตองตอไป 

3.7 ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี  ไดพิจารณาประเด็นจริยธรรมในหลายดาน  ไดแก   โครงราง
การวิจัยไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  การขอความยินยอม  
การเก็บรักษาความลับของผูใหขอมูล   และการใหสิ่งตอบแทน   

โครงรางการวิจัยและเครื่องมือวิจัยไดถูกนําเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล    เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
และไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาวใหดําเนินการวิจัยได (IPSR, 
MU IRB: Ref.0517.191/0705) 

การขอความยินยอม ไดทําเปน 2 ขั้นตอน  สําหรับการเก็บขอมูลจากวัยรุน  
โดยกรณีที่พบวามีวัยรุนที่เขาขายเปนกลุมตัวอยางในครัวเรือน    ข้ันแรก คือการขอ
ความยินยอมจากผูปกครองของวัยรุนเพ่ือขอใหวัยรุนกรอกแบบสอบถาม  โดยชี้แจงให
ผูปกครองไดรับทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการ   ตลอดจนการเก็บรักษาขอมูลเปน
ความลับและใชเพ่ือการวิเคราะหในภาพรวมเทาน้ัน  รวมทั้งกรณีที่ผูปกครองตองการ
ทราบขอมูลเก่ียวกับโครงการเพิ่มเติม  สามารถติดตอกับคณะวิจัยที่สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได    เม่ือผูปกครองใหความยินยอมแลว ข้ันที่สอง เขา
พูดคุยเพ่ือขอความยินยอมจากตัววัยรุนเองอีกคร้ังหน่ึง   โดยวัยรุนที่อยูในขายของกลุม
ตัวอยางจะไดรับคําชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ   และการเก็บรักษาขอมูล
เปนความลับ เม่ือวัยรุนใหความยินยอมแลว พนักงานสัมภาษณไดขอใหวัยรุนลงนามใน
แบบใหความยินยอม (Informed consent form) ของโครงการ  
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ความเปนสวนตัว  และการเก็บรักษาความลับของผูใหขอมูล  เปนเรื่องที่

คณะวิจัยใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง    โดยใหวัยรุนกรอกแบบสอบถามตามลําพัง  
ไมใหผูใหญในครัวเรือนเขามาแทรกแซง    พนักงานสัมภาษณจะเห็นขอมูลภายหลัง
จากที่วัยรุนกรอกแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว   การเก็บรักษาขอมูลของผูกรอกเปน
ความลับ   และเก็บรักษาในที่ปลอดภัย  ไมเปดเผยชื่อของวัยรุนในรายงานผลการวิจัย 

การใหส่ิงตอบแทน  เม่ือเสร็จการกรอกแบบสอบถาม วัยรุนไดรับเงินจํานวน 
150 บาทจากโครงการ เพ่ือเปนการแสดงความขอบคุณสําหรับความรวมมือและ
ชดเชยเวลาที่ใชในการกรอกแบบสอบถาม 



 

สวนที่ 4 

ผลการวิจัย 

การนําเสนอผลการวิจัยในการสํารวจรอบที่ 5  เร่ืองการติดตามผลกระทบจาก
นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบภายใตโครงการ International Tobacco Control 
Policy Survey – Southeast  Asia: ITC-SEA (Thailand)   ในสวนนี้เปนการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลในประเด็นตางๆ  คือ  

4.1) ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5    
4.2) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5  
4.3) ปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในการสํารวจ

รอบที่ 5 
4.4) ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบที่ 3   

รอบที่ 4 และรอบที่ 5 
4.5) เปรียบเทียบปจจัยเสีย่งของการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในการสํารวจ            

รอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบที่ 3  รอบที่ 4  และรอบที่ 5 
4.6) เปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในการสํารวจ

รอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบที่ 3  รอบที่ 4  และรอบที่ 5 

4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบท่ี 5 

การสํารวจรอบที่ 5 กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุม  คือ กลุมตัวอยางเกาในการ
สํารวจรอบที่ 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 และรอบที่ 4  ที่ติดตามไดจํานวน 694 คน  และกลุม
ตัวอยางใหมที่เก็บเพิ่มในการสํารวจรอบที่ 5 จํานวน 269 คน รวมตัวอยางทั้งหมด  
963 คน 

เพศ 

ในภาพรวมกลุมตัวอยางเปนวัยรุนชายรอยละ 54.4 และวยัรุนหญิงรอยละ 45.6 
เม่ือแยกเปนกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม พบวา กลุมตวัอยางเกาเปนวัยรุน



38 

ชายรอยละ 53.7   วัยรุนหญิงรอยละ 46.3   และกลุมตัวอยางใหมเปนวัยรุนชายรอยละ 
56.1 วัยรุนหญิงรอยละ 43.9 (ตาราง 4.1 ก) 

อายุ  

ในภาพรวม  กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 18.0 ป กลุมตัวอยางเกามีอายุเฉลี่ย 19.3  
ป   สวนกลุมตัวอยางใหมมีอายุเฉลี่ย 14.7 ป จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางเกามีอายุเฉลี่ย
มากกวากลุมตัวอยางใหม  เน่ืองจากกลุมตัวอยางใหมเปนกลุมที่มีอายุระหวาง 13-17 ป 
ในขณะที่กลุมตัวอยางเกาเปนกลุมที่ไดติดตามมาจากการสํารวจในรอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบที่ 
3  และรอบที่ 4  จึงมีอายุเพ่ิมมากขึ้นในทุกรอบของการสํารวจ  (ตาราง 4.1 ก)   

การศึกษา 

การสํารวจนี้  “การศึกษา”  หมายถึง  ระดับการศึกษาที่วัยรุนสําเร็จการศึกษา
สูงสุดในชวงที่ทําการสํารวจ    ในภาพรวม  กลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใกลเคียงกัน (รอยละ 38.6 และรอยละ 37.9 
ตามลําดับ) ขณะที่กลุมตัวอยางเพียงรอยละ 7.9 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา  หรือ
ต่ํากวา  วัยรุนกลุมตัวอยางเกามีระดับการศึกษาสูงกวากลุมตัวอยางใหม  ซ่ึงสัมพันธ
กับอายุของกลุมตัวอยางเกาที่มีอายุเฉลี่ยสูงกวากลุมตัวอยางใหม (ตาราง 4.1 ข) 

อาชีพ   

กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 62.8)  มีสถานภาพเปนนักเรียน   เมื่อแยก
ระหวางกลุมตัวอยางเกาและกลุมตัวอยางใหม พบวา  กลุมตัวอยางใหมมีสถานภาพเปน
นักเรียนในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางเกามาก (รอยละ 87.7 และรอยละ 53.2 ตาม 
ลําดับ)  สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมใชนักเรียน มีเพียงรอยละ 37.2  โดยสวนมากไมได
ประกอบอาชีพ   รองลงมาเปนกรรมกร  คาขาย/เสมียน/งานบริการ   และเกษตรกร   
ตามลําดับ  (ตาราง 4.1 ค)  
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สถานภาพสมรส 

ในภาพรวม  กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 87.4) เปนโสด มีผูแตงงานแลวรอย
ละ 11.9 และหยา/แยก เพียงรอยละ 0.7 กลุมตัวอยางเกาที่แตงงานแลวมีสัดสวนที่สูง
กวากลุมตัวอยางใหมประมาณ 7 เทา (ตาราง 4.1 ง) 

เขตที่อยูอาศยั 

ในภาพรวม  กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่ง อาศัยอยูในเขตชนบท รอยละ 32.3 
อาศัยอยูในเขตเมือง  และรอยละ 17.1 อาศัยอยูในกรุงเทพฯ   กลุมตัวอยางเกาอาศัย
อยูในเขตชนบทในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ขณะที่กลุมตัวอยางใหมอาศัยอยูในกรุงเทพฯ 
ในสัดสวนที่สูงกวาเม่ือเทียบกับกลุมตัวอยางเกา  (รอยละ 21.2 และรอยละ 15.6 ตาม 
ลําดับ) (ตาราง 4.1 ง) 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 67.1) อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิก 3 – 4 คน 
จํานวนสมาชิกของครัวเรือนที่กลุมตัวอยางอาศัยอยูต่ําสุดคือ 1 คน  น่ันคือ  วัยรุนอาศัย
อยูเพียงลําพัง   จํานวนสมาชิกของครัวเรือนที่กลุมตัวอยางอาศัยอยูสูงสุดคือ 10 คน  
ในภาพรวม   มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.9 คน  โดยกลุมตัวอยางเกามีสมาชิกในครัวเรือน
เฉลี่ย 3.9 คน และกลุมตัวอยางใหมมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.7 คน   (ตาราง 4.1 จ) 

จํานวนผูสูบบุหร่ีในครัวเรือน  

ในการสํารวจนี้จํานวนผูสูบบุหร่ีในครัวเรือน  จะไมนับรวมผูตอบแบบสอบถาม  
พบวา จํานวนผูสูบบุหร่ีในครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 0.6 คน กลุมตัวอยางสวนมาก (รอยละ 
49.3)  อาศัยอยูในครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหรี่ รอยละ 39.3 อาศัยอยูในครัวเรือนที่มี   
ผูสูบบุหรี่ 1 คน   และรอยละ 11.4  อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ีมากกวา 1 คน 
โดยกลุมตัวอยางเกาอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ีมากกวา 1 คน  ในสัดสวนที่สูง
กวากลุมตัวอยางใหมเล็กนอย  (รอยละ 11.9 และรอยละ 10.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ฉ) 
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สถานภาพการสูบบุหร่ี 

ในภาพรวม  กลุมตัวอยางสูบบุหร่ีรอยละ 22.4    เม่ือแยกกลุมตัวอยางเกาและ
กลุมตัวอยางใหม  พบวา  อัตราการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางเกาสูงกวากลุมตัวอยางใหม  
(รอยละ 25.8 และรอยละ 13.8 ตามลําดับ)   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางเกามี
อายุเฉลี่ยสูงกวากลุมตัวอยางใหม  (19.3 ป และ 14.7 ป ตามลําดับ) (ตาราง 4.1ฉ)   

4.2 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5 

ในสวนนี้นําเสนอขอมูลเก่ียวกับอัตราความชุก  และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
กลุมตัวอยาง   

อัตราความชกุของการสูบบุหร่ี  

ผลการสํารวจรอบที่ 5  พบวา จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 963  คน  มีกลุมตัวอยาง 
ที่สูบบุหร่ีในชวง 30 วันกอนการสํารวจ  จํานวน 216 คน แบงเปนวัยรุนชาย 206 คน  
และวัยรุนหญิง 10 คน    สงผลใหอัตราความชุกของการสูบบุหร่ีของวัยรุนเทากับ 
22.4  วัยรุนชายมีอัตราความชุกของการสูบบุหร่ีเทากับ 39.5  และวัยรุนหญิงมี
อัตราความชุกของการสูบบุหร่ีเทากับ 2.3  โดยวัยรุนชายมีอัตราความชุกของ
การสูบบุหรี่มากกวาวัยรุนหญิงกวา 10 เทา  (ตาราง 4.2 ก) 

อายุเม่ือเริ่มสูบบุหร่ีหมดมวนครั้งแรก 

ในกลุมตัวอยางที่รายงานวา  เคยสูบบุหรี่หมดมวนจํานวน 230 ราย  พบวา  
เริ่มสูบบุหร่ีหมดมวนคร้ังแรกที่อายุเฉลี่ย 15.3 ป    โดยอายุนอยที่สุด คือ 11 ป     
โดยกลุมตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่หมดมวนนี้  มากกวาคร่ึงหน่ึง  (รอยละ 53.0) เร่ิมสูบ
บุหร่ีหมดมวน คร้ังแรกเม่ืออายุระหวาง 14 – 16 ป  เปนที่นาหวงใยวามีวัยรุนสูงถึง 1 ใน 
5 ที่เร่ิมสูบบุหร่ีตั้งแตอายุเพียง 11 – 13 ป  (ตาราง 4.2 ข) 
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เหตุผลที่สูบบุหร่ีเปนคร้ังแรก 

เม่ือถามถึงเหตุผลที่สูบบุหร่ีเปนครั้งแรก พบวา กลุมตัวอยางตอบวา สูบ
เน่ืองจากอยากรู/อยากเห็น/อยากลอง มากที่สุด (รอยละ 88.0) รองลงมาคือ สูบตาม
เพ่ือน (รอยละ 53.7) (ตาราง 4.2 ค) 

 
ความถี่ในการสูบบุหร่ี 

เม่ือถามถึงความถี่ในการสูบบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา   พบวา   กลุมตัวอยาง 
เกือบ 1 ใน 3 สูบบุหร่ีมากกวาวันละ 1 คร้ัง โดยกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีสวนมาก (รอยละ 
44.4)  รายงานวา  สูบบุหร่ีทุกวันหรือเกือบทุกวัน  ซ่ึงเปนสถานการณที่นาหวงใยมาก
สําหรับกลุมวัยรุนไทย (ตาราง 4.2 ง) 

จํานวนบุหร่ีที่สูบตอวัน 

เม่ือถามถึงจํานวนบุหร่ีที่สูบตอวันในชวง 7 วันที่ผานมา พบวา กลุมตัวอยางที่
สูบบุหร่ีสวนใหญ (รอยละ 68.6) สูบบุหร่ี 2-10 มวนตอวัน    เปนที่นาสังเกตวา  กลุม 
ตัวอยางรอยละ 11.6 สูบบุหร่ี 11-20 มวนตอวัน  และรอยละ 6.8  สูบบุหร่ีมากกวา 20 มวน
ตอวัน  ซ่ึงถือเปนปริมาณบุหร่ีที่สูงมากและอาจจัดวาเปนผูเสพติดบุหร่ี (ตาราง 4.2 ง) 

การสูบบุหร่ีเม่ืออยูกับพอแม  

กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีถึงรอยละ 73.0  รายงานวา   เคยสูบบุหร่ีเม่ืออยูกับพอแม    
โดยรอยละ 10.6 รายงานวา สูบบุหรี่บอยเมื่ออยูกับพอแม ซึ่งแสดงวา ครอบครัว
ของวัยรุนสวนใหญรับรูวา ลูกของตนเองสูบบุหร่ี โดยมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกับการสํารวจรอบที่ 4  (รอยละ 55.9) (ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ 2555) 
(ตาราง 4.2 จ) 

ประเภทของบุหร่ีที่สูบประจํา 

กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 89.8) สูบบุหร่ีที่ผลิตจากโรงงาน    โดยรอยละ 
69.9 สูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานที่มียี่หอประจํา  และรอยละ 19.9  สูบบุหรี่ที่ผลิตจาก
โรงงานแตไมมียี่หอประจํา   ในขณะที่กลุมตัวอยางรอยละ 5.1  ที่สูบบุหร่ีมวนเองมี
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แนวโนมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับการสํารวจรอบที่ 4 (รอยละ 8.7)  (ทวิมา ศิริรัศมี และ
คณะ 2555)    (ตาราง 4.2 จ) 

 
แหลงที่มาของบุหร่ีและประสบการณการซื้อบุหร่ีแบงขาย 

กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีสวนใหญ (รอยละ 87.5) ซ้ือบุหร่ีเอง รองลงมา (รอยละ 
9.7) ไดบุหร่ีมาจากเพ่ือน  และรอยละ 2.3 มีคนซื้อบุหร่ีให   มีเพียงรอยละ 0.5 ที่ตอบวา 
ไดบุหร่ีจากที่บาน    เม่ือเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในรอบที่ผานมา พบวา กลุมตัวอยาง
ที่สูบบุหร่ี ซื้อบุหร่ีมาสูบเองเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ (รอยละ 35.8 รอยละ 60.7 รอยละ 
68.2 และรอยละ 72.8  ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 ตามลําดับ) 
ในขณะที่การไดบุหร่ีจากเพื่อนมีแนวโนมลดลงตามลําดับ (รอยละ 47.8 รอยละ 29.9  
รอยละ 21.9 และรอยละ 19.9  ในการสํารวจรอบท่ี 1 รอบที่ 2 รอบท่ี 3และรอบที่ 4 
ตามลําดับ) (ทวิมา ศิริรัศมี และคณะ 2555) 

เม่ือถามถึงประสบการณการซ้ือบุหร่ีแบงขายในชวง 6 เดือนที่ผานมา   พบวา 
รอยละ 83.3 ของกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี  ตอบวา เคยซื้อบุหร่ีแบงขาย  ซ่ึงใกลเคียงกับ
ผลการสํารวจในรอบที่ผานมา ชี้ใหเห็นถึงชองวางในทางปฏิบัติในการบังคับใชกฎหมาย
หามแบงบุหร่ีขายเปนมวน (ตาราง 4.2 ฉ)  

ความรูสึกอยากสูบบุหร่ี 

ตัวชี้วัดอยางหนึ่งในการประเมินการติดบุหร่ี  คือ  ความรูสึกอยากสูบบุหร่ีทันที
เม่ือตื่นนอนตอนเชา  เม่ือถามกลุมตัวอยางถึงความรูสึกอยากสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกเม่ือตื่น
นอนตอนเชา   พบวา   มีกลุมตัวอยางถึงรอยละ 73.6  รายงานวา  เคยรูสึกอยากสูบบุหร่ี
เปนสิ่งแรกเม่ือตื่นนอนตอนเชา  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  วัยรุนที่สูบบุหร่ีเกือบสามในส่ีมี
อาการติดบุหร่ี   ในจํานวนนี้ รอยละ 16.7 รูสึกอยากสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกเม่ือตื่นนอนตอน
เชาเปนประจํา  (ตาราง 4.2 ช) 
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4.3 ปจจัยที่เก่ียวของกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในการสํารวจ
รอบที่ 5    

ในสวนนี้  นําเสนอปจจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ไดแก  ลักษณะ
ทางประชากร  จิตลักษณะของกลุมตัวอยาง  การมีพ่ีชายหรือพ่ีสาวท่ีสูบบุหร่ี   จํานวน
เพ่ือนสนิทที่สูบบุหร่ี  การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน  ความคิดเห็นตอ
การสูบบุหร่ี  ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ  ความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหร่ี
ตอสุขภาพ  แหลงโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี  แหลงโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตราย
จากการสูบบุหร่ี  และความคิดเห็นตอโฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหร่ี 

4.3.1 ลักษณะทางประชากร  และสถานภาพการสูบบุหร่ี  

อายุ  

กลุมตัวอยางในการสํารวจนี้  มีอายุระหวาง 13 - 24 ป   ในกลุมตัวอยางที่
สูบบุหร่ีมีอายุเฉลี่ย 19.0  ป   สวนกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีมีอายุเฉลี่ย 17.7 ป  จาก
การสํารวจอัตราการสูบบุหร่ีในแตละชวงอายุ พบวา   อัตราการสูบบุหร่ีต่ําสุดในกลุม
ตัวอยางที่มีอายุ 14 ป (รอยละ 2.3)   สําหรับกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 16 – 17 ป  
มีอัตราการสูบบุหร่ีมากกวารอยละ 20    และเปนที่นากังวลวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป  มีอัตราการสูบบุหร่ีมากกวารอยละ 25   ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา 
มากกวา 1 ใน 4 ของกลุมตัวอยางวัยรุนตอนปลายเปนผูสูบบุหร่ี (ตาราง 4.3.1ก) 

การศึกษา 

ในการสํารวจครั้งน้ี   กลุมตัวอยางมีทั้งผูที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียน  และผูที่
ไมไดเรียนหนังสือแลว   ผลการสํารวจ พบวา   กลุมตัวอยางที่ไมไดศึกษาอยูในโรงเรียน 
มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวากลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยูมากกวา 3 เทา (รอยละ 39.4 
และรอยละ 12.4 ตามลําดับ)   กลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยู พบวา กลุมตัวอยางที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด (รอยละ 21.9) รองลงมา  คือ กลุมตัวอยาง
ที่จบชั้นประถมศึกษาหรือต่ํากวา (รอยละ 19.4) กลุมตัวอยางที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
มีอัตราการสูบบุหร่ีต่ําสุดคือ รอยละ 1.7  สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมไดศึกษาอยูในโรงเรียน 
พบวา  กลุมตัวอยางที่จบชั้นประถมศึกษาหรือต่ํากวามีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุดถึงรอยละ 
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68.9   กลุมตัวอยางที่จบชั้นมัธยมศึกษามีอัตราการสูบบุหร่ีรองลงมาคือ รอยละ 40 – 50 
และกลุมตัวอยางที่จบการศึกษาสูงกวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีอัตราการสูบบุหร่ี
ต่ําสุดคือ รอยละ 20 (ตาราง 4.3.1ข)   

 
อาชีพ   

ในการสํารวจคร้ังนี้ อาชีพของกลุมตัวอยางแบงเบื้องตนเปน 2 กลุม  คือ นักเรียน 
และไมใชนักเรียน   เม่ือเปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนกับกลุมที่ไมใชนักเรียน   
พบวา  อัตราการสูบบุหร่ีของกลุมที่ไมใชนักเรียนสูงกวาอัตราการสูบบุหร่ีในกลุมนักเรียน    
3 เทา  (รอยละ 39.4 และรอยละ 12.4 ตามลําดับ)  เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมที่ไมใชนักเรียน  
พบวา  อาชีพกรรมกรมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุดถึงรอยละ 52.4   รองลงมาคือ ผูที่ไมมี
อาชีพ  และเกษตรกร (รอยละ 38.8 และรอยละ 37.5 ตามลําดับ)   (ตาราง 4.3.1ค) 

สถานภาพสมรส 

กลุมตัวอยางที่หยา/แยก มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุดถึง รอยละ 57.1 โดยอัตรา
การสูบบุหร่ีสูงกวากลุมตัวอยางที่โสดและแตงงานแลวถึง 2 เทา โดยที่กลุมตัวอยางที่
โสดและกลุมตัวอยางที่แตงงานแลวมีอัตราการสูบบุหร่ีใกลเคียงกันคือ รอยละ 21.7 
และรอยละ 25.4 ตามลําดับ (ตาราง 4.3.1ง) 

เขตที่อยูอาศยั 

กลุมตัวอยางรอยละ 50.6 อาศัยอยูในเขตชนบท  รอยละ 32.3 อาศัยอยูในเขต
เมือง   และรอยละ 17.1 อาศัยอยูในกรุงเทพฯ  กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมมีอัตราการสูบบุหร่ี
ไมตางกันมากนัก โดยกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด 
รองลงมาคือ เขตเมืองและเขตชนบท (รอยละ 24.2 รอยละ 22.4 และรอยละ 21.5 
ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม  เปนที่นาสังเกตวา กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในสภาพแวดลอม
ที่มีความเปนเมืองสูงมีสัดสวนของผูสูบบุหร่ีมากกวาชุมชนลักษณะชนบทเล็กนอย 
(ตาราง 4.3.1ง) 
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ภูมิภาค 

ในการสํารวจครั้งนี้ไดแบงพ้ืนที่สํารวจออกเปน  5 พ้ืนที่ คือ  กรุงเทพฯ ภาค
กลาง ภาคใต ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ผลการสํารวจ พบวา ในภาพรวม
ภาคใตมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด (รอยละ 27.0)  รองลงมา คือ กรุงเทพฯ (รอยละ 
24.2) ภาคท่ีมีอัตราการสูบบุหร่ีต่ําสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 19.7)  
เม่ือพิจารณารวมกับเพศ  พบวา  วัยรุนชายมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุดในภาคใต 
(รอยละ 47.2)  และมีอัตราการสูบบุหร่ีต่ําสุดในภาคเหนือ  (รอยละ 32.3)     สวนวัยรุน
หญิงมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดในกรุงเทพ ฯ  (รอยละ 8.3)  และอัตราการสูบบุหร่ี
ต่ําสุดในภาคใต  โดยไมพบวามีวัยรุนหญิงสูบบุหร่ีเลย เปนที่นาสังเกตวา  เม่ือ
เปรียบเทียบในระดับภาค   ภาคใตมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงในวัยรุนชายแตอัตราการ
สูบบุหร่ีต่ําในวัยรุนหญิง ในทางตรงกันขาม กรุงเทพฯ  มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงใน
วัยรุนหญิงแตอัตราการสูบบุหร่ีต่ําในวัยรุนชาย (ตาราง 4.3.1จ) 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

จํานวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือนที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่อาศัยอยูใกลเคียง
กับกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีอาศัยอยู ( 3.8 คนและ 3.9 คนตามลําดับ) โดยกลุมตัวอยาง
ที่อาศัยในครัวเรือนที่มีขนาดเล็ก (สมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน) มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด 
คือ รอยละ 28.0 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่อาศัยในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน 
มากกวา 4 คน (รอยละ 24.4) และครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน (รอยละ 
21.1)  (ตาราง 4.3.1ฉ) 

จํานวนผูสูบบุหร่ีในครัวเรือน  

ในการสํารวจนี้   จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือนไมนับรวมกลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถาม    ซึ่งจากผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่มี
จํานวนผูสูบบุหรี่มากกวา 2 คนขึ้นไป   มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด (รอยละ 33.3) 
รองลงมา  คือ  กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีจํานวนผูสูบบุหร่ี 1-2 คน (รอยละ 
25.7) สําหรับครัวเรือนที่ไมมีผูสูบบุหร่ีเลยมีอัตราการสูบบุหร่ีต่ําสุดคือ รอยละ 18.7  
กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ีเฉลี่ยสูงกวากลุมตัวอยางที่ไม
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สูบบุหร่ีเล็กนอย  (0.8 คนและ 0.6 คน ตามลําดับ)  จะเห็นวา จํานวนผูสูบบุหรี่ใน
ครัวเรือนมีความสัมพันธกับอัตราการสูบบุหรี่ โดยกลุมตัวอยางที่อยูในครัวเรือนที่มี
จํานวนผูสูบบุหร่ีมากขึ้นจะมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงขึ้นตามไปดวย (ตาราง 4.3.1ช) 

 
4.3.2  การมีพ่ีชายหรือพี่สาวท่ีสูบบุหร่ี  และสถานภาพการสูบบุหร่ี 

กลุมตัวอยางที่มีพ่ีชายหรือพ่ีสาวสูบบุหร่ี  มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวากลุมตัวอยาง
ที่พ่ีชายหรือพ่ีสาวไมสูบบุหร่ีเล็กนอย (รอยละ 24.2 และรอยละ 21.8 ตามลําดับ) ซ่ึงผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับขอมูลในรอบที่ผานมาที่พบวา การสูบบุหร่ีของพี่ชาย
หรือพ่ีสาวสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของวัยรุน   อยางไรก็ตาม  เปนที่นาสังเกตวา  กลุม
ตัวอยางที่ระบุวา ไมทราบวาพ่ีชายหรือพ่ีสาวสูบบุหร่ีหรือไม  มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด 
คือรอยละ 32.8  (ตาราง 4.3.2)  

4.3.3 จํานวนเพ่ือนสนิททีสู่บบุหร่ี  และสถานภาพการสูบบุหร่ี 

งานวิจัยที่ผานมาแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของเพื่อนตอพฤติกรรมของวัยรุน ใน
การสํารวจคร้ังน้ี  ไดสอบถามถึงสถานภาพการสูบบุหร่ีของเพื่อนสนิท 5 คน   พบวา   
กลุมตัวอยางที่ไมมีเพ่ือนสนิทที่สูบบุหร่ีมีอัตราการสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 1.4   ขณะที่
กลุมตัวอยางที่เพ่ือนสนิททั้ง 5 คนสูบบุหร่ีมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงถึงรอยละ 71.1 และ
อัตราการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ี  
ผลการศึกษานี้  ยังสอดคลองกันในทุกรอบของการสํารวจ  และสนับสนุนงานวิจัยที่ผาน
มาในประเด็นของอิทธิพลของเพื่อนตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน (ตาราง 4.3.3) 

4.3.4  การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจาํวัน และสถานภาพการ
สูบบุหร่ี 

กลุมตัวอยางจากการสํารวจรอบท่ี 5  มากกวารอยละ 95  นับถือศาสนาพุทธ 
สวนที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต  และศาสนาอื่นๆ   เมื่อวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางการสูบบุหรี่กับการนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน 
พบวา กลุมตัวอยางที่นําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวันตลอดเวลา  มีอัตรา
การสูบบุหรี่ต่ําสุด  และกลุมตัวอยางที่ไมเคยหรือแทบไมเคยนําคําสอนทางศาสนามา
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ใชในชีวิตประจําวัน  มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (รอยละ 18.7 และรอยละ 38.1 
ตามลําดับ)   (ตาราง 4.3.4) 

4.3.5 จิตลักษณะและสถานภาพการสูบบุหร่ี   

จิตลักษณะของวัยรุนมักจะเก่ียวของกับพฤติกรรมและการแสดงออกของวัยรุน   
ในการสํารวจรอบที่ 5  ไดวิเคราะหขอมูลดานจิตลักษณะของกลุมตัวอยางรวมกับสถานภาพ 
การสูบบุหร่ี โดยใหกลุมตัวอยางรายงานความรูสึกของตนเองในชวง 2 สัปดาหกอนการ
สํารวจ  ผลการวิเคราะหเปนดังน้ี  

ความรูสึกเศรา 

ในภาพรวม   กลุมตัวอยางสวนมาก (รอยละ 54.2) รูสึกเศราบางครั้ง  รอยละ 
5.5  รูสึกเศราหลายคร้ัง  มีเพียงรอยละ 2.5 รูสึกเศราตลอดเวลา และมีรอยละ 37.8 ที่
รายงานวา ไมเคยรูสึกเศราเลย  เม่ือพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง   
พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีรูสึกเศรามากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี   โดย
กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีรอยละ 12.0 รายงานวา รูสึกเศราหลายครั้งหรือเศราตลอดเวลา    
ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่เพียงรอยละ 6.8 ที่รายงานความรูสึกดังกลาว   
นอกจากน้ี  กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีรายงานวา   ไมเคยรูสึกเศราเลยมากกวากลุม
ตัวอยางที่สูบบุหร่ี (รอยละ 40.3 และรอยละ 29.2 ตามลําดับ)  (ตาราง 4.3.5ก) 

ความเห็นตอการกระทําของตนเอง 

ในภาพรวม กลุมตัวอยางรอยละ 63.3 เห็นวา การกระทําของตนเองถูกตองเปน
สวนใหญ   รอยละ 32.7 เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดหลายเรื่อง  และมีเพียงรอยละ 4.0  
ที่เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดทุกเร่ือง   เม่ือพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี   พบวา 
กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีสวนใหญ (รอยละ 69.3) เห็นวา ตนเองทําถูกตองเปนสวนใหญ  
ขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี เพียงรอยละ 42.6 มีความเห็นดังกลาว  กลุมตัวอยางที่ไม
สูบบุหร่ีเพียงรอยละ 27.8 เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดหลายเรื่อง  ขณะที่กลุมตัวอยางที่
สูบบุหร่ีคร่ึงหน่ึง (รอยละ 49.5) เห็นวา ตนเองทําผิดพลาดหลายเรื่อง  นอกจากน้ี มีกลุม
ตัวอยางที่สูบบุหร่ีเห็นวา ตนเองทําผิดพลาดทุกเร่ืองมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี
มากกวา 2 เทา (รอยละ 7.9 และรอยละ 2.9 ตามลําดับ)  แสดงใหเห็นวา  ผูที่ไมสูบบุหร่ี
ม่ันใจในความถูกตองของการกระทําของตนเองมากกวาผูที่สูบบุหร่ี  (ตาราง 4.3.5ก) 
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ความรูสึกตอตนเอง 

ในภาพรวม  กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 79.6) ที่รูสึกชอบตัวเอง   มีรอยละ 
15.9 ที่รูสึกไมชอบตัวเอง และเพียงรอยละ 4.5 ที่รูสึกเกลียดตัวเอง    เม่ือพิจารณาตาม
สถานภาพการสูบบุหร่ี  พบวา  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีรายงานวา  รูสึกไมชอบตัวเองใน
สัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเกือบ 3 เทา (รอยละ 31.5 และรอยละ 11.4 
ตามลําดับ)   และกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีรายงานวา  รูสึกชอบตัวเองในสัดสวนที่สูง
กวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี (รอยละ 84.5 และรอยละ 63.0 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.5ข) 

ความรูสึกโดดเด่ียว 

ในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 77.5) รายงานวา ไมรูสึกโดดเด่ียว 
กลุมตัวอยางรอยละ 19.8 รายงานวา รูสึกโดดเด่ียวหลายครั้ง และกลุมตัวอยางเพียง
รอยละ 2.7 รายงานวา รูสึกโดดเด่ียวตลอดเวลา   เมื่อพิจารณาตามสถานภาพการสูบ
บุหรี่ พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่รายงานวา   รูสึกโดดเด่ียวหลายครั้งหรือตลอดเวลา
ในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีมากกวา 2 เทา (รอยละ 40.2 และรอยละ 
17.4 ตามลําดับ) (ตาราง 4.3.5ข) 

4.3.6 ความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ี  และสถานภาพการสูบบุหร่ี 

ผลจากการสํารวจความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในการสํารวจ
รอบที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ เห็นวา การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่นารังเกียจใน
สัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีมากกวา 2 เทา (รอยละ 57.6 และรอยละ 24.1 
ตามลําดับ)  

กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเห็นวา   สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหร่ีในสัดสวนที่
สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเพียงเล็กนอย (รอยละ 38.3 และรอยละ 31.9 ตามลําดับ)   

สําหรับประเด็น  การสูบบุหร่ีทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้นนั้น  พบวา  กลุม
ตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีรอยละ 31.7 รายงานวา เห็นดวยกับประเด็นดังกลาว   ขณะที่กลุม
ตัวอยางที่สูบบุหร่ีเห็นดวยกับประเด็นนี้เพียงรอยละ 20.8 จึงควรมีการรณรงคเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในประเด็นดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี 
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ประเด็นที่วา คนรุนราวคราวเดียวกับกลุมตัวอยางที่ไดรับความนิยมสวนใหญ
สูบบุหร่ีน้ัน  พบวา  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเห็นดวยกับประเด็นดังกลาวในสัดสวนที่สูง
กวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเพียงเล็กนอย  (รอยละ 22.2 และรอยละ 19.7 ตามลําดับ)   

ในประเด็นที่เก่ียวกับการยอมรับการสูบบุหร่ีของเพศหญิงและเพศชาย พบวา 
กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีระบุวา  ยอมรับไดที่ผูชายอายุ 15 - 25 ป สูบบุหร่ีในสัดสวนที่สูง
กวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีมากกวา 2 เทา  (รอยละ 23.1 และรอยละ 12.3 ตามลําดับ)  
ในขณะที่กลุมตัวอยางทั้งที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีเพียงสวนนอยที่ยอมรับการที่ผูหญิง
อายุ 15-25 ป สูบบุหร่ี  และพบความแตกตางเพียงเล็กนอยระหวางทั้ง 2 กลุม (รอยละ 
6.5 และรอยละ 5.5 ตามลําดับ)  ชี้ใหเห็นวา วัยรุนไทยยอมรับการสูบบุหร่ีของเพศ
ชายมากกวาการสูบบุหร่ีของเพศหญิง  และวัยรุนที่สูบบุหร่ียอมรับการสูบบุหร่ี
มากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี    ซ่ึงทัศนคติดังกลาวสอดคลองกับผลการสํารวจทุกรอบที่
ผานมา   ทัศนคติดังกลาวนาจะสงผลใหอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนหญิงไทยต่ํากวา
วัยรุนชายและยังต่ํากวาเม่ือเปรียบเทียบกับบางประเทศในยุโรป และอเมริกา  ซ่ึงอัตรา
การสูบบุหร่ีของวัยรุนหญิงใกลเคียงหรือสูงกวากับวัยรุนชาย  (Griesbacha, Amosb 
and Curriea, 2003; Eaton et. al., 2011) 

ในประเด็น การสูบบุหร่ีเปนสัญลักษณของความทันสมัยน้ัน   ทั้งกลุมตัวอยางที่
สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีเพียงสวนนอยที่เห็นดวยกับความคิดดังกลาว   อยางไรก็ตาม กลุม
ตัวอยางที่สูบบุหร่ีก็ยังเห็นดวยกับความคิดดังกลาวในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไม
สูบบุหร่ีเกือบ 3 เทา  (รอยละ 8.8 และรอยละ 3.1 ตามลําดับ)    

สําหรับประเด็น การสูบบุหร่ีชวยควบคุมนํ้าหนักตัว  พบวา กลุมตัวอยางทั้งที่
สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่เพียงสวนนอยที่เห็นดวยกับประเด็นดังกลาว  แตกลุมตัวอยาง
ที่สูบบุหร่ีก็ยังเห็นดวยกับประเด็นดังกลาวในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี 
มากกวา  2 เทา (รอยละ 6.0 และรอยละ 2.8 ตามลําดับ)   (ตาราง 4.3.6ก) 

ในภาพรวม กลุมตัวอยางเกือบรอยละ 90 เห็นวา การสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ไมดี/ไมดี
มาก และมีเพียงรอยละ 2.4 ที่เห็นวา การสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ดี/ดีมาก    กลุมตัวอยางที่ไม
สูบบุหร่ีสวนมาก (รอยละ 59.9) เห็นวา การสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ไมดีมาก  ขณะที่กลุมตัวอยาง
ที่สูบบุหร่ีเพียงรอยละ 20.9  ที่เห็นวาการสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ไมดีมาก   มีกลุมตัวอยางที่
สูบบุหร่ีถึงรอยละ 22.8  เห็นวา การสูบบุหร่ีเปนเรื่องธรรมดา   ซ่ึงสูงกวากลุมตัวอยางที่
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ไมสูบบุหร่ีเกือบ 5 เทา   นอกจากน้ี  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี ยังเห็นวา การสูบบุหร่ีเปน
สิ่งที่ดี/ดีมาก สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีถึง 7.5  เทา  (รอยละ 7.5  และรอยละ 
1.0 ตามลําดับ) ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอการ
สูบบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี  (ตาราง 4.3.6ข)    

4.3.7 ความคิดเห็นตอบริษัททีผ่ลิตยาสูบ  และสถานภาพการสูบบุหร่ี 

ในภาพรวม กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีมีทัศนคติที่ดีตอบริษัทที่ผลิตบุหร่ีมากกวา
กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี  จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางประมาณคร่ึงหน่ึง  เห็นวา 
บริษัทที่ผลิตบุหร่ีไมควรไดรับอนุญาตใหทําการสงเสริมการขายบุหร่ี   และควรจํากัดให
จัดทําซองบุหร่ีแบบเรียบๆ โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเห็นดวยกับทั้ง 2 ประเด็นดังกลาว
ในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี   กลุมตัวอยางรอยละ 26.3 เห็นวา บริษัทที่
ผลิตบุหร่ีบิดเบือนความจริงเก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี   โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบ
บุหร่ีเห็นดวยกับประเด็นดังกลาวในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเล็กนอย 
(รอยละ 27.6 และรอยละ 21.8 ตามลําดับ)    

ในภาพรวม รอยละ 18.5 ของกลุมตัวอยางเห็นวา  บริษัทที่ผลิตบุหร่ีพยายาม
ทําใหคนรุนเดียวกับตนเองหันมาสนใจการสูบบุหร่ี  โดยรอยละ  21.3  ของกลุมตัวอยาง
ที่ไมสูบบุหร่ีเห็นดวยกับประเด็นดังกลาว   ในขณะที่มีเพียงรอยละ 8.8  ของกลุมตัวอยาง
ที่สูบบุหร่ีที่มีความเห็นดังกลาว   กลุมตัวอยางเพียงสวนนอย (รอยละ 8.6) เห็นวา  บริษัท
ที่ผลิตบุหร่ีไดทําสิ่งที่ดีใหแกชุมชน  โดยกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีที่เห็นดวยกับประเด็น
ดังกลาวมีสัดสวนสูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีเล็กนอย (รอยละ 9.7 และรอยละ 8.3 
ตามลําดับ)  (ตาราง 4.3.7) 

4.3.8 ความรูเร่ืองผลกระทบของการสูบบหุร่ีตอสุขภาพ และสถานภาพ          
การสูบบุหร่ี 

ในการสํารวจความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพ  ไดสอบถาม
กลุมตัวอยางวา  การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของปญหาสุขภาพและโรคตาง ๆ เชน มะเร็ง 
โรคหัวใจ โรคปอด ใชหรือไม   ผลการสํารวจ   ในภาพรวม พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยาง
มีความรูในระดับดีมาก  (ตอบถูกตองสูงกวา รอยละ 90)  ไดแก  การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุ
ของกลิ่นปาก (รอยละ 96.2)   โรคมะเร็งปอดในผูไมสูบบุหร่ีที่ไดรับควันบุหร่ีมือสอง 
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(รอยละ 94.9) โรคถุงลมโปงพอง (รอยละ 94.0)   และการสูบบุหร่ีสงผลใหผูสูบบุหร่ีแก
เร็วกวาอายุ (รอยละ 94.9)  

ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความรูในระดับรองลงมา  ไดแก  การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุ
ของโรคหลอดเลือดสมอง (รอยละ 77.3) โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหร่ีเพศ
ชาย (รอยละ 76.9)   และโรคหัวใจวาย (รอยละ 71.7)   กลุมตัวอยางเพียงรอยละ 63.7 
ที่รูวาการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของเนื้อตายบริเวณปลายมือปลายเทา (Gangrene)   และ
รอยละ 48.7 ที่รูวาการสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของการแทงบุตร   ทั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ไม
สูบบุหร่ีมีความรูเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ีดีกวากลุมตัวอยางที่
สูบบุหร่ีในทุกขอคําถาม (ตาราง 4.3.8) 

4.3.9 แหลงโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี  และสถานภาพการสูบบุหร่ี 

ประเทศไทยมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 โดย
มีสาระเก่ียวกับการหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีทุกรูปแบบ   อยางไรก็ตาม  ในสภาพ
ความเปนจริงยังมีการสงเสริมการขายบุหร่ีในสถานที่ตางๆ   จากการสํารวจประสบการณ
ของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีในชวง 6 เดือนที่ผานมา   พบวา   
แหลงที่กลุมตัวอยางเคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีมากที่สุด   ไดแก  รานคายอย/
รานคาใหญ (รอยละ 37.2)  รองลงมาคือ ผูขายเรตามทองถนน (รอยละ 22.3) สถาน
บันเทิงประเภทตางๆ (รอยละ 21.8) และคอฟฟช็อป (รอยละ 13.2)   เม่ือพิจารณาตาม
สถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา สถานที่ที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเคยเห็นโฆษณา/สงเสริม
การขายบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีมากคือ สถานบันเทิงและคอฟฟช็อป   
ทั้งนี้เน่ืองจากพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอาจสัมพันธกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง 
(ตาราง 4.3.9) 

4.3.10 แหลงโฆษณา/ขาวสารเก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี  และ
สถานภาพการสูบบุหร่ี 

เม่ือถามถึง แหลงโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีในชวง 6 
เดือนที่ผานมา กลุมตัวอยางระบุแหลงที่เห็นโฆษณา/ขาวสาร ใน 3 อันดับแรก ไดแก 
ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี (รอยละ 83.7)    โทรทัศน (รอยละ 79.5)   และโปสเตอร 
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(รอยละ 70.0) โดยกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงดังกลาวใน
สัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี (ตาราง 4.3.10) 

4.3.11  การรณรงค “พอแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหร่ี” และสถานภาพการ
สูบบุหร่ี 

ในชวงกอนการสํารวจรอบที่ 5 ไดมีการรณรงคผานสื่อโทรทัศน ที่มีเนื้อหาวา 
“พอแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหรี่” การสํารวจผลจากการรณรงคดังกลาว พบวา กลุม
ตัวอยางรอยละ 65.2 เคยเห็นการรณรงค “พอแมจะเสียใจ หากลูกสูบบุหร่ี” โดยมากกวา
คร่ึงหนึ่งของกลุมตัวอยางที่เคยเห็น   รายงานวา การรณรงคดังกลาวเก่ียวของกับตนเอง
มาก  และอีกหน่ึงในสาม เห็นวา เก่ียวของกับตนเองบาง และมีเพียงรอยละ 13.2  ที่
เห็นวา การรณรงคดังกลาวไมเก่ียวของกับตนเอง (ตาราง 4.3.11ก-ข) 

4.3.12  การรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีและสถานภาพการสูบบุหร่ี 

เม่ือสอบถามกลุมตัวอยางวา เคยเห็นหรือไดยินเก่ียวกับการรณรงคตอตานการ
สูบบุหร่ีหรือไม กลุมตัวอยางรอยละ 66.9 ระบุวา เคยเห็นหรือไดยินเก่ียวกับการรณรงค
ตอตานการสูบบุหร่ี   เม่ือสอบถามกลุมตัวอยางถึงความคิดเห็นตอผลของโฆษณาใน
รูปแบบตางๆ  ที่พูดถึงอันตรายจากสูบบุหร่ี  หรือกระตุนใหเลิกสูบบุหร่ี  พบวา กลุม
ตัวอยางประมาณสามในสี่ ระบุวา การรณรงคตอตานการสูบบุหร่ีนําไปสูการพูดคุย
เก่ียวกับผลของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพระหวางสมาชิกในครอบครัว   และรอยละ 68.9 
ระบุวา  การรณรงคฯ นําไปสูการพูดคุยเก่ียวกับผลของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพในกลุม
เพ่ือน  นอกจากน้ี  กลุมตัวอยางประมาณคร่ึงหนึ่ง ระบุวา การรณรงคตอตานการสูบ
บุหร่ีสามารถลดโอกาสการสูบบุหร่ีในอนาคต  ขณะเดียวกัน กลุมตัวอยางประมาณรอยละ  
90 เห็นวา การโฆษณาเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหร่ีรูปแบบตางๆ มีผลทําใหวัยรุนหญิง
ไมคิดจะสูบบุหร่ี  โดยสัดสวนของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ และไมสูบบุหรี่มีความเห็น
ใกลเคียงกันในทั้ง 4 ประเด็นดังกลาวขางตน  (ตาราง 4.3.12ก-จ) 
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4.4  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบท่ี 1 รอบที่ 2     รอบที่ 3 
รอบที่ 4 และรอบที่ 5 

สวนนี้เสนอลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบที่ 
3 รอบท่ี 4 และรอบที่ 5 โดยในการสํารวจ 4 รอบหลัง กลุมตัวอยางประกอบดวยกลุม
ตัวอยางเกาที่ติดตามไดในการสํารวจรอบที่ผานมา และกลุมตัวอยางใหม  ในการสํารวจ
รอบท่ี 1 มีกลุมตัวอยาง 1,000 คน  การสํารวจรอบที่ 2 มีกลุมตัวอยาง 962 คน   การ
สํารวจรอบที่ 3 มีกลุมตัวอยาง 1,096 คน การสํารวจรอบที่ 4 มีกลุมตัวอยาง 958 คน 
และการสํารวจรอบที่ 5 มีกลุมตัวอยาง 963 คน  

เพศ 

สัดสวนของกลุมตัวอยางวัยรุนชายสูงกวากลุมตัวอยางวัยรุนหญิงเล็กนอยใน
ทุกรอบการสํารวจ และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่  5 (รอยละ 
51.7 รอยละ 52.3  รอยละ 53.1 รอยละ 54.6 และรอยละ 54.4  ในการสํารวจรอบที่ 1 
รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.4ก) 

อายุ 

อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในทุกรอบการสํารวจ (14.8 ป 15.7 ป 
16.6 ป  17.4 ป และ 18.0 ป   ในการสํารวจรอบที่ 1  รอบท่ี 2  รอบท่ี 3  รอบท่ี 4 และ
รอบท่ี 5 ตามลําดับ)  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกลุมตัวอยางเกาจะมีอายุเพ่ิมขึ้นประมาณ 1 ป
ในทุกรอบการสํารวจ  (ตาราง 4.4ก) 

สถานภาพการศึกษา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพเปนนักเรียน  แตสัดสวนของกลุมตัวอยางที่
มีสถานภาพเปนนักเรียนลดลงในทุกรอบของการสํารวจ (รอยละ 89.6  รอยละ 82.2  
รอยละ 78.2 และรอยละ 67.7 และรอยละ 62.8   ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 
3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ)  (ตาราง 4.4ข) 
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ระดับการศึกษาที่จบสูงสดุ 

ในการสํารวจรอบที่ 1  ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน  ในการสํารวจรอบที่ 2  การศึกษาของกลุมตัวอยาง
สวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน    สําหรับในการสํารวจรอบที่ 3  รอบท่ี 4 และ
รอบที่ 5 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญ  อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย    โดยในการสํารวจรอบที่ 5 กลุมตัวอยางมีการศึกษาอยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายใกลเคียงกัน (รอยละ 38.6 และ
รอยละ 37.9 ตามลําดับ) ซ่ึงอาจสัมพันธกับอายุของกลุมตัวอยางที่เพ่ิมขึ้น (ตาราง 4.4ค) 

สถานภาพสมรส 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนโสด อยางไรก็ตาม สัดสวนของกลุมตัวอยางที่แตงงาน
แลวมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในทุกรอบการสํารวจ  และเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจนในการสํารวจรอบ
ที่ 5   (รอยละ 0.6  รอยละ 2.8  รอยละ 4.7 และรอยละ 7.1  และรอยละ 11.9  ในการ
สํารวจรอบที่ 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ)  ขณะที่สัดสวนของ
การหยา/แยก คอยๆเพิ่มขึ้นหลังการสํารวจรอบที่ 3 (รอยละ 0.0   รอยละ 0.1 รอยละ 0.1 
และรอยละ 0.4 และรอยละ 0.7 ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 และ
รอบที่ 5 ตามลําดับ)  (ตาราง 4.4ง) 

เขตที่อยูอาศยั 

กลุมตัวอยางมากกวาคร่ึงอาศัยอยูในเขตชนบท    แตมีแนวโนมลดลงในทุกรอบ
การสํารวจ (รอยละ 69.6   รอยละ 65.8 รอยละ 63.5 และรอยละ 52.7 และรอยละ 50.6 
ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบท่ี 2 รอบที่ 3 รอบท่ี 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ)   ขณะท่ี 
สัดสวนของกลุมตัวอยางทั้งที่อาศัยอยูในเขตเมืองและกรุงเทพฯ มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นใน
ภาพรวม (ตาราง 4.4ง) 
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จํานวนสมาชกิในครัวเรือน 

ในทุกรอบการสํารวจ   กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิก  
3 - 4 คน  อยางไรก็ตาม  กลุมตัวอยางมีแนวโนมที่จะอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กลง   
โดยกลุมตัวอยางที่อาศัยในครัวเรือนขนาดใหญที่มีจํานวนสมาชิก 7 คนขึ้นไป มีแนวโนม
ลดลง (รอยละ 10.4 รอยละ 10.1 รอยละ 4.7  รอยละ 5.1 และรอยละ 1.7 ในการสํารวจ
รอบท่ี 1  รอบที่ 2  รอบที่ 3   รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ)  นอกจากนี้  จํานวน
สมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือนมีแนวโนมลดลง  (4.5 คน   4.4 คน   4.0 คน   4.1 คน  และ 
3.9 คน  ในการสํารวจรอบที่ 1  รอบท่ี 2  รอบท่ี 3   รอบท่ี 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ)   
(ตาราง 4.4จ) 

จํานวนผูสูบบุหร่ีในครัวเรือน 

ในทุกรอบการสํารวจ  กลุมตัวอยางอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือน
สูบบุหร่ีเฉลี่ย 0.6 - 0.8 คน  โดยกลุมตัวอยางเกือบคร่ึง อาศัยอยูในครัวเรือนที่ไมมีสมาชิก
ในครัวเรือนสูบบุหร่ี (รอยละ 40.3  รอยละ 47.6  รอยละ 48.6   รอยละ 45.4  และรอย
ละ 49.3   ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ) 
และกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูสูบบุหร่ี  3 - 6 คน  มีแนวโนนลดลงในทุก
รอบการสํารวจ  (รอยละ 3.6  รอยละ 3.0  รอยละ 2.3  รอยละ 2.2 และรอยละ 1.8 ใน
การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ) (ตาราง 4.4ฉ) 

4.5  เปรียบเทียบปจจัยเสีย่งของการสบูบุหร่ีของกลุมตัวอยางใน              
การสํารวจรอบที่ 1  รอบท่ี 2  รอบที่ 3  รอบท่ี 4 และรอบที่ 5   

การปองกันและควบคุมไมใหวัยรุนสูบบุหร่ีมีเหตุผลสําคัญอยูบนความจริงที่วา
โอกาสที่บุคคลผูหน่ึงจะเปนผูสูบบุหร่ีมีนอยมาก หากคนผูน้ันไมไดเร่ิมสูบบุหร่ีในชวง
วัยรุน (US Department of Health and Human Services, 1994) ในขณะที่การ
ศึกษาวิจัยที่ผานมาชี้ใหเห็นวา ชวงอายุที่ผูสูบบุหร่ีจะเลิกสูบบุหร่ีไดสําเร็จมีทิศทางตรง
ขามกับอายุที่เริ่มสูบบุหร่ี    หากผูสูบบุหร่ีเร่ิมสูบบุหร่ีในชวงวัยรุนที่อายุยังนอย จะ
สามารถเลิกสูบบุหร่ีไดชา ทําใหชวงเวลาที่ยังคงสูบบุหร่ีอยูสะสมรวมกันเปนเวลาหลาย
สิบป   ซ่ึงสะทอนปญหาดานสุขภาพที่ตามมาจากการสูบบุหร่ี โดยการสูบบุหร่ีตอเน่ือง
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เปนระยะเวลายาวนานยอมสงผลใหเกิดการเจ็บปวยรุนแรง และเสียชีวิตอันเน่ืองมาจาก
การสูบบุหร่ี  (Coambs, Seline and Kozlowski, 1992; Breslau and Peterson,1996)   

ปจจัยดานคุณลักษณะทางประชากร ภาวะแวดลอม สังคม และพฤติกรรมตางมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน   ซ่ึงการทําความเขาใจอิทธิพลของปจจัย
ตางๆ  เหลาน้ีตอความเสี่ยงในการสูบบุหร่ีของวัยรุน จะเอ้ือประโยชนในการดําเนิน
กิจกรรมการรณรงคปองกันการสูบบุหร่ีของวัยรุนไดอยางมีประสิทธิภาพ    อยางไรก็
ตาม  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเสี่ยงในการสูบบุหร่ีของวัยรุน อาจเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลา สภาพเศรษฐกิจสังคม และการปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐ    

ในสวนนี้ไดทําการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีของวัยรุนในการสํารวจ
รอบท่ี 5 รวมกับการเปรียบเทียบผลการสํารวจในรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 4   โดยใชการ
วิเคราะหขอมูลแบบถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression Analysis) เพ่ือศึกษาปจจัย
เสี่ยงการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง  ปจจัยที่นํามาใชวิเคราะห แบงเปน 3 กลุม คือ 

1. ปจจัยทางประชากร  ประกอบดวย  อายุ เพศ  เขตท่ีอยูอาศัย  สถานภาพ
การศึกษา 

2. ปจจัยภายใน  ประกอบดวย  ความรูสึกตอตนเอง  ความเห็นตอส่ิงที่ตนเอง
กระทํา  ความรูสึกเศรา ความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ี  และการบริโภค
แอลกอฮอล 

3. ปจจัยภายนอก  ประกอบดวย  จํานวนเพ่ือนสนิทที่สูบบุหร่ี  จํานวนสมาชิก
ในครอบครัวที่สูบบุหร่ี  การมีพ่ีชายหรือพ่ีสาวสูบบุหร่ี  การจํากัดพ้ืนที่สูบ
บุหร่ีในบาน จํานวนแหลงที่เคยเห็นการโฆษณาบุหร่ี  จํานวนแหลงที่เคย
เห็นการโฆษณาขาวสารเก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี และความถี่ใน
การเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  (มีเฉพาะในการสํารวจในรอบที่ 1 ถึง
รอบที่ 4  แตไมมีการสํารวจขอมูลสวนนี้ในรอบที่ 5 )   
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจรอบที่  5   สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 
(ตาราง 4.5) 

• เพศ  พบวา เพศเปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง โดยกลุม
ตัวอยางชายมีความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางหญิงประมาณ 
20 เทา 

• สถานภาพการศึกษา กลุมตัวอยางที่ไมใชนักเรียน/นักศึกษามีความเส่ียงตอ
การสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ประมาณ 2 เทา 

• ความรูสึกตอตนเอง กลุมตัวอยางที่ไมชอบตัวเอง    มีความเส่ียงตอการ
สูบบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางที่ชอบตัวเอง  4 เทา 

• ความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ี กลุมตัวอยางที่เห็นวาการสูบบุหร่ีเปนสิ่ง
ธรรมดามีความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางที่เห็นวาการสูบ
บุหร่ีเปนสิ่งไมดีอยางยิ่งมากกวา 4 เทา นอกจากน้ี  ระดับความคิดเห็นใน
แงลบตอการสูบบุหร่ีที่สูงขึ้น   ยังชวยเปนเกราะปองกันไมใหตกเปนกลุม
เสี่ยงของการสูบบุหร่ีไดมากย่ิงขึ้นดวย   

• จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ี (จากจํานวนเพื่อนสนิท 5 คน)   พบวา หาก
จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ีเพ่ิมขึ้น   ความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีของกลุม
ตัวอยางจะเพ่ิมขึ้นดวย   โดยจํานวนเพ่ือนสนิทที่สูบบุหร่ี เพ่ิมขึ้น 1 คน จะ
ทําใหความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีเพ่ิมขึ้น 2 เทา 

• พ้ืนที่ที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีในบาน เพ่ิมความเสี่ยงในการสูบบุหร่ีของกลุม
ตัวอยาง กลาวคือ กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในบานที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีใน
บานไดทุกพ้ืนที่    มีความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางที่อาศัย
อยูในบานที่ไมอนุญาตใหสูบบุหร่ีในบานเลยเกือบ 3 เทา   นอกจากน้ี  ผล
การวิเคราะหในสวนนี้ยังสะทอนใหเห็นวา การจํากัดพ้ืนที่สูบบุหร่ีในบาน
เพียงบางพ้ืนที่น้ัน แมชวยปองกันไมใหวัยรุนตกเปนกลุมเสี่ยงในการสูบ
บุหร่ีไดแตไมดีเทาการหามสูบบุหร่ีทุกพ้ืนที่ในบาน   เน่ืองจาก กลุม
ตัวอยางที่อาศัยอยูในบานที่อนุญาตใหสูบบุหร่ีในบานไดบางเวลา/บางพื้นที่   
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มีความเส่ียงตอการสูบบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในบานที่ไม
อนุญาตใหสูบบุหร่ีในบานไดเลยเกือบ 2 เทา 

• ความถี่ในการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี สะทอนระดับความเสี่ยง
ในการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง กลาวคือ กลุมตัวอยางที่เคยเห็นฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี่บอยครั ้งมาก  มีความเสี ่ยงตอการสูบบุหรี่มากกวา 
กลุมตัวอยางที่ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี 3.5 เทา   ทั้งนี้อาจ
เน่ืองจากกลุมตัวอยางที่เคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอยคร้ังมาก 
เปนกลุมที่สูบบุหรี่เปนประจํา หรือบอยมาก จึงเห็นคําเตือนบนซองบุหร่ี
บอยมากดวยเชนกัน 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางใน
การสํารวจทั้ง 5 รอบ พบวา เพศ และจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหร่ี  เปนปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญในทุกรอบการสํารวจ    

สําหรับประเด็นดานการดื่มเหลา/เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา มีผลสรุปที่
ชัดเจนวา เปนปจจัยเสี่ยงสําคัญตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในการสํารวจทั้ง 4 รอบ
ที่ผานมา จึงไมมีการวิเคราะหซํ้าในการสํารวจรอบนี้ 

ปจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง  เฉพาะในการสํารวจ
บางรอบ ดังน้ี     

• อายุ และการมีพ่ีชายหรือพ่ีสาวสูบบุหร่ี เปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบหุร่ี
ของกลุมตัวอยาง   ในการสํารวจรอบที่ 2    

• ความรูสึกตอตนเองเปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง  ใน
การสํารวจรอบที่ 3 และรอบที่ 5 

• ความรูสึกเศราเปนปจจัยเสีย่งตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง  ในการ
สํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 4 

• ความเห็นตอสิ่งที่ตนเองกระทําเปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีของกลุม
ตัวอยาง  ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4 

• ความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีเปนปจจัยเสีย่งตอการสูบบุหร่ีของกลุม
ตัวอยาง ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4  และรอบที่ 5 
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• จํานวนสมาชกิในครัวเรือนที่สูบบุหร่ีเปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีของ
กลุมตัวอยาง  ในการสํารวจรอบท่ี 1 รอบที่ 3  และรอบที่ 4  

• การอนุญาตใหสูบบุหร่ีในบานเปนปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีของกลุม
ตัวอยาง  ในการสํารวจรอบที่ 3  รอบที่ 4 และรอบที่ 5  

สําหรับปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางในทุกๆ รอบการ
สํารวจ  ไดแก  เขตที่อยูอาศัย จํานวนแหลงที่เคยเห็นการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี 
และจํานวนแหลงที่เคยเห็นการโฆษณา/ขาวสารเก่ียวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี 
(ตาราง 4.5) 

4.6 เปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบใน
การสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 และรอบที่ 5 

4.6.1 อัตราความชกุของการสูบบุหร่ี 

ในภาพรวม อัตราความชุกของการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
ตามลําดับ ในทุกรอบการสํารวจ    โดยในการสํารวจรอบที่ 1 พบวา   อัตราความชุกของ
การสูบบุหร่ีเทากับรอยละ 11.3 เพ่ิมเปนรอยละ  15.0   รอยละ 18.3   รอยละ 21.5  และ  
รอยละ 22.4   ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ   โดย
กลุมตัวอยางวัยรุนชายสูบบุหร่ีรอยละ  20.3  ในการสํารวจรอบที่ 1 เพ่ิมเปนรอยละ 27.8  
รอยละ 32.1  รอยละ 36.5   และรอยละ 39.5 ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 
และรอบที่ 5 ตามลําดับ  ขณะที่กลุมตัวอยางวัยรุนหญิงสูบบุหร่ีรอยละ 1.5  ในการสํารวจ
รอบที่ 1 เพ่ิมเปนรอยละ 2.3  รอยละ 2.7  และรอยละ 3.4  ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3  
และรอบที่ 4  แตลดลงเปนรอยละ 2.3  ในการสํารวจรอบที่ 5  (ตาราง 4.6.1ก) 

อยางไรก็ตามเม่ือวิเคราะหเฉพาะกลุมตัวอยางวัยรุนที่มีอายุระหวาง 13-17 
ป พบวา ในภาพรวม อัตราความชุกของการสูบบุหร่ีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 11.3 
ในการสํารวจรอบที่ 1 เปนรอยละ 16.6 ในการสํารวจรอบที่ 4 และลดลงเล็กนอยเปน 
รอยละ 15.6 ในการสํารวจรอบที่ 5 โดยอัตราความชุกของกลุมตัวอยางวัยรุนชายมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น ขณะที่อัตราความชุกของกลุมตัวอยางวัยรุนหญิงมีแนวโนมคอนขาง
คงที่ (ตาราง 4.6.1ข) 
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จะเห็นไดวา การสูบบุหร่ีในวัยรุนชายยังเปนที่นากังวลเนื่องจากมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  ในขณะที่การสูบบุหร่ีในวัยรุนหญิงควรไดรับการควบคุมดูแล
อยางใกลชิด  แมวาอัตราการสูบบุหร่ีจะลดลงในการสํารวจรอบลาสุดเม่ือเปรียบเทียบกับ
รอบที่ผานมา  แตในภาพรวมก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  นอกจากน้ี ในทุกรอบการสํารวจวัยรุน
ชายยังมีอัตราความชุกของการสูบบุหร่ีสูงกวาวัยรุนหญิงมากกวา 10 เทา  

4.6.2 ผลของนโยบายหามขายบุหร่ีใหแกเดก็อายุต่ํากวา 18 ป 

ประเทศไทยไดออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  ซ่ึงมี
สาระหามขายบุหร่ีใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป   แตจากการสํารวจ พบวา  ยังมีการขายบุหร่ี
ใหเด็กอายุต่ํากวา 18 ป จากการสอบถามกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ถึงประสบการณ
การซ้ือบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา พบวา  กลุมตัวอยางมากกวารอยละ 40 เคยซื้อบุหร่ี
ในชวง 30 วันที่ผานมา และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  ใน 5 รอบของการสํารวจที่ผานมา   
เม่ือพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี เคยซื้อบุหร่ี
ในชวง 30 วันที่ผานมา เพ่ิมสูงขึ้นจากรอยละ 50 ในการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2    
เปนประมาณรอยละ 60 ในการสํารวจรอบท่ี 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5   ขณะที่กลุม
ตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีประมาณรอยละ 40 เคยซ้ือบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา (รอยละ 
42.5  รอยละ 42.6 รอยละ 39.8 รอยละ 41.4 และรอยละ 41.3 ในการสํารวจรอบท่ี 1 
รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ)  (ตาราง 4.6.2ก) 

เม่ือถามกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ที่เคยมีประสบการณซ้ือบุหร่ีในชวง 
30 วันที่ผานมา ถึงประสบการณของการถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีเน่ืองจากอายุต่ํากวา 18 ป 
พบวา  ในการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 กลุมตัวอยางมากกวาคร่ึงหน่ึงเคยถูกปฏิเสธ
การขายบุหร่ี (รอยละ 54.7 และรอยละ 50.1)  อัตราของการถูกปฏิเสธลดลงเหลือรอยละ 
44.1 รอยละ 31.5 และรอยละ 38.7 ในการสํารวจรอบที่ 3 รอบท่ี 4 และรอบที่ 5  ซ่ึงผล
การสํารวจชี้ใหเห็นวา ควรมีการปรับปรุงมาตรการบังคับใชกฎหมายการหามขายบุหร่ี
ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป  เม่ือพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยางที่
สูบบุหร่ีเคยถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีในทุกรอบของการ
สํารวจ (ตาราง 4.6.2ข) 
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4.6.3 ผลของนโยบายหามวางโชวบุหร่ี ณ จดุขาย 

กระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย  ในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชหลังการสํารวจรอบที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ  
2548) จากการสํารวจโดยสอบถามกลุมตัวอยางวา  เคยเห็นบุหร่ีวางโชวบนชั้นหรือ
เคานเตอรในรานคา  หรือหางสรรพสินคา  บางหรือไม  พบวา  ในภาพรวม กลุมตัวอยาง
เคยเห็นบุหร่ีวางโชวบนชั้นหรือเคานเตอร มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากประมาณครึ่งหน่ึงใน
การสํารวจรอบที่ 2 รอบท่ี 3 และรอบที่ 4  เปนรอยละ 61.6 ในการสํารวจรอบที่ 5 เม่ือ
พิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี  พบวา  กลุมวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีเคยเห็นการวางโชว
บุหร่ี  ณ จุดขายมากกวากลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ีเล็กนอย ในการสํารวจรอบที่ 2 รอบท่ี 3 
และรอบที่ 4 แตกลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ีเคยเห็นการวางโชวบุหร่ี  ณ จุดขายเพ่ิมขึ้นชัดเจน
ในการสํารวจรอบที่ 5 จนมีสัดสวนที่สูงกวากลุมวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี   ซ่ึงชี้ใหเห็นวา แม
ประกาศดังกลาวจะมีผลบังคับใชมานาน แตรานคาสวนมากยังคงมีการวางโชวบุหร่ี ณ 
จุดขาย โดยกลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ียังมีแนวโนมที่จะเห็นการวางโชวบุหร่ีมากขึ้น อาจกระตุน
ใหอยากสูบบุหร่ีและไมสามารถเลิกบุหร่ีได จัดวาเปนการโฆษณาบุหร่ีทางออม ภาครัฐ
จึงควรมีมาตรการบังคับใชกฎหมายใหผูขายบุหร่ีปฏิบัติตามกฎหมายใหเครงครัดมาก
ขึ้น (ตาราง 4.6.3) 

4.6.4 ผลของนโยบายจํากัดพื้นที่สูบบุหร่ีในบาน 

ประเทศไทยไดมีการรณรงคสิ่งแวดลอมปลอดบุหร่ี    ซ่ึงรวมถึงนโยบายบาน/
โรงเรียน/โรงพยาบาลปลอดบุหร่ี  โดยมีการรณรงคงดสูบบุหร่ีในบานโดยใชสื่อโฆษณา
ทางโทรทัศน และสื่ออื่น ๆ   ผลจากการสํารวจในรอบที่ 1 พบวา รอยละ 27.3 ของ
กลุมตัวอยางรายงานวา มีการหามสูบบุหร่ีในบาน   และเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจนในการ
สํารวจรอบที่ 2 รอบท่ี 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5  (รอยละ 63.6 รอยละ 59.8 รอยละ 65.8 
และรอยละ 67.5 ตามลําดับ) เม่ือพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี ในการสํารวจรอบ
ที่ 1 พบวา   ทั้งกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี รายงานวา มีการหามสูบบุหร่ีใน
บาน  ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 29.2 และรอยละ 27.1 ตามลําดับ)  แตผลการ
สํารวจรอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี รายงาน
วา มีการหามสูบบุหร่ีในบานในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีรายงานอยางชัดเจน   
เปนที่นาสังเกตวา  กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี  รายงานวาการอนุญาตใหสูบบุหร่ีทุกพ้ืนที่
ในบานมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองในทุกรอบการสํารวจ   ขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี 
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รายงานวา มีการอนุญาตใหสูบบุหร่ีทุกพ้ืนที่ในบานสูงกวากลุมผูไมสูบบุหร่ี  และไม
เปลี่ยนแปลงมากนักในการสํารวจทั้ง 5 รอบ   อยางไรก็ตาม  ควรมีการรณรงคใหความรู
เก่ียวกับโทษของควันบุหร่ีมือสองแกผูสูบบุหร่ีเพ่ือปองกันโรคที่เกิดจากควันบุหร่ีแกผูไม
สูบบุหร่ี โดยเฉพาะเด็กและสตรีที่อาศัยในครัวเรือนเดียวกัน  (ตาราง 4.6.4) 

4.6.5  ผลของนโยบายการปรับเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี  

ในการสํารวจรอบที่ 1 พบวา ในภาพรวม  กลุมตัวอยางรอยละ 32.3 เห็นฉลาก
คําเตือนบนซองบุหร่ีบอย/บอยมาก   และเพิ่มขึ้นเปนประมาณรอยละ 50 ในการสํารวจ
รอบท่ี 2 ถึงรอบที่ 5   โดยกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอย/
บอยมากในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ี    อยางไรก็ตาม ในการสํารวจ
รอบที่ 5 การเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีบอย/บอยมาก กลับลดลงเล็กนอยทั้งกลุม
ตัวอยางที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหรี่ (รอยละ 67.6 และรอยละ 34.5 ตามลําดับ)  ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวา แมฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่แบบรูปภาพสะดุดตาและเปนที่สังเกตเห็น
มากกวา ฉลากคําเตือนแบบที่มีขอความเพียงอยางเดียวในระยะแรกของการปรับเปลี่ยน    
แตในระยะยาวการปรับเปลี่ยนรูปภาพหรือขอความบนซองบุหร่ีอาจกอใหเกิดความเคย
ชินและขาดความสนใจในการอานหรือสังเกตฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี (ตาราง 4.6.5ก) 

 
เม่ือสอบถามกลุมตัวอยางวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายตอ

สุขภาพจากการสูบบุหร่ีมากนอยเพียงใด   ผลจากการสํารวจทั้ง 5 รอบ  พบวา กลุม
ตัวอยางประมาณรอยละ 90 รายงานวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตราย
ตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ี ในภาพรวม กลุมตัวอยางรายงานวา ฉลากคําเตือนบนซอง
บุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพมาก มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 38.9 ในการสํารวจ
รอบที่ 1  เปนรอยละ 43.4 ในรอบที่ 2  ซ่ึงเริ่มเปลี่ยนรูปแบบของฉลากคําเตือนบนซอง
บุหร่ีจากชนิดขอความเพียงอยางเดียวมาเปนชนิดที่มีทั้งรูปภาพและขอความ   และ
เพ่ิมขึ้นเปนประมาณรอยละ 50 ในการสํารวจรอบที่ 3 ถึงรอบที่ 5   เม่ือพิจารณาตาม
สถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีสวนใหญรายงานวา ฉลากคํา
เตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพมาก ขณะที่กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีสวน
ใหญกลับรายงานวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึงอันตรายตอสุขภาพเล็กนอย 
แสดงใหเห็นวาฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมีอิทธิพลตอความคิดของวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี
มากกวาวัยรุนที่สูบบุหร่ี (ตาราง4.6.5ข) 
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ตั้งแตการสํารวจรอบที่ 2 ไดสอบถามกลุมตัวอยางวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี

มีผลใหคนวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหร่ีหรือไม พบวา ในทุกรอบการสํารวจ กลุมตัวอยาง
ประมาณรอยละ 60 เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมีผลเพียงเล็กนอยที่จะทําใหคน
วัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหร่ี และสอดคลองกันทั้งในกลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี 
โดยกลุมตัวอยางที่เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีมีผลมากที่จะทําใหคนวัยเดียวกัน
ไมคิดที่จะสูบบุหร่ี มีแนวโนมลดลงจากประมาณรอยละ 20 ในการสํารวจรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 เปนรอยละ 15 ในการสํารวจรอบที่  4 และรอบที่ 5 (ตาราง 4.6.5ค) 

4.6.6 ผลของนโยบายหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี 

ประเทศไทยมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 โดย
มีสาระเกี่ยวกับการหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ
ทางออม   อยางไรก็ตาม  ในสภาพความเปนจริงยังมีการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีใน
สถานที่ตางๆ จากการสอบถามกลุมตัวอยางถึงการเห็นโฆษณาบุหร่ีในชวง 12 เดือนที่
ผานมา  การสํารวจทั้ง 5 รอบ พบวา ในภาพรวม กลุมตัวอยางประมาณหนึ่งในสาม 
เคยเห็นการโฆษณาบุหร่ีบางบางครั้ง และประมาณรอยละ 5  เคยเห็นการโฆษณาบุหร่ี
บอย เม่ือพิจารณาตามสถานภาพการสูบบุหร่ี พบวา  กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีมีแนวโนม
เคยเห็นการโฆษณาบุหร่ีบอยในสัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหร่ีในทุกรอบการ
สํารวจ (ตาราง 4.6.6ก) 

เม่ือสอบถามถึงแหลงที่เคยเห็นโฆษณาบุหร่ี พบวา ในภาพรวม รานคายอย/
รานคาใหญเปนแหลงที่กลุมตัวอยางระบุถึงมากที่สุดในการสํารวจทั้ง 5 รอบ (รอยละ 28.4  
รอยละ 50.3  รอยละ 19.0   รอยละ 36.2   และรอยละ 37.2  ในการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  
รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามลําดับ)  สําหรับการเห็นการโฆษณาจากผูขายเรและ
สถานบันเทิงตางๆ ที่มีแนวโนมลดลงในการสํารวจรอบท่ี 3  แตกลับเพ่ิมขึ้นในการสํารวจ
รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ทั้งในกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี (ตาราง 4.6.6ข) 

เม่ือสอบถามกลุมตัวอยางวา เคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหร่ีเวลาที่ดูโทรทัศน
หรือภาพยนตรหรือไม   ในการสํารวจรอบท่ี 1 กลุมตัวอยางรอยละ 36.6 รายงานวา 
เคยเห็นบางบางครั้ง สัดสวนดังกลาวไดเพ่ิมขึ้นเปนเกือบ 2 เทาและคงที่ในการสํารวจ
รอบที่ 2 ถึงรอบที่ 5 (รอยละ 69.4 รอยละ 57.1 รอยละ 62.4 และรอยละ 66.1ตามลําดับ)   
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นอกจากน้ี กลุมตัวอยางที่รายงานวา เคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหร่ีเวลาที่ดูโทรทัศน
หรือภาพยนตรบอย  มีแนวโนมลดลงในการสํารวจรอบที่ 5 เม่ือเปรียบเทียบกับรอบที่ 3 
และรอบที่ 4 โดยสอดคลองกันทั้งในกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี (ตาราง 4.6.6ค) 
 
 
 



 

 

สวนที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

โครงการ International Tobacco Control Policy Survey – Southeast  Asia: 
ITC-SEA (Thailand)   เปนโครงการศึกษาผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภค
ยาสูบในระยะยาว   โดยสํารวจติดตามความเปลี่ยนแปลงในเร่ืองความรู ความเชื่อและ
ทัศนคติเก่ียวกับบุหร่ี   พฤติกรรมการสูบบุหร่ีและผลกระทบของการสูบบุหร่ี  รวมทั้ง
ติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย   รายงานวิจัยน้ี  
มีจุดมุงหมายที่จะนําเสนอผลการสํารวจในรอบที่ 5 (กุมภาพันธ – เมษายน  2554) และ
นําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงที่ทําการศึกษา ระหวางการสํารวจรอบที่ 1 
รอบท่ี 2  รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 และรอบที่ 5 (ระหวางป 2548 – 2554)  ที่ไดรับผลกระทบ
จากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ  ไดแก  ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี   การหามวาง
โชวบุหร่ี ณ จุดขาย  การจํากัดพ้ืนที่สูบบุหร่ีในบาน การหามโฆษณาการขายบุหร่ี  การ
หามจําหนายบุหร่ีใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป   และการรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี 

กลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 5 คือ  วัยรุนชายและวัยรุนหญิง  อายุระหวาง 
13 - 24 ป รวมทั้งสิ้น  963 คน   ซ่ึงประกอบไปดวยกลุมตัวอยางเกาจํานวน 694 คนที่
ติดตามไดจากการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบท่ี 3 และรอบที่ 4    และกลุมตัวอยาง
ใหมที่เก็บเพ่ิมในการสํารวจรอบที่ 5 จํานวน 269 คน 

5.1 สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 

ผลการสํารวจรอบที่ 5 

อัตราความชกุของการสูบบุหร่ี 

ในภาพรวม พบวา  อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนคิดเปนรอยละ 22.4   หรือ จํานวน 
216 คน จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 963  คน    เม่ือพิจารณาตามเพศ  พบวา อัตราการ
สูบบุหร่ีของวัยรุนชายสูงกวาวัยรุนหญิงถึง 17 เทา  กลาวคือ  อัตราการสูบบุหร่ีของ
วัยรุนชายในการสํารวจรอบที่ 5  คิดเปนรอยละ 39.5   ในขณะท่ีอัตราการสูบบุหร่ีของ
วัยรุนหญิงมีเพียงรอยละ 2.3   เม่ือเปรียบเทียบผลการสํารวจทั้ง 4 รอบท่ีผานมากับผล
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การสํารวจของ Global Youth Tobacco Survey (2013) พบวา  อัตราการสูบบุหร่ีของ
วัยรุนชายสูงกวาวัยรุนหญิงโดยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในทุกรอบของการสํารวจ   ซ่ึง
งานวิจัยที่สํารวจอัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนในประเทศแถบเอเชีย เชน จีน เวียดนาม 
และมาเลเซีย ไดนําเสนอผลการศึกษาที่สอดคลองกัน คือ เยาวชนชายมีอัตราการสูบ
บุหร่ีสูงกวาเยาวชนหญิง   อยางไรก็ตาม  ประเทศในแถบยุโรป เชน สวีเดน กลับพบวา 
วัยรุนหญิงมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาวัยรุนชาย ขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา 
อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนชายและวัยรุนหญิงใกลเคียงกัน (WHO, 2011) 

นอกจากน้ี  องคการอนามัยโลก ยังไดนําเสนอผลการวิเคราะหที่ทําใหตระหนัก
ถึงแนวโนมการสูบบุหร่ีที่เพ่ิมขึ้นของเยาวชน  ทั้งชายและหญิงในประเทศไทย และ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (WHO, 2010) อัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนที่เพ่ิมขึ้นสะทอน
ใหเห็นถึงความสําเร็จทางการตลาดของผูคาบุหรี่   ที่สามารถหลอกลอและดึงดูด
เยาวชนทั้งชายและหญิง ใหเขามาเปนผูบริโภคยาสูบไดอยางตอเน่ือง ดังน้ัน  มาตรการ 
นโยบาย และแนวทางการรณรงคที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถปดชองโหวทางกฎหมาย
ในการปองกันและควบคุมไมใหเยาวชนตกเปนกลุมเปาหมายทางการคาได จึงมี
ความสําคัญอยางมากในการลดอัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทย 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ผลการสํารวจในรอบที่ 5  ชี้ใหเห็นวา วัยรุนสูบบุหรี่ในปริมาณมากขึ้น  เมื่อ
เปรียบเทียบกับการสํารวจรอบที่ผานมา   โดยวัยรุนเกือบคร่ึงสูบบุหร่ีทุกวันหรือเกือบ
ทุกวัน ประมาณหนึ่งในสามของวัยรุนสูบบุหร่ีมากกวาวันละ 1 คร้ัง  และวัยรุนสูงถึง 
รอยละ 6.8 สูบบุหร่ีมากกวา 20 มวนตอวัน   อยางไรก็ตาม อายุที่เริ่มสูบบุหร่ีของวัยรุน
ใกลเคียงกับการสํารวจรอบที่ผานมา โดยวัยรุนที่เคยสูบบุหร่ีหมดมวน  มีอายุเฉลี่ยเม่ือ
เริ่มสูบบุหร่ีหมดมวนครั้งแรก  คือ 15.3 ป   และวัยรุนเริ่มสูบบุหร่ีอายุนอยที่สุดเม่ืออายุ 
11 ป    

ตัวชี้วัดหนึ่งที่ใชประเมินการติดบุหรี่ คือ ความรูสึกอยากสูบบุหรี่เมื่อตื่นนอน
ตอนเชา การสํารวจคร้ังน้ี พบวา กลุมตัวอยางวัยรุนที่สูบบุหรี่ประมาณสามในส่ี  เคยรูสึก 
อยากสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกเม่ือตื่นนอนตอนเชา  เม่ือเปรียบเทียบกับผลการสํารวจในรอบ
ที่ผานมา  พบวา  วัยรุนมีแนวโนมสูบบุหร่ีในปริมาณสูงขึ้นและมีอาการของการติดบุหร่ี
มากขึ้น   
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ปจจัยแวดลอมกับการสูบบุหร่ี 

ผลการสํารวจในรอบที่ 5 พบวา อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนเพ่ิมสูงขึ้นตามจํานวน
ผูสูบบุหร่ีที่อาศัยอยูในครัวเรือน   นอกจากนี้  ยังพบวาวัยรุนที่มีพ่ีชายหรือพ่ีสาวสูบบุหร่ี
จะมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาวัยรุนที่พ่ีชายหรือพ่ีสาวไมสูบบุหร่ี แสดงใหเห็นถึงอิทธิพล
ของครอบครัวตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน 

ผลการสํารวจยังพบวา เพ่ือนมีอิทธิพลสําคัญในการสูบบุหร่ีของวัยรุน   โดย
อัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุนมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นตามจํานวนเพ่ือนสนิทที่สูบบุหร่ี และ
เม่ือวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหร่ีของวัยรุน พบวา จํานวนเพ่ือนสนิทที่สูบบุหร่ี
เปนปจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญทางสถิติตอการสูบบุหร่ี สอดคลองกันในทุกรอบของการ
สํารวจ  โดยพบวาโอกาสสูบบุหร่ีของวัยรุนเพ่ิมขึ้น  เม่ือจํานวนเพ่ือนสนิทที่สูบบุหร่ีมี
เพ่ิมขึ้น  

ความรูและความคิดเห็นตอการสูบบหุร่ี 

ความรูเรื่องผลกระทบของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพทําใหวัยรุนรับรูถึงผลรายที่
ตามมาทางดานสุขภาพจากการสูบบุหร่ี  หรือไดรับควันบุหร่ีมือสองในผูไมสูบบุหร่ี   ทั้ง
ผลกระทบในระยะสั้น เชน กลิ่นปาก หรือผลกระทบในระยะยาว เชน  ความเสี่ยงในการ
เปนโรคมะเร็ง  โรคหัวใจ  โรคปอด  จากการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางวัยรุนเกือบ
ทั้งหมดมีความรูวา  การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของกลิ่นปาก โรคถุงลมโปงพอง และสงผล
ใหผูสูบบุหรี่แกเร็วกวาอายุ   นอกจากน้ี  วัยรุนยังรูวา การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของ
โรคมะเร็งปอดในผูไมสูบบุหร่ีที่ไดรับควันบุหร่ีมือสอง   

อยางไรก็ตาม วัยรุนสวนหนึ่งยังขาดความรูวา การสูบบุหร่ีเปนสาเหตุของโรค
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศในเพศชายที่สูบบุหร่ี  โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย  
เน้ือตายบริเวณปลายมือปลายเทา  และวัยรุนไมถึงครึ่งที่ทราบวา การสูบบุหร่ีทําใหแทง
บุตร โดยความรูในประเด็นดังกลาวยังไมเพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับการสํารวจรอบท่ี
ผานมา ดังนั้น  แนวทางการรณรงคใหความรูทางดานผลกระทบทางสุขภาพจึงควร
มุงเนนใหความรูในประเด็นที่วัยรุนยังขาดความรูความเขาใจ  

 



68 

 

ทัศนคติของวัยรุนตอการสูบบุหร่ีอาจสงผลตอพฤติกรรมของวัยรุน จากการ
สํารวจพบวา วัยรุนที่สูบบุหร่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอการสูบบุหร่ีมากกวาวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ี
อยางชัดเจนในเกือบทุกประเด็น อยางไรก็ตาม วัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีบางสวนยังมี
ความเห็นวา การสูบบุหร่ีทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น  จึงควรมีการรณรงคเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในประเด็นน้ี  

ในประเด็นของบทบาทหญิงชายกับการสูบบุหร่ี ผลการสํารวจพบวา  วัยรุนไทย
ยอมรับการสูบบุหร่ีของเพศชายมากกวาการสูบบุหร่ีของเพศหญิง   ซ่ึงผลดังกลาว
สอดคลองกันในทุกรอบของการสํารวจ   ในขณะที่ทัศนคติดังกลาว  อาจเปนปจจัย
ปองกัน (protective factor)  การสูบบุหร่ีสําหรับวัยรุนหญิง   ทัศนคติการยอมรับการ
สูบบุหร่ีในวัยรุนชายที่ยังสูงอยูอาจเปนปจจัยสงเสริมการสูบบุหร่ีของวัยรุนชาย   ดังน้ัน  
การปลูกฝงทัศนคติเชิงลบตอการสูบบุหร่ีทั้งในเพศชายและเพศหญิงตั้งแตวัยเด็ก   อาจ
เปนอีกแนวทางสําคัญที่สามารถลดอัตราการสูบบุหร่ีในอนาคตได  

การรณรงคใหวัยรุนไดตระหนักและรับรูถึงผลกระทบทางดานสุขภาพจากการ
สูบบุหร่ี  พรอมทั้งสรางทัศนคติที่ทําใหวัยรุนไทยอยูหางจากบุหร่ี  มีชองทางที่หลากหลาย   
เม่ือสํารวจแหลงโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีที่เขาถึงวัยรุน พบวา 
ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี   โทรทัศน   และโปสเตอร เปนแหลงโฆษณาที่เขาถึงวัยรุน
ไดมาก    

ปจจัยเส่ียงตอการสูบบุหร่ี 

การศึกษาครั้งน้ีไดใชตัวแปรดานคุณลักษณะทางประชากร ปจจัยภายนอก  
และปจจัยภายใน มาวิเคราะหความเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน  ผลการวิเคราะหใน
การสํารวจรอบท่ี 1 ถึง รอบที่ 5  พบวา ปจจัยเสี่ยงตอการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกันทั้ง 5 รอบของการสํารวจ ไดแก เพศ และจํานวน
เพ่ือนสนิทที่สูบบุหร่ี   ดังนั้น การรณรงคเพ่ือลดการสูบบุหร่ีในวัยรุนจึงควรมุงเนนการ
สรางทัศนคติเชิงลบตอการสูบบุหร่ีในกลุมเพ่ือน  และใชอิทธิพลของเพื่อนในการปองกัน
การสูบบุหร่ีหรือกดดันใหเลิกสูบบุหร่ี 

 
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย Wisconsin พบวา เพ่ือนเปนปจจัยหลักที่ทําให

วัยรุนสูบบุหรี่  และเปนสาเหตุสําคัญของการเริ่มสูบบุหรี่ของวัยรุนอีกดวย (Brown, 
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et. al., 2008)  ขณะที่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Northern Illinois ไดอธิบายอิทธิพล
ของเพื่อนตอการสูบบุหรี่และการเริ่มสูบบุหรี่ของวัยรุนวา  วัยรุนจํานวนมากตัดสินใจ
เริ่มสูบบุหร่ีเพ่ือใหไดเขาเปนสวนหนึ่งของกลุมเพ่ือน   ซ่ึงบุคคลเหลาน้ีมักจะไดรับการ
ชักชวนจากเพ่ือนใหลองสูบบุหร่ีอยางนอยหนึ่งครั้ง (College of Education, 2010) 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภค
ยาสูบในการสํารวจทัง้ 5 รอบ 

การวิเคราะหในสวนนี้ชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจากนโยบาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเด็น  ความคิดเห็นและการรับรูของวัยรุนตอนโยบาย
การควบคุมการบริโภคยาสูบ  ไดแก  การหามขายบุหร่ีใหเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ป การ
หามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย   การหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีในรูปแบบตางๆ   
การจํากัดพ้ืนที่สูบบุหร่ีในบาน   และฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี   

ผลกระทบของนโยบายหามขายบุหร่ีใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป  

การจําหนายบุหรี่ใหกับเด็กและเยาวชน  ถือเปนการเปดโอกาสใหเด็ก  และ
เยาวชนสามารถเขาถึงบุหร่ีและเริ่มสูบบุหร่ีไดงายขึ้น   ดังนั้นนโยบายหามขายบุหร่ี
ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป   ที่ถูกนํามาบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพจะชวยลดโอกาส
ในการเขาถึงบุหร่ีของเด็กและเยาวชนไดทางหน่ึง   จากการสํารวจทั้ง 5 รอบ พบวา 
กลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 18 ป   ประมาณครึ่งหนึ่ง เคยซื้อบุหร่ีในชวง 30 วันกอน
การสํารวจ  โดยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเล็กนอยใน 5 รอบของการสํารวจ  และเม่ือสอบถาม
ถึงประสบการณถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีเน่ืองจากอายุต่ํากวา 18 ป   พบวา  กลุมตัวอยาง
ที่เคยถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีเน่ืองจากอายุต่ํากวา 18 ป มีสัดสวนลดลงในทุกรอบการ
สํารวจ   ผลการสํารวจชี้ใหเห็นวา ควรมีการปรับปรุงมาตรการบังคับใชกฎหมายการ
หามขายบุหร่ีใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป  ใหเครงครัดมากขึ้น 

 
ผลกระทบของการหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย  

ในเดือนมีนาคม ป 2548 (ภายหลังการสํารวจรอบที่ 1) ประเทศไทยไดออก
มาตรการหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย   ผลการสํารวจในรอบที่ 2  พบวา วัยรุนเกือบ
คร่ึงเคยเห็นบุหร่ีวางโชวบนชั้นหรือเคานเตอร   ผลการสํารวจในรอบที่ 3  และรอบที่ 4  
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พบวา สัดสวนของวัยรุนที่เคยเห็นการวางโชวบุหร่ีเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  และเพิ่มขึ้นอยาง
ชัดเจนเปนรอยละ 60  ในการสํารวจรอบที่ 5    โดยกลุมวัยรุนที่ไมสูบบุหรี่ เคยเห็น
การวางโชวบุหร่ี ณ จุดขายในสัดสวนที่สูงกวากลุมวัยรุนที่สูบบุหร่ี ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา 
แมวาผูจําหนายบุหร่ีตางทราบดีถึงมาตรการหามวางโชวบุหร่ี ณ จุดขาย แตในทางปฏิบัติ
ผูจําหนายยังมีเจตนาหลีกเลี่ยงมาตรการนี้   โดยจัดทํามานบังบุหร่ีตามกฎหมายแตจง
ใจเปดมานบังบุหร่ีทิ้งไวเพ่ือใหผูซ้ือสามารถมองเห็นซองบุหร่ีได 

ผลกระทบของนโยบายหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี 

ประเทศไทยมีการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 
โดยมีสาระเก่ียวกับการหามโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ีทั้งทางตรงและทางออม 
อยางไรก็ตาม   ผูจําหนายบุหร่ียังลักลอบทําการโฆษณาและการสงเสริมการขายบุหร่ีใน
รูปแบบตางๆ  ผลการสํารวจ พบวา วัยรุนประมาณหนึ่งในสาม ระบุวา เคยเห็นการ
โฆษณาบุหร่ีในชวง 12 เดือนที่ผานมา สอดคลองกันในการสํารวจทั้ง 5 รอบ   โดย
แหลงสําคัญที่เคยเห็นโฆษณาบุหร่ีมากที่สุด คือ รานคายอย/รานคาใหญ  ดังน้ัน ภาครัฐ
จึงควรมีมาตรการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด   โดยมุงเนนกลุมเปาหมายรานคา
ทุกประเภทที่มีบุหร่ีจําหนาย  

โทรทัศนเปนสื่อสาธารณะที่สามารถเขาถึงบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ การเห็นภาพนักแสดง/ดาราสูบบุหร่ีผานจอโทรทัศน 
หรือภาพยนตรบอยคร้ัง สงผลใหวัยรุนเกิดทัศนคติเชิงบวกตอการสูบบุหรี่หรือเห็นการ
สูบบุหร่ีเปนเรื่องปกติที่บุคคลทั่วไปทําได   ซ่ึงจัดเปนการโฆษณา/สงเสริมการขายบุหร่ี
ทางออม   ผลจากการสํารวจ พบวา วัยรุนเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหร่ีในโทรทัศน 
หรือภาพยนตรบอย  เพ่ิมขึ้นในการสํารวจรอบที่ 3 และรอบที่ 4  แตมีแนวโนมลดลงใน
การสํารวจรอบที่ 5   อยางไรก็ตาม  สัดสวนของวัยรุนที่เคยเห็นนักแสดงสูบบุหร่ีใน
โทรทัศนยังอยูในเกณฑสูงมาก  จึงควรมีมาตรการควบคุมสื่อโทรทัศนที่ครอบคลุมทั้ง
ทีวีสาธารณะ เคเบิลทีวี และรายการที่ถายทอดจากตางประเทศ 

ผลกระทบของการรณรงคจํากัดพื้นทีสู่บบุหร่ีในบาน 

การจํากัดพ้ืนที่สูบบุหร่ีในบานเปนมาตรการปกปองผูไมสูบบุหร่ีจากอันตราย
ของการไดรับควันบุหร่ีมือสอง ประเทศไทยมีการรณรงคบานปลอดบุหร่ีผานทางสื่อ
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โฆษณาตางๆ  ผลการสํารวจ พบวา มีการหามสูบบุหรี่ในบานเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เทาใน
การสํารวจรอบที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับรอบที่ 1   ซึ่งชี้ใหเห็นถึงผลสําเร็จของการ
รณรงคจํากัดพ้ืนที่สูบบุหร่ีในบาน   นอกจากน้ี  ยังสะทอนใหเห็นถึงความตระหนักใน
ผลรายจากการสูบบุหร่ีทั้งตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ี  และผลกระทบของควันบุหร่ีมือสอง
ตอสุขภาพของบุคคลรอบขาง จึงควรเนนย้ําถึงภัยของบุหร่ีตอผูไมสูบบุหร่ีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมเด็กและสตรี 

ผลกระทบของนโยบายการปรับเปลี่ยนฉลากคําเตอืนบนซองบุหร่ี  

นโยบายการปรับเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ ไดรับความสําเร็จอยาง
ตอเน่ืองในการสรางความตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ีในหมูวัยรุน    
โดยสัดสวนของวัยรุนที่เห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่บอยถึงบอยมากมีเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ ในการสํารวจ 4 รอบแรก แตกลับลดลงเล็กนอย ในการสํารวจรอบที่ 5    
อยางไรก็ตาม   สัดสวนของวัยรุนที่เห็นวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีทําใหคิดถึง
อันตรายตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ีมาก มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในทุกรอบการ
สํารวจ   ผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Hammond และคณะ (2003, 2006) 
และขอสรุปของ Fong และคณะ (2009) ที่พบวา ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีเพ่ิมความรู
ความเขาใจถึงผลรายทางดานสุขภาพจากการสูบบุหร่ี โดยฉลากคําเตือนแบบรูปภาพที่
มีขนาดใหญและอยูบริเวณดานหนาของซองบุหร่ี เปนที่สังเกตเห็นไดงายและมี
ประสิทธิภาพสูงในการสรางความรูใหกับผูบริโภคมากกวา ฉลากคําเตือนแบบตัวอักษร
ที่มีขนาดเล็กและอยูบริเวณดานขางซองบุหร่ี 

การปรับเปลี่ยนรูปภาพคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหร่ีใหมีขนาดใหญ และ
เพ่ิมความหลากหลายของประเด็นความรูที่วัยรุนยังไมทราบ  เชน บุหร่ีทําใหแทงบุตร 
จะชวยเสริมใหฉลากคําเตือนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นในการใหความรูดานผลกระทบ
ตอสุขภาพ 
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5.2 ขอเสนอแนะ 

ผลจากการสํารวจติดตามความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู ความเชื่อและทัศนคติ
เก่ียวกับบุหร่ี พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  และผลกระทบของการสูบบุหร่ี  รวมทั้งการติดตาม
และเปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  จาก
การสํารวจรอบที่ 1  รอบท่ี 2   รอบท่ี 3   รอบท่ี 4  และรอบที่ 5   นําไปสูขอเสนอแนะ
ดังตอไปน้ี 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงปฏบิัต ิ

1. ควรมีมาตรการควบคุมการบังคับใชกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การควบคุมบุหร่ีในวัยรุนที่มีอยูแลวอยางเขมงวดและมีบทลงโทษที่
เปนรูปธรรมชัดเจน เชน การจับ ปรับ   แมวารัฐไดมีการออกกฎหมายที่
สําคัญและเปนประโยชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุมวัยรุนหลาย
เรื่อง  แตในทางปฏิบัติยังขาดการบังคับใชกฏหมายอยางเครงครัด  

2. ควรปรับปรุงฉลากคําเตือน   โดยการเพ่ิมสัดสวนพ้ืนที่บนซองบุหร่ีให
มากข้ึน   เพิ่มความหลากหลายของรูปภาพและคําเตือน     โดยเนน
ในประเด็นที่วัยรุนยังขาดความรู  เน่ืองจากฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี 
เปนนโยบายที่ไดรับความสําเร็จเปนอยางดีในการสรางความตระหนักถึง
ผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุน โดยเฉพาะภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีจากชนิดขอความเพียงอยางเดียว
มาเปนชนิดรูปภาพประกอบขอความและเพ่ิมพ้ืนที่สําหรับฉลากคําเตือนบน
ซองบุหร่ี 

3. ควรเพิ่มการรณรงคคุมครองวัยรุนที่ไมสูบบุหร่ีจากควันบุหร่ีมือสอง  
โดยการกระตุนใหวัยรุนสวนใหญที่ไมสูบบุหร่ีตระหนักถึงพิษภัยของ
ควันบุหร่ีมือสอง  และตระหนักถึงสิทธิดานสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี
เพื่อใชเปนแรงกดดันไมใหมีการสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ และนําไปสู
สังคมปลอดบุหร่ี 
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4. ควรมุงเนนสงเสริมบทบาทของกลุมเพื่อน ในการรณรงคเพื่อลดการ
สูบบุหร่ีในวัยรุน    อาทิ   การสรางเยาวชนตนแบบไมสูบบุหร่ี การจัด
กลุมทํากิจกรรมที่สรางสรรค และการกําหนดนโยบายโรงเรียนปลอด
บุหร่ี    เน่ืองจากการสูบบุหร่ีของเพ่ือนเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลอยาง
มากตอการสูบบุหร่ีของวัยรุน 

5. ควรกําหนดมาตรการและการรณรงคที่มีประสิทธิภาพ   ในการสราง
ทัศนคติ  และคานิยมในเชิงลบตอการสูบบุหร่ีแกวัยรุน   แมวาวัยรุน
สวนใหญยอมรับวาการสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ไมดี   และมองวาผูที่สูบบุหรี่ไม
เปนที ่ยอมรับในสังคมไทย  แตยังพบวา วัยรุ นสวนหนึ ่งยังมีทัศนคติ
ยอมรับการสูบบุหร่ีโดยเฉพาะการสูบบุหร่ีในเพศชาย 

6. ควรเพิ่มการรณรงคเพื่อใหความรูที ่ถูกตองในประเด็นที่วัยรุนยัง
ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง ไดแก การสูบบุหรี่ทําใหแทงบุตร  
ทําใหเกิดโรคหัวใจ   และเปนสาเหตุของเนื้อตาย/เนาที่มักเกิดกับอวัยวะ
สวนปลาย (gangrene) 

 ขอเสนอแนะเชิงวิจัย 

1. ควรมีงานวิจัยเพ่ือหาชองทางในการควบคุมบังคับใชกฎหมายและ
ศึกษาตนทุนของการไมบังคับใชกฎหมาย (cost of in-action) ที่นําไป 
สูการบังคับใชกฏหมายอยางรัดกุมและจริงจัง เพ่ือชวยลดปญหาการ
บริโภคยาสูบของวัยรุนไดดีขึ้น   

2. ควรมีงานวิจยัที่ผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในประเด็น
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุน เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมการสูบบหุร่ีของ
วัยรุนในเชิงลกึและนําไปใชประโยชนในการลดอัตราการสูบบุหร่ีของวัยรุน
ไดอยางครอบคลุม 

3. ควรมีการวิจัยที่สะทอนใหเห็นรูปแบบและผลกระทบของกลยุทธ
การตลาดสูกลุมเปาหมายของบริษัทบุหรี่ รวมทั้งการวิจัยที่ศึกษา
ชองทางการดําเนินนโยบายเพื่อปองกันการสรางคานิยมแบบใหม
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ของผูคา เพ่ือนําไปสูการวางนโยบายในทิศทางที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะการรักษาคานิยมในการไมสูบบุหร่ีของวัยรุนหญิงใหคงอยู    
เน่ืองจากอัตราการสูบบุหร่ีของกลุมวัยรุนหญิงยังต่ํามากเม่ือเทียบกับวัยรุน
ชาย แสดงใหเห็นถึงชองทางในการจําหนายบุหร่ีในกลุมผูบริโภควัยรุนหญิงที่
ยังสามารถขยายตัวไดอีกมาก  
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ตาราง 4.1ก รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ และอายุ 
Table 4.1a Percentage of  sample by gender and age 

 

ลักษณะ   Characteristic 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 5 

กลุมตัวอยางเกา         
การสํารวจรอบที่ 5 

กลุมตัวอยางใหม         
การสํารวจรอบที่ 5 

The sample in 
wave 5 survey 

The recontact sample   
in wave 5 survey 

The replenishment sample  
in wave 5 survey 

(n=963) (n=694) (n=269) 
เพศ  Gender    

 ชาย  Male 54.4 53.7 56.1 
 หญิง  Female 45.6 46.3 43.9 

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

 13 6.1 0.0 21.9 
 14 9.1 0.4 31.6 
 15 7.1 3.5 16.4 
 16 11.7 9.5 17.5 
 17 10.6 9.8 12.6 
 18 7.9 11.0 0.0 
 19  13.5 18.7 0.0 
 20  12.9 17.9 0.0 
 21  8.9 12.4 0.0 
 22 ปขึนไป  20 and more than 22 12.2 16.8 0.0 
 รวม Total 100.0 100.0 100.0 

อายุเฉลี่ย  Mean age 18.0 19.3 14.7 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ Standard deviation of age  2.9 2.3 1.3 

 

                                                                                           ตาราง 

                                                                        ภาคผนวก ก    
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ตาราง 4.1ข รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 
Table 4.1b Percentage of  sample by educational level 

การศึกษา  Educational level 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 5 

กลุมตัวอยางเกา        
การสํารวจรอบที่ 5 

กลุมตัวอยางใหม        
การสํารวจรอบที่ 5 

The sample in 
wave 5 survey 

The recontact sample in 
wave 5 survey 

The replenishment  
sample in wave 5 survey 

(n=963) (n=694) (n=269) 

ประถมศึกษา Primary school 7.9 5.5 14.1 
มัธยมศึกษาปที่ 1  Secondary School Year 1 7.3 1.2 23.0 
มัธยมศึกษาปที่ 2  Secondary School Year 2 10.8 4.2 27.9 
มัธยมศึกษาปที่ 3  Secondary School Year 3 20.5 22.0 16.4 
มัธยมศึกษาปที่ 4  Secondary School Year 4 9.0 7.2 13.8 
มัธยมศึกษาปที่ 5  Secondary School Year 5 8.2 10.1 3.3 
มัธยมศึกษาปที่ 6  Secondary School Year 6 20.7 28.1 1.5 
สูงกวาชั้นมัธยมศึกษา  Higher than Secondary School  15.6 21.7 0.0 

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

อาชีพ   Occupation 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 5 

กลุมตัวอยางเกา        
การสํารวจรอบที่ 5 

กลุมตัวอยางใหม        
การสํารวจรอบที่ 5 

The sample in 
wave 5 survey 

The recontact sample in 
wave 5 survey 

The replenishment  
sample in wave 5 survey 

(n=963) (n=694) (n=269) 

นักเรียน  Student 62.8 53.2 87.7 
ไมใชนักเรียน Non - student 37.2 46.8 12.3 

 ไมมีอาชีพ Unemployed 12.0 13.4 8.6 
 กรรมกร Labourer 8.7 11.8 0.7 
 เกษตรกรรม Agriculture 5.8 7.3 1.9 
 คาขาย / เสมียน / งานบริการ Commerce/ Clerk / Service  7.9 10.5 0.7 
 อื่นๆ (งานวิชาการ/กํานัน ผูใหญบาน/เจาของธุรกิจ/ลูกจางสวนราชการ/

การขนสงและคมนาคม/หมอดู/ทหารเกณฑ) Others (Academic/Local 
officer/Business owner/Government employee Transportation and 
Communication/Fortune teller/Drafted soldier)   

2.8 3.8 0.4 

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

ลักษณะ  Characteristic 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 5 

กลุมตัวอยางเกา          
การสํารวจรอบที่ 5 

กลุมตัวอยางใหม        
การสํารวจรอบที่ 5 

The sample in 
wave 5 survey 

The recontact sample    
in wave 5 survey 

The replenishment sample 
in wave 5 survey 

(n=963) (n=694) (n=269) 
สถานภาพสมรส Marital Status    

 โสด Single   87.4 83.4 97.8 
 แตงงาน  Married 11.9 15.6 2.2 
 หยา/แยก Divorced  0.7 1.0 0.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
     

เขตที่อยูอาศัย Residential area    
 กรุงเทพ ฯ Bangkok 17.1 15.6 21.2 
 เมือง Urban 32.3 33.7 28.6 
 ชนบท Rural  50.6 50.7 50.2 

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

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)  
Number of household member (person) 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 5 

กลุมตัวอยางเกา          
การสํารวจรอบที่ 5 

กลุมตัวอยางใหม        
การสํารวจรอบที่ 5 

The sample in 
wave 5 survey 

The recontact sample    
in wave 5 survey 

The replenishment sample 
in wave 5 survey 

(n=963) (n=694) (n=269) 
    
1 0.7 1.0 0.0 
2 7.1 6.1 9.7 
3 35.6 32.9 42.8 
4 31.5 33.7 25.7 
5 16.6 17.9 13.4 
6 6.3 6.2 6.7 

7 - 10 2.2 2.2 1.7 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 

จํานวนสมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือน  Mean number of household  member 3.9 3.9 3.7 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation   1.2 1.2 1.2 
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ตาราง 4.1ฉ รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.1f  Percentage of  sample by number of smoker in household and smoking status 

ลักษณะ  Characteristic 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 5 

กลุมตัวอยางเกา         
การสํารวจรอบที่ 5 

กลุมตัวอยางใหม        
การสํารวจรอบที่ 5 

The sample in 
wave 5 survey 

The recontact sample   
in wave 5 survey 

The replenishment sample 
in wave 5 survey 

(n=963) (n=694) (n=269) 
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน)  Number of smoker in household (person)   

 0 49.3 49.6 48.7 
 1 39.3 38.5 41.3 
 2 9.6 9.9 8.6 
 3 - 4 1.8 2.0 1.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

จํานวนผูสูบบุหรี่เฉลี่ยในครัวเรือน  Mean of  number of smoker in household 0.6 0.7 0.6 
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Standard deviation  0.7 0.8 0.7 
     

สถานภาพการสูบบุหรี่  Smoking status    
 สูบบุหรี่ Smoker 22.4 25.8 13.8 
 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 77.6 74.2 86.2 

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

สถานภาพการสูบบุหรี่  Smoking status 

เพศ Gender 
ภาพรวม 
Overall 

ชาย หญิง 
Male Female 

(n=521) (n=442) (n=963) 

สูบบุหรี่ Smoker 39.5 2.3 22.4 

ไมสูบบุหรี่ Non - smoker 60.5 97.7 77.6 

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

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

รอยละ Percent  
(n =230)* 

11 - 13 19.6 

14 - 16 53.0 

17 - 19 24.4 

20 - 23 3.0 

รวม  Total 100.0 

อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหรี่หมดมวนครั้งแรก (ป)  Mean of  age at first smoked a whole cigarette (year) (S.D.)  15.3  (2.0) 
*นับเฉพาะกลุมตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่หมดมวน  *Include specifically ever smoked a whole cigarette   
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ตาราง 4.2ค รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตาม เหตุผลที่เริ่มสูบบุหรี่เปนครั้งแรก 
Table 4.2c Percentage of smoking sample by reason for having the first cigarette  

เหตุผลที่เริ่มสูบบุหรี่เปนครั้งแรก 
Reason for having the first cigarette 

รอยละ Percent 
(n =216) 

อยากรู/อยากเห็น/อยากลอง   Curiosity  88.0 

สูบตามเพื่อน  My friends smoked 53.7 

สูบเพราะมีคนบอกวาสูบบุหรี่แลวจะทําใหฉันรูสึกดี  Because someone told me it would make me feel good 19.0 

ทานเหลา  แลวอยากสูบบุหรี่  feel like to smoke when drink alcohol 0.5 
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ตาราง 4.2ง รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามความบอยในการสูบบุหรี่ และจํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน 
Table 4.2d Percentage  of  smoking sample by frequency of smoking and number of cigarette smoked per day 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่  Smoking behavior รอยละ Percent 
ความความถี่ในการสูบบุหรี่ชวง 1  เดือนผานมา   Frequency of smoking during the last 30 days  (n =216) 

นอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห Less than 1 time/week 6.4 
1 ครั้ง/สัปดาห 1 time/week 2.8 
2 ครั้ง/สัปดาห  2 time/week 4.2 
3 – 5 ครั้ง/สัปดาห  3-5 time/week 13.0 
ทุกวันหรือเกือบทุกวัน Every day or almost every day 44.4 
มากกวาวันละ  1  ครั้ง More than 1 time/day 29.2 

รวม Total 100.0 

จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวันในชวง 7 วันที่ผานมา  Number of cigarette smoke per day in the past 7 days (n =216) 
ไมไดสูบเลย None  5.1 
สูบไมถึง 1 มวน  Smoke less than 1 cigarettes  4.2 
สูบวันละ 1 มวน  Smoke 1 cigarette  3.7 
สูบวันละ 2 – 5 มวน  Smoke 2-5 cigarettes  38.0 
สูบวันละ 6-10 มวน  Smoke 6-10 cigarettes  30.6 
สูบวันละ 11 – 20 มวน  Smoke 11-20 cigarettes  11.6 
สูบมากกวา 20 มวน Smoke more than 20 cigarettes  6.8 

รวม Total 100.0 
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ตาราง 4.2จ รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามการสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม และประเภทบุหรี่ที่สูบประจํา   
Table 4.2e Percentage of  smoking sample by smoking in the presence of parents and brand of cigarette usually smoke 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่  Smoking behavior รอยละ Percent 

การสูบบุหรี่เมื่ออยูกับพอแม/ผูปกครอง  Smoking in the presence of your parents (n =216) 
ไมเคยสูบ Never  27.0 
สูบบางครั้ง Sometimes  62.4 
สูบบอย Often  10.6 

รวม Total 100.0 

  
ประเภทบุหรี่ที่สูบประจํา  Brand of cigarettes usually smoke (n =216) 

บุหรี่โรงงานยี่หอประจํา  Usual brand factory cigarette 69.9 
บุหรี่โรงงานไมมียี่หอประจํา  No usual brand factory cigarette 19.9 
บุหรี่มวนเอง   Hand-rolled cigarettes 5.1 
ไมรูจักยี่หอ / จาํไมได  Don't know / can't remember 5.1 

รวม Total 100.0 
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ตาราง 4.2ฉ รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตามแหลงที่มาของบุหรี่ และประสบการณในการซื้อบุหรี่         
Table 4.2f Percentage of smoking sample by source of cigarette and cigarette purchasing experience  

พฤติกรรมการสูบบุหรี่  Smoking behavior รอยละ Percent 

แหลงที่มาของบุหรี่  Source of cigarette (n =216) 
  ซื้อเอง   Buy for oneself 87.5 
  มีคนซื้อให  Someone buys for me 2.3 
  ไดจากเพื่อน Get cigarettes from friends 9.7 
  ไดจากที่บาน Get cigarettes from home 0.5 

รวม Total 100.0 

ประสบการณในการซื้อบุหรี่แบงขายในชวง 6 เดือนที่ผานมา   
Experience of buying single cigarettes in the past 30 days 

(n =216) 

ไมเคยซื้อ No 16.7 
เคยซื้อ  Yes 83.3 

รวม Total 100.0 



 
 

97 

 

 

 
ตาราง 4.2ช รอยละของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ จําแนกตาม ความรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา      
Table 4.2g Percentage of smoking sample by feeling like having a cigarette first thing in the morning 

ความรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา 
Feel like having a cigarette first thing in the morning 

รอยละ Percent 
(n =216) 

ไมเคย  No, never 26.4 

เคย – บางครั้ง Yes, sometimes 56.9 

เคย – เปนประจํา Yes, always 16.7 

รวม Total 100.0 
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ตาราง 4.3.1ก รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอายุ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1a Percentage of sample by age and smoking status 

ลักษณะ   Characteristics 
สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=216) (n=747) (n=963) 

 อายุ (ป)  Age  (years)    
 13 8.5 91.5 100.0 (n = 59) 
 14 2.3 97.7 100.0 (n = 88) 
 15 14.7 85.3 100.0 (n = 68) 
 16 23.9 76.1 100.0 (n = 113) 
 17 22.5 77.5 100.0 (n = 102) 
 18 28.9 71.1 100.0 (n = 76) 
 19 27.7 72.3 100.0 (n = 130) 
 20 25.0 75.0 100.0 (n = 124) 
 21 29.1 70.9 100.0 (n = 86) 
 มากกวา 21 ป  More than 21 years 29.9 70.1 100.0 (n = 117) 

 อายุเฉลี่ย   Mean of age 19.0 17.7 18.0 
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ  Standard deviation of age 2.7 2.9 2.9 
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ตาราง 4.3.1ข รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1b Percentage of sample by educational level and smoking status  

ระดับการศึกษา   
Educational level 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker 
(n=75) 

Non-smoker 
(n=530) 

Overall 
(n=605) 

ผูที่กําลังศึกษาอยู  Currently enrolled in school     
 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  Primary School or lower 19.4 80.6 100.0 (n = 31) 
 มัธยมศึกษาปที่ 1 Secondary School Year 1 1.7 98.3 100.0 (n = 59) 
 มัธยมศึกษาปที่ 2  Secondary School Year 2 8.0 92.0 100.0 (n = 88) 
 มัธยมศึกษาปที่ 3  Secondary School Year 3 12.3 87.7 100.0 (n = 65) 
 มัธยมศึกษาปที่ 4  Secondary School Year 4 9.8 90.2 100.0 (n = 82) 
 มัธยมศึกษาปที่ 5  Secondary School Year 5 16.4 83.6 100.0 (n = 73) 
 มัธยมศึกษาปที่ 6  Secondary School Year 6 21.9 78.1 100.0 (n = 96) 
 สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย Higher than Secondary School 10.8 89.2 100.0 (n = 111) 
 รวม Total 12.4 87.6 100.0 (n = 605) 
 อัตราความชุกของการสูบบุหรี่ของผูที่กําลังศึกษาอยู 

Smoking prevalence rate of those  currently enrolled in school   
12.4  
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ตาราง 4.3.1ข รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพการสูบบุหรี่ (ตอ) 
Table 4.3.1b Percentage of sample by educational level and smoking status (continued)  

ระดับการศึกษา   
Educational level 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker 
(n=141) 

Non-smoker 
(n=217) 

Overall 
(n=358) 

ผูไมไดศึกษาอยู Not – currently enrolled in school    

 ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  Primary School or lower 68.9 31.1 100.0 (n = 45) 
 มัธยมศึกษาปที่ 1 Secondary School Year 1 45.5 54.5 100.0 (n = 11) 
 มัธยมศึกษาปที่ 2  Secondary School Year 2 50.0 50.0 100.0 (n = 16) 
 มัธยมศึกษาปที่ 3  Secondary School Year 3 40.9 59.1 100.0 (n = 132) 
 มัธยมศึกษาปที่ 4  Secondary School Year 4 40.0 60.0 100.0 (n = 5) 
 มัธยมศึกษาปที่ 5  Secondary School Year 5 50.0 50.0 100.0 (n = 6) 
 มัธยมศึกษาปที่ 6  Secondary School Year 6 29.1 70.9 100.0 (n = 103) 
 สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย Higher than Secondary School 20.0 80.0 100.0 (n = 40) 
 รวม Total 39.4 60.6 100.0 (n=358) 

 อัตราความชุกของการสูบบุหรี่ของผูไมไดศึกษาอยู 
Smoking prevalence rate of those non- currently enrolled in school 

 

39.4  
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ตาราง 4.3.1ค รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอาชีพ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1c Percentage of sample by occupation and smoking status  

อาชีพ Occupation 
สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=216) (n=747) (n=963) 

    
นักเรียน Student 12.4 87.6 100.0 (n= 605) 
ไมใชนักเรียน Non - student 39.4 60.6 100.0 (n =358) 

 ไมมีอาชีพ Unemployed 38.8 61.2 100.0 (n=116) 
 กรรมกร Labourer 52.4 47.6 100.0 (n=84) 
 เกษตรกรรม Agriculture 37.5 62.5 100.0 (n=56) 
 คาขาย / เสมียน / งานบริการ Commerce/ Clerk / Service  30.7 69.3 100.0 (n=75) 

 

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

29.6 70.4 100.0 (n=27) 
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ตาราง 4.3.1ง รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามสถานภาพสมรส เขตที่อยูอาศัย และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1d Percentage of sample by marital status,  residential area and smoking status  

ลักษณะ 
Characteristics 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=216) (n=747) (n=963) 

สถานภาพสมรส Marital status    

            โสด  Single 21.7 78.3 100.0  (n=842)  

 แตงงาน Married     25.4 74.6 100.0  (n=114) 

 หยา/แยก Divorced 57.1 42.9 100.0  (n=7) 

     

เขตที่อยูอาศัย  Residential area    

 กรุงเทพ ฯ Bangkok 24.2 75.8 100.0  (n=165) 

 เมือง Urban 22.4 77.6 100.0  (n=487) 

 ชนบท Rural 21.5 78.5 100.0  (n=311) 
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ตาราง 4.3.1จ รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ  ภูมิภาค  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1e Percentage of sample by gender,  region and smoking status  

 

สถานภาพการสูบบุหรี่/ภูมิภาค 
Smoking status/Region 

เพศ Gender 
ภาพรวม 
Overall 

ชาย  
Male 

หญิง  
Female 

กรุงเทพมหานคร Bangkok (n=105) (n=60) (n=165) 
 สูบบุหรี่     Smoker 33.3 8.3 24.2 
 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 66.7 91.7 75.8 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

ภาคกลาง Central (n=115) (n=111) (n=226) 
 สูบบุหรี่ Smoker 43.5 2.7 23.5 
 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 56.5 97.3 76.5 

รวม  Total 100.0 100.0 100.0 

ภาคเหนือ North (n=96) (n=61) (n=157) 
 สูบบุหรี่ Smoker 32.3 1.6 20.4 
 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 67.7 98.4 79.6 

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

 

สถานภาพการสูบบุหรี่/ภูมิภาค 
Smoking status/Region 

เพศ Gender 
ภาพรวม 
Overall 

ชาย  
Male 

หญิง  
Female 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeast (n=136) (n=153) (n=289) 
 สูบบุหรี่ Smoker 40.4 1.3 19.7 
 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 59.6 98.7 80.3 
 รวม Total 100.0 100.0 100.0 

ภาคใต South  (n=72) (n=54) (n=126) 
 สูบบุหรี่ Smoker 47.2 0.0 27.0 
 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 52.8 100.0 73.0 
 รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.1ฉ รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1f Percentage of sample by number of  household  member and smoking status  

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
 Number of  household member (person) 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=216) (n=747) (n=963) 

1 – 2 28.0 72.0 100.0  (n= 75) 

3 – 4 21.1 78.9 100.0  (n= 646) 

5 - 12 24.4 75.6 100.0  (n= 242) 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย  Mean of number of household member 3.8 3.9 3.8 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

Standard deviation of  number of household member 
1.2 1.1 1.1 
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ตาราง 4.3.1ช รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.1 g Percentage of sample by number of smoker in household and smoking status  

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

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=216) (n=747) (n=963) 

0 18.7 81.3 100.0  (n=475) 

1 - 2 25.7 74.3 100.0  (n=470) 

3 – 4 33.3 66.7 100.0  (n=18) 

จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือนเฉลี่ย Mean of number of smoker in household 0.8 0.6 0.6 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน   

Standard deviation of number of smoker in household   
0.8 0.7 0.7 
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ตาราง 4.3.2 รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.2 Percentage of sample by having older brothers or sisters smoke and smoking status 

การมีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่* 
Having older brothers or sisters smoke 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=134) (n=425) (n=559) 

มีพี่ชาย/พี่สาวที่ไมสูบบุหรี่  Have older brother or sister who do not smoke  21.8 78.2 100.0  (n=298) 

มีพี่ชาย/พี่สาวที่สูบบุหรี่   Have older brother or sister who smoke  24.2 75.8 100.0  (n=194) 

มีพี่ชาย/พี่สาวแตไมทราบวาสูบบุหรี่หรือไม Do not know if they smoke 32.8 67.2 100.0  (n=67) 

ภาพรวม Overall  24.0 76.0 100.0  (n=559) 

*ไมนับรวม ไมมีพี่ชาย/พี่สาว Exclude those who have no older brother or sister    
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ตาราง 4.3.3 รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามจํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.3 Percentage of sample by number of close friends who smoke  and smoking status   

จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ (คน) 
Number of close friends who smoke (person)  

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=216) (n=747) (n=963) 

ไมม ี None 1.4 98.6 100.0  (n=360) 

1 7.6 92.4 100.0  (n=105) 

2 11.0 89.0 100.0  (n=155) 

3 36.7 63.3 100.0  (n=139) 

4 56.5 43.5 100.0  (n=69) 

5 71.1 28.9 100.0  (n=135) 

ภาพรวม  Overall  22.4 77.6 100.0  (n=963) 
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ตาราง 4.3.4 รอยละของกลุมตัวอยาง    จําแนกตามการนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน   และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.4 Percentage of sample by applying religious beliefs in daily life and smoking status 

การนําคําสอนทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน 
Applying religious beliefs in daily life   

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=216) (n=746)* (n=962)* 

ไมเคยใชเลย Never 38.1 61.9 100.0  (n=63) 

แทบจะไมเคยใชเลย Almost never 38.1 61.9 100.0  (n=63) 

ใชบางครั้ง Sometimes 20.7 79.3 100.0  (n=595) 

ใชตลอดเวลา All the time 18.7 81.3 100.0  (n=241) 

ภาพรวม Overall  22.5 77.5 100.0  (n=962) 
*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ  * Exclude do not know / do not answer 
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ตาราง 4.3.5ก รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความรูสึกเศรา  ความเห็นตอการกระทําของตนเอง  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.5a Percentage of sample by feeling of sadness, opinion on self behavior and smoking status 

จิตลักษณะ 
Psychological characteristic  

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=216) (n=747) (n=963) 

ความรูสึกเศรา Feeling of sadness in last 2 weeks    

ไมเคยเศราเลย  Not at all 29.2 40.3 37.8 

เศราบางครั้ง  Once in a while 58.8 52.9 54.2 

เศราหลายครั้ง  Many times 8.3 4.7 5.5 

เศราตลอดเวลา  Most of the time 3.7 2.1 2.5 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 

ความเห็นตอการกระทําของตนเอง  Opinion on self behavior    

ทําถูกตองเปนสวนใหญ Do most things OK 42.6 69.3 63.3 

ทําผิดพลาดหลายเรื่อง Do many things wrong 49.5 27.8 32.7 

ทําผิดพลาดทุกเรื่อง Do everything wrong 7.9 2.9 4.0 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.5ข รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความรูสึกตอตนเอง  ความรูสึกโดดเดี่ยว และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.5b Percentage of sample by feeling about oneself, feeling alone and smoking status 

จิตลักษณะ 
Psychological characteristic 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=216) (n=747) (n=963) 

    
ความรูสึกตอตัวเอง Feeling about myself    

ชอบตัวเอง Like myself 63.0 84.5 79.6 

ไมชอบตัวเอง Do not like myself 31.5 11.4 15.9 

เกลียดตัวเอง Hate myself 5.5 4.1 4.5 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 

    
ความรูสึกโดดเดี่ยว Feeling alone     

ไมรูสึกโดดเดี่ยว Not feel alone 59.8 82.6 77.5 

รูสึกโดดเดี่ยวหลายครั้ง Feel alone many times 35.6 15.3 19.8 

รูสึกโดดเดี่ยวตลอดเวลา Feel alone all the time 4.6 2.1 2.7 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.3.6ก รอยละของกลุมตัวอยางที่เห็นดวยกับประเด็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่จําแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.6a Percentage of sample who agree with  statements about smoking by smoking status 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
Opinion on smoking 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=216) (n=747) (n=963) 

• การสูบบุหรี่เปนสิ่งนารังเกียจ  Smoking is disgusting 24.1 57.6 50.1 

• สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่  Thai society disapproves of smoking 31.9 38.3 36.9 

• การสูบบุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น                                                         
Smoking makes young people look more mature 

20.8 31.7 29.3 

• คนอายุรุนฉันที่ไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่                                                    
Most of the popular people my age smoke 

22.2 19.7 20.2 

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

23.1 12.3 14.7 

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

6.5 5.5 5.7 

• การสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความทันสมัย  Smoking is a sign of being modern 8.8 3.1 4.4 

• การสูบบุหรี่ชวยควบคุมน้ําหนักตัว Smoking helps to control body weight 6.0 2.8 3.5 
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ตาราง 4.3.6ข รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.6b Percentage of sample by attitude towards smoking and smoking status 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
Attitude towards smoking 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=215)* (n=746)* (n=961)* 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีมาก  Smoking is very bad.  20.9 59.9 51.2 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดี  Smoking is bad. 48.8 34.3 37.6 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดีไมเลว  Smoking is normal thing. 22.8 4.8 8.8 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดี  Smoking is good thing.  3.8 0.3 1.0 

การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ดีมาก  Smoking is very good thing. 3.7 0.7 1.4 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 

*ไมรวม ไมทราบ/ไมตอบ  * Exclude do not know / do not answer 
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ตาราง 4.3.7 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.3.7 Percentage of sample by opinion on tobacco companies and smoking status 

ความคิดเห็นตอบริษัทที่ผลิตยาสูบ 
Opinion on tobacco companies 

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

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

33.3 62.8 56.2 

• บริษัทที่ผลิตยาสูบควรจํากัดใหจัดทําซองบุหรี่แบบเรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม โดยมี
เพียงชื่อบุหรี่และคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพเทานั้น                                            
Tobacco companies should be required to sell cigarettes in plain packaging that 
is, in packs with only the brand name   and the health warnings, but without 
colourful designs on the  rest of the pack. 

30.6 51.3 46.6 

• บริษัทที่ผลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่                        
Tobacco companies lie about the dangers of smoking.  

21.8 27.6 26.3 

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

8.8 21.3 18.5 

• บริษัทที่ผลิตยาสูบไดทําสิ่งที่ดีใหแกชุมชน                                                          
Tobacco companies do good things for the community. 

9.7 8.3 8.6 
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ตาราง 4.3.8 รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความรูเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ  และสถานภาพการสูบบหุรี่ 
Table 4.3.8 Percentage of sample by knowledge on health effect of smoking and smoking status   

ความรูเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่ 
knowledge on health effect of smoking 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=216) (n=747) (n=963) 

• มีกลิ่นปาก Bad breath 88.4 98.4 96.2 
• โรคมะเร็งปอดในผูไมสูบบุหรี่ที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง  
    Lung cancer in non-smokers from second hand smoke 

90.3 96.3 94.9 

• แกเร็วกวาอายุ  Premature ageing 92.1 95.7 94.9 
• โรคถุงลมโปงพอง  Chronic  Obstructive  Pulmonary Disease 86.1 96.3 94.0 
• โรคหลอดเลือดสมอง  (ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง)  

Stroke in smokers (blood clots  in the brain)  
71.3 79.0 77.3 

• โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหรี่เพศชาย  Impotence in male smoker 66.2 80.1 76.9 
• โรคหัวใจวาย Heart  Failure 62.0 74.4 71.7 
• เนื้อตายและเนา (มักเกิดกับอวัยวะสวนปลาย เชน มือ เทา ทําใหชา ผิวหนัง 

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

53.7 66.5 63.7 

• ทําใหทารกในครรภแทง Miscarriage (of  a baby) 35.6 52.5 48.7 
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ตาราง 4.3.9 รอยละของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่ จําแนกตามแหลงโฆษณา / สงเสริมการขาย และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table  4.3.9 Percentage of sample who ever seen advertisement/promotion of cigarette by source of advertisement/promotion of cigarette 

and smoking status 

แหลงโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่  
Source of advertisement/promotion of cigarette 

(ตอบไดมากกวา 1)  (Select all that apply) 

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=216) (n=747) (n=963) 

• รานคายอย / รานคาใหญ  Shops or stores 35.2 37.8 37.2 

• ผูขายเรตามทองถนน  Street vendors 23.1 22.1 22.3 

• ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน / สถานบันเทิงตาง ๆ   Entertainment venues 30.6 19.3 21.8 

• คอฟฟช็อป  coffee shop 20.8 11.0 13.2 
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ตาราง 4.3.10 รอยละของกลุมตัวอยางที่เคยเห็นโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่   จําแนกตามแหลงโฆษณา และสถานภาพ 
การสูบบุหรี่ 

Table 4.3.10 Percentage of sample who ever seen advertisement/information about dangers of smoking by source of advertisement and 
smoking status 

แหลงโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่                          
Source of advertisement/information about dangers of smoking                

(ตอบไดมากกวา 1) (Select all that apply)  

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=216) (n=747) (n=963) 

• บนซองบุหรี่  On cigarette pack 79.6 84.9 83.7 

• โทรทัศน Television 73.6 81.3 79.5 

• โปสเตอร Poster 56.9 73.8 70.0 

• หนังสือพิมพ / นิตยสาร Newpapers/magazines 44.0 55.2 52.6 

• ภาพโฆษณาดานขาง / ดานในรถประจําทาง 48.1 43.5 45.4 

• ในโรงหนัง  กอนหรือหลังฉายภาพยนตร  Before or after film show 43.5 43.0 43.1 

• ปายโฆษณาขนาดใหญ Billboards 40.3 41.8 41.4 

• ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน / สถานบันเทิงตาง ๆ  Entertainment venues 41.2 29.3 32.0 

• วิทยุ Radio 38.0 28.9 30.9 
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ตาราง 4.3.11ก รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  การเคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงค “พอและแมจะเสียใจ  หากลูกสูบบุหรี่”                      
ในชวง 6 เดือนที่ผานมา และสถานภาพสูบบุหรี่ 

Table 4.3.11a Percentage of sample by in the last 6 months, ever seen or heard anything about the “Parents will regret it if their children smoke 
cigarettes” and smoking status 

การเคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงค* 
“พอและแมจะเสียใจ  หากลูกสูบบุหรี่” 
Ever seen or heard anything about the  

“Parents will regret it if their children smoke cigarettes”  

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n= 171) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n= 571) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=742) 

เคย  Yes 66.7 64.8 65.2 

ไมเคย No 33.3 35.2 34.8 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

*ไมนับรวม  จําไมได * Exclude cannot remember 
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ตาราง 4.3.11ข รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  ความเกี่ยวของกับการรณรงค “พอและแมจะเสียใจ  หากลูกสูบบุหรี่” ของคุณ และสถานภาพ
สูบบุหรี่ 

Table 4.3.11b Percentage of sample by  relevance with the “Parents will regret it if their children smoke cigarettes”  campaign and smoking 
status 

ความเกี่ยวของกับการรณรงค 
“พอและแมจะเสียใจ  หากลูกสูบบุหรี่ของคุณ 

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

สูบบุหรี่ ไมสูบบุหรี่ ภาพรวม 

Smoker Non-smoker Overall 

(n=114) (n=370) (n=484) 

ไมเกี่ยวของเลย Not  at all relevant to you 2.7 16.5 13.2 

เกี่ยวของบาง  Somewhat  relevant  to  you 46.0 27.8 32.1 

เกี่ยวของมาก  Very  relevant to you  51.3 55.6 54.6 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* นับรวมเฉพาะ  ผูตอบแบบสอบถามที่เคยเห็นการรณรงค “พอและแมจะเสียใจหากลูกสูบบุหรี่”  
*  Include only respondents who have ever seen  “Parents will regret it if their children smoke cigarettes” campaign.  
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ตาราง 4.3.12ก รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  ในชวง 6 เดือนที่ผานมา   เคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่  

นอกเหนือจาก “พอและแมจะเสียใจ  หากลูกสูบบุหรี่” และสถานภาพสูบบุหรี่ 
Table 4.3.12a Percentage of sample by in the last 6 months , ever seen or heard others anti-smoking advertising beside  the “Parents will regret 

it if their children smoke cigarettes” and smoking status 

เคยเห็นหรือไดยินเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่   
นอกเหนือจาก “พอและแมจะเสียใจหากลูกสูบบุหรี่” * 

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

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n= 168) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n= 567) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=735) 

เคย  Yes 69.0 66.3 66.9 

ไมเคย  No 31.0 33.7 33.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

*ไมนับรวม  จําไมได * Exclude to cannot remember 
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ตาราง 4.3.12ข รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  ผลของการโฆษณาในรูปแบบตางๆ  ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่นําไปสูการพูดคุย
ระหวางสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  และสถานภาพสูบบุหรี่ 

Table 4.3.12b Percentage of sample by  result of all forms of advertising that talk about the dangers of smoking lead to discussion amongst your 
family about smoking and health and smoking status 

ผลของการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่นําไปสูการ
พูดคุยระหวางสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ* 

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

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n=189) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n=681) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=870) 

ไมใช  No 20.2 26.2 24.9 

ใช  Yes 79.8 73.8 75.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ 
* Exclude respondents who have never seen anti-smoking campaign.  
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ตาราง 4.3.12ค รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  ผลของการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่นําไปสูการพูดคุย

ระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อน เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ  และสถานภาพสูบบุหรี่ 
Table 4.3.12C Percentage of sample by  result of all forms of advertising that talk about the dangers of smoking lead to discussion amongst your 

friend about smoking and health and smoking status 

ผลของการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่นําไปสูการ
พูดคุยระหวางสมาชิกในกลุมเพื่อน เกี่ยวกับการสูบบุหรี่และสุขภาพ *   

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

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n=189) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n=681) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=870) 

ไมใช No 32.8 30.7 31.1 

ใช Yes 67.2 69.3 68.9 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามที่ไมเคยเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ 
* Exclude respondents  who have never seen anti-smoking campaign.  
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ตาราง 4.3.12ง รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม  ผลของการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่มีผลตอการสูบบุหรี่ใน
อนาคตของคุณ และสถานภาพสูบบุหรี่ 

Table 4.3.12d Percentage of sample by result of all forms of advertising that talk about the dangers of smoking effect to smoking in your future 
and smoking status 

ผลของการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ 
มีผลตอการสูบบุหรี่ในอนาคตของคุณ 

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

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n= 187) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n= 675) 

ภาพรวม 
Overall 
(n= 862) 

โอกาสที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตนอย                                                                         
Less likely to smoke in the future 

74.8 44.0 50.7 

โอกาสที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตเพิ่มมากขึ้น                                                              
More likely to smoke in the future 

10.2 6.4 7.2 

ไมมีผลตอการตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ในอนาคต                                                        
Made  no  difference  to whether  I will smoke in the future  

15.0 49.6 42.1 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 

* ไมนับรวม ผูตอบแบบสอบถามที่ไมทราบเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ 
* Exclude respondents who do not know anything about the anti-smoking campaign 



 

124 
 

 
ตาราง 4.3.12จ รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามผลของการโฆษณาในรูปแบบตางๆ  ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ ทําใหวัยรุนหญิงไมคิดที่จะ

สูบบุหรี่  และสถานภาพสูบบุหรี่ 
Table 4.3.12e Percentage of sample by  result of all forms of advertising that talk about the dangers of smoking led to discourage  young women 

from smoking and smoking status 

ผลของการโฆษณาในรูปแบบตาง ๆ ที่พูดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่  
ทําใหวัยรุนหญิงไมคิดที่จะสูบบุหรี่ * 

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

สูบบุหรี่ 
Smoker 
(n=216) 

ไมสูบบุหรี่ 
Non-smoker 

(n=747) 

ภาพรวม 
Overall 
(n=963) 

ไมมีผลเลย  Not at all 7.9 11.4 10.6 

มีผลเล็กนอย A little 72.7 64.9 66.7 

มีผลมาก A lot 19.4 23.7 22.7 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.4ก รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ และอายุ 
Table 4.4a  Percentage of  sample by gender and age 

ลักษณะ 
Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 5 

The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

The sample in 
wave 5 survey 

(n=1,000) (n= 962) (n=1,096) (n=958) (n=963) 
เพศ  Gender      
 ชาย  Male 51.7 52.3 53.1 54.6 54.4 
 หญิง  Female 48.3 47.7 46.9 45.4 45.6 
 รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
อายุ (ป)  Age (Years)        
 13 22.6 6.2 6.4 2.9 6.1 
 14 24.6 16.7 8.1 6.9 9.1 
 15 22.5 22.3 10.4 9.6 7.1 
 16 14.9 21.9 21.8 11.8 11.7 
 17 15.4 19.5 23.7 19.7 10.6 
 18 0.0 10.3 14.9 18.1 7.9 
 19 0.0 3.1 8.0 13.4 13.5 
 20 ปขึนไป  20 and more than 20 0.0 0.0 6.7 17.6 34.0 
 รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 อายุเฉลีย  Mean age 14.8 15.7 16.6 17.4 18.0 

สวนเบียงเบนมาตรฐานของอายุ   
Standard deviation of age 

1.4 1.5 1.9 2.1 2.9 
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ตาราง 4.4ข รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพการศึกษา  
Table 4.4b  Percentage of  sample by educational status 

สถานภาพการศึกษา 
Education status 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 5 

The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

The sample in 
wave 5 survey 

(n=1,000) (n= 962) (n=1,096) (n=958) (n=963) 

นักเรียน  Student 89.6 82.2 78.2 67.7 62.8 

ไมใชนักเรียน Non - student 10.4 17.8 21.8 32.3 37.2 

 รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

127 

 

 

ตาราง 4.4ค รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

Table 4.4c Percentage of  sample by educational level 

การศึกษา 
Education level 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 5 

The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

The sample in 
wave 5 survey 

(n=1,000) (n= 962) (n=1,096) (n=958) (n=963) 

ประถมศึกษา Primary school 27.0 7.5 9.9 6.2 7.9 
มัธยมศึกษาปที่ 1  Secondary School Year 1 21.8 8.5 6.7 3.9 7.3 
มัธยมศึกษาปที่ 2  Secondary School Year 2 23.4 23.9 13.4 9.1 10.8 
มัธยมศึกษาปที่ 3  Secondary School Year 3 17.3 29.4 28.6 23.4 20.5 
มัธยมศึกษาปที่ 4  Secondary School Year 4 9.0 15.9 16.9 9.2 9.0 
มัธยมศึกษาปที่ 5  Secondary School Year 5 1.2 9.5 14.6 15.8 8.2 
มัธยมศึกษาปที่ 6  Secondary School Year 6 0.2 4.5 7.2 21.1 20.7 
สูงกวาชั้นมัธยมศึกษา Higher than Secondary School  0.1 0.8 2.7 11.3 15.6 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.4ง รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส และเขตที่อยูอาศัย 
Table 4.4d  Percentage of  sample by  marital status and residential area 

ลักษณะ 
Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 5 

The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

The sample in 
wave 5 survey 

(n=1,000) (n= 962) (n=1,096) (n=958) (n=963) 

สถานภาพสมรส Marital Status      

 โสด Single   99.4 97.1 95.3 92.5 87.4 

 แตงงาน  Married 0.6 2.8 4.6 7.1 11.9 

 หยา/แยก Divorced  0.0 0.1 0.1    0.4 0.7 
 รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เขตที่อยูอาศัย Residential area      

 กรุงเทพ ฯ Bangkok 10.4 10.5 9.9 15.5 17.1 

 เมือง Urban 20.0 23.7 26.6 31.8 32.3 

 ชนบท Rural 69.6 65.8 63.5 52.7 50.6 
 รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.4จ รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
Table 4.4e  Percentage of  sample by number of household member 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)  
Number of household member (persons) 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 5 

The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

The sample in 
wave 5 survey 

(n=1,000) (n=962) (n=1,096) (n=958) (n=963) 

1 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 

2 4.9 5.7 5.1 3.9 9.7 

3 20.1 22.7 37.5 32.7 42.8 

4 36.4 33.9 31.6 34.2 25.7 

5 18.5 17.7 14.2 16.7 13.4 

6 9.3 9.6 6.8 7.3 6.7 

7 – 14 10.4 10.1 4.7 5.1 1.7 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จํานวนสมาชิกเฉลี่ยในครัวเรือน  

Mean number of household  member 
4.5 4.4 4.0 4.1 3.9 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Standard deviation 1.6 1.7 1.3 1.3 1.2 
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ตาราง 4.4ฉ รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.4f  Percentage of  sample by number of smoker in household and smoking status 

ลักษณะ 
Characteristics 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 1 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 2 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 3 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 4 

กลุมตัวอยาง 
การสํารวจรอบที่ 5 

The sample in 
wave 1 survey 

The sample in 
wave 2 survey 

The sample in 
wave 3 survey 

The sample in 
wave 4 survey 

The sample in 
wave 5 survey 

(n=1,000) (n=962) (n=1.096) (n=958) (n=963) 
จํานวนผูสูบบุหรี่ในครัวเรือน (คน)  Number of smoker in household (persons) 

 0 40.3 47.6 48.6 45.4 49.3 
 1 43.8 42.4 41.5 43.5 39.3 
 2 12.3 7.0 7.6 8.9 9.6 
 3 - 6 3.6 3.0 2.3 2.2 1.8 
 รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 จํานวนผูสูบบุหรีเ่ฉลี่ยในครัวเรือน  

Mean of number of smoker in household 
0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Standard deviation  0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 
สถานภาพการสูบบุหรี่ Smoking status      

 สูบบุหรี่ Smoker 11.3 14.7 18.3 21.5 22.4 
 ไมสูบบุหรี่ Non – smoker 88.7 85.3 81.7 78.5 77.6 
 รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.5 ปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  รอบที่ 3  รอบที่ 4 และรอบที่ 5 
Table 4.5 Risk factors of youth smoking in Wave 1, Wave 2,  Wave 3, Wave 4 and  Wave 5 surveys 

ตัวแปร 
Variables 

การสํารวจ 
รอบที่ 1 

การสํารวจ 
รอบที่ 2 

การสํารวจ 
รอบที่ 3 

การสํารวจ 
รอบที่ 4 

การสํารวจ 
รอบที่ 5 

Wave 1 survey Wave 2 survey Wave 3 survey Wave 4 survey Wave 5 survey 
(n=993) (n=949) (n=1,085) (n=957) (n=961) 

ลักษณะทางประชากร      
  อายุ  Age  0.98 1.30** 0.99 1.06 1.05 
  เพศ Gender (ref. : female) 6.94*** 9.27*** 8.13*** 10.10*** 19.63*** 
  เขตที่อยูอาศัย Residential area (ref. : rural)      
 - เขตเมือง urban 1.03 0.96 0.74 1.65 0.84 
  สถานภาพการศึกษา educational status  (ref. : student) 1.32 3.34*** 1.75* 1.43** 2.28** 
ปจจัยภายใน      
  ความรูสึกตอตนเอง Feeling about oneself (ref. : Like myself)      
 - ไมชอบตัวเอง Do not like myself 1.96 1.30 2.93*** 1.71 3.98*** 
 - เกลียดตัวเอง  Hate myself 2.16 2.02 2.10 2.02 0.50 
  ความเห็นตอสิ่งที่ตนเองกระทํา   Opinion on self doing    

(ref. : Do most things ok) 
     

 - ทําผิดพลาดหลายเรื่อง Do some things wrong 1.53 3.00*** 1.30 2.24** 1.25 
 - ทําผิดพลาดทุกเรื่อง   Do everything wrong 0.21 2.72 2.71* 4.86** 1.15 
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001    * Significant at 0.05 level    **  Significant at 0.01 level  ***  Significant at 0.001 level  
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ตาราง 4.5 ปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  รอบที่ 3  รอบที่ 4 และรอบที่ 5  (ตอ)  
Table 4.5 Risk factors of youth smoking in Wave 1, Wave 2,  Wave 3, Wave 4 and  Wave 5 surveys  (continued) 

ตัวแปร 
Variables 

การสํารวจ 
รอบที่ 1 

การสํารวจ 
รอบที่ 2 

การสํารวจ 
รอบที่ 3 

การสํารวจ 
รอบที่ 4 

การสํารวจ 
รอบที่ 5 

Wave 1 survey Wave 2 survey Wave 3 survey Wave 4 survey Wave 5 survey 
(n=993) (n=949) (n=1,085) (n=957) (n=961) 

  ความรูสึกเศรา Feeling of sadness (ref. : Not sad at all)      
  - เศราบางครั้ง Sad once in a while 0.91 1.01 1.22 1.38 1.24 
 - เศราหลายครั้ง  Sad many times 3.34* 1.12 1.42 1.85* 1.09 
 - เศราตลอดเวลา Sad most of the time 1.23 1.86 3.25 2.68 1.45 
  ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ Opinion on smoking                       

(ref. : Very bad) 
     

 - การสูบบุหรี่เปนสิ่งไมดี  Bad 1.22 0.80 1.32 0.75 1.98* 
 - การสูบบุหรี่เปนสิ่งธรรมดา  Normal 2.13 2.21* 2.23* 0.64* 4.25*** 
  การดื่มเหลา/เบียรในชวง 1 เดือนที่ผานมา Drink in last 

month (ref. : never) 
     

 - เคยดื่ม 1-5 ครั้ง  1-5 times 5.03*** 2.37** 2.20** 2.00* - 
 - เคยดื่มมากกวา 5 ครั้ง  More than five times 7.90*** 3.70** 4.05*** 4.50*** - 
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001     * Significant at 0.05 level    **  Significant at 0.01 level  ***  Significant at 0.001 level  
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ตาราง 4.5 ปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  รอบที่ 3  รอบที่ 4 และรอบที่ 5  (ตอ)  
Table 4.5 Risk factors of youth smoking in Wave 1, Wave 2,  Wave 3, Wave 4 and  Wave 5 surveys  (continued) 

ตัวแปร 
Variables 

การสํารวจ 
รอบที่ 1 

การสํารวจ 
รอบที่ 2 

การสํารวจ 
รอบที่ 3 

การสํารวจ 
รอบที่ 4 

การสํารวจ 
รอบที่ 5 

Wave 1 survey Wave 2 survey Wave 3 survey Wave 4 survey Wave 5 survey 
(n=993) (n=949) (n=1,085) (n=957) (n=961) 

ปจจัยภายนอก      
  จํานวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ Number of close friends smoke 1.74*** 1.60*** 1.87*** 1.56*** 1.95*** 
  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่สูบบุหรี่  Number of smoker in 

household  
3.71*** 1.07 1.51* 3.89*** 1.15 

  มีพี่ชายหรือพี่สาวสูบบุหรี่ Older sibling smoke (ref. : none) 0.81 2.61** 1.35 1.01 0.88 
  พื้นที่ที่อนุญาตใหสูบบุหรี่ในบาน   Home area allowed to 

smoke  (ref. : Not  allowed everywhere) 
     

 - อนุญาตใหสูบบุหรี่ในบาน  Allowed anywhere 0.87 1.25 2.02 1.68** 2.82** 
 - อนุญาตใหสูบไดบางเวลา/บางพื้นที่ในบาน   Allowed  some 

place/ sometimes 
1.49 1.78 1.99** 1.66 1.81* 

  จํานวนแหลงที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่/สงเสริมการขายบุหรี่  
Number of media outlets seen tobacco advertisement 

0.94 0.99 0.99 0.77 0.97 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001   * Significant at 0.05 level    **  Significant at 0.01 level  ***  Significant at 0.001 level  
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ตาราง 4.5 ปจจัยเสี่ยงของการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางในการสํารวจรอบที่ 1  รอบที่ 2  รอบที่ 3  รอบที่ 4 และรอบที่ 5  (ตอ)  
Table 4.5 Risk factors of youth smoking in Wave 1, Wave 2,  Wave 3, Wave 4 and  Wave 5 surveys  (continued) 

ตัวแปร 
Variables 

การสํารวจ 
รอบที่ 1 

การสํารวจ 
รอบที่ 2 

การสํารวจ 
รอบที่ 3 

การสํารวจ 
รอบที่ 4 

การสํารวจ 
รอบที่ 5 

Wave 1 survey Wave 2 survey Wave 3 survey Wave 4 survey Wave 5 survey 
(n=993) (n=949) (n=1,085) (n=957) (n=961) 

 จํานวนแหลงที่เคยเห็นการโฆษณา/ขาวสารเกี่ยวกับอันตราย
จากการสูบบุหรี่  Number of media outlets seen 
information about danger of smoking 

0.99 0.96 1.04 0.89 0.98 

 ความบอยในการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ Frequence of 
notice  health warning on cigarette pack (ref. : never) 

     

 - เห็นนานๆ ครั้ง  Rarely 1.39 0.42 1.56 1.15 0.71 
 - เห็นบางครั้ง  Sometimes 1.14 0.45 1.41 0.47 1.29 
 - เห็นบอย  Often 1.53 1.97 3.07 2.43 1.92 
 - เห็นบอยมาก Very often 1.45 1.23 2.49 3.84* 3.58** 
 - 2 log likelihood 325.14*** 381.53*** 496.36*** 436.26*** 477.64 *** 
 n 993 949 1,085 957 961 

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 *** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001  * Significant at 0.05 level    **  Significant at 0.01 level  ***  Significant at 0.001 level  
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ตาราง 4.6.1 ก รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอัตราความชกุของการสูบบุหรี่  เพศ  และรอบการสํารวจ 
Table 4.6.1 a  Percentage of sample by smoking prevalence rate, gender and survey round 

อัตราความชุกของ 
การสูบบุหรี่ 

Smoking prevalence 
rate 

รอบที่ 1 Wave 1 รอบที่ 2 Wave 2 รอบที่ 3 Wave 3 รอบที่ 4 Wave 4 รอบที่ 5 Wave 5 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

(n=523) (n=477) (n=1,000) (n=507) (n=455) (n=962) (n=582) (n=514) (n=1,096) (n=523) (n=435) (n=958) (n=521) (n=442) (n=963) 

สูบบุหรี่             
Smoker 

20.3 1.5 11.3 27.8 2.3 15.0 32.1 2.7 18.3 36.5 3.4 21.5 39.5 2.3 22.4 

ไมสูบบุหรี่  
Non – smoker 

79.7 98.5 88.7 72.2 97.7 85.0 67.9 97.3 81.7 63.5 96.6 78.5 60.5 97.7 77.6 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.6.1 ข รอยละของกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 13 -1 7  ป  จําแนกตามอัตราความชุกของการสูบบุหรี่  เพศ  และรอบการสํารวจ 
Table 4.6.1 b  Percentage of sample age between 13 – 17 years  by smoking prevalence rate, gender and survey round 

อัตราความชุกของ 
การสูบบุหรี่ 

Smoking prevalence 
rate 

รอบที่ 1 Wave 1 รอบที่ 2 Wave 2 รอบที่ 3 Wave 3 รอบที่ 4 Wave 4 รอบที่ 5 Wave 5 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

(n=523) (n=477) (n=1,000) (n=435) (n=399) (n=834) (n=414) (n=356) (n=770) (n=256) (n=232) (n=488) (n=230) (n=200) (n=430) 

สูบบุหรี่             
Smoker 

20.3 1.5 11.3 23.4 1.5 12.9 24.4 0.3 13.2 28.9 3.0 16.6 27.8 1.5 15.6 

ไมสูบบุหรี่  
Non – smoker 

79.7 98.5 88.7 76.6 98.5 87.1 75.6 99.7 86.8 71.1 97.0 83.4 72.2 98.5 84.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.6.2ก รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสบการณซื้อบุหรี่ รอบการสํารวจ และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.2a Percentage of sample by experience of buying cigarettes, survey round and smoking status 

ประสบการณซื้อบหุรี่ 
ในชวง 30 วันที่ผานมา 

Experience of 
buying cigarettes 

in the past 30 days 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

(n=120)* (n=108)* (n=126)* (n=128)* (n=67)* (n=880)* (n=726)* (n=646)* (n=532)* (n=363)* (n=1,000)* (n=834)* (n=772)* (n=660)* (n=430)*

เคยซื้อ  Yes 50.8 50.0 62.7 58.0 59.7 42.5 42.6 39.8 41.4 41.3 43.5 43.5 43.7 44.7 44.7 

ไมเคยซื้อ No 49.2 50.0 37.3 42.0 40.3 57.5 57.4 60.2 58.6 58.7 56.5 56.5 56.3 55.3 55.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

* ตัวอยางอายุต่ํากวา 18 ป  * Age lower than 18 years  
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ตาราง 4.6.2ข รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสบการณถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เพราะอายุต่ํากวา 18 ป   รอบการสํารวจ   และสถานภาพ             
การสูบบุหรี่ 

Table 4.6.2b Percentage of  sample by experience of being refused to sell cigarette because of age lower than 18 years,  survey round and 
smoking status    

ประสบการณถูกปฏิเสธ 
การขายบุหรี่ 

ในชวง 30 วันที่ผานมา 
Experience of  

buying cigarettes 
 in the past 30 days 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

(n=95)* (n=100)* (n=116)* (n=119)* (n=64)* (n=481)* (n=457)* (n=335)* n=284)* (n=189)* (n=576)* (n=557)* (n=451)* (n=403)* (n=253)* 

ไมเคยถูกปฏิเสธ 
No 

23.2 36.0 49.1 62.2 57.8 49.7 53.0 58.2 71.1 62.4 45.3 49.9 55.9 68.5 61.3 

เคยถูกปฏิเสธ  
Yes 

76.8 64.0 50.9 37.8 42.2 50.3 47.0 41.8 28.9 37.6 54.7 50.1 44.1 31.5 38.7 

รวม Total   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0    100.0   100.0   100.0    100.0   100.0 

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

การเคยเห็นการวาง
โชวบุหรี่ ณ จุดขาย 
Ever seen tobacco 
products displayed 

at point of sale 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5** 

Wave 5** 

(n=141) (n=200)* (n=206) (n=209)* (n=820)* (n=894)* (n=751)* (n=719)* (n=961)* (n=1,094 )* (n=957)* (n=928)* 

ไมเคย No 53.9 51.0 53.9 36.8 51.3 44.2 48.1 38.8 51.7 45.4 49.3 38.4 
เคย Yes 46.1 49.0 46.1 63.2 48.7 55.8 51.9 61.2 48.3 54.6 50.7 61.6 

รวม Total   100.0   100.0   100.0   100.0  100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0 

* ไมรวม  ไมทราบ/ไมตอบ  * Exclude  do not know/do not answer  
** ไมรวมผูที่ไมไดไปรานคา (จํานวน 35 ราย)   ** Exclude respondent who did not went to the shop (35 cases) 
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ตาราง 4.6.4 รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบาน รอบการสํารวจ   และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.4    Percentage of sample by home smoking restriction, survey round and smoking status 

การจํากัดพื้นที่ 
สูบบุหรี่ในบาน 
Home smoking 

restriction 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=216) (n=880) (n=819)* (n=893)* (n=752) (n=747) (n=1,000) (n=960)* (n=1,094)* (n=958) (n=963) 

สูบบุหรี่ไดทุกพื้นที่  
Smoking is 
allowed 
everywhere. 

20.0 21.3 17.9 16.0 18.5 12.0 11.1 8.2 6.1 5.0 13.0 12.6 10.0 8.2 8.0 

สูบบุหรี่ไดบางพื้นที่  
Smoking is 
allowed 
somewhere. 

50.8 31.2 38.8 37.9 34.3 60.9 22.5 28.3 22.7 21.7 59.7 23.8 30.3 26.0 24.5 

ไมใหสูบบุหรี่ในบาน 
Smoking is not 
allowed anywhere. 

29.2 47.5 43.3 46.1 47.2 27.1 66.4 63.5 71.2 73.3 27.3 63.6 59.8 65.8 67.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

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



 
 

141 

 

 

 

ตาราง 4.6.5ก รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามความถี่ของการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่  รอบการสํารวจ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.5a   Percentage of sample by frequence of seeing warning label on cigarette pack, survey round and smoking status 
ความถี่ของการเห็น

ฉลากคําเตือน      
บนซองบุหรี่ 

Frequence of seeing 
warning label on 
 cigarette pack 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=216) (n=880) (n=820)* (n=895) (n=752 ) (n=747) (n=1,000) (n=961)* (n=1,096) (n=958) (n=963) 

ไมเคยเห็น      
Never 

9.2 2.8 2.0 2.9 9.7 21.4 8.7 10.6 5.9 19.8 19.9 7.8 9.0 5.2 17.5 

เคยเห็นนานๆ ครั้ง  
Rarely 

16.7 6.4 13.4 11.2 7.4 20.1 20.7 20.8 18.2 23.3 19.7 18.6 19.4 16.7 19.7 

เคยเห็นบางบางครั้ง  
Sometime 

18.3 13.5 14.4 8.3 15.3 29.5 29.7 27.4 28.3 22.4 28.1 27.4 25.1 24.0 20.8 

เคยเห็นบอย 
Often 

35.0 44.0 44.3 35.0 34.7 17.0 22.1 22.7 27.0 20.2 19.2 25.3 26.6 28.7 23.5 

เคยเห็นบอยมาก  
Very often   

20.8 33.3 25.9 42.6 32.9 12.0 18.8 18.5 20.6 14.3 13.1 20.9 19.9 25.4 18.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
* ไมรวม  ไมทราบ/ไมตอบ  * Exclude do not know/do not answer 
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ตาราง 4.6.5ข รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามผลของฉลากคาํเตือนทําใหคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ รอบการสํารวจ  และ
สถานภาพการสูบบุหรี่ 

Table 4.6.5b   Percentage of sample by effect of warning label on thinking about danger of smoking, survey round and smoking status 

ผลของฉลากคําเตือน 
ทําใหคิดถึงอันตราย 
จากการสูบบุหรี่ตอ

สุขภาพ 
Effect of warning label 

on thinking about 
danger of smoking 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 
(n=114)* (n=141) (n=197)* (n=206) (n=195)* (n=819)* (n=820)* (n=892)* (n=752) (n=599)* (n=933)* (n=961)* (n=1,089)* (n=958) (n=794)* 

ไมเคยคิด Not at all 11.0 6.4 6.6 4.9 4.1 10.4 7.3 6.3 5.9 3.0 10.5 7.2 6.3 5.6 3.3 
คิดบางเล็กนอย       
A little 

65.1 56.7 62.9 65.0 69.7 48.7 45.4 36.8 39.4 34.4 50.6 47.0 41.5 44.9 43.1 

คิดมาก A lot 23.9 34.0 30.5 29.1 25.6 40.9 45.0 54.1 53.5 61.6 38.9 43.4 49.9 48.2 52.8 
ไมเคยเห็นฉลากคํา
เตือนดานสุขภาพ
บนซองบุหรี่     
Never seen any  
warning labels 

0.0 2.9 0.0 1.0  0.6 0.0 2.3 2.8 1.2  1.0 0.0 2.4 2.3 1.3   0.8 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
* ไมรวม  ไมเคยสังเกตซองบุหรี่ในชวง 1 เดือนที่ผานมา และไมทราบ/ไมตอบ  
* Exclude never noticed on cigarette pact in the last month and do not know/do not answer 
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ตาราง 4.6.5ค รอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามผลของฉลากคําเตือนที่ทําใหคนในวัยเดียวกันไมคิดที่จะสูบบุหรี่  รอบการสํารวจ   และสถานภาพ
การสูบบุหรี่  

Table 4.6.5c   Percentage of sample by effect of warning label on discouraging teenager from smoking, survey round and smoking status 
ผลของฉลากคําเตือน 

ที่ทําใหคนในวยั
เดียวกัน 

ไมคิดที่จะสูบบหุรี่   
Effect of warning 

label on discouraging 
teenager from 

smoking 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 
(n=141) (n=200)* (n=206) (n=195)* (n=820)* (n=872)* (n=752) (n=599)* (n=961)* (n=1,072)* (n=958) (n=794)* 

ไมมีผลเลย  Not at all 15.6 12.5 9.7 11.3 19.8 21.4 22.3 25.9 19.1 19.8 19.6 22.3 
มีผลเล็กนอย  A little 61.7 63.5 68.9 66.7 60.2 58.3 64.2 59.4 60.5 59.2 65.2 61.2 
มีผลมาก  A lot 22.7 24.0 21.4 21.0 20.0 20.3 13.5 13.7 20.4 21.0 15.2 15.5 
ไมเคยเห็นฉลากคํา
เตือนดานสุขภาพบน
ซองบุหรี่      
Never seen any 
warning labels 

0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

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 
* ไมรวม  ไมเคยสังเกตซองบุหรี่ในชวง 1 เดือนที่ผานมา และไมทราบ/ไมตอบ   
* Exclude  never noticed on cigarette pact in the last month and  do not know/do not answer 
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ตาราง 4.6.6ก. รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการเห็นโฆษณา/สงเสริมการขายบุหรี่  รอบการสํารวจ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table  4.6.6a.  Percentage of sample by frequence of noticing advertisement of cigarette, survey round and smoking status 

ความถี่ในการเห็น
โฆษณาบุหรี่ 

ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
Frequence of noticing 

advertisement in  
the past 12 months 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=216) (n=880) (n=820) (n=895) (n=752 ) (n=747) (n=1,000) (n=961) (n=1,096) (n=958) (n=963) 

ไมเคยเห็น  Never 50.8 60.3 55.7 55.3 51.4 63.3 54.6 61.5 55.2 55.7 61.8 55.5 60.4 55.2 54.7 
เคยเห็นบางบางครั้ง 
Sometimes 

33.3 29.8 22.4 32.5 35.6 28.0 35.2 29.2 31.8 30.9 28.6 34.4 27.9 31.9 32.0 

เคยเห็นบอย  
Often 

9.2 8.5 9.0 7.3 7.9 3.3 4.9 3.6 6.3 6.2 4.0 5.4 4.6 6.5 6.5 

ไมคอยไปดูกีฬา   
คอนเสิรต ฯลฯ 
Hardly attend  
sports, concerts, 
etc. 

6.7 1.4 12.9 4.9 5.1 5.4 5.3 5.7 6.7 7.2 5.6 4.7 7.1 6.4 6.8 

รวม  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.6.6ข รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามแหลงที่เคยเห็นโฆษณาบุหรี่  รอบการสํารวจ  และสถานภาพการสูบบุหรี่ 
Table 4.6.6b Percentage of sample by source of ever seen cigarette advertisement, survey round and smoking status 

แหลงที่เคยเห็น 
การโฆษณาบุหรี่ 

ในชวง 6 เดือนที่ผานมา 
Source of ever  
seen cigarette 

advertisement in  the 
past 6 months 

(ตอบไดมากกวา 1)  
(Select all that apply) 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=216) (n=880) (n=820) (n=895) (n=752) (n=747) (n=1,000) (n=961) (n=1,096) (n=958) (n=963) 

รานคายอย/รานคาใหญ 
Shops and stores 

30.8 51.1 15.9 36.9 35.2 28.1 50.1 19.7 36.0 37.8 28.4 50.3 19.0 36.2 37.2 

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

25.8 34.8 14.4 22.3 30.6 17.4 25.7 8.0 17.4 19.3 18.4 27.1 9.2 18.5 21.8 

ผูขายเรตามทองถนน 
Street   vendor 

19.2 34.0 14.0 23.8 23.1 16.7 25.0 13.4 16.1 22.1 17.0 26.3 13.5 17.7 22.3 

รวม  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 4.6.6ค รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่  เวลาที่ดูโทรทัศน  วิดีโอ  หรือภาพยนตร  รอบการสํารวจและ
สถานภาพการสูบบุหรี่ 

Table 4.6.6c Percentage of sample by ever seen images  of  actors  smoking when  you  watch TV, VDO or cinema,  survey round and 
smoking status 

การเคยเห็น           
นักแสดง/ดารา สูบบุหรี่  
เวลาที่ดูโทรทัศน  วิดีโอ 

หรือภาพยนตร   
Ever seen images of  

actors  smoking when 
watching TV, VDO or 

cinema 

สูบบุหรี่ Smoker ไมสูบบุหรี่ Non - smoker ภาพรวม Overall 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

รอบที่ 1 

Wave 1 

รอบที่ 2 

Wave 2 

รอบที่ 3 

Wave 3 

รอบที่ 4 

Wave 4 

รอบที่ 5 

Wave 5 

(n=120) (n=141) (n=201) (n=206) (n=216) (n=880) (n=821) (n=895) (n=752) (n=747) (n=1,000) (n=962) (n=1,096) (n=958) (n=963) 

ไมเคยเห็น  Never 30.8 19.7 24.9 12.6 16.2 37.6 17.8 19.7 14.1 19.7 36.8 18.1 20.6 13.8 18.9 
เคยเห็นบางบางครั้ง 
Sometimes 

45.0 62.7 55.7 64.6 67.1 35.5 70.5 57.4 61.8 65.9 36.6 69.4 57.1 62.4 66.1 

เคยเห็นบอย  Often 20.0 13.4 17.4 20.4 13.4 25.5 10.8 21.9 22.6 12.9 24.8 11.2 21.1 22.1 13.0 
ไมคอยดโูทรทัศน  
ภาพยนตร  Hardly 
attend watch TV, 
videos, or movies 

4.2 4.2 2.0 2.4 3.3 1.4 0.9 1.0 1.5 1.5 1.8 1.3 1.2 1.7 2.0 

รวม  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ภาคผนวก ข 

แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกา 
  HHR :  

  RCE :  
    

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกา   (Household Recontact Form) 

MODULE  A 

 

Form Completed ………… 
Interviewer ……………… 

ขอมูลจากรอบท่ี 5 
                        

 ภาค  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน  ลําดับครัวเรือน  ลําดับบุคคล  
 

ท่ีอยู ท่ีสามารถติดตอได : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อหัวหนาครัวเรือน : …………………………………………………………… จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ………… คน 
ท่ีอยู : ………………………………………................................................………………… รหัสไปรษณีย : ................... 
โทรศัพท (บาน) : ……………………………………………… โทรศัพท (มือถือ) : …………………………….. 

ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน: ……………………………………………… E-mail: ……………………………………………… 
    

ขอมูลจากรอบท่ี 6 
ชื่อหัวหนาครัวเรือน : …………………………………………………………… จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ………… คน 
ท่ีอยู : ………………………………………................................................………………… รหัสไปรษณีย : ................... 

โทรศัพท (บาน) : ……………………………………………… โทรศัพท (มือถือ) : …………………………….. 
ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน: ……………………………………………… E-mail: ……………………………………………… 
 

บันทึกการติดตาม (บันทึกหลังการเยี่ยมครัวเรือนแตละครั้ง) 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป เวลา หมายเหตุ 
นัดคร้ังตอไป 

วัน/เดือน/ป เวลา 
1      
2      
3      
4      
 

จํานวนเด็กท่ีอายุไมเกิน 5 ป  ในครัวเรือน    =  จํานวนผูชายท่ีสูบบุหรี่ท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน =  

จํานวนเด็กท่ีอายุระหวาง  6-12   ป ในครัวเรือน =  จํานวนผูหญิงท่ีสูบบุหรี่ท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน =  

จํานวนเด็กท่ีอายุระหวาง 13-17  ป ในครัวเรือน =  จํานวนผูชายท่ีไมสูบบุหรี่ท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน =  

   จํานวนผูหญิงท่ีไมสูบบุหรี่ท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน =  
      

 

ผลการเย่ียมครัวเรือน (ใหวงกลม) 

1.หาบานไมพบ 6.ไมมีคําตอบ - หลังจากพยายาม 4 คร้ัง 11.ไมสามารถสํารวจไดเน่ืองจาก 
2.ครัวเรือนยาย  ไมสามารถตามได 7.ไมมีคําตอบ - ชวงเวลาสํารวจเสร็จส้ิน เหตุผลอื่นๆ ระบุ ………… 
3.ครัวเรือนยายไปนอกพ้ืนที่  8.การปฏิเสธของครัวเรือน ……………………………….......... 
4.ไมปลอดภัย 9.มีปญหาเร่ืองภาษา ……………………………….......... 
5.ติดตอไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ 10.ไมมีใครในครัวเรือนสามารถตอบคําถามได 12.การติดตอสําเร็จ - ทําการสํารวจ 
 
 
 
 
 



148 
 
 
 

 
 
 

แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางเกาจากรอบรอบที่ 5 
(Household Recontact Form) 

MODULE  B 
LQ:    

 
 
 

ลําดับ
ที่ 

 
 

ชื่อผูใหขอมูล 

 
 

เพศ 
1 = ชาย 
2 = หญิง 

 
 

อายุ/รอบ
สํารวจ 

ประเภทของผูให
ขอมูลในรอบที่ 5 
S = สูบบุหรี่ 
Q = เลิกสูบบุหรี่ 
AD = วัยรุน 

 
ผลการ

สัมภาษณจาก
รอบที่ 6* 

 
 

บันทึกผล 

เปล่ียนแปลง 
ที่อยูใหม 
1  ใช 

2  ไมใช 
(บันทึก
ดานลาง) 

สง
แบบสอบถาม
ทางไปรณีย 

(สําหรับวัยรุน) 
1  ใช 

2  ไมใช 

รหัส
พนักงาน 
สัมภาษณ 

1  1     1 2 1 2  

2  2     1 2 1 2  
3       1 2 1 2  

4  1 2  AD   1 2 1 2  

 

พนักงานสัมภาษณ : -  ในชอง  “อายุ / รอบสํารวจ”  ใหใสเลขอายุ /รอบการสํารวจ ท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับการสํารวจครั้งแรก  

- ในชองลําดับท่ี  ใหลําดับท่ี 1 เปนชายท่ีสูบ/เลิกสูบบุหรี่  ลําดับท่ี 2 เปนหญิงท่ีสูบ/เลิกสูบบุหรี่  และ
ลําดับท่ี 4 เปนวัยรุน เทานั้น  ท้ังนี้เพื่อใหลําดับท่ี  เหมือนกันรอบท่ีสัมภาษณบุคคลนี้ครั้งแรก    

- ในชอง “ประเภทของผูใหขอมูลในรอบที่ 5”  ใหระบุวาผูตอบแบบสอบถามเปน S = สูบบุหรี่  Q = เลิก
สูบบุหรี่  และ  AD = วัยรุน 

 

รหัสผลการสัมภาษณ (รอบท่ี 6) 

0.a ไมไดเปนสวนหน่ึงของครัวเรือน และติดตอไมได หรือตามหาไมพบ 4. การปฏิเสธของตัวแทน 
0.b เสียชีวิต 5. ปฏิเสธ 
1. ไมพบ (หลังจากพยายาม 4 คร้ัง) 6. ไมสมบูรณ   (เร่ิมตน , ผูใหสัมภาษณขอส้ินสุดการให 
2. มีปญหาเร่ืองภาษา ขอมูลกอนส้ินสุดการสัมภาษณ) 
3. ทุพพลภาพทางกาย หรือใจ 7. สําเร็จ 
 

บันทึกช่ือและท่ีอยูของผูท่ีสามารถใหขอมูลท่ีอยูของผูใหสัมภาษณได 
สําหรับการสัมภาษณคร้ังตอไปถาหากผูใหสัมภาษณมีการยายท่ีอยู 

ช่ือ-สกุล …………………………………………………………………………………………………………… 
ความสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถาม ………………………………………………………………………… 
ท่ีอยู ……………………………………………………………………………………………………………… 
เบอรโทร (บาน)   …………………………….…….. เบอรมือถือ …………………………….…….. 
 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูใหม 

ช่ือผูใหขอมูล …………………………………………………………………….………………………………… 
ท่ีอยูใหม …………………………………………………………………………………..………………………… 
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ภาคผนวก ค 

แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหม  และตารางคิชกริด 
   

HHR : 

 

  RPE :  

 

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 
แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหมในรอบท่ี 6   

(Household Enumeration Form) 

MODULE  A 

 
 

 

Form Completed ………… 
Interviewer ……………… 

 

                        

 ภาค  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบาน  ลําดับครัวเรือน  ลําดับบุคคล  
 

  

ช่ือหัวหนาครัวเรือน : …………………………………………………………… จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ………… คน 
ที่อยู : ………………………………………................................................………………… รหัสไปรษณีย : ................... 
โทรศัพท (บาน) : ……………………………………………… โทรศัพท (มือถือ) : …………………………….. 
ช่ือผูใหขอมูลครัวเรือน: ……………………………………………… E-mail: ……………………………………………… 
 

บันทึกการติดตาม (บันทึกหลังการเยี่ยมครัวเรือนแตละครั้ง) 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ป เวลา หมายเหตุ 
นัดครั้งตอไป 

วัน/เดือน/ป เวลา 
1      
2      
3      
4      

 

ขอสรุปสาํหรับการปฏิเสธการสัมภาษณ (ใหวงกลม) 

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

8. การปฏิเสธของครัวเรือน 
9. มีปญหาเรื่องภาษา 
10. ไมมีใครสามารถตอบได 
11. ไมสามารถสํารวจไดเนื่องจากเหตุผลอื่นๆ    

ระบุ…………………………………… 
12. การติดตอสําเร็จ - ทําการสํารวจ 

 

ถาครัวเรือนปฏิเสธการใหสัมภาษณ :  เชื้อชาติ 

1. จํานวนคนทีอ่าศยัอยูในครัวเรอืนอายุ 18 ป ข้ึนไป = _______ 
2. จํานวนคนที่สูบบุหรี่เปนประจําที่อาศัยอยูในครัวเรอืนอายุ 18 ป ข้ึนไป = _______   

 1. ไทย 
2. อ่ืน ๆ  
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แบบสํารวจครัวเรือนกลุมตัวอยางใหมในรอบท่ี 6 
(Household Enumeration Form) 

MODULE  B 
LQ:    

 

 
ลําดับท่ี 

 
ช่ือสมาชิกในครัวเรือน 

( กลุมผูใหญอายุต้ังแต 18 ป ขึ้นไป) 

เพศ 
1=ชาย 
2=หญิง 

การสูบบุหร่ี 
1 = สูบ 

 2 = ไมสูบ 

อายุ 
(เต็ม
ป) 

ผูตอบ
แบบสอบถาม 

1=ใช,        
2=ไมใช 

หมาย
เหตุ 

1  1 2 1 2  1 2  
2  1 2 1 2  1 2  
3  1 2 1 2  1 2  
4  1 2 1 2  1 2  
5  1 2 1 2  1 2  
6  1 2 1 2  1 2  
7  1 2 1 2  1 2  
8  1 2 1 2  1 2  
9  1 2 1 2  1 2  
10  1 2 1 2  1 2  
 ชื่อสมาชิกในครัวเรอืน (กลุมเด็กอายุ 13-17 ป)         
1  1 2 1 2  1 2  
2  1 2 1 2  1 2  
3  1 2 1 2  1 2  
4  1 2 1 2  1 2  
5  1 2 1 2  1 2  

 

KISH GRID 
จํานวน 
ผูเขา
ขาย 

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 

 

จํานวนเด็กท่ีอายุไมเกิน 5 ป  ในครัวเรือน    = ........ 

จํานวนเด็กท่ีอายุระหวาง  6-12 ป ในครัวเรือน = ......... 

จํานวนเด็กท่ีอายุระหวาง 13-17ป ในครัวเรือน = ......... 

จํานวนผูชายท่ีสูบบุหรี่ท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน   = ......... 

จํานวนผูหญิงท่ีสูบบุหรี่ท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน = ......... 

จํานวนผูชายท่ีไมสูบบุหรี่ท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน = .......... 

จํานวนผูหญิงท่ีไมสูบบุหรี่ท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไปในครัวเรือน = .......... 
 

ID 
ประเภทของ 
ผูใหขอมูล 

ชื่อผูเขาขายท่ีถูก
เลือก 

รหัสผลสวนบุคคลของ
ผูใหขอมูล* 

รหัสพนักงาน
สัมภาษณ 

 พนักงานสัมภาษณ :   2 แถวสุดทาย     
จะใชในกรณีที่มีการทดแทนจากบาน
เดียวกัน  ในกรณทีี่ผูถูกเลือกมีรหัสผล 2  
(มีปญหาเร่ืองภาษา) หรือ  3 (ทุพพล
ภาพทางกาย หรือใจ) หรือไมอยูตลอด
ระยะเวลาของการสํารวจ 

1 ผูชายที่สูบบุหรี ่     
2 ผูหญิงที่สูบบุหรี ่     
3 วัยรุน     
      
      
 

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

กรอกชื่อและท่ีอยูของผูท่ีสามารถติดตอผูใหขอมูลได  (ในกรณีท่ีคาดวาอีก 1 ปขางหนาผูใหสัมภาษณจะยายท่ีอยู) 

ช่ือ-สกุล ……………………………………………………………..................................……………………………………………… 
ความสัมพนัธกับผูตอบแบบสอบถาม ……………………………………...........................................…………………………………… 
ที่อยู ……………………………………………....................................………………………………………………………………… 
เบอรโทร (บาน)   ………………….........………….…….. เบอรมือถือ ………………..........…………….…….. 
 



151 
 

 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 

 

 
โครงการ International Tobacco Control Policy Survey (Thailand) 

การสํารวจระดับประเทศ  รอบท่ี 5 (พ.ศ. 2554) 

ดําเนินการโดย : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ID 

รวมกับ ภาค    

สถาบันมะเร็งแหงรัฐวิคตอเรีย  ประเทศออสเตเลีย จังหวัด    

และ อําเภอ    

มหาวิทยาลัยวอเตอรลู  ประเทศแคนาดา ตําบล    

 หมูบาน    

แบบสอบถามสําหรับวัยรุน ลําดับครัวเรือน      

(กลุมตัวอยางใหมในรอบท่ี 5) ลําดับบุคคล    

 

ชื่อหัวหนาครัวเรือน     

ชื่อผูใหขอมูลครัวเรือน   

ชื่อผูตอบแบบสอบถาม   

บานเลขที่  หมูที่  ชื่อหมูบาน   

ตําบล  อําเภอ  จังหวัด   

หมายเลขโทรศัพท บาน  มือถือ   

ทําเลท่ีตั้ง 1.  เมือง 2.  ชนบท  
    

 

พนักงานสัมภาษณ : บันทึกผลความพยายามติดตอขอใหตอบแบบสอบถาม 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ป เวลา บันทึกผล 
นัดครั้งตอไป 

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

 
     

 

 

เริ่มกรอกขอมูลเวลา  จบการกรอกขอมูลเวลา  รวม  นาที  
พนักงานสัมภาษณ  วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   
ผูควบคุมงานสนาม  วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   
ผูตรวจแบบสอบถาม  วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   
ผูลงรหัส  วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   
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ใบแสดงความยินยอมการเขารวมโครงการ 
 

เรียน  ผูใหขอมูล 
 

 ดวย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  กําลังดําเนินการสํารวจเพื่อ
ติดตามผลกระทบของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  รอบที่ 5 ป พ.ศ. 2554 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของวัยรุนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และประสบการณที่เกี่ยวของ
กับการสูบบุหรี่  ซึ่งจะนําไปเสนอแนะเชิงนโยบายในการปองกันและลดการสูบบุหรี่  
 

สถาบันฯ จึงขอเวลา และขออนุญาตทานกรอกขอมูลลงในแบบสอบถาม   ขอมูลท่ีทานให
ไมวาจะเปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับตัวทานหรือบุคคลอื่นท่ีทานเอยถึง  ทางสถาบัน ฯ จะเก็บรักษาไวเปน
ความลับ และจะใชเพ่ือ การวิจัยเทานั้น  ขอมูลจะถูกนําไปวิเคราะหในภาพรวมและนําเสนอเปน
รายงานการวิจัยที่ไมปรากฏชื่อผูใหขอมูล  ในการสํารวจครั้งนี้ทานมีสิทธิ์ที่จะใหหรือไมใหขอมูล
ก็ไดแลวแตความสมัครใจของทาน   
 

 สถาบัน ฯ  หวังวาทานจะกรุณาใหความรวมมือในครั้งนี้  ถาทานมีคําถามใด  ท่ีเกี่ยวกับ
การ สํ า รวจหรื อมี ข อสง สัยประการ ใด   โปรดติ ดต อสถา บันวิ จั ยประชากรและ สั งคม  
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทท่ีใหไวขางลางนี้ 
 

ขอไดรับความขอบคุณอยางสูงจากสถาบัน ฯ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 

                          
            (รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพ่ึง) 
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท  0 2441 0201 – 4 
 

ขาพเจาไดรับทราบวัตถุประสงคของการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จากการอานดวยตนเอง 
หรือใหพนักงานสนามของโครงการอานใหฟงแลว  ขาพเจายินดีใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม   และไดลงลายมือชื่อ  หรือใหพนักงานสนามผูท่ีอานใหขาพเจาฟง    ลงลายมือชื่อใน  
ใบแสดงความยินยอมใหขอมูลแทนขาพเจา 
 

ลงชื่อ   ลงชื่อ  
  

 พนักงานสนาม (ลงนามแทน)   ผูตอบแบบสอบถาม 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.2554 วันท่ี เดือน  พ.ศ.2554 
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 คําแนะนําสําหรับการตอบแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถามนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติของวัยรุนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่  และประสบการณ
ท่ีเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่  ท้ังบุหรี่ท่ีผลิตจากโรงงาน  และบุหรี่มวนเอง (ยาเสน) คุณอาจจะจําคําถาม
บางขอท่ีคุณเคยตอบในการสํารวจเมื่อปท่ีแลว 

 

กรุณาอานคําถามแตละขอดวยความตั้งใจ  และตอบอยางตรงไปตรงมาตามความเปนจริง  
คําตอบท่ีไดรับจากคุณจะถูกเก็บไวเปนความลับ  แมแตคนในครอบครัวของคุณก็จะไมทราบขอมูลนี้   

 

วิธีการตอบคําถาม : ใหใชดินสอวงกลมรอบขอท่ีเปนคําตอบท่ีคุณเลือก  โดยเลือกตอบเพียง 
หนึ่งคําตอบเทานั้น  ยกเวน ขอท่ีมีคําแนะนําวาใหตอบไดมากกวาหนึ่งขอ, ขอท่ีใหขาม หรือให
เขียนคําตอบลงในชองวางตามคําแนะนํา 

กรุณาตอบทุกคําถาม  แมคําตอบของคุณจะตอบวา  “ไมทราบ”   
ถาไมเขาใจ  หรอืมีขอสงสัยในคําถามขอใด  กรุณาถามพนักงานสัมภาษณทันที 

 

พนักงานสัมภาษณ : ใหอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามกอนท่ีจะใหผูตอบลงมือตอบ
แบบสอบถาม  ถาพนักงานสัมภาษณยังอยูท่ีบานของผูตอบแบบสอบถามก็สามารถชวย
ตอบขอสงสัยของผูตอบแบบสอบถามได  ถาพนักงานสัมภาษณตองไปบานอ่ืนตอไป ให
ตรวจสอบวาผูตอบแบบสอบถามเขาใจคําแนะนําดีแลว   กอนท่ีจะปลอยใหผูตอบ
แบบสอบถามตอบตามลําพัง 

 

หลังจากผูตอบ  ตอบแบบสอบถามเสร็จแลว  ใหพนักงานสัมภาษณตรวจสอบความ
ครบถวนของคําตอบ  ถาพบวามีขอใดท่ียังไมมีคําตอบ ใหขอใหผูตอบ  ตอบเพิ่มเติมจนครบ
ทุกขอ 
 
 

เกณฑการคัดเลือกวัยรุนท่ีเปนผูตอบแบบสอบถามตองมีคุณลักษณะดังนี้คือ  
1.  อายุระหวาง 13 – 17 ป (อายุเต็มป)  
2.  มีความต้ังใจที่จะอาศัยอยูในครัวเรือนนี้ในอีก 2 ป ขางหนา  

 ถาไมแนใจ  หรือคาดวาจะเปล่ียนท่ีอยู กรุณากรอกรายละเอียดในหนาสุดทายของ
แบบสอบถาม 
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สวนท่ี 1 :  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนในครัวเรือน 

 
 

ลําดับที่ 
1.1 

ชื่อ - นามสกุล 
1.1.1 

ผูตอบ
แบบสอ
บถาม 
1. ใช  
2. ไมใช 

1.2 
อาย ุ

(เต็มป) 

1.2.1  
วัน/
เดือน/
ป เกิด 

1.3 
เพศ 

1.ชาย 
2.หญิง 

1.4 
ความ 

สัมพันธกับ
หัวหนา  
ครัวเรือน  
(ดูรหัส) 
 

1.5 
สถานภาพ
สมรส 

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

ผูใหญ (อายุต้ังแต 18 ป ข้ึนไป) 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

เด็ก ( อายุระหวาง 13-17 ป) 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 
รหัสขอ 1.4 ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน 
0  หัวหนาครัวเรือน 3  แม 6  พ่ีนอง 9  หลาน 12  เพ่ือน 
1  คูสมรส 4  บุตร 7  เขย 10  เหลน 13  ผูอาศัย 
2  พอ 5  บุตรของบุตร 8  สะใภ 11  ญาติ 14  อ่ืน ๆ (ระบุ)…….. 
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1.6 
การศึกษา 

คนน้ีจบการศึกษาสูงสุดช้ันใด 
 (บันทึกช้ันที่เรียนจบแลว) 

1.7 
อาชีพ 

คนน้ีมีอาชีพหลักอะไร   
(บันทึกลักษณะงานที่ทํา เชน ทําไร
ขาวโพด ทํานาขาว  คนงานกอสราง)  

000  ไมมีอาชีพ   
995  นักเรียน / นักศึกษา 

1.8 
คนน้ีอาศัยอยูใน

ครัวเรือนน้ีนานเทาใด 
(ใหระบุเปนจํานวน 
เดือน, ปที่อาศัยอยู) 

1.9 
คนน้ีปจจุบัน  
สูบบุหร่ีหรือไม  

1. สูบ 
2. ไมสูบ    
3. ไมทราบ 
4. เลิกสูบ 

เดือน ป 

ผูใหญ (อายุต้ังแต 18 ป ข้ึนไป) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

เด็ก ( อายุระหวาง 13-17 ป) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม :    กรุณาตอบทุกคําถาม โดยใชดินสอวงกลมรอบขอท่ี
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เปนคําตอบท่ีคุณเลือก ใหเลือกตอบเพียงหน่ึงคําตอบ
เทานั้น แมคําตอบของคุณจะตอบวา “ไมทราบ”               
ยกเวนขอที่มีคําแนะนําใหตอบไดมากกวาหนึ่งขอ ขอท่ี
ใหขาม และขอท่ีเติมคําหรือขอความในชองวางท่ีจัดไว
ใหตามคําแนะนาํ  

 

สวนท่ี 2  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 

2. FR12110. คุณเคยสูบบุหรี่(บุหรี่จากโรงงานหรือบุหรี่มวนเอง) บางหรือไม (แมวาสูบเพียง
ครั้งหรือสองคร้ังก็นับวาเคยสูบ) 

  1. ไมเคยสูบ (ถามตอขอ 3)  2.  เคยสูบ (ขามไปท่ีขอ 4) 
 

3. FR12130. หากไมเคยสูบ คุณเคยถูกชักชวนใหสูบบุหรี่หรือไม 
  1. ไมเคยถูกชักชวนใหสูบบุหรี่  (ขามไปท่ีขอ 33)   

2. เคยถูกชักชวนใหสูบบุหรี่ แตก็ยังไมเคยสูบเลยแมแตครั้งเดียว                       
(ขามไปท่ีขอ 33)   

3. เคยสูบบุหรี่แลว  (ถามตอขอ 4) 
 

4 FR12112. ต้ังแตเกิดจนถึงปจจุบันคุณเคยสูบบุหรี่มาแลวกี่มวน 
  2. เคยสูบแตไมหมดมวน 3. สูบ 1-10 มวน 
  4.  สูบ 11- 100 มวน 5.  สูบ มากกวา 100 มวน 
 

5 FR12113. คุณสูบบุหรี่หมดมวนคร้ังแรกเมื่ออายุเทาไร 
  1.  ไมเคยสูบหมดมวน 2.  สูบหมดมวนเมื่ออายุ (ระบุ) ……. ป 
 

6.     ขอใดตอไปนี้เปนเหตุผลท่ีทําใหคุณเริ่มสูบบุหรี่เปนครั้งแรก 
 เหตุผลท่ีทําใหเร่ิมสูบบุหร่ีเปนคร้ังแรก ใช ไมใช 
6ก. TC12105 อยากรู/อยากเห็น/อยากลอง 1 2 
6ข. TC12101 สูบตามเพ่ือน 1 2 
6ค. TC12112 สูบเพราะมีคนบอกวาสูบบุหรี่แลวจะทําใหฉันรูสึกดี 1 2 
6ง. TC12119 เหตุผลอื่นๆ

(ระบุ).............................................................. 
  

7ก. FR12100. หากนึกยอนถึงเหตุการณตอนท่ีสูบบุหรี่ครั้งแรก   ขณะนั้นคุณ 
  1. สูบเพียงลําพังคนเดียว  
  2. สูบขณะอยูกับกลุมเพ่ือนรุนราวคราวเดียวกันเทานั้น  
  3. สูบขณะมีผูใหญอยูดวยอยางนอย 1 คน 4. อ่ืนๆ ระบุ  (ระบุในขอ 7ข) 
 

7ข. FR12100o. อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………… 
 

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

9. FR12115. คุณสูบบุหรี่ครั้งสุดทายเมื่อไหร 
  1. วันนี้ 2. เมื่อวาน 3. 2-7 วันท่ีผานมา 
  4. มากกวา1 สัปดาหถึง 1 เดือนท่ีผานมา 
  5.  มากกวา1-6 เดือนท่ีผานมา  
  6.  มากกวา 6 เดือนถึง 1 ปท่ีผานมา ขามไปท่ีขอ 33.  
  7.  มากกวา 1 ปท่ีผานมา  
 
คําถามสวนน้ีสําหรับผูสูบบุหร่ีในชวง 1 เดือนท่ีผานมา  (ขอ 10 – ขอ 32) 
10. FR12225. คุณสูบบุหรี่บอยแคไหน? 
  1. นอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห 2. 1 ครั้ง/สัปดาห 3. 2 ครั้ง/สัปดาห 
  4. 3-5 ครั้ง/สัปดาห 5. ทุกวันหรือเกือบทุกวัน 6. มากกวาวันละ1 ครั้ง 
 

11. FR12233. ในชวง 7 วันท่ีผานมา  คุณสูบบุหรี่โดยเฉล่ีย วันละกี่มวน (เฉพาะวันท่ีสูบ) 
  1.ไมไดสูบเลยใน 7 ชวงวันท่ีผานมา 2.  สูบไมถึง 1 มวน 
  3.  สูบวันละ  1  มวน 4. สูบวันละ 2-5 มวน 5.  สูบวันละ 6-10 มวน 
  6.  สูบวันละ 11 –20 มวน 7. สูบมากกวา  20 มวน  
 

12. ET.12241. พอแม/ผูปกครองของคุณทราบหรือไมวา คุณสูบบุหรี่ 
  1. ทราบ (ตอบตอขอ 13)  2. ไมทราบ (ขามไปท่ีขอ 14) 
  3. ไมแนใจ (ขามไปท่ีขอ 14)   
 

13. ET12224. เมื่ออยูกับพอแม/ผูปกครอง  คณุสูบบุหรี่บอยแคไหน 
  1. ไมเคยสูบ 2.  สูบบางครั้ง 3.  สูบบอย 
 

14. BR12310. ตามปกติคุณสูบบุหรี่ย่ีหออะไร 
  1.  บุหรี่โรงงานยี่หอ (ระบุ)............... 2. ไมมีย่ีหอประจํา 
  3.  บุหรี่มวนเอง  4.  ไมรูจักย่ีหอ / จําไมได  
 

15. BR12638.   ตามความคิดของคุณ  บุหรี่นอก มีรสชาติดีกวาหรือแยกวาบุหรี่ไทย 
  1.  ดีกวา 2.  เหมือน ๆ กนั 3.  แยกวา 4.  ไมทราบ 
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ในการเลือกย่ีหอบุหรี่ท่ีคุณสูบ   คุณตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลขอใด 
 เหตุผลในการเลือกยี่หอบุหร่ี 1. ใช 2.ไมใช 
16ก. BR12636. รสชาติของบุหรี่ 1 2 
16ข. BR12626. ราคาบุหรี่ 1 2 
16ค. BR12616. อาจจะไมเปนอนัตรายตอสุขภาพของคุณ            1 2 
16ง. BR12623. เพ่ือนสูบบุหรี่ย่ีหอนั้น 1 2 
 

17. SO12101. ตามปกติ (หรือสวนใหญ) คุณไดบุหรี่มาอยางไร  
  1. ซื้อเอง 2.  มีคนซื้อให 3. ไดจากเพ่ือน 
  4. ไดจากท่ีบาน 5.  อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………. 
 

18. SO12311. ปกติแลวคุณซื้อบุหรี่หรือยาเสนสําหรับตัวเองจากที่ไหน 
  1.จากผูขายเรตามถนน 2. จากรานสะดวกซ้ือ 3. จากซุปเปอรมารเก็ต  
  4.จากคอฟฟช็อปหรือรานอาหาร 5. จากเคร่ืองขายบุหรี่อัตโนมัติ 
  6. จากเพ่ือน 7. อ่ืนๆ ระบุ…………… 8. ไมเคยซื้อบุหรี่ 
 

19. PU12105.   ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา  คุณเคยซื้อบุหรี่บางหรือไม 
  1. ไมซื้อ (ขามไปท่ีขอ 22) 2.  ซื้อ   
 

20. PU12331.   ถาซื้อ  คุณซื้อบุหรี่ซองละเทาไหร ...............  บาท   
21. PU12322.   ถาซื้อ  ในซองมีบุหรี่กี่มวน  ................  มวน   

 

22. PU12200. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา คุณเคยซื้อ บุหร่ีท่ีแบงขายเปนมวน บางหรือไม 
  1. ไมเคยซื้อ  ขามไปขอท่ี 25  2.  เคยซื้อ   (ตอบขอ 23 และขอ 24) 
 

23. (SO12313). คุณซื้อบุหร่ีท่ีแบงขายเปนมวน  ครั้งลาสุดท่ีไหน 
  1. จากรานขายของชํา 2. จากผูขายเรตามถนน 
  3. จากรานขายหนังสือพิมพ 4. จากคอฟฟช็อป 
  5. จากเพ่ือน 6. จากบาร รานอาหาร ดิสโกเทค 
  7.อ่ืนๆ (ระบุ) (SO12313o) ......................................................... 
 

24. PU12431. คุณซื้อบุหร่ีท่ีแบงขายเปนมวน ในราคามวนละเทาไร 
  1. .....................บาท/มวน 2.  จําราคาไมได 
 

25. SO12103. เมื่อตองการสูบบุหรี่ คุณหาบุหรี่มาสูบไดงายหรือยากแคไหน 
  1. ยากมาก 2.  ยากเล็กนอย 3. คอนขางงาย 
  4. งายมาก 5. ไมทราบ/ไมแนใจ  
 

26. SB12014.   คุณเคยสูบบุหรี่ หรือรูสึกอยากสูบบุหรี่เปนส่ิงแรกเมื่อต่ืนนอนตอนเชาบาง
หรือไม 

  1. ไมเคย 2. เคย - บางครั้ง 3. เคย - เปนประจํา 
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กรุณาตอบวา ขอความตอไปน้ีเกิดข้ึนกับคุณบอยเพียงใด 
 

27. SB12036. เมื่อเปรียบเทียบกับตอนท่ีฉันเริ่มสูบบุหรี่ใหม ขณะนี้ฉันตองการสูบบุหรี่
มากกวาแตกอน   เพ่ือใหรูสึกหายอยากบุหรี่ใชหรือไม 

  1.  ใช - บอยคร้ัง 2.  ใช - บางครั้ง 
  3.  ใช - นอยคร้ัง 4.  ไมใชเลย 

 

28. QA12220. คุณเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ครั้งสุดทายเมื่อใด 
  1.  ภายใน 1 เดือนท่ีผานมา 2.  ภายใน 1 ปท่ีผานมา 
  3.  เกินกวา 1 ป 4.  ไมเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ 

 

29. BQ12155. ขอใดตอไปนี้สามารถอธิบายความคิดเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ของคุณ   
  0. ตอนนี้ฉันเลิกสูบบุหรี่แลว 
  1. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบภายใน 1 เดือนขางหนา 
  2. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบภายใน 6 เดือนขางหนา 
  3. ฉันมีแผนวาจะเลิกสูบแตไมใชภายใน6 เดือนขางหนา 
  4. ฉันไมมีแผนวาจะเลิกสูบ 

 

30. BQ12151. คุณตองการเลิกสูบบุหรี่มากเพียงใด 
  1. ไมตองการเลิกเลย 2. ตองการเล็กนอย 3. ตองการบาง 
  4. ตองการมาก 5. ฉันเลิกสูบบุหรี่แลว  

 

31. BQ12161. คุณคิดวา  ในอีกหน่ึงปขางหนา คุณจะสูบบุหรี่มากนอยเพียงใด  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปจจุบัน 

  1. สูบบุหรี่เพ่ิมขึ้นมาก 2. สูบบุหรี่เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 3. สูบบุหรี่เทาเดิม 
  4. สูบบุหรี่ลดลงเล็กนอย 5. สูบบุหรี่ลดลงมาก 6. ไมสูบบุหรี่เลย 

 

32. PS12209. คุณเคยรูสึกเสียใจบางไหมท่ีเริ่มสูบบุหรี ่
  1. เสียใจมาก 2.  เสียใจบาง 3. ไมเสียใจเลย 

 

สวนท่ี 3  สวนน้ีตองตอบทุกคน 
 

33. AD12165. ในชวง 1 ปท่ีผานมา  เคยมีแพทยหรือพยาบาลพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับอันตรายจาก
สูบบุหรี่บางหรือไม  

  1.  ไมเคย 2.  เคย 
  3.  ไมเคยไปพบแพทยหรือพยาบาลในชวง 12 เดือนท่ีผานมา 
             

34. AD12166. ในชวง 1 ปการศึกษาท่ีผานมา  คุณเคยเรียนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจาก
การสูบบุหรี่บางหรือไม  

  1.  ไมเคย 2.  เคย 3.  ไมแนใจ 
  4.  ไมไดเรียนหนังสือในปการศึกษาท่ีผานมา 
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35. PS12606. เพ่ือนของคุณมีความเห็นอยางไรตอการสูบบุหรี่ 
  1. ท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดไมยอมรับการสูบบุหรี่ 
  2. สวนใหญไมยอมรับการสูบบุหรี่ 
  3. ยอมรับครึ่งหนึ่ง-ไมยอมรับครึ่งหนึ่ง 
  4. สวนใหญยอมรับการสูบบุหรี่ 
  5. ท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดยอมรับการสูบบุหรี่ 
 

36. PS12342. ในชวง 1 ปท่ีผานมา มีเพ่ือนของคุณไดเริ่มสูบบุหรี่บางหรือไม 
  1.  ไมม ี 2.  ม ี 3. ไมรู 
 

37. DI12241.   ถาเลือกเพ่ือนมา 5 คนท่ีสนิทมากท่ีสุด   ในเพ่ือน 5 คนนี้ มีกีค่นท่ีสูบบุหรี่ 
  0.  0 คน 1.  1 คน 2.  2 คน 3.  3 คน 4.  4 คน 5.  5 คน 
 

38. ET12227. คุณมีพ่ีชายหรือพ่ีสาวท่ีสูบบุหรี่หรือไม   
   1. ไมมีพ่ีชายหรือพ่ีสาว 2.  มีพ่ีชายหรือพ่ีสาวท่ีสูบบุหรี่ 
   3. ไมมีพ่ีชายหรือพ่ีสาวท่ีสูบบุหรี่ 4.  ไมทราบวาพ่ีชายหรือพ่ีสาวสูบบุหรี่หรือไม 
 

39. PU12107. ในชวง 1  เดือนท่ีผานมา  คุณเคยซื้อบุหรี่ใหเพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวบาง
หรือไม 

  1.  ไมเคย 2.  เคย   
 

40. PU12109. ในชวง 1  เดือนท่ีผานมา  เคยมใีครปฏิเสธการขายบุหรี่ใหคุณเพราะคุณมี 
อายุไมถึง 18 ปบางหรือไม 

  1.  ไมเคยถูกปฎิเสธ 2.  เคยถูกปฎิเสธ 
  3.  ไมเคยพยายามซื้อบุหรี่ในชวง 1  เดือนท่ีผานมา 
 

41. LM12105. คุณเคยเห็น หรือเคยไดยินเกี่ยวกับรสชาติของบุหรี่ เชน รสช็อคโกแล็ต,  
รสคาบูชิโน หรือรสสตอเบอรี่ บางหรือไม 

  1.  ไมเคย 2.  เคย 
 

42. LM12109. เมื่อเปรียบเทียบกับบุหรี่ย่ีหออ่ืนๆ คุณคิดวา บุหรี่ท่ีคุณสูบประจํามีอันตราย 
นอยกวา  พอ ๆ กัน  หรือมากกวา 

  1. มีอันตรายนอยกวาเล็กนอย 2.  มีอันตรายพอ ๆ กัน 
  3.  มีอันตรายมากกวาเล็กนอย 4. ไมสูบบุหรี่ 
 

43. LM12110. คุณเห็นดวยหรือไม กับขอความตอไปนี้ “บุหร่ียี่หอท่ีฉันสูบประจํานุมนวล
ตอระบบทางเดินหายใจ ลําคอ            และปอดมากกวาบุหร่ีท่ัวไป” 

  1. เห็นดวย 2. ไมแนใจ 3. ไมเห็นดวย 4. ไมสูบบุหรี่ 
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44. BQ12126. เมื่อใครบางคนไดเริ่มตนสูบบุหรี่เปนประจําแลว  คุณคิดวาเปนการงายหรือยา 
เขาจะเลิกสูบบุหรี่  

  1.  ยากมาก 2.  คอนขางยาก 3.  คอนขางงาย 
  4.  งายมาก 5. ไมทราบ/ไมแนใจ  
 

45. BQ12156. ถาเพ่ือนสนิทของคุณยื่นบุหรี่ใหคุณ  คุณจะสูบหรือไม 
  1.  ไมสูบแนนอน 2.  อาจจะไมสูบ 3.  อาจจะสูบ 4.  สูบแนนอน 
 

46. BQ12157. ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงใน 1 ปขางหนา  คุณคิดวาคุณจะสูบบุหรี่หรือไม 
  1.  ไมสูบแนนอน 2.  อาจจะไมสูบ 3.  อาจจะสูบ 4.  สูบแนนอน 
 

47. ST12251. คุณเคยใชผลิตภัณฑยาสูบอื่น ๆ นอกเหนือจากบุหรี่บางหรือไม เชน  ยาสูบมวน
สําเร็จ  หรือ บารากู   (สูบควันผานน้ําโดยใชกระบอกขนาดใหญ) 

  1. ไมเคยใช 2.  เคย  -  เคยใช  ระบุในขอ 48ก – 48ค   
 

  
 
 
 
49. DI12237. ในชวง 1 เดือน  ท่ีผานมา  คุณเคยสังเกตเห็น คนรุนเดียวกับคุณสูบบุหรี่บอย

แคไหน 
  1. ไมเคยสังเกตเห็น 2. เคยสังเกตเห็น 1-2  ครั้ง 

  3. เคยสังเกตเห็นบอยคร้ัง 4. เคยสังเกตเห็นบอยมากแตไมทุกวัน 

  5. เคยสังเกตเห็นทุกวัน  
 

ฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ี 
 

50. WL12098. ในชวง 1  เดือน ท่ีผานมา คุณเคยสังเกตซองบุหร่ีบอยแคไหน 
  1.  ไมเคยเห็น  (ขามไปขอท่ี 55) 2.  เคยเห็นนาน ๆ ครั้ง 
  3.  เคยเห็นบางบางครั้ง 4.  เคยเห็นบอย 5.  เคยเห็นบอยมาก 
 

51. WL12203. ในชวง 1  เดือน ท่ีผานมา  คุณเคยสังเกตคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนซอง
บุหร่ี  บอยแคไหน 

  1.  ไมเคยเห็น 2.  เคยเห็นนาน ๆ ครั้ง 3.  เคยเห็นบางบางครั้ง 
  4.  เคยเห็นบอย 5.  เคยเห็นบอยมาก  
 

52. WL12411. ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําใหคุณคิดถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ
มากนอยเพียงใด  

  1.  ไมเคยคิด  2.  คิดบางเล็กนอย 3.  คิดมาก 
  4.  ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 
 

บันทึกผลิตภัณฑท่ีเคยใช 
48ก. (ST12252o). ..................................................... 
48ข. (ST12253o). ..................................................... 
48ค. (ST12254o). ..................................................... 
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53. WL12505. คุณคิดวาฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีความนาเชื่อถือเพียงใด 

  1.  ไมนาเชื่อถือเลย 2.  นาเชื่อถือเล็กนอย 

  3.  นาเชื่อถือมาก 4.  ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 

54. WL12509. คุณคิดวาฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่มีผลทําใหคนในวัยเดียวกันกับคุณไมคิดท่ี
จะสูบบุหรี่หรือไม 

  1.  ไมมผีลเลย 2.  มีผลเล็กนอย 
  3.  มีผลมาก 4.ไมเคยเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ 

การรณรงคตอตานการสูบบุหร่ี 

55 AD12702. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา  คุณเคยสังเกตเห็นการรณรงคเพื่อลดการสูบบุหร่ีตาม
ตางๆ (เชน โทรทัศน   วิทยุ  ปายโฆษณา โปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร  ภาพ
โฆษณาดานขางรถประจําทาง ) บอยแคไหน 

  1.  ไมเคยเห็น 2.  เคยเห็นบางคร้ัง 
  3.  เคยเห็นบอย 4.  เคยเห็นบอยมาก 

56. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา  คุณเคยเห็นการรณรงค หรือขาวสาร เกี่ยวกับอันตรายของ                
การสูบบุหรี ่ หรือการสนับสนุนใหเลิกสูบบุหรี่จากแหลงตอไปนี้บางหรือไม  (ตอบทุกขอ)  

 แหลง 1. ไมเคยเห็น 2. เคยเห็น 

56ก. AD12711. โทรทัศน 1. 2. 
56ข. AD12716. วิทยุ 1. 2. 
56ค. AD12725. โปสเตอร   1. 2. 
56ง. AD12726. ปายโฆษณาขนาดใหญ 1. 2. 
56จ. AD12731. หนังสือพิมพ / นิตยสาร 1. 2. 
56ฉ. AD12721. ในโรงหนัง กอนหรือหลัง การฉายภาพยนตร 1. 2. 
56ช. AD12723. ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน/ สถานบันเทิงตาง ๆ  1. 2. 
56ซ. AD12741. บนซองบุหรี่  1. 2. 
56ฌ. AD12740. ภาพโฆษณาดานขาง / ดานในรถประจําทาง 1. 2. 

57. AD12960. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา คุณเคยเห็นหรือไดยินโฆษณารณรงคตอตานการสูบ
บุหรี่เนื่องในวันแม  “พอและแมจะเสียใจหากลูกสูบบุหร่ี”   บางหรือไม 

  1. เคย 2. ไมเคย 3.จําไมได 

58. AD12963. คุณเห็นวา โฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่   “พอและแมจะเสียใจหาก
ลูกสูบบุหร่ี”   เกี่ยวของกับตัวคุณ  มากนอยเพียงใด 

  1. เกี่ยวของมาก 2. เกี่ยวของบาง 3.ไมเกี่ยวของเลย 
  4.ไมทราบเกี่ยวกับการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่  “พอและแมจะเสียใจหาก

ลูกสูบบุหร่ี” 
59. AD12703. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา คุณเคยเห็นหรือไดยินโฆษณารณรงคตอตานการสูบ

บุหรี่  นอกเหนือจากโฆษณานี้ บางหรือไม 
  1. เคย 2. ไมเคย 3.จําไมได 
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เมื่อนึกถึงการโฆษณาในรูปแบบตางๆ ท่ีพูดถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีหรือกระตุนใหเลิก
สูบบุหร่ี 
60. AD12150. คุณคิดวาการโฆษณาดังกลาว  มีผลทําใหวัยรุนหญิงไมคิดท่ีจะสูบบุหรี่ มาก

นอยเพียงใด  
  1.  ไมมผีลเลย 2.  มีผลเล็กนอย 3.  มีผลมาก 
61. (AD12145). โฆษณาดังกลาวท่ีคุณเคยเห็นในชวง  6 เดือนท่ีผานมา นําไปสูการพูดคุย

เกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพระหวาง สมาชิกในครอบครัว ของคุณ
ใชหรือไม 

  1.  ไมใช 2.  ใช 3.  ไมเคยเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ 
62. (AD12146). โฆษณาดังกลาวท่ีคุณเคยเห็นในชวง  6 เดือนท่ีผานมา นําไปสูการพูดคุย

เกี่ยวกับผลของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพ ในกลุมเพื่อน ของคุณใชหรือไม 
  1.  ไมใช 2.  ใช 3.  ไมเคยเห็นการรณรงคตอตานการสูบบุหรี่ 
63. (AD12013) ในภาพรวม   การโฆษณารณรงคตอตานการสูบบุหรี่มีผลตอการสูบบุหรี่ใน

อนาคตของคุณอยางไร 
  1. มีโอกาสที่จะสูบบุหรี่ในอนาคตนอยลง   
  2. มโีอกาสท่ีจะสูบบุหรี่ในอนาคตมากขึ้น 
  3.ไมมผีลตอโอกาสท่ีจะสูบบุหรี่ในอนาคต 
  4.ไมทราบเกี่ยวกับการรณรงค 

การโฆษณา  การสงเสริมการขายบุหร่ี 

64. AD12201. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา  คุณเคยสังเกตเห็นส่ิงกระตุนท่ีทําใหคุณอยากสูบบุหรี่
หรือคิดถึงการสูบบุหรี่(เชน การโฆษณาบุหรี่และภาพการสูบบุหรี่) บอยแคไหน 

  1.  ไมเคยเห็น 2.  เคยเห็นบางคร้ัง 

  3.  เคยเห็นบอย 4.  เคยเห็นบอยมาก 

65. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา   คุณเคยสังเกตเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี่  หรือ
ผลิตภัณฑยาสูบจากแหลงตอไปนี้บางหรือไม   (ตอบทุกขอ)  

 
แหลง 

1.  
ไมเคยเห็น 

2.  
เคยเห็น 

65ก. AD12231. รานคายอย / รานคาใหญ 1. 2. 
65ข. AD12235. คอฟฟช็อป 1. 2. 
65ค. AD12237. ดิสโกเทค / คาราโอเกะ / เลาจน/ สถานบันเทิงตาง ๆ 1. 2. 
65ง. AD12233. ผูขายเรตามทองถนน 1. 2. 
66. AD12560o. ถาเคยสังเกตเห็นการโฆษณาบุหรี่จากท่ีใดก็ตาม  ใหระบุยี่หอบุหร่ีท่ีคุณเคย

เห็นโฆษณาคร้ังลาสุด 
  1. ย่ีหอ................................. 2.  จําไมได 
  3.  ไมเคยเห็นการโฆษณาสงเสริมการขายบุหรี ่ ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา   
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67. AD12622. ในชวง 1  เดือนท่ีผานมา  คุณเคยเห็นวางโชวบุหรี่ ณ จุดขาย  ซึ่งรวมถึง ชั้น
วาง หรือเคานเตอร  ในรานคา  หรือหางสรรพสินคา  ท่ีคนไปซื้อบุหรี่หรือ
ผลิตภัณฑยาสูบบางหรือไม 

  1.  ไมเคย 2.  เคยเห็นบางบางครั้ง 
  3.  เคยเห็นบอย                      4.  ไมคอยไปรานคา หรือหางสรรพสินคา 

68. AD12621. ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา คุณเคยเห็นชั้น หรือเคานเตอรท่ีวางขายบุหรี่ในรานคา   
เปดมานบังบุหรี่ท้ิงไว   ทําใหเห็นซองบุหรี่บางหรือไม 

  1.  ไมเคย 2.  เคยเห็นบางบางครั้ง 
  3.  เคยเห็นบอย 4.  ไมคอยไปรานคา หรือหางสรรพสินคา 
69. AD12239. ในชวง 1 ป ท่ีผานมา  เมื่อคุณไปดูการแขงขันกีฬา  เท่ียวชมงานมหกรรมแสดง

สินคา คอนเสิรต หรือไปเท่ียวงานในชมุชน คุณเคยเห็นโฆษณาบุหรี่บอยแคไหน 
  1.  ไมเคยเห็น 2.   เคยเห็นบางบางครั้ง 3.  เคยเห็นบอย 
  4.  ไมคอยไปดูกีฬา  มหกรรมแสดงสินคา   คอนเสิรต  งานในชุมชน 
70. AD12511. ในชวง 1  ป ท่ีผานมา   คุณเคยเห็นการแขงขัน หรือรางวัลท่ีเกี่ยวของกับบุหรี่

บางหรือไม 
  1.  ไมเคย 2.  เคย 
           

71. AD12502. ตัวคุณเอง มีของใช เชน หมวก เส้ือยืด หรือเส้ือผาอ่ืนๆ  ท่ีมีชื่อย่ีหอบุหรี่
หรือโลโกบุหรี่บางหรือไม 

  1.  ไมม ี 2.  ม ี
72. AD12503. คุณจะใช หรือสวมใสของใช  เชน ไฟแช็ก เส้ือยืด หรือหมวก  ท่ีมีชื่อบริษัท  

ย่ีหอ  หรือรูปภาพบุหรี่หรือไม 
  1.  ไมใชแนนอน 2.  อาจจะไมใช 3.  อาจจะใช 
  4.  ใชแนนอน 5.  ไมทราบ  
73. AD12611. ในชวง 1  เดือน ท่ีผานมา เวลาท่ีคุณดูโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร คุณเคยเห็น

นักแสดงสูบบุหรี่บอยแคไหน 
  1.  ไมเคยเห็น 2.  เคยเห็นบางบางครั้ง 
  3.  เคยเห็นบอยมาก 4.  ไมคอยไดดูโทรทัศน  วีดีโอ  ภาพยนตร  
74. AD12612. เทาท่ีคุณทราบ มีนักแสดงที่คุณชื่นชอบกี่คนท่ีสูบบุหรี่   
  1.  ไมมใีครสูบเลย 2.  สูบบางบางคน 3.  สวนใหญสูบ 
  4.  สูบทุกคน 5. ไมมีดาราท่ีชืน่ชอบ 6. ไมทราบ 
75. AD12169. เมื่อคุณดูทีวี คุณเคยสังเกตเห็นภาพคนสูบบุหรี่  หรือซองบุหรี่  ท่ีถูกทําให

มองเห็นไมชัด  หรือเลือนลาง บอยแคไหน 
  1.  ไมเคยเห็น 2.  เคยเห็นบางบางครั้ง 
  3.  เคยเห็นบอยมาก 4.  ไมคอยไดดูโทรทัศน 
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76. AD12167 การเห็นภาพคนสูบบุหรี่หรือซองบุหรี่  ท่ีถูกทําใหมองเห็นไมชัด หรือเลือนลาง   
ทําใหคุณอยากสูบบุหรี่ มากนอยเพียงใด 

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

77. AD12168. การเห็นภาพคนสูบบุหรี่หรือซองบุหรี่  ท่ีถูกทําใหมองเห็นไมชัด  ชวยเตือนให
คุณคิดวาคุณไมควรสูบบุหรี่บางหรือไม 

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

การหามสูบบุหร่ี 
 

78. ET12221. ขอความใดตอไปนี้ สามารถบอกถึงกฎการสูบบุหรี่ภายในบานของคุณไดดีท่ีสุด 
  1.  อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดทุกท่ีภายในบาน 
  2.  อนุญาตใหสูบบุหรี่ไดบางพ้ืนท่ีภายในบานหรือบางเวลาหรือบางคน 
  3.  ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่ทุกท่ีภายในบาน 
 

79. ET12217. ในชวง 7 วันท่ีผานมา  มีสมาชิกในครอบครัว สูบบุหร่ีภายในบานของคุณ
ขณะท่ีคุณอยูบาน บอยแคไหน 

  1.  ไมม ี 2.  มี 1 – 2 ครั้ง 3.  มี  3 – 6 ครั้ง 4.  มีทุกวัน 
 

80. ET12218. ในชวง 7 วันท่ีผานมา  มีแขกท่ีมาเยี่ยมบาน สูบบุหร่ีภายในบานของคุณ
ขณะท่ีคุณอยูบาน บอยแคไหน 

  1.  ไมมีแขกมาเย่ียมบานในชวง 7 วันท่ีผานมา 2.  ไมมีแขกสูบบุหรี่ในบาน 
  3.  มี 1 – 2 ครั้ง 4.  มี  3 – 6 ครั้ง 5.  มีทุกวัน 
 

ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับบุหร่ี 
 

81. KN12242. คุณคิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหร่ีหรือไม 
  1.  ไมเปนอันตรายแนนอน 2.  อาจไมเปนอนัตราย 
  3.  อาจเปนอันตราย 4.  เปนอันตรายอยางแนนอน 
 

82. LM12102.   คุณคิดวา เปนไปไดหรือไมท่ีบุหรี่บางชนิดจะมีอันตรายนอยกวาบุหรี่ชนิดอ่ืน 
หรือบุหรี่ทุกชนิดมีอันตรายเทากัน 

  1.  บุหรี่บางชนิดมีอันตรายนอยกวาบุหรี่ชนิดอ่ืน  
  2.  บุหรี่ทุกชนิดมีอันตรายเทากัน  
 

83ก. KN12252. คุณคิดวาควันบุหรี่เปนอันตรายตอผูท่ีไมสูบบุหร่ีหรือไม 
  1.  ไมเปนอันตรายแนนอน 2.  อาจไมเปนอนัตราย 
  3.  อาจเปนอันตราย 4.  เปนอันตรายอยางแนนอน 
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83. ตามความเขาใจหรือความเชื่อของคุณ  คุณคิดวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของโรค/ผลกระทบ
ตอไปนี้ใชหรือไม  (ตอบทุกขอ) 

 โรค/ผลกระทบ 1.  ไมใช 2. ใช 
83ข KN12231. โรคเส่ือมสมรรถภาพทางเพศในผูสูบบุหรี่เพศชาย 1. 2. 
83ค KN12251. โรคมะเร็งปอดในผูท่ีไมสูบบุหรี่แตไดรับควันบุหรี่มือสอง 1. 2. 
83ง KN12103. แกเร็วกวาอายุ 1. 2. 
83จ KN12221. โรคหลอดเลือดสมอง  (ล่ิมเลือดอุดตันในสมอง)   1. 2. 
83ฉ KN12250. โรคถุงลมโปงพอง 1. 2. 
83ช KN12249. โรคหัวใจวาย 1. 2. 
83ซ KN12232 โรคเอชไอวี/โรคเอดส   1. 2. 
83ฌ KN12247. เนื้อตายและเนา (มักเกิดกับอวัยวะสวนปลาย    

เชน มือ เทา ทําใหชา ผิวหนังเปล่ียนเปนสีดํา เนา  
และตองตัดท้ิง) 

1. 2. 

83ฎ KN12245. แทงบุตร 1. 2. 
83ฏ KN12233. มีกล่ินปากเหม็น 1. 2. 
 

84. PS12339. คุณคิดวาการสูบบุหรี่ ทําใหชายหนุมดูนาดึงดูดใจมากหรือนอยกวาการไมสูบบุหรี่ 
  1.  ดึงดูดใจนอยกวา 2.  ดึงดูดใจมากกวา 3.  ไมแตกตางจากคนที่ไมสูบบุหรี่ 
85. PS12321. คุณคิดวาการสูบบุหรี่ ทําใหหญิงสาวดูนาดึงดูดใจมากหรือนอยกวาการไมสูบบุหรี่   
  1.  ดึงดูดใจนอยกวา 2.  ดึงดูดใจมากกวา   3. ไมแตกตางจากคนที่ไมสูบบุหรี่ 
86. PS12331. พอแมหรือผูปกครองของคุณยอมรับหรือไมยอมรับ  การท่ีคุณสูบบุหรี่              
  1.  ไมยอมรับ 2.  ยอมรับ 
  3.  พอแมหรือผูปกครองไมมีความคิดเห็น 4.  ไมทราบ 
ความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 
87 คุณเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความตอไปนี ้  (ตอบทุกขอ) 
 

ขอความ 
 1.  

เห็นดวย 
2. 

ไมแนใจ 
3. 

ไมเห็นดวย 
87ก. PS12225.  การสูบบุหรี่ชวยควบคุมน้ําหนักตัว 1. 2. 3. 
87ข. PS12233. สังคมไทยไมยอมรับการสูบบุหรี่ 1. 2. 3. 
87ค. PS12242.  การสูบบุหรี่เปนสัญลักษณของความทันสมัย 1. 2. 3. 
87ง. PS12341. คนอายุรุนฉันท่ีไดรับความนิยมสวนใหญสูบบุหรี่ 1. 2. 3. 
87จ. PS12323. เปนการยอมรับไดท่ีผูชายอายุ 15 – 25 ป สูบบุหรี่ 1. 2. 3. 
87ฉ. PS12325. เปนการยอมรับไดท่ีผูหญิงอายุ 15 – 25 ป สูบบุหรี่ 1. 2. 3. 
87ช. PS12327. การสูบบุหรี่เปนส่ิงนารังเกียจ 1. 2. 3. 
87ซ. PS12329.  การสูบบุหรี่ทําใหคนอายุนอยดูเปนผูใหญขึ้น 1. 2. 3. 
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88. DI12301. คุณมีความเห็นโดยรวมตอการสูบบุหรี่อยางไร 
  1.  การสูบบุหรี่เปนส่ิงท่ีไมดีมาก 2.  การสูบบุหรี่เปนส่ิงไมดี  
  3.  การสูบบุหรี่เปนส่ิงท่ีไมดีไมเลว 4.  การสูบบุหรี่เปนส่ิงท่ีดี 
  5.  การสูบบุหรี่เปนส่ิงท่ีดีมาก  
 

ความเชื่อเกี่ยวกับบริษัทท่ีผลิตยาสูบ 
 

89. คุณเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับขอความตอไปนี ้  (ตอบทุกขอ) 
 

ขอความ 
 1.  

เห็นดวย 
2. 

ไมแนใจ 
3. 

ไมเห็นดวย 
89ก IN12209.   บริษัทท่ีผลิตยาสูบไมควรไดรับอนุญาตใหทํา

การสงเสริมการขายบุหรี่เลย 
1. 2. 3. 

89ข IN12220. บริษัทท่ีผลิตยาสูบควรถูกจํากัดใหจัดทําซอง
บุหรี่แบบเรียบๆ หามใชสีสันสวยงาม โดยมี
เพียงชื่อบุหรี่และคําเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ
เทานั้น 

1. 2. 3. 

89ค IN12229.   บริษัทท่ีผลิตยาสูบบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับ
อันตรายจากการสูบบุหรี่ 

1. 2. 3. 

89ง IN12225.   บริษัทท่ีผลิตยาสูบไดทําส่ิงท่ีดีใหแกชุมชน 1. 2. 3. 
89จ IN12227. บริษัทท่ีผลิตยาสูบพยายามทําใหคนรุนเดียวกับ

ฉันหันมาสูบบุหรี่ 
1. 2. 3. 

 

89ฉ. AD12901. ในความคิดเห็นของคุณ รัฐบาลควรรณรงคเรื่อง “บานปลอดบุหรี่”   หรือไม 
  1.  ควร 2. ไมควร 
 

89ช. AD12904. ในความคิดเห็นของคุณ รัฐบาลควรรณรงคเรื่อง “โรงเรียนปลอดบุหรี่”   หรือไม 
  1.  ควร 2. ไมควร 
 

90. DI12414. ในชวง 1ป   ท่ีผานมา ผลการเรียนของคุณเปนอยางไร  เมื่อเปรียบเทียบกับของ
เพ่ือนนักเรียนในชั้นเดียวกัน   

  1.  ตํ่ากวาคาเฉล่ีย 2.  อยูในระดับคาเฉล่ีย 
  3.  สูงกวาคาเฉล่ีย 4.  ไมไดเรียนหนังสือในชวง 1 ปท่ีผานมา  
 

91. DI12415. ในชวง 1  ป  ท่ีผานมา คุณเคยมีปญหากับบุคลากรในโรงเรียน หรือในท่ีทํางาน 
หรือท่ีอ่ืนบางหรือไม 

  1.  ไมเคย 2.  เคยบางคร้ัง 3.  เคยบอย 
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ขอความและคําถามตอไปน้ีเปนคําถามท่ัวไป  ไมเกี่ยวของกับการสูบบุหร่ี 
 

92. DI12417.   ในชวง  2  สัปดาหท่ีผานมา จนถึงวันนี้    ขอความใดตอไปนี้ท่ีบอกถึง
ความรูสึกของคุณไดดีท่ีสุด   

  1.  ฉันไมเคยรูสึกเศราเลย 2.  ฉันรูสึกเศราบางครั้ง 
  3.  ฉันรูสึกเศราหลายครั้ง 4.  ฉันรูสึกเศราตลอดเวลา 
 

  93. DI12418. ในชวง 2  สัปดาหท่ีผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ท่ีบอกถึงการกระทํา
ของคุณไดดีท่ีสุด 

   1.  ฉันทําส่ิงถูกตองเปนสวนใหญ 2.  ฉันทําส่ิงผิดพลาดในหลายเรื่อง 
   3.  ฉันทําส่ิงผิดพลาดทุกเรื่อง  
 

94. DI12419. ในชวง 2  สัปดาหท่ีผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ท่ีบอกถึงความรูสึก
ของคุณไดดีท่ีสุด   

   1.  ฉันเกลียดตัวเอง 2.  ฉันไมชอบตัวเอง 3.  ฉันชอบตัวเอง 
 

95ก DI12411.   ในชวง 2  สัปดาหท่ีผานมา จนถึงวันนี้ ขอความใดตอไปนี้ท่ีบอกถึงความรูสึก
ของคุณไดดีท่ีสุด   

  1.  ฉันไมรูสึกโดดเด่ียว 2.  ฉันรูสึกโดดเด่ียวหลายคร้ัง 
  3.  ฉันรูสึกโดดเด่ียวตลอดเวลา  
 

คําถามตอไปน้ีเปนคําถามเกี่ยวกับความรูสึกของคุณ  ในชวง  6  เดือนท่ีผานมา  
 

95ข. DI12311. คุณรูสึกวา ไมสามารถควบคุมส่ิงสําคัญในชีวิตได  บอยแคไหน 
  1. ไมเคย 2. แทบไมเคย 3. บางครั้ง 
  4. บอย 5. บอยมาก  
 

95ค. DI12316. คุณรูสึกมั่นใจในความสามารถในการแกไขปญหาสวนตัว บอยแคไหน 
  1. ไมเคย 2. แทบไมเคย 3. บางครั้ง 
  4. บอย 5. บอยมาก  
 

95ง. DI12321. คุณรูสึกวา ส่ิงตางๆ เปนไปในแบบที่คุณตองการ บอยแคไหน 
  1. ไมเคย 2. แทบไมเคย 3. บางครั้ง 
  4. บอย 5. บอยมาก  
 

95จ. DI12326. คุณรูสึกวา   คุณมีปญหาท่ีหนักมากซึ่งยากเกินกวาท่ีจะแกไข   บอยแคไหน 
  1. ไมเคย 2. แทบไมเคย 3. บางครั้ง 
  4. บอย 5. บอยมาก  
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ศาสนา 
 

96. DE12662. คุณนับถือศาสนาอะไร 
  1.  พุทธ 2.  คริสต 3.  ฮินดู 4.  อิสลาม 
  5. ขงจื้อ เตา ลัทธิจีนโบราณอื่นๆ 6. ความเชื่อแบบชนเผา, ความเชื่อพ้ืนบาน 
  7. อ่ืนๆ(ระบุ) ………………………………………… 8. ไมมีศาสนา 
 

97. DE12666. ในชวง 1 ป ท่ีผานมา คุณนําหลักคําสอนทางศาสนา  เปนเคร่ืองชี้นําในการใช
ชีวิตประจําวันของคุณบอยแคไหน  

  1.  ไมเคยใชเลย 2.  แทบจะไมเคยใชเลย 3.  ใชบางครั้ง 
  4.  ใชตลอดเวลา 5. ไมมีศาสนา  
 

ขอมูลประชากร / อ่ืน ๆ 
 

98. DE12213. ตามปกติในแตละเดือน คุณไดรับเงินสําหรับใชจายสวนตัวเดือนละเทาไร 
  1.  ไมไดรับเงินเดือนหรือคาใชจายสวนตัว 2.  นอยกวา 100 บาท 
  3.  100-499 บาท 4.  500-999 บาท 5.  1,000-1,499 บาท 
  6.  1,500-1,999 บาท 7.  2,000 บาท หรือมากกวา  
 

99. DE12231. ปจจุบัน คุณทําอาชีพอะไร 
  1.  นักเรียน/นักศึกษาเต็มเวลา 2.  นักเรียน/นักศึกษา และทํางาน 
  3.  ทํางานอยางเดียว 4.  วางงาน 5.  อ่ืนๆ (ระบุ) ....................... 
100. DE12311. การศึกษาชั้นสูงสุดท่ีคุณเรียนจบคือ................ (เชน กําลังเรียนอยู ม.2  คําตอบคือ ม.1) 

101. birth. วันเกิดของคุณคือ วันท่ี…………..เดือน………………….ป พ.ศ…………… 

102. SEAGend. เพศ 1.  ชาย 2.  หญิง 

103ก. DE12866.   ปจจุบันคุณอาศัยอยูกับใคร 
  1.  พอและแม  2.  แม 3.  พอ 4.  ญาติ 
  5.  หอพักนักศึกษา 6.  บานของตนเอง 7.  อ่ืนๆ (ระบุในขอ 103ข.) 
103ข. DE12866o. …………………………………….. 
 

104ก. DE12953. คุณมีแหลงท่ีสามารถใชอินเตอรเน็ท ไดหรือไม 
  1. มี  (ตอบขอตอไป) 2.  ไมม ี
 

104ข. DE12955. ถาคุณมีแหลงท่ีจะสามารถใชอินเตอรเน็ทได  หากมีการสํารวจแบบนี้ทาง
อินเตอรเน็ท คุณสนใจท่ีจะเขารวมตอบแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ทหรือไม   

  1.  สนใจ 2.  ไมสนใจ 
 

ขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามจนครบถวน 
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โครงการนี้จะดําเนินการสํารวจทุก 1 ป    ดังนั้น ในอีก 1 ปขางหนา จะขอกลับมาขอให  
คุณตอบแบบสอบถามอีก     เพ่ือใหแนใจวา   ในการสํารวจคร้ังตอไปเราจะติดตอคุณได   จึงขอท่ี
อยูท่ีสามารถติดตอได  รวมท้ังเบอรโทรศัพทของคุณไวเพ่ือการติดตอในคราวตอไป 

 
คุณมีแนวโนมจะเปลี่ยนท่ีอยู  และเบอรโทรศัพทในอีก 1 ป ขางหนาหรือไม      ถาใช

ขอท่ีอยู  และเบอรโทรศัพทใหม 
 

พนักงานสัมภาษณ : ถายืนยันท่ีอยูเดิมไมตองถามท่ีอยูใหม แตตองถาม ชื่อ ท่ีอยู ของ
ญาติ หรือเพื่อนสนิทของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 

ท่ีอยูใหม   เลขท่ี .......................   ถนน..................หมูท่ี ………….  ตําบล........................  
อําเภอ................................................. จังหวัด................................................. 
เบอรโทรศัพท .................................... เบอรมือถือ ......................................... 

 
 
 

ชื่อ-สกุล ........................................................................................................................ 
ความสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถาม........................................................................ 
ท่ีอยู         เลขที่ ............... ถนน............. หมูท่ี .......ตําบล................................................ 

อําเภอ....................................................จังหวัด.......................................... 
เบอรโทรศัพท .....................................เบอรมือถือ .................................................... 

 
. 
 

 
ใบสําคัญรับเงิน 

 
ขาพเจา  ไดรับเงินคาเสียเวลาในการตอบแบบสอบถามจากโครงการ “Tobacco 

Control Policy Survey (Thailand) จํานวน 150 บาท (หนึ่งรอยหาสิบบาทถวน)  แลวจึงได              
ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

ลงชื่อ ..................................................... ผูตอบแบบสอบถาม 
     (                                       ) 

วันท่ี ..........  เดือน .......................... พ.ศ.  2554 
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ภาคผนวก จ 

รายชื่อผูควบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ 
 

ผูควบคุมงานสนาม 
 

1. น.ส.  ธัญจิราภา  เมืองนก 
2. น.ส.  ปยะวรรณ  จันทรหอม 
3. น.ส.  วิภาวดี  แตงวงษ 

 
พนักงานสัมภาษณ 

 

1. น.ส. กมลวรรณ มนตไตรเวศน 
2. น.ส. จันทิรา นอยสีลา 
3. นาย เทอดตระกูล สุขเสน ี
4. น.ส. ณัฐธยาน  ศิริโส 
5. น.ส. ปลินดา คนเที่ยง 
6. นาย ภานุพงศ  ฤาเดช 
7. น.ส. วรรษมน  คําภูเวียง 
8. นาย วรินทร  คนเที่ยง 
9. นาย วีระยุทธ แซเจีย 
10. นาย วีระศักด์ิ  บัวเขียว 
11. น.ส. สุกัญญา พร้ิงพงษ 
12. น.ส. สุดารัตน  วิริยะ 
13. นาย สุรเชษฐ เทศใจ 
14. นาย อดิศักด์ิ  เลิศนิพัฒน 
15. นาย ฮาติม  จรัสพงศนารี 

 



 

 

ภาพการ

 

รอบรม ก
 

ภาพการอ

การปฏิบัติ

อบรมผูควบ
และฝก

 

งานสนาม
 

คุมงานสนา
กปฏิบตัิงานใ

ม และการ

าม/พนักงาน
ในพื้นที่ 

ภาค

รควบคุมง

นสัมภาษณ   
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การเก็บ

 

ขอมูลภาคส

 

สนามและกาารควบคุมงา

 
 

 

 

านสนาม 

 

 

 

 

 


	1.ปก.pdf
	2. Forward
	3. คำนำ
	4. กิตติกรรม
	5. บทคัดย่อ
	6. Executive Summary
	7. สารบัญ
	8. Ado บทที่ 1
	9. Ado บทที่ 2
	10. Ado บทที่ 3
	11. Ado บทที่ 4
	12.  Ado บทที่ 5
	13. บรรณานุกรม
	14.ภาคผนวก ก ตาราง
	15.ภาคผนวก ข - ค
	16.ภาคผนวก ง แบบสอบถาม
	17.ภาคผนวก จ sup&int
	18.ภาคผนวก ฉ  รูป

