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Foreword 
 

 
It gives me a great pleasure to write  the  Foreword  for, what we expect to be, 

the last of the reports on the six waves of the ITC Thailand survey. This survey has 
led to a major increase in our understanding of tobacco use in Thailand. It has 
allowed us to provide detailed evaluation of the impact of the world’s leading Thai 
health warnings, some limited evaluation of the impact of the ban on point of sale 
displays of cigarettes products, and of the impact of restrictions on smoking in 
public places and other tobacco control policies. From the surveys we now have a 
better understanding of the role of religion plays motivating some people consider 
quitting. We also have a better understanding of the social forces encouraging 
quitting. For example, between Wave one and Wave four surveys, every Thai 
smoker we survey made at least one quit attempt. Factors that influence the 
success of those attempts varied somewhat to those found in the West, with 
measures of addiction seemingly playing a role for longer than they appear to do in 
the West. 

 
This report provides some interesting new information. It provides evidence 

of an increase in noticing point of sale displays. It is not clear whether this is due to 
increased violations of the bans, or to increase sensitivity to the sight of cigarette 
packs on the occasions that they may become visible. As many cigarette storage 
areas are in cupboards behind the counter that can be clearly seen by the 
customer, smokers will get to see a display of cigarettes each time the cupboards 
are opened, which will include when they buy cigarettes. As a result, some noticing 
of displays of packs is inevitable under such a storage system. By contrast, tobacco 
products stored in drawers or cupboards that cannot be seen from the customers 
area are much less likely to have their contents obvious when opened. 
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There is much more work to do to extract all that we can from this survey.  
While there are many similarities, there are differences between Thailand and other 
countries that seem to be due to a mixture of cultural differences, the 
socioeconomic profile of the Thai population, and the past history of tobacco control 
efforts.  Gaining a better understanding of commonalities and the reasons for 
differences is the big challenge for the future. 

                                                          

 Finally, my congratulations again to the Thai team led by Dr. Buppha Sirrirasamee 
and Dr. Aree Jampaklay for the high quality data they have collected and for this 
informative report.                                                  

  
 

   Ron Borland, PhD 
Chief Investigator  

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

Cancer Council Victoria, Australia 
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กิตติกรรมประกาศ 

ความสาํเรจ็ในการสาํรวจครัง้ที ่ 6 ของโครงการตดิตามผลกระทบจากนโยบาย
ควบคุมการบรโิภคยาสบู (International Tobacco Control Policy Surveys) ประเทศไทย 
เกดิขึน้ไดเ้พราะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากหลายฝา่ย คณะผูว้จิยัขอแสดงความขอบคุณ
อยา่งสงูในความชว่ยเหลอื และความมน้ํีาใจจากทา่นและหน่วยงานของทา่น ทีม่สีว่นทาํ
ใหก้ารสาํรวจครัง้น้ีประสบความสาํเรจ็ และมโีอกาสนําเสนอผลการวเิคราะหส์ูส่าธารณชน   

ผูว้จิยัขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มลูทุกทา่น ทีก่รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามอยา่งจรงิใจ
และตัง้ใจ ทุกๆ รอบการสาํรวจ 

ขอขอบคุณสาํนกังานเขตทุกพืน้ทีใ่นกรงุเทพมหานคร ทีอ่นุญาตใหพ้นกังานสมัภาษณ์
เขา้เกบ็ขอ้มลูในพืน้ที ่เจา้หน้าทีใ่นทุกอาํเภอ ผูนํ้าชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น   และผูป้ระสานงาน
ในพืน้ทีท่ ัง้ 9 จงัหวดั ทีช่ว่ยประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มลู รวมทัง้
หน่วยราชการทีเ่ป็นพืน้ทีส่าํรวจ ไดแ้ก่ กรมชา่งอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ  

ขอบคุณผูค้วบคุมงานสนาม และพนกังานสมัภาษณ์ทุกคน ทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเตม็
ความสามารถ     

ขอบคุณคณะวจิยัจากหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ Professor 
Ron Borland จาก Cancer Council Victoria ประเทศออสเตรเลยี Professor Geoffrey T. 
Fong จาก University of Waterloo ประเทศแคนาดา และ Professor Michael K. 
Cummings  จาก Roswell Park Cancer Institute ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

สดุทา้ยขอขอบคุณ National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรฐัอเมรกิา   
ทีก่รณุาใหทุ้นสนบัสนุนในการดาํเนินโครงการ ITC-SEA  (Thailand) ผา่น Transdisciplinary 
Tobacco Use Research Center (TTURC) ประเทศสหรฐัอเมรกิา และCanadian 
Institute of Health Research (CIHR) ประเทศแคนาดา 

คณะผูวิ้จยั 
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บทคดัยอ่ 

 
โครงการสาํรวจระยะยาวเพือ่ตดิตามผลของนโยบายควบคมุการบรโิภคยาสบูใน

ประเทศไทย สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งผูส้บูบหุรีท่ ีเ่ป็นตวัแทนระดบัประเทศ   เริม่สาํรวจรอบแรกใน
ปี 2548 จาํนวนตวัอยา่ง 2,000 ราย รายงานฉบบันี้เป็นผลจากการสาํรวจรอบที ่6 ซึง่เกบ็ขอ้มลูใน
ปี 2555 โดยตดิตามกลุม่ตวัอยา่งเดมิและสุม่ตวัอยา่งใหมเ่พิม่เตมิ  เพือ่ตดิตามพฤตกิรรมการ
สบูบหุรีแ่ละการเลกิสบูบหุรี ่  ความรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบัการสบูบุหรีแ่ละผลกระทบของการ
สบูบหุรีต่อ่สขุภาพ การรบัรูแ้ละความคดิเหน็เกีย่วกบัการรณรงคต์่อตา้นการสบูบหุรี ่ และ
เปรยีบเทยีบผลการสาํรวจทัง้ 6 รอบ  ในการสาํรวจรอบที ่ 6 นี้ มจีาํนวนตวัอยา่ง 2,162 ราย 
เป็นผูส้บูบุหรี ่ 1,684 ราย และผูเ้ลกิสบูบุหรี ่ 478 ราย ผูส้บูบุหรีเ่ป็นหญงิประมาณหน่ึงในสบิ 
สบูบหุรีโ่ดยเฉลีย่ 12 มวนต่อวนั สบูบุหรีโ่รงงานมากกวา่บุหรีม่วนเอง  เกอืบหนึ่งในสามคดิ
วา่  บุหรีม่วนเองมอีนัตรายน้อยกวา่ และมากกวา่หนึ่งในสีค่ดิวา่บหุรีม่วนเองมอีนัตรายมากกวา่
บุหรีโ่รงงาน สามในสีเ่คยพยายามเลกิสบูบุหรี ่ และสองในสามไมไ่ดว้างแผนแน่นอนวา่จะเลกิ
สบูบหุรีเ่มือ่ใด ผูส้บูบุหรีไ่มค่อ่ยทราบวา่บหุรีท่าํใหเ้กดิโรคหวัใจวาย แทง้บุตร และภาวะปลายมอื
ปลายเทา้ชาและเน่า (Gangrene)   

 
การสาํรวจในประเดน็ดา้นการรณรงคต์่อต้านการสูบบุหรี ่พบว่า การรบัรูฉ้ลากคํา

เตอืนดา้นสุขภาพบนซองบุหรีม่ทีศิทางทีด่ขี ึน้ ประมาณครึง่หนึ่งเหน็ว่าฉลากคําเตอืนทาํให้
ตนเองคดิถงึอนัตรายจากการสบูบุหรี ่หรอืเคยเปลีย่นใจไม่สบูบุหรี ่มากกว่าสองในหา้ตอบว่า
ฉลากคําเตือนมผีลทําให้อยากเลิกสูบบุหรี่มาก ในส่วนของบริการสายด่วนเลิกสูบบุหรี ่
พบว่า มผีู้สูบบุหรีใ่ช้บรกิารไม่ถงึร้อยละ 5 เกอืบครึ่งไม่สนใจใช้บรกิารสายด่วนเลกิบุหรี ่
สว่นใหญ่แน่ใจวา่จะเลกิสบูบหุรีไ่ด ้ 

 
ผู้สูบบุหรี่มากกว่าหนึ่งในห้ามทีศันคติในทางบวกต่อบรษิัทที่ผลติบุหรี ่ผู้สูบบุหรี่

ยอมรบัการสบูบุหรีข่องผูช้ายมากกว่าผูห้ญงิ ส่วนใหญ่สนับสนุนกฎหมายการหา้มวางโชว์
บุหรี ่ณ จุดขาย เกอืบครึง่เหน็ดว้ยกบัการขึน้ราคาบุหรี ่เกอืบสามในสีเ่หน็ว่าการขึน้ราคา
บุหรีท่ําใหค้ดิทีจ่ะเลกิสบูบุหรี ่ สองในสามรายงานว่าการขึน้ราคาบุหรีท่ําใหสู้บบุหรีล่ดลง 
และส่งผลกระทบต่อค่าใชจ้่ายในชวีติประจําวนั  ไม่ถงึหนึ่งในสามเคยไดร้บัคําแนะนําหรอื
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ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ เห็นการโฆษณาอันตรายจากการสูบบุหรี่จาก
โทรทศัน์ โปสเตอร์ และวทิยุ มากที่สุด การจํากดัพื้นที่สูบบุหรี่ในบ้าน ในที่ทํางาน และ
ความคดิเหน็ต่อการจํากดัพื้นทีสู่บบุหรีใ่นทีส่าธารณะมแีนวโน้มในทางทีด่ขี ึน้ แต่การเคย
เหน็การวางโชวบ์ุหรี ่ณ จุดขาย และการสง่เสรมิการขายบุหรีซ่ึง่มไีมถ่งึหนึ่งในสบิในรอบที ่6 
ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกนั ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นที่ต้องเพิ่มความ
เขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฎหมายและการทาํความเขา้ใจในประเดน็ดงักลา่ว 
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Executive  Summary 
 

 
ITC-SEA Thailand is a longitudinal study with national representative 

sample. Started Wave 1 in 2005 with 2,000 adult smokers, the study has now 
completed Wave 6 of data collection. By following up the same respondents since 
Wave 1 plus replenishing a number of new smokers in each wave, the study aims 
to follow up on 1) smoking and quitting behaviors, knowledge and attitude, and 
impacts of smoking on health and 2) perception and attitudes toward anti-smoking 
campaign, and to compare impacts of tobacco control over time from 1st to 6th 
Waves. The total sample is 2,164, including 1,684 smokers and 478 quitters; 1,929 
recontact and 233 replenished; 311 lived in Bangkok, 628 in other urban areas, and 
1,223 in rural areas. 

 
Demographic, socio-economic, physical and psychological health 
 
The proportion of female smokers was about one–tenth, higher in Bangkok 

and urban areas than rural areas. The average age is 52.0 years old.  Recontact 
and rural smokers were older than replenished, Bangkok, and urban smokers, 
respectively. Three–fourths were currently married and one-tenth were single. The 
sample completed 7.2 years of education on average. About half were engaged in 
agricultural sector. The mean household size was 3 persons.  About three-fourths 
had no other household members smoked. About two-fifths had all five close friends 
smoked, while smaller than one-tenth had no close friends smoked. Smokers had 
all five close friends smoked higher than quitters. About half evaluated their health 
as moderate. Quitter perceived their own health excellent two times greater than 
smokers. Finally, smokers reported more positive psychological characteristics than 
quitters. 
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Smoking behavior (smokers only) 
 
The mean of cigarettes smoked was 12 cigarettes a day. Almost one-fifth 

smoked more than 15 cigarettes daily. Smokers in Bangkok were heavier smokers 
than those in urban and rural areas. The amount of cigarettes smoked daily was 
higher than what found in Wave 5 (10.4 on average). More than half of smokers 
evaluated themselves as somewhat addicted, about one-third very much addicted, 
and about one-tenth not at all addicted. Factory-made cigarette smokers were 
higher than roll-your-own (RYO), which was more common in rural areas. About 
one-fifth smoked both types. The majority chose cigarette brand because they 
usually smoked that particular brand, followed by its flavor, price, and because their 
friends smoked that brand. Impact on health was the last reason gave for choosing 
brand of cigarette. The reason for RYO smokers was mostly related to price.  Most 
of smokers bought cigarettes from convenient stores or local stores. 

 
Almost one-third perceived that RYO was less harmful than factory-made 

cigarette, while more than one-fourth viewed that RYO was more harmful. 
Consistent with previous waves, smokers tended to view the harm of factory-made 
cigarettes in relation to RYO in favor of what kind of cigarettes they smoked.  

 
While about three-fourths attempted to quit, as high as two-thirds did not 

have specific plan when to quit. About one-fifth planned to quit within the next 
month or the next 6 months. Bangkokian smokers planned to quit in the near future 
in a smaller proportion than those in urban and rural areas. The top five compelling 
reasons for quitting were concerns of impacts on non-smokers, the need to be the 
role model for kids, concerns on their own health, family disagreement on smoking, 
and society disapproval of smoking. The least reported reason was friends 
disagreement on smoking.  
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Knowledge, attitudes, and perception about smoking (smokers only) 
 

Most smokers had very good knowledge on impacts of smoking on health, 
especially about lung cancer in second-hand smokers, get older than actual age, 
and mouth cancer in smokers. Knowledge about heart failure in smokers, 
miscarriage, and gangrene were less known, however. Despite good knowledge, 
more than one-third of smokers perceived that smoking only moderately or not at all 
damaged health, especially smokers in Bangkok. More than half of smokers were 
very much concerned about their future health, while less than one-tenth were not 
at all worried. Most of them viewed that they stood a greater chance to get severe 
lung diseases than non-smokers, but more than one-tenth thought they had equal 
chance.   

 
Most smokers noticed the health warnings on cigarettes’ package. Among 

them, more than half noticed often or very often, whereas about 10% never 
considered or read the health warnings closely. About half ever avoided viewing the 
health warnings. About half reported the health warnings very much made them 
think about the harm of smoking. More than two-fifths admitted the health warnings 
made them want to quit. More than half ever changed their mind not to smoke 
being reminded by the health warnings. Most smokers thought about toxic 
chemicals on cigarette packs. Data indicated that rural smokers were more 
responsive to the health warnings than those in Bangkok and urban areas. 

 
Less than 5% of our study sample ever used quit line service, though more 

than half knew about the service and its number and reported that they were 
interested to use the service. Almost half were not interested in using the quit line 
service. Data suggested a lot more to be done to establish quit line as a preferable 
alternative service of helping smokers quit. Rural smokers were more interested in 
using the service than their counterparts. 
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Three-thirds of the study smokers viewed that religious leader could 
motivate them to quit, especially smokers in rural areas. 

 

Most of the study smokers were sure that they could quit, while those 
responded as could not accounted for about one-third. 

 

Almost everyone thought that the government should do more to solve the 
problem of smoking. Almost one-third thought that the government should control 
the price of tobacco, though it would increase the cigarette’s price. About two-thirds 
thought that Tobacco Company should be limited to produce plain, colorless 
package. More than one-fifth expressed positive attitude toward Tobacco Company, 
i.e. contributed good things to Thai society, especially smokers in Bangkok. 

 
Less than one-tenth ever seen cigarette advertising on clothes or other 

items and less than 5% ever seen sports sponsored by Tobacco Company or were 
Tobacco Company-related. Bangkokian smokers had ever seen cigarette’s 
advertising more than others.  

 
Most of the study smokers agreed that “Thai society does not approve 

smoking”, especially non-Bangkokian smokers. Gender differences were noted; 
smokers approved male smoking (50%) more than female smoking (16%). Smokers 
in Bangkok were more open to women smoking than smokers in other areas. 

 
About three-fourths viewed that the law that prohibited cigarettes display at 

point of sale was successful and most of them supported the law. Almost half 
agreed with the increase in cigarettes’ price. Almost three-fourths thought that the 
price increase made them think about quitting. Almost two-thirds reported that the 
price increase lessened amount of cigarettes smoked. About two-thirds responded 
that the price increase affected their daily expenditure. 
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Knowledge, attitudes, and perception about smoking (smokers and quitters) 
 

Quitters had better knowledge than smokers. The most cited sources of 
information about harms of smoking are cigarette pack and TV. 

 

Smoke-free home and smoke-free workplace were more commonly reported 
by smokers than quitters. Most of smokers and quitters alike disagreed on allowing 
smoking in public places, especially non-AC public transportation, building 
workplace and AC nightclub/discotheque/bar.    

  

Less than one-third had ever received advice or information about quitting.  
  

The campaign “Adults teach kids that smoking is bad, but why do they keep 
smoking themselves?” did not widely reach the target groups; only one-third had 
ever seen/heard about this campaign. However, if seen/heard, more than half 
reported that the campaign led to discussion among family and friends, and most of 
them thought that the campaign helped stop young women from smoking. Quitters 
were more responsive to the campaign than smokers.  

 

Quitting behavior (quitters only) 
 

Quitters abruptly stopped rather than gradually stopped smoking. The top 
five reasons for helping quitters stopped were the desire to be a role model for 
children, concerns on their own health, concerns on impacts of smoking on non-
smokers, family disapproved of smoking, and Thai society disapproved of smoking. 
The most unpopular reasons were close friends disapproved of smoking and 
cigarettes’ price. Almost all quitters were very sure or extremely sure that they could 
remain quit. The proportion ever relapsed is less than 10%. Most of quitters were 
aware of benefits of quitting smoking. Almost all quitters evaluated themselves have 
better health after quit and most reported having more money after quit.  
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Perception on tobacco control policy and anti-tobacco campaigns during 
Wave 1 to Wave 6 (smokers and quitters) 

 
Cigarette pack excluded, across 6 waves, the top-three most seen sources 

of information on harms of smoking were TV, poster, and radio. The advertisement 
through shopping-mall stores’ window, stores that sell cigarettes, and movies had 
increased in recent waves. However, according to our study sample’s experience of 
viewing, information on harms of smoking had decreased over time. 

 
The responses to health warnings had a positive trend in terms of 

considering or read the health warnings closely and the health warnings made 
smokers think of harms of smoking or changed their mind not to smoke. The 
proportion reported in all aspects increased over the 6-wave period. However, trying 
to avoid the health warnings also increased over time, though the proportion decreased 
after Wave 4. 

 
While most respondents supported the law that bans display of cigarettes at 

point of sale, experiencing the violation of this tobacco control law had increased 
over the 6 waves, from less than one-fifth in Wave 2 to almost one-third in Wave 6.  
Meanwhile, experiencing advertisement of cigarettes had also increased, especially 
from stores’ window and street merchants. 

 
Responses to restriction of smoking areas at home, workplace, and public 

places also showed the positive trend. That said, smokers reported living in smoke-
free home and working in smoke-free office had increased. Most smokers also 
disagreed on allowing smoking in public places and had increased over time 
especially building workplace and non-AC public transportation. 
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Policy recommendations 
 
1) Strengthen enforcement of tobacco control law which are in fact 

supported by most people including ban on cigarette display at point of sale, 
cigarette advertisement 

2)   Increase participation of public in law enforcement  
3)   Increase awareness in consequences of the violation of tobacco control 

law through various channels  
4)   Modify tobacco control law to be more comprehensive and responsive 

to changing social environment including cigarette advertisement in the form of CSR 
and online advertisement 

5)  Enhance effectiveness of health warnings including ways to prevent 
smokers from avoiding looking at them 

6)  Continuously and rigorously campaign smoke-free home, workplaces, 
and public places 

7)  Improve Quitline service to be more proactive including enhancing public 
relation and rebranding Quitline to be efficient helper for smokers 

8)  Operate Quitline in parallel to other national campaigns on tobacco 
control 

9)   Create campaigns to create society that protects rights of non-smokers 
10)  Educate people about health impacts of smoking on aspects that not 

well-known among public, e.g. gangrene, miscarriage. 
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Research recommendations 
 
1) Longitudinal research that follows smokers and non-smokers to 

understand causes and effects of smoking and quitting  
2) Participatory Action Research (PAR) that emphasizes community’s 

participation to prevent non-smokers from smoking and to support smokers to quite 
3)  In-depth research on 
 a. Perception of public about FCTC 

b. Gender, urbanization, smoking behavior, quitting behavior, and  
    approval of smoking   

 c. Perception, attitude, and behavior on smoking among law   
             enforcement personnel  
4) Monitoring and evaluation research to assess effectiveness of anti-

tobacco campaigns  
5) Research to understand impacts of CSR of Tobacco Company and 

perception of public toward CSR activities of Tobacco Company 
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        สว่นท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 สถานการณ์และแนวโน้มของการบริโภคบหุร่ีในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา 
 

การสบูบุหรีเ่ป็นปจัจยัเสีย่งสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิการเสยีชวีติจากโรคตา่งๆ โดยเฉพาะ
โรคหวัใจ (Heart attacks) และโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke) ทัง้ผูส้บูบุหรีเ่องและบคุคล
รอบขา้ง  หากแนวโน้มการสบูบหุรีย่งัคงเพิม่สงูขึน้เชน่ในปจัจบุนั  จะสง่ผลใหใ้นศตวรรษที ่21 
มปีระชากรประมาณ 1,000 ลา้นคนเสยีชวีติเน่ืองจากการสบูบุหรี ่(Eriksen, Mackay & Ross, 2012) 
อยา่งไรกต็าม แมบุ้หรีจ่ะสง่ผลโดยตรงใหผู้ส้บูบุหรีแ่ละคนรอบขา้งเสยีชวีติแตบ่หุรีก่ลบัเป็นสิง่
เสพตดิทีจ่ดัวา่ไมผ่ดิกฎหมาย จงึทาํใหบ้หุรีเ่ป็นสิง่เสพตดิทีม่ผีูต้ดิมากทีส่ดุในโลก 
 

ในภาพรวม  อตัราการสบูบุหรีท่ ัว่โลกในประชากรทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป มแีนวโน้ม
ลดลง  กล่าวคอื ในผูช้าย  อตัราความชุกของการสบูบุหรีล่ดลงจากรอ้ยละ 41.2 ในปี 1980 
เป็นรอ้ยละ 31.1 ในปี 2012  สําหรบัผูห้ญงิ  อตัราความชุกของการสบูบุหรีล่ดลงจากรอ้ยละ 
10.6 ในปี 1980 เป็นรอ้ยละ 6.2 ในปี 2012  แต่เมือ่พจิาณาจํานวนของผูส้บูบุหรีพ่บว่า ยงัมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของประชากรโลก  กล่าวคอื จํานวนผูส้บูบุหรีเ่พิม่ขึน้
จาก 721 ลา้นคนในปี 1980  เป็น 967 ล้านคนในปี 2012 (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.0  ในผูช้าย 
และรอ้ยละ 7.0 ในผูห้ญงิ) หรอืมผีูส้บูบหุรีป่ระมาณ 1 ใน 7 ของประชากรโลก (Ng et al., 2014)  
ในแต่ละปีมปีระชากรเกอืบ 6 ล้านคนทีเ่สยีชวีติจากบุหรี ่ ในจํานวนน้ี มากกว่า 5 ล้านคนที่
เสยีชวีติจากการเป็นผูส้บูบุหรีเ่อง  ในขณะทีม่ากกวา่ 600,000 คน เสยีชวีติเนื่องจากไดร้บั
ควนับุหรีม่อืสอง  ถ้าสถานการณ์การสบูบุหรีย่งัคงเพิม่มากขึน้ จะมผีูเ้สยีชวีติมากกว่า 8 ลา้น
คนทัว่โลกในแต่ละปีจนถงึปี 2030  (WHO, 2013) 
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ในประเทศทีพ่ฒันาแล้วอตัราการสูบบุหรีข่องหลายประเทศมแีนวโน้มลดลง  
เชน่ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา อตัราการสบูบุหรีล่ดลงจากรอ้ยละ 33.2 ในปี 1980 เป็นรอ้ยละ 
18.1 ในปี 2012  (CDC, 2013)  ในประเทศแคนาดา อตัราการสบูบุหรีล่ดลงจากรอ้ยละ 25.0 
ในปี 1999 เป็นรอ้ยละ 16.1 ในปี 2012 (Reid & Hammond, 2014) และในประเทศญีปุ่น่ 
อตัราการสูบบุหรี่ลดลงจากร้อยละ 34.0 ในปี 1999 เป็นร้อยละ 21.1 ในปี 2012 (Yuda, 
2013)  สว่นประเทศทีก่ําลงัพฒันา  อตัราการสบูบุหรีใ่นหลายประเทศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  เช่น  
ในประเทศเมก็ซโิก อตัราการสูบบุหรีเ่พิม่สูงขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 19.0 ในปี 2006 เป็น
รอ้ยละ 19.9 ในปี 2012 (OECD Health Data,  2013)  และในประเทศมาเลเซยีอตัราการ
สบูบุหรีเ่พิม่สงูขึน้จากรอ้ยละ 21.5  ในปี 1986 เป็นรอ้ยละ 23.1 ในปี 2011 (Institute of 
Public Health, 1987; WHO, 2012) 

 
สาํหรบัสถานการณ์การบรโิภคยาสบูในประเทศไทยระหว่างปี 2534 – 2556 พบวา่ 

อตัราการสูบบุหรี่มแีนวโน้มลดลง  จากร้อยละ 32.0 ในปี 2534 เหลอืร้อยละ 21.2 ในปี 
2550  อยา่งไรกต็าม  ระหวา่งปี 2552 – 2554 อตัราการสบูบุหรีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อยจากรอ้ยละ 
20.7 ในปี 2552 เป็นรอ้ยละ 21.4 ในปี 2554  สาํหรบัในปี 2556 พบว่า อตัราการสบูบุหรี่
ลดลงเหลอืรอ้ยละ 19.9  (สาํนักงานสถติแิห่งชาต ิ2556)  การสาํรวจของโครงการตดิตาม
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสบู (ประเทศไทย)  พบว่า อตัราการสบูบุหรี่
ของวยัรุ่นอายุ 13 – 17 ปี มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้จากร้อยละ 11.3 ในปี 2548 เป็นรอ้ยละ 
16.6 ในปี 2552  และลดลงเลก็น้อยเป็นรอ้ยละ 15.6 ในปี 2554 (ทวมิา ศริริศัม ีและคณะ 
2556)  จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็วา่ ในประเทศไทยอตัราการสบูบุหรีท่ ัง้ของผูใ้หญ่และวยัรุน่
มแีนวโน้มลดลง  ซึง่ส่วนหนึง่น่าจะเป็นผลมาจากการดําเนินนโยบายควบคุมการบรโิภค
ยาสบูทีมุ่ง่ประเดน็ใหผู้ส้บูบุหรีค่ดิถงึพษิภยัของบุหรีท่ีเ่กดิกบัตวัเองและบุคคลรอบขา้งเพิม่
มากขึน้อยา่งต่อเนือ่งและจรงิจงั   
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1.2 นโยบาย  มาตรการ  และการดาํเนินการควบคมุการบริโภคยาสบูท่ี  
      สาํคญัของประเทศไทยระหว่างปี 2517 - 2555 
 

ประเทศไทยเริม่มนีโยบายควบคุมการบรโิภคยาสูบตัง้แต่ปี 2517 เรื่อยมา
จนถึงปจัจุบนั  เพื่อลดจํานวนผูส้บูบุหรีใ่หน้้อยลงและป้องกนัผูส้บูบุหรีห่น้าใหมท่ีจ่ะเกดิขึน้
ในสงัคมไทย รวมถึงการบงัคบัใช้มาตรการต่างๆ เกี่ยวกบัการลดควนับุหรี่มอืสองเพื่อ
ปกป้องผูไ้มส่บูบุหรี ่ นโยบายควบคุมการบรโิภคยาสบูทีส่าํคญัระหว่างปี 2517 – 2555  โดย
สรปุมดีงันี้ 
 

พ.ศ.2517 มกีารพมิพค์ําเตอืนบนซองบุหรีโ่ดยพมิพว์่า “การสบูบุหรีอ่าจเป็น
อนัตรายต่อสขุภาพ”  

 
พ.ศ.2519 หา้มโฆษณาบุหรีใ่นโรงภาพยนตรแ์ละรถโดยสารประจาํทางในเขต

กรงุเทพฯ 
 

 พ.ศ.2535 รฐัสภาผา่นรา่งพระราชบญัญตัจิาํนวน 2 ฉบบั คอื พระราชบญัญตัิ
ควบคมุผลติภณัฑย์าสบู และพระราชบญัญตัคิุม้ครองสขุภาพของผูไ้มส่บูบหุรี ่    
 
 พ.ศ.2536 รฐับาลมนีโยบายขึน้ภาษบีุหรีเ่พือ่สขุภาพเป็นครัง้แรกในประเทศไทย  
ซึง่สง่ผลสาํคญัในการควบคมุการบรโิภคยาสบูในกลุม่เยาวชนในเวลาต่อมา 
 
 พ.ศ.2545 ขยายพื้นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ทัง้หมด เช่น รถยนต์
โดยสารประจาํทาง  รถไฟทีม่รีะบบปรบัอากาศ  เครือ่งบนิโดยสารภายในประเทศ  สถานที่
จําหน่ายสนิคา้เฉพาะบรเิวณทีม่รีะบบปรบัอากาศ สถานทีอ่อกกําลงักายเฉพาะทีม่รีะบบ
ปรบัอากาศ ศาสนสถานเฉพาะบรเิวณทีป่ระกอบศาสนกจิ และสถานทีจ่ําหน่ายอาหารและ
เครือ่งดืม่  หรอืสถานทีจ่ดัเลีย้งเฉพาะบรเิวณทีม่รีะบบปรบัอากาศ เป็นตน้ 



4 

 พ.ศ.2548 เปลี่ยนแปลงรูปแบบฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่จากแบบที่มี
ขอ้ความเพยีงอย่างเดยีวมาเป็นแบบรปูภาพคาํเตอืน 4 ส ีพรอ้มขอ้ความบรรยาย และหา้มวาง
บุหรี ่ณ จุดขาย   
 
 พ.ศ.2549 - กําหนดใหร้ะบุชื่อสารพษิและสารก่อมะเรง็บนซองบุหรี ่ และ
ปรบัปรงุภาพคาํเตอืนบนซองบหุรี ่ และหา้มสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิ 
   - ประกาศเพิม่พืน้ทีเ่ป็นเขตปลอดบุหรี ่โดยไดป้ระกาศใหส้ถานที่
หลายแห่งเป็นเขตปลอดบุหรีท่ ัง้หมด  เช่น  โรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษาระดบัทีต่ํ่ากว่า
อุดมศกึษา  ศาสนสถาน  หรอืสถานทีป่ระกอบศาสนกจิในนกิายหรอืศาสนาต่างๆ  เป็นตน้ 
 
 พ.ศ. 2550 ประกาศให้ร้านจําหน่ายอาหารหรอืเครื่องดื่ม (รวมถึง ผบั บาร ์
และสถานบริการอื่นๆ) เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ เป็นเขตปลอดบุหรี่ร้อย
เปอรเ์ซน็ต ์(เขตปลอดบุหรีป่ระเภทที ่1)   สว่นรา้นจําหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดื่มบรเิวณที่
ไม่มรีะบบปรบัอากาศ เป็นเขตปลอดบุหรีเ่ช่นเดยีวกนั   แต่สามารถจดัเขตสูบบุหรีใ่หก้บั
ผูใ้ชบ้รกิารได ้(เขตปลอดบุหรีป่ระเภทที ่2)  นอกจากนี้  ไดเ้พิม่ตลาดเป็นสถานทีส่าธารณะ
แหง่ใหมท่ีถ่กูกาํหนดใหเ้ป็นเขตปลอดบหุรีป่ระเภทที ่2 ดว้ย 
 
 พ.ศ.2552 -  ปรบัเพดานภาษสีรรพสามติจากรอ้ยละ 80 เป็นรอ้ยละ 90 ของ
ราคา ณ โรงงาน  และเพิม่ภาษีเป็นรอ้ยละ 85 ของราคา ณ โรงงาน ในเดอืนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2552   

-  ปรบัปรุงภาพคําเตอืนจาก 9 ภาพ เป็น 10 ภาพ ดงันี้ “สบูแล้ว
ถุงลมพองตาย”  “ควนับุหรีท่าํใหเ้ป็นมะเรง็ 10 ชนิด”  “สบูแลว้เป็นมะเรง็ปอดตาย”  “ควนั
บุหรีฆ่า่คนใกลช้ดิ”  “สบูแลว้เป็นมะเรง็กล่องเสยีง”  “สบูแลว้เป็นมะเรง็ชอ่งปาก”  “สบูแลว้
หวัใจวายตาย”  “สบูแลว้ปากเหมน็บุหรี”่  “สบูแลว้เทา้เน่า”  และ  “สบูแลว้เสน้เลอืดสมอง
ตบีตาย”  (สาํนกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละยาสบู 2552) 
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พ.ศ.2553 กําหนดส่วนใดส่วนหนึ่งหรอืทัง้หมดของสถานที ่เป็นเขตสูบบุหรี่
หรอืเขตปลอดบุหรี ่ไดแ้ก่ 1. สถานบรกิารสาธารณสุขและส่งเสรมิสุขภาพ  2. สถานศกึษา  
3. สถานทีส่าธารณะทีใ่ชป้ระโยชน์รว่มกนั ไดแ้ก ่สถานทีอ่อกกาํลงักาย สถานกฬีา รา้นคา้ สถาน
บรกิารและบนัเทงิ บรเิวณโถงพกัคอย และบรเิวณทางเดนิทัง้หมดภายในอาคาร สถาน
บรกิารทัว่ไป สถานทีท่ํางาน สถานทีส่าธารณะทัว่ไป  4. ยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท 
ในขณะใหบ้รกิารไม่ว่าจะมผีู้โดยสารหรอืไม่กต็าม และสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภท   
และ 5. ศาสนสถาน และสถานปฏบิตัธิรรมในศาสนาและนกิายต่างๆ 

 
 พ.ศ.2554 กาํหนดให้ด้านข้างทัง้สองข้างของซองบุหรี่ต้องแสดงข้อความ
เกีย่วกบัสารพษิหรอืสารกอ่มะเรง็  10  แบบคละกนัไป  ดงันี้ “ควนับุหรีม่สีารพษิไฮโดรเจน
ไซยาไนด”์ “ควนับุหรีม่สีารพษิคารบ์อนมอนอกไซด”์ “ควนับุหรีม่สีารพษิมากกวา่ ๒๕๐ ชนิด”  
“ควนับุหรีเ่ป็นสารพษิสาํคญัทีส่ดุในบา้น” “ควนับุหรีม่สีารกอ่มะเรง็ฟอรม์าลดไีฮด”์ “ควนั
บุหรีม่สีารก่อมะเรง็เบนโซไพรนี” “ควนับหุรีม่สีารกอ่มะเรง็ไนโตรซามนี” “ควนับหุรีเ่ป็นสาร
ก่อมะเรง็ทีส่าํคญัทีส่ดุของมนุษย”์ “ควนับุหรีม่สีารกมัมนัตรงัสโีพโลเนียม ๒๑๐”  และ“ควนับุหรี่
มสีารเสพตดินิโคตนิ”  (สาํนกังานควบคมุการบรโิภคยาสบู 2555) 
         
1.3 ผลของกฎหมายและนโยบายควบคมุการบริโภคยาสบูท่ีผา่นมา              
 
            กฎหมายและนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสูบที่ผ่านมาส่งผลโดยตรงต่อการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ และยงัชว่ยปกป้องผูไ้มส่บูบุหรีจ่ากควนับหุรีม่อืสอง ใน
สว่นน้ีมกีารทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัการปกป้องประชาชนจากควนับุหรี ่  การใหค้วาม
ชว่ยเหลอืในการเลกิสบูบหุรี ่การเตอืนใหต้ระหนกัถงึพษิภยัของบหุรี ่และการบงัคบัใชก้ฎหมาย
หา้มโฆษณา  การสง่เสรมิการขายผลติภณัฑย์าสบูและการขึน้ภาษยีาสบู  ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้   
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ก.การปกป้องประชาชนจากควนับุหร่ี 
  

 มาตรการหนึ่งของการปกป้องผู้ไม่สูบบุหรีค่อืการรณรงค์บ้านปลอดบุหรี ่ 
ประเทศไทยเริม่มกีารรณรงค์เรื่องบ้านปลอดบุหรีเ่มื่อปี 2548 จุดประสงค์เพื่อปกป้องผู้ที่
ได้รบัควนับุหรี่มอืสอง  การศกึษาที่ผ่านมาชี้ว่าการตอบรบับ้านปลอดบุหรี่มแีนวโน้มไป
ในทางทีด่ขี ึน้   เช่น  การสํารวจของโครงการตดิตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการ
บรโิภคยาสูบ (ประเทศไทย) พบว่า กลุ่มตวัอย่างอยู่ในบา้นทีห่า้มสบูบุหรีทุ่กพื้นทีใ่นบา้น
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 11.6 ในปี 2548  เป็นรอ้ยละ 34.4 ในปี 2554 ในขณะทีบ่า้นทีผู่ส้บูบุหรี/่
ผูเ้ลกิสบูบุหรีอ่าศยัอยู่ไม่มขีอ้หา้มสบูบุหรีใ่นบา้นลดลงจากรอ้ยละ 48.8  ในปี 2548  เป็น
รอ้ยละ 36.7 ในปี 2554  โดยผูเ้ลกิสบูบุหรีอ่ยูใ่นบา้นทีไ่มอ่นุญาตใหส้บูบุหรีใ่นสดัสว่นทีส่งู
กว่าผูส้บูบุหรี ่(อาร ี จําปากลาย และคณะ 2556)  ซึง่น่าจะเป็นผลมาจากความร่วมมอืใน
การรณรงคเ์รือ่งบ้านปลอดบุหรีจ่ากหลายภาคสว่น  การรณรงคเ์รื่องบา้นปลอดบุหรีท่ีเ่พิม่
มากขึน้สง่ผลต่อพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ดว้ย จากการศกึษาของทวมิา ศริริศัม ีและ
คณะ (2556) พบวา่ การไมม่ขีอ้หา้มเรือ่งการสบูบุหรีใ่นบา้นทาํใหว้ยัรุน่มคีวามเสีย่งทีจ่ะสบู
บุหรีม่ากกวา่วยัรุน่ทีอ่าศยัอยูใ่นบา้นทีไ่มอ่นุญาตใหส้บูบุหรีใ่นบา้นประมาณ  2 เท่า ขณะที่
การอนุญาตใหส้บูบหุรีใ่นบา้นไดบ้างเวลา/บางพืน้ที ่ ทาํใหว้ยัรุน่มคีวามเสีย่งทีจ่ะสบูบุหรีไ่ด้
มากกว่าวยัรุ่นที่อาศยัอยู่ในบ้านที่ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ทุกพื้นที่ในบ้านประมาณ 1 เท่า  
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Emory et  al. (2010) ซึง่สงัเคราะหง์านวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบ้านที่วยัรุ่นอายุตํ่ากว่า 18 ปีอาศัยอยู่ตัง้แต่ปี 1990 ถึงปี 2010  
พบว่า  การจํากดัพื้นทีสู่บบุหรีใ่นบ้านมคีวามสมัพนัธ์กบัการลดลงของพฤตกิรรมการสูบ
บุหรีข่องวยัรุน่  นอกจากน้ี การศกึษาของ Cheng et  al. (2011) ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
พบวา่  ผูท้ีท่าํงานภายในตวัอาคารทีห่า้มสบูบุหรีทุ่กพืน้ที ่หรอืผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีห่า้ม
สบูบุหรีทุ่กพืน้ทีภ่ายในตวัอาคารของสถานทีส่าธารณะ เชน่ รา้นอาหาร หรอืบาร ์อาศยัอยู่
ในบา้นปลอดบหุรี ่สงูกวา่ผูท้ีท่าํงานหรอือาศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีส่าธารณะทีส่บูบุหรีไ่ดทุ้กพืน้ที ่
ประมาณ 1 เทา่ สอดคลอ้งกนัทัง้ผูส้บูบุหรีแ่ละไมส่บูบุหรี ่ 
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การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในที่ทํางาน  เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ประเทศไทยให้
ความสําคญัมาเป็นเวลานาน  และในปี 2553 ได้มปีระกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่
19)  กาํหนดใหส้ถานทีท่าํงานภายในตวัอาคารเป็นเขตปลอดบุหรี ่ การสาํรวจของโครงการ
ติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสูบ (ประเทศไทย) พบว่า สถานที่
ทาํงานของผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรีม่กีตกิาหา้มสบูบุหรีทุ่กพืน้ทีภ่ายในตวัอาคารเพิม่ขึน้
จากรอ้ยละ 44.8 ในปี 2548 เป็นรอ้ยละ 56.0 ในปี 2555  (อาร ี จาํปากลาย  และคณะ 2556)    
การศกึษาในต่างประเทศชีว้่า  นโยบายปลอดบุหรีข่องทีท่ํางานมผีลต่อการไดร้บัควนับุหรี่
มอืสอง  เชน่  การศกึษาของ Ma  et  al. (2010) ในประเทศจนี พบว่า รอ้ยละ 28.5 ของ
กลุ่มตวัอย่างรายงานว่า  สถานทีท่ํางานมนีโยบายปลอดบุหรี ่และผูไ้ม่สูบบุหรีร่้อยละ 32.0 
รายงานว่า ไดร้บัควนับุหรีใ่นสถานทีท่ํางานถงึแมว้่าสถานทีท่ํางานจะมนีโยบายปลอดบุหรี ่ 
และนโยบายการอนุญาตใหส้บูบุหรีไ่ดบ้างพื้นทีใ่นทีท่ํางานส่งผลต่อการไดร้บัควนับุหรีม่อื
สองมากกว่านโยบายหา้มสูบบุหรีทุ่กพื้นที่ประมาณ 4 เท่า  การศกึษาที่ผ่านมายงัพบว่า  
การทํางานในสถานที่ทํางานปลอดบุหรี่มคีวามสมัพนัธ์กบัการอยู่ในบ้านปลอดบุหรี่ด้วย  
เชน่ การศกึษาของ Lee (2013) ในประเทศอนิเดยี พบว่า ผูท้ีท่าํงานภายในตวัอาคารซึง่มี
นโยบายปลอดบุหรี่อาศยัอยู่ในบ้านที่ปลอดบุหรีใ่นสดัส่วนที่สูงกว่าผู้ที่ทํางานภายในตวั
อาคารที่ไม่มนีโยบายปลอดบุหรี่  นอกจากนี้ งานวจิยัยงัพบว่า การสนับสนุนกฎหมาย
ปลอดบุหรีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความพยายามเลกิสูบบุหรี ่ เช่น  การศกึษาของ Nagelhout  
et  al.  (2014) ในประเทศสหรฐัอเมรกิา พบวา่  ในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมาก่อนการสาํรวจ ผูส้บู
บุหรีท่ี่สนับสนุนกฎหมายปลอดบุหรีม่คีวามพยายามเลกิสูบบุหรี ่ มากกว่าผูสู้บบุหรีท่ี่ไม่
สนบัสนุนกฎหมายดงักลา่ว   

 
ข. การให้ความช่วยเหลือในการเลิกสบูบหุร่ี 

 
บริการที่ช่วยลดปริมาณการสูบบุหรี่หรือทาํให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ คอื การใหบ้รกิารสายดว่นเลกิสบูบุหรีท่างโทรศพัท ์  เนื่องจากเป็น
วธิทีีส่ะดวก  ประหยดั  และครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม จากการศกึษาของ Wilson et  al. 
(2010) ในประเทศนวิซแีลนด ์พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารสายดว่นเลกิสบูบุหรีม่แีนวโน้มทีจ่ะพยายามเลกิสบู
บุหรีเ่พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 45.0 ในปี 2008 เป็นรอ้ยละ 50.0 ในปี 2009 ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ 
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บรกิารสายดว่นเลกิสบูบุหรีเ่ป็นหนึ่งในบรกิารเพือ่ชว่ยใหผู้ส้บูบุหรีม่คีวามพยายามทีจ่ะเลกิ
สบูบหุรีเ่พิม่ขึน้   

 
ปจัจุบนัประเทศไทยมบีรกิารสายด่วนเลกิสูบบุหรี ่หรอื Quit Line 1600  

โดยเริม่ดาํเนนิการอยา่งเป็นทางการมาตัง้แต่ปี 2552 และตอ่เนื่องจนถงึปจัจุบนั ซึง่บรกิาร
สายดว่นเลกิสบูบหุรีอ่าจชว่ยใหก้ารเลกิสบูบหุรีข่องผูส้บูบุหรีป่ระสบความสาํเรจ็ อยา่งไรก็
ตาม การศกึษาของ อาร ีจาํปากลาย และคณะ (2556) พบวา่ ผูส้บูบุหรีเ่พยีงรอ้ยละ 5.2 ที่
ใชบ้รกิารสายดว่นเลกิสบูบุหรี ่  ในต่างประเทศ การศกึษาของ Young et al. (2014) ใน
ประเทศออสเตรเลยี พบวา่ จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารสายดว่นเลกิสบูบุหรีม่คีวามสมัพนัธก์บัรปูแบบ
ของฉลากคาํเตอืนบนซองบหุรี ่ นัน่คอื เมือ่ปี 2012 มกีารเปลีย่นรปูแบบจากฉลากคาํเตอืน
แบบขอ้ความและมรีปูภาพประกอบทีม่สีสีนัเป็นฉลากคาํเตอืนแบบเรยีบๆ ซึง่มเีบอรโ์ทรศพัท์
สายดว่นเลกิสบูบุหรีป่รากฏอยูเ่ดน่ชดับนซองบุหรี ่  ทาํใหจ้าํนวนผูใ้ชบ้รกิารสายดว่นเลกิสบู
บุหรีเ่พิม่สงูขึน้เป็นรอ้ยละ 78 จากวนัที ่1 ตุลาคม 2012 ถงึ วนัที ่1 ธนัวาคม 2012 
 

การได้ร ับคําแนะนําหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่จาก
โรงพยาบาล และคลนิกิต่างๆ  เป็นอกีปจัจยัหนึ่งทีม่สีว่นชว่ยใหเ้ลกิสบูบหุรีไ่ด ้ จากการศกึษา
ของอาร ีจําปากลาย  และคณะ (2556)  พบว่า มผีูส้บูบุหรีม่ากกว่า 1 ใน 3 ทีใ่ชบ้รกิารเลกิ
สบูบหุรีท่ ีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่ของตนเอง   

 
ค.การเตือนให้ตระหนักถึงพิษภยัของบุหร่ี 
 
การรณรงค์เพื่อใหต้ระหนักถงึพษิภยัของบุหรีม่หีลายวธิ ี และวธิหีนึ่งทีม่ ี

ประสทิธภิาพคอืการกําหนดใหม้ฉีลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่  การศกึษาทีผ่่านมาชีว้่าฉลากคาํ
เตอืนบนซองบุหรีเ่ป็นแหลง่ทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัอนัตรายจากการสบูบุหรีโ่ดยเฉพาะในกลุ่มผูส้บู
บุหรี ่ การศกึษาของอาร ีจําปากลาย และคณะ (2556) พบว่า แหล่งทีเ่คยเหน็โฆษณาเกีย่วกบั
อนัตรายจากการสบูบุหรี ่3 อนัดบัแรก คอื  ฉลากคําเตอืนบนซองบุหรี ่(รอ้ยละ 92.9) โทรทศัน์ 
(รอ้ยละ 85.5) และโปสเตอร์ (รอ้ยละ 71.9) ตามลําดบั  จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้นจะเหน็ว่า 
ฉลากคําเตอืนบนซองบุหรีเ่ป็นแหล่งที่สะท้อนให้ตระหนักถงึอนัตรายจากการสูบบุหรีม่าก
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ที่สุด นัน่คอื ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ส่งผลให้ผู้ที่กําลงัจะสูบบุหรี่เปลี่ยนใจไม่สูบบุหรี่
หลายครัง้  เชน่เดยีวกบัการศกึษาของ  Asadian et  al. (2014)  ในประเทศอหิรา่น  พบว่า  
การรบัรู้ถงึคําเตอืนดา้นสุขภาพบนซองบุหรีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสูบบุหรีข่องผูสู้บบุหรี ่
โดยเมื่อผูส้บูบุหรีจ่ําขอ้ความ และไดม้กีารพูดคุยเกีย่วกบัขอ้ความบนซองบุหรี ่ ทําใหเ้กดิ
ความกลวัและรงัเกยีจการสบูบุหรี ่  

 
สําหรบัการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สูบบุหรี่

ตระหนกัถงึพษิภยัจากการสบูบหุรี ่ซึง่อาจนําไปสูก่ารเลกิสบูบุหรีไ่ด ้  ซึง่จากการศกึษาของ
ทวิมา ศิรริศัม ีและคณะ (2556) พบว่า การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ถูกนําไปพูดคุย
ภายในครอบครวัของวยัรุ่นทีสู่บบุหรีม่ากกว่าวยัรุ่นทีไ่ม่สูบบุหรี ่(รอ้ยละ 79.8 และรอ้ยละ 
73.8 ตามลําดบั) ในทางตรงกนัขา้มการรณรงคต์่อต้านการสูบบุหรีถู่กนําไปพูดคุยภายใน
กลุม่เพือ่นของวยัรุน่ทีส่บูบุหรีน้่อยกวา่วยัรุน่ทีไ่มส่บูบุหรี ่(รอ้ยละ 67.2 และรอ้ยละ 69.3 ตามลาํดบั)  

 
ง.การบงัคบัใช้กฎหมายห้ามโฆษณา การส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์

ยาสบู และการขึน้ภาษียาสบู 
 

ประเทศไทยในปี 2535 ออกพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู  หา้ม 
โฆษณาการส่งเสรมิการขายบุหรี่และการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑ์ยาสูบให้อยู่ในขอบเขต  
อยา่งไรกต็าม  การศกึษาของอาร ีจาํปากลาย และคณะ (2556) พบวา่  ผูส้บูบุหรีย่งัคงพบ
เหน็การสง่เสรมิการขายบุหรีอ่ยูบ่า้ง เชน่ การลดราคาบุหรีเ่ป็นพเิศษ (รอ้ยละ 4.0) และการ
แจกตวัอยา่งบหุรี ่ (รอ้ยละ 1.6) และจากการศกึษาของทวมิา ศริริศัม ี และคณะ (2556) 
พบวา่ แหลง่ทีว่ยัรุน่พบเหน็การโฆษณา/สง่เสรมิการขายบุหรี ่ 3 อนัดบัแรกคอื รา้นคา้ยอ่ย/
รา้นคา้ใหญ่ (รอ้ยละ 37.2) รองลงมาคอื ผูข้ายเรต่ามทอ้งถนน (รอ้ยละ 22.3) และดสิโกเ้ทค/
คาราโอเกะ/เลาจน์/สถานบนัเทงิต่างๆ (รอ้ยละ 21.8) ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่การบงัคบัใชก้ฎหมาย
หา้มโฆษณา และการสง่เสรมิการขายผลติภณัฑย์าสบู ยงัไมม่คีวามเขม้แขง็เพยีงพอ 
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ตัง้แต่ปี 2535  จนถงึปจัจุบนัประเทศไทยมกีารปรบัขึน้ภาษีสรรพสามติ 
บุหรีซ่กิาแรต รวม 9 ครัง้  จากอตัราภาษรีอ้ยละ 55 ของราคาหน้าโรงงานมาเป็นรอ้ยละ 85 
(เดือนพฤษภาคม  2552)  จากการศึกษาของโครงการติดตามผลกระทบของนโยบาย
ควบคุมการบรโิภคยาสูบ (ประเทศไทย) ระหว่างปี 2548 – 2554 พบว่า อตัราการบรโิภค
บุหรีโ่รงงานเพยีงอยา่งเดยีวมแีนวโน้มลดลง  คอืจากรอ้ยละ 45.8 ในปี 2548  เป็นรอ้ยละ 
43.9 ในปี 2554 ในขณะทีก่ารบรโิภคบุหรีม่วนเองเพยีงอยา่งเดยีวกลบัไดร้บัความนิยมเพิม่
มากขึน้จากรอ้ยละ 31.5 ในปี 2548 เป็นรอ้ยละ 40.9 ในปี 2554  เนื่องจากราคาของบุหรี่
โรงงานแพงกวา่บุหรีม่วนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาน้ีทีพ่บวา่ เหตุผลแรกทีผู่ส้บูบุหรี่
เลอืกสูบบุหรีม่วนเองคอื ราคาบุหรี ่ รองลงมาคอื เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และรสชาตขิอง
บุหรี่ (บุปผา ศริริศัม ีและคณะ 2549; อาร ีจําปากลาย และคณะ 2556)  สอดคล้องกบั
การศกึษาของ Kengganpanish,  Termsirikulchai and Benjakul  (2009) พบวา่ การขึน้
ภาษีสรรพสามติมคีวามสมัพนัธ์กบัการเลกิสบูบุหรีข่องผูส้บูบุหรีแ่ละการลดปรมิาณการสบู
บุหรี่ หรือเปลี่ยนยี่ห้อบุหรี่ หรือเปลี่ยนรูปแบบการสูบบุหรี่โรงงานเป็นบุหรี่มวนเอง และ 
การศกึษาของ Glover and Cowie (2011)  ในประเทศนิวซแีลนด ์พบว่า หลงัจากการขึน้
ภาษสีรรพสามติในปี 2010 และ 2011 ผูส้บูบุหรีเ่กอืบครึง่ (รอ้ยละ 45.0) พยายามเลกิสบู
บุหรีใ่นช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมาและ 2 ใน 3 ของผู้สูบบุหรีซ่ึ่งอาศยัอยู่ในพื้นที่ทีม่ฐีานะทาง
เศรษฐกจิและสงัคมตํ่า  พยายามหยดุสบูบหุรีอ่ยา่งน้อย 24 ชัว่โมง   

 
1.4  โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคมุการบริโภคยาสบู (ประเทศไทย)  

 
หลายภาคส่วนทัง้ในประเทศและต่างประเทศมคีวามพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ รวมทัง้ปกป้องผู้สูบบุหรี่จากควนับุหรี่มือสอง  โดย
ออกเป็นกฎหมาย หรอืนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสบู  และในปี 2547 ประเทศไทยได้
เขา้ร่วมลงนามในกรอบอนุสญัญาว่าดว้ยการควบคุมยาสบูขององคก์ารอนามยัโลก (The 
WHO Framework Convention on Tobacco Control:  FCTC)  โดยกรอบอนุสญัญาฯ นี้ไดถู้ก
พฒันาขึน้  เพือ่เป็นแนวปฏบิตัใิหทุ้กประเทศเขา้มามสีว่นรว่มดาํเนินการควบคมุการบรโิภค
ยาสูบพร้อมทัง้กําหนดแนวทางพื้นฐานสําหรบัลดอุปสงค์และอุปทานของยาสูบเพื่อเป็น
เครือ่งมอืสาํคญัในการปกป้องประชาชนจากภยัคกุคามของยาสบู 
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โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (International 
Tobacco Control Policy Survey: ITC) เป็นโครงการวจิยัเพือ่ตดิตามผลการดาํเนินงานตาม
กรอบอนุสญัญาวา่ดว้ยการควบคมุยาสบู (FCTC)  ปจัจุบนัมปีระเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการวจิยั 
22 ประเทศ คอื สหรฐัอเมรกิา  แคนาดา  ออสเตรเลยี องักฤษ ไอรแ์ลนด ์เยอรมนั ฝรัง่เศส 
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ เม็กซิโก อุรุกวัย บังคลาเทศ จีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไทย  
บราซลิ อนิเดยี ซูดาน  สาธารณรฐัมอรเิชยีส  เคนยา่  และแซมเบยี  ครอบคลุมประมาณ
ครึง่หนึ่งของประชากรโลก และรอ้ยละ 60 ของผูส้บูบุหรีท่ ัว่โลก   

 
โครงการสํารวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 

(International Tobacco Control Policy Survey – Southeast Asia: ITC – SEA
(Thailand)) เป็นโครงการวจิยัระยะยาวทีมุ่ง่ตดิตามผลกระทบจากนโยบาย/มาตรการต่างๆ  
ในการควบคุมการบรโิภคยาสบูของประเทศไทย  ในเรือ่งพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ ความเชือ่
และทศันคตเิกีย่วกบับุหรี ่ และความรูเ้กีย่วกบัผลกระทบของการสบูบุหรีต่่อสุขภาพ  ในพืน้ที่
กรุงเทพฯ  และทุกภาคของประเทศไทย  โดยในแต่ละภาคสุ่มเลอืกดําเนินการสํารวจ  2 
จงัหวดั  ทัง้ในเขตเมอืง  และเขตชนบท  เริม่การสาํรวจครัง้ที ่1 ในปี 2548  และสาํรวจซํ้า
ทุก 18 เดอืน (โดยประมาณ)  ประเดน็ทีด่าํเนินการสาํรวจในรอบต่างๆ มดีงันี้   

 
การสาํรวจรอบท่ี 1 (มกราคม – กมุภาพนัธ ์2548)  สาํรวจพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ 

ทศันคตติ่อการสูบบุหรี ่ความคดิเหน็ต่อบรษิทัผลติยาสูบ ความรูเ้รื่องผลกระทบของบุหรีต่่อ
สุขภาพ ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่ การโฆษณาสง่เสรมิการขายบุหรี ่การรบัรูก้ารรณรงค์
ต่อต้านการสูบบุหรี ่ความรูเ้รื่องผลกระทบของการสูบบุหรี ่การรบัรูเ้กี่ยวกบัการรณรงค์ที่
เกีย่วขอ้งกบัการสบูบุหรี ่และการเลกิสบูบุหรี ่ขอ้มลูจากการสาํรวจรอบที ่1 เป็นขอ้มลูพืน้ฐาน
ในการตดิตามประเมนิผลกระทบเชงินโยบายของการควบคุมการบรโิภคยาสบูในประเทศไทย 
ในการสาํรวจรอบต่อๆ ไป   
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การสาํรวจรอบท่ี 2 (สิงหาคม – กนัยายน 2549) ตดิตามประเดน็เดมิทีม่กีารสาํรวจ
ในรอบที ่ 1 และผลกระทบจากนโยบายควบคมุการบรโิภคยาสบูทีม่กีารเปลีย่นแปลงและ
เพิม่เตมิในระหวา่งการสาํรวจรอบที ่ 1 และรอบที ่ 2 คอื การใชฉ้ลากคาํเตอืนแบบใหมท่ีเ่ป็น
รปูภาพทดแทนแบบเดมิทีใ่ชข้อ้ความเพยีงอยา่งเดยีว  การหา้มวางโชวบ์ุหรี ่ณ จดุขาย และ
การจาํกดัพืน้ทีส่บูบุหรี ่

 
การสาํรวจรอบท่ี 3 (มกราคม – มีนาคม 2551) ตดิตามประเดน็เดมิ และสาํรวจ

เพิม่เติมในประเดน็ความคดิเหน็ต่อการบงัคบัใช้กฎหมายห้ามการสูบบุหรี่ในผบับาร์ที่มี
ระบบปรบัอากาศ  เนื่องจากภายหลงัการสาํรวจรอบที ่2  รฐับาลไดม้กีารออกกฎหมายใหม่
เพิม่เตมิ   ในการศกึษารอบนี้   เน้นการเปรยีบเทยีบผลการสาํรวจทัง้ 3 รอบ  ในประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งกบัผลกระทบของนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสูบทีเ่ปลี่ยนแปลงในระหว่างการ
สาํรวจรอบที ่1 รอบที ่2 และรอบที ่ 3  คอื ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่ การหา้มวางโชวบุ์หรี ่ณ 
จุดขาย  การจาํกดัพืน้ทีส่บูบุหรี ่ และการหา้มโฆษณาสง่เสรมิการขายบุหรี ่ 

 
การสาํรวจรอบท่ี 4 (เมษายน – มิถนุายน 2552)  ตดิตามประเดน็เดมิ  และสาํรวจ

เพิม่เตมิในประเดน็ของการรณรงคท์ีเ่พิม่ขึน้ระหว่างการสาํรวจรอบที ่3 และรอบที ่4 คอื ผล
การรณรงค์ที่เกี่ยวกับการลดควันบุหรี่มือสอง  โดยมีข้อความในการรณรงค์ผ่านทาง
โทรทศัน์วา่ “หยดุทาํรา้ยผูอ้ืน่ หยดุสบูบุหรีใ่นทีส่าธารณะ”   

 
การสาํรวจรอบท่ี 5 (กมุภาพนัธ์ – เมษายน 2554)  ตดิตามประเดน็เดมิ  และสํารวจ

เพิม่เตมิในประเดน็ของการรณรงคเ์พือ่ลดการสบูบุหรี ่ เรือ่ง  “พอ่และแมจ่ะเสยีใจ  ถา้ลกูสบูบุหรี”่  
และการเพิม่การจาํกดัพืน้ทีส่บูบหุรี ่     

 
การสาํรวจรอบท่ี 6 (ตลุาคม – ธนัวาคม 2555)  ตดิตามประเดน็เดมิ   และ สาํรวจ

เพิม่เตมิในประเดน็ของการรณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี ่เรือ่ง “ทาํไมผูใ้หญ่เตอืนเดก็ว่าบุหรีไ่มด่ ี 
แลว้ผูใ้หญ่ไมย่อมเลกิสบูบหุรี”่    ความคดิเหน็เกีย่วกบักฎหมายการหา้มวางโชวบ์ุหรี ่ ณ  จุดขาย  
และความคดิเหน็เกีย่วกบัการขึน้ราคาบหุรีโ่รงงานและบหุรีม่วนเอง    
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1.5   วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ความรู้ และทศันคติเกี่ยวกบัการสูบบุหรี ่  
ผลกระทบของการสบูบุหรีต่่อสขุภาพ   และพฤตกิรรมการเลกิสบูบหุรีใ่นการสาํรวจรอบที ่6   

2. เพื่อศกึษาการรบัรูเ้กีย่วกบัการรณรงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบูบุหรี ่ การรบัรูเ้รือ่ง
ฉลากคาํเตอืนบนซองบหุรี ่ การรบัรูก้ารโฆษณา/สง่เสรมิการขายบุหรี ่ ความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
หา้มวางโชวบ์หุรี ่ณ จุดขาย  และความคดิเหน็เกีย่วกบัการขึน้ราคาบุหรีโ่รงงานงานและบุหรีม่วนเอง
ในการสาํรวจรอบที ่6     

3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการบรโิภคยาสบูในประเทศ
ไทยระหวา่งการสาํรวจรอบที ่1  รอบที ่2  รอบที ่3  รอบที ่4  รอบที ่5 และรอบที ่6 

   



 

 

สว่นท่ี 2 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 
การสาํรวจระยะยาวเพื่อตดิตามผลของนโยบายการควบคุมการบรโิภคยาสูบใน

ประเทศไทยครัง้นี้เป็นการสาํรวจรอบที ่6  เพือ่นําเสนอผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลา
ทีท่าํการศกึษา  ระหวา่งการสาํรวจรอบที ่1 (มกราคม – กุมภาพนัธ ์2548) รอบที ่2 (สงิหาคม 
– กนัยายน 2549) รอบที ่3 (มกราคม – มนีาคม 2551) รอบที ่4 (เมษายน – มถุินายน  2552) 
รอบที ่5 (กุมภาพนัธ ์– เมษายน  2554) และรอบที ่6 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2555) 

 

ในสว่นน้ี อธบิายถงึนยิามศพัท ์ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีศ่กึษา วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง
ในการสาํรวจทัง้ 6 รอบ แบบสมัภาษณ์ทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู  การอบรม
พนกังานสมัภาษณ์  การควบคมุคณุภาพงานสนาม  รวมทัง้ประเดน็ขอ้พจิารณาดา้นจรยิธรรม 

 
2.1  นิยามศพัท ์
 

บหุร่ี หมายถงึ บุหรีท่ีผ่ลติจากโรงงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หรอืบหุรีท่ ีไ่มไ่ด้
ผลติจากโรงงาน ไดแ้ก ่บุหรีห่รอืยาเสน้ทีม่วนเองโดยใชว้สัดหุางา่ยในทอ้งถิน่ อาจเป็นกระดาษ 
ใบตอง ใบจาก เป็นตน้ 
 

ผูส้บูบหุร่ี หมายถงึ ผูท้ีต่อบวา่ ตลอดชวีติเคยสบูบหุรีห่รอืยาเสน้ตัง้แต่ 100 มวนขึน้ไป 
และสบูบหุรีห่รอืยาเสน้อยา่งน้อยอาทติยล์ะ 1 ครัง้ ในชว่งเวลาทีท่าํการสาํรวจ   

 
ผูเ้ลิกสบูบหุร่ี หมายถงึ กลุม่ตวัอยา่งเกา่ทีเ่คยเป็นผูส้บูบหุรีใ่นการสาํรวจรอบทีผ่า่น

มา และเลกิสบูบหุรีใ่นชว่งเวลาทีท่าํการสาํรวจรอบปจัจุบนั 
 

ครวัเรอืน หมายถงึ  บุคคลหรอืกลุม่บคุคลทีอ่าศยัอยูใ่นบา้นเทา่นัน้  สาํหรบับคุคลที่
อาศยัอยูใ่นสถานทีอ่ื่นๆ เชน่  วดั  สถานสงเคราะห ์ เรอืนจาํ  ไมร่วมอยูใ่นการศกึษานี้ 
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เขตเมือง หมายถงึ พืน้ทีท่ีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนดใหเ้ป็นเขตเทศบาล  นอกเหนอืจากนัน้
จดัเป็นเขตชนบท  ยกเวน้กรงุเทพฯ 

 
2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 
 

 ประชากรทีศึ่กษา 
 

ประชากรทีอ่ยูใ่นกรอบของการศกึษาครัง้นี้ คอื หญงิและชายทีม่อีายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป  
และตลอดชวีติเคยสบูบุหรีห่รอืยาเสน้ตัง้แต่ 100 มวนขึน้ไป และสบูบุหรีห่รอืยาเสน้อยา่งน้อย
อาทติยล์ะ 1 ครัง้ ในชว่งเวลาทีท่าํการสาํรวจ และเป็นบุคคลทีอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืนทีต่กเป็น
ตวัอยา่งของการศกึษาครัง้นี้   

 
กลุ่มตวัอย่างทีศึ่กษา 
 
ในการสาํรวจรอบท่ี 1   ไดสุ้ม่ตวัอยา่งจาํนวน 2,000 คน ทัง้เพศชายและเพศหญงิอายุ

ตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในครวัเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างของการศึกษา  โดยในแต่ละ
ครวัเรอืนเลอืกผู้สูบบุหรี่เพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน  ในการเลอืกกลุ่มตวัอย่างได้
ออกแบบให้เป็นตวัแทนในระดบัภาค  ตวัแทนในเขตเมอืง  และเขตชนบท  โดยใช้การสุ่ม
ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Stratified multi-stage sampling) โดยแบ่งเป็น  กรงุเทพฯ 
และ 4 ภาค ไดแ้ก ่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  และภาคใต ้ ในแต่ละภาค 
สุ่มมา 2 จงัหวดั รวมทัง้หมด 9 จงัหวดั ได้แก่  กรุงเทพฯ  เชยีงใหม่  แพร่  นครราชสมีา  
หนองคาย  นครปฐม  สมทุรสาคร นครศรธีรรมราช  และสงขลา  โดยในแต่ละจงัหวดัสุม่เลอืก
ทัง้พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท     

 

ในแต่ละจงัหวดัทีสุ่ม่ได ้(ยกเวน้กรุงเทพมหานคร ซึง่จะอธบิายแยกต่างหาก) สุม่ 2 อําเภอที่
อยู่ในเขตชนบทและ 1 อําเภอทีอ่ยู่ในเขตเมอืง สาํหรบัอําเภอในเขตชนบทของภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต ้สุม่ 2 ตาํบล จาก  1  อาํเภอ สว่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืสุม่ 4 ตาํบล  จาก  1  อําเภอ  
สว่นอาํเภอทีอ่ยูใ่นเขตเมอืงของทุกภาค สุม่ 2 ตาํบล จาก 1 อาํเภอ โดยใชข้นาดของประชากร
ในพืน้ทีเ่ป็นเกณฑ ์(Probability Proportional to Size: PPS) 
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ในการสุ่มขัน้ตอนสุดทา้ยคอื  การสุ่มหมู่บา้นในพื้นทีท่ีเ่ป็นเขตชนบท  และสุ่มเขตแจงนับ 
(Census block) ในเขตพืน้ทีท่ ีเ่ป็นเขตเมอืง จาํนวนหมูบ่า้น/เขตแจงนบัทีสุ่ม่ขึน้อยูก่บัจาํนวน
ประชากรในแต่ละตําบล รวมทัง้หมดสุม่ได ้125 หมูบ่า้น/เขตแจงนับ แยกตามเขตเมอืง  และเขต
ชนบท  ดงันี้ 

 
 

ในเขตชนบท  จาํนวนหมู่บ้านทีสุ่่มไดท้ัง้หมด 87 หมู่บ้าน กระจายตามภาค และ  
ในเขตเมือง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  สุ่มได้ 25 หมู่บ้าน / เขตแจงนับ ในเขต
กรงุเทพมหานคร สุม่ 13 เขต ในแตล่ะเขตสุม่ 1 เขตแจงนบั (Census block) โดยใชข้อ้มลูเขต
แจงนบัของสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ  

 
ตาราง 2.1  จาํนวนหมู่บา้นหรือเขตแจงนับ ของพื้นท่ีตวัอยา่งจาํแนกตามเขตเมือง  

เขตชนบท และภาคในการสาํรวจรอบท่ี 1 
 

ภาค 
เขตเมือง 

(หมู่บา้น/เขตแจงนับ) 
เขตชนบท 
(หมู่บา้น) 

รวม 

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

รวม 38  87  125  
 
การสุม่ตวัอยา่งในแต่ละหมูบ่า้น/เขตแจงนบั  ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นผูส้บูบุหรีท่ ี่

มอีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทัง้เพศชายและเพศหญงิ จํานวนหมู่บา้นละ 16 ราย รวมไดจ้ํานวน
ตวัอยา่งทัง้หมด 2,000 ราย โดยมขี ัน้ตอนในการสุม่ตวัอยา่ง คอื  
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ขัน้ตอนแรก เมือ่ทมีพนักงานสมัภาษณ์เขา้ไปทีห่มู่บา้นหรอืเขตแจงนับ ไดท้ําการรา่ง
แผนทีข่องหมูบ่า้นและจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนทกุครวัเรอืนทีอ่ยูใ่นหมูบ่า้นใหเ้ป็นปจัจุบนั  

ขัน้ตอนทีส่อง ทาํการจบัฉลากสุม่ 70 ครวัเรอืนจากบญัชคีรวัเรอืน  ครวัเรอืนทีถ่กูสุม่ได้
ก่อน  จะเป็นครวัเรอืนทีพ่นกังานสมัภาษณ์เขา้ไปตดิต่อเพือ่ทาํการสมัภาษณ์กอ่น   

ขัน้ตอนทีส่าม สุ่มผู้สูบบุหรี่เพื่อตอบแบบสัมภาษณ์ เริ่มจากการเก็บข้อมูล  
ครวัเรอืนรวมทัง้จํานวนสมาชกิในครวัเรอืน  ทีร่ะบุ อายุ  เพศ  และสถานภาพการสบูบุหรี ่ 
เมือ่พบว่า ม ี ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยเป็นกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 1 คน  ในแต่ละครวัเรอืนสุม่เพยีงผูช้าย 1 คน 
และผูห้ญงิ 1 คน โดยใชเ้ทคนิคคชิกรดิ (Kish  grid)  เทคนิคนี้ประกอบดว้ยตาราง  ซึง่ม ี 
   แนวตัง้ที่ใช้จํานวนผู้สูบบุหรี่ใน

ค รัว เ รื อ นที่ อ ยู่ ใ น ข่ า ย   สํ าหรับ
แนวนอน ใชต้วัเลข ตวัสุดทา้ยของอายุ
ของสมาชกิครวัเรอืนทีอ่ยู่อนัดบัแรกใน
ตารางครวัเรอืน (ตวัอยา่งซา้ยมอื)  

 

ในการสาํรวจรอบท่ี 2   เป็นการติดตามกลุ่มตวัอย่างเดมิจากการสํารวจรอบที่ 1  
เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในระหว่างการสํารวจรอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดยในการ
สํารวจรอบที่ 2 คณะวิจัยได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ   เพื่อติดตามกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้ 2,000 ราย ทีส่มัภาษณ์ไดใ้นรอบที ่1 ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้ โดยมวีธิปีฏบิตัิ
ดงันี้ 

 

1.  ทําหนังสอืราชการเพื่อขอความร่วมมอืจากผูใ้หญ่บ้าน และผูนํ้าชุมชนทีต่กเป็น
กลุม่ตวัอยา่ง  สาํรวจดวูา่กลุม่ตวัอยา่งยงัอยูใ่นพืน้ทีจ่าํนวนเทา่ใด  และขอใหแ้จง้กลุม่ตวัอยา่ง
ทราบวา่คณะวจิยั  ขอสมัภาษณ์ในรอบที ่2 (ตามกาํหนดวนั เวลา ทีว่างแผนไวใ้นแต่ละพืน้ที)่   

2.  ทําการตดิต่อโดยตรงผ่านทางโทรศพัท์เพื่อขอนัดหมายวนั  เวลาทีจ่ะทําการ
สมัภาษณ์ 

3.  กรณีทีก่ลุ่มตวัอย่างไม่อยู่บา้น หรอืตดิธุระคณะวจิยัไดเ้ยีย่มตดิตามซํ้า (สงูสุด  
4 ครัง้)  เพือ่ตดิตามสมัภาษณ์ 

 

KISH  GRID 
จาํนวน 
ผูเ้ขา้ขา่ย 

ตวัเลขตวัสดุทา้ยของอายุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 
3 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 
4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 
5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
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นอกจากตดิตามสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเดิมแลว้ ไดม้กีารสุ่มตวัอยา่งใหม่เพ่ิมเติมอกี 
32 หมูบ่า้น ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งเชน่เดยีวกบัรอบที ่ 1  โดยเลอืกในตาํบล / แขวงเดยีวกบั
รอบที ่1  การเพิม่กลุม่ตวัอยา่งใหมใ่นการสาํรวจรอบที ่2  มเีหตุผลสาํคญัคอื 

 
1.  เพือ่ทดแทนกลุม่ตวัอยา่งเดมิทีไ่มส่ามารถตดิตามสมัภาษณ์ไดใ้นรอบที ่1  เพื่อให้

จํานวนตวัอย่างในแต่ละรอบของการสาํรวจ  มจีํานวนใกลเ้คยีงกนั  และเพยีงพอสาํหรบัการ
วเิคราะหเ์ชงิสถติ ิ

2.  การเพิม่กลุม่ตวัอยา่งใหมใ่นแตล่ะรอบของการสาํรวจจะชว่ยตรวจสอบผลในการ
วเิคราะหข์อ้มลู วา่จะมผีลกระทบทีเ่กดิจากการตดิตามสมัภาษณ์ซํ้าได ้ (Testing effect) เน่ืองจาก
แบบสมัภาษณ์ในการสาํรวจแต่ละรอบใชค้าํถามเดมิเป็นหลกั มกัมขีอ้วพิากษ์เรือ่งกลุม่ตวัอยา่ง
เดมิจาํคาํถามทีเ่คยถามในรอบกอ่นได ้ ทาํใหค้าํตอบทีไ่ดร้บั (โดยเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความรู)้ 
อาจเกดิจากการพฒันาหรอืคน้หาคาํตอบจากแหลง่ต่าง ๆ ภายหลงัจากถกูสมัภาษณ์ในรอบกอ่น    

 
รวมผลการติดตามกลุ่มตัวอย่างเก่าและการสํารวจกลุ่มตัวอย่างใหม่  มีจํานวน

ตวัอยา่งทัง้สิน้ 2,080 ราย 
 
ในการสาํรวจรอบท่ี 3 เป็นการตดิตามกลุ่มตวัอยา่งเดมิจากการสาํรวจรอบที ่1 และ

รอบที ่2 เพื่อตดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการสาํรวจรอบที ่1 รอบที ่2 และรอบที ่3  
นอกจากนี้  ไดม้กีารสุม่ตวัอยา่งเพิม่เตมิ จาํนวน 37 หมูบ่า้นโดยใชว้ธิกีารเชน่เดยีวกบัรอบที ่2  

 
รวมผลการติดตามกลุ่มตัวอย่างเก่าและการสํารวจกลุ่มตัวอย่างใหม่  มีจํานวน

ตวัอยา่งทัง้สิน้ 2,470 ราย 
 
ในการสาํรวจรอบท่ี 4  เป็นการตดิตามกลุม่ตวัอยา่งเดมิจากการสาํรวจรอบที ่1 รอบที ่2 

และรอบที ่3 เพื่อตดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการสาํรวจรอบที ่1 รอบที ่2  รอบที ่3 
และรอบที่ 4   โดยได้มกีารสุ่มหมู่บ้านและตวัอย่างใหม่เพิ่มเติมอีก 18 หมู่บ้าน  และใช้วิธีการ
เช่นเดยีวกบัรอบทีผ่่านมา  นอกจากน้ีไดม้กีารตดัหมูบ่า้นตวัอยา่งเดมิออกไป 29 หมูบ่า้น ทัง้นี้เพื่อ
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ป้องกนัผลกระทบจากการสมัภาษณ์ซํ้า (Testing effect) และเพือ่คงจาํนวนหมูบ่า้นใหใ้กลเ้คยีงกนั
ในแต่ละรอบของการสาํรวจ     

 
จาํนวนหมูบ่า้นทีต่ดัออกและเกบ็เพิม่ในการสาํรวจรอบที ่4 สรปุไดด้งันี้ 
 

ตาราง 2.2 สรปุจาํนวนหมู่บ้าน/เขตแจงนับท่ีตดัออกและเกบ็เพ่ิมในการสาํรวจ 
         รอบท่ี 4 

 

จงัหวดั 

จาํนวน 
หมู่บา้น/ 

เขตแจงนับ 
ในการสาํรวจ 

รอบท่ี 3 

จาํนวน 
หมู่บา้น/ 

เขตแจงนับ 
ท่ีตดัออก 

ในการสาํรวจ 
รอบท่ี 4 

จาํนวน 
หมู่บา้น/ 

เขตแจงนับ      
ท่ีเกบ็เพ่ิม 

ในการสาํรวจ 
รอบท่ี 4 

จาํนวนหมู่บา้น/ 
เขตแจงนับ 
ทัง้หมด 

ในการสาํรวจ 
รอบท่ี 4 

กรงุเทพ ฯ 25  1  7  31  
เชยีงใหม ่ 17  3  2  16  
แพร ่ 16  3  1  14  
หนองคาย 32  6  3  29  
นครราชสมีา 33  5  3  31  
นครปฐม 22  3  1  20  
สมุทรสาคร 21  3  1  19  
นครศรธีรรมราช 13  2  0  11  
สงขลา 15  3  0  12  

รวม 194  29  18  183  

 
รวมผลการติดตามกลุ่มตัวอย่างเก่าและการสํารวจกลุ่มตัวอย่างใหม่  มีจํานวน

ตวัอยา่งทัง้สิน้ 2,282 ราย 
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ในการสาํรวจรอบท่ี 5 เป็นการตดิตามกลุ่มตวัอย่างเดมิ  จากการสํารวจรอบที ่ 1  
รอบที ่ 2  รอบที ่ 3  และรอบที ่4 และเพื่อตดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการ
สํารวจรอบที่ 1 ถงึรอบที ่5  โดยได้ทําการสุ่มหมู่บ้าน  และตวัอย่างเพิม่เตมิอกี 1 หมู่บ้าน  
เพือ่คงจาํนวนตวัอยา่งใหใ้กลเ้คยีงกนัในทกุรอบของการสาํรวจ 

 

สาํหรบัการสาํรวจรอบท่ี 6  เป็นการตดิตามกลุ่มตวัอยา่งเดมิจากการสาํรวจใน 5 รอบที่
ผ่านมา  เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างการสํารวจรอบที่ 1 ถึงรอบที่ 6  
นอกจากนี้ไดท้าํการสุม่ตวัอยา่งใหมเ่พิม่เตมิ  เพื่อทดแทนจาํนวนตวัอยา่งเก่าทีส่ญูเสยีไป  และ
คงจาํนวนตวัอยา่งใหใ้กลเ้คยีงกนัในทกุรอบของการสาํรวจ 

 
จาํนวนหมูบ่า้นทัง้หมดทีท่าํการสาํรวจทัง้ 6 รอบ สรปุไดด้งันี้ 
 

ตาราง 2.3  สรปุจาํนวนหมูบ่า้น / เขตแจงนับ ในการสาํรวจรอบท่ี 1 รอบท่ี 2  
รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 รอบท่ี 5 และรอบท่ี 6 จาํแนกตามภาคและจงัหวดั 

ภาค จงัหวดั 
จาํนวนหมู่บา้น/เขตแจงนับ 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 รอบท่ี 5 รอบท่ี 6 
กรงุเทพมหานคร 13  19  25  31  31  31  
เหนือ 
  

เชยีงใหม ่ 12  14  17  16  16  16  
แพร ่ 11  14  16  14  14  14  

อสีาน 
  

หนองคาย 13  18  32  29  29  29  
นครราชสมีา 31  36  33  31  32  32  

กลาง 
  

นครปฐม 15  19  22  20  20  20  
สมุทรสาคร 14  17  21  19  19  19  

ใต ้
  

นครศรธีรรมราช 8  10  13  11  11  11  
สงขลา 8  10  15  12  12  12  
รวม 125  157  194  183  184  184  

 

รวมผลการติดตามกลุ่มตัวอย่างเก่าและการสํารวจกลุ่มตัวอย่างใหม่  มีจํานวน
ตวัอยา่งทัง้สิน้ 2,164 ราย 
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 จาํนวนตวัอยา่งทีท่าํการสาํรวจทัง้ 6 รอบ สรปุไดด้งันี้ 
 

ตาราง 2.4  จาํนวนตวัอย่างจากการสาํรวจในรอบที่ 1  รอบที่ 2 รอบที่ 3  รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 จาํแนกตามภาคและจงัหวดั  

ภาค จงัหวดั 

รอ
บที่

 1 

รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 6 

ติด
ตา

มไ
ด้ 

เก
บ็เ
พิ่ม

ให
ม่ 

รว
มท

ัง้ห
มด

 

ติด
ตา

มไ
ด้ 

เก
บ็เ
พิ่ม

ให
ม่ 

รว
มท

ัง้ห
มด

 

ติด
ตา

มไ
ด้ 

เก
บ็เ
พิ่ม

ให
ม่ 

รว
มท

ัง้ห
มด

 

ติด
ตา

มไ
ด้ 

เก
บ็เ
พิ่ม

ให
ม่ 

รว
มท

ัง้ห
มด

 

ติด
ตา

มไ
ด้ 

เก
บ็เ
พิ่ม

ให
ม่ 

รว
มท

ัง้ห
มด

 

กรงุเทพมหานคร 208 99 96 195 126 96 222 188 112 300 213 104 317 234 77 311 
เหนือ เชยีงใหม ่ 192 157 32 189 169 48 217 179 32 211 182 7 189 185 21 206 
 แพร ่ 176 158 48 206 190 32 222 177 16 193 179 6 185 160 20 180 
อสีาน หนองคาย 352 286 80 366 351 80 431 345 48 393 365 9 374 350 22 372 
 นครราชสมีา 352 254 80 334 327 96 423 356 48 404 359 38 397 351 23 374 
กลาง นครปฐม 240 208 64 272 234 48 282 239 16 255 205 4 209 192 21 213 
 สมุทรสาคร 224 191 48 239 225 64 289 232 16 248 215 3 218 201 20 221 
ใต ้ นครศรธีรรมราช 128 109 32 141 130 48 178 126 0 126 124 3 127 114 20 134 
 สงขลา 128 106 32 138 126 80 206 152 0 152 144 18 162 144 9 153 

รวม 2,000 1,568 512 2,080 1,878 592 2,470 1,994 288 2,282 1,986 192 2,178 1,931 233 2,164 
อตัราคงอยู่  78.4   90.3   80.7   87.0   88.7   
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2.3  แบบสมัภาษณ์ 
 

แบบสมัภาษณ์ ที่ใช้ในการสํารวจรอบที ่6 นี้  ประกอบดว้ยแบบสมัภาษณ์  3  ชุด  
เชน่เดยีวกบั รอบที ่2  รอบที ่3  รอบที ่4  และรอบที ่5 ทีผ่า่นมา คอื 

  
1. แบบสมัภาษณ์สาํหรบักลุม่ตวัอยา่งเกา่ทีย่งัสบูบุหรี ่  
2. แบบสมัภาษณ์สาํหรบักลุม่ตวัอยา่งเกา่ทีเ่ลกิสบูบุหรี ่
3. แบบสมัภาษณ์สาํหรบักลุม่ตวัอยา่งใหมท่ีส่บูบุหรี ่  

 
แบบสมัภาษณ์ทัง้ 3 ชดุ ไดผ้า่นกระบวนการพฒันาหลายขัน้ตอน  ดงันี้ 
 
ขัน้ตอนแรก   เริม่จากการพฒันาแบบสมัภาษณ์ภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการสํารวจใน

หลายประเทศ ภายใตโ้ครงการ International Tobacco Control Policy Survey (ITC) ใน
ขณะเดยีวกนั  แบบสมัภาษณ์ชุดนี้ไดถู้กพฒันาใหค้ลา้ยคลงึกบัแบบสมัภาษณ์ทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลู
สาํหรบัผูส้บูบุหรีใ่นประเทศมาเลเซยี  ซึง่เป็นประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(ITC-
SEA)  ทีท่าํการสาํรวจในโครงการนี้คูข่นานกบัประเทศไทย  

ขัน้ตอนทีส่อง   ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมข้อคําถามให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ขอ้บงัคบัและกฎหมายใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบูบุหรีใ่นประเทศไทย  

ขัน้ตอนทีส่าม   แปลต้นฉบบัแบบสมัภาษณ์เป็นภาษาไทย และนําไปทดลองใชเ้กบ็ขอ้มลู
ในอาํเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบุร ี 

ขัน้ตอนทีสี่ ่  ปรบัปรงุแกไ้ข และแปลกลบัเป็นภาษาองักฤษ (Back translation) 
อกีครัง้หน่ึง  

ขัน้ตอนทีห้่า   นําแบบสมัภาษณ์ชุดทีแ่ปลกลบัเป็นภาษาองักฤษไปเปรยีบเทยีบกบั
ตน้ฉบบัเดมิ  มกีารปรบัปรุงแกไ้ขในสว่นทีม่กีารสือ่ความหมายไมต่รงกนัใหต้รงกนั  หลงัจาก
นัน้จงึแปลแบบสมัภาษณ์เป็นภาษาไทยเพือ่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจรงิ   
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แบบสมัภาษณ์สําหรบักลุ่มตัวอย่างเก่าและกลุ่มตวัอย่างใหม่ ประกอบด้วย
คาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูครวัเรอืน  พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ความรูเ้รือ่งผลกระทบจากการสบูบุหรีต่่อ
สขุภาพ  ฉลากคาํเตอืนบนซองบหุรี ่ การรณรงคต์อ่ตา้นการสบูบุหรี ่การโฆษณา/การสง่เสรมิการ
ขายบุหรี ่การห้ามจดัแสดงบุหรี ่ณ จุดขาย  ราคาบุหรี ่แหล่งที่ซื้อผลติภณัฑ์ยาสูบ  ความ
พยายามในการเลกิสบูบุหรีแ่ละการใชส้ารนิโคตนิทดแทน  การรบัรูค้วามเสีย่งและความกงัวล
เรื่องสุขภาพ  การจํากดัพืน้ทีส่บูบุหรี ่ การไดร้บัความช่วยเหลอืจากบุคลากรทางการแพทย ์
จติวทิยาสงัคมและความเชือ่เกีย่วกบัการสบูบุหรี ่ และขอ้มลูดา้นศาสนา  

 
แบบสมัภาษณ์สาํหรบักลุ่มตวัอย่างเก่าท่ีเลิกสูบบุหร่ีแล้ว  ประกอบดว้ยคาํถาม

เกี่ยวกบัข้อมูลครวัเรือน  ประวตัิการสูบบุหรี่  ความรู้เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ต่อ
สขุภาพ  ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่ การโฆษณาสง่เสรมิการขายบุหรี ่ การหา้มจดัแสดงบุหรี ่ณ 
จุดขาย  การรณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี ่ การเลกิสบูบุหรีแ่ละการใชส้ารนิโคตนิทดแทน  ความ
เชือ่เกีย่วกบัการเลกิสบูบุหรี ่ การรบัรูค้วามเสีย่งและความกงัวลเรือ่งสขุภาพ  การจาํกดัพืน้ที่
สูบบุหรี่ ความคิดเห็นต่อบริษัทที่ผลิตบุหรี่  การได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรทาง
การแพทย ์  จติวทิยาสงัคมและความเชือ่เกีย่วกบัการสบูบุหรี ่ และขอ้มลูดา้นศาสนา 

 
แบบสมัภาษณ์ทัง้ 3 ชดุมโีครงสรา้งคาํถามคลา้ยคลงึกนั  แต่มรีายละเอยีดของคาํถาม

บางส่วนที่แตกต่างกนัตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม  รายละเอียดของแบบ
สมัภาษณ์สามารถดไูดท้ี ่ http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/ITC/ITC-Questionnaire-
Wave6.html 
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2.4   การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
ในแต่ละทมีปฏบิตัิงานเก็บข้อมูลภาคสนาม  ประกอบด้วยผู้ควบคุมงานสนาม 1 คน  

พนักงานสมัภาษณ์  5 - 6 คน  โดยผู้ควบคุมงานสนามทําหน้าที่ประสานงานโดยตรงกบั
นกัวจิยัหลกัของโครงการฯ  ในขณะเดยีวกนั  คณะนกัวจิยัไดจ้ดัทมีออกไปควบคุมกาํกบัการ
เกบ็ขอ้มลูภาคสนามเป็นระยะๆ ตลอดชว่งเดือนตลุาคม – ธนัวาคม 2555  ซ่ึงเป็นช่วงเวลา
ของการเกบ็ข้อมลูภาคสนามรอบท่ี 6 

 
วธิกีารเกบ็ขอ้มลูดาํเนินการเชน่เดยีวกบัการสาํรวจรอบที ่5 ซึง่ม ี2 วธิคีอื   
 
วิธีท่ี 1  ติดตามกลุ่มตวัอย่างเก่าในรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  รอบท่ี 4 และรอบ

ท่ี 5 โดยจดัทําบญัชรีายชื่อ  และทีอ่ยู่ของกลุ่มตวัอย่างเก่าในแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งไดร้บัความ
ชว่ยเหลอืในการประสานงานจากผูใ้หญ่บา้นหรอืผูแ้ทน นําพนกังานสมัภาษณ์เขา้ไปตดิต่อขอ
ความยนิยอมใหส้มัภาษณ์  เมื่อกลุ่มตวัอย่างเก่ายนิยอมใหค้วามร่วมมอืในการใหส้มัภาษณ์  
พนกังานสมัภาษณ์จงึทาํการสมัภาษณ์ได ้

 
วิธีท่ี 2  สุ่มตวัอย่างใหม่เพ่ิมเติมจากหมู่บ้านเก่าท่ีได้ทาํการสาํรวจในรอบท่ี 5 โดย

ดาํเนินการตามขัน้ตอนของการสุม่ตวัอยา่งเชน่เดยีวกบัทีไ่ดด้าํเนินการในรอบที ่1   
 
ในการสาํรวจรอบที ่6 ผูส้บูบหุรีใ่ชเ้วลาในการใหส้มัภาษณ์เฉลีย่  48  นาท ี สาํหรบัผูเ้ลกิ

สบูบหุรีใ่ชเ้วลาในการใหส้มัภาษณ์เฉลีย่  40  นาท ี  
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2.5  การอบรมผู้ควบคมุงานสนามและพนักงานสมัภาษณ์  
 
ในการอบรมผูค้วบคุมงานสนามและพนักงานสมัภาษณ์ ได้ดําเนินการก่อนออกทํา

การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้เวลา 5 วนั  (วนัที่ 8 – 12 ตุลาคม 2555) มปีระเดน็และ
กาํหนดการในการอบรมดงันี้ 

 
กาํหนดการอบรมพนักงานสมัภาษณ์ และผูค้วบคมุงานภาคสนาม 

 
วนัที ่1 เชา้  แนะนําโครงการวจิยั  และคณะวจิยั 

 เทคนิคการสมัภาษณ์ 
 ประเดน็จรยิธรรมการวจิยั  การเลอืกครวัเรอืน  การเลอืกตวัอยา่ง  

และการใชต้าราง Kish Grid 

     บา่ย  ทาํความเขา้ใจแบบสอบถามสาํหรบักลุม่วยัรุน่ 

วนัที ่2   ทาํความเขา้ใจแบบสอบถามสาํหรบักลุม่ผูส้บูบหุรี ่
วนัที ่3   ทาํความเขา้ใจแบบสอบถามสาํหรบักลุม่ผูเ้ลกิสบูบุหรี ่
วนัที ่4   ลงพืน้ทีเ่พือ่ฝึกเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม  หมู ่1 หมู ่2 และหมู ่9  

ตาํบลธรรมเสน อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุร ี
วนัที ่5 เชา้  อภปิรายปญัหาจากการฝึกภาคสนาม  และใหค้าํแนะนํา 

 บา่ย  ทาํความเขา้ใจหน้าที ่และขอบขา่ยความรบัผดิชอบของผูค้วบคมุ
งานสนาม และพนกังานสมัภาษณ์ 

 
ผูค้วบคมุงานสนามไดร้บัการอบรมเป็นพเิศษในการเลอืกครวัเรอืน และเลอืกคนทีเ่ป็น

ตวัอยา่งของการสาํรวจโดยใชเ้ทคนิคคชิกรดิ ในขณะเดยีวกนั  ผูค้วบคุมงานสนามยงัมหีน้าที่
ดแูลในเรื่องจาํนวนตวัอย่างตามทีก่าํหนดไวใ้นแผนการเกบ็ขอ้มลู เมือ่พบปญัหาตอ้งรายงาน
ใหน้ักวจิยัหลกัของโครงการฯ  ทราบทางโทรศพัท์  หรอืปรกึษาหารอืกนัโดยตรงขณะที่ทมี
นกัวจิยัออกไปเยีย่มควบคมุกาํกบังานสนาม 
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2.6   การควบคมุคณุภาพข้อมลูและงานสนาม   
 

  การควบคุมกํากบังานสนามมหีลายวิธีเพื่อให้แน่ใจว่า ขอ้มูลที่เก็บรวบรวมมามี
ความถูกต้องและมคีุณภาพสิ่งแรกคอื ผู้ควบคุมงานสนามในฐานะหวัหน้าทีมได้เดนิทาง
รว่มกบัพนกังานสมัภาษณ์ และทาํหน้าทีต่ดิต่อประสานกบัผูนํ้าชุมชน เพื่อเขา้เกบ็ขอ้มลู และ
ใหค้าํแนะนําพนกังานสมัภาษณ์อยา่งต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ  นอกจากนี้ ผูค้วบคุมงานสนามยงัมี
หน้าทีดู่แลใหก้ารดําเนินการเกบ็ขอ้มูลเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ําหนดไว ้ เมื่อมปีญัหาหรอื
คําถามนอกเหนือจากความรูค้วามเขา้ใจทีไ่ดร้บัจากการอบรม  ผูค้วบคุมงานสนามสามารถ
ตดิต่อสอบถามขอคาํปรกึษาจากนกัวจิยัหลกัของโครงการฯ ทางโทรศพัทโ์ดยตรง 

 
คณะนักวจิยัของโครงการฯ  ไดจ้ดัทําแผนการตดิตามงานสนาม  โดยออกเยีย่มทมี

และควบคุมกํากบังานสนามเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาทีท่ําการสํารวจ  เพื่อให้
แน่ใจว่าพนักงานสมัภาษณ์ทุกทมีไดร้บัการควบคุมกํากบัอย่างเพยีงพอและทัว่ถงึในขณะทํา
การเกบ็ขอ้มลู ในการเยีย่มแต่ละครัง้มกีารรบัฟงัความคบืหน้าและปญัหาทีพ่บในการปฏบิตังิาน
สนาม พร้อมทัง้ใหค้ําแนะนําในการแก้ไขปญัหา  นอกจากนี้  ยงัมกีารสุ่มตรวจความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของแบบสมัภาษณ์ทีเ่กบ็ขอ้มลูเสรจ็แลว้  เมือ่พบขอ้ผดิพลาดไดใ้หค้ําแนะนําเพื่อ
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งต่อไป 

 
2.7  ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั  

 
ในการศกึษาครัง้น้ี  ไดพ้จิารณาประเดน็จรยิธรรมในหลายดา้น  ไดแ้ก่  การพจิารณา

โครงร่างการวจิยัของคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั การขอความยนิยอม  การเกบ็รกัษา
ความลบัของผูใ้หข้อ้มลู  และการใหส้ิง่ตอบแทน   

 

โครงร่างการวจิยัและเครื่องมอืวจิยัไดถู้กนําเสนอต่อคณะกรรมการจรยิธรรมของ
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล เพือ่พจิารณาความเหมาะสมและไดร้บั
การพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการดงักลา่วใหด้าํเนินการวจิยัได ้ (IPSR, MU IRB: 
Ref.0517.191/0705) 
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การขอความยินยอม โดยพนักงานสัมภาษณ์แจ้งให้ผู้สูบบุหรี่ได้ร ับทราบถึง
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ   ตลอดจนการเกบ็รกัษาขอ้มลูเป็นความลบั  และใชข้อ้มลูเพือ่การ
วเิคราะหใ์นภาพรวมเทา่นัน้  โดยเอกสารชีแ้จงโครงการฯ ดงักล่าวแสดงอยูใ่นปกหน้าดา้นในของ
แบบสมัภาษณ์   รวมทัง้กรณีที่ต้องการทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการฯ เพิม่เติม สามารถ
ซกัถามจากพนกังานสมัภาษณ์ หรอืตดิต่อสอบถามไปยงัหวัหน้าโครงการวจิยั ทีส่ถาบนัวจิยั
ประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดลได้   เมื่อผู้สูบบุหรี่ให้ความยินยอมแล้ว พนักงาน
สมัภาษณ์ไดข้อใหผู้ส้บูบุหรีล่งนามในแบบใหค้วามยนิยอมของโครงการฯ   

 
ประเดน็เรื่องความเป็นส่วนตวั  และการเกบ็รกัษาความลบัของผูใ้หส้มัภาษณ์ เป็น

เรื่องทีโ่ครงการฯ ใหค้วามสําคญัเป็นอย่างยิง่ โดยผูต้อบไดใ้หส้มัภาษณ์ในสถานทีท่ีม่คีวาม
เป็นส่วนตวั  พนักงานสมัภาษณ์ได้ยํ้าในเรื่องการเกบ็รกัษาขอ้มูลของผู้ตอบเป็นความลบั  
และไม่เปิดเผยชื่อของผูใ้หส้มัภาษณ์ต่อสาธารณะ ขอ้มูลไดถู้กนําไปใชเ้พื่อการวจิยัเท่านัน้ 
โดยจะถกูนําไปวเิคราะหใ์นภาพรวม  และนําเสนอเป็นรายงานการวจิยั  

 
การใหส้ิง่ตอบแทน  เมื่อเสรจ็การสมัภาษณ์  ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดร้บัเงนิจํานวน 300 บาท

จากโครงการฯ  เพือ่เป็นการแสดงความขอบคุณสาํหรบัความร่วมมอืและชดเชยเวลาทีใ่ช้
ในการให้สมัภาษณ์ 

 



สว่นท่ี 3 

ผลการวิจยั 

 
ในสว่นที ่3 ผลการวจิยันี้ นําเสนอผลการศกึษาเป็น 5 สว่น โดยในสว่นที ่3.1 - 3.5  

นําเสนอผลการสาํรวจในรอบที ่  6  สาํหรบัสว่นที ่3.6 เป็นการเปรยีบเทยีบผลการสาํรวจรอบที ่1 
ถงึรอบที ่6 ในแต่ละสว่นมรีายละเอยีดดงันี้  คอื  

 
3.1  ลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สงัคม และสขุภาพ (กลุ่มตวัอย่างผูสู้บบุหร่ี

และผู้เลิกสูบบุหร่ี) กระจายตามเพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  การศึกษา  อาชพี จํานวน
สมาชกิทีส่บูบหุรีใ่นครวัเรอืน  จาํนวนเพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่  การประเมนิภาวะสขุภาพของตนเอง  
และลกัษณะทางดา้นจติวทิยา   

 
3.2  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี (กลุ่มตวัอย่างผู้สูบบุหร่ี) ครอบคลุมประเดน็จํานวน

บุหรีท่ีส่บูต่อวนั   การประเมนิสภาพการตดิบุหรีข่องตนเอง  ประเภทของบุหรีท่ีส่บู  เหตุผลใน
การเลอืกยีห่อ้บุหรี ่ เหตุผลทีเ่ลอืกสบูบุหรีม่วนเอง แหล่งทีซ่ือ้บุหรี ่ การรบัรูเ้ร ือ่งอนัตรายของ
บุหรีโ่รงงานกบับหุรีม่วนเอง  ความพยายามเลกิสบูบุหรีแ่ละแผนการเลกิสบูบุหรี ่ และเหตุผลที่
มสีว่นชว่ยใหเ้ลกิสบูบุหรี ่ 

 
3.3  ความรู้  ทัศนคติและการรับรู้เก่ียวกับบุหร่ี (กลุ่มตัวอย่างผู้สูบบุหร่ี) 

ครอบคลุมประเดน็  ความรูเ้รื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี ่ การรบัรูเ้รื่องฉลากคําเตอืนบน
ซองบุหรี ่ การรบัรูเ้รือ่งบรกิารสายดว่นเลกิสบูบุหรี ่ ความคดิเหน็เรือ่งผูนํ้าศาสนากบัการจงู
ใจใหเ้ลกิสบูบุหรี ่ ความเชือ่มัน่ทีจ่ะเลกิสบูบุหรีไ่ดส้าํเรจ็  ความคดิเหน็ต่อบรษิทัทีผ่ลติบุหรี ่ 
การเหน็การสง่เสรมิการขายบุหรี ่ ทศันตติ่อการสบูบุหรี ่ ความคดิเหน็เกีย่วกบัการหา้มวาง
โชว์บุหรี่ ณ จุดขาย  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นราคาบุหรี่  และการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่
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3.4  เปรียบเทียบความรู้ การรบัรู้ และความคิดเหน็ของผู้สูบบุหร่ีและผู้เลิกสูบ
บหุร่ี  ครอบคลุมในประเดน็ต่อไปนี้ คอื ความรูเ้รือ่งผลกระทบจากการสบูบหุรีต่่อสขุภาพ แหลง่
ทีเ่คยเหน็การโฆษณาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอนัตรายจากการสูบบุหรี ่ การรบัรูฉ้ลากคําเตอืนบน
ซองบุหรี ่การจํากดัพื้นทีสู่บบุหรีภ่ายในบา้น ความเหน็ต่อการจํากดัพื้นทีสู่บบุหรีใ่นสถานที่
สาธารณะ สถานทีท่าํงาน  การไดร้บัคาํแนะนําหรอืขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการเลกิสบูบุหรี ่การรบัรู้
การรณรงคต์อ่ตา้นการสบูบุหรี ่

 
3.5  พฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ี (กลุ่มตวัอย่างท่ีเลิกสูบบุหร่ี) ประเดน็ทีค่รอบคลุม คอื  

ประสบการณ์การเลกิสบูบุหรี ่ เหตุผลทีม่สีว่นช่วยใหเ้ลกิสบูบุหรีไ่ด ้ ความมัน่ใจทีจ่ะยงัคงเลกิ
สบูบหุรีไ่ด ้ การประเมนิสขุภาพตนเองตัง้แต่เลกิสบูบหุรี ่ และการมเีงนิใชจ้า่ยหลงัจากเลกิสบูบุหรี ่  

 
 3.6  การรบัรู้นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบและการรณรงค์ต่อต้านการ

บริโภคยาสูบ ระหว่างการสาํรวจรอบท่ี 1 ถึงรอบท่ี 6 (กลุ่มตวัอย่างผู้สูบบุหร่ีและผู้เลิก
สบูบุหร่ี)  ในประเดน็การรบัรูก้ารรณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีผ่า่นสือ่ต่างๆ  การรบัรูฉ้ลากคาํเตอืน
บนซองบุหรี ่ การเหน็การวางโชว์บุหรี ่ณ จุดขาย  การเหน็การโฆษณาบุหรีจ่ากแหล่งต่างๆ  
การจาํกดัพืน้ทีส่บูบุหรีใ่นบา้น   การจาํกดัพืน้ทีส่บูบุหรีใ่นทีท่าํงาน   และความคดิเหน็เรือ่งการ
จาํกดัพืน้ทีส่บูบุหรีใ่นทีส่าธารณะ   
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3.1  ลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สงัคม และสขุภาพ   
       (กลุ่มตวัอย่างผูส้บูบหุร่ีและผู้เลิกสบูบหุร่ี)  
 

ในการสาํรวจรอบที ่6 มจีาํนวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 2,164 ราย เนื่องจากตวัอยา่ง 2 ราย
มขีอ้มลูไมส่มบรูณ์  จงึเหลอืกลุม่ตวัอยา่งทีนํ่ามาวเิคราะห ์จาํนวน 2,162 ราย  แยกเป็นผูส้บู
บุหรีจ่าํนวน 1,684 ราย  และผูเ้ลกิสบูบุหรีจ่าํนวน 478 ราย  ในจาํนวนนี้เป็นกลุม่ตวัอยา่ง
เกา่ทีเ่คยถกูสมัภาษณ์จากการสาํรวจรอบทีผ่า่นมา 1,929 ราย และเป็นกลุม่ตวัอยา่งใหม่
จาํนวน 233 ราย โดยกลุม่ตวัอยา่งเกา่ สว่นใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตชนบท (รอ้ยละ 59.1)  ในขณะที่
กลุม่ตวัอยา่งใหมน่ัน้มกีารกระจายตวัอยูใ่นกรงุเทพฯ เขตเมอืง และเขตชนบทในสดัสว่น
ใกลเ้คยีงกนั (รอ้ยละ 33.1  รอ้ยละ 30.9 และ รอ้ยละ 36.0 ตามลาํดบั)  
 
เพศ 
 

เมือ่จาํแนกตามเพศ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศชาย (รอ้ยละ 89.9)  โดย
เมื่อจําแนกตามกลุ่มตวัอย่างเก่าและกลุ่มตวัอย่างใหม่ พบว่า สดัส่วนของเพศชายในกลุ่ม
ตวัอยา่งใหมน้่อยกว่ากลุ่มตวัอยา่งเก่า (รอ้ยละ 85.8 และรอ้ยละ 90.4 ตามลาํดบั) หรอืใน
อกีทางหนึ่งคอื สดัส่วนของเพศหญงิในกลุ่มตวัอย่างใหม่สูงกว่ากลุ่มตวัอย่างเก่า (รอ้ยละ 
14.2 และรอ้ยละ 9.6 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.1.1) 

 
เมือ่จาํแนกตามสถานภาพการสบูบหุรี ่ พบวา่  ผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรีม่สีดัสว่น

ของเพศชายใกล้เคยีงกนั คอื อยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 แต่เมื่อพิจารณาร่วมกบัเขตที่อยู่
อาศยั พบว่า สดัส่วนของเพศชายเละเพศหญิงในแต่ละเขตทีอ่ยู่อาศยัแตกต่างกนั   โดย
สดัส่วนของเพศหญงิในเขตกรุงเทพฯ สงูกว่าในเขตเมอืงประมาณสองเท่า ในขณะเดยีวกนั
สดัสว่นของเพศหญงิในเขตเมอืงสงูกวา่ในเขตชนบทประมาณ 1.6 เท่า ทัง้ในกลุ่มผูส้บูบุหรี่
และผูเ้ลกิสบูบุหรี ่ (ตาราง 3.1.2) 
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อาย ุ
 

ในประเดน็ของอายุ พบว่า อายุเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 52.0 ปี กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มอีายุมากกว่า 40 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 81.0) กลุ่มตวัอย่างใหม่มอีายุเฉลีย่น้อยกว่า
กลุ่มตวัอย่างเก่า (42.2 ปี และ 53.2 ปี ตามลําดบั) กลุ่มตวัอย่างใหมท่ีม่อีายุน้อยกวา่ 40 ปี 
มรีอ้ยละ 40.3 ในขณะทีก่ลุม่ตวัอยา่งเกา่ทีม่อีายนุ้อยกวา่ 40 ปี  มไีมถ่งึหนึ่งในหา้ (รอ้ยละ 16.4)  
(ตาราง 3.1.3)  

 
อายเุฉลีย่ของผูเ้ลกิสบูบุหรีส่งูกวา่ผูส้บูบหุรีป่ระมาณ 7 ปี (57.7 ปี และ 50.5 ปี 

ตามลาํดบั)  สอดคลอ้งกบัเมือ่พจิารณาตามกลุม่อาย ุเชน่ สดัสว่นผูท้ีอ่ายมุากกวา่ 60 ปี ใน
กลุม่ผูเ้ลกิสบูบุหรีแ่ละกลุม่ผูส้บูบุหรีม่รีอ้ยละ  45.4  และรอ้ยละ 24.9  ตามลาํดบั  เมือ่พจิารณา
รว่มกบัเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นเขตชนบทมอีายเุฉลีย่สงูกวา่กลุม่ตวัอยา่ง
ทีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและกรงุเทพฯ กลา่วคอื  52.9 ปี  50.5 ปี และ 48.2 ปี ตามลาํดบั ในกลุม่ตวัอยา่ง
ทีส่บูบุหรี ่ และ 59.5 ปี  56. ปี และ48.2 ปี ตามลาํดบั ในกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ลกิสบูบุหรี ่(ตาราง 3.1.4) 

 
สถานภาพสมรส 
 

เมื่อพจิารณาตามสถานภาพสมรส พบว่า สามในสีข่องกลุ่มตวัอย่างมสีถานภาพ
สมรสคู ่(รอ้ยละ 76.2) ในขณะทีร่อ้ยละ 10.4 ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นโสด และอกีรอ้ยละ 13.5 
ของกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสหม้าย หย่า หรือแยกทางกนั  อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
ตวัอยา่งใหมม่สีดัสว่นของผูท้ีเ่ป็นโสดมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งเก่า 2.4 เท่า (รอ้ยละ 21.5  และ
รอ้ยละ 9.0 ตามลําดบั) แต่มสีดัสว่นของผูท้ ีม่สีถานภาพสมรสหมา้ย หย่า หรอืแยกทางกนั  
น้อยกวา่กลุม่ตวัอยา่งเกา่ (รอ้ยละ 11.2  และรอ้ยละ 13.7 ตามลาํดบั)  (ตาราง 3.1.5)   เมือ่
พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบวา่ ผูท้ีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ เป็นโสด ในสดัสว่นทีส่งูกวา่ผูท้ีอ่ยูใ่น
เขตเมอืงและเขตชนบทมาก สอดคลอ้งกนัทัง้ผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่  (ตาราง 3.1.6) 
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การศึกษา 
 

เมือ่พจิารณาในเรือ่งของระดบัการศกึษา พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่จบการศกึษา
ระดบัประถมศกึษา (รอ้ยละ 67.0) กลุ่มตวัอย่างมกีารศกึษาเฉลีย่ 7.2 ปี โดยกลุ่มตวัอย่าง
ใหมม่กีารศกึษาสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งเก่า  กล่าวคอื กลุ่มตวัอยา่งเก่ามกีารศกึษาเฉลีย่ 7.1 ปี  
ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างใหม่มกีารศกึษาเฉลีย่ 8.5 ปี  นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหม่มี
การศกึษาในระดบัสูงกว่ามธัยมศกึษา ในสดัส่วนที่สูงกว่ากลุ่มตวัอย่างเก่า (รอ้ยละ 14.6  
และรอ้ยละ 7.6 ตามลําดบั)  ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างเก่าจบการศกึษาระดบัประถมศกึษาสงู
กว่ากลุ่มตวัอย่างใหม ่ (รอ้ยละ 69.2 และรอ้ยละ 48.9 ตามลําดบั) และมสีดัส่วนผูท้ีไ่ม่เคย
เรยีนหนงัสอืสงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งใหม ่ (รอ้ยละ 2.7  และรอ้ยละ 1.3 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.1.7) 

 
เมื่อจําแนกตามสถานภาพการสบูบุหรี ่ พบว่า  ทัง้ผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่จบ

การศกึษาระดบัประถมศกึษาในสดัสว่นสงูทีส่ดุ (รอ้ยละ 65.6  และรอ้ยละ 72.0 ตามลาํดบั)    
ผู้สูบบุหรี่มีการศึกษาสูงกว่าผู้เลิกสูบบุหรี่ เห็นได้จากผู้สูบบุหรี่จบการศึกษาสูงกว่า
มธัยมศึกษาในสดัส่วนที่สูงกว่าผู้เลิกสูบบุหรี่ (ร้อยละ 8.7 และร้อยละ 6.7 ตามลําดบั)  
ในขณะที่ผู้ไม่เคยเรยีนหนังสอืเลยในกลุ่มผู้เลกิสูบบุหรีสู่งกว่ากลุ่มผู้สูบบุหรี ่(รอ้ยละ 3.8 
และรอ้ยละ 2.3 ตามลาํดบั)  นอกจากนี้  ยงัพบวา่  ผูท้ีอ่ยู่อาศยัในกรุงเทพฯมกีารศกึษาสงู
กว่าผูท้ีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืง  และผูท้ีอ่ยู่อาศยัในเขตเมอืงกม็กีารศกึษาสงูกว่าผูท้ ีอ่าศยัอยู่
ในเขตชนบท  ทัง้ผูส้บูบหุรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่(ตาราง 3.1.8)   

 
อย่างไรก็ตาม  การที่กลุ่มตัวอย่างใหม่ ผู้สูบบุหรี่ และผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ มี

การศกึษาสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งเก่า ผูเ้ลกิสบูบุหรี ่และผูท้ีอ่าศยัในเขตพืน้ทีอ่ื่น ตามลําดบันัน้ 
อาจเกี่ยวข้องกับอายุ ที่พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเก่าและผู้เลิกสูบบุหรี่มีอายุมากกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างใหม่และผูส้บูบุหรี ่ ซึง่เป็นเรื่องปกตทิีก่ลุ่มตวัอย่างทีอ่ายุน้อยกว่าจะมกีารศกึษาสงู
กวา่คนรุน่เกา่  
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อาชีพ 
 

กลุ่มตวัอยา่งมอีาชพีนอกภาคเกษตรกรรมมากทีส่ดุ คอื รอ้ยละ 49.4  เมือ่จําแนก
ตามกลุม่ตวัอยา่งเกา่ และกลุ่มตวัอยา่งใหม ่พบวา่ การกระจายดา้นอาชพีของทัง้สองกลุ่มมี
ความแตกตา่งกนั   โดยกลุม่ตวัอยา่งเกา่ทาํงานในภาคเกษตรกรรมสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งใหม่
ประมาณสองเทา่  (รอ้ยละ 37.3 และรอ้ยละ 18.5 ตามลาํดบั)  ในทางกลบักนั กลุ่มตวัอยา่งใหม่
ทาํงานนอกภาคเกษตรกรรม สงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งเกา่  (รอ้ยละ 66.5 และรอ้ยละ 47.3 ตามลาํดบั) 
อย่างไรกต็าม  สดัส่วนของผูท้ีไ่ม่ประกอบอาชพีรวมทัง้แม่บ้านในกลุ่มตวัอย่างเก่า และกลุ่ม
ตวัอยา่งใหมใ่กลเ้คยีงกนั  (รอ้ยละ 15.4 และรอ้ยละ 15.0 ตามลาํดบั)  (ตาราง 3.1.9)  

 
เมือ่จาํแนกตามสถานภาพการสบูบหุรี ่ พบวา่ สดัสว่นผูม้อีาชพีนอกภาคเกษตรกรรม

ในกลุม่ผูส้บูบหุรีส่งูกวา่ในกลุ่มผูเ้ลกิสบูบหุรี ่  (รอ้ยละ 51.7 และรอ้ยละ 41.2 ตามลาํดบั) 
ในทางกลบักนั สดัสว่นของผูท้ีไ่มป่ระกอบอาชพีรวมทัง้แมบ่า้น  ในกลุม่ผูเ้ลกิสบูบุหรีส่งูกวา่
ในกลุม่ผูส้บูบหุรี ่  (รอ้ยละ 19.5 และรอ้ยละ 14.2 ตามลาํดบั)  เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยู่
อาศยั พบวา่ ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตชนบททาํอาชพีเกษตรกรรมสงูกวา่ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงทัง้ผูส้บูบหุรี่
และผูเ้ลกิสบูบหุรี ่ กลุม่ตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ ไมม่ผีูใ้ดทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม 
การกระจายดา้นอาชพีของทัง้กลุม่ผูส้บูบหุรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีอ่าศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ ไมม่ี
ความแตกตา่งกนัมากนกั (ตาราง 3.1.10) 

 
จาํนวนสมาชิกในครวัเรือน 
 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่อยูใ่นครวัเรอืนทีม่ขีนาดเลก็ถงึขนาดปานกลาง โดยมจีาํนวน
สมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ประมาณ 3 คน ครึง่หนึ่งของกลุม่ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 50.3) อยูใ่น
ครวัเรอืนทีม่จีาํนวนสมาชกิ 3-4 คน และอกีประมาณหนึ่งในสามของกลุม่ตวัอยา่ง อยูใ่น
ครวัเรอืนทีม่จีาํนวนสมาชกิ 1-2 คน เมือ่จาํแนกตามกลุม่ตวัอยา่งเกา่และกลุม่ตวัอยา่งใหม ่
พบวา่ ครวัเรอืนของกลุม่ตวัอยา่งใหมม่จีาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนน้อยกวา่กลุม่ตวัอยา่งเกา่
เลก็น้อย สดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งใหมท่ีอ่ยูใ่นครวัเรอืนทีม่จีาํนวนสมาชกิ 5 คนขึน้ไปมน้ีอย
กวา่กลุม่ตวัอยา่งเกา่ (รอ้ยละ 12.4  และรอ้ยละ 17.9 ตามลาํดบั)  (ตาราง 3.1.11)   
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เมือ่จําแนกตามการเป็นผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่พบวา่ จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน
ของทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกนัมากนัก  สดัส่วนของผู้สูบบุหรีท่ี่อยู่ในครวัเรอืนทีม่จีํานวน
สมาชกิ 5 คนขึน้ไปมน้ีอยกว่าในกลุ่มผูเ้ลกิสบูบุหรีเ่ลก็น้อย (รอ้ยละ 16.5 และรอ้ยละ 20.1 
ตามลาํดบั) เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั  พบวา่ จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนในกลุ่มผูส้บู
บุหรีข่องแต่ละเขตทีอ่ยูอ่าศยัไมแ่ตกต่างกนัมากนกั  คอื  3.3 คนในกรุงเทพฯ และเขตเมอืง  
และ 3.2 คนในเขตชนบท  ในขณะทีจ่ํานวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ในกลุ่มผูเ้ลกิสบูบุหรีม่ ี
ความแตกต่างกนั  โดยจํานวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลี่ยของผูเ้ลกิสูบบุหรีใ่นกรุงเทพฯ มี
มากทีสุ่ด (3.8 คน) รองลงมาคอืในเขตเมอืง (3.7 คน) และเขตชนบท (3.1 คน) ตามลําดบั 
(ตาราง 3.1.12 )  

 
จาํนวนสมาชิกท่ีสบูบหุร่ีในครวัเรือน  
 

เมื่อถามถงึจํานวนผูสู้บบุหรีใ่นครวัเรอืน (ไม่นับรวมผูต้อบแบบสมัภาษณ์) พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่อยูใ่นครวัเรอืนทีไ่มม่ใีครสบูบุหรีเ่ลย (รอ้ยละ 74.8) ประมาณหนึ่งใน
หา้ของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นครวัเรอืนทีม่ผีูส้บูบุหรี ่ 1 คน (รอ้ยละ 19.8) และรอ้ยละ 5.3 อยูใ่น
ครวัเรอืนทีม่ผีูส้บูบุหรี ่2 คนขึน้ไป   เมือ่จําแนกตามกลุ่มตวัอยา่งเก่า   และกลุ่มตวัอยา่งใหม่
พบวา่  กลุม่ตวัอยา่งใหมอ่ยูใ่นครวัเรอืนทีม่ผีูส้บูบุหรีอ่ยา่งน้อยหนึ่งคนสงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งเกา่  
(ตาราง 3.1.13) 

 
เมือ่จําแนกตามสถานภาพการสบูบุหรี ่พบวา่ ประมาณสองในสาม (รอ้ยละ 69.1) 

ของผูสู้บบุหรีร่ายงานว่าอยู่ในครวัเรอืนทีไ่ม่มใีครสูบบุหรีเ่ลย  ประมาณหนึ่งในสีข่องผูสู้บ
บุหรีอ่ยูใ่นครวัเรอืนทีม่ผีูส้บูบุหรี ่ 1 คน และรอ้ยละ 6.6 อยูใ่นครวัเรอืนทีม่ผีูส้บูบุหรี ่2 คนขึน้ไป   
ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่ในกรุงเทพฯ และในเขตเมอืงอยู่ในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิคนอื่นสบูบุหรีด่ว้ยใน
สดัส่วนทีส่งูกว่าผูส้บูบุหรีใ่นเขตชนบท  ในกลุ่มผูเ้ลกิสบูบุหรีน่ัน้ พบว่า เกอืบทัง้หมดอยูใ่น
ครวัเรอืนทีไ่มม่ผีูส้บูบุหรี ่ (รอ้ยละ 95.2) และมเีพยีงรอ้ยละ 4.8 อยูใ่นครวัเรอืนทีม่ผีูส้บูบุหรี ่
1 คนขึน้ไป  ผูเ้ลกิสบูบหุรีท่ ีอ่ยูใ่นเขตชนบทอยูใ่นครวัเรอืนทีไ่มม่ผีูส้บูบุหรีส่งูกวา่ผูเ้ลกิสบูบุหรี่
ทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ และในเขตเมอืงเลก็น้อย  (ตาราง 3.1.14 ) 
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การประเมินสขุภาพของตนเอง 
 

เมือ่ใหป้ระเมนิสขุภาพของตนเอง พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเกอืบครึง่หนึ่งประเมนิตนเอง
วา่ มสีขุภาพพอใช ้รองลงมาคอืมสีขุภาพดถีงึดเียีย่ม (รอ้ยละ 48.7 และรอ้ยละ 42.5 ตามลาํดบั)  
กลุม่ตวัอยา่งเกา่ประเมนิตนเองวา่มสีขุภาพดถีงึดเียีย่มมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งใหม ่(รอ้ยละ 43.9 
และรอ้ยละ 30.9 ตามลาํดบั) ในทางกลบักนั กลุม่ตวัอยา่งใหมป่ระเมนิตนเองวา่มสีขุภาพแย่
มากกวา่กลุม่ตวัอยา่งเกา่ (รอ้ยละ 12.0 และรอ้ยละ 8.4 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.1.15) 

 
เมือ่จาํแนกตามสถานภาพการสบูบหุรี ่ พบวา่ สดัสว่นของผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีป่ระเมนิ

สขุภาพตนเองวา่มสีขุภาพดถีงึดเียีย่มมากกวา่กลุม่ผูส้บูบุหรีเ่กอืบสองเทา่ (รอ้ยละ 70.5 และ
รอ้ยละ 34.5 ตามลาํดบั) ในทางกลบักนั กลุม่ผูส้บูบุหรีป่ระเมนิตนเองวา่มสีขุภาพแยม่ากกวา่
กลุม่ผูเ้ลกิสบูบุหรีอ่ยา่งเดน่ชดั (รอ้ยละ 10.6 และรอ้ยละ 2.3 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.1.16) 

 
เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยู่อาศยั พบว่า ในกลุ่มผูส้บูบุหรีท่ ีอ่ยู่ในกรุงเทพฯ ประเมนิ

ตนเองวา่  มสีขุภาพดถีงึดเียีย่มในสดัสว่นทีต่ํ่ากวา่ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง  และเขตชนบท (รอ้ยละ 
26.8 รอ้ยละ 37.5 และรอ้ยละ 35.2 ตามลําดบั) สว่นในกลุ่มผูเ้ลกิสบูบุหรีน่ัน้ทัง้ผูท้ีอ่ยู่ใน
กรงุเทพฯ เขตเมอืง และเขตชนบท ประเมนิสขุภาพตนเองไมแ่ตกต่างกนัมากนกั  (ตาราง 3.1.16)  
 
จาํนวนเพ่ือนสนิทท่ีสบูบหุร่ี 
 

เมือ่สอบถามถงึจาํนวนเพือ่นทีส่บูบุหรีจ่ากจาํนวนเพือ่นสนิททัง้หมด 5 คน พบวา่ 
กลุม่ตวัอยา่งสว่นมากรายงานวา่  จากจาํนวนเพือ่นสนิททัง้หมด 5 คน เพือ่นทกุคนสบูบหุรี ่
(รอ้ยละ 40.1)  มเีพยีงรอ้ยละ 9.3 ทีไ่มม่เีพือ่นสนทิทีส่บูบุหรีเ่ลย สดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งใหม่
ทีร่ายงานวา่  เพือ่นทกุคนสบูบหุรี ่มากกวา่กลุม่ตวัอยา่งเกา่ (รอ้ยละ 49.1และรอ้ยละ 39.0 
ตามลาํดบั) ในทางกลบักนั กลุม่ตวัอยา่งเกา่ทีร่ายงานวา่ไมม่เีพือ่นสนิททีส่บูบหุรีเ่ลยมมีากกวา่
กลุม่ตวัอยา่งใหม ่(รอ้ยละ 10.0 และรอ้ยละ 4.3 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.1.17) 
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เมือ่จาํแนกตามสถานภาพการสบูบหุรี ่พบวา่ ผูส้บูบหุรีม่เีพือ่นสนิททีส่บูบหุรีม่ากกวา่
ผูเ้ลกิสบูบุหรี ่  โดยผูส้บูบหุรีร่ายงานวา่  มเีพือ่นสนทิสบูบุหรีท่ ัง้ 5 คน  มสีดัสว่นสงูกวา่ผู้
เลกิสบูบุหรีม่ากกวา่สองเทา่ (รอ้ยละ 45.2 และรอ้ยละ 22.0 ตามลาํดบั) ในทางกลบักนั 
กลุม่ผูเ้ลกิสบูบหุรีท่ ีร่ายงานวา่ไมม่เีพือ่นสนิททีส่บูบุหรีเ่ลยมสีงูกวา่กลุม่ผูส้บูบุหรีม่ากกวา่สามเทา่ 
(รอ้ยละ 21.1 และรอ้ยละ 6.0 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.1.18) 

  
 เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยู่อาศยั พบว่า ผูท้ีอ่ยู่ในกรุงเทพฯ มเีพื่อนสนิททีส่บูบุหรี่

มากกว่าผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง และเขตชนบท  ซึง่สอดคลอ้งกนัทัง้ในกลุ่มผูส้บูบุหรี ่และกลุ่มผู้
เลกิสบูบุหรี ่ โดยผูท้ีอ่ยู่ในกรงุเทพฯ ทีม่เีพื่อนสนิท 4-5 คนสบูบุหรีจ่ากจาํนวนเพื่อนสนิท
ทัง้หมด 5 คน มสีดัสว่นสงูกวา่ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท  (ตาราง 3.1.18)  

 

ลกัษณะทางด้านจิตวิทยา 
 

คาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะทางดา้นจติวทิยา ประกอบดว้ย ความรูส้กึไมส่ามารถ
ควบคุมสิง่สําคญัในชวีติได้  ความรู้สกึมัน่ใจเกี่ยวกบัความสามารถในการจดัการปญัหา 
ความรู้สกึว่าทุกสิง่จะเป็นไปในแบบที่ต้องการ  และความรู้สกึว่ามปีญัหามากมายจนไม่
สามารถขา้มพน้ไปได ้ โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างประเมนิความถี่ทีรู่ส้กึดงักล่าวในช่วง 6 เดอืน
ก่อนทาํการสาํรวจ ว่ารูส้กึบ่อยมาก บ่อย บางครัง้ นานๆ ครัง้ หรอืไมเ่คยรูส้กึเลย  ผลการ
สาํรวจพบดงันี้  

 
เมือ่สอบถามถงึความรู้สึกไม่สามารถควบคมุสิง่สาํคญัในชีวิตได้ ในชว่งเวลา 6 

เดอืนกอ่นการสาํรวจ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งประมาณครึง่หน่ึงรายงานวา่ ไมเ่คยมคีวามรูส้กึวา่  
ไมส่ามารถควบคมุสิง่สาํคญัในชวีติได ้ (รอ้ยละ 51.5) และเกอืบหนึ่งในสามรายงานวา่ รูส้กึ
นานๆครัง้ (รอ้ยละ 29.7) กลุม่ตวัอยา่งใหมท่ีร่ายงานวา่  ไมเ่คยมคีวามรูส้กึวา่  ไมส่ามารถ
ควบคมุสิง่สาํคญัในชวีติไดม้สีดัสว่นตํ่ากวา่กลุ่มตวัอยา่งเกา่ (รอ้ยละ 44.2 และรอ้ยละ 52.4 
ตามลาํดบั) ในทางกลบักนั กลุ่มตวัอยา่งใหมท่ีร่ายงานวา่ รูส้กึบอ่ยถงึบอ่ยมากวา่  ไมส่ามารถ
ควบคมุสิง่สาํคญัในชวีติไดม้สีดัสว่นสงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งเกา่ (รอ้ยละ 9.4  และรอ้ยละ 6.1 ตามลาํดบั) 
(ตาราง 3.1.19) 
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เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่พบว่า ผูส้บูบุหรีม่คีวามรูส้กึไม่
สามารถควบคุมสิง่สาํคญัในชวีติไดบ้่อยกว่าผูเ้ลกิสบูบุหรี ่ โดยผูส้บูบุหรี ่ ทีร่ายงานวา่รูส้กึ
ไมส่ามารถควบคุมสิง่สาํคญัในชวีติไดบ้่อยถงึบอ่ยมาก มสีดัสว่นสงูกวา่ผูเ้ลกิสบูบุหรี ่ (รอ้ยละ 
7.3 และรอ้ยละ 3.7 ตามลาํดบั) ในทางกลบักนัผูส้บูบุหรีท่ีร่ายงานว่า  ไมเ่คยมคีวามรูส้กึวา่  
ไมส่ามารถควบคมุสิง่สาํคญัในชวีติไดม้สีดัสว่นตํ่ากวา่ผูเ้ลกิสบูบหุรี ่(รอ้ยละ 48.9  และรอ้ยละ 
60.9 ตามลําดบั) เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยู่อาศยั พบว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนัมากนัก
ระหวา่งกลุม่ผูท้ีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ ในเขตเมอืง และเขตชนบท (ตาราง 3.1.20)  

 
เมื่อสอบถามถงึความรู้สึกมัน่ใจเกีย่วกบัความสามารถในการจดัการปัญหา

ของตนเอง ในชว่งเวลา 6 เดอืนกอ่นการสาํรวจ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีร่ายงานวา่ รูส้กึมัน่ใจ
เกีย่วกบัความสามารถในการจดัการปญัหาของตนเองไดบ้อ่ยถงึบอ่ยมากมสีดัสว่นสงูทีส่ดุ 
(รอ้ยละ 40.7) และประมาณหนึ่งในสามรายงานวา่ รูส้กึมัน่ใจเกีย่วกบัความสามารถในการ
จดัการปญัหาของตนเองไดใ้นบางครัง้ (รอ้ยละ 31.5) ลกัษณะการกระจายตวัของความถี่
ของความรูส้กึมัน่ใจเกีย่วกบัความสามารถในการจดัการปญัหาของตนเองระหวา่งกลุม่ตวัอยา่ง
ใหมแ่ละกลุ่มตวัอยา่งเกา่ไมแ่ตกต่างกนัมากนกั (ตาราง 3.1.21) 

 
เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งผูส้บูบหุรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่ พบวา่ ผูเ้ลกิสบูบุหรีม่คีวามถี่

ของความรูส้กึมัน่ใจเกีย่วกบัความสามารถในการจดัการปญัหาของตนเองไดม้ากกวา่ผูส้บู
บุหรีเ่ลก็น้อย โดยผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีร่ายงานวา่ รูส้กึมัน่ใจเกีย่วกบัความสามารถในการจดัการ
ปญัหาของตนเองไดบ้อ่ยถงึบอ่ยมากมสีงูกวา่ผูส้บูบุหรี ่ (รอ้ยละ 48.3 และรอ้ยละ 38.6 
ตามลาํดบั) ในทางกลบักนัผูส้บูบหุรีท่ ีร่ายงานวา่ไมเ่คยรูส้กึมัน่ใจเกีย่วกบัความสามารถใน
การจดัการปญัหาของตนเองเลยมสีงูกวา่ผูเ้ลกิสบูบุหรี ่ (รอ้ยละ 9.0 และรอ้ยละ 5.9 ตามลาํดบั) 
เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั  ในภาพรวม พบวา่ ไมม่คีวามแตกต่างกนัมากนกัระหวา่ง
กลุม่ผูท้ ีอ่ยู ่ ในเขตเมอืง และเขตชนบท ในขณะทีผู่ท้ ีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ มสีดัสว่นของผูท้ ีร่ายงาน
วา่ไมเ่คยรูส้กึมัน่ใจเกีย่วกบัความสามารถในการจดัการปญัหาของตนเองเลยสงูกวา่ผูท้ีอ่ยู่
ในเขตเมอืงและเขตชนบท และมสีดัสว่นของผูท้ีร่ายงานวา่รูส้กึมัน่ใจเกีย่วกบัความสามารถ
ในการจดัการปญัหาของตนเองไดบ้อ่ยถงึบอ่ยมากมตีํ่ากวา่ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท 
สอดคลอ้งกนัทัง้ในกลุ่มผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่  นอกจากนี้ ผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง
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รายงานว่าไม่เคยรู้สกึมัน่ใจเกี่ยวกบัความสามารถในการจดัการปญัหาของตนเองเลย
ในสดัสว่นทีต่ํ่ากวา่ผูเ้ลกิสบูบหุรีท่ ีอ่ยูใ่นเขตชนบท (รอ้ยละ 2.8  และรอ้ยละ 6.5  ตามลาํดบั) 
(ตาราง 3.1.22) 

 
เมือ่สอบถามถงึความรู้สึกว่า ทกุสิง่จะเป็นไปในแบบทีต้่องการ  ในชว่งเวลา 6 เดอืน

ก่อนการสาํรวจ  พบวา่  กลุม่ตวัอยา่งทีร่ายงานวา่  รูส้กึนานๆ ครัง้และไมเ่คยรูส้กึวา่ทุกสิง่
จะเป็นไปในแบบทีต่อ้งการมสีดัสว่นสงูทีส่ดุ (รอ้ยละ 41.6) และประมาณหน่ึงในสามรายงานวา่ 
รูส้กึวา่ทุกสิง่จะเป็นไปในแบบทีต่อ้งการในบางครัง้ (รอ้ยละ 35.3)  ลกัษณะการกระจายตวั
ของความถีข่องความรูส้กึวา่ทุกสิง่จะเป็นไปในแบบทีต่อ้งการระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งใหมแ่ละ
กลุม่ตวัอยา่งเกา่ไมแ่ตกต่างกนัมากนกั (ตาราง 3.1.23) 

 
 

เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งผูส้บูบหุรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่พบวา่ ผูเ้ลกิสบูบหุรีม่คีวามรูส้กึวา่
ทุกสิง่จะเป็นไปในแบบทีต่อ้งการบอ่ยกวา่ผูส้บูบุหรี ่  โดยผูเ้ลกิสบูบหุรีท่ ีร่ายงานวา่ รูส้กึว่า
ทุกสิง่จะเป็นไปในแบบทีต่อ้งการบอ่ยถงึบอ่ยมากมสีดัสว่นสงูกวา่ผูส้บูบุหรี ่ (รอ้ยละ 31.0 
และรอ้ยละ 20.8 ตามลาํดบั)  ในทางกลบักนั  ผูส้บูบหุรีท่ ีร่ายงานวา่ไมเ่คยรูส้กึวา่ทุกสิง่จะ
เป็นไปในแบบทีต่อ้งการเลยมสีงูกวา่ผูเ้ลกิสบูบหุรี ่ (รอ้ยละ 17.5 และรอ้ยละ 12.1 ตามลาํดบั)  
เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบวา่ ไมม่คีวามแตกต่างกนัมากนกัระหวา่งกลุม่ผูท้ ีอ่ยูใ่น
เขตเมอืง และเขตชนบท ในขณะทีผู่ท้ ีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ มสีดัสว่นของผูท้ีร่ายงานวา่ไมเ่คย
รูส้กึวา่ทุกสิง่จะเป็นไปในแบบทีต่อ้งการเลยสงูกว่าผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง และเขตชนบท อยา่ง
เดน่ชดั (รอ้ยละ 35.3 รอ้ยละ 14.1 และรอ้ยละ14.1 ตามลาํดบั ในกลุม่ตวัอยา่งผูส้บูบหุรี ่
และรอ้ยละ 31.0 รอ้ยละ 6.9 และรอ้ยละ 12.0 ตามลาํดบั ในกลุม่ตวัอยา่งผูเ้ลกิสบูบุหรี)่  
และมสีดัสว่นของผูท้ีร่ายงานวา่รูส้กึวา่ทุกสิง่จะเป็นไปในแบบทีต่อ้งการบอ่ยถงึบอ่ยมากตํ่ากวา่
ผูท้ ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง และเขตชนบท สอดคลอ้งกนัทัง้ในกลุม่ผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่(ตาราง 3.1.24) 
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เมื่อสอบถามถึงความรู้สึกว่า มีปัญหามากมายจนไม่สามารถข้ามพ้นไปได้  
ในชว่งเวลา 6 เดอืนก่อนการสาํรวจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่รายงานว่า ไมเ่คยรูส้กึวา่ 
มปีญัหามากมายจนไมส่ามารถขา้มพน้ไปไดเ้ลย  (รอ้ยละ 70.1)   มเีพยีงสว่นน้อยมากทีรู่ส้กึวา่
มปีญัหามากมายจนไมส่ามารถขา้มพน้ไปไดบ้่อย และบ่อยมาก (รอ้ยละ 4.3)   ลกัษณะการ
กระจายตวัของความถีข่องความรูส้กึว่ามปีญัหามากมายจนไมส่ามารถขา้มพน้ไปได ้  ระหวา่ง
กลุ่มตวัอย่างใหมแ่ละกลุ่มตวัอยา่งเก่าไมแ่ตกต่างกนัมากนัก โดยกลุ่มตวัอยา่งใหมท่ีไ่มเ่คย
รู้สกึว่า  มปีญัหามากมายจนไม่สามารถขา้มพ้นไปได้เลยมสีดัส่วนตํ่ากว่ากลุ่มตวัอย่างเก่า
เลก็น้อย  (รอ้ยละ 65.7 และรอ้ยละ 70.6 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.1.25) 

 
เมือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่พบว่า ลกัษณะการกระจายตวั

ของความถีข่องความรูส้กึว่ามปีญัหามากมายจนไมส่ามารถขา้มพน้ไปไดร้ะหว่างกลุ่มผูส้บู
บุหรีแ่ละกลุม่ผูเ้ลกิสบูบหุรีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกั  โดยกลุม่ผูส้บูบุหรีท่ีไ่มเ่คยรูส้กึวา่มปีญัหา
มากมายจนไม่สามารถขา้มพน้ไปไดเ้ลยมสีดัสว่นตํ่ากว่ากลุ่มผูเ้ลกิสบูบุหรีเ่ลก็น้อย (รอ้ยละ 
69.7 และรอ้ยละ 71.3 ตามลาํดบั)  เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบว่า ในกลุ่มผูเ้ลกิสบู
บุหรี่  ไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนักระหว่างกลุ่มผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ เขตเมอืง และเขต
ชนบท แต่ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่  พบว่า ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ มสีดัส่วนของผู้ทีรู่้สกึว่ามปีญัหา
มากมายจนไม่สามารถขา้มพ้นไปได้บ่อยถึงบ่อยมาก สูงกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเมอืงและเขต
ชนบท  และสดัสว่นของผูส้บูบุหรีท่ีไ่มเ่คยรูส้กึวา่มปีญัหามากมายจนไมส่ามารถขา้มพน้ไปได้
มตีํ่ากวา่ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท (ตาราง 3.1.26) 

 

3.2 พฤติกรรมการสบูบหุร่ี (กลุ่มตวัอย่างผูส้บูบหุร่ี) 
 
พฤตกิรรมการสบูบุหรีใ่นการศกึษาน้ีครอบคลุมประเดน็จํานวนบุหรีท่ีส่บูต่อวนั   การ

ประเมนิสภาพการตดิบุหรีข่องตนเอง  ประเภทของบุหรีท่ี่สูบ  เหตุผลในการเลอืกยีห่อ้บุหรี ่ 
เหตุผลที่เลือกสูบบุหรี่มวนเอง  แหล่งที่ซื้อบุหรี่  การรบัรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่โรงงาน
เปรยีบเทยีบกบับหุรีม่วนเอง  ความพยายามเลกิสบูบุหรีแ่ละแผนการเลกิสบูบุหรี ่ และเหตุผลที่
มสีว่นชว่ยใหเ้ลกิสบูบุหรี ่ 

 



41 

จาํนวนบหุร่ีท่ีสบูต่อวนั  
 

จากการสาํรวจ พบวา่ จาํนวนบหุรีท่ ีส่บูตอ่วนัโดยเฉลีย่คอืประมาณ 12 มวน  มากกวา่
ครึง่หนึ่งของผูส้บูบหุรี ่(รอ้ยละ 56.1) สบูบหุรี ่1-10 มวนตอ่วนั รอ้ยละ 11.0 สบูบหุรี ่11-15 
มวนตอ่วนั และรอ้ยละ 19.1 สบูบหุรี ่16-20 มวนตอ่วนั ผูส้บูบหุรีท่ ีส่บูมากกวา่ 20 มวนตอ่วนั 
มเีพยีงรอ้ยละ 4.6 ในขณะเดยีวกนั ผูส้บูบหุรีท่ ีไ่มไ่ดส้บูบุหรีทุ่กวนัมรีอ้ยละ 9.2 
 

เมื่อพจิารณาจํานวนบุหรี่ที่สูบต่อวนัตามเขตที่อยู่อาศยั พบว่า ผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ใน
กรุงเทพฯ สบูบุหรีต่่อวนัโดยเฉลีย่มากกว่าผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่ในเขตเมอืง และเขตชนบท (12.6 
มวน 12.0 มวน และ 12.0 มวน ตามลาํดบั) นอกจากนี้ ยงัพบวา่ ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ 
สบูบุหรีม่ากกวา่ 15 มวนต่อวนั ในสดัสว่นทีส่งูกว่าผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง และเขตชนบท 
(รอ้ยละ 29.3 รอ้ยละ 21.4 และรอ้ยละ 23.4 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.2.1) 
 
การประเมินการติดบหุร่ีของตนเอง 
 

เมื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างทีสู่บบุหรีป่ระเมนิการตดิบุหรีข่องตนเอง พบว่า มากกว่าครึง่
ของผูส้บูบุหรีป่ระเมนิวา่ ตนเองตดิบหุรีบ่า้ง (รอ้ยละ 53.0) ผูส้บูบหุรีท่ ีป่ระเมนิวา่ ตนเองตดิ
บุหรีม่าก มรีอ้ยละ 35.2 ในขณะทีร่อ้ยละ 11.8 รายงานวา่ ตนเองไมต่ดิบุหรีเ่ลย การประเมนิ
ตนเองในเรื่องการตดิบุหรีร่ะหว่างผูสู้บบุหรีท่ีอ่ยู่ในกรุงเทพฯ เขตเมอืง และเขตชนบทไม่
แตกต่างกนัมากนกั (ตาราง 3.2.2)  
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ประเภทของบหุร่ีท่ีสบู 
 

 เมื่อพิจารณาประเภทของบุหรีท่ี่สูบ พบว่า ผู้สูบบุหรี่ที่สูบบุหรี่โรงงานมสีดัส่วน
สงูสดุ คอื รอ้ยละ 43.4  รองลงมาคอื  สบูบุหรีม่วนเอง รอ้ยละ 35.6  ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 21.0  
สบูบหุรีท่ ัง้สองประเภท สาํหรบัผูท้ีส่บูบุหรีโ่รงงานมากกวา่ครึง่สบูบุหรีท่ีผ่ลติภายในประเทศ 
(รอ้ยละ 61.1) เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบวา่ ผูส้บูบุหรีใ่นกรงุเทพฯ สว่นใหญ่สบูบุหรี่
โรงงาน (ร้อยละ 81.8)  ในทางกลบักนัผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในเขตชนบทเพยีงส่วนน้อย (ร้อยละ 
28.5)  ทีส่บูบุหรีโ่รงงาน สว่นผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงประมาณครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 50.7) สบู
บุหรีโ่รงงาน  สาํหรบับุหรีม่วนเอง  ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่ในเขตชนบทสบูบุหรีม่วนเองในสดัสว่นสงู
กวา่ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่ื่นๆ โดยเฉพาะผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตกรุงเทพฯ นัน้มเีพยีงรอ้ยละ 
5.2 ทีส่บูบุหรีม่วนเอง (ตาราง 3.2.3) 
 
เหตุผลในการเลือกย่ีห้อบหุร่ีท่ีสบู 
  

ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่ (รอ้ยละ 90.0) รายงานวา่  เลอืกยีห่อ้บุหรีเ่พราะเคยสบูบุหรีย่ ีห่อ้นี้
เป็นประจาํ  รองลงมาเลอืกยีห่อ้บุหรีเ่พราะรสชาตขิองบุหรี ่(รอ้ยละ 76.1)  อกีมากกวา่ครึง่
เลอืกยีห่อ้บุหรีเ่พราะราคาของบุหรี ่(รอ้ยละ 54.0)   และเลอืกยีห่อ้บุหรีต่ามเพือ่น (รอ้ยละ 43.0)   
มผีูส้บูบุหรีเ่พยีงรอ้ยละ 33.1 ทีเ่ลอืกยีห่อ้บุหรีเ่พราะคาํนงึถงึอนัตรายต่อสขุภาพ   

 
เมือ่แยกตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบวา่ ผูส้บูบุหรีท่ ัง้ในเขตกรุงเทพฯ  เขตเมอืง และเขต

ชนบท  ใหเ้หตุผลไปในทศิทางเดยีวกนั   โดยเหตุผลวา่สบูบุหรีย่ีห่อ้นี้เป็นประจําในสดัสว่น
ทีสู่งทีสุ่ด  และใหเ้หตุผลเรื่องอนัตรายต่อสุขภาพในสดัส่วนทีต่ํ่าทีสุ่ด อย่างไรกต็าม ผูสู้บ
บุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพฯ ใหเ้หตุผลของการเลอืกยีห่อ้บุหรีด่า้นรสชาตขิองบุหรี ่ ในสดัสว่น
ทีส่งูกว่าผูส้บูบุหรีใ่นพื้นทีอ่ื่นๆ  แต่กลบัใหค้วามสาํคญัในเรื่องอนัตรายต่อสุขภาพตํ่าทีสุ่ด
เมือ่เทยีบกบัพืน้ทีอ่ื่นๆ  (ตาราง 3.2.4) 
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 สาํหรบัผูสู้บบุหรีม่วนเอง ใหเ้หตุผลของการเลอืกสบูบุหรีม่วนเองว่า  เลอืกเพราะ
ราคาของบุหรีถ่งึรอ้ยละ 94.1 ผูส้บูบุหรีท่ีใ่หเ้หตุผลดา้นรสชาตขิองบุหรีแ่ละอนัตรายต่อ
สขุภาพมสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนั คอื รอ้ยละ 54.5 และรอ้ยละ 55.2 ตามลาํดบั และมเีพยีงรอ้ยละ 
6.9 ของผูส้บูบุหรีม่วนเองทีร่ะบุเหตุผลอื่นๆ เชน่ สบูยาเสน้มาตัง้แต่ยงัไมม่บีุหรีโ่รงงาน ยา
เสน้หาสบูงา่ย  และการสบูยาเสน้ชว่ยใหส้บูบุหรีโ่รงงานไดน้้อย เป็นเหตุผลทีท่าํใหเ้ลอืกสบู
บุหรีม่วนเอง  เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั  พบวา่ ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ ใหเ้หตุผล
ของการเลอืกสบูบุหรีม่วนเองในดา้นราคาในสดัสว่นทีส่งูกวา่ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง และ
เขตชนบทเลก็น้อย ในทางกลบักนั  ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่ในเขตชนบทใหเ้หตุผลของการเลอืกสบู
บุหรีม่วนเองเนื่องจากคํานึงถงึอนัตรายต่อสุขภาพในสดัส่วนทีส่งูกว่าผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่ในเขต
เมอืง และกรุงเทพฯ ในขณะทีเ่หตุผลของการเลอืกสบูบุหรีม่วนเองในดา้นรสชาตมิสีดัสว่น
ใกลเ้คยีงกนัในทุกเขตทีอ่ยูอ่าศยั (ตาราง 3.2.5)   
 
แหล่งท่ีซ้ือบหุร่ี 
 

 ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่ (รอ้ยละ 81.9) ซือ้บุหรีค่ร ัง้ล่าสดุจากรา้นสะดวกซือ้ หรอืรา้นคา้
ในชมุชน รอ้ยละ 6.3 ซือ้บุหรีจ่ากรา้นสะดวกซือ้ 24 ชัว่โมง รอ้ยละ 3.0 ปลกูยาสบูเอง รอ้ยละ 
2.8 ซือ้จากรา้นคา้ขนาดใหญ่หรอืซุปเปอรม์ารเ์กต็  และรอ้ยละ 2.8 ซือ้จากตลาด  ผูส้บูบุหรี่
ทีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพฯ  ซือ้บหุรีจ่ากรา้นสะดวกซือ้ 24 ชัว่โมง  ในสดัสว่นทีส่งูกวา่ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่
ในเขตเมอืงและเขตชนบท (รอ้ยละ 26.0 รอ้ยละ 4.8 และรอ้ยละ 1.3 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.2.6) 
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การรบัรู้เร่ืองอนัตรายของบุหร่ีโรงงานเปรียบเทียบกบับหุร่ีมวนเอง 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูส้บูบุหรีร่บัรูว้า่บุหรีม่วนเองมอีนัตรายพอๆ กบับุหรีโ่รงงาน
ในสดัสว่นทีส่งูทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 40.4 อย่างไรกต็าม เกอืบหน่ึงในสาม (รอ้ยละ 30.9) เหน็ว่า 
บุหรีม่วนเองมอีนัตรายน้อยกวา่บุหรีโ่รงงาน และอกีมากกวา่หนึ่งในสี ่(รอ้ยละ 28.7) เหน็วา่ 
บุหรีม่วนเองมอีนัตรายมากกวา่  

 
เมือ่แยกตามเขตทีอ่ยู่อาศยั พบว่า ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่ในเขตชนบทรบัรูอ้ย่างไมถู่กตอ้ง

วา่ บุหรีม่วนเองมอีนัตรายน้อยกว่าบุหรีโ่รงงาน  ในสดัสว่นทีส่งูกว่าผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง 
และกรงุเทพฯ คอื รอ้ยละ 38.0 รอ้ยละ 27.7  และรอ้ยละ 12.0 ตามลาํดบั ทัง้น้ี  ผูส้บูบุหรีท่ ี่
อยู่ในชนบทเชื่อว่าบุหรี่มวนเองมอีันตรายน้อยกว่าบุหรี่โรงงาน  ซึ่งสะท้อนให้เหน็จาก
พฤตกิรรมการเลอืกสบูบุหรีข่องคนชนบททีเ่ลอืกสบูบหุรีม่วนเองมากกวา่ผูส้บูบุหรีใ่นพืน้ทีอ่ื่น  
ในทางกลบักนั  ผูส้บูบุหรีใ่นเขตกรุงเทพฯ  เกอืบครึง่ (รอ้ยละ 48.7) เชื่อว่าบุหรีโ่รงงานมี
อนัตรายน้อยกวา่บุหรีม่วนเอง  ซึง่สะทอ้นจากพฤตกิรรมทีผู่ส้บูบุหรีใ่นเขตกรุงเทพฯ เลอืก
สบูบหุรีโ่รงงานมากกวา่ผูส้บูบหุรีใ่นเขตพืน้ทีอ่ื่น (ตาราง 3.2.7) 
 
ความพยายามและแผนการเลิกสบูบหุร่ี  
  

ในส่วนของประสบการณ์ความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ (สํารวจเฉพาะกลุ่ม
ตวัอยา่งใหม)่  จากการสาํรวจ พบวา่ ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่ คอื  รอ้ยละ 76.0 เคยพยายามเลกิสบู
บุหรี ่โดยผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงเคยพยายามเลกิสบูบุหรีใ่นสดัสว่นสงูกว่าผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่
ในเขตชนบท และกรงุเทพฯ คอื รอ้ยละ 84.7 รอ้ยละ 72.6 และรอ้ยละ 71.4 ตามลาํดบั 
 

เมื่อถามถงึแผนการเลกิสูบบุหรี ่พบว่า สองในสามของผู้สูบบุหรี ่คอืร้อยละ 65.1 
ไมไ่ดว้างแผนแน่นอนวา่จะเลกิสบูบุหรีเ่มือ่ใด  มผีูส้บูบุหรีเ่พยีงรอ้ยละ 6.4 ทีต่อบว่ามแีผน
จะเลกิสบูบุหรีภ่ายใน 1 เดอืนขา้งหน้า  รอ้ยละ 11.0  มแีผนจะเลกิสบูบุหรีภ่ายใน 6 เดอืน
ขา้งหน้า  และรอ้ยละ 17.5  มแีผนจะเลกิสบูบหุรีใ่นอกีมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  เมือ่พจิารณา
ตามเขตที่อยู่อาศยั พบว่า ผู้สูบบุหรี่ทีอ่ยู่ในกรุงเทพฯ ไม่ได้วางแผนว่าจะเลกิสูบบุหรีใ่น
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สดัสว่นทีส่งูกว่าผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง และเขตชนบท (รอ้ยละ 71.6 รอ้ยละ 64.6 และ
รอ้ยละ 63.3 ตามลาํดบั)  และมแีผนจะเลกิสบูบุหรีใ่นอกี 1 เดอืนขา้งหน้า ในสดัสว่นทีต่ํ่าทีส่ดุ 
(รอ้ยละ 4.1) (ตาราง 3.2.8) 
 
เหตุผลท่ีอาจมีส่วนช่วยให้ผู้สบูบุหร่ีเลิกสบูบหุร่ีได้ 

 
 จากการสาํรวจ พบวา่ เหตุผลทีผู่ส้บูบหุรีต่อบวา่อาจมสีว่นชว่ยใหผู้ส้บูบุหรีเ่ลกิสบู

บุหรีไ่ดม้ากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก คอื ความกงัวลเรือ่งผลกระทบจากการสบูบุหรีต่อ่คนรอบขา้ง
ทีไ่มส่บูบุหรี ่(รอ้ยละ 93.8) และความตอ้งการเป็นตวัอยา่งสาํหรบัเดก็ (รอ้ยละ 91.6) รองลงมา
คอื ความกงัวลเรือ่งสขุภาพของตวัเอง (รอ้ยละ 89.8)  การทีค่รอบครวัไมเ่หน็ดว้ยกบัการ
สบูบหุรี ่ (รอ้ยละ 88.0) และการทีส่งัคมไทยไมย่อมรบัการสบูบุหรี ่(รอ้ยละ 86.1) สว่นเหตุผลที่
มผีูต้อบน้อยทีส่ดุ คอื เพือ่นไมเ่หน็ดว้ยกบัการสบูบุหรี ่ (รอ้ยละ 57.0)  

 
เมือ่พจิารณาแยกตามเขตทีอ่ยู่อาศยั พบว่า ความกงัวลเรือ่งผลกระทบจากการสบู

บุหรีต่่อคนรอบขา้งทีไ่มส่บูบุหรี ่ เป็นเหตุผลทีผู่ส้บูบุหรีต่อบมากทีสุ่ดในทุกเขตทีอ่ยู่อาศยั 
อย่างไรกต็าม ผูสู้บบุหรีท่ีอ่ยู่ในเขตชนบทไดใ้หค้วามสาํคญักบัความต้องการเป็นตวัอย่าง
สาํหรบัเดก็ในสดัสว่นทีส่งูกวา่ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและกรงุเทพฯ (ตาราง 3.2.9) 

 
3.3  ความรู้ ทศันคติ และการรบัรู้เก่ียวกบับหุร่ี (กลุ่มตวัอย่างผูส้บูบหุร่ี) 
 

ในส่วนนี้ นําเสนอประเดน็ความรูเ้รื่องผลกระทบจากการสบูบุหรี ่ทศันตต่ิอการสบู
บุหรี ่การรบัรูเ้รื่องฉลากคําเตอืนบนซองบุหรี ่ความสนใจบรกิารสายด่วนเลกิบุหรี ่ความ
คดิเหน็เรื่องผูนํ้าศาสนากบัการจูงใจใหเ้ลกิสบูบุหรี ่ความคดิเหน็ต่อบรษิทัทีผ่ลติบุหรี ่การ
เคยเหน็การส่งเสรมิการขายบุหรี่  การยอมรบัการสูบบุหรี่ในสงัคมไทย  ความคิดเห็น
เกีย่วกบักฎหมายการหา้มวางโชว์บุหรี ่ณ จุดขาย  และความคดิเหน็เกีย่วกบัการขึน้ราคา
บุหรีโ่รงงานและบุหรีม่วนเอง โดยนําเสนอเปรยีบเทยีบผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่ในกรุงเทพฯ ผูส้บูบุหรีท่ี่
อยูใ่นเขตเมอืง และผูส้บูบุหรีท่ ีอ่ยูใ่นเขตชนบท 
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ความรู้เร่ืองผลกระทบจากการสบูบหุร่ีต่อสขุภาพ 
 

ผลการสาํรวจชีใ้หเ้หน็ว่า ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่มคีวามรู้เรือ่งผลกระทบจากการสูบ
บุหรีต่่อสุขภาพ อยู่ในระดบัด ีกล่าวคอื มากกว่ารอ้ยละ 80 ของผูส้บูบุหรีม่คีวามรูว้่าบุหรี่
ทําให้เกดิอนัตรายต่อสุขภาพและก่อให้เกิดโรคต่างๆ  ยกเว้นโรคหวัใจวายในผู้สูบบุหรี ่ 
แท้งบุตร  และภาวะอวยัวะส่วนปลายมอืปลายเทา้ชาและเน่า (Gangrene)  ทีม่ผีูต้อบถูก
น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ผลกระทบจากการสบูบุหรีท่ีม่ผีูส้บูบุหรีม่คีวามรูใ้นระดบัดมีาก 3 อนัดบั
แรก คอื มะเรง็ปอดจากควนับุหรีม่อืสองในผูไ้มส่บูบุหรี ่(รอ้ยละ 97.3)  รองลงมาคอื แก่เรว็
กว่าอายุในผูส้บูบุหรี ่(รอ้ยละ 92.9) และมะเรง็ในช่องปากในผูส้บูบุหรี ่(รอ้ยละ 92.0) เมื่อ
พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั  พบวา่  ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพฯ  เขตเมอืง  และเขตชนบท 
มคีวามรูเ้รือ่งผลกระทบจากการสบูบหุรีต่่อสขุภาพในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั (ตาราง 3.3.1)  
 

อย่างไรกต็าม แมว้่า ผูส้บูบุหรีส่่วนใหญ่มคีวามรูเ้รื่องผลรา้ยทีเ่กดิจากการสบูบุหรี ่
แต่เมื่อถามถงึผลของการสูบบุหรีต่่อสุขภาพ พบว่า  ผูสู้บบุหรีส่่วนใหญ่ (รอ้ยละ 64.7) 
ระบุว่าการสูบบุหรีท่ําลายสุขภาพมาก  แต่กย็งัมผีู้สูบบุหรีจ่ํานวนไม่น้อยทีม่องว่า การสูบ
บุหรีเ่พยีงแค่ทําลายสุขภาพบา้ง (รอ้ยละ 31.1) หรอืไม่ทําลายสุขภาพเลย (รอ้ยละ 4.2)   
โดยผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นกรุงเทพฯ ระบุวา่การสบูบุหรีท่าํลายสขุภาพบา้ง หรอืไมท่าํลายสขุภาพเลย
ในสดัสว่นทีส่งูกวา่ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท (รอ้ยละ 46.0   รอ้ยละ 35.6   และ
รอ้ยละ 32.1 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.2ก) 

 
เมื่อถามต่อถงึความกงัวลเรือ่งสุขภาพในอนาคต พบว่า มากกว่าครึง่ของผูสู้บ

บุหรี ่(รอ้ยละ 58.2) ยอมรบัว่า มคีวามกงัวลเรื่องสขุภาพในอนาคตมาก  มผีูส้บูบุหรีเ่พยีง
รอ้ยละ 8.7 ทีต่อบว่า ไมม่คีวามกงัวลเรือ่งสขุภาพในอนาคตเลย  โดยผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขต
ชนบทตอบวา่ มคีวามกงัวลเรือ่งสขุภาพในอนาคตมากในสดัสว่นสงูกวา่ผูส้บูบุหรีใ่นกรุงเทพฯ 
และเขตเมอืง (รอ้ยละ 61.5 รอ้ยละ 54.4  และรอ้ยละ 54.1 ตามลาํดบั) ในขณะเดยีวกนัผูส้บู
บุหรีท่ีต่อบว่าไม่มคีวามกงัวลเรื่องสุขภาพเลย  มสีดัส่วนใกล้เคยีงกนัทัง้ในเขตกรุงเทพฯ  เขต
เมอืง  และเขตชนบท (ตาราง 3.3.2ก) 
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ในประเด็นความคิดเห็นเรื่องโอกาสทีต่นเองจะเป็นโรคปอดชนิดรุนแรงใน
อนาคตเมือ่เปรียบเทียบกบัผู้ทีไ่ม่สูบบุหรี ่พบว่า ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่คดิว่า ตนเองมี
โอกาสเป็นโรคปอดชนิดรนุแรงสงูกวา่ผูท้ีไ่มส่บูบุหรีม่าก (รอ้ยละ 86.8)  อยา่งไรกต็าม  มผีูส้บู
บุหรีม่ากกว่าหนึ่งในสบิทีค่ดิว่า ตนเองมโีอกาสเป็นโรคปอดชนิดรุนแรงเทา่ๆ กบัผูท้ีไ่มส่บูบุหรี ่ 
โดยมสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนัทัง้ในเขตกรงุเทพฯ เขตเมอืง และชนบท (ตาราง 3.3.2ข) 
 
การรบัรู้เร่ืองฉลากคาํเตือนบนซองบหุร่ี 
 

ฉลากคําเตือนบนซองบุหรีถ่ือเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมการบรโิภคยาสูบ 
โดยการปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงรปูแบบฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีเ่พือ่มุง่หวงัใหผู้ส้บูบุหรี่
ไดต้ระหนกัถงึอนัตรายของการสบูบุหรี ่ เพื่อนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ 
การสาํรวจขอ้มลูในรอบที ่6 นี้ พบวา่ ผูส้บูบุหร่ีส่วนใหญ่สงัเกตเหน็ฉลากคาํเตือนบน
ซองบุหร่ีบ่อย/บ่อยมาก (ร้อยละ 82.7) โดยผู้สูบบุหรีใ่นกรุงเทพฯ สงัเกตเหน็ฉลากคํา
เตือนบนซองบุหรี่บ่อย/บ่อยมากในสดัส่วนที่สูงกว่าผู้สูบบุหรี่ในเขตเมอืงและเขตชนบท 
(รอ้ยละ 90.0 รอ้ยละ 82.2 และรอ้ยละ 80.9  ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.3ก)     

 
ในกลุ่มที่สงัเกตเหน็ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ เมื่อถามต่อว่า ได้พิจารณาหรือ

อ่านฉลากคาํเตือนอย่างใกล้ชิดบ่อยครัง้แค่ไหน พบว่า  ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่พจิารณาหรอื
อ่านฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีบ่อ่ย/บ่อยมาก (รอ้ยละ 57.3) ในขณะทีร่อ้ยละ 10 ของผูส้บูบุหรี่
ไมเ่คยพจิารณาหรอือ่านฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีเ่ลย  ผูส้บูบุหรีอ่่านฉลากคาํเตอืนบนซอง
บุหรีบ่่อย/บ่อยมากในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกนัทัง้ในเขตกรุงเทพฯ  เขตเมอืง และเขตชนบท  
(ตาราง 3.3.3ข) 

 
ผูส้บูบหุรีม่ากกวา่รอ้ยละ 50 ไมเ่คยหลีกเลีย่งทีจ่ะมองหรือคิดถึงฉลากคาํเตือน

บนซองบุหรี ่ โดยผูส้บูบุหรีท่ ัง้ในกรุงเทพฯ  เขตเมอืง และเขตชนบท ไมเ่คยหลกีเลีย่งทีจ่ะ
มองหรอืคดิถึงฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกนั (ร้อยละ 53.6 ร้อยละ 
52.4 และรอ้ยละ 52.3 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.3ค) 
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ในประเดน็ การรบัรู้ฉลากคาํเตือนบนซองบุหรีท่ําให้ตนเองคิดถึงอนัตราย
จากการสูบบุหรี ่พบวา่  ครึง่หนึ่งของผูส้บูบุหรี ่ เหน็วา่  ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีท่าํให้
ตนเองคดิถงึอนัตรายจากการสูบบุหรีใ่นระดบัมาก  ผูสู้บบุหรีท่ ีต่อบว่า ฉลากคําเตอืนบน
ซองบุหรีท่ําใหค้ดิถงึอนัตรายจากการสบูบุหรีบ่า้ง และเลก็น้อย มรีอ้ยละ 28.3 และรอ้ยละ 
14.6 ตามลาํดบั  มผีูส้บูบุหรีเ่พยีงรอ้ยละ 6.7 ทีต่อบว่า ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีไ่มท่าํให้
คดิถงึอนัตรายจากการสบูบุหรีเ่ลย  เมือ่เปรยีบเทยีบผูส้บูบุหรีต่ามเขตทีอ่ยู่อาศยั พบว่า ผูส้บู
บุหรีท่ีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพฯ ตอบว่า ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีท่ําใหค้ดิถงึอนัตรายจากการ
สูบบุหรีม่าก ในสดัส่วนทีน้่อยกว่าผูสู้บบุหรีท่ี่อยู่ในเขตเมอืงและเขตชนบท (รอ้ยละ 26.4  
รอ้ยละ 50.0 และรอ้ยละ  57.9 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.3ค) 

 
ประเดน็หนึ่งทีส่าํคญัคอื ฉลากคาํเตือนบนซองบุหรีมี่ผลทาํให้ผู้สูบบุหรีอ่ยาก

เลิกสบูบุหรี ่หรือไม่ อย่างไร จากการสาํรวจพบวา่  มากกว่าสองในหา้ของผูส้บูบุหรีต่อบวา่  
ฉลากคําเตอืนมผีลทําใหต้นเองอยากเลกิสบูบุหรีม่าก   มผีูส้บูบุหรีเ่พยีงรอ้ยละ 13.3 ตอบว่า 
ฉลากคําเตือนไม่มผีลทําให้ตนเองอยากเลิกสูบบุหรี่   เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศยั 
พบวา่  ผูส้บูบุหรีใ่นเขตกรงุเทพฯ ตอบวา่ ฉลากคาํเตอืนมผีลทาํใหต้นเองอยากเลกิสบูบุหรีม่าก  
ในสดัสว่นทีต่ํ่ากวา่ผูส้บูบุหรีใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท (รอ้ยละ 24.9 รอ้ยละ 38.7 และรอ้ยละ 48.5 
ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.3ง) 

 
ผลของฉลากคาํเตอืนต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการสบูบุหรีเ่ป็นอกีประเดน็หน่ึง

ทีน่่าสนใจและมคีวามสําคญั คอื ประสบการณ์ของผู้สูบบุหรีที่ก่าํลงัจะสูบบุหรีแ่ต่เมือ่
นึกถึงคาํเตือนด้านสขุภาพบนซองบุหรีท่าํให้ เปลีย่นใจไม่สบูบุหรี ่ พบวา่  มากกวา่ครึง่ของ
ผูส้บูบหุรี ่ (รอ้ยละ 53.0)  ทีเ่คยเปลีย่นใจไมส่บูบุหรีเ่มือ่นึกถงึขอ้มลูในฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่  
โดยมากกว่าหนึ่งในสี ่(รอ้ยละ 26.6) เคยเปลีย่นใจหลายครัง้  เมื่อพจิารณาตามเขตทีอ่ยู่อาศยั 
พบว่า ผูสู้บบุหรีท่ีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพฯ  มปีระสบการณ์เคยเปลี่ยนใจไม่สูบบุหรีห่ลายครัง้
เพราะนึกถงึฉลากคาํเตอืน  ในสดัสว่นทีต่ํ่ากวา่ผูส้บูบหุรีท่ ีอ่ยูใ่นเขตชนบท และเขตเมอืง (รอ้ยละ 
13.8  รอ้ยละ 25.6  และรอ้ยละ 30.9 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.3จ)  
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การเปลีย่นแปลงขอ้ความและขนาดของขอ้ความสารพษิหรอืสารเคมบีนซองบุหรีม่ ี
สว่นสาํคญัทีท่าํใหผู้ส้บูบหุรีร่บัรูถ้งึอนัตรายจากการสบูบุหรี ่ จากการสาํรวจพบวา่ ผูส้บูบุหรี่
สว่นใหญ่ (รอ้ยละ 82.4) คิดถึงข้อมูลเกีย่วกบัสารพิษหรือสารเคมีบนซองบุหรีว่่าเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ เมื่อพจิารณาตามเขตทีอ่ยู่อาศยั พบว่า ผูส้บูบุหรีใ่นเขตกรุงเทพฯ 
เพยีงหนึ่งในสาม (รอ้ยละ 34.0) ทีร่ายงานว่าเคยคดิถงึขอ้มลูเกีย่วกบัสารพษิหรอืสารเคมี
บนซองบุหรีว่า่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพบอ่ย หรอืบอ่ยมาก  ซึง่เป็นสดัสว่นทีต่ํ่ากวา่ผูส้บูบุหรี่
ในเขตเมอืง (รอ้ยละ 43.7) และเขตชนบท (รอ้ยละ 52.3) (ตาราง 3.3.3ฉ) 

 
การรบัรู้บริการสายด่วนเลิกบหุร่ี 
 

บรกิารสายดว่นเลกิบุหรี ่เป็นความพยายามหนึ่งทีจ่ะชว่ยใหผู้ส้บูบุหรีเ่ลกิสบูบุหรีไ่ด ้ 
การสาํรวจพบว่า ผูส้บูบุหรีเ่กนิครึง่ (รอ้ยละ 56.4) ทีร่บัรู้ว่ามีเบอรโ์ทรศพัทส์ายด่วนเลิก
บุหรีบ่นซองบุหรี ่โดยผูส้บูบุหรีใ่นเขตกรุงเทพฯ รบัรูว้่ามเีบอรโ์ทรศพัท์สายด่วนเลกิบุหรี่
บนซองบุหรีใ่นสดัส่วนทีส่งูกว่าผูส้บูบุหรีใ่นเขตเมอืงและเขตชนบทมาก (รอ้ยละ 81.8 รอ้ยละ 
58.0 และรอ้ยละ48.0 ตามลําดบั) (ตาราง 3.3.3ช)  ในสว่นของความสนใจทีจ่ะใช้บริการ
สายด่วนเลิกบุหรี ่ พบวา่ มากกว่าครึง่ของผูส้บูบุหรี ่ (รอ้ยละ 54.3) ใหค้วามสนใจทีจ่ะใช้
บรกิารนี้  ผูสู้บบุหรีท่ี่ตอบว่า สนใจทีจ่ะใช้บรกิารนี้มากมรีอ้ยละ 16.1  สนใจบ้าง ร้อยละ 
23.1 และสนใจเล็กน้อย ร้อยละ 15.1  เป็นทีน่่าสงัเกตว่าผู้สูบบุหรีเ่กอืบร้อยละ 50 ทีไ่ม่
สนใจใชบ้รกิารสายด่วนเลกิบุหรี ่ เมื่อพจิารณาตามเขตทีอ่ยู่อาศยัพบว่า ผูสู้บบุหรีใ่นเขต
ชนบทใหค้วามสนใจในบรกิารสายด่วนเลกิบุหรีม่าก   ในสดัสว่นทีส่งูกว่าเขตเมอืงและเขต
กรงุเทพฯ (รอ้ยละ 19.9 รอ้ยละ 13.8 และรอ้ยละ 6.7 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.4) 
 

ความคิดเหน็เร่ืองผูนํ้าศาสนากบัการจงูใจให้เลิกบหุร่ี 
 

ปจัจยัหนึ่งที่มสี่วนช่วยให้เลกิสูบบุหรี่นอกเหนือจากบรกิารสายด่วนเลกิบุหรี ่คอื 
การชีแ้นะจากผูนํ้าศาสนา การสาํรวจไดถ้ามความคดิเหน็เรือ่งผูนํ้าศาสนากบัการจงูใจให้
เลิกสูบบุหรี ่ขอ้มลูชีว้่า ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่ (รอ้ยละ 77.4) เหน็ว่า ผูนํ้าทางศาสนามสีว่นจูงใจ
ใหเ้ลกิสบูบุหรี ่เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบว่า ผูส้บูบุหรีใ่นเขตชนบทมคีวามเหน็ว่า 
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ผูนํ้าศาสนามสีว่นชว่ยจงูใจในการเลกิสบูบุหรีม่าก  ในสดัสว่นทีส่งูกวา่ผูส้บูบุหรีใ่นเขตเมอืง 
และเขตกรงุเทพฯ (รอ้ยละ 36.4 รอ้ยละ 26.3 และรอ้ยละ 15.0 ตามลาํดบั)  (ตาราง 3.3.5) 
 

ความเช่ือมัน่ท่ีจะเลิกสบูบุหร่ีได้สาํเรจ็ 
 

เมื่อพจิารณาถงึประเดน็ ความแน่ใจทีผู่้สูบบุหรีคิ่ดว่าจะเลิกสูบบุหรีไ่ด้สาํเรจ็ 
ในอีก 6 เดือนข้างหน้า  การสาํรวจรอบที ่6 น้ี พบวา่   ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่แน่ใจว่าจะเลกิสบู
บุหรีไ่ดส้ําเรจ็  โดยร้อยละ 29.9 แน่ใจมาก/แน่ใจอย่างยิง่ว่าจะเลกิสูบบุหรีไ่ดส้ําเรจ็  และ
รอ้ยละ 35.5 แน่ใจเลก็น้อย ในขณะทีม่ผีูส้บูบุหรีร่อ้ยละ 34.6 ทีไ่มแ่น่ใจเลยวา่จะเลกิสบูบหุรี่
ไดส้าํเรจ็  เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั  พบวา่ ผูส้บูบหุรีม่คีวามแน่ใจทีจ่ะเลกิสบูบุหรีไ่ด้
สาํเรจ็ในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนั ทัง้ในเขตกรงุเทพฯ  เขตเมอืง  และเขตชนบท  (ตาราง 3.3.6) 

 

ความคิดเหน็ต่อบริษทัท่ีผลิตบหุร่ี 
 

ความคิดเห็นของผู้สูบบุหรีที่มี่ต่อบริษัทผลิตบุหรี ่ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มี
ความสาํคญั และการสาํรวจนี้ใหค้วามสนใจในการตดิตาม  จากขอ้มลูพบวา่ ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่ 
เหน็ว่า รฐับาลควรดาํเนินการแกป้ญัหาความเสยีหายจากการสบูบุหรีใ่หม้ากกวา่นี้ (รอ้ยละ 
94.9) รฐับาลควรควบคุมราคาผลติภณัฑย์าสบู  แมว้่าบางครัง้จะทําใหร้าคาบุหรีแ่พงขึน้ 
(รอ้ยละ 72.5)  บรษิทัทีผ่ลติยาสบูควรถูกจํากดัใหจ้ดัทําซองบุหรีแ่บบเรยีบๆ หา้มใชส้สีนั
สวยงาม (รอ้ยละ 67.3)  อยา่งไรกต็าม ผูส้บูบุหรีร่อ้ยละ 21.4 มองวา่ บรษิทับุหรีไ่ดท้าํสิง่ดีๆ  
ให้กบัสงัคมไทย  เมื่อพจิารณาตามเขตที่อยู่อาศยั พบว่า ผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในกรุงเทพฯ มี
ทศันคตใินทางบวกต่อบรษิทัทีผ่ลติบุหรีม่ากกว่าผูสู้บบุหรีท่ีอ่ยู่ในเขตชนบทและเขตเมอืง 
โดยเหน็วา่ บรษิทับุหรีไ่ดท้าํสิง่ดีๆ  ใหก้บัสงัคมไทย (รอ้ยละ 28.5  รอ้ยละ 20.9 และรอ้ยละ 
18.5 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.7) 
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การเคยเหน็การส่งเสริมการขายบหุร่ี 
 

กฏหมายหา้มการส่งเสริมการขายบุหรีทุ่กรปูแบบมวีตัถุประสงค ์ เพื่อลดจาํนวน
ผูส้บูบหุรีใ่หน้้อยลงและป้องกนัไมใ่หเ้กดิผูส้บูบุหรีห่น้าใหม ่การสาํรวจในรอบที ่6  พบวา่  มี
ผูส้บูบุหรีเ่พยีงสว่นน้อยทีเ่คยเหน็การสง่เสรมิการขายบุหรี ่ กล่าวคอื  รอ้ยละ 9.1 เคยเหน็
เสือ้ผา้หรอืของใชท้ีม่ยี ีห่อ้  หรอืโลโกข้องบุหรี ่ และรอ้ยละ 4.3 เคยเหน็การแขง่ขนักฬีาที่
ได้รบัการสนับสนุนหรอืมคีวามสมัพนัธ์กบับรษิัทที่ผลิตบุหรี ่ เมื่อพจิารณาตามเขตที่อยู่
อาศยั พบว่า ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพฯ เคยเหน็การส่งเสรมิการขายบุหรีใ่นสดัส่วนทีสู่ง
กว่าผูส้บูบุหรีใ่นเขตเมอืง และเขตชนบท  โดยรอ้ยละ 13.5 ของผูส้บูบุหรีใ่นเขตกรุงเทพฯ 
เคยเหน็เสือ้ผา้หรอืของใชท้ีม่ยีีห่อ้  หรอืโลโกข้องบุหรี ่ ซึง่สงูกว่าประสบการณ์ดงักล่าวในเขต
เมอืง (รอ้ยละ 9.5) และในเขตชนบท(รอ้ยละ 7.6)  ผูส้บูบุหรีใ่นเขตกรุงเทพฯ เคยเหน็การ
แข่งขนักีฬาที่ได้รบัการสนับสนุนหรือมีความสมัพนัธ์กับบริษัทที่ผลิตบุหรี่ร้อยละ 6.3 
สําหรบัประสบการณ์ดงักล่าวในเขตเมอืง คอื ร้อยละ 6.0 และเขตชนบท คอื รอ้ยละ 2.8 
(ตาราง 3.3.8) 
 
ทศันคติต่อการสบูบุหร่ี 
 
 การสาํรวจน้ีมคีาํถามทีเ่กีย่วกบัทศันคตติ่อการสบูบุหรีใ่น 3 ประเดน็คอื สงัคมไทย
ไม่ยอมรบัการสูบบุหรี ่ การสูบบุหรีข่องผูห้ญิงเป็นเรื่องทีย่อมรบัได ้ และการสบูบุหรีข่อง
ผูช้ายเป็นเรือ่งทีย่อมรบัได ้
 

สาํหรบัประเดน็แรก สงัคมไทยไม่ยอมรบัการสูบบุหรี ่พบว่า ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่ 
(รอ้ยละ 84.8) เหน็ดว้ยหรอืเหน็ดว้ยอยา่งยิง่กบัขอ้ความดงักลา่ว  มเีพยีงสว่นน้อยทีต่อบวา่ 
ไมเ่หน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ (รอ้ยละ 8.6) เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบว่า ผูส้บู
บุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพฯ เหน็ดว้ยหรอืเหน็ดว้ยอยา่งยิง่กบัขอ้ความดงักล่าวในสดัสว่นทีต่ํ่า
กว่าผู้สูบบุหรี่ในเขตเมืองและเขตชนบท (ร้อยละ 77.1 ร้อยละ 84.2 และร้อยละ 87.1  
ตามลาํดบั)  (ตาราง 3.3.9)  
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สาํหรบัประเดน็ การสูบบุหรีข่องผูห้ญิงเป็นเรือ่งทีย่อมรบัได้ นัน้ พบว่า ผูส้บูบุหรี่
สว่นใหญ่ (รอ้ยละ 78.7) ไมเ่หน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่กบัขอ้ความนี้ และมเีพยีงรอ้ยละ 16.2 
ทีเ่หน็ดว้ยหรอืเหน็ดว้ยอยา่งยิง่กบัขอ้ความน้ี  เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบว่า ผูส้บู
บุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพฯ เหน็ดว้ย หรอืเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ว่าการสบูบุหรีข่องผูห้ญงิเป็นเรือ่ง
ทีย่อมรบัได ้ ในสดัสว่นทีส่งูกว่าผูส้บูบุหรีใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท  (รอ้ยละ 33.5 รอ้ยละ 15.0 
และรอ้ยละ 11.8 ตามลาํดบั)  (ตาราง 3.3.10) 

 
สําหรบัประเดน็  การสูบบุหรีข่องผู้ชายเป็นเรือ่งทีย่อมรบัได้ พบว่า ผูสู้บบุหรี่

ประมาณครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 50.5) เหน็ดว้ยหรอืเหน็ดว้ยอยา่งยิง่กบัขอ้ความนี้  ขณะทีม่ากกวา่
หนึ่งในหา้ทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่กบัขอ้ความน้ี  ชีใ้หเ้หน็ว่าผูส้บูบุหรีย่อมรบั
การสบูบุหรีข่องผูช้ายในสดัสว่นทีส่งูกวา่การสบูบุหรีข่องผูห้ญงิ  เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั 
พบวา่ ผูส้บูบุหรีใ่นเขตกรงุเทพฯ  เหน็ดว้ยหรอืเหน็ดว้ยอยา่งยิง่กบัขอ้ความนี้ในสดัสว่นทีส่งู
กวา่ผูส้บูบุหรีใ่นเขตชนบท และเขตเมอืง (รอ้ยละ 65.4  รอ้ยละ 48.2 และรอ้ยละ46.8 ตามลาํดบั) 
(ตาราง 3.3.11) 
 
ความคิดเหน็ต่อการห้ามวางโชวบ์หุร่ี ณ จดุขาย 
 

มาตรการหนึ่งทีช่ว่ยป้องกนัไมใ่หม้ผีูส้บูหน้าใหมเ่พิม่ขึน้ คอื กฎหมายการหา้มวาง
โชวผ์ลติภณัฑ์บุหรี ่ณ จุดขาย จากการสาํรวจในรอบที ่6 ในประเดน็ของความสาํเรจ็ใน
การออกกฎหมายห้ามวางโชว์ผลิตภณัฑ์บุหรี ่ณ จุดขาย  พบว่า ผู้สูบบุหรีส่่วนใหญ่ 
(รอ้ยละ 74.2) เหน็ว่า กฎหมายดงักล่าวประสบความสาํเรจ็  โดยทีร่อ้ยละ 30.9 ของผูสู้บ
บุหรีร่ะบุว่า กฎหมายดงักล่าวประสบความสําเรจ็อย่างยิง่ และรอ้ยละ 43.3 ระบุว่าประสบ
ความสําเรจ็บ้าง  เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศยัพบว่า ผู้สูบบุหรี่ในเขตเมอืงและเขต
ชนบท  ทีเ่หน็ว่ากฎหมายดงักล่าวประสบความสาํเรจ็มสีดัส่วนใกลเ้คยีงกนั (รอ้ยละ 76.2 
และร้อยละ 76.1)  ในขณะที่ผู้สูบบุหรีใ่นเขตกรุงเทพฯ เหน็ว่า กฎหมายดงักล่าวประสบ
ความสาํเรจ็ในสดัสว่นทีต่ํ่ากวา่คอื รอ้ยละ 64.2  (ตาราง 3.3.12 )  
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ในส่วนของการสนับสนุนกฎหมายห้ามวางโชว์ผลิตภณัฑ์บุหรี ่ณ จุดขาย  
พบว่า ผูส้บูบุหรีส่่วนใหญ่ (รอ้ยละ 88.5) เหน็ว่า ควรสนับสนุนกฎหมายดงักล่าว  มเีพยีง
รอ้ยละ 11.5 ทีไ่ม่สนับสนุนกฎหมายดงักล่าว เมื่อเปรยีบเทยีบเขตทีอ่ยู่อาศยัพบว่า ผูสู้บ
บุหรีส่นบัสนุนกฎหมายดงักลา่วในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกนั  ทัง้ในเขตกรงุเทพฯ เขตเมอืง และ
เขตชนบท (รอ้ยละ 89.5  รอ้ยละ 90.2  และรอ้ยละ 87.4 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.13) 

 
ความคิดเหน็ต่อการขึน้ราคาบหุร่ี และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสบูบุหร่ี 
 

ประเทศไทยมกีารขึน้ภาษบีุหรี ่ครัง้ล่าสุดเมื่อปี 2552 ก่อนการสาํรวจรอบที ่6 ซึ่ง
ผลจากการสํารวจ  ในประเดน็ของความคิดเหน็เกีย่วกบัการข้ึนราคาบุหรีแ่ละยาเส้น 
พบวา่ ผูส้บูบุหรีเ่กอืบครึง่ (รอ้ยละ 48.0) เหน็ดว้ยกบัการขึน้ราคาบุหรีแ่ละยาเสน้  ในขณะ
ทีร่อ้ยละ 42.3 ของผูส้บูบุหรีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัการขึน้ราคาบุหรีแ่ละยาเสน้  เมือ่พจิารณาตาม
เขตที่อยู่อาศยั พบว่า ผู้สูบบุหรี่ในเขตชนบทเหน็ด้วยกบัการขึ้นราคาบุหรีแ่ละยาเส้นใน
สดัสว่นทีส่งูกวา่ผูส้บูบุหรีใ่นเขตเมอืงและเขตกรงุเทพฯ (รอ้ยละ 52.6 รอ้ยละ 47.2 และรอ้ยละ 
33.6 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.14) 

 
สาํหรบัประเดน็ของ ความคิดเหน็เกีย่วกบัการขึ้นราคาบุหรีแ่ละยาเส้นทาํให้

คิดทีจ่ะเลิกสูบบุหรี ่ พบว่า  ผูสู้บบุหรีส่่วนใหญ่ (รอ้ยละ 73.2) เหน็ว่า การขึน้ราคาบุหรี่
และยาเสน้ทาํใหค้ดิทีจ่ะเลกิสบูบุหรี ่  และมเีพยีงรอ้ยละ 26.8 เหน็วา่ การขึน้ราคาบุหรีแ่ละ
ยาเส้นไม่ทําให้คดิที่จะเลกิสูบบุหรี่  เมื่อเปรยีบเทยีบตามเขตที่อยู่อาศยั  พบว่า การขึ้น
ราคาบุหรีแ่ละยาเสน้ทาํใหผู้ส้บูบุหรีใ่นเขตชนบท คดิทีจ่ะเลกิสบูบุหรีใ่นสดัสว่นทีส่งูกวา่ผูส้บู
บุหรีใ่นเขตเมอืง และเขตกรงุเทพฯ (รอ้ยละ 79.3 รอ้ยละ 71.5 และรอ้ยละ 55.2 ตามลาํดบั) 
(ตาราง 3.3.15) 

 
ในส่วนของ ผลของการขึ้ นราคาบุหรีโ่รงงานและบุหรีม่วนเองต่อการ

เปลีย่นแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี ่พบวา่  ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่ (รอ้ยละ 63.0)  รายงาน
วา่ การขึน้ราคาบุหรีโ่รงงานและบุหรีม่วนเองทาํใหส้บูบุหรีล่ดลง และรอ้ยละ 35.8 ของผูส้บู
บุหรีร่ายงานวา่สบูบหุรีเ่ทา่เดมิ  เมือ่พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบว่า  ผูส้บูบุหรีใ่นเขตกรุงเทพฯ  
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ทีร่ะบุวา่การขึน้ราคาบหุรีโ่รงงานและบหุรีม่วนเองทาํใหส้บูบุหรีล่ดลงมสีดัสว่นทีต่ํ่ากวา่ผูส้บู
บุหรีใ่นเขตเมอืง และเขตชนบท  (รอ้ยละ 48.9 รอ้ยละ 64.4 และรอ้ยละ 66.3 ตามลาํดบั) 
(ตาราง 3.3.16) 

 
ประเด็นของ การขึ้นราคาบุหรีโ่รงงานและบุหรีม่วนเองส่งผลกระทบกบั

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนัของท่านเพิม่ข้ึนหรือไม่  พบว่า ผูส้บูบุหรีป่ระมาณสองในสาม 
(รอ้ยละ 65.1) เหน็วา่ การขึน้ราคาบุหรีโ่รงงานและบุหรีม่วนเองสง่ผลกระทบต่อคา่ใชจ้า่ยใน
ชวีติประจาํวนั  โดยทีร่อ้ยละ 45.6 ของผูส้บูบุหรีเ่หน็วา่ การขึน้ราคาบุหรีโ่รงงานและบุหรีม่วนเอง
สง่ผลกระทบบา้งต่อคา่ใชจ้่ายในชวีติประจาํวนั  และรอ้ยละ 19.5 ของผูส้บูบุหรีเ่หน็วา่ การ
ขึน้ราคาบุหรีโ่รงงานและบุหรีม่วนเองสง่ผลกระทบมากต่อค่าใชจ้่ายในชวีติประจําวนั  เมือ่
พจิารณาตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบวา่ ผูส้บูบุหรีใ่นเขตชนบท เหน็วา่  การขึน้ราคาบุหรีโ่รงงาน
และบุหรีม่วนเองสง่ผลกระทบมากต่อคา่ใชจ้า่ยในชวีติประจําวนัในสดัสว่นทีส่งูกว่าผูส้บูบุหรีใ่น
เขตเมอืงและเขตกรงุเทพฯ (รอ้ยละ 22.7 รอ้ยละ 17.8 และรอ้ยละ 11.9 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.17) 
 

3.4 เปรียบเทียบความรู้ การรบัรู้ และความคิดเหน็ของผูส้บูบหุร่ีและผู้เลิกสบูบหุร่ี  
 

ในส่วนน้ี นําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างผู้สูบบุหรี่และผู้เลิกสูบบุหรี่ ใน
ประเดน็ต่อไปนี้ คอื ความรู้เรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ แหล่งที่เคยเหน็การ
โฆษณาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอนัตรายจากการสูบบุหรี ่ การรบัรูฉ้ลากคําเตอืนบนซองบุหรี ่การ
จํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในบ้าน ความเห็นต่อการจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ 
สถานทีท่ํางาน  การไดร้บัคําแนะนําหรอืขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัการเลกิสูบบุหรี ่และการรบัรู้
การรณรงคต์อ่ตา้นการสบูบุหรี ่
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ความรู้เร่ืองผลกระทบจากการสบูบหุร่ีต่อสขุภาพ  
 

ความรูเ้รือ่งผลกระทบจากการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัดมีาก  โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเกือบทัง้หมดมคีวามรู้ว่า  ควนับุหรี่มอืสองทําให้เป็นมะเรง็ปอดในผู้ไม่สูบบุหรี ่ 
บุหรีท่ําใหแ้ก่เรว็กว่าอายุในผูส้บูบุหรี ่ และบุหรีท่าํใหเ้ป็นมะเรง็ช่องปากในผูส้บูบุหรี ่(รอ้ยละ 97.7 
รอ้ยละ 93.7 และรอ้ยละ 92.7 ตามลาํดบั)  
 

เมื่อเปรยีบเทยีบกลุ่มตวัอย่างผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูเ้ลกิ
สบูบุหรีม่คีวามรูด้กีวา่กลุ่มผูส้บูบุหรีใ่นทุกประเดน็ เช่น รอ้ยละ 94.4 ของผูเ้ลกิสบูบุหรีม่คีวามรู้
วา่ การสบูบุหรีท่าํใหเ้กดิโรคหลอดเลอืดสมอง (ลิม่เลอืดในสมอง) ในผูส้บูบุหรี ่ในขณะทีร่อ้ยละ 
88.6 ของผูส้บูบุหรีม่คีวามรูด้งักล่าว  ประเดน็ทีผู่ส้บูบุหรีม่คีวามรูใ้นสดัส่วนทีส่งูสุด คอื 
ควนับุหรีม่อืสองทาํใหเ้ป็นมะเรง็ปอดในผูไ้มส่บูบุหรี ่(รอ้ยละ 97.3) เชน่เดยีวกบักลุ่มผูเ้ลกิ
สบูบุหรี ่(รอ้ยละ 98.9)  อยา่งไรกต็าม ประเดน็ทีผู่ส้บูบุหรีม่คีวามรูใ้นสดัสว่นทีต่ํ่าทีส่ดุ คอื 
การสูบบุหรี่ทําให้อวัยวะส่วนปลายชา ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดํา เน่า และต้องตัดทิ้ง 
(Gangrene) (ร้อยละ 66.6) ส่วนผู้เลิกสูบบุหรี่มคีวามรู้ในสดัส่วนที่ตํ่าที่สุด คอื บุหรี่เป็น
สาเหตุทาํใหท้ารกในครรภแ์ทง้ (รอ้ยละ 78.5) (ตาราง 3.4.1) 
 

แหล่งท่ีเคยเหน็การโฆษณาให้ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายจากการสบูบุหร่ี   
  

ผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรีส่ว่นใหญ่รายงานว่าเคยเหน็การโฆษณาใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
อนัตรายจากการสบูบุหรีบ่นซองบุหรี ่และโทรทศัน์ (รอ้ยละ 86.3 และรอ้ยละ 83.7 ตามลาํดบั)  
ผูส้บูบหุรีเ่หน็จากซองบุหรีส่งูเป็นอนัดบัหน่ึง (รอ้ยละ 88.1) สว่นผูเ้ลกิสบูบุหรีเ่หน็จากโทรทศัน์
สงูเป็นอนัดบัหนึ่ง (รอ้ยละ 81.5)  (ตาราง 3.4.2) 
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การรบัรู้ฉลากคาํเตือนบนซองบหุร่ี  
 

 ในเรือ่งการสงัเกตเหน็ฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี ่ การสาํรวจ พบวา่ ผูส้บูบุหรี่
สงัเกตเหน็ฉลากคาํเตอืนในสดัสว่นทีส่งูกวา่ผูเ้ลกิสบูบหุรี ่ (รอ้ยละ 93.6 และรอ้ยละ 69.5 ตามลาํดบั) 
โดยเฉพาะผูส้บูบุหรีร่อ้ยละ 82.7 รายงานวา่ สงัเกตเหน็บอ่ยหรอืบอ่ยมาก เปรยีบเทยีบกบั
รอ้ยละ 45.7 ในกลุม่ผูเ้ลกิสบูบหุรี ่(ตาราง 3.4.3) 
  

 เมื่อสอบถาม การพิจารณาหรืออ่านฉลากคาํเตือนบนซองบุหรีอ่ย่างใกล้ชิด 
พบวา่ ผูส้บูบุหรีพ่จิารณาหรอือ่านฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีอ่ยา่งใกลช้ดิในสดัสว่นทีส่งูกวา่
ผูเ้ลกิสบูบุหรี ่ (รอ้ยละ 90.0 และรอ้ยละ 75.9 ตามลาํดบั) โดยครึง่หนึ่งของผูส้บูบุหรีร่ายงานว่า 
พจิารณาหรอือ่านอย่างใกลช้ดิบ่อยหรอืบ่อยมาก (รอ้ยละ 47.3) เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 
32.9 ในกลุม่ผูเ้ลกิสบูบหุรี ่(ตาราง 3.4.4) 
 
การจาํกดัพืน้ท่ีสบูบหุร่ีภายในบา้น  
 

ในภาพรวม  กลุ่มตวัอย่างอยู่บ้านที่ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบ้านมสีดัส่วนสูงสุด   
(รอ้ยละ 38.8)   เมือ่พจิารณาการจํากดัพืน้ทีส่บูบุหรีภ่ายในบา้นตามสถานภาพการสบูบุหรี่
พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งผูส้บูบหุรีอ่ยูบ่า้นทีไ่มม่ขีอ้หา้มเรือ่งการสบูบุหรีใ่นบา้นในสดัสว่นสงูกวา่
ผูเ้ลกิสบูบุหรี ่(รอ้ยละ 36.9 และรอ้ยละ 23.7 ตามลาํดบั) ในทางกลบักนั ผูเ้ลกิสบูบุหรีอ่ยูบ่า้นที่
ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในบ้านมีสดัส่วนสูงกว่าผู้สูบบุหรี่ (ร้อยละ 54.8 และร้อยละ 34.2 
ตามลาํดบั)  (ตาราง 3.4.5) 
 

ความเหน็ต่อการจาํกดัพืน้ท่ีสบูบหุร่ีในสถานท่ีสาธารณะ  
 

ในเรื่องความคดิเหน็ต่อการไม่อนุญาตใหส้บูบุหรีใ่นสถานทีส่าธารณะ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ว่าไม่ควรอนุญาตใหส้บูบุหรีเ่ลยในทีส่าธารณะ สถานทีท่ํางานทีเ่ป็น
อาคาร รา้นอาหาร และไนทค์ลบัทีม่เีครือ่งปรบัอากาศ  โดยสถานทีท่ีก่ลุ่มตวัอยา่งเหน็ว่าไม่
ควรให้สูบบุหรี่เลยในสดัส่วนที่สูงที่สุดสามอันดับแรก คือ รถโดยสารสาธารณะที่ไม่มี
เครื่องปรับอากาศ สถานที่ทํางานที่เป็นอาคาร และไนท์คลับ ดิสโก้เทค หรือบาร์ที่มี
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เครื่องปรบัอากาศ   ความคดิเหน็ดงักล่าวไมแ่ตกต่างกนัทัง้ในกลุ่มผูส้บูบุหรีแ่ละกลุ่มผูเ้ลกิ
สบูบุหรี ่ อย่างไรกต็าม สดัส่วนของผูเ้ลกิสูบบุหรีท่ีเ่หน็ว่าไม่ควรอนุญาตใหส้บูบุหรีเ่ลยสูง
กวา่ผูส้บูบุหรี ่ในทุกๆ  ประเภทของสถานทีส่าธารณะ (ยกเวน้ในรถโดยสารสาธารณะทีไ่มม่ี
เครือ่งปรบัอากาศทีท่ัง้สองกลุม่เหน็วา่ไมค่วรอนุญาตใหส้บูบุหรีเ่ลยในสดัสว่นทีส่งูมากพอๆ กนั) 
(ตาราง 3.4.6) 
 

การจาํกดัพืน้ท่ีสบูบหุร่ีในสถานท่ีทาํงาน   
 

สาํหรบัการจํากดัพืน้ทีส่บูบุหรีใ่นทีท่ํางาน พบว่า ผูส้บูบุหรีท่ํางานในสถานทีท่ีไ่ม่มี
ขอ้หา้มเรือ่งการสบูบุหรี ่ในสดัสว่นทีส่งูกวา่ผูเ้ลกิสบูบุหรี ่(รอ้ยละ 20.2 และรอ้ยละ 13.5 ตามลาํดบั) 
สว่นผูท้ีเ่ลกิสบูบหุรีท่าํงานในสถานทีท่ีไ่มอ่นุญาตใหส้บูบุหรีภ่ายในตวัอาคารหรอือนุญาตให้
สบูบุหรีไ่ดเ้ฉพาะบางพืน้ทีใ่นตวัอาคารในสดัสว่นทีส่งูกว่าผูส้บูบุหรี ่(รอ้ยละ 86.5 และรอ้ยละ 
79.8 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.4.7) 

 
การได้รบัคาํแนะนําหรือข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการเลิกสบูบหุร่ี  
 

ในประเดน็การไดร้บัคาํแนะนําหรอืขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการเลกิสบูบุหรีข่องกลุ่ม
ตวัอยา่งทีส่บูบุหรีแ่ละเลกิสบูบุหรี ่เฉพาะผูท้ ีเ่คยไปพบแพทยห์รอืบุคคลากรสาธารณสขุนัน้
ภายหลงัจากกลางปี 2554 พบว่า รอ้ยละ 68.2 ของกลุ่มตวัอย่างเคยไดร้บัคาํแนะนําใหเ้ลกิ
สูบบุหรี่ หรอืยงัคงเลิกสูบบุหรี่ต่อไป  ประมาณหน่ึงในสีเ่คยได้รบัแผ่นพบัหรอืใบปลิวที่
แนะนําวธิกีารเลกิสูบบุหรี ่หรอืยงัคงเลกิสบูบุหรีต่่อไป  อย่างไรกต็าม  มเีพยีงรอ้ยละ 8.4 
ของกลุ่มตวัอย่างเท่านัน้ ทีเ่คยไดร้บัความช่วยเหลอื หรอืการส่งต่อไปสถานบรกิารเลกิสบู
บุหรี ่หรอืไดร้บัความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ ใหย้งัคงเลกิสบูบหุรีต่อ่ไป  

 
เมือ่พจิารณาตามสถานภาพการสบูบุหรี ่พบวา่ ผูส้บูบุหรีเ่คยไดร้บัคาํแนะนําใหเ้ลกิ

สูบบุหรี ่หรอืยงัคงเลกิสูบบุหรีต่่อไป ในสดัส่วนที่สูงกว่าผู้เลกิสูบบุหรี ่(รอ้ยละ 70.0 และ 
รอ้ยละ 63.9 ตามลาํดบั) และผูส้บูบุหรีเ่คยไดร้บัแผน่พบัหรอืใบปลวิทีแ่นะนําวธิกีารเลกิสบู
บุหรี ่หรอืยงัคงเลกิสบูบุหรีต่่อไป  ในสดัสว่นทีส่งูกวา่ผูเ้ลกิสบูบุหรีด่ว้ยเชน่กนั (รอ้ยละ 27.6 
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และรอ้ยละ 21.9 ตามลาํดบั) ในขณะที ่ผูท้ีเ่คยไดร้บัความชว่ยเหลอื หรอืการสง่ต่อไปสถาน
บรกิารเลกิสูบบุหรี ่หรอืได้รบัความช่วยเหลอืเพิม่เติม ให้ยงัคงเลิกสูบบุหรีต่่อไปในกลุ่ม
ตัวอย่างที่สูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่มีสดัส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 8.5 และร้อยละ 8.1 
ตามลาํดบั) 

 
ไมถ่งึหนึ่งในสามของกลุ่มตวัอย่างทีร่ายงานว่า มปีระสบการณ์การไดร้บัคาํแนะนํา

หรอืขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการเลกิสบูบุหรี ่ จากสถานบรกิารเลกิสบูบุหรีท่ีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ผูเ้ลกิ
สบูบหุรีไ่ดร้บัคาํแนะนําในสดัสว่นทีต่ํ่ากวา่ผูส้บูบุหรีเ่ลก็น้อย (รอ้ยละ 27.7 และรอ้ยละ 28.8 
ตามลําดบั) ส่วนบรกิารสายด่วนเลกิบุหรีน่ัน้ มผีูไ้ดร้บับรกิารเพยีงรอ้ยละ 3.3 และรอ้ยละ 3.6 
สาํหรบัผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่ตามลาํดบั  (ตาราง 3.4.8)  
 
การรบัรู้การรณรงคต่์อต้านการสบูบหุร่ี 
 

เมื่อสํารวจการเคยเห็นหรือได้ยินเกีย่วกบัการรณรงค์ เรือ่ง “ทําไมผู้ใหญ่
เตือนเดก็ว่าบุหรีไ่ม่ดี แล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมเลิกสูบบุหรี”่ ของกลุ่มตวัอย่างทีสู่บบุหรีแ่ละ
เลกิสูบบุหรี่ พบว่า มเีพยีงหน่ึงในสามของกลุ่มตวัอย่างที่รายงานว่า เคยเหน็หรอืได้ยนิ
เกีย่วกบัการรณรงคฯ์ (รอ้ยละ 33.5) ผูสู้บบุหรีเ่คยเหน็หรอืไดย้นิเกีย่วกบัการรณรงค์ฯ 
มากกวา่ผูเ้ลกิสบูบุหรีเ่ลก็น้อย (รอ้ยละ 34.5 และรอ้ยละ 30.0 ตามลาํดบั)  

 
เมือ่สอบถามถงึผลของการรณรงคต่์อต้านการสูบบุหรีทุ่กรปูแบบนําไปสู่การ

พดูคยุระหว่างสมาชิกในครอบครวั และกลุ่มเพือ่น เกีย่วกบัการสูบบุหรีแ่ละสุขภาพ 
ของกลุ่มตวัอย่างที่สูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งเคยนําประเด็นการ
รณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีไ่ปพดูคุยกนัระหว่างสมาชกิในครอบครวั (รอ้ยละ 53.1) โดยผูเ้ลกิ
สูบบุหรี่เคยนําประเด็นการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ไปพูดคุยกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครวัในสดัสว่นทีม่ากกวา่ผูส้บูบุหรีเ่ลก็น้อย (รอ้ยละ 57.6 และรอ้ยละ 51.9 ตามลําดบั) 
ในส่วนของการพูดคุยในกลุ่มเพื่อน พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งเคยนําประเด็นการรณรงค์
ต่อต้านการสูบบุหรี่ไปพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อน (ร้อยละ 56.2) โดยผู้เลิกสูบบุหรี่เคยนํา



59 

ประเดน็การรณรงคต์่อต้านการสบูบุหรีไ่ปพูดคุยกนัในกลุ่มเพื่อนในสดัสว่นทีม่ากกว่าผูส้บู
บุหรี ่(รอ้ยละ 64.2 และรอ้ยละ 54.0 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.4.9 - 3.4.11) 

 
เมือ่พจิารณาประเดน็ ผลของการรณรงคต่์อต้านการสูบบุหรี ่มีผลยบัยัง้ไม่ให้

ผู้หญิงวยัรุ่นสูบบุหรี ่ของกลุ่มตวัอย่างทีสู่บบุหรีแ่ละเลกิสูบบุหรี ่พบว่า ส่วนใหญ่เหน็ว่า
การรณรงคฯ์  มผีลยบัยัง้ไมใ่หผู้ห้ญงิวยัรุน่สบูบุหรี ่(รอ้ยละ 81.4) ผูเ้ลกิสบูบุหรีม่คีวามเหน็
ในเชงิบวกกบัการรณรงคฯ์  ต่อการยบัยัง้ไมใ่หผู้ห้ญงิวยัรุ่นสบูบุหรีใ่นสดัสว่นทีส่งูกว่าผูส้บู
บุหรี ่โดยรอ้ยละ 42.8 ของผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีเ่หน็วา่การรณรงคฯ์  มผีลยบัยัง้ไมใ่หผู้ห้ญงิวยัรุน่สบู
บุหรีม่าก เทยีบกบัรอ้ยละ 37.7 ของผูส้บูบุหรีท่ีม่คีวามคดิเหน็ดงักล่าว (ตาราง 3.4.12) 
 
3.5  พฤติกรรมการเลิกสบูบหุร่ี  (กลุ่มตวัอย่างท่ีเลิกสบูบหุร่ี) 

 
ในสว่นน้ี นําเสนอประเดน็ ประสบการณ์การเลกิสบูบหุรี ่ เหตุผลทีม่สีว่นชว่ยใหเ้ลกิสบู

บุหรีไ่ด้  ความมัน่ใจที่จะยงัคงเลกิสูบบุหรี่ได้  การประเมนิสุขภาพตนเองตัง้แต่เลกิสูบบุหรี ่ 
และการมเีงนิใชจ้า่ยหลงัจากเลกิสบูบหุรี ่  

 
ประสบการณ์การเลิกสบูบหุร่ี 

 
ขอ้มลูประสบการณ์การเลกิสบูบหุรีข่องผูเ้ลกิสบูบุหรี ่นําเสนอในสองประเดน็ คอื 

ลกัษณะการเลกิสบูบุหรีแ่ละการเคยกลบัไปสบูบุหรี ่ 
 

ผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีเ่ลกิโดยการหยดุทนัท ี มสีดัสว่นสงูกวา่ผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีค่อ่ยๆ ลดปรมิาณ
การสบูบุหรีล่ง (รอ้ยละ 59.1 และรอ้ยละ 40.9 ตามลาํดบั) สอดคลอ้งกนัทัง้ผูเ้ลกิสบูบหุรีท่ ี่
อยูใ่นกรงุเทพฯ เขตเมอืง และเขตชนบท อยา่งไรกต็าม การเลกิสบูบุหรีโ่ดยการหยดุทนัที
สงูสดุในกลุ่มผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง (รอ้ยละ 62.8) รองลงมาคอื  ผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีอ่ยู่
ในเขตชนบท (รอ้ยละ 59.1)  สาํหรบัผูเ้ลกิสบูบหุรีท่ ีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ นัน้ สดัสว่นของผูเ้ลกิ
สบูบหุรีโ่ดยการหยดุทนัทกีบัผูเ้ลกิสบูบหุรีท่ ีค่อ่ยๆ ลดปรมิาณ ไมแ่ตกต่างกนัมากนกั (รอ้ยละ 
52.4 และรอ้ยละ 47.6 ตามลาํดบั)  
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ผูเ้ลกิสบูบุหรีจ่าํนวนหนึ่ง (รอ้ยละ 8.4) เคยหวนกลบัไปสบูบุหรีอ่กีหลงัจากเลกิสบูบหุรี ่
ผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง รายงานวา่เคยกลบัไปสบูบุหรีอ่กีในสดัสว่นทีส่งูทีส่ดุ (รอ้ยละ 9.7) 
ในขณะทีผู่เ้ลกิสบูบหุรีท่ ีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ เคยกลบัไปสบูบหุรีอ่กีในสดัสว่นทีต่ํ่าทีส่ดุ (รอ้ยละ 2.4) 
(ตาราง 3.5.1) 

 
เหตุผลท่ีมีส่วนช่วยให้เลิกสบูบุหร่ีได้ 

 
เหตุผลหรอืแรงผลกัดนัอะไรทีท่าํใหผู้ส้บูบุหรีส่ามารถเลกิสบูบุหรีไ่ด ้จะเป็นขอ้มลูที่

เป็นประโยชน์สาํหรบัการคน้หาแนวทางช่วยเหลอืผูส้บูบุหรีใ่หส้ามารถเลกิสบูบุหรีไ่ด ้จาก
การสาํรวจ พบว่า เหตุผลทีม่ผีูต้อบในสดัสว่นทีส่งูสุด 5 อนัดบัแรก คอื ความตอ้งการเป็น
ตวัอยา่งสาํหรบัเดก็ (รอ้ยละ 97.3) ความกงัวลเรือ่งสขุภาพของตวัเอง (รอ้ยละ 97.1) ความ
กงัวลเรือ่งผลกระทบจากการสบูบหุรีต่อ่คนรอบขา้งทีไ่มส่บูบหุรี ่(รอ้ยละ 96.9) ครอบครวัไม่
ยอมรบัการสบูบุหรี ่(รอ้ยละ 96.0) และการทีส่งัคมไทยไมย่อมรบัการสบูบุหรี ่(รอ้ยละ 94.7)  
ส่วนเหตุผลที่มผีู้ตอบในสดัส่วนทีต่ํ่าที่สุด 2 อนัดบั คอื เพื่อนสนิทไม่ยอมรบัการสูบบุหรี ่
(รอ้ยละ 72.1)  และราคาบุหรี ่(รอ้ยละ 78.7)  การใหเ้หตุผลทีม่สีว่นชว่ยใหเ้ลกิสบูบุหรีไ่ดน้ี้ ไม่
แตกต่างมากนักระหว่างผู้เลกิสูบบุหรี่ที่อยู่ในกรุงเทพฯ เขตเมอืง และเขตชนบท แม้ว่า
ลาํดบัทีจ่ะแตกต่างกนับา้ง  (ตาราง 3.5.2) 

 
ความมัน่ใจท่ียงัคงเลิกสบูบหุร่ี 

 
 การเลกิสบูบุหรีเ่ป็นเรือ่งยาก และการดแูลตวัเองไมใ่หก้ลบัไปสบูบุหรีอ่กีกเ็ป็นเรือ่ง

ยากไมย่ิง่หย่อนไปกว่ากนั  ในการสาํรวจนี้ ไดถ้ามถงึความมัน่ใจทีจ่ะยงัคงเลกิสบูบุหรีอ่ยู ่ 
พบว่า ผูเ้ลกิสูบบุหรีเ่กอืบสามในสี ่(รอ้ยละ 70.8) ตอบว่า มัน่ใจอย่างยิง่ทีจ่ะยงัคงเลกิสูบ
บุหรีอ่ยู่  อีกร้อยละ 22.9 ตอบว่า มัน่ใจมาก  สําหรบัผู้ทีเ่ลิกสูบบุหรีท่ี่ตอบว่า มัน่ใจบ้าง 
หรอืไมม่ัน่ใจเลย มเีพยีงรอ้ยละ 6.3  ผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง และเขตชนบท มคีวาม
มัน่ใจอยา่งยิง่หรอืมัน่ใจมาก ในสดัสว่นทีส่งูกว่าผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตกรุงเทพฯ  (รอ้ยละ 
95.2 รอ้ยละ 94.1 และรอ้ยละ 85.7 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.5.3) 
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การประเมินสขุภาพตนเองตัง้แต่เลิกสบูบหุร่ี   
 
เมื่อให้ผู้เลิกสูบบุหรี่ลองประเมนิสุขภาพตนเองตัง้แต่เลิกสูบบุหรี่  พบว่า เกือบ

ทัง้หมด (รอ้ยละ 96.3) เหน็ว่า ตนเองมสีุขภาพดขีึน้หลงัจากเลกิสบูบุหรี ่  สอดคลอ้งกนัทัง้
ผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีอ่ยู่ในเขตชนบท  เขตเมอืง และกรุงเทพฯ (รอ้ยละ 96.9 รอ้ยละ 95.1 และ
รอ้ยละ 95.2 ตามลาํดบั)  สาํหรบัการประเมนิสุขภาพตนเองวา่มสีขุภาพแยล่งตัง้แต่เลกิสบู
บุหรี ่พบว่า ผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีอ่ยู่ในเขตเมอืง รอ้ยละ 2.1 ประเมนิสุขภาพตนเองดงักล่าว แต่
ไมม่ผีูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตกรุงเทพฯ  และเขตชนบท ประเมนิสขุภาพตนเองวา่มสีุขภาพ
แยล่งหลงัจากเลกิสบูบุหรี ่ (ตาราง 3.5.4)   

 
การมีเงินใช้จ่ายหลงัจากเลิกสบูบหุร่ี 

 
ผลการศกึษา เพื่อประเมนิวา่ ผูเ้ลกิสบูบุหรีม่เีงนิใชจ้่ายมากขึน้หรอืไมห่ลงัจากเลกิ

สบูบุหรีแ่ลว้ พบว่า ผูเ้ลกิสบูบุหรีส่ว่นใหญ่ คอื รอ้ยละ 84.5 รายงานว่ามเีงนิใชจ้่ายมากขึน้   
ผูเ้ลกิสบูบุหรีร่อ้ยละ 15.1 ตอบวา่ไมเ่ปลีย่นแปลง และผูส้บูบุหรีจ่ํานวนน้อยมากทีต่อบว่า มี
เงนิใชจ้่ายน้อยลง  ไมแ่ตกต่างกนัมากนักระหวา่งผูเ้ลกิสบูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ  เขตเมอืง 
และเขตชนบท  (ตาราง 3.5.5)  

 
3.6 การรบัรู้นโยบายควบคมุการบริโภคยาสบูและการรณรงคต่์อต้านการ

บริโภคยาสบู ระหว่างการสาํรวจรอบท่ี 1 ถึงรอบท่ี 6 (กลุ่มตวัอย่างผูส้บู
บหุร่ีและผูเ้ลิกสบูบหุร่ี) 
 

ในสว่นนี้เป็นการนําเสนอในประเดน็การรบัรูก้ารรณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีผ่่านสือ่ต่างๆ  
การรบัรูฉ้ลากคําเตอืนบนซองบุหรี ่ การเหน็การวางโชวบ์ุหรี ่ณ จุดขาย  การเหน็การโฆษณา
บุหรีจ่ากแหล่งต่างๆ  การจาํกดัพืน้ทีส่บูบุหรีใ่นบา้น   การจํากดัพืน้ทีส่บูบุหรีใ่นทีท่าํงาน   และ
ความคดิเหน็เรือ่งการจาํกดัพืน้ทีส่บูบุหรีใ่นทีส่าธารณะ   
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แหล่งที่โฆษณาอันตรายจากการสูบบุหร่ี 

 
เมือ่สอบถามกลุ่มตวัอย่างทีส่บูบุหรีว่ ่า เคยเหน็การโฆษณาอนัตรายจากการสบู

บุหรีจ่ากทีไ่หนบา้ง ผลการสาํรวจจากการเกบ็ขอ้มลูทัง้ 6 รอบ ชีใ้หเ้หน็วา่ ถา้ไมน่บัการเหน็
บนซองบุหรีแ่ลว้ แหล่งโฆษณาทีเ่ขา้ถงึผูส้บูบุหรีส่่วนใหญ่ คอื โทรทศัน์ ทีม่ผีูต้อบมากกว่า
รอ้ยละ 80 รองลงมาคอื โปสเตอร ์มผีูต้อบมากกว่ารอ้ยละ 65 สอดคลอ้งกนัทัง้ 6 รอบ   
ยกเวน้ผลการสาํรวจในรอบที ่2 ซึง่แหล่งโฆษณาอนัตรายจากการสูบบุหรีท่ีม่ผีูต้อบว่าเหน็ 
มากเป็นอนัดบัสอง คอื วทิยุ ส่วนโปสเตอร์มผีู้ตอบมากเป็นอนัดบัสาม   สําหรบัวทิยุเป็น
แหล่งโฆษณาทีม่ผีูต้อบมากเป็นอนัดบัสามในผลการสํารวจรอบที ่1 รอบที ่3 และรอบที่ 4  
แต่ตกลงมาเป็นอนัดบัหา้ในการสาํรวจรอบที ่5 และรอบที ่6   ในขณะทีแ่หล่งโฆษณาทีแ่ซง
หน้าวทิยุขึ้นมาเป็นอนัดบัสาม ในการสํารวจรอบที่ 5 และรอบที่ 6 คอื การโฆษณาตาม
กระจกรา้นคา้ หา้ง หรอืภายในรา้นคา้  หรอืในรา้นคา้ทีข่ายบุหรี ่  อยา่งไรกต็าม มขีอ้สงัเกตวา่ 
สดัส่วนการตอบว่าเคยเห็นโฆษณาอันตรายจากการสูบบุหรี่มแีนวโน้มลดลงในเกือบทุก
แหล่งทีเ่หน็  ยกเว้นการโฆษณาผ่านภาพยนตร์ทีม่ผีู้ตอบว่าเคยเหน็มากขึน้ในรอบหลงัๆ 
(เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 37.4 ในรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 47.7 ในรอบที ่5 และรอ้บที ่6) (ตาราง 3.6.1 
และภาพ 3.6.1) 
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ภาพ 3.6.1 แหลง่ทีเ่หน็โฆษณาอนัตรายจากการสบูบุหรีใ่นการสาํรวจรอบที ่1 - 6 

 
 
 
 

รอ้ยละ 
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ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  
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การสงัเกตเหน็ฉลากคาํเตือนบนซองบุหร่ี 
 

เมื่อพิจารณาการเห็นฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่เปรียบเทียบกันทัง้ 6 รอบ ผล
การศกึษาพบว่า รอ้ยละของผูส้บูบุหรีท่ีต่อบว่าสงัเกตเหน็บ่อยมสีดัสว่นสงูสุด และมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ (จากรอ้ยละ 39.8 ในรอบที ่1 เพิม่เป็นรอ้ยละ 47.0 ในรอบที ่6)  การเพิม่ขึน้เหน็ได้
ชดัเจนทีส่ดุระหวา่งรอบที ่1 และรอบที ่2 (เพิม่จากรอ้ยละ 39.8 เป็นรอ้ยละ 51.0) ผูส้บูบุหรีท่ี่
ตอบว่าสงัเกตเหน็บ่อยมาก มสีดัส่วนสูงเป็นอนัดบัรองลงมา มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ระหว่างรอบที ่2 
รอบที ่3 รอบที ่4 และรอบที ่5 แต่ลดลงเลก็น้อยในรอบที ่6 แมจ้ะยงัสงูมากเป็นอนัดบัสองอยู่
เหมอืนเดมิ การเพิม่ขึน้ของการตอบว่า สงัเกตเหน็บอ่ย และบอ่ยมาก มลีกัษณะผกผนักบัรอ้ยละ
ของผูท้ีต่อบว่า สงัเกตนานๆ ครัง้ หรอืไมเ่คยสงัเกตเลย ซึง่มแีนวโน้มลดลงจากรอบที ่1 ถงึ
รอบที ่5 โดยรอ้ยละของผูท้ีต่อบวา่ไมเ่คยสงัเกตเลยมสีดัสว่นตํ่าสดุ (ตาราง 3.6.2 และภาพ 3.6.2) 
 

 
ภาพ 3.6.2 การสงัเกตเหน็ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีใ่นการสาํรวจรอบที ่1 - 6 
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การพิจารณาหรืออ่านฉลากคาํเตือนอย่างใกล้ชิด 
 

ในเรือ่งการพจิารณาหรอือ่านฉลากคาํเตอืนอยา่งใกลช้ดิ ขอ้มลูจากทัง้ 6 รอบ แสดง
ใหเ้หน็แนวโน้มไปในทางทีด่ขี ึน้ ผูส้บูบุหรีท่ ีต่อบว่า พจิารณาหรอือ่านฉลากคาํเตอืนบ่อย 
เพิม่ขึน้อยา่งชดัเจนระหวา่งรอบที ่1 และรอบที ่ 2 (จากรอ้ยละ 31.8 เป็นรอ้ยละ 47.0) แมว้า่
จะลดลงบา้งหลงัการสาํรวจรอบที ่2 แลว้ (เหลอืรอ้ยละ 42.5 ในรอบที ่3 รอ้ยละ 41.7 ในรอบที ่4 
และรอ้ยละ 36.0 ในรอบที ่5) แต่เพิม่ขึน้เลก็น้อยในรอบที ่ 6 (รอ้ยละ 37.6)  สว่นผูท้ีอ่่าน
นานๆ ครัง้  มีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ แต่มีสดัส่วนสูงขึ้นมากระหว่างรอบที่ 5 และรอบที่ 6 
ในขณะทีผู่ท้ ีต่อบว่า ไมเ่คยอ่านเลย ซึง่มสีดัสว่นน้อยทีสุ่ดนัน้ มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง   
อย่างไรกต็าม สดัสว่นของผูท้ีต่อบว่า ไมเ่คยอ่านเลยปรบัตวัสงูขึน้เลก็น้อยหลงัจากรอบที ่4 
(จากรอ้ยละ 6.6 ในรอบที ่4 เป็นรอ้ยละ 7.4 และรอ้ยละ 10.0 ในรอบที ่5 และรอบที ่6 
ตามลาํดบั)  ทีน่่าสนใจคอื พบว่า ผูท้ีต่อบวา่ พจิารณาหรอือ่านอยา่งใกลช้ดิบ่อยมากมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ตามลาํดบั ยกเวน้การสาํรวจรอบที ่3 (ตาราง 3.6.3 และภาพ 3.6.3)  

 

 
ภาพ 3.6.3 การพจิารณาหรอือ่านฉลากคาํเตอืนอยา่งใกลช้ดิในการสาํรวจรอบที ่1 - 6  
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การหลีกเล่ียงท่ีจะมองหรือคิดถึงฉลากคาํเตือน 
 

ผลของฉลากคําเตอืนอาจดไูดจ้ากปฏกิริยิาของผูส้บูบุหรีว่่า เคยหลกีเลีย่งทีจ่ะมอง
หรอืหลกีเลี่ยงทีจ่ะคดิถงึฉลากคําเตอืนหรอืไม่ ผลการสํารวจพบว่า รอ้ยละของผูสู้บบุหรีท่ี่
ตอบว่า เคยหลกีเลีย่งทีจ่ะมองหรอืหลกีเลีย่งทีจ่ะคดิถงึฉลากคําเตอืนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้จาก
รอบที ่1 ถงึรอบที ่6  โดยเฉพาะจากรอบที ่1 ถงึรอบที ่ 2 ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งชดัเจน (รอ้ยละ 
35.8 เป็นรอ้ยละ 53.9) อยา่งไรกต็าม สดัสว่นของผูส้บูบุหรีท่ีต่อบว่า เคยหลกีเลีย่งทีจ่ะมอง
หรอืหลกีเลีย่งทีจ่ะคดิถงึฉลากคาํเตอืนมแีนวโน้มลดลงหลงัจากรอบที ่ 4 และลดลงจนเหลอื
รอ้ยละ 47.4 ในรอบที ่6 แต่กย็งัสงูกวา่ทีพ่บในรอบที ่1 (ตาราง 3.6.4 และภาพ 3.6.4) 

 

 
ภาพ 3.6.4 การเคยหลกีเลีย่งทีจ่ะมองหรอืคดิถงึฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่

ในการสาํรวจรอบที ่1 - 6   
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ฉลากคาํเตือนทาํให้คิดถึงอนัตรายจากการสบูบุหร่ีต่อสขุภาพ 
 

ในประเดน็ผลของฉลากคาํเตอืนทีท่าํใหค้ดิถงึอนัตรายจากการสบูบุหรีต่่อสุขภาพ ผูท้ี่
ตอบว่า ฉลากคําเตือนทําให้คดิถึงอนัตรายจากการสูบบุหรีท่ี่มตี่อสุขภาพมาก มสีดัส่วน
สงูสดุ ในทกุรอบการสาํรวจ และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ (จากรอ้ยละ 32.1 ในรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 
50.4 ในรอบที ่ 6)  การเพิม่ขึน้เหน็ไดช้ดัเจนระหวา่งรอบที ่1 และรอบที ่2  ในขณะทีผู่ท้ ี่
ตอบว่า ฉลากคําเตอืนไม่ทําใหค้ดิถงึอนัตรายจากการสูบบุหรีท่ีม่ตี่อสุขภาพเลย มสีดัส่วน
ตํ่าทีสุ่ด ในทุกรอบการสาํรวจเช่นเดยีวกนั และมแีนวโน้มลดลง  สว่นผูท้ีต่อบว่า ฉลากคาํ
เตอืนทําให้คดิถงึอนัตรายจากการสูบบุหรีท่ีม่ตี่อสุขภาพบ้าง มสีดัส่วนค่อนขา้งคงทีท่ ัง้ 6 
รอบการสาํรวจ  (ตาราง 3.6.5 และภาพ 3.6.5) 

 

 
ภาพ 3.6.5 ฉลากคาํเตอืนบนซองบหุรีท่าํใหค้ดิถงึอนัตรายจากการสบูบุหรีต่่อสขุภาพ 

ในการสาํรวจรอบที ่1-6 
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ฉลากคาํเตือนบนซองบุหร่ีทาํให้อยากเลิกสบูบหุร่ี 
 

ผลของฉลากคาํเตอืนวา่ มผีลทาํใหอ้ยากเลกิสบูบุหรีห่รอืไม ่ขอ้มลูตัง้แต่รอบที ่1 ถงึ 
รอบที่ 6 ชี้ว่า ฉลากคําเตอืนมผีลทําให้อยากเลกิสูบบุหรีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ กล่าวคอื กลุ่ม
ตวัอยา่งทีส่บูบุหรีท่ีต่อบวา่ ฉลากคาํเตอืนมผีลทาํใหอ้ยากเลกิสบูบุหรีม่ากเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 
29.4 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 41.8 ในการสาํรวจรอบที ่6  ในขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งที่
สบูบหุรีท่ ีต่อบวา่ ฉลากคาํเตอืนมผีลทาํใหอ้ยากเลกิสบูบุหรีบ่า้งมลีกัษณะคอ่นขา้งคงที ่(รอ้ยละ 
29.6 ในรอบที ่1 และรอ้ยละ 29.1 ในรอบที ่6) ในทาํนองเดยีวกนั  กลุ่มตวัอย่างทีส่บูบุหรีท่ ี่
ตอบว่า ฉลากคําเตือนมีผลทําให้อยากเลิกสูบบุหรี่น้อยหรือไม่มผีลเลยมแีนวโน้มลดลง 
(ตาราง 3.6.6 และภาพ 3.6.6) 
 

 
ภาพ 3.6.6 ฉลากคาํเตอืนบนซองบหุรีท่าํใหอ้ยากเลกิสบูบหุรีใ่นการสาํรวจรอบที ่1 - 6  
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การเปล่ียนใจไม่สบูบุหร่ีเม่ือนึกถึงฉลากคาํเตือนบนซองบุหร่ี 
 

สดัส่วนของผูส้บูบุหรีท่ีร่ายงานว่า ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีเ่คยทําใหเ้ปลีย่นใจไม่
สบูบหุรี ่อยา่งน้อย 1 ครัง้ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 45.1 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 
53.0 ในการสํารวจรอบที ่ 6 แต่ระหว่างการสํารวจรอบที ่1 ถงึรอบที ่6 นัน้ สดัส่วนน้ีมี
ลกัษณะขึน้ๆ ลงๆ  โดยเพิม่ขึน้ชดัเจนระหวา่งรอบที ่1 และรอบที ่2  (จากรอ้ยละ 45.1 เป็น
รอ้ยละ 58.9) และระหวา่งรอบที ่3 และรอบที ่4 (จากรอ้ยละ 56.0 เป็นรอ้ยละ 60.6)  ก่อนที่
จะลดลงเหลอืรอ้ยละ   57.3  ในรอบที ่5 และรอ้ยละ 53.0 ในรอบที ่6  เมือ่พจิารณาในรายละเอยีด 
ผู้ที่ตอบว่า ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่เคยทําให้เปลี่ยนใจไม่สูบบุหรี่หลายครัง้ เพิ่มขึ้น
เลก็น้อยจากรอ้ยละ 22.6 ในการสาํรวจรอบที ่ 1 เป็นรอ้ยละ 26.5 ในรอบที ่6 และผูท้ีต่อบวา่ 
ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีเ่คยทาํใหเ้ปลีย่นใจไมส่บูบุหรี ่2-3 ครัง้ เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากรอ้ยละ 
15.8 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 19.4 ในรอบที ่6 (ตาราง 3.6.7 และภาพ 3.6.7) 

 

 
ภาพ 3.6.7 การเปลีย่นใจไมส่บูบหุรีเ่มือ่นึกถงึฉลากคาํเตอืนบนซองบหุรี ่

ในการสาํรวจรอบที ่1-6 

รอ้ยละ 

54.9
41.1 44.0 39.4 42.7 47.0

6.7
16.2

10.3 10.1 6.0 7.1
15.8

21.8

17.3 20.1 19.8 19.4
22.6

20.9

28.4 30.4 31.5
26.5

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

รอบที ่1 รอบที ่2 รอบที ่3 รอบที ่4 รอบที ่5 รอบที ่6
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การเคยเหน็การวางโชวบ์หุร่ี ณ จดุขาย 
 

สดัส่วนที่ผู้สูบบุหรี่ตอบว่าเคยเห็นการวางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย ซึ่งเป็นเรื่องที่
กฏหมายหา้ม มแีนวโน้มสงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง จากรอ้ยละ 17.4 ในการสาํรวจรอบที ่  2  ซึง่
เป็นระยะเริม่ต้นของการบงัคบัใช้กฎหมายนี้  และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30.7 ในรอบที่ 6  
สะทอ้นใหเ้หน็ว่า สถานการณ์การบงัคบัใชก้ฏหมายเพื่อควบคุมการบรโิภยาสูบยงัหย่อนยาน
อยูม่าก (ตาราง 3.6.8 และภาพ 3.6.8) 

 

 
ภาพ 3.6.8 การเคยเหน็การวางโชวบ์ุหรี ่ณ จุดขายในการสาํรวจรอบที ่2-6 
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แหล่งท่ีเหน็การโฆษณาบุหร่ี 
 

แมว้า่การโฆษณาบุหรีไ่มว่า่จะทางตรงหรอืทางออ้มเป็นเรือ่งทีผ่ดิกฏหมาย แต่ผูส้บู
บุหรีจ่ํานวนหนึ่งยงัพบเหน็การโฆษณาบุหรี ่จากการสาํรวจรอบที ่1 ถงึรอบที ่6 ผูส้บูบุหรี่
เคยเหน็การโฆษณาบุหรีต่ามกระจกร้านคา้ทีข่ายบุหรีร่อ้ยละ 3.8 รอ้ยละ 7.7 ร้อยละ 2.7 
รอ้ยละ 11.2 รอ้ยละ 9.3 และรอ้ยละ 10.2 ตามลาํดบั  และผูส้บูบุหรีเ่คยเหน็การโฆษณา
บุหรีจ่ากผูค้า้เรต่ามทอ้งถนนรอ้ยละ 7.1 รอ้ยละ 9.7  รอ้ยละ 4.2  รอ้ยละ 8.5 รอ้ยละ 10.7 
และรอ้ยละ 6.5 ในการสาํรวจรอบที ่1 ถงึรอบที ่6 ตามลาํดบั (ตาราง 3.6.9 และภาพ 3.6.9) 

 

 
ภาพ 3.6.9 แหลง่ทีเ่หน็การโฆษณาบุหรีใ่นการสาํรวจรอบที ่1-6 

 
 
 
 

 

รอ้ยละ 

3.8

7.7

2.7

11.2

9.3
10.2

7.1
9.7

4.2

8.5

10.7

6.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

รอบที ่1 รอบที ่2 รอบที ่3 รอบที ่4 รอบที ่5 รอบที ่6

ตามกระจกรา้นคา้หรอืในรา้นคา้ทีข่ายบุหรี ่ ผูค้า้เรต่ามทอ้งถนน 



72 

การจาํกดัพืน้ท่ีสบูบหุร่ีในบา้น 
 

ผลการสาํรวจทัง้ 6 รอบ ชีใ้หเ้หน็วา่ ในภาพรวม กลุม่ตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูใ่นบา้นที่
ไมอ่นุญาตใหส้บูบุหรีใ่นบา้นเลยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 11.6 ในการสาํรวจรอบที ่ 1 
เป็นรอ้ยละ 38.8 ในการสาํรวจรอบที ่ 6 การเพิม่ขึน้เหน็ไดช้ดัเจนทีส่ดุระหวา่งการสาํรวจ
รอบที ่ 1 และรอบที ่ 2 คอื เพิม่ขึน้ประมาณ 2 เทา่ และเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องในการสาํรวจ
รอบที ่ 3 แมว้า่สดัสว่นนี้จะลดลงเลก็น้อยในการสาํรวจรอบที ่ 4 แต่หลงัจากนัน้กเ็พิม่สงูขึน้
เรือ่ยๆ ในทางตรงขา้ม กลุม่ตวัอยา่งทีต่อบวา่ อยูใ่นบา้นทีอ่นุญาตใหส้บูบุหรีไ่ดท้กุพืน้ทีน่ัน้
มสีดัสว่นลดลงจากประมาณครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 48.8) ในการสาํรวจรอบที ่ 1 เหลอืประมาณ
หนึ่งในสาม (รอ้ยละ 34.0 ในการสาํรวจรอบที ่6) ผลการศกึษาแสดงวา่ การใหค้วามสาํคญั
กบับา้นปลอดบุหรีม่มีากขึน้ตามลาํดบั (ตาราง 3.6.10 และภาพ 3.6.10) 

 

 
ภาพ 3.6.10 การจาํกดัพืน้ทีส่บูบุหรีใ่นบา้นในการสาํรวจรอบที ่1-6 
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การอนุญาตให้สบูบหุร่ีในท่ีทาํงาน 
 

เช่นเดยีวกบัการอนุญาตใหส้บูบุหรีใ่นบา้น เราเหน็แนวโน้มในทางทีด่ขี ึน้ของความ
เขม้งวดเรื่องการสูบบุหรีใ่นที่ทํางาน  จากการสํารวจทัง้ 6 รอบ พบว่า สดัส่วนของกลุ่ม
ตวัอย่างทีต่อบว่า ทํางานอยู่ในสถานทีท่ีไ่ม่อนุญาตใหส้บูบุหรีเ่ลย มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวคอื เพิม่จากรอ้ยละ 44.8 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 59.6 ในการ
สาํรวจรอบที ่6 ในขณะทีก่ารอนุญาตใหส้บูบุหรีไ่ดบ้างพืน้ทีม่แีนวโน้มลดลงจากรอ้ยละ 37.8 
ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 21.3 ในการสาํรวจรอบที ่6 (ตาราง 3.6.11 และภาพ 3.6.11) 

 

 
ภาพ 3.6.11 การอนุญาตใหส้บูบหุรีใ่นทีท่าํงานในการสาํรวจรอบที ่1-6 

 
 
 
 

รอ้ยละ 

44.8 46.5 51.7 53.8 56.0 59.6

37.8 40.6 25.7 25.6 23.7 21.3

17.4 12.9
22.6 20.6 20.3 19.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

รอบที ่1 รอบที ่2 รอบที ่3 รอบที ่4 รอบที ่5 รอบที ่6

สบูบุหรีไ่ดทุ้กพืน้ที ่ 

อนุญาตใหส้บูบุหรีไ่ด้
บางพืน้ทีเ่ทา่นัน้  

ไมอ่นุญาตใหส้บูบุหรี ่ 



74 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัการอนุญาตให้สบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ 
 

ผูสู้บบุหรีส่่วนใหญ่ไม่เหน็ดว้ยกบัการอนุญาตใหสู้บบุหรีใ่นทีส่าธารณะ และความ
คดิเหน็ทีไ่มส่นับสนุนใหม้กีารสบูบุหรีใ่นทีส่าธารณะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากการสาํรวจทัง้ 6 
รอบ พบว่า สถานทีท่ีผู่ต้อบเหน็ว่า ไม่ควรอนุญาตใหสู้บบุหรีเ่ลย ในสดัส่วนทีสู่งทีสุ่ด คอื 
สถานทีท่าํงานทีเ่ป็นตวัอาคาร และในรถโดยสารสาธารณะทีไ่มม่เีครือ่งปรบัอากาศ กล่าวคอื 
มผีูไ้ม่เหน็ดว้ยสูงกว่ารอ้ยละ 90 โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะทีไ่ม่มเีครื่องปรบัอากาศ 
สดัสว่นเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 90.8 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 97.4 ในการสาํรวจรอบที ่
6 สว่นสถานทีท่าํงานทีเ่ป็นตวัอาคารนัน้ สดัส่วนเพิม่ขึน้เลก็น้อย จากรอ้ยละ 90.6 ในการ
สาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 92.6 ในการสาํรวจรอบที ่6  ผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ยใหอ้นุญาตการสบู
บุหรีใ่นไนทค์ลบั/ดสิโกเ้ทค/บารท์ีม่เีครือ่งปรบัอากาศ  มสีดัสว่นเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 81.8 ใน
การสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 86.8 ในการสาํรวจรอบที ่6  สว่นรา้นอาหารและสถานทีส่าธารณะ
อื่นๆ ทีไ่ม่ใชเ้ครื่องปรบัอากาศนัน้ สดัส่วนไม่เหน็ดว้ยใหอ้นุญาตใหม้กีารสูบบุหรีเ่พิม่จาก
รอ้ยละ 69.4 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 81.5 ในการสาํรวจรอบที ่6 สาํหรบัภายนอก
ตวัอาคารของสถานทีท่างศาสนา ซึง่เป็นสถานทีท่ีม่ผีูไ้มเ่หน็ดว้ยกบัการอนุญาตใหส้บูบุหรี่
ในสดัสว่นทีต่ํ่าทีส่ดุนัน้ เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 44.0 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 54.7 ใน
การสาํรวจรอบที ่6  แสดงใหเ้หน็ว่า ในภาพรวม คนสว่นใหญ่แมก้ระทัง่ผูส้บูบุหรีเ่องมองว่า 
การสบูบุหรีใ่นทีส่าธารณะเป็นเรือ่งไมเ่หมาะสม และไม่ควรอนุญาต (ตาราง 3.6.12 และ
ภาพ 3.6.12) 
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92.6

81.5
86.8

97.4

54.7

อบที ่6

75 

 



 
 

 
 

    สว่นท่ี 4 

สรปุ  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะ 

 

โครงการสาํรวจระยะยาวเพื่อตดิตามผลของนโยบายการควบคุมการบรโิภคยาสบู
ในประเทศไทย เป็นโครงการทีอ่อกแบบใหเ้ป็นตวัแทนระดบัประเทศ   จากกรงุเทพฯ และ 4 ภาค 
คอื  เชยีงใหม ่ แพร่  นครราชสมีา  หนองคาย  นครปฐม  สมทุรสาคร นครศรธีรรมราช  และ
สงขลา   เริม่ดําเนินการตัง้แต่การสํารวจรอบที่ 1 (2548) รอบที่ 2 (2549) รอบที ่3 (2551) 
รอบที ่4 (2552) รอบที ่5 (2554) และรอบที ่6 (2555) ประชากรศกึษา คอื หญงิและชายอาย ุ
18 ปีขึน้ไป  ตลอดชวีติเคยสูบบุหรีห่รอืยาเสน้ตัง้แต่ 100 มวนขึน้ไป  และสูบบุหรีห่รอืยาเสน้
อยา่งน้อยอาทติยล์ะ 1 ครัง้   ในชว่งเวลาทีท่าํการสาํรวจ   โดยจาํนวนตวัอยา่งทีสุ่ม่และสมัภาษณ์ได้
ในการสาํรวจรอบที ่1  คอื  2,000 ราย      

 
สาํหรบัการสํารวจรอบที ่6  นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อตดิตามพฤตกิรรมการสูบบุหรีแ่ละ

การเลกิสบูบุหรี ่ ความรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบัการสบูบุหรี ่  และผลกระทบของการสบูบุหรี่
ต่อสุขภาพ  การรบัรูแ้ละความคดิเหน็เกีย่วกบัการรณรงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบูบุหรี ่ และ
เพือ่เปรยีบเทยีบผลกระทบจากนโยบายการควบคมุการบรโิภคยาสบูในประเทศไทย ระหวา่งการ
สํารวจรอบที่ 1  ถึงรอบที่ 6  โดยติดตามกลุ่มตวัอย่างเดมิจากการสํารวจใน 5 รอบที่ผ่านมา  
และสุ่มตวัอย่างใหม่เพิม่เติม  รวมกลุ่มตวัอย่างเก่าและกลุ่มตวัอย่างใหม่  มจีํานวนทัง้สิ้น 
2,162 ราย เป็นผูส้บูบุหรีจ่ํานวน 1,684 ราย และผูเ้ลกิสบูบุหรีจ่ํานวน 478 ราย  เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างเก่าที่เคยถูกสมัภาษณ์จากการสํารวจรอบที่ผ่านมา 1,929 ราย  และเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งใหมจ่าํนวน 233 ราย  เป็นกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ  จาํนวน 311 ราย  อยูใ่น
เขตเมอืงจาํนวน 628 ราย  และอยูใ่นเขตชนบทจาํนวน 1,223 ราย   
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4.1  สรปุ และอภิปรายผล 
 
ลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สงัคม สขุภาพ  และลกัษณะทางด้านจิตวิทยา 
       

 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มเีพยีงหน่ึงในสบิทีเ่ป็นเพศหญงิ สดัสว่นของเพศหญงิ
ในกลุม่ตวัอยา่งใหมส่งูกวา่กลุม่ตวัอยา่งเกา่ (รอ้ยละ 14.2 และรอ้ยละ 9.6 ตามลาํดบั) สดัสว่นเพศ
ในกลุม่ผูส้บูบหุรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรีใ่กลเ้คยีงกนั กลุม่ตวัอยา่งเพศหญงิในเขตกรงุเทพฯ สงูกวา่
ในเขตเมอืงประมาณสองเทา่ และเพศหญงิในเขตเมอืงสงูกวา่ในเขตชนบทประมาณ 1.6 เทา่  
 
 กลุม่ตวัอยา่งมอีายเุฉลีย่ 52.0 ปี โดยกลุม่ตวัอยา่งเกา่มอีายเุฉลีย่สงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งใหม ่
11 ปี (53.2 ปี และ 42.2 ปี ตามลาํดบั) กลุม่ตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นเขตชนบทมอีายเุฉลีย่สงูกวา่
กลุม่ตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นเขตเมอืง และกรงุเทพฯ อายเุฉลีย่ของผูเ้ลกิสบูบุหรีส่งูกวา่ผูส้บูบุหรี ่7 ปี 
(57.7 ปี และ 50.5 ปี ตามลาํดบั) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผ่า่นมาทีพ่บวา่ อายมุคีวามสมัพนัธ์
กบัการเลกิสบูบุหรีไ่ดส้าํเรจ็ อาจเนื่องจากปญัหาดา้นสขุภาพ และอทิธพิลของครอบครวัและ
สงัคม  ซึง่เป็นแรงผลกัใหจ้าํเป็นตอ้งเลกิสบูบหุรี ่ เชน่ การศกึษาของ Li et. al. (2010) 
 

สามในสีข่องกลุ่มตวัอย่างมสีถานภาพสมรสคู่ ประมาณหนึ่งในสบิเป็นโสด กลุ่ม
ตวัอยา่งใหมเ่ป็นโสดสงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งเกา่ กลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ  เป็นโสด สงูกวา่ผู้
ทีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท  

 
กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาเฉลี่ย 7.2 ปี  ประมาณสองในสามจบการศึกษาระดบั

ประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างใหม่มีการศึกษาสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างเก่า และผู้สูบบุหรี่มี
การศกึษาสูงกว่าผูเ้ลกิสูบบุหรี ่การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัระหว่างกลุ่มตวัอย่างเก่าและกลุ่ม
ตวัอย่างใหม่ และระหว่างผูสู้บบุหรีก่บัผูเ้ลกิสบูบุหรีน่ี้ อาจเกีย่วขอ้งกบัอายุ ทีพ่บว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งใหมแ่ละผูส้บูบุหรีม่อีายุน้อยกวา่กลุ่มตวัอยา่งเก่าและผูเ้ลกิสบูบุหรี ่ ตามลาํดบั  ซึง่เป็น
เรื่องปกติที่คนรุ่นใหม่จะมีการศึกษาสูงกว่าคนรุ่นเก่า  นอกจากนี้  ยังพบว่าผู้ที่อยู่ใน
กรงุเทพฯ  มกีารศกึษาสงูกว่าผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท   
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กลุ่มตวัอย่างประมาณครึง่หนึ่งมอีาชพีนอกภาคเกษตรกรรม โดยกลุ่มตวัอย่างเก่า
ทํางานในภาคเกษตรกรรมสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างใหม่ประมาณสองเท่า และผู้เลกิสูบบุหรีม่ ี
อาชพีเกษตรกรรมสงูกวา่ผูส้บูบุหรี ่ 

 
กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นครวัเรอืนทีม่สีมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 3 คน   ครวัเรอืนของกลุ่ม

ตวัอยา่งใหมม่จีาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนน้อยกวา่กลุ่มตวัอยา่งเก่าเลก็น้อย  จาํนวนสมาชกิ
ในครวัเรอืนของผูส้บูบหุรีก่บัผูเ้ลกิสบูบุหรีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกั   

 
กลุ่มตวัอย่างประมาณสามในสีอ่ยู่ในครวัเรอืนทีไ่มม่สีมาชกิคนอื่นสบูบุหรีเ่ลย และ

ประมาณหนึ่งในหา้อยูใ่นครวัเรอืนทีม่ผีูส้บูบุหรี ่ 1 คน กลุม่ตวัอยา่งใหมอ่ยูใ่นครวัเรอืนทีม่ผีูส้บู
บุหรีอ่ย่างน้อยหนึ่งคนสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างเก่า และผูสู้บบุหรีอ่ยู่ในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิคนอื่น
สบูบหุรีม่ากกวา่ผูเ้ลกิสบูบหุรี ่ 

 
กลุ่มตวัอย่างประมาณครึง่หนึ่งประเมนิตนเองว่ามสีุขภาพพอใช ้ กลุ่มตวัอย่างเก่า

ประเมนิตนเองวา่มสีขุภาพดถีงึดเียีย่มสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งใหม ่และผูเ้ลกิสบูบุหรีป่ระเมนิวา่
ตนเองมสีขุภาพดถีงึดเียีย่มสงูกวา่กลุม่ผูส้บูบหุรีเ่กอืบสองเทา่  

 
กลุ่มตวัอย่างประมาณสองในห้ารายงานว่า  เพื่อนทุกคนจากจํานวนเพื่อนสนิท

ทัง้หมด 5 คน สบูบุหรี ่และมไีมถ่งึหนึ่งในสบิทีร่ายงานว่าไมม่เีพือ่นสนิททีส่บูบุหรีเ่ลย กลุ่ม
ตวัอยา่งใหมร่ายงานว่า  เพือ่นสนิททุกคนสบูบุหรี ่สงูกว่ากลุ่มตวัอย่างเก่า  และผูส้บูบุหรีม่ ี
เพื่อนสนิททุกคนสบูบุหรีส่งูกว่าผูเ้ลกิสบูบุหรี ่ผูท้ีอ่ยู่ในกรุงเทพฯ  มเีพื่อนสนิททีส่บูบุหรีส่งู
กวา่ผูท้ ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท   
 

นอกจากน้ี การสํารวจนี้ไดใ้ห้กลุ่มตวัอย่างประเมนิความรูส้กึของตนเอง  (รู้สกึบ่อย
มาก  บ่อย  บางครัง้  นานๆ ครัง้  หรอืไม่เคยรูส้กึเลย) ในช่วง 6 เดอืนก่อนทําการสํารวจ  
ในประเดน็เหล่านี้คอื ความรู้สกึไม่สามารถควบคุมสิง่สําคญัในชวีติได้  ความรู้สกึมัน่ใจ
เกีย่วกบัความสามารถในการจดัการปญัหา ความรูส้กึว่าทุกสิง่จะเป็นไปในแบบทีต่้องการ  
และความรูส้กึว่ามปีญัหามากมายจนไมส่ามารถขา้มพน้ไปได ้ โดยสรุป พบว่า ในเกอืบทุกประเดน็ 
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ผู้สูบบุหรี่รายงานลกัษณะทางด้านจิตวิทยาไปในทิศทางที่เป็นลบสูงกว่าผู้เลิกสูบบุหรี ่
กล่าวคอื ผูส้บูบุหรีร่ายงานว่า  รูส้กึไม่สามารถควบคุมสิง่สําคญัในชวีติไดใ้นระดบับ่อยถงึ
บอ่ยมาก ไมเ่คยรูส้กึมัน่ใจเกีย่วกบัความสามารถในการจดัการปญัหาของตนเองเลย และไม่
เคยรูส้กึวา่ทกุสิง่จะเป็นไปในแบบทีต่อ้งการเลย สงูกวา่ผูเ้ลกิสบูบุหรี ่ 

 

 ความเกีย่วขอ้งสมัพนัธ์กนัระหว่างลกัษณะทางดา้นจติวทิยากบัสถานภาพการสูบ
บุหรีอ่าจเป็นไดท้ัง้สองทศิทาง กลา่วคอื การสบูบุหรีอ่าจสง่ผลในดา้นลบต่อสขุภาพจติของผูส้บู
บุหรี ่ขณะเดยีวกนั สุขภาพจติทีเ่ป็นปญัหากอ็าจเป็นปจัจยัใหค้นหนัไปสบูบุหรีไ่ด ้ลกัษณะ
ปญัหาทางด้านจิตวทิยา จึงอาจเป็นได้ทัง้เหตุและผลของการสูบบุหรี่  ขอ้มูลที่นําเสนอ
เบื้องต้นน้ีสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับปญัหาด้านจิตใจ 
สอดคล้องกบัการศกึษาที่ผ่านมาที่ระบุว่า ปจัจยัส่วนบุคคล เช่น ปญัหาสุขภาพจติ โรค
ซมึเศรา้ หรอืเครยีดง่าย มสี่วนผลกัดนัให้บุคคลหนัไปหาการสูบบุหรีเ่พื่อช่วยผ่อนคลาย
ปญัหาดา้นจติใจ เช่น การศกึษาอรวรรณ ฆอ้งต้อ( ม.ป.ป.) ส่วนงานวจิยัทีพ่บว่า การสูบ
บุหรีอ่าจมผีลทาํใหป้ว่ยดา้นจติใจได ้เชน่ การศกึษาของ Varcarolis (2011)  
 
พฤติกรรมการสบูบหุร่ี (เฉพาะผูส้บูบุหร่ี) 

 
ผูส้บูบหุรีส่บูบุหรีโ่ดยเฉลีย่ 12 มวนต่อวนั ผูส้บูบหุรีเ่กอืบหนึ่งในหา้สบูบหุรีม่ากกวา่ 

15 มวนตอ่วนั   โดยผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ สบูบหุรีต่่อวนัโดยเฉลีย่มากกวา่ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่
ในเขตเมอืงและเขตชนบท และสบูบุหรีม่ากกวา่ 15 มวนต่อวนั สงูกวา่ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง 
และเขตชนบท  ตวัเลขจาํนวนบุหรีท่ีส่บูโดยเฉลีย่ตอ่วนันี้ สงูกวา่ทีพ่บในการสาํรวจรอบที ่5 
ซึง่พบจาํนวนบุหรีท่ ีส่บูตอ่วนัโดยเฉลีย่คอื 10.4 มวน (อาร ีจาํปากลาย และคณะ 2556) และ
สงูกวา่ตวัเลขจากการสาํรวจพฤตกิรรมการสบูบหุรีใ่นปี 2554 ของสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ
(2555) ในประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป ทีร่ายงานจาํนวนบุหรีท่ีส่บูต่อวนั คอื 10.8 มวน  

 
ผูส้บูบหุรีม่ากกวา่ครึง่ประเมนิวา่  ตนเองตดิบหุรีบ่า้ง ประมาณหน่ึงในสามประเมนิวา่  

ตนเองตดิบุหรีม่าก และรอ้ยละ 11.8 ประเมนิวา่ ตนเองไมต่ดิบุหรีเ่ลย งานวจิยัทางดา้นจติวทิยา
ของการสบูบหุรีอ่า้งวา่ แมว้า่สารนิโคตนิในบุหรีท่าํใหเ้กดิการเสพตดิเมือ่เริม่เสพ แต่สาเหตุ
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ของการตดิบหุรีส่ว่นใหญ่มาจากดา้นจติใจ ดงันัน้ ถา้หากสามารถกาํจดัสาเหตุดา้นจติใจได้
แลว้ผูส้บูบุหรีจ่ะสามารถขา้มพน้การเสพตดิบหุรีไ่ด ้(Scientific Psychic, n.d.) 

 
  ผูส้บูบุหรีส่บูบุหรีโ่รงงานมากกวา่บุหรีม่วนเอง  และประมาณหนึ่งในหา้สบูบหุรีท่ ัง้สอง

ประเภท ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตชนบทสบูบหุรีม่วนเองมากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ส้บูบุหรีใ่นกรงุเทพฯ
สบูบหุรีโ่รงงานมากทีส่ดุ  ผูส้บูบหุรีส่ว่นใหญ่เลอืกยีห่อ้บุหรีเ่พราะเคยสบูบุหรีย่ ีห่อ้นี้เป็นประจาํ  
รองลงมาเลอืกเพราะรสชาตขิองบุหรี ่ ราคาของบุหรี ่ และเลอืกยีห่อ้บุหรีต่ามเพือ่น ตามลาํดบั 
เป็นทีส่งัเกตวา่ ผูส้บูบุหรีใ่หเ้หตุผลในการเลอืกยีห่อ้บหุรีเ่พราะคาํนงึถงึอนัตรายตอ่สขุภาพ 
มสีดัสว่นตํ่าทีส่ดุ โดยเฉพาะผูส้บูบหุรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง และกรงุเทพฯ สาํหรบัผูส้บูบุหรีม่วนเอง 
เลอืกสบูบุหรีม่วนเองเพราะราคาของบุหรีม่ากทีส่ดุ สอดคลอ้งกนัในทุกพืน้ที ่นอกจากน้ี พบวา่ 
ผูส้บูบหุรีส่ว่นใหญ่ ซือ้บุหรีค่รัง้ลา่สดุจากรา้นสะดวกซือ้ หรอืรา้นคา้ในชมุชน 

 
ในประเดน็ของการรบัรูเ้รือ่งอนัตรายของบุหรีโ่รงงานเปรยีบเทยีบกบับุหรีม่วนเอง ใน

กลุ่มผูส้บูบุหรีน่ัน้ พบว่า มผีูส้บูบุหรีจ่ํานวนไมน้่อยทีย่งัเขา้ใจคลาดเคลื่อนเรื่องอนัตรายของ
บุหรีม่วนเองกบับุหรีโ่รงงาน กล่าวคอื เกอืบหนึ่งในสามเหน็วา่ บุหรีม่วนเองมอีนัตรายน้อย
กวา่บุหรีโ่รงงาน และมากกวา่หนึ่งในสีเ่หน็วา่ บุหรีม่วนเองมอีนัตรายมากกวา่ เป็นทีส่งัเกต
วา่ ผูส้บูบุหรีใ่นชนบทซึง่สบูบุหรีม่วนเองมากกวา่เขตพืน้ทีอ่ื่นเชือ่วา่บุหรีม่วนเองมอีนัตราย
น้อยกว่าบุหรีโ่รงงาน สงูกว่าผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่ในพืน้ทีอ่ื่น  ในขณะทีผู่ส้บูบุหรีใ่นเขตกรุงเทพฯ
ซึง่สบูบุหรีโ่รงงานมากกวา่ผูส้บูบุหรีใ่นเขตพืน้ทีอ่ื่น  กเ็ชือ่วา่บุหรีโ่รงงานมอีนัตรายน้อยกวา่
บุหรีม่วนเอง มากกวา่ผูส้บูบุหรีใ่นเขตพืน้ทีอ่ื่นเชน่เดยีวกนั 
  

ผูส้บูบหุรีป่ระมาณสามในสีเ่คยพยายามเลกิสบูบหุรี ่ โดยผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืง
เคยพยายามเลกิสบูบหุรีใ่นสดัสว่นสงูกวา่ผูส้บูบหุรีท่ ีอ่ยูใ่นเขตชนบท และกรงุเทพฯ สองใน
สามของผูส้บูบหุรี ่ ไมไ่ดว้างแผนแน่นอนวา่จะเลกิสบูบหุรีเ่มือ่ใด  เกอืบหน่ึงในหา้มแีผนจะเลกิ
สบูบหุรีภ่ายใน 1 เดอืนขา้งหน้า   หรอืภายใน 6 เดอืนขา้งหน้า   ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ 
ไมไ่ดว้างแผนวา่จะเลกิสบูบหุรี ่ ในสดัสว่นทีส่งูกวา่ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท 
และมแีผนจะเลกิสบูบุหรีใ่นอกี 1 เดอืนขา้งหน้า ในสดัสว่นทีต่ํ่าทีส่ดุ  
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เหตุผลทีม่สีว่นชว่ยใหเ้ลกิสบูบหุรีไ่ด ้ 5 อนัดบัสงูสดุ คอื ความกงัวลเรือ่งผลกระทบ
จากการสบูบหุรีต่่อคนรอบขา้งทีไ่มส่บูบหุรี ่ ความตอ้งการเป็นตวัอยา่งสาํหรบัเดก็ ความ
กงัวลเรือ่งสขุภาพของตวัเอง การทีค่รอบครวัไมเ่หน็ดว้ยกบัการสบูบหุรี ่ และการทีส่งัคมไทยไม่
ยอมรบัการสบูบุหรี ่สว่นเหตุผลทีม่ผีูต้อบน้อยทีส่ดุ คอื เพือ่นไมเ่หน็ดว้ยกบัการสบูบุหรี ่  

 
ความรู้ ทศันคติ และการรบัรู้เก่ียวกบับหุร่ี (เฉพาะผูส้บูบหุร่ี) 

 
ผูส้บูบหุรีส่ว่นใหญ่มคีวามรูเ้รือ่งผลกระทบจากการสบูบหุรีต่่อสขุภาพ อยูใ่น

ระดบัดมีาก   โดยเฉพาะความรูเ้รือ่งมะเรง็ปอดจากควนับุหรีม่อืสองในผูไ้มส่บูบหุรี ่  แกเ่รว็
กวา่อายใุนผูส้บูบุหรี ่และมะเรง็ในชอ่งปากในผูส้บูบุหรี ่สว่นประเดน็ทีย่งัมคีวามรูไ้มก่วา้งขวาง
มากนกั คอื โรคหวัใจวายในผูส้บูบหุรี ่  แทง้บตุร  และภาวะอวยัวะสว่นปลายมอืปลายเทา้
ชาและเน่า (Gangrene) อยา่งไรกต็าม แมว้า่ผูส้บูบหุรีส่ว่นใหญ่มคีวามรูเ้ร ือ่งผลกระทบจาก
การสบูบุหรีต่่อสขุภาพอยูใ่นระดบัดมีาก และเหน็วา่การสบูบุหรีท่าํลายสขุภาพมาก  แตใ่น
ประเดน็ของผลของการสบูบุหรีต่อ่สขุภาพนัน้ มากกวา่หนึ่งในสามของผูส้บูบุหรีม่องวา่ การ
สบูบหุรีเ่พยีงแคท่าํลายสขุภาพบา้ง หรอืไมท่าํลายสขุภาพเลย โดยเป็นผูส้บูบหุรีท่ ีอ่ยูใ่น
กรงุเทพฯ มากกวา่ผูส้บูบหุรีท่ ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท   

 
มากกว่าครึ่งของผู้สูบบุหรี่มคีวามกงัวลเรื่องสุขภาพในอนาคตมาก  มผีู้สูบบุหรี่

เพยีงไมถ่งึหน่ึงในสบิทีไ่มม่คีวามกงัวลเรือ่งสขุภาพในอนาคตเลย  ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่คดิวา่ 
ตนเองมโีอกาสเป็นโรคปอดชนิดรุนแรงสงูกว่าผูท้ ีไ่มส่บูบุหรีม่าก  แต่กม็ผีูส้บูบุหรีม่ากกว่า
หนึ่งในสบิทีค่ดิวา่  ตนเองมโีอกาสเป็นโรคปอดชนิดรนุแรงเทา่ๆ กบัผูท้ีไ่มส่บูบุหรี ่   

 
ในเรื่องการรบัรู้เรือ่งฉลากคําเตือนบนซองบุหรี  ่พบว่า ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่

สงัเกตเหน็ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีบ่่อย/บ่อยมาก โดยในกลุ่มนี้ มากกว่าครึง่พจิารณาหรอื
อ่านฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีอ่ยา่งใกลช้ดิบ่อย/บ่อยมาก แต่มรีอ้ยละ 10 ทีไ่มเ่คยพจิารณา
หรอือ่านฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีอ่ยา่งใกลช้ดิเลย  และเกอืบครึง่ทีเ่คยหลกีเลีย่งทีจ่ะมองหรอื
คดิถงึฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่  ประมาณครึง่หน่ึงของผูส้บูบุหรี ่ เหน็วา่  ฉลากคาํเตอืนบน
ซองบุหรีท่าํใหต้นเองคดิถงึอนัตรายจากการสบูบหุรีใ่นระดบัมาก  มากกวา่สองในหา้ตอบวา่  
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ฉลากคาํเตอืนมผีลทาํใหอ้ยากเลกิสบูบุหรีม่าก   และมากกวา่ครึง่รายงานว่า เคยเปลีย่นใจไม่
สบูบหุรีเ่มือ่นึกถงึขอ้มลูในฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่ นอกจากนี้ ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่ คดิถงึ
ขอ้มลูเกีย่วกบัสารพษิหรอืสารเคมบีนซองบุหรีว่่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ขอ้มลูการรบัรู้
ฉลากคําเตอืนบนซองบุหรี ่ยงัสะท้อนว่า ผูสู้บบุหรีใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท ตอบสนองต่อ
ฉลากคาํเตอืนมากกวา่ผูส้บูบหุรีท่ ีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพฯ   

 
ผูท้ีท่ํางานต่อสูเ้พื่อสงัคมปลอดบุหรี ่มคีวามเหน็ตรงกนัว่า การให้คาํปรึกษาทาง

โทรศพัท์ หรือ สายด่วนเลิกบุหรี ่หรือ Quitline เป็นการบรกิารทีนํ่าไปสูก่ารมสีงัคม
ปลอดบุหรีไ่ดใ้นวงกวา้ง สาํหรบับรกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัท ์หรอื 1600 สายปลอดบุหรีใ่น
ประเทศไทย ซึง่เริม่ดาํเนินการตัง้แต่ปี 2536 โดยมลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บูบุหรี ่ปจัจุบนั 
ดําเนินงานภายใต้โครงการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือ 
Thailand National Quitline มกีระทรวงสาธารณสขุ สปสช. และ สสส. รบัผดิชอบรว่มกนั มี
ผูส้บูบุหรีส่นใจใชบ้รกิารน้ีมากขึน้ตามลําดบั เน่ืองจากมกีารเพิม่การประชาสมัพนัธท์างสื่อ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโทรทศัน์และวิทยุ รวมทัง้แผ่นพบัโปสเตอร์ และวารสาร
สมารท์ของมลูนิธฯิ (ศนูยบ์รกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัทแ์หง่ชาต ิม.ม.ป.) 
  
 อยา่งไรกต็าม ในการสาํรวจรอบที ่6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใชบ้รกิารสายดว่นเลกิสบู
บุหรีไ่มถ่งึรอ้ยละ 5 แมว้า่ ผูส้บูบุหรีเ่กนิครึง่มคีวามสนใจทีจ่ะใชบ้รกิารนี้ ทราบและสามารถ
ระบุเบอรโ์ทรศพัทส์ายดว่นเลกิบุหรีไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้ง   แต่มผีูส้บูบุหรีอ่กีเกอืบครึง่ ทีไ่มส่นใจ
ใช้บรกิารสายด่วนเลิกบุหรี่ ชี้ให้เห็นว่า ความพยายามที่จะให้สายด่วนเลิกสูบบุหรี่เป็น
ทางเลอืกสําคญัทีจ่ะช่วยใหเ้ลกิสูบบุหรีไ่ดย้งัไม่สามารถดงึดูดความสนใจของผูสู้บบุหรีไ่ด้
เทา่ทีค่วร   
 
 ที่น่าสงัเกตคอื ผู้สูบบุหรี่ในเขตชนบทให้ความสนใจในบรกิารสายด่วนเลิกบุหรี่
มากกว่าเขตเมอืง และเขตกรุงเทพฯ เป็นประเด็นที่ควรให้ความสําคญั เนื่องจาก การ
ดาํเนินการของ Quitline เป็นการใหบ้รกิารเชงิรบั (Reactive quitlines) มากกว่าเชงิรุก (Proactive 
Quitlines) (ศูนยบ์รกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัทแ์ห่งชาต ิม.ม.ป.) ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตชนบทจงึอาจ
เข้าถึงบริการนี้น้อยกว่า ดงันัน้ การประชาสมัพนัธ์และการให้บรกิารสายด่วนเลิกบุหรี ่
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โดยเฉพาะทางสือ่มวลชน ตอ้งใหค้วามสาํคญักบักลุ่มเป้าหมายผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยู่ในเขตชนบท
ใหม้ากขึน้  งานวจิยัทีผ่่านมาชีว้่า จํานวนผูใ้ชบ้รกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัทเ์พิม่สงูขึน้อย่าง
มาก และอตัราการเลกิสูบบุหรีไ่ดส้าํเรจ็สูงขึน้เมื่อมกีารประชาสมัพนัธ์บรกิารเลกิบุหรีท่าง
โทรศพัทท์างสือ่มวลชน (Owen, 2000) การจดัใหม้โีปรแกรมบาํบดัผูต้ดินิโคตนิ และการให้
ความรูโ้ดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ และการปรบันโยบายการดาํเนินการ Quitline ทีส่ง่เสรมิการ
ลดการใชย้าสบูอยา่งจรงิจงั (Woods & Haskins, 2007) 
 

ประเดน็เรือ่งความคิดเหน็เรือ่งผูนํ้าศาสนากบัการจงูใจให้เลิกบหุรี ่ จากการสาํรวจ 
พบวา่ สามในสีข่องผูส้บูบหุรี ่ เหน็วา่ ผูนํ้าทางศาสนามสีว่นจงูใจใหเ้ลกิสบูบุหรี ่ โดยเป็นผู้
สบูบหุรีใ่นเขตชนบทมากกวา่ผูส้บูบุหรีใ่นเขตเมอืง และเขตกรงุเทพฯ ผลการสาํรวจ ชีใ้หเ้หน็วา่ 
การสง่เสรมิใหผู้นํ้าศาสนาเป็นผูนํ้าในการรณรงคไ์มส่บูบหุรี ่ น่าจะไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งดี
จากผูส้บูบหุรี ่โดยเฉพาะทีอ่ยูใ่นเขตชนบท 

 
ผูนํ้าศาสนา โดยปกตแิลว้เป็นทีเ่คารพนบัถอืของประชาชนทัว่ไป  และเป็นผูนํ้าทาง

ความคดิของสงัคมจงึเป็นเรือ่งทีส่มควรอยา่งยิง่  หากผูนํ้าศาสนาเขา้มาแสดงบทบาทนําใน
การแก้ปญัหาการสูบบุหรี่  ในด้านของผู้นําศาสนานัน้ มผีลงานวิจยัที่สนับสนุนว่า ผู้นํา
ศาสนามคีวามพร้อมที่จะเข้ามามบีทบาทในการแก้ปญัหาการสูบบุหรีเ่ช่นเดยีวกนั เช่น 
งานวจิยัของเอแบคโพลล ์ ทีส่าํรวจในปี 2552 (ไมร่ะบุวนัเดอืนปี) ทีพ่บวา่ ผูนํ้าศาสนาสว่น
ใหญ่เหน็ดว้ย หากจะรณรงคไ์มใ่หศ้าสนิกชนถวายบุหรีแ่กผู่นํ้าทางศาสนา โดยกลุม่ตวัอยา่ง
กวา่ครึง่ เหน็วา่ ผูนํ้าศาสนาควรจะปฏเิสธ หากศาสนิกชนนําบุหรีม่าถวาย โดยใหเ้หตุผลว่า 
ไม่เหมาะสมเพราะเป็นสมณเพศ ไม่ควรยุ่งกับสิ่งเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นการผิดวินัย 
นอกจากน้ี เหน็ว่า การสบูบุหรีต่่อหน้าสาธารณชนเป็นเรือ่งไมเ่หมาะสม และยงัไมเ่หน็ดว้ย
ในการถวายบหุรีข่องศาสนิกชน 

 
ในเรื่องความเชือ่มัน่ทีจ่ะเลิกสูบบุหรีไ่ด้สาํเรจ็ ผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่แน่ใจว่าจะเลกิ

สบูบุหรีไ่ดส้าํเรจ็  ในขณะทีม่ผีูส้บูบุหรีป่ระมาณหนึ่งในสามไมแ่น่ใจเลยว่าจะเลกิสบูบุหรีไ่ด้
สาํเรจ็ งานวจิยัทีผ่่านมาชีว้่า ความมัน่ใจว่าจะสามารถเลกิสบูบุหรีไ่ดเ้ป็นปจัจยัสาํคญัของ
การความสําเรจ็ในการเลกิสูบบุหรี ่และสามารถที่ยงัคงรกัษาสถานภาพการเป็นผู้เลกิสูบ
บุหรีไ่ดย้นืยาว  (Borland et al., 1991; Jampaklay et al., 2014)  
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สาํหรบัขอ้มลูเรือ่งความคิดเหน็ต่อบริษทัทีผ่ลิตบุหรี ่ผูส้บูบุหรีเ่กอืบทัง้หมด เหน็
วา่ รฐับาลควรดาํเนินการแกป้ญัหาความเสยีหายจากการสบูบุหรีใ่หม้ากกว่านี้ เกอืบสามใน
สีเ่หน็ว่ารฐับาลควรควบคุมราคาผลติภณัฑย์าสบู  แมว้่าบางครัง้จะทําใหร้าคาบุหรีแ่พงขึน้ 
และประมาณสองในสามเหน็ว่า  บรษิัทที่ผลติยาสูบควรถูกจํากดัให้จดัทําซองบุหรี่แบบ
เรียบๆ ห้ามใช้สสีนัสวยงาม อย่างไรก็ตาม ผู้สูบบุหรี่มากกว่าหนึ่งในห้าที่มทีศันคติใน
ทางบวกต่อบรษิัทที่ผลิตบุหรี่ กล่าวคอื เห็นว่า บรษิัทบุหรีไ่ด้ทําสิง่ดีๆ  ให้กบัสงัคมไทย  
โดยเป็นผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นกรงุเทพฯ มากกวา่ผูส้บูบุหรีท่ีอ่ยูใ่นเขตชนบท และเขตเมอืง  

 
ทศันคตใินเชงิบวกของผูส้บูบุหรีต่อ่บรษิทับุหรีน่ี้ สว่นหนึ่งอาจเน่ืองมาจากยทุธศาสตร์

การหาประโยชน์จากแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ของบรษิทัผลติบุหรี ่ซึง่เริม่มาตัง้แต่ปลายทศวรรษ 1990 โดยพยายามสรา้งภาพและ
ชือ่เสยีงของบรษิทัใหด้เูหมอืนมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม ดว้ยการใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรม
ต่างๆ ทีเ่ป็นความความจาํเป็นของสงัคม โดยเฉพาะการสนบัสนุนดา้นการเงนิ เชน่ ดา้น
การศกึษา ศลิปะ และการบรรเทาความหวิโหยในกลุม่ผูย้ากไร ้ ขณะทีก่ารโฆษณาบุหรีเ่ป็น
เรือ่งผดิกฎหมาย แต่ในแงม่มุของ CSR นัน้ ยงัไมม่กีรอบปฏบิตัทิีเ่ป็นขอ้ตกลงกนั CSR ซึง่
อาจถอืไดว้า่เป็นโฆษณาแฝงอยา่งหนึ่ง จงึยงัเป็นชอ่งทางของผูผ้ลติบุหรีใ่นการสรา้งความรูส้กึดีๆ  
ต่อบรษิทัใหเ้กดิขึน้ในสงัคม ทาํใหก้ารควบคมุการบรโิภคยาสบูของรฐับาลไมม่ปีระสทิธผิล
เทา่ทีค่วร (Tobacco Tactics, n.d.)  

 
ผลการสํารวจที่พบว่า ผู้สูบบุหรี่ในกรุงเทพฯ  มีทศันคติที่ดีต่อบริษัทผลิตบุหรี่

มากกวา่ผูส้บูบหุรีท่ ีอ่ยูใ่นเขตชนบทและเขตเมอืง  สว่นหนึ่งสะทอ้นใหเ้หน็วา่ CSR ของบรษิทับุหรี่
ประสบความสาํเรจ็ในคนกรงุเทพฯ มากกวา่ทีอ่ื่นๆ ทศันคตใินเชงิบวกนี้นอกจากจาํเป็นตอ้ง
รณรงคใ์หล้ดลงในกรงุเทพฯ แลว้ ยงัตอ้งป้องกนัไมใ่หแ้พรข่ยายต่อไปในพืน้ทีอ่ื่นๆ ดว้ย 
 

มผีูส้บูบุหรีเ่พยีงสว่นน้อยทีเ่คยเหน็การส่งเสริมการขายบหุรี ่ กลา่วคอื  ไมถ่งึหนึ่งในสบิ
ทีเ่คยเหน็เสือ้ผา้หรอืของใชท้ีม่ยีีห่อ้ หรอืโลโกข้องบุหรี ่ และไมถ่งึรอ้ยละ 5 ทีเ่คยเหน็การแขง่ขนั
กฬีาทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนหรอืมคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัทีผ่ลติบุหรี ่ผูส้บูบหุรีท่ ีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพฯ  
เคยเหน็การสง่เสรมิการขายบุหรีม่ากทีส่ดุ ซึง่อาจมนียัวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายหา้มการโฆษณาบหุรี่



86 
 

ในเขตกรงุเทพฯ ไมเ่ขม้งวดเทา่ในพืน้ทีอ่ื่น รวมทัง้มคีวามพยายามในการสง่เสรมิการขายบุหรี่
ในกรงุเทพฯ ซึง่มกีลุม่ลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพในการเป็นผูส้บูรายใหมม่ากกวา่ในพืน้ทีอ่ื่น  

 
ขณะเดยีวกนั เป็นไปไดว้า่ ผูส้บูบหุรีใ่นกรงุเทพฯนัน้สามารถเขา้ถงึการโฆษณาบหุรี่

บนโลกออนไลน์ ซึง่กฎหมายหา้มการสบูบุหรีย่งัไมค่รอบคลุมถงึ ไดม้ากกวา่ผูส้บูบุหรีใ่นพืน้ที่
อื่น  ๆงานวจิยัพบวา่ จาํนวนเวบ็ไซตท์ีม่กีารขายบหุรี ่มมีากถงึเกอืบ  500 เวบ็ไซต ์(นรา เทยีมคล ี 
ปิยะรตัน์ นิ่มพทิกัษ์พงศ ์และชรูณุ ีพชิญกลุมงคล  2012) การโฆษณาบุหรีผ่า่นสือ่อนิเทอรเ์น็ต 
อเีมลล ์ และโทรศพัทเ์ป็นชอ่งทางการสือ่สารขา้มชาตทิีส่ามารถเผยแพรไ่ดใ้นวงกวา้ง และ
ควบคมุจดัการไดย้าก เพราะไมอ่าจยบัยัง้ขอ้มลูขา่วสารทีผ่ลติและสง่มาแบบขา้มชาตไิด ้ 
  

ในเรื่อง ทศันคติต่อการสูบบุหรี ่แมว้่าผูส้บูบุหรีส่่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่า “สงัคมไทย
ไม่ยอมรบัการสูบบุหรี”่ โดยเฉพาะผู้สูบบุหรีน่อกกรุงเทพฯ แต่มคีวามแตกต่างกนัในการ
ยอมรบัการสูบบุหรีข่องผูห้ญงิและผูช้าย กล่าวคอื ผูสู้บบุหรีย่อมรบัการสูบบุหรีข่องผูช้าย
มากกวา่ผูห้ญงิ ในขณะทีม่เีพยีงรอ้ยละ 16 ทีย่อมรบัการสบูบุหรีข่องผูห้ญงิ ประมาณครึง่หนึ่ง
ของกลุ่มตวัอย่างทีย่อมรบัการสบูบุหรีข่องผูช้าย และทีน่่าสงัเกตอกีประเดน็ คอื ผูส้บูบุหรีท่ ี่
อยู่ในเขตกรุงเทพฯ รบัไดก้บัการสบูบุหรีข่องทัง้ผูห้ญงิและผูช้ายมากกว่าผูส้บูบุหรีใ่นพืน้ที่
อื่น ชีใ้หเ้หน็มมุมองทีย่อมรบัการสบูบุหรีข่องคนกรงุเทพฯ  มากกวา่ทีอ่ื่นๆ สอดคลอ้งกบัทีพ่บว่า 
ผูส้บูบุหรีเ่พศหญงิอยูใ่นกรงุเทพฯ  มากกวา่พืน้ทีอ่ื่นๆ  

 
ขอ้คน้พบนี้สอดคล้องกบังานวจิยัทีช่ีว้่า ความเป็นเมอืงมคีวามสมัพนัธใ์นทางบวก

กบัทศันคตใินทางบวกต่อการสบูบุหรี ่เช่น งานวจิยัของ Williams, Grier & Marks (2008) 
ในประเทศแอฟรกิาใต ้ขณะเดยีวกนักม็งีานวจิยัทีร่ะบุว่า เพศภาวะ (Gender) และทีอ่ยู่
อาศยัทีส่ะทอ้นความเป็นเมอืงมคีวามเกีย่วขอ้งกนั เชน่ งานวจิยัของ Pitel et. al. (2011) 
พบว่า การอาศยัอยู่ในทีท่ีม่คีวามเป็นเมอืงสงูมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมเสีย่งของการสบู
บุหรีใ่นผูห้ญงิ แต่ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัในผูช้าย โดยนกัวจิยัอธบิายวา่ ปกตแิลว้พฤตกิรรม
ใหม่ๆ มกัเกดิขึน้ในชุมชนทีม่คีวามก้าวหน้าในดา้นเศรษฐกจิ การศกึษา และในสงัคมทีม่ ี
การเคลือ่นยา้ยทางสงัคมในทางทีส่งูขึน้ ซึง่มกัเป็นในเขตทีม่คีวามเป็นเมอืงมากกวา่  
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ผลการศกึษาเรื่อง ความคิดเหน็ต่อการห้ามวางโชวบ์ุหรี ่ณ จุดขาย พบว่า
กฎหมายการหา้มวางโชวผ์ลติภณัฑบ์หุรี ่ณ จุดขาย ไดร้บัการสนบัสนุนจากผูส้บูบุหรีส่ว่นใหญ่ 
กล่าวคือ ผู้สูบบุหรี่ประมาณสามในสี่เห็นว่า กฎหมายดังกล่าวประสบความสําเร็จ  
โดยเฉพาะผู้สูบบุหรี่ในเขตเมือง และเขตชนบท  และผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่เห็นว่า ควร
สนับสนุนกฎหมายดงักล่าว  หลกัฐานจากงานวจิยัทีผ่่านมา แสดงใหเ้หน็ว่า การวางโชว์
บุหรี ่ณ จุดขาย เป็นการโฆษณาบุหรีใ่นรูปแบบหนึ่ง กระตุ้นใหเ้กดิการซื้อโดยไม่ตัง้ใจ มี
บทบาทสําคญัต่อการเลอืกยีห่อ้ และเป็นการยัว่ยุผูสู้บบุหรีท่ ีต่้องการเลกิสูบบุหรี ่(Carter, 
Mills & Donovan, 2009)  
 

ส่วนความคิดเหน็ต่อการข้ึนราคาบุหรี ่และการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการ
สูบบุหรี ่พบวา่ การขึน้ภาษบีุหรี ่ซึง่มขี ึน้ครัง้ล่าสดุในปี 2552 ก่อนการสาํรวจรอบที ่6 และ
ส่งผลให้ราคาบุหรี่สูงขึ้นนัน้ ได้รับการสนับสนุน และส่งผลกระทบต่อผู้สูบบุหรี่มาก
พอสมควร การตอบสนองต่อการขึน้ราคาบุหรีเ่หน็ไดช้ดัเจนทีสุ่ดในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ในเขต
ชนบท   ผลจากการสาํรวจ พบวา่ เกอืบครึง่ของผูส้บูบหุรีเ่หน็ดว้ยกบัการขึน้ราคาบุหรี ่และ
ผูส้บูบุหรีเ่กอืบสามในสีเ่หน็ว่า การขึน้ราคาบุหรีท่ําใหค้ดิทีจ่ะเลกิสบูบุหรี ่ ผูส้บูบุหรีเ่กอืบ
สองในสามรายงานว่า การขึน้ราคาบุหรีโ่รงงานและบุหรีม่วนเองทําใหสู้บบุหรีล่ดลง ผูสู้บ
บุหรีป่ระมาณสองในสามเหน็ว่า การขึน้ราคาบุหรีโ่รงงานและบุหรีม่วนเองสง่ผลกระทบต่อ
คา่ใชจ้่ายในชวีติประจาํวนั   

 
การควบคมุการบรโิภคยาสบูโดยใช ้มาตรการทางภาษเีป็น 1   ใน 8 แผนยุทธศาสตร์

การควบคมุยาสบูแห ่งชาต ิพ.ศ. 2553-2557 (ชฤูทธิ ์เตง็ไตรสรณ์ 2555) โดยหวงัใหก้ารสบู
บุหรีล่ดลง มหีลกัฐานจากการวจิยัในต่างประเทศว่า การขึน้ภาษบีุหรีม่ผีลทาํใหก้ารสบูบุหรี่
ลดลง เชน่ งานวจิยัในไตห้วนั ของ Lee et. al. (2005) ซึง่พบวา่ การขึน้ภาษบีุหรีท่าํใหก้าร
บรโิภคยาสูบบุหรีข่องคนไต้หวนัลดลงร้อยละ 18  อย่างไรกต็าม สําหรบัประเทศไทย ยงั
ต้องมกีารตดิตามในระยะยาวต่อไปว่า การขึน้ภาษีบุหรีข่องไทยทําใหป้รมิาณการสูบบุหรี่
ลดลงจรงิอยา่งทีพ่บในต่างประเทศหรอืไม ่
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เปรียบเทียบความรู้ การรบัรู้ และความคิดเหน็เก่ียวกบัผลกระทบของการสบูบุหร่ี  
(ผูส้บูบหุร่ีและผู้เลิกสบูบหุร่ี) 
 

 ผลการศกึษาเป็นทีช่ดัเจนว่า ผูเ้ลกิสบูบุหรีม่คีวามรู้เรือ่งผลกระทบของการสูบ
บหุรีต่่อสขุภาพดกีวา่กลุม่ผูส้บูบุหรีใ่นทุกประเดน็ ซึง่เป็นไปไดว้า่การมคีวามรูท้าํใหม้คีวาม
ต้องการและสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่า ประเดน็ที่ทัง้ผู้สูบบุหรี่และผู้เลิกสูบบุหรี่ มี
ความรูใ้นระดบัดมีากคอื ควนับุหรีม่อืสองทําใหเ้ป็นมะเรง็ปอดในผูไ้ม่สบูบุหรี ่(สามอนัดบัแรก) 
ประเดน็ทีผู่ส้บูบุหรีม่คีวามรูใ้นสดัสว่นทีต่ํ่าทีส่ดุ คอื การสบูบุหรีท่าํใหเ้กดิภาวะอวยัวะสว่น
ปลายมอืปลายเท้าชาและเน่า (Gangrene) และผูเ้ลกิสูบบุหรีม่คีวามรูใ้นสดัส่วนทีต่ํ่าทีสุ่ด 
คอื บุหรีเ่ป็นสาเหตุทาํใหท้ารกในครรภแ์ทง้ ในการรณรงคจ์งึตอ้งเพิม่การใหค้วามรูใ้นประเดน็ที่
ยงัไม่เป็นทีร่บัรูก้นัอย่างแพร่หลายมากนัก โดยแหล่งทีใ่ห้ความรู้เกีย่วกบัอนัตรายจากการ
สูบบุหรีท่ี่ทัง้ผู้สูบบุหรีแ่ละผู้เลกิสูบบุหรีก่ล่าวถงึมากที่สุด คอื ซองบุหรี ่และโทรทศัน์ ผู้สูบ
บุหรีเ่หน็จากซองบหุรีส่งูเป็นอนัดบัหนึ่ง สว่นผูเ้ลกิสบูบุหรีเ่หน็จากโทรทศัน์สงูเป็นอนัดบัหนึ่ง  
  
 ผูส้บูบุหรีอ่ยูบ่า้นทีไ่มม่ขีอ้หา้มเรือ่งการสบูบุหรีใ่นบา้น และทาํงานในสถานทีท่ีไ่มม่ี
ขอ้หา้มเรือ่งการสบูบหุรี ่สงูกวา่ผูเ้ลกิสบูบุหรี ่แสดงใหเ้หน็วา่ ขอ้หา้มเรือ่งการสบูบุหรีท่ ัง้ใน
บา้น  และในทีท่ํางาน  มสี่วนช่วยผลกัดนัใหผู้ส้บูบุหรีเ่ลกิสบูบุหรี ่ หรอืลดปรมิาณการสบู
บุหรีไ่ด ้  นอกจากนี้ ผูสู้บบุหรีส่่วนใหญ่เหน็ว่า ไม่ควรอนุญาตใหสู้บบุหรีเ่ลยในทีส่าธารณะ 
โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะทีไ่ม่มเีครื่องปรบัอากาศ สถานทีท่ํางานทีเ่ป็นอาคาร และ
ไนท์คลบั/ดสิโก้เทค/บาร์ที่มเีครื่องปรบัอากาศ  ซึ่งมสีดัส่วนที่สูงที่สุดสามอนัดบัแรก ไม่
แตกต่างกนัทัง้ในกลุม่ผูส้บูบหุรีแ่ละกลุม่ผูเ้ลกิสบูบุหรี ่ 
  
 ในเรือ่งการได้รบัคาํแนะนําหรอืขอ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัการเลิกสบูบุหรี ่พบวา่ ไม่
ถงึหนึ่งในสามของกลุ่มตวัอย่างเคยไดร้บัคําแนะนําหรอืขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัการเลกิสูบ
บุหรี ่ซึง่เป็นเรือ่งทีห่น่วยงานทีด่าํเนนิงานรณรงคเ์พือ่การไมส่บูบหุรีต่อ้งเกบ็ไปขบคดิต่อไป  
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 ขอ้มูลยงัพบว่า การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี ่เรื่อง “ทําไมผู้ใหญ่เตอืนเดก็ว่า
บุหรีไ่ม่ดี แล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมเลิกสูบบุหรี”่ ไม่ได้ลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง
เทา่ทีค่วร กลา่วคอื มเีพยีงหนึ่งในสามของกลุม่ตวัอยา่งทีเ่คยเหน็หรอืไดย้นิเกีย่วกบัการรณรงคน์ี้  
ในกลุ่มทีเ่คยเหน็การรณรงคน้ี์ เกนิครึง่ทีนํ่าประเดน็การรณรงคไ์ปพดูคุยกนัระหว่างสมาชกิ
ในครอบครวั หรอืในกลุ่มเพื่อน และส่วนใหญ่เห็นว่าการรณรงค์ มผีลยบัยัง้ไม่ให้ผู้หญิง
วยัรุน่สบูบุหรี ่โดยผูเ้ลกิสบูบหุรีต่อบรบัเรือ่งการรณรงคม์ากกวา่ผูส้บูบุหรี ่ 
 
พฤติกรรมการเลิกสบูบุหร่ี  (กลุ่มตวัอย่างท่ีเลิกสบูบหุร่ี) 

 

ในเรื่องประสบการณ์การเลิกสูบบุหรี ่พบว่า ผู้เลกิสูบบุหรีเ่ลกิโดยการหยุดทนัที
มากกว่าผูเ้ลกิสูบบุหรีท่ีค่่อยๆ  ลดปรมิาณการสูบบุหรีล่ง สอดคล้องกบังานวจิยัทีผ่่านมาที่
พบว่า การหยุดสบูบุหรีโ่ดยทนัทมีโีอกาสประสบความสาํเรจ็มากกว่า (Cheong, Yong &  
Borland, 2007)  

 

ส่วนเหตุผลทีมี่ส่วนช่วยให้เลิกสูบบุหรีไ่ด้ ห้าอนัดบัแรก คอื ความต้องการเป็น
ตวัอย่างสาํหรบัเดก็ ความกงัวลเรือ่งสุขภาพของตวัเอง ความกงัวลเรือ่งผลกระทบจากการ
สบูบหุรีต่่อคนรอบขา้งทีไ่มส่บูบุหรี ่ครอบครวัไมย่อมรบัการสบูบุหรี ่และการทีส่งัคมไทยไม่
ยอมรบัการสบูบุหรี ่สว่นเหตุผลทีผู่เ้ลกิสบูบุหรีค่าํนึงถงึน้อยทีสุ่ด คอื เพื่อนสนิทไมย่อมรบั
การสบูบุหรี ่และราคาบหุรี ่ 

 

ในเรื่องความมัน่ใจทีจ่ะยงัคงเลิกสูบบุหรีอ่ยู่  พบว่า ผูเ้ลกิสบูบุหรีเ่กอืบทัง้หมด 
มัน่ใจมากหรอืมัน่ใจอย่างยิง่ทีจ่ะยงัคงเลกิสูบบุหรีอ่ยู่  สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีพ่บว่า มผีูเ้ลกิ
สบูบหุรีไ่มถ่งึหนึ่งในสบิทีก่ลบัไปสบูบุหรีอ่กีหลงัจากเลกิสบูบุหรีแ่ลว้ 

 

ผูเ้ลกิสบูบุหรีส่ว่นใหญ่ตระหนกัถงึผลดขีองการเลกิสบูบุหรี ่เชน่ ผูเ้ลกิสบูบุหรีเ่กอืบ
ทัง้หมดประเมินสุขภาพตนเองตัง้แต่เลิกสบูบุหรี ่ วา่ มสีขุภาพดขีึน้หลงัจากเลกิสบูบุหรี ่  
นอกจากนี้ ผูเ้ลกิสบูบหุรีส่ว่นใหญ่ ยงัรายงานว่ามีเงินใช้จ่ายเพิม่ข้ึนหลงัจากเลิกสูบบุหรี ่
อกีดว้ย 
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การรบัรู้นโยบายควบคมุการบริโภคยาสบูและการรณรงคต่์อต้านการบริโภคยาสบู 
ระหว่างการสาํรวจรอบท่ี 1 ถึงรอบท่ี 6 (กลุ่มตวัอย่างผูส้บูบหุร่ีและผู้เลิกสบูบหุร่ี) 

 
ถา้ไมน่บัการเหน็บนซองบหุรีแ่ลว้ แหล่งทีก่ลุม่ตวัอย่างเหน็การโฆษณาอนัตราย

จากการสบูบหุรี ่สามอนัดบัแรก คอื โทรทศัน์ โปสเตอร ์และวทิย ุจากการสาํรวจทัง้หกรอบ   
การโฆษณาตามกระจกรา้นคา้ หา้ง ภายในรา้นคา้ หรอืในรา้นคา้ทีข่ายบุหรี ่และผา่นภาพยนตร ์
เริม่แพรห่ลายมากขึน้ในการสาํรวจรอบหลงัๆ ทีน่่าสงัเกตคอื การเคยเหน็โฆษณาอนัตรายจาก
การสบูบุหรีม่แีนวโน้มลดลงในเกอืบทุกแหลง่ ในทางหน่ึงอาจเป็นไปไดว้า่ มกีารโฆษณา
ประชาสมัพนัธน้์อยลง ในขณะเดยีวกนั กเ็ป็นไปไดว้า่ ความสนใจในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
อนัตรายของการสบูบุหรีล่ดลง ทาํใหส้งัเกตเหน็น้อยลง  
 

ผลการสาํรวจในประเดน็การรบัรูฉ้ลากคาํเตือนด้านสขุภาพบนซองบุหรีแ่สดงให้
เหน็ทศิทางทีด่ขี ึน้ กลา่วคอื การเหน็ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีบ่อ่ยหรอืบอ่ยมาก การพจิารณา
หรอือ่านฉลากคาํเตอืนอยา่งใกลช้ดิบอ่ยหรอืบอ่ยมาก ผลของฉลากคาํเตอืนทาํใหค้ดิถงึอนัตราย
จากการสบูบหุรีท่ีม่ต่ีอสขุภาพมาก ผลของฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีท่ีท่าํใหเ้ปลีย่นใจไมส่บู
บุหรี ่อยา่งน้อย 1 ครัง้ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากการสาํรวจรอบที ่1 ถงึรอบที ่6 อยา่งไรกต็าม 
การเคยหลกีเลีย่งทีจ่ะมองหรอืหลกีเลีย่งทีจ่ะคดิถงึฉลากคาํเตอืนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เชน่เดยีวกนั 
แมจ้ะมแีนวโน้มลดลงหลงัจากการสาํรวจในรอบที ่ 4 ผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็ความจาํเป็นทีต่อ้ง
เพิม่เทคนิคทีป้่องกนัไมใ่หผู้ส้บูบหุรีห่ลกีเลีย่งการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารผา่นฉลากคาํเตอืนได ้
เพือ่ใหฉ้ลากคาํเตอืนมปีระสทิธผิลสงูสดุ   
 

ในขณะทีข่อ้มลูดา้นหนึ่งสะทอ้นความสาํเรจ็ในระดบัหน่ึงของฉลากคาํเตอืนบนซอง
บุหรี ่ขอ้มลูอกีดา้นหน่ึงกช็ีถ้งึประเดน็ทีย่งัตอ้งพฒันาและแกป้ญัหา กล่าวคอื การเคยเหน็
การวางโชวบ์ุหรี ่ณ จดุขาย ซึง่เป็นเรือ่งทีก่ฎหมายหา้ม ทีม่แีนวโน้มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 
จากไมถ่งึหน่ึงในหา้ในการสาํรวจรอบที ่ 2 ซึง่เป็นระยะเริม่ตน้ของการบงัคบัใชก้ฎหมายนี้  
เพิม่ขึน้เกอืบหนึ่งในสามในรอบที ่6  สะทอ้นความจาํเป็นทีต่อ้งเพิม่ความเขม้งวดในการบงัคบั
ใชก้ฎหมายหา้มการวางโชวบ์ุหรี ่ณ จุดขาย  นอกจากน้ี ขอ้มลูความคดิเหน็ต่อกฎหมายน้ี ซึง่
ไดก้ล่าวแล้วขา้งต้น ชี้ว่า ผูสู้บบุหรีส่่วนใหญ่สนับสนุนกฎหมายน้ี การบงัคบัใชก้ฎหมายนี้
อยา่งเขม้งวดจงึน่าจะไดร้บัการตอบรบัทีด่ ี 
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ที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่ง คอื การโฆษณาบุหรี ่ที่เป็นเรื่องผดิกฎหมาย แต่
กลบัพบว่าการเหน็การโฆษณาบุหรีม่แีนวโน้มสูงขึน้ โดยเฉพาะจากกระจกร้านค้าทีข่าย
บุหรี่ และจากผู้ค้าเร่ตามท้องถนน องค์การอนามยัโลกเปรยีบเทยีบอตัราการสูบบุหรี่ใน
ประเทศทีม่กีฎหมายหา้มโฆษณายาสบู กบัประเทศทีไ่มม่กีฎหมายหา้ม พบวา่ภายใน 10 ปี 
อตัราการบรโิภคยาสูบในประเทศทีม่กีฎหมายหา้มโฆษณาทุกรูปแบบลดลงกว่ารอ้ยละ 9 
ในขณะที่ประเทศที่ไม่มกีฎหมายห้าม อัตราการสูบจะลดลงน้อยมากคือเพยีงร้อยละ 1       
ในประเทศไทย จากการประเมนิผลของมาตรการต่างๆ พบวา่ 1 ใน 4 ของอตัราการสบูที่
ลดลงเป็นผลมาจากมาตรการหา้มโฆษณาและสง่เสรมิการขาย ซึง่ชว่ยป้องกนัผูส้บูหน้าใหม่
และชว่ยใหผู้ท้ ีส่บูบุหรีเ่ลกิสบู (ปิยะรตัน์ นิ่มพทิกัษ์พงศ ์และบงัอร ฤทธภิกัด ี2556)   
 

ผลการสาํรวจทัง้หกรอบ ชีใ้หเ้หน็วา่ การจาํกดัพื้นทีสู่บบุหรีใ่นบ้าน ในทีท่าํงาน 
และความคิดเหน็ต่อการจาํกดัพ้ืนทีสู่บบุหรีใ่นทีส่าธารณะมแีนวโน้มในทางทีด่ขี ึน้ นัน่
คอื  กลุ่มตวัอย่างรายงานว่าอยู่ในบา้นทีไ่มอ่นุญาตใหส้บูบุหรีใ่นบา้นเลย และทาํงานอยู่ใน
สถานทีท่ีไ่มอ่นุญาตใหส้บูบุหรีเ่ลยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  ประเดน็ทีเ่กีย่วเนื่องกนั คอื ความคดิเหน็
ต่อการอนุญาตใหส้บูบุหรีใ่นทีส่าธารณะ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เหน็ดว้ยกบัการอนุญาต
ใหสู้บบุหรีใ่นทีส่าธารณะและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะสถานทีท่ํางานทีเ่ป็นตวัอาคาร 
และในรถโดยสารสาธารณะทีไ่มม่เีครื่องปรบัอากาศ แสดงใหเ้หน็ว่า ในภาพรวม คนสว่น
ใหญ่แมก้ระทัง่ผูส้บูบุหรีเ่องมองวา่ การสบูบุหรีใ่นทีส่าธารณะเป็นเรื่องไมเ่หมาะสม และไม่
ควรอนุญาต  จึงควรใช้การตอบรบัในเชงิบวกน้ีเพิ่มการรณรงค์เรื่องบ้านปลอดบุหรี่ ที่
ทาํงานปลอดบุหรี ่และสถานทีส่าธารณะปลอดบุหรีใ่หจ้รงิจงัและขยายวงกวา้งมากขึน้ 

 
งานวจิยัที่ผ่านมา ระบุว่า บ้านปลอดบุหรี่มแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้น ที่สําคญั มขีอ้ค้น

พบว่า การทําใหบ้้านปลอดบุหรีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความพยายาม และความสําเรจ็ในการ
เลกิสูบบุหรี่  นอกจากน้ี การที่บุคคลอาศยัอยู่ในบ้านปลอดบุหรีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความ
คดิเหน็สนบัสนุนการจาํกดัพืน้ทีส่บูบหุรีใ่นทีส่าธารณะ สาํหรบัในระดบัชมุชนการจํากดัพืน้ที่
สูบบุหรีใ่นพื้นทีส่าธารณะ มคีวามสมัพนัธ์กบัการจํากดัพื้นทีสู่บบุหรีใ่นบ้าน (Borland, 
2006) ดงันัน้ ในการรณรงคเ์รื่องบา้นปลอดบุหรี ่จงึควรดาํเนินการควบคู่ไปกบัการรณรงค์
ใหส้ถานทีส่าธารณะปลอดบุหรี ่รวมทัง้สถานทีท่าํงาน ผลการสาํรวจรอบที ่6 สะทอ้นวา่ ทัง้
ผูส้บูบหุรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรีต่่างสนบัสนุนนโยบายไมค่วรอนุญาตใหส้บูบุหรีเ่ลยในทีส่าธารณะ 
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4.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 ผลจากการสาํรวจตดิตามความเปลีย่นแปลงในเรื่องความรู ้ความเชื่อและทศันคติ
เกีย่วกบับุหรี ่พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่  และผลกระทบของการสบูบุหรี ่  รวมทัง้การตดิตาม
และเปรยีบเทยีบผลกระทบของนโยบายควบคมุการบรโิภคยาสบูในประเทศไทย จากการสาํรวจ  
รอบที ่1 รอบที ่2  รอบที ่3 รอบที ่4 รอบที ่5 และรอบที ่6 นําไปสูข่อ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  และการรณรงค ์
 

1) เพ่ิมความเข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุการบริโภคยาสูบท่ีมี
อยูแ่ล้วอยา่งจริงจงั มาตรการทางกฎหมายหลายเรือ่ง ไดร้บัการสนบัสนุนทัง้
จากผูส้บูบุหรีแ่ละผูเ้ลกิสบูบุหรี ่เชน่ การหา้มการวางโชวบ์ุหรี ่ณ จุดขาย การ
หา้มการโฆษณา แต่ยงัมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีป่รากฏการละเมดิกฎหมาย
เหลา่นี้อยู ่และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  

2) ทิศทางการรณรงค์ควรมุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักในหมู่
ประชาชน โดยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบงัคบัใช้
กฎหมายควบคมุการบริโภคยาสูบ เพื่อส่งเสรมิใหค้นในชุมชนช่วยกนัดูแล  
ปกป้อง  และแจง้ขอ้มลูการละเมดิกฎหมายการควบคุมการบรโิภคยาสบู  เชน่ 
เปิดโอกาสและชอ่งทาง สนบัสนุน และสรา้งแรงจงูใจใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม 

3) สร้างความตระหนักในผลกระทบของการละเมิดกฎหมายควบคุมการ
บริโภคยาสูบให้เกิดขึน้ในหมู่ประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะผลกระทบที่
จะเกดิขึน้กบัผูท้ีไ่มส่บูบุหรี ่ผา่นทางชอ่งทางต่างๆ รวมทัง้สือ่สารมวลชน   

4) ปรบักฎหมายห้ามการโฆษณาบุหร่ีให้ครอบคลุมและทนัต่อสภาพการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อใหส้ามารถดําเนินการกบัโฆษณาแฝง และการโฆษณา
ทางออ้มทีอ่งิแนวคดิความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) รวมทัง้การโฆษณาบุหรี่
บนโลก online 

5) เพ่ิมประสิทธิผลของฉลากคาํเตือน รวมทัง้หาแนวทางป้องกนัไม่ให้ผูสู้บ
บุหรีห่ลกีเลีย่งทีจ่ะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากฉลากคาํเตอืน 
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6) รณรงคก์ารจาํกดัพืน้ท่ีสบูบหุร่ีในบ้าน ท่ีทาํงาน และพืน้ท่ีสาธารณะทุกท่ี 
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

7) ปรบัการดาํเนินงานสายด่วนเลิกสูบบุหร่ีให้เป็นไปในลกัษณะเชิงรกุให้
มากขึน้ รวมทัง้เพิม่การประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และสรา้งภาพลกัษณ์
ความมปีระสทิธภิาพของบรกิาร ที่เป็นทางเลอืกทีเ่ชื่อถอืไดข้องผู้สูบบุหรี่ที่
ตอ้งการเลกิสบูบุหรี ่

8) ดาํเนินงานสายด่วนเลิกสูบบุหร่ีควบคู่ไปกบัการรณรงคต่์อต้านการสูบ
บหุร่ีในรปูแบบอ่ืนๆ  

9) รณรงคเ์พ่ือสรา้งสงัคมแห่งการปกป้องสิทธิของผูไ้ม่สบูบหุร่ี 
10) รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้เพ่ิมเติมในด้านผลกระทบทาง

สุขภาพจากการสูบบุหร่ีทุกประเภท  และประเดน็ท่ีมีผู้สูบบุหร่ี/ผู้เลิกสูบ
บุหร่ีจาํนวนมากยงัมีความรู้ไม่ถกูต้อง  เช่น  การสูบบุหรีท่ําใหเ้กดิภาวะ
อวยัวะสว่นปลายมอืปลายเทา้ชาและเน่า (Gangrene) และทาํใหแ้ทง้บุตร 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวิจยั 

 
1) การวจิยัระยะยาวทีต่ดิตามทัง้ผูไ้ม่สูบบุหรี ่และผูสู้บบุหรี ่เพื่อทําความเขา้ใจ

เหตุและผลของการสบูบุหรี ่และการเลกิสบูบหุรี ่
2) การวจิยัเชงิปฏบิตักิารทีเ่น้นการมสี่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action 

Research) ในการป้องกนัผูไ้มส่บูไมใ่หส้บูบุหรี ่และผูส้บูใหเ้ลกิสบูบุหรี ่ 
3) การวจิยัเชงิลกึ ในประเดน็  

 การรบัรูข้องประชาชนทัว่ไปเกีย่วกบัอนุสญัญาว่าดว้ยการควบคุมยาสบู 
(FCTC) 

 เพศภาวะ ความเป็นเมอืง กบัพฤตกิรรมการสบูและการเลกิสบูบุหรี ่และ
การยอมรบัการสบูบุหรี ่

 การรบัรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกบัการสูบบุหรี่ ของผู้มหีน้าที่
บงัคบัใชก้ฎหมายควบคมุการบรโิภคยาสบู 
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4) การวจิยัเพื่อประเมนิประสทิธิผลของการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรีรู่ปแบบ
ต่างๆ  

5) การวจิยัคน้หาผลกระทบของแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของ
บรษิทัผลติบุหรี ่และการรบัรูข้องสาธารณะต่อการดาํเนินการ CSR ของบรษิทั
ผลติบุหรี ่



 
 

 
 

บรรณานกุรม 

 
ชูฤทธิ ์เต็งไตรสรณ์. (2555). สถานการณ์ยาสูบของประเทศไทย และแผนยุทธศาสตร์

ควบคุมการบริโภคยาสูบชาติ พ.ศ. 2553-2557. วารสารสมาคมเวชศาสตร
ป้องกนัแห่งประเทศไทย, 2(1).  

 
นรา เทยีมคล ีปิยะรตัน์ นิ่มพทิกัษพ์งศ ์และชรูณุ ีพชิญกุลมงคล. (2012). การสาํรวจการ

ขายบุหรีอ่อนไลน์ในประเทศไทย. Journal of Public Health, 42(3). สบืคน้เมือ่ 3 
มถุินายน 2557, เขา้ถงึได ้http://www.ph.mahidol.ac.th/journal/42_3/03.pdf 

 
บุปผา  ศริริศัม ี  จรรยา  เศรษฐบุตร  ฟิลปิ  เกสต ์  อารยี ์ พรหมโม ้  วรางคณา  ผลประเสรฐิ 

และปรยิา  เกนโรจน์. (2548). ผลกระทบจากนโยบายควบคมุการบริโภคยาสูบ
ในประเทศ  การสาํรวจกลุ่มผู้สูบบุหร่ีระดบัประเทศ รอบท่ี 1 (พ.ศ. 2548). 
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล: พมิพค์รัง้ที ่1. 

 
ปิยะรตัน์ นิ่มพทิกัษ์พงศ ์ และบงัอร ฤทธภิกัด.ี (2556). ใครรบั  ใครสนับสนุน  โฆษณา

ยาสูบ. การประชุมวชิาการ “บุหรีก่บัสุขภาพแห่งชาต”ิ ครัง้ที ่12 กลลวงโฆษณา
ของพอ่คา้บหุรี.่ กรงุเทพมหานคร. 

 
ศนูยบ์รกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัทแ์หง่ชาต.ิ (ม.ป.ป.). วิสยัทศัน์และหลกัการ (Value).  

สบืคน้เมือ่ 3 มถุินายน 2557, เขา้ถงึได ้http://thailandquitline.or.th/value.php 
 
สาํนกังานควบคมุการบรโิภคยาสบู. (2555). ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  เรือ่ง  หลกัเกณฑ ์ 

วิธีการ  และเงื่อนไข  การแสดงขอ้ความเก่ียวกบัสารพิษหรอืสารก่อมะเรง็ใน
ฉลากคาํเตือนบนซองบหุร่ีซิกาแรตตามพระราชบญัญติัควบคมุผลิตภณัฑ์
ยาสบู พ.ศ. 2535 (ฉบบัท่ี 16). สบืคน้เมือ่ 12 มนีาคม 2557 เขา้ถงึได ้ 
http://btc.ddc.moph.go.th/cms/uploads/menusub/doc/00012.pdf 



96 

สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละยาสบู กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ. (2552). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองหลกัเกณฑ ์ วิธีการ
และเง่ือนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากของบุหร่ีซิกาแรต. สบืคน้
เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2556, เขา้ถงึได ้http:// www.thaiantitobacco.com 

 
สาํนกังานสถติแิหง่ชาต.ิ (2556). รายงานสถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทย

ระหว่างปี พ.ศ. 2534 – 2556. สบืคน้เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2556, เขา้ถงึได ้http:// 
www.thaiantitobacco.com 

 
ทวมิา ศริริศัม ี บุปผา ศริริศัม ี อาร ีจาํปากลาย  จรมัพร โหล้าํยอง  ปรยิา เกนโรจน์  และ

ธรีนุช กอ้นแกว้. (2556). รายงานการสาํรวจระดบัประเทศ เรือ่งผลกระทบจาก
นโยบายควบคมุการบริโภคยาสบูในประเทศไทย กลุ่มวยัรุน่ รอบท่ี 5 (พ.ศ. 
2554).สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล: พมิพค์รัง้ที ่1. 

 
อาร ีจําปากลาย  บุปผา ศริริศัม ี จรมัพร โหล้ํายอง  ทวมิา ศริริศัม ี ธรีนุช กอ้นแกว้  และ

ปรยิา เกนโรจน์. (2556). รายงานการสาํรวจระดบัประเทศไทย  กลุ่มผูส้บูบุหร่ี  
รอบท่ี 5 (พ.ศ. 2554). สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม  มหาวทิยาลยัมหดิล: พมิพ์
ครัง้ที ่1. 

 
เอแบคโพลล.์ (2552). การสาํรวจวิจยั เร่ือง การสบูบหุร่ีของผูนํ้าศาสนา กรณีศึกษา

พระและผูนํ้าศาสนาในเขตกรงุเทพฯ และจงัหวดัในหวัเมืองใหญ่ในภมิูภาค 
องคค์วามรูชุ้ดสถานการณ์การบริโภคยาสบู ผลิตโดย ศนูยวิ์จยัและจดัการ
ความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.). สบืคน้เมือ่ 3 มถุินายน 2557, เขา้ถงึได ้
www.trc.or.th/th/.../trc.../67_7af8f8d8d2a59a0bae6e67352f5012e5.html 

 
อรวรรณ ฆอ้งตอ้. (ม.ป.ป.). บุหร่ีกบั (สุขภาพจิต) วยัรุ่น. สบืคน้เมือ่ 10 มถุินายน 2557, 

เขา้ถงึได ้http://www.thailandquitline.or.th/news.php?id=57 
 



97 

Asadian A., Aghamolaei T., Madani A., & Amin Ghanbarnejad. (2014). The impact  
of  Cigarette Packaging Health Warning Labels  on Smokers in Bandar Abbas, 
South Iran. Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches. 4(1): 
24 – 29.      

 
Cameron, L.D., Pepper J.K., & Brewer N.T. (2013). Responses  of  young adult  to 

graphic  warning  labels  of  cigarette packages. Tobacco Control. Retrieved April 
28, 2014,  from  http://www.tobaccocontrol.bmj.com/     

             
CDC. (2013). Smoking Prevalence Among U.S. Adult,1995 – 2012. Retrieved 

March 6, 2014, from http:// www.cdc.gov. 
 
Carter  OB., Mills BW., & Donovan  R.J. (2009). The effect of retail cigarette  pack  

displays  on  unplanned  purchases:  results  from immediate postpurchase 
interviews. Tobacco Control. 18(3):218- 221. Retrieved  March 15, 2014, 
from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264731  

 
Cheng  K.W., Glantz  S. A., Lightwood  J.M. (2011). Association  between  smokefree  

laws and voluntary smoke free-home rules. Am J  Prev Med.41: 566-572. 
Retrieved  March 15, 2014, from http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/ articles/ 

          PMC3222862/ 
 
Emory K., Saquib N., Gilpin E.A., & Pierce J.P. (2010). The association between 

home smoking restrictions and youth smoking behaviour: a review. Tobacco 
Control. 19(6): 495-506.  Retrieved April 28, 2014, from http://www.tobaccocontrol.bmj.com/.    

 
Eriksen, M., Mackay J. & Ross H. (2012). The Tobacco Atlas: Fourth Ed. Atlanta, 

CA: American Cancer  Society: New York, NY: World Lung Foundation.    



98 

Jampaklay, A., Borland R., Yong H.H., Sirirassamee B., Fong G.T. & Futohi O. 
(2014). Predictors of successful quitting among  Thai  adult smokers: Evidence 
from  ITC-SEA Thailand survey. Unpublished manuscript. 

 
Glover M. & Cowie N. (2011). Intermittent  smoking snapshot 2010-2012:2011 

survey results. Auckland: University  of  Auckland: Centre  for  Tobacco  
Research.  

 
Institute of Public Health. (1987). National Health and Morbidity Survey (NHMS) 

1986. Ministry of Health Malaysia. 
 
Kengganpanish  M.,  Lakkhana  T., &  Benjakul  S. (2009). The impact of cigarette tax 

increase on smoking behavior of daily smokers. J Med Assoc Thai. 92(7). 
46-53. Retrieved March 6, 2014,  from http://www.ncbi.nlm.nih. gov/ 

          pubmed/20232561 

 
Lee  J.T. (2013). Association between smoke-free workplace and second-hand 

smoke exposure at home in India. Tobacco Control.  Retrieved March 6, 
2014,  from http://tobaccocontrol.bmj.com/ 

 
Ma  J., Apelberg B.J., Tang E.A., Yang G., Ma S., Samet J.M., Stillman F.A. (2010). 

Workplace smoking restrictions in China: result from a six country survey. 
Tobacco Control. Retrieved March 6, 2014, from http://tobacco control.bmj.com/ 

 
 
 
 



99 

Ng  M., Freeman  M. K., Fleming  T. D., Robinson M., Lindgren  L. D., Thomson B., 
Wollum A., Sanman  E., Wulf  S., Lopez A. D., Murray  C. J. L. &  Gakidou 
E. (2014).  Smoking Prevalence and Cigarette Consumption in 187 
Countries, 1980-2012. JAMA, 2014; 311 (2). Retrieved  June 6, 2014, from 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24399557 

 
Nagelhout, G. E., Zhuang  Y. L., Gamst  A., & Zhu S. H. (2014). Do smoker support 

smoke-free laws to help  themselves  quit  smoking?  Findings from a 
longitudinal study. Tobacco Control. Retrieved March 6, 2014, from 
http://tobaccocontrol.bmj.com/ 

 
OECD Health Data. (2013). Tobacco consumption: Percentage of population 

15+ who are daily smokers. Retrieved April 6, 2014, from http://www.oecd-
ilibrary.org/social-issues-migration-health/tobacco-consumption_20758480-
table14. 

 
Reid  J, & Hammond  D. (2014). Tobacco Use in Canada: Pattern and Trends 

2014 Edition. Retrieved  March 6, 2014, from http://www.tobaccoreport. ca. 
             
Borland  R., Owen  N., Hill  D., & Schofield  P.  (1991). Predicting attempts and 

sustained cessation of smoking after the introduction of workplace and 
smoking bans. Health Psychology. 10: 336-342. Retrieved  March 6, 2014,  
from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1935869. 

 
Borland  R., Yong H. H., Cummings  K.  M., Hyland  A., Anderson  S., Fong  G. T. 

(2006). Determinants and consequences of smoke-free homes: findings from 
the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. Tobacco 
Control. 15: 342-350.  Retrieved  March 6, 2014,  from http://tobacco control.bmj.com/ 



100 

Scientific Psychic. (n.d.). The Psychology of Smoking. Retrieved June, 3 2014, 
from http://www.scientificpsychic.com/health/smoking-psychology.html. 

    
Tobacco Tactics. (n.d.). CSR Strategy. Retrived June 3, 2014, from  

http://www.tobaccotactics.org/index.php/CSR_Strategy. 
 
Wilson  N., Weerasekera  D., Borland  R., Edwards  R., Bullen  C., & Li  J. (2010). 

Use of a national quit line and variation in use by smoker characteristics: 
ITC Project  New  Zealand. Nicotine & Tobacco Research. 12(1):s78-s84. 
Retrieved June, 3 2014, from  http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/20889485 

             
WHO. (2012). Global  Adult  Tobacco Survey  Malaysia 2011. Retrieved  March, 

3 2014, from http://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats 
/malaysia_country_report_2011.pdf. 
 

_____. (2013). Tobacco. Retrieved March, 3 2014, from http://www.who.int/ 
mediacentre/factsheets/fs339/en. 
 

Young  J. M., Stacey  I., Dobbins T. A., Dulop  S., Dessaix  A. L., & Currow D. C. 
(2014). Association between tobacco plain packaging  and Quitline calls: a 
population based, interrupted  time-series analysis. MJA, 200(1): 29-32. 

 
Yuda,  M. (2013). The impact of recent smoking control policies on individual 

smoking choice: the case of Japan. Health Economics Review.3:4. 
 

 



 
 

101 

 
 

ตาราง 3.1.1 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามเพศ  เขตที่อยู่อาศยั และประเภทของกลุ่มตวัอย่าง 
Table  3.1.1 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  gender,  residential area  and type of sample 

 

ลกัษณะ   Characteristic 
กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่         

Total sample Recontact sample Replenishment sample 
(n=2,162) (n=1,929) (n=233) 

เพศ  Gender    
 ชาย  Male 89.9 90.4 85.8 
 หญงิ  Female 10.1 9.6 14.2 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
เขตที่อยู่อาศยั Residential area    

 ชนบท Rural 56.6 59.1 36.0 
 เมอืง Urban 29.0 28.8 30.9 
 กรงุเทพฯ Bangkok 14.4 12.1 33.1 
 รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง  3.1.2 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามเพศ  สถานภาพการสบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 
Table   3.1.2 Percentage distribution of  Wave 6 sample by gender,  smoking status  and residential area 

เพศ  Gender 

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

 กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=483) (n=932) (n=1,684) (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
          

 ชาย Male 78.1 89.7 93.7 90.0  78.6 87.6 92.1 89.5 
 หญงิ  Female 21.9 10.3 6.3 10.0  21.4 12.4 7.9 10.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 3.1.3 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามอาย ุและประเภทของกลุ่มตวัอย่าง 
Table  3.1.3 Percentage distribution of  Wave 6 sample by age and type of sample 
 

อาย ุ(ปี)  
Age (years) 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่           
Total sample Recontact sample Replenishment sample 

(n=2,162) (n=1,929) (n=233) 
    

 < 40 19.0  16.4  40.3  
 40 - 49 23.2  22.4  29.2  
 50 - 59 28.4  29.2  21.5  
 60+ 29.4  31.9  9.0  

รวม Total 100.0    100.0  100.0  
อายเุฉลีย่  Mean age 52.0  53.2  42.2  

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของอาย ุ 
Standard deviation of age  

13.9 
 

13.5  12.8  
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ตาราง  3.1.4 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามอาย ุ สถานภาพการสบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 
Table 3.1.4 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  age,  smoking status  and residential area 

อาย ุ(ปี) Age (years) 

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

 กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=483) (n=932) (n=1,684) (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
          

 < 40 42.8  21.3  16.4  22.0   28.6  7.6  5.8  8.4  
 40 - 49 29.4  27.1  22.2  24.8   21.4  20.0  15.8  17.6  
 50 - 59 19.0  28.9  30.7  28.3   38.1  29.7  26.8  28.7  
 60+ 8.9  22.7  30.6  24.9   11.9  42.8  51.5  45.4  

รวม Total    100.0    100.0    100.0     100.0     100.0     100.0    100.0    100.0 

อายเุฉลีย่  Mean age 42.0  50.5  52.9  50.5   48.2    56.6  59.5  57.7  
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

Standard deviation of age 
13.2 

 
13.3  13.0  13.7  

 
12.7 

 
   12.7  12.5  13.0  
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ตาราง 3.1.5 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามสถานภาพสมรส และประเภทของกลุ่มตวัอย่าง 
Table 3.1.5 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  marital status  and type of sample 
 

สถานภาพสมรส marital status 
กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่           

Total sample Recontact sample Replenishment sample 
(n=2,162) (n=1,929) (n=233) 

    

 แต่งงาน  Married 76.2  77.2  67.4  
 โสด Single   10.4  9.0  21.5  
 หมา้ย/หยา่/แยก Widowed/ Divorced/ Separated 13.5  13.7  11.2  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  
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ตาราง  3.1.6 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามสถานภาพสมรส  สถานภาพการสบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 
Table   3.1.6 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  marital status,  smoking status  and residential area 

สถานภาพสมรส 
Marital status 

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

 กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=483) (n=932) (n=1,684) (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
          

 สมรส Married 63.6 71.6 79.5 74.7  71.4 85.5 80.8 81.4 

 โสด Single 19.3 11.4 9.3 11.5  14.3 5.5 5.5 6.3 

 หม้าย/หยา่/แยก     17.1 17.0 11.2 13.8  14.3 9.0 13.7 12.3 
 Widowed/Divorced/Separated          

รวม Total 100.0 100.0  100.0  100.0    100.0 100.0  100.0  100.0 
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ตาราง 3.1.7 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามระดบัการศึกษา  และประเภทของกลุ่มตวัอย่าง 
Table 3.1.7 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  educational level  and type of sample 
 

ระดบัการศึกษา  Educational level 
กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่          

Total sample Recontact sample Replenishment sample 
(n=2,162) (n=1,929) (n=233) 

    

 ไมเ่คยเรยีน  Never attended school 2.6  2.7  1.3  
 ประถมศกึษา Primary school 67.0  69.2  48.9  
 มธัยมศกึษาปีที ่1-3 Lower secondary school (year 1 – 3) 13.1  12.5  18.5  
 มธัยมศกึษาปีที ่4-6 Upper secondary school (year 4 – 6) 9.0  8.0  16.7  
 อนุปรญิญา และประกาศนียบตัร Diploma and certificate 5.8  5.2  10.7  
 อุดมศกึษาหรอืสงูกวา่ Higher than secondary 2.5  2.4  3.9  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  
จาํนวนปีทีเ่รยีนหนงัสอืเฉลีย่  Mean  years  of  education 7.2  7.1  8.5  
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ตาราง  3.1.8 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามสถานภาพสมรส  สถานภาพการสบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 
Table   3.1.8 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  marital status,  smoking status  and residential area 

ระดบัการศึกษา  
 Educational level 

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

 กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=483) (n=932) (n=1,684) (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
ระดบัการศกึษาเฉลีย่ = 6.4 ปี           
Mean Educational  level = 6.4 years        

      8.8      6.8      5.9      6.6       7.8     6.0      5.5   5.8  

 ไมเ่คยเรยีน  Never attended school       2.2      2.3      2.3      2.3       2.4     4.8      3.4   3.8  
 ประถมศกึษา Primary school     34.9     63.8     75.4    65.6      47.6    65.5     78.7  72.0  

 
มธัยมศกึษาปีที ่1-3   
Lower secondary school (Year 1 – 3) 

    28.3     14.1     10.2    14.2      23.8    13.8      5.2    9.4 
 

 
มธัยมศกึษาปีที ่4-6   
Upper secondary school  (year 4 – 6) 

    14.9      9.9      7.2      9.2      14.3      6.9      7.9    8.1 
 

 
อนุปรญิญา และประกาศนียบตัร  
Diploma and certificate 

     13.4       7.0      3.4       6.1        7.1      6.9       3.8    5.0 
 

 
อุดมศกึษาหรอืสงูกวา่   
Higher than secondary level 

       6.3      2.9      1.5      2.6        4.8      2.1       1.0    1.7 
 

รวม Total     100.0    100.0    100.0    100.0     100.0   100.0    100.0  100.0  
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ตาราง 3.1.9 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามอาชีพ  และประเภทของกลุ่มตวัอย่าง 
Table 3.1.9 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  occupation  and type of sample 
 

อาชีพ  Occupation 
กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่          

Total sample Recontact sample Replenishment sample 
(n=2,162) (n=1,929) (n=233) 

    

 นอกเกษตรกรรม (งานวชิาชพี/งานธุรการ/เสมยีน/คา้ขาย/
งานบรกิาร/การขนสง่และคมนาคม/กรรมกร/นกัศกึษา) 

49.4  47.3  66.5  

 
Non agriculture (Professional/ Administrative/Clerk 
/Merchant /Service/Transportation and communication/ 
Labor/Student) 

      

 เกษตรกรรม  Agriculture 35.2  37.3  18.5  
 ไมม่อีาชพี/แมบ่า้น  No occupation /Housewife 15.4  15.4  15.0  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  
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ตาราง  3.1.10 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามอาชีพ  สถานภาพการสบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 
Table   3.1.10 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  occupation,  smoking status  and residential area 

อาชีพ 
Occupation 

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

 กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=483) (n=932) (n=1,684) (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
                  

นอกเกษตรกรรม (งานวชิาชพี/งานธุรการ/เสมยีน/
คา้ขาย/งานบรกิาร/การขนสง่และคมนาคม/
กรรมกร/นกัศกึษา)  
Non agriculture (Professional/ 
Administrative/Clerk/Merchant/Service/        
Transportation and communication / 
Labor/Student) 

   79.9  62.7  37.9  51.7  

 

78.6  51.7  30.6  41.2  

เกษตรกรรม Agriculture      0.0  20.9  50.8  34.1   0.0      24.8  52.2  39.3  
ไมม่อีาชพี/แมบ่า้น 
 No occupation /Housewife 

    20.1  16.4  11.4  14.2  
 

21.4      23.4  17.2  19.5  

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 3.1.11 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครวัเรือน และประเภทของกลุ่มตวัอย่าง 
Table 3.1.11 Percentage distribution  of  Wave 6 sample by number of household members  and  type of sample 
 

จาํนวนสมาชิกในครวัเรือน   
number of household member 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่          
Total sample Recontact sample Replenishment sample 

(n=2,162) (n=1,929) (n=233) 
    

 1 – 2  32.3  31.7  37.8  
 3 – 4  50.3  50.4  49.8  
 5 – 6 15.7  16.1  11.5  
 7+ 1.7  1.8  0.9  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  
จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนโดยเฉลีย่  

Mean number of household  members 
3.3  3.3  3.0 

 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน Standard deviation   1.4  1.4  1.2  
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ตาราง  3.1.12 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครวัเรือน  สถานภาพการสบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 
Table   3.1.12 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  number of household  members,  smoking status  and residential area 

จาํนวนสมาชิกในครวัเรือน (คน) 
Number of household members 

(persons) 

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

 กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=483) (n=932) (n=1,684) (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
 
 

                 

 1 – 2    35.7   28.1  33.1        32.1      21.4     26.9      38.1     33.3  
 3 – 4       46.5  56.0  50.4        51.4      42.9     42.1      49.5     46.7  
 5 - 6      16.0       14.0       15.1       15.0      35.7     26.2      11.3     18.0  
 7+       1.9  1.9  1.4         1.5       0.0       4.8       1.0      2.1  

รวม Total       100.0  100.0  100.0      100.0     100.0    100.0    100.0   100.0  

จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนโดยเฉลีย่ 
Mean number of household members 

        3.3 
 

3.3  3.2          3.3  
 

     3.8      3.7       3.1      3.4  
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ตาราง 3.1.13 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามจาํนวนผูส้บูบหุรี่ในครวัเรือน และประเภทของกลุ่มตวัอย่าง 
Table 3.1.13 Percentage distribution  of  Wave 6 sample by number of smokers in household  and type of sample 
 

จาํนวนผูส้บูบุหรี่ในครวัเรือน (คน)   
Number of smokers in household (persons) 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่          
Total sample Recontact sample Replenishment sample 
(n=2,162)** (n=1,929)** (n=233)** 

    

 0  74.8  74.8  75.5  
 1  19.8  19.4  23.2  
 มากกวา่ 1  More than 1 5.3  5.8  1.3  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  
                                      จาํนวนผูส้บูบุหรีใ่นครวัเรอืนโดยเฉลีย่  

Mean number of smoker in household   
0.4  0.4  0.3 

 

                           สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน Standard deviation   0.7  0.8  0.5  
**ไมน่บัรวมผูต้อบแบบสอบถาม  **Excluding respondent 
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ตาราง  3.1.14 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามจาํนวนผูส้บูบหุรี่ในครวัเรือน  สถานภาพการสบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 
Table   3.1.14 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  number of smokers  in household,  smoking status  and residential area 

จาํนวนผูส้บูบุหรี่ 
ในครวัเรือน (คน) 

Number of smokers in 
household (persons)  

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

 กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269)** (n=483)** (n=932)** (n=1,684)** (n=42)** (n=145)** (n=291)** (n=478)** 
 
 

                 

 0  58.4  69.6  71.9  69.1   92.9     92.4       96.9     95.2  
 1  32.7  24.6  21.8  24.3   7.1      6.2         2.4      4.0  
 มากกวา่ 1  More than 1 8.9  5.8  6.3  6.6   0.0      1.4         0.7      0.8  

รวม Total     100.0  100.0  100.0    100.0     100.0    100.0      100.0     100.0  

         **ไมน่บัรวมผูต้อบแบบสอบถาม  ** Excluding respondent 
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ตาราง 3.1.15 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการประเมินภาวะสขุภาพของตนเอง และประเภทของกลุ่มตวัอย่าง 
Table 3.1.15 Percentage distribution  of  Wave 6 sample by self - assessment of health status and type of sample 
 

การประเมินสขุภาพของตนเอง   
Self – assessment  of health status 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่          
Total sample Recontact sample Replenishment sample 

(n=2,162) (n=1,929) (n=233) 
    

 สขุภาพแย ่  Poor 8.8  8.4  12.0  
 สขุภาพพอใช ้ Fair  48.7  47.7  57.1  

 
สขุภาพด ีหรอืดมีาก หรอืดเียีย่ม  
Good or very good or excellent 

42.5  43.9  30.9  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  
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ตาราง  3.1.16 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการประเมินภาวะสขุภาพของตนเอง  สถานภาพการสบูบหุรี่ และ 
เขตที่อยู่อาศยั 

Table   3.1.16 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  self - assessment  of  health status,  smoking status  and residential area 

การประเมินภาวะสขุภาพ 
Self-assessment of health status 

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

 กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=483) (n=932) (n=1,684) (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
 
 

                 

 สขุภาพแย ่  Poor 10.8  10.1  10.8  10.6   2.4      3.4  1.7        2.3  
 สขุภาพพอใช ้ Fair  62.5  52.4  53.9  54.8   28.6    26.9  27.1       27.2  

 
สขุภาพด ีหรอืดมีาก หรอืดเียีย่ม  
Good or very good or excellent 

26.8
 

37.5 
 

35.2 
 

34.5 
  

69.0    69.7  71.1       70.5 
 

รวม Total     100.0  100.0  100.0     100.0     100.0   100.0    100.0      100.0  
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ตาราง 3.1.17 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามจาํนวนเพื่อนสนิทที่สบูบหุรี่ และประเภทของกลุ่มตวัอย่าง 
Table 3.1.17 Percentage distribution  of  Wave 6 sample by number of close friend who smoke and type of sample 
 

จาํนวนเพื่อนสนิทที่สบูบหุรี่ 
Number of close friend who smoke 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่          
Total sample Recontact sample Replenishment sample 
(n=2,150)* (n=1,918)* (n=232)* 

    

  0 9.3  10.0  4.3  
 1 6.2  6.8  1.7  
 2 15.2  16.0  9.1  
 3 19.2  18.6  23.7  
 4 10.0  9.7  12.1  
 5 40.1  39.0  49.1  
รวม Total 100.0  100.0  100.0  

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ  * Excluding do not know/do not answer 
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ตาราง  3.1.18 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามจาํนวนเพื่อนสนิทที่สบูบหุรี่  สถานภาพการสบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 
Table   3.1.18 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  number of close friend who smoke,  smoking status  and residential area 

จาํนวนเพื่อนสนิทที่สบูบหุรี่ 
Number of close friend 

 who smoke 

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

 กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=480)* (n=928)* (n=1,677)* (n=41)* (n=144)* (n=288)* (n=473)* 
 
 

                 

  0 6.7  5.4  6.1  6.0   9.8  21.5  22.6  21.1  
 1 5.6  4.6  4.0  4.4   14.6  13.9  11.8  12.7  
 2 6.7  15.0  16.1  14.3   17.1  18.1  19.1  18.6  
 3 16.0  21.3  19.4  19.4   14.6  18.8  18.8  18.4  
 4 13.0  11.5  9.7  10.7   17.1  8.3  5.2  7.2  
 5 52.0  42.3  44.7  45.2   26.8  19.4  22.6  22.0  

รวม Total     100.0  100.0   100.0      100.0       100.0   100.0     100.0       100.0  

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ  * Excluding do not know/do not answer 
 
 
 
 
 



 
 

119 

 
 

ตาราง 3.1.19 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความถี่ที่รู้สึกไม่สามารถควบคมุสิ่งสาํคญัในชีวิตได้  และประเภทของกลุ่ม
ตวัอย่าง 

Table 3.1.19 Percentage distribution  of  Wave 6 sample by frequency of feeling unable to control the important things in life  and  
type of sample 

 

ความถี่ที่รู้สึกไม่สามารถควบคมุสิ่งสาํคญัในชีวิตได้  
Frequency of feeling unable to  

control the important things in life 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่          
Total sample Recontact sample Replenishment sample 

(n=2,162) (n=1,929) (n=233) 
    

 ไมเ่คยเลย Never 51.5  52.4  44.2  
 นาน ๆ ครัง้ Rarely 29.7  29.2  34.3  
 บางครัง้ Sometimes 12.3  12.3  12.0  
 บอ่ย  Often 5.3  4.9  9.0  
 บอ่ยมาก  Very often 1.2  1.2  0.4  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  
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ตาราง  3.1.20 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความถี่ที่รู้สึกไม่สามารถควบคมุสิ่งสาํคญัในชีวิตได้  สถานภาพการสบู
บหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 

Table   3.1.20 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  frequency of feeling unable to control the important things in life,  
smoking status  and residential area 

ความถี่ที่รู้สึกไม่สามารถควบคมุ 
สิ่งสาํคญัในชีวิตได้   

Frequency of feeling unable to 
control the important things in life 

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

 กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=483) (n=932) (n=1,684) (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
 
 

                 

 ไมเ่คยเลย Never 46.8  50.9  48.4  48.9   64.3    59.3  61.2  60.9  
 นาน ๆ ครัง้ Rarely 30.1  31.5  30.6  30.8   23.8  29.0  25.1  26.2  
 บางครัง้ Sometimes 13.4  12.0  13.6  13.1   9.5  9.0  9.3  9.2  
 บอ่ย  Often 9.3  4.1  5.8  5.9   0.0   2.8  4.1  3.3  
 บอ่ยมาก  Very often 0.4  1.4  1.6  1.4   2.4  59.3  0.3  0.4  

รวม Total      100.0  100.0   100.0      100.0       100.0   100.0    100.0    100.0  
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ตาราง 3.1.21 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความถี่ที่รู้สึกมัน่ใจเกี่ยวกบัความสามารถในการจดัการปัญหาส่วนตวั  และ
ประเภทของกลุ่มตวัอย่าง 

Table 3.1.21 Percentage distribution  of  Wave 6 sample by frequency of feeling confident about  ability to handle  personal problems  
and type of sample 

 

ความถี่ที่รู้สึกมัน่ใจเกี่ยวกบัความสามารถ 
ในการจดัการปัญหาส่วนตวั 

Frequency of feeling confident about  
ability to handle personal problems 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่          

Total sample Recontact sample Replenishment sample 

(n=2,162) (n=1,929) (n=233) 
    

 ไมเ่คยเลย Never 8.3  8.1  9.9  
 นาน ๆ ครัง้ Rarely 19.5  19.4  20.6  
 บางครัง้ Sometimes 31.5  31.4  32.2  
 บอ่ย  Often 28.7  28.6  29.2  
 บอ่ยมาก  Very often 12.0  12.5  8.2  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  
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ตาราง  3.1.22 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความถี่รู้สึกมัน่ใจเกี่ยวกบัความสามารถในการจดัการปัญหาส่วนตวั  
สถานภาพการสบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 

Table   3.1.22 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  frequency of feeling  confident about your ability to handle personal 
problems,  smoking status  and residential area 

ความถี่ที่รู้สึกมัน่ใจเกี่ยวกบั
ความสามารถในการจดัการ 

ปัญหาส่วนตวั 
Frequency of feeling confident 

about ability to handle your 
personal problems 

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total  

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=483) (n=932) (n=1,684) (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
 
 

                 

 ไมเ่คยเลย Never     17.5  8.7  6.7  9.0   11.9  2.8  6.5  5.9  
 นาน ๆ ครัง้ Rarely     26.8  19.7  19.8  20.9   19.0  14.5  14.1  14.6  
 บางครัง้ Sometimes     32.0  32.5  31.0  31.6   33.3  35.9  28.5  31.2  
 บอ่ย  Often     20.8  27.7  28.9  27.3   33.3  33.1  34.0  33.7  
 บอ่ยมาก  Very often       3.0  11.4  13.6  11.3   2.4  13.8  16.8  14.6  

รวม Total    100.0  100.0  100.0      100.0     100.0      100.0      100.0      100.0  
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ตาราง 3.1.23 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความถี่ที่รู้สึกว่าทุกสิ่งจะเป็นไปในแบบที่ต้องการ  และประเภทของ 
กลุ่มตวัอย่าง 

Table 3.1.23 Percentage distribution  of  Wave 6 sample by frequency of feeling that things were going way  and type of sample 
 

ความถี่ที่รู้สึกว่า ทกุสิ่งจะเป็นไปในแบบที่ต้องการ 
Frequency of feeling that things 

 were going way 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่          
Total sample Recontact sample Replenishment sample 

(n=2,162) (n=1,929) (n=233) 
    

 ไมเ่คยเลย Never 16.3  15.7  21.5  

 นาน ๆ ครัง้ Rarely 25.3  25.0  27.9  

 บางครัง้ Sometimes 35.3  35.7  32.2  

 บอ่ย  Often 18.2  18.7  14.6  

 บอ่ยมาก  Very often 4.8  4.9  3.9  
รวม Total 100.0  100.0  100.0  
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ตาราง  3.1.24 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความถี่ที่รู้สึกว่าทกุสิ่งจะเป็นไปในแบบที่ต้องการ  สถานภาพการสบูบหุรี่ และ 
เขตที่อยู่อาศยั 

Table   3.1.24 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  frequency of feeling that things were going way, smoking status  and 
residential area 

ความถี่ที่รู้สึกว่าทกุสิ่งจะเป็นไป
ในแบบที่ต้องการ  

Frequency of feeling that 
things were going way 

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

 กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=483) (n=932) (n=1,684) (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
 
 

                 

 ไมเ่คยเลย Never 35.3  14.1  14.1  17.5   31.0  6.9  12.0  12.1  
 นาน ๆ ครัง้ Rarely 27.1  27.7  24.6  25.9   26.2  24.1  22.7  23.4  
 บางครัง้ Sometimes 21.9  38.3  38.6  35.9   21.4  33.8  35.1  33.5  
 บอ่ย  Often 14.1  15.9  17.5  16.5   19.0  32.4  21.0  24.3  
 บอ่ยมาก  Very often 1.5  3.9  5.3  4.3   2.4  2.8  9.3  6.7  

รวม Total 100.0  100.0   100.0      100.0       100.0      100.0       100.0     100.0  
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ตาราง 3.1.25 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความถี่ที่รู้สึกว่า มีปัญหามากมายจนไม่สามารถข้ามพ้นไปได้  และ 
ประเภทของกลุ่มตวัอย่าง 

Table 3.1.25 Percentage distribution  of  Wave 6 sample by frequency of feeling difficulties were piling up so high that could not 
overcome them  and type of sample 

 

ความถี่ที่รู้สึกว่า มีปัญหามากมายจนไม่สามารถข้ามพ้นไปได้ 
Frequency of feeling  difficulties were  

piling up so high that could not overcome them 

กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด กลุ่มตวัอย่างเก่า กลุ่มตวัอย่างใหม่ 
Total sample Recontact sample Replenishment sample 

(n=2,162) (n=1,929) (n=233) 
    

 ไมเ่คยเลย Never 70.1  70.6  65.7  
 นาน ๆ ครัง้ Rarely 18.3  18.0  20.6  
 บางครัง้ Sometimes 7.3  7.3  7.7  
 บอ่ย  Often 3.2  3.0  5.2  
 บอ่ยมาก  Very often 1.1  1.1  0.9  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  
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ตาราง  3.1.26 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความถี่ที่รู้สึกว่ามีปัญหามากมายจนไม่สามารถข้ามพ้นไปได้  สถานภาพการ 
สบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 

Table   3.1.26 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  frequency of feeling difficulties were piling up so high that could not overcome 
them, smoking status  and residential area 

ความถี่ที่รู้สึกว่ามีปัญหามากมายจน
ไม่สามารถข้ามพ้นไปได้ 

Frequency of feeling difficulties 
were piling up so high that could 

not overcome them 

ผูส้บูบหุรี่ Smoker  ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ Quitter 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

 
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=483) (n=932) (n=1,684) (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
 
 

                 

 ไมเ่คยเลย Never 66.9  71.8  69.4  69.7   71.4  69.7  72.2  71.3  
 นาน ๆ ครัง้ Rarely 17.1  18.0  18.8  18.3   11.9  20.7  17.9  18.2  
 บางครัง้ Sometimes 10.4  7.0  7.3  7.7   14.3  5.5  4.8  5.9  
 บอ่ย  Often 5.2  2.1  3.1  3.1   2.4  3.4  3.8  3.6  
 บอ่ยมาก  Very often 0.4  1.0  1.4  1.1   0.0  0.7  1.4  1.0  

รวม Total   100.0  100.0  100.0    100.0     100.0    100.0      100.0    100.0  
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ตาราง  3.2.1 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามจาํนวนบหุรี่ที่สบูต่อวนั และเขตที่อยู่อาศยั 
Table   3.2.1 Percentage distribution of  Wave 6 smokers by number of cigarettes per day and residential area 

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

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,683)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=269) (n=482)* (n=932) 
     

 ไมไ่ดส้บูบุหรีทุ่กวนั Did not smoke every day 7.4  9.5  9.4  9.2  
 1 – 5 21.2  21.4  25.1  23.4  
 6 – 10 33.5  35.5  31.0  32.7  
 11 - 15  8.6  12.2  11.1  11.0  
 16 - 20 25.3  17.0  18.3  19.1  
 มากกวา่ 20  More than 20 4.0  4.4  5.1  4.6  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  

 
จาํนวนบุหรีท่ีส่บูเฉลีย่ต่อวนั 
Mean number of cigarettes smoked per day 

12.6 
 

12.0 
 

12.0 
 

11.9 
 

 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
Standard deviation in parentheses 

7.5 
 

9.1 
 

7.9 
 

8.2 
 

*ไม่รวม ไม่ทราบ/ไม่ตอบ  *Excluding do not know/do not 
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ตาราง 3.2.2 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบุหรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการประเมินสภาพการติดบุหรี่ของตนเอง และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.2.2 Percentage distribution of  Wave 6 smokers by self-assessment on cigarette addiction and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ  *Excluding do not know/do not answer    
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินสภาพการติดบหุรี่ของตนเอง  
Self-assessment on cigarette addiction 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area  
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=269) (n=482)* (n=931)* (n=1,682)* 
     

 ไมต่ดิบุหรี ่Not at all addicted 12.6  12.0  11.5  11.8  
 ตดิบุหรีบ่า้ง Somewhat addicted 53.9  51.5  53.5  53.0  
 ตดิบุหรีม่าก Very addicted 33.5  36.5  35.0  35.2  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.2.3 ร้อยละของผูท้ี่สบูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามประเภทของบหุรี่ที่สบู แหล่งที่ผลิต และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.2.3 Percentage distribution of  Wave 6 smokers by type of cigarette, source of manufacturing and residential area 

**คาํนวณเฉพาะผูท้ีส่บูบุหรีโ่รงงาน  **Only factory–made cigarette smokers included 
 
 
 

ประเภท / แหล่งที่ผลิตบหุรี่ 
Type / source of manufacturing 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

     

ประเภทบหุรี่ที่สบู  Type of cigarette    (n=269)  (n=483)  (n=932)  (n=1,684)  
 บุหรีโ่รงงาน  Factory–made cigarette 81.8  50.7  28.5  43.4  
 บุหรีม่วนเอง  Hand–rolled cigarette 5.2  30.0  47.2  35.6  
 ทัง้สองอยา่ง  Both 13.0  19.3  24.1  21.0  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
แหล่งที่ผลิตบหุรี่  Source of manufacturing            (n=245)**             (n=293)** (n=359)**            (n=897)** 

 บุหรีภ่ายในประเทศ  Local cigarette  68.2  59.0  57.9  61.1  
 บุหรภีายนอกประเทศ  Foreign cigarette 31.8  41.0  42.1  38.9  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.2.4 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบุหรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามเหตผุลที่เลือกยี่ห้อบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.2.4 Percentage distribution of  Wave 6 smokers by reason for choosing a particular brand of cigarette and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ  *Excluding do not know/do not answer    
 
 
 
 

เหตผุลที่เลือกยี่ห้อบหุรี่ 
Reason for choosing a particular 

 brand of cigarette 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,681)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=269) (n=483) (n=929)* 
     

 
ทา่นสบูบุหรีย่ ีห่อ้นี้เสมอ  
You have always smoked them 

83.3  90.1  91.9  90.0  

 รสชาตขิองบุหรี/่ยาเสน้ Taste 81.7  73.7  75.8  76.1  
 ราคาบุหรี ่ Price 42.5  57.8  55.4  54.0  

 
อาจจะไมเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพมากนกั 
They may not be as bad for health 

19.5  27.9  39.7  33.1  

 
เพือ่นของทา่นสบูยีห่อ้นี้  
Your friends smoke this brand 

36.9  41.9  45.2  43.0  
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ตาราง 3.2.5 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามเหตผุลที่เลือกสบูบหุรี่มวนเอง และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.2.5 Percentage distribution of  Wave 6 smokers by reason for choosing hand–rolled cigarettes and residential area 

*ไมร่วม ไมเ่ขา้ขา่ย 899 ราย    *Excluding  899  inapplicable cases 
**เหตุผลอืน่ ๆ เชน่  สบูยาเสน้มาตัง้แต่ยงัไมม่บีุหรีโ่รงงาน  หาสบูงา่ย  และถา้สบูยาเสน้แลว้จะทาํใหส้บูบุหรีไ่ดน้้อยกวา่  เป็นตน้  
**Other results: smoke RYO from beginning, easy to find RYO  and  to reduce amount of smoking 
 
 
 
 

เหตผุลที่เลือกสบูบหุรี่มวนเอง 
Reason for choosing hand– rolled cigarette 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=784)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=24) (n=192) (n=568)* 
     

 ราคาบุหรี ่ Price 95.8  94.8  93.8  94.1  
 อาจจะไมเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพมากนกั 41.7  45.8  58.1  54.5  
 They may not be as bad for health         
 รสชาตขิองบุหรี ่Taste 54.2  54.7  55.4  55.2  
 เหตุผลอื่นๆ Other results** 4.2  6.8  7.1  6.9  
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ตาราง 3.2.6 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบุหรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6  จาํแนกตามแหล่งที่ซื้อบหุรี่ครัง้ล่าสดุ   และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.2.6 Percentage distribution of  Wave 6 smokers by recent cigarette purchasing place and residential area 

 
 
 
 
 

แหล่งที่ซื้อบหุรี่ครัง้ล่าสดุ 
Recent cigarette purchasing place 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,675)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=269) (n=482)* (n=924)* 
     

 ร้านค้าชมุชน  และร้านสะดวกซือ้  Local and convenience store   72.1  84.6  83.2  81.9  
 ร้านสะดวกซือ้ 24 ชัว่โมง  24 – hour convenience store 26.0  4.8  1.3  6.3  
 ปลกูยาสบูเอง Grow tobacco 0.0  1.5  4.7  3.0  
 ร้านค้าขนาดใหญ่ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต Big store or super market 0.7  3.3  3.1  2.8  
 ตลาด Market 0.0  3.3  3.3  2.8  
 ผู้ ค้าเร่ตามถนน  ผู้ ค้าเร่ตามรถเขน็  หรือรถยนต์  Street  vender  and vender  selling or car 0.4  0.0  1.4  0.8  
 อื่น ๆ Others** 0.8  2.5  3.0  2.4  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  

 **หมายเหต ุอืน่ ๆ หมายถึง ปั้มนํ้ามนั, แผงขายหนงัสือพิมพ์, สถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร  ผูค้า้เร่ตามสถานเริงรมย์  จากเครื่องขายบหุรี่อตัโนมตัิ  ซื้อจากเพือ่น  เพือ่นให ้ร้านขายของชํา ร้านขายของชํา  

                                   ของตวัเอง ไม่ไดซ้ื้อบหุรี่ยีห่อ้ทีสู่บประจํา 

  *Note: Others refer to gas station, newsstand, recreational venue – e.g. coffee shop or restaurant,  vending machines, bought from friend, given by friend, grocery, own grocery store, did not buy  

                                current brand 

  * ไมท่ราบ/ไมต่อบ  *Excluding do not know/do not answer    
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ตาราง 3.2.7 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบุหรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6  จาํแนกตามการรบัรู้เรื่องอนัตรายของบหุรี่โรงงานเปรียบเทียบกบับหุรี่มวนเอง 
และเขตที่อยู่อาศยั 

Table  3.2.7 Percentage distribution of  Wave 6 smokers by perception on danger of factory–made cigarette compared with  
hand–rolled cigarette and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ  *Excluding do not know/do not answer    
 
 
 
 
 

การรบัรู้เรื่องอนัตรายของบหุรี่โรงงานเปรียบเทียบกบับหุรี่มวนเอง 
Perception on danger of factory–made cigarette  

compared with hand–rolled cigarette 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,677)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=267)* (n=481)* (n=929)* 
     

 บุหรีม่วนเองมอีนัตรายมากกวา่  Hand–rolled cigarette is more dangerous 48.7  29.1  22.8  28.7  
 มอีนัตรายเทา่ๆ กนั  Equally dangerous 39.3  43.2  39.2  40.4  
 บุหรีม่วนเองมอีนัตรายน้อยกวา่  Hand–rolled cigarette is less dangerous 12.0  27.7  38.0  30.9  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.2.8 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบุหรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6  จาํแนกตามความพยายามเลิกสบูบหุรี่  แผนการเลิกสบูบหุรี่   และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.2.8 Percentage distribution of  Wave 6 smokers by attempt to quit smoking, plan to quit smoking and residential area 

**คาํถามเรือ่งความพยายามเลกิสบูบุหรีม่เีฉพาะในผูส้บูบุหรีก่ลุม่ตวัอยา่งใหม ่**Question of attempt to quit smoking were only survey among the replenishment sample. 
* ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ   * Excluding do not know/do not answer  
 
 

เหตผุล Reason 
เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 

รวม 
Total 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

     

ความพยายามเลิกสบูบหุรี่ Attempt to quit smoking (n=77)** (n=72)** (n=84)** (n=233)** 
 เคยพยายามเลกิสบูบุหรี ่  Attempted to quit smoking 71.4  84.7  72.6  76.0  
 ไมเ่คยพยายามเลกิสบูบุหรี ่ No attempt  to quit smoking 28.6  15.3  27.4  24.0  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  

แผนการเลิกสบูบหุรี่  Plan to quit smoking (n=268) (n=481)* (n=931)* (n=1,680)* 
 ภายใน 1 เดอืนขา้งหน้า  Within the next month  4.1  7.3  6.7  6.4  

 ภายใน 6 เดอืนขา้งหน้า   Within the next 6 months 8.6  12.1  11.2  11.0  

 มากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  Beyond 6 months 15.7  16.0  18.8  17.5  

 ไมไ่ดว้างแผนจะเลกิบุหรี ่ Not planning to quit  71.6  64.6  63.3  65.1  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.2.9 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบุหรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6  จาํแนกตามเหตผุลที่มีส่วนช่วยให้เลิกสบูบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.2.9 Percentage distribution of  Wave 6 smokers by reasons that lead to think about quit  smoking and residential area 

เหตผุลที่มีส่วนช่วยให้เลิกสบูบหุรี่ 
Reasons lead to think about quit smoking 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,684) 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=269) (n=483) (n=932) 

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

91.8  93.2  94.7  93.8  

 ความตอ้งการเป็นตวัอยา่งสาํหรบัเดก็  Wanting to set an example for children 87.3  88.4  94.5  91.6  
 ความกงัวลเรือ่งสขุภาพของตวัทา่น  Concern for your personal health 89.6  90.1  89.7  89.8  
 ครอบครวัของทา่นไมเ่หน็ดว้ยกบัการสบูบุหรี ่ Your family disapproving of smoking 79.9  88.5  90.1  88.0  
 การทีส่งัคมไทยไมย่อมรบัการสบูบุหรี ่ Thai society disapproves of smoking 73.2  88.4  89.6  86.6  
 ขอ้หา้มสบูบุหรีใ่นสถานทีส่าธารณะ เชน่ รา้นอาหารหรอืทีท่าํงานทีม่เีครือ่งปรบัอากาศ 78.4  87.2  87.7  86.1  
 Smoking restrictions in public places like air-conditioned restaurants or at work         
 การโฆษณา  หรอืขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความเสีย่งต่อสขุภาพจากการสบูบุหรี ่ 71.4  86.6  88.1  85.0  
 Advertisements or information about the health risks of smoking         
 ฉลากคาํเตอืนดา้นสขุภาพบนซองบุหรี ่ Warning labels on cigarette packages 69.9  84.7  84.8  82.4  
 ราคาของบุหรี ่ Price of cigarettes 61.7  69.6  75.5  71.6  
 เพือ่นของทา่นไมเ่หน็ดว้ยกบัการสบูบุหรี ่ Your friend disapproving of smoking 32.3  59.1  63.0  57.0  



 

136 
 

ตาราง 3.3.1 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบุหรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6  จาํแนกตามความรู้เรื่องผลกระทบจากการสบูบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.3.1 Percentage distribution of  Wave 6 smokers by knowledge about effect of smoking and residential area 

* ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ   * Excluding do not know/do not answer 
 

ความรู้เรื่องผลกระทบจากการสบูบหุรี่ 
Knowledge about effect of smoking 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,673)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=268)* (n=478)* (n=927)* 
     

 มะเรง็ปอดจากควนับุหรีม่อืสองในผูไ้มส่บูบุหรี ่Lung cancer in nonsmoker 97.4  98.3  96.8  97.3  
 แก่เรว็กวา่อายใุนผูส้บูบุหรี ่ Premature ageing 94.7  91.0  93.3  92.9  
 มะเรง็ในชอ่งปากในผูส้บูบุหรี ่ Mouth cancer in smokers 91.0  91.9  92.3  92.0  
 โรคหลอดเลอืดสมอง (ลิม่เลอืดในสมอง) ในผูส้บูบุหรี ่Stroke in smokers 87.4  88.5  88.9  88.6  
 โรคหวัใจจากควนับุหรีม่อืสองในผูไ้มส่บูบุหรี ่Heart disease in nonsmoker 86.5  84.4  87.5  86.4  
 โรคเสือ่มสมรรถภาพทางเพศในผูช้ายทีส่บูบุหรี ่Impotence in male smokers 82.5  83.6  84.7  84.0  
 โรคหวัใจวายในผูส้บูบุหรี ่ Heart failure 79.5  75.6  78.3  77.7  
 แทง้บุตร  Miscarriage (of a baby) 63.7  67.6  71.0  69.0  

 
เนื้อตายและเน่าในผูส้บูบุหรี ่(มกัเกดิกบัอวยัวะสว่นปลาย  เชน่  มอื  เทา้  ทาํใหช้า  
ผวิหนงัเปลีย่นเป็นสดีาํ  และเน่า) 

60.5  63.4  69.8  66.6  

 Gangrene (Parts of the body, usually the feet, lose feelings and start to decay)         
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ตาราง 3.3.2ก ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามผลของการสบูบหุรี่ต่อสขุภาพ  ความกงัวลเรื่องสขุภาพในอนาคต    และ 
เขตที่อยู่อาศยั 

Table 3.3.2a Percentage distribution of  Wave 6 smokers by effect of smoking to health,  concerns about health in the future and  
residential area 

* ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ   * Excluding do not know/do not answer 

ทศันคติต่อการสบูบหุรี่ 
Attitude toward smoking 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

     

ผลของการสบูบหุรี่ต่อสขุภาพ   Effect of smoking to health (n=263)* (n=481)* (n=929)* (n=1,673)* 
 ไมท่าํลายสขุภาพ   Not at all 4.9  3.4  4.4  4.2  
 ทาํลายสขุภาพบา้ง  Somewhat 41.1  32.2  27.7  31.1  
 ทาํลายสขุภาพมาก   Very much 54.0  64.4  67.9  64.7  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
ความกงัวลเรื่องสขุภาพในอนาคต  Concerns about health in the future (n=268)* (n=483) (n=930)* (n=1,681)* 
 ไมก่งัวลเลย   Not at all 9.0  9.9  8.0  8.7  
 กงัวลเลก็น้อย   Somewhat 36.6  36.0  30.5  33.1  
 กงัวลมาก   Very much 54.4  54.1  61.5  58.2  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.2ข ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่  6 จาํแนกตามโอกาสการที่ท่านจะเป็นโรคปอดชนิดรนุแรงในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบ 
กบัผูท้ี่ไม่สบูบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั  

Table 3.3.2b Percentage distribution of  Wave 6 smokers by chance of getting a serious lung disease in the future compare with non –  
smoker and residential area  

* ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ   * Excluding do not know/do not answer 
 
 
 
 
 

โอกาสการที่ท่านจะเป็นโรคปอดชนิดรนุแรงในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกบัผูท้ี่ไม่สบูบหุรี่ 
Chance of getting a serious lung disease in the future compare with non - smoker 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,668)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=266)* (n=479)* (n=923)* 
     

 มโีอกาสมากกวา่มาก    Much more likely 58.3  55.9  60.7  58.9  
 มโีอกาสคอ่นขา้งมากกวา่  Somewhat more likely  24.8  18.0  17.9  19.0  
 มโีอกาสมากกวา่เลก็น้อย   A little more likely 2.6  11.5  9.3  8.9  
 มโีอกาสเทา่ๆ กนั   Just as likely 14.3  14.6  12.1  13.2  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.3ก ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการสงัเกตเหน็ฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั  
Table 3.3.3a Percentage distribution of  Wave 6 smokers by notice health warning label on cigarette pack and residential area  

* ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ   * Excluding do not know/do not answer 
 
 
 
 
 
 

การสงัเกตเหน็ฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ 
Notice health warning label on cigarette pack 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,682)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=269) (n=483) (n=930)* 
     

 ไมเ่คยสงัเกต   Never 3.0  6.8  7.1  6.4  
 สงัเกตนานๆ ครัง้ Rarely 7.0  11.0  12.0  10.9  
 สงัเกตบอ่ย Often 50.6  44.9  47.0  47.0  
 สงัเกตบอ่ยมาก Very often 39.4  37.3  33.9  35.7  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  



 

140 
 

ตาราง 3.3.3ข ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการพิจารณาหรืออ่านฉลากคาํเตือนอย่างใกล้ชิด  และเขตที่อยู่อาศยั  
Table 3.3.3b Percentage distribution of  Wave 6 smokers by consider or read closely the health warning label on cigarette pack and  

residential area  

* ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ   * Excluding do not know/do not answer 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาหรืออ่านฉลากคาํเตือนอย่างใกล้ชิด 
Consider or read closely the health warning label on cigarette pack 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,549)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=255)* (n=444)* (n=850)* 
     

 ไมเ่คยอ่าน Never 13.3  9.6  9.2  10.0  
 อ่านนาน ๆ ครัง้ Rarely 29.8  31.8  34.1  32.7  
 อ่านบอ่ย Often 42.0  35.6  37.3  37.6  
 อ่านบอ่ยมาก Very often 14.9  23.0  19.4  19.7  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.3ค ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการรบัรู้เรื่องฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั  
Table 3.3.3c Percentage distribution of Wave 6 smokers by perception about health warning label and residential area  

* ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ   * Excluding do not know/do not answer 

การรบัรู้เรื่องฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ 
Perception about health warning label on cigarette pack 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

     

การหลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ 
Ever avoided looking at or thinking about the health warning 

(n=261)* (n=450)* (n=864)* (n=1,575)* 

 เคย  Yes 46.4  47.6  47.7  47.4  
 ไมเ่คย  No 53.6  52.4  52.3  52.6  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
ผลของฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ต่อการคิดถึงอนัตรายจากการสบูบหุรี่ 
Health warning label toward thinking made you think about danger from smoking 

(n=261)* (n=450)* (n=864)* (n=1,575)* 

 ไมค่ดิเลย Not at all 12.6  6.2  5.2  6.7  
 คดิเลก็น้อย A little 22.2  12.7  13.3  14.6  
 คดิบา้ง Somewhat 38.8  31.1  23.6  28.3  
 คดิมาก A lot 26.4  50.0  57.9  50.4  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.3ง ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามผลของฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ทาํให้อยากเลิกสบูบหุรี่   
และเขตที่อยู่อาศยั  

Table 3.3.3d Percentage distribution of Wave 6 smokers by health warning label made you think about quitting and residential area 

* ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ   * Excluding do not know/do not answer 
 
 
 
 
 
 

ผลของฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ทาํให้อยากเลิกสบูบหุรี่ 
Health warning label made you think about quitting 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area  
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=261)* (n=450)* (n=864)* (n=1,575)* 
     

 ไมเ่ลย  Not at all 21.8  13.1  10.9  13.3  
 เลก็น้อย  A little 20.3  16.2  14.2  15.8  
 มบีา้ง  Somewhat 33.0  32.0  26.4  29.1  
 มมีาก  A lot 24.9  38.7  48.5  41.8  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.3จ ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามประสบการณ์เปลี่ยนใจไม่สบูบหุรี่เมื่อนึกถึงฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่   
และเขตที่อยู่อาศยั 

Table 3.3.3e Percentage distribution of Wave 6 smokers by experience of changing your mind not to smoke when thinking about  
warning label and residential area 

*ไมร่วม ไมเ่ขา้ขา่ย/ไมท่ราบ/ไมต่อบ  *Excluding  inapplicable/do not know/do not answer   
 
 
 
 

ประสบการณ์เปลี่ยนใจไม่สบูบหุรี่เมื่อนึกถึงฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ 
Experience of changing your mind not to smoke  

when thinking about warning label 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,574)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=261)* (n=450)* (n=863)* 
     

 ไมเ่คยเลย   Never 67.0  47.8  40.4  47.0  
 เคย 1 ครัง้  One time  5.0  7.3  7.5  7.1  
 เคย 2 – 3 ครัง้   A few time 14.2  19.3  21.2  19.3  
 เคยหลายครัง้  Many time 13.8  25.6  30.9  26.6  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.3ฉ ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการคิดถึงข้อมลูเกี่ยวกบัสารพิษหรือสารเคมีที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพบน 
ฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั  

Table 3.3.3f Percentage distribution of Wave 6 smokers by think about information written on the pack about toxins or chemicals that  
are harmful to health and residential area 

*ไมร่วม ไมเ่ขา้ขา่ย/ไมท่ราบ/ไมต่อบ  *Excluding  inapplicable/do not know/do not answer   
 
 
 
 
 

ความคิดถึงสารพิษหรือสารเคมีบนซองบหุรี่ 
Think about information written on the pack toxins or chemicals  

that are harmful to health 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,555)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=256)* (n=448)* (n=851)* 
     

 ไมเ่คยคดิถงึเลยNever 23.0  19.9  14.7  17.6  
 คดิถงึนาน ๆ ครัง้ Once in a while 43.0  36.4  33.0  35.6  
 คดิถงึบอ่ย Often 29.7  32.4  37.4  34.7  
 คดิถงึบอ่ยมาก Very often 4.3  11.3  14.9  12.1  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.3ช ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่6 จาํแนกตามการรบัรู้ว่ามีเบอรโ์ทรศพัทข์องสายด่วนบนซองบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั  
Table 3.3.3g Percentage distribution of Wave 6 smokers by perception about quit line on the cigarette pack and residential area 

*ไมร่วม ไมเ่ขา้ขา่ย/ไมท่ราบ/ไมต่อบ  *Excluding  inapplicable/do not know/do not answer   
 
 
 
 
 
 
 
 

การรบัรู้ว่ามีเบอรโ์ทรศพัทข์องสายด่วนบนซองบหุรี่ 
Perception about  quit line on the cigarette pack 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area  
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=203)* (n=331)* (n=683)* (n=1,217)* 
     

 ม ี Yes 81.8  58.0  48.0  56.4  
 ไมม่ ี No 18.2  42.0  52.0  43.6  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.4 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความสนใจในบริการสายด่วนเลิกสบูบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั  
Table 3.3.4 Percentage distribution of Wave 6 smokers by interest in quit line service and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer  
 
 
 
 
 
 
 

ความสนใจในบริการสายด่วนเลิกสบูบหุรี่ 
Interest in quit line service 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,601)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=253)* (n=463)* (n=885)* 
     

  สนใจมาก  A lot 6.7  13.8  19.9  16.1  
  สนใจบา้ง Somewhat 26.1  22.7  22.5  23.1  
  สนใจเลก็น้อย A little 20.2  14.3  14.1  15.1  
  ไมส่นใจเลย Not at all 47.0  49.2  43.5  45.7  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.5 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามผู้นําศาสนากบัการจงูใจให้เลิกสบูบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั  
Table 3.3.5 Percentage distribution of Wave 6 smokers by the religious leader and motivate smokers to quit smoking 

 and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer  
 
 
 
 
 
 

ผูน้ําศาสนากบัการจงูใจให้เลิกสบูบหุรี่ 
The religious leader and motivation smokers to quit smoking 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,578)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=239)* (n=460)* (n=879)* 
     

 ไมจ่งูใจเลย  Not at all 33.5  23.9  19.0  22.6  
 ชว่ยจงูใจบา้งเลก็น้อย A little 51.5  49.8  44.6  47.1  
 ชว่ยจงูใจมาก A lot 15.0  26.3  36.4  30.3  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.6 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความแน่ใจว่าจะเลิกสบูบหุรี่ได้สาํเรจ็ในอีก 6 เดือนข้างหน้า 
และเขตที่อยู่อาศยั  

Table 3.3.6 Percentage distribution of Wave 6 smokers by being sure to quit smoking completely in the next 6 months 
 and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer  
 
 
 
 
 

ความแน่ใจว่าจะเลิกสบูบหุรี่ได้สาํเรจ็ในอีก 6 เดือนข้างหน้า 
Being sure to quit smoking completely in the next 6 months 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,680)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=267)* (n=482)* (n=931)* 
     

 ไมแ่น่ใจเลย  Not at all sure 34.1  35.5  34.4  34.6  
 แน่ใจเลก็น้อย Somewhat sure 34.5  36.1  35.6  35.5  
 แน่ใจมากVery sure 25.0  20.5  19.0  20.6  
 แน่ใจอยา่งยิง่ Extremely sure 6.4  7.9  11.0  9.3  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.7 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6  จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อบริษทัผลิตบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั 
Table 3.3.7 Percentage distribution of  Wave 6 smokers by opinion towards tobacco company and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer  

ความคิดเหน็ต่อบริษทัผลิตบุหรี่ 
Opinion towards tobacco company 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area  
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=268)* (n=480)* (n=929)* (n=1,677)* 

 
รฐับาลควรดาํเนิน  การแกป้ญัหาความเสยีหายจากการสบูบุหรีใ่หม้ากกวา่นี้ 
The government should do more to tackle the harm done by smoking 

90.7  95.8  95.6  94.9  

 
รฐับาลควรควบคุมราคาผลติภณัฑย์าสบู แมว้า่บางครัง้อาจจะทาํใหร้าคาบุหรีแ่พงขึน้ 
The government should control the price of tobacco products even if this 
sometimes means paying more for cigarettes 

73.8  72.3  72.2  72.5  

 

บรษิทัทีผ่ลติยาสบูควรถกูจาํกดัใหจ้ดัทาํซองบุหรีแ่บบเรยีบ ๆ หา้มใชส้สีนัสวยงาม โดยมี
เพยีงชื่อบุหรี ่และคาํเตอืนเกีย่วกบัสขุภาพเทา่นัน้ 
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 colorful 
designs on the rest of the pack 

54.7  69.1  70.0  67.3  

 
โรงงานยาสบู/บรษิทัผลติบุหรีไ่ดท้าํสิง่ดีๆ  ใหส้งัคมไทย 
Tobacco companies do good things for the Thai community 

28.5  18.5  20.9  21.4  
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ตาราง 3.3.8 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 ที่เคยเหน็การส่งเสริมการขายบหุรี่ จาํแนกตามเขตที่อยู่อาศยั  
Table 3.3.8 Percentage distribution of Wave 6 smokers ever seen method of tobacco promotion by residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer  
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการส่งเสริมการขายบหุรี่ที่เคยเหน็ 
Method of tobacco promotion ever seen 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area  
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

(n=267)* (n=483) (n=932) (n=1,681)* 
     

 
การแขง่ขนักฬีาทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนหรอืมคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัทีผ่ลติบุหรี ่
Sporting events that are sponsored by or connected with either cigarette brands 
or tobacco companies 

6.3  6.0  2.8  4.3  

 
เสือ้ผา้หรอืของใชท้ีม่ยี ีห่อ้  หรอืโลโกข้องบุหรี ่
Clothing or other items with a cigarette brand name or logo 

13.5  9.5  7.6  9.1  
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ตาราง 3.3.9 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความคิดเหน็ว่าสงัคมไทยไม่ยอมรบัการสบูบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั  
Table 3.3.9 Percentage distribution of Wave 6 smokers by opinion on Thai society disapproves of smoking and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer  
 
 
 
 
 

ความคิดเหน็ว่าสงัคมไทยไม่ยอมรบัการสบูบหุรี่ 
Opinion on Thai society disapproves of smoking 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,678)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=267)* (n=482)* (n=929)* 
     

 ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  Strongly disagree 1.9  0.8  2.2  1.7  
 ไมเ่หน็ดว้ย  Disagree 10.5  7.9  5.4  6.9  
 เฉยๆ  Neither disagree nor agree 10.5  7.1  5.3  6.6  
 เหน็ดว้ย  Agree 55.4  49.0  45.6  48.2  
 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  Strongly agree 21.7  35.2  41.5  36.6  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.10 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อการสบูบหุรี่ของผูห้ญิงเป็นเรื่องที่ยอมรบัได้  
 และเขตที่อยู่อาศยั  

Table 3.3.10 Percentage distribution of Wave 6 smokers by opinion on women’s smoking acceptable and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer  
 
 
 
 
 

ความคิดเหน็ต่อการสบูบหุรี่ของผูห้ญิงเป็นเรื่องที่ยอมรบัได้ 
Opinion on women’s smoking acceptable 

 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,680)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=268)* (n=481)* (n=931)* 
     

 ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่Strongly disagree 24.3  53.0  60.6  52.6  
 ไมเ่หน็ดว้ยDisagree 35.1  26.0  23.6  26.1  
 เฉยๆ Neither disagree nor agree 7.1  6.0  4.0  5.1  
 เหน็ดว้ยAgree 27.2  12.9  9.1  13.1  
 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่Strongly agree 6.3  2.1  2.7  3.1  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.11 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่  6 จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อการสบูบหุรี่ของผูช้ายเป็นเรื่องที่ยอมรบัได้   
และเขตที่อยู่อาศยั  

Table 3.3.11 Percentage distribution of Wave 6 smokers by opinion on men’s smoking acceptable and residential area 

 
 
 
 
 

ความคิดเหน็ต่อการสบูบหุรี่ของผูช้ายเป็นเรื่องที่ยอมรบัได้ 
Opinion on men’s smoking acceptable 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,684) 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=269) (n=483) (n=932) 
     

 ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  Strongly disagree 1.5  6.2  9.1  7.1  
 ไมเ่หน็ดว้ย  Disagree 14.1  18.4  14.9  15.8  
 เฉยๆ  Neither disagree nor agree 19.0  28.6  27.8  26.6  
 เหน็ดว้ย  Agree 62.1  41.0  39.7  43.6  
 เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  Strongly agree 3.3  5.8  8.5  6.9  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.12 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่  6 จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อความสาํเรจ็ของกฎหมายห้ามวางโชวผ์ลิตภณัฑบ์หุรี่ 
ในร้านค้า  และเขตที่อยู่อาศยั  

Table 3.3.12 Percentage distribution of Wave 6 smokers by opinion on the government passed a law banning the display of cigarette  
products in shops succeeded in keeping cigarettes out of sight and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเหน็ต่อความสาํเรจ็ของกฎหมายห้ามวางโชวผ์ลิตภณัฑบ์หุรี่ในร้านค้า 
Opinion on the government passed a law banning the display of cigarette products 

in shops succeeded in keeping cigarettes out of sight 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,663)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=268)* (n=479)* (n=916)* 
     

 ไมป่ระสบความสาํเรจ็เลย  Not at all 35.8  23.8  23.9  25.8  
 ประสบความสาํเรจ็บา้ง  Somewhat 33.2  45.7  45.0  43.3  
 ประสบการณ์ความสาํเรจ็อยา่งยิง่ Completely 31.0  30.5  31.1  30.9  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.13 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่  6 จาํแนกตามการสนับสนุนกฎหมายห้ามวางโชวผ์ลิตภณัฑบ์หุรี่ในร้านค้า 
และเขตที่อยู่อาศยั 

Table 3.3.13 Percentage distribution of Wave 6 smokers by  supporting complete bans on displays of cigarettes inside shops / stores  
and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนกฎหมายห้ามวางโชวผ์ลิตภณัฑบ์หุรี่ในร้านค้า 
Supporting complete bans on displays of cigarettes inside shops and stores 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,665)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=267)* (n=478)* (n=920)* 
     

 ไมส่นบัสนุน Not at all 10.5  9.8  12.6  11.5  
 สนบัสนุนบา้งเลก็น้อย A little bit/ Somewhat 26.6  17.6  15.1  17.7  
 สนบัสนุนมาก A lot  62.9  72.6  72.3  70.8  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.14 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อการขึน้ราคาบุหรี่และยาเส้น  และเขตที่อยู่อาศยั 
Table 3.3.14 Percentage distribution of Wave 6 smokers by  opinion on price increase and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเหน็ต่อการขึน้ราคาบหุรี่และยาเส้น 
Opinion on price increase factory cigarette and hand – rolled cigarette 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,676)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=268)* (n=481)* (n=927)* 
     

 เหน็ดว้ย agree 33.6  47.2  52.6  48.0  
 เฉย ๆ in between 13.8  8.3  9.2  9.7  
 ไมเ่หน็ดว้ย disagree 52.6  44.5  38.2  42.3  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.15 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อการขึน้ราคาบุหรี่โรงงานและบหุรี่มวนเองทาํให้คิด 
ที่จะเลิกสบูบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั 

Table 3.3.15 Percentage distribution of Wave 6 smokers by  opinion on  increase in prices factory cigarette and hand - rolled cigarette 
make them think about quit smoking and  residential area and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเหน็ต่อการขึน้ราคาบหุรี่โรงงานและบหุรี่มวนเองทาํให้คิดที่จะเลิกสบูบหุรี่ 
Opinion on  increase in prices factory cigarette and hand - rolled cigarette 

make them think about quit smoking  

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,675)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=268)* (n=480)* (n=927)* 
     

 คดิทีจ่ะเลกิสบูบุหรี ่  Think quit  smoking 55.2  71.5  79.3  73.2  
 ไมค่ดิทีจ่ะเลกิสบูบุหรี ่ Not think quit  smoking 44.8  28.5  20.7  26.8  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.16 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อการขึน้ราคาบุหรี่โรงงานและบหุรี่มวนเองส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสบูบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั 

Table 3.3.16 Percentage distribution of Wave 6 smokers by opinion on increase in prices factory cigarette and hand - rolled cigarette  
on changing smoking behavior and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเหน็ต่อการขึน้ราคาบหุรี่โรงงานและบหุรี่มวนเองส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสบูบหุรี่ 

Opinion on increase in prices factory cigarette and hand - rolled cigarette 
on changing smoking behavior 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,682)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=268)* (n=483)* (n=931)* 
     

 สบูลดลง Reduced 48.9  64.4  66.3  63.0  
 สบูเทา่เดมิ  No change 48.1  35.4  32.4  35.8  
 สบูเพิม่มากกวา่เดมิ Increased 3.0  0.2  1.3  1.2  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.3.17 ร้อยละของผูส้บูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อการขึน้ราคาบุหรี่โรงงานและบหุรี่มวนเองต่อค่าใช้จ่าย 
ในชีวิตประจาํวนั  และเขตที่อยู่อาศยั 

Table 3.3.17 Percentage distribution of Wave 6 smokers by opinion on increase in prices factory cigarette and hand - rolled cigarette  
on expenses in daily life and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ* Excluding do not know/do not answer 
 
 
 
 
 

ความคิดเหน็ต่อการขึน้ราคาบหุรี่โรงงานและบหุรี่มวนเองต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั 
Opinion on increase in prices factory cigarette and hand - rolled cigarette 

on expenses in daily life 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=1,683)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=269) (n=483)* (n=931)* 
     

 สง่ผลกระทบมาก a lot 11.9  17.8  22.7  19.5  
 สง่ผลกระทบบา้ง a little 49.1  45.8  44.5  45.6  
 ไมส่ง่ผลกระทบ  Not  at  all  39.0  36.4  32.8  34.9  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.4.1 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความรู้เรื่องผลกระทบจากการสบูบหุรี่ต่อสขุภาพ และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table 3.4.1 Percentage distribution of  Wave 6 sample by knowledge about effect of smoking on health and smoking status 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ * Excluding do not know/do not answer 
 

ความรู้เรื่องผลกระทบจากการสบูบหุรี่ต่อสขุภาพ 
knowledge about effect of smoking on health 

สถานภาพการสบูบหุรี่  Smoking status 
ภาพรวม 
Overall 

(n=2,147)* 

ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

(n=1,673)* (n=474)* 
    

 มะเรง็ปอดจากควนับุหรีม่อืสองในผูไ้มส่บูบุหรี ่Lung  cancer  in  nonsmokers  97.3  98.9  97.7  
 แก่เรว็กวา่อายใุนผูส้บูบุหรี ่  Premature ageing in smokers 92.9  96.8  93.7  
 มะเรง็ในชอ่งปากในผูส้บูบุหรี ่  Mouth cancer in smokers 92.0  95.1  92.7  
 โรคหลอดเลอืดสมอง (ลิม่เลอืดในสมอง) ในผูส้บูบุหรี ่Stroke in smokers 88.6  94.4  89.9  
 โรคหวัใจจากควนับุหรีม่อืสองในผูไ้มส่บูบุหรี ่ Heart  disease in  nonsmokers 86.4  93.9  88.1  
 โรคเสือ่มสมรรถภาพทางเพศในผูช้ายทีส่บูบุหรี ่ Impotence in male smokers 84.0  88.7  85.1  
 โรคหวัใจวายในผูส้บูบุหรี ่ Heart failure in smokers 77.7  87.4  79.9  
 ทาํใหท้ารกในครรภแ์ทง้  Miscarriage (of a baby) 69.0  78.5  71.1  

 
เนื้อตายและเน่าในผูส้บูบุหรี ่(มกัเกดิกบัอวยัวะสว่นปลาย  เชน่  มอื  เทา้  ทาํใหช้า 
ผวิหนงัเปลีย่นเป็นสดีาํ เน่า และตอ้งตดัทิง้  Gangrene (Parts of the body, usually the 
feet, lose feelings and start to decay)    

66.6  80.2  69.6  



 
 

161 

 
 

ตาราง 3.4.2 ร้อยละของตวัอย่างจากการสาํรวจรอบที่ 6  จาํแนกตามแหล่งที่เคยเหน็โฆษณาเกี่ยวกบัอนัตรายจากการสบูบหุรี่ และ 
สถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table 3.4.2 Percentage distribution of  Wave 6 sample by source of advertisement about danger of smoking ever seen and  
smoking status 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ * Excluding do not know/do not answer 

แหล่งที่เคยเหน็โฆษณาเกี่ยวกบัอนัตรายจากการสบูบหุรี่ 
Source of advertisement about danger of smoking ever seen 

สถานภาพการสบูบหุรี่ Smoking status 
ภาพรวม 
Overall 

(n=2,155)* 

ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

(n=1,680)* (n=475)* 
    

 บนซองบุหรี ่ On cigarette packs 88.1  79.6  86.3  
 โทรทศัน์  On television 84.3  81.5  83.7  
 โปสเตอร ์ On posters 66.2  64.7  65.8  
 กระจกหน้ารา้นคา้ หา้งหรอืภายในรา้นคา้ หรอืรา้นคา้ทีท่า่นซือ้บุหรี ่ 58.0  52.2  56.8  
 On [shop/ store] windows or inside [shops/ stores] where you buy tobacco       
 ภาพยนตร ์  At the cinema 49.1  42.9  47.7  
 วทิย ุ On radio 46.1  49.7  46.9  
 ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  On billboards 45.2  41.5  44.4  
 หนงัสอืพมิพ ์หรอื นิตยสาร  In newspapers or magazines 42.5  45.6  43.2  
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ตาราง 3.4.3 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6  จาํแนกตามการสงัเกตเหน็ฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table 3.4.3 Percentage distribution of  Wave 6 sample by notice health warning label on cigarette pack  and smoking status 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ * Excluding do not know/do not answer 
 
 
 
 
 
 
 

การสงัเกตเหน็ฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่  
Notice health warning label on cigarette pack   

สถานภาพการสบูบหุรี่ Smoking status 
ภาพรวม 
Overall 

(n=2,160)* 

ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

(n=1,682)* (n=478) 
    

 ไมเ่คยสงัเกต Never 6.4  30.5  11.7  
 สงัเกตนาน ๆ ครัง้ Once in a while 10.9  23.8  13.8  
 สงัเกตบอ่ย Often 47.0  36.0  44.5  
 สงัเกตบอ่ยมาก  Very often 35.7  9.7  30.0  

รวม Total           100.0           100.0    100.0  
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ตาราง 3.4.4 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการอ่านฉลากคาํเตือนอย่างใกล้ชิด และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table 3.4.4 Percentage distribution of  Wave 6 sample by reading closely the health warning label on cigarette pack and  

smoking status 

*ไมร่วม ไมเ่ขา้ขา่ย/ไมท่ราบ/ไมต่อบ  *Excluding  inapplicable/do not know/do not answer   
 
 
 
 
 

การอ่านฉลากคาํเตือนอย่างใกล้ชิด  
Reading closely the health warning label on cigarette pack 

สถานภาพการสบูบหุรี่ Smoking status  
ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

ภาพรวม 
Overall 

(n=1,549)* (n=328)* (n=1,877)* 
    

 ไมเ่คยอ่าน Never 10.0  24.1  12.5  
 อ่านนาน ๆ ครัง้ Once in a while 32.7  43.0  34.5  
 อ่านบอ่ย Often 37.6  27.4  35.8  
 อ่านบอ่ยมาก  Very often 19.7  5.5  17.2  

รวม Total           100.0         100.0    100.0  
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ตาราง 3.4.5 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการจาํกดัพืน้ที่สบูบหุรี่ภายในบ้าน และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table 3.4.5 Percentage distribution of  Wave 6 sample by restriction of smoking area inside home and smoking status 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจาํกดัพืน้ที่สบูบหุรี่ภายในบ้าน 
Restriction of smoking area inside home 

สถานภาพการสบูบหุรี่  
Smoking status ภาพรวม 

Overall 
(n=2,162) 

ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

(n=1,684) (n=478) 
    

 ไมอ่นุญาตใหส้บูบุหรีใ่นบา้น  Smoking is not allowed in any indoor area 34.2  54.8  38.8  
 อนุญาตใหส้บูบุหรีไ่ดบ้างพืน้ทีใ่นบา้นเทา่นัน้  Smoking is allowed only in some indoor areas 28.9  21.5  27.2  
 ไมม่ขีอ้หา้มเรือ่งการสบูบุหรีใ่นบา้น  No rules or restrictions 36.9  23.7  34.0  

รวม Total      100.0        100.0      100.0  
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ตาราง 3.4.6 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อการห้ามสบูบหุรี่ในสถานที่สาธารณะ และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table 3.4.6 Percentage distribution of  Wave 6 sample by opinion on smoking ban in public area and smoking status 

 
 
 
 

ความคิดเหน็ต่อการห้ามสบูบหุรี่ในสถานที่สาธารณะ 
Opinion on smoking ban in public area 

สถานภาพการสบูบหุรี่ 
Smoking status ภาพรวม 

Overall 
(n=2,162) 

ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

(n=1,684) (n=478) 
    

 รถโดยสารสาธารณะทีไ่มม่เีครือ่งปรบัอากาศ  Non - air-conditioned public transport 97.4  97.3  97.4  
 สถานทีท่าํงานทีเ่ป็นอาคาร Workplaces    92.1  94.3  92.6  
 ไนทค์ลบั ดสิโกเ้ทค หรอืบาร ์ทีม่เีครือ่งปรบัอากาศ Air-conditioned nightclubs, discos and bars 85.3  92.3  86.8  

 
รา้นอาหาร และสถานทีร่บัประทานอื่นๆทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งปรบัอากาศ 
Non-air-conditioned restaurants and public eating areas 

80.2  86.1  81.5  

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

52.3  63.4  54.7  
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ตาราง 3.4.7 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 ที่ทาํงานภายในตวัอาคาร  จาํแนกตามการอนุญาตให้สบูบหุรี่ในที่ทาํงาน  และ 
สถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table 3.4.7 Percentage distribution of  Wave 6 sample who work  inside the building by smoking allowance  inside office and  
smoking status 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ  *Excluding  do not know/do not answer   
 
 
 
 
 

การอนุญาตให้สบูบหุรี่ในที่ทาํงาน 

Allow to smoke inside office 

สถานภาพการสบูบหุรี่  
Smoking status ภาพรวม 

Overall 
(n=240)* 

ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

(n=203)* (n=37)* 
    

 ไมอ่นุญาตใหส้บูบุหรีภ่ายในตวัอาคาร Smoking is not allowed in any indoor area 59.1  62.2  59.6  

 
อนุญาตใหส้บูบุหรีไ่ดเ้ฉพาะบางทีใ่นตวัอาคารเทา่นัน้  
Smoking is allowed only in some indoor areas 

20.7  24.3  21.3  

 ไมม่ขีอ้หา้มเรือ่งการสบูบุหรี ่No rules or restrictions 20.2  13.5  19.1  
รวม Total     100.0      100.0      100.0  
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ตาราง 3.4.8 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการได้รบัคาํแนะนํา  หรือข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการเลิกสบูบหุรี่   
และสถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table 3.4.8 Percentage distribution of  Wave 6 sample by receiving advice or information about quit smoking and smoking status 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ * Excluding do not know/do not answer  
**เฉพาะผูท้ีต่อบวา่เคยพบแพทยห์รอืบุคลากรสาธารณสขุ **Only respondent have ever seen the doctor or other health professional 
 

การได้รบัคาํแนะนํา  หรือข้อมลูข่าวสาร  เกี่ยวกบัการเลิกสบูบหุรี่   
Receiving advice or information about quit smoking 

สถานภาพการสบูบหุรี่  
Smoking status 

 

ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

ภาพรวม 
Overall 

    

เคยไปพบแพทยห์รือบคุลากรสาธารณสขุ Ever seen a doctor or other health professional** (n=831)* (n=310)* (n=1,141)* 

 
คาํแนะนําใหเ้ลกิสบูบุหรี ่หรอืยงัคงเลกิสบูบุหรีต่่อไป    
Advice to quit smoking or stay quit smoking  

70.0  63.9  68.2  

 
ความชว่ยเหลอื  หรอืการสง่ต่อไปสถานบรกิารเลกิสบูบุหรี ่ ใหค้วามชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ  หรอื
ยงัคงเลกิสบูบุหรีต่่อไปได ้  
Help or a referral to another service to help  quit  smoking  or stay quit smoking  

8.5  8.1  8.4  

 
แผน่พบั  หรอืใบปลวิทีแ่นะนําวธิกีารเลกิสบูบุหรี ่หรอืยงัคงเลกิสบูบุหรีต่่อไป  
Pamphlets or brochures on how to quit  or stay quit smoking 

27.6  21.9  26.0  
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ตาราง 3.4.8 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการได้รบัคาํแนะนํา  หรือข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการเลิกสบูบหุรี่   
และสถานภาพการสบูบหุรี่ (ต่อ) 

Table 3.4.8 Percentage distribution of  Wave 6 sample by receiving advice or information about quit smoking and smoking status  
(continued) 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ * Excluding do not know/do not answer  
 
 
 
 
 
 
 

การได้รบัคาํแนะนํา  หรือข้อมลูข่าวสาร  เกี่ยวกบัการเลิกสบูบหุรี่   
Receiving advice or information about quit smoking 

สถานภาพการสบูบหุรี่  
Smoking status ภาพรวม 

Overall 
(n=2,159)* 

ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

(n=1,682)* (n=477)* 
    

 
บรกิารเลกิบุหรีท่ีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ทีท่า่นอาศยั  เชน่ ในโรงพยาบาล หรอืคลนิิกต่างๆ 
Local stop-smoking services (such as hospitals or clinics) 

28.8  27.7  28.5  

 บรกิารสายดว่นเลกิบุหรี ่Quitline services  3.3  3.6  3.4  
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ตาราง 3.4.9 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการเคยเหน็เกี่ยวกบัการรณรงคโ์ดยมีใจความหลกั “ทาํไมผูใ้หญ่ 
เตือนเดก็ว่าบุหรี่ไม่ดี  แล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมเลิกสบู” และสถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table 3.4.9 Percentage distribution of  Wave 6 sample by ever seen about the main idea campaign that “why  are adult smoker  
remind children that cigarette is bad then adult smoker refuse to quit smoking”and smoking status 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ  *Excluding  do not know/do not answer   
 
 
 
 
 
 

การเคยเหน็เกี่ยวกบัการรณรงคโ์ดยมีใจความหลกั  
“ทาํไมผูใ้หญ่เตือนเดก็ว่าบหุรี่ไม่ดี  แล้วผูใ้หญ่ไม่ยอมเลิกสบู” 

Ever seen about the main idea campaign that “why  are adult smoker  
remind children that cigarette is bad then sdult smoker refuse to quit smoking” 

สถานภาพการสบูบหุรี่ Smoking status 
ภาพรวม 
Overall 

(n=2,159)* 

ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

(n=1,682)* (n=477)* 
    

 เคย  Ever 34.5  30.0  33.5  

 ไมเ่คย Never 65.5  70.0  66.5  

รวม Total          100.0        100.0    100.0  
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ตาราง 3.4.10 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามผลของการรณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่ทกุรปูแบบนําไปสู่การพดูคยุ 
ระหว่างสมาชิกในครอบครวั  เกี่ยวกบัการสบูบหุรี่และสขุภาพ  และสถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table 3.4.10 Percentage distribution of  Wave 6 sample by result of all anti – campaign  led to discussion amongst  your family  
about  smoking and health and smoking status 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ /ไมเ่คยเหน็โฆษณารณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีเ่หลา่นี้ 
* Excluding do not know/do not answer  / never seen anything about this campaign 
 
 
 
 
 
 

ผลของการรณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่ทกุรปูแบบนําไปสู่การพดูคยุระหว่าง 
สมาชิกในครอบครวั  เกี่ยวกบัการสบูบหุรี่และสขุภาพ   

Result of all anti – campaign led to discussion  
amongst  your family about smoking and health 

สถานภาพการสบูบหุรี่ Smoking status 
ภาพรวม 
Overall 

(n=2,081)* 

ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

(n=1,628)* (n=453)* 
    

 เคย  Ever 51.9  57.6  53.1  

 ไมเ่คย Never 48.1  42.4  46.9  

รวม Total      100.0          100.0   100.0  
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ตาราง 3.4.11 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามผลของการรณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่ทกุรปูแบบนําไปสู่การพดูคยุ 
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อน  เกี่ยวกบัการสบูบหุรี่และสขุภาพ และสถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table 3.4.11 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  the result of all anti – campaign led to discussion amongst  friends   
about  smoking and health  and smoking status 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ /ไมเ่คยเหน็โฆษณารณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีเ่หลา่นี้ 
* Excluding do not know/do not answer  / never seen anything about this campaign 
 
 
 
 
 

ผลของการรณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่ทกุรปูแบบนําไปสู่การพดูคยุระหว่างสมาชิก 
ในกลุ่มเพื่อน  เกี่ยวกบัการสบูบหุรี่และสขุภาพ 

Result of all anti – campaign led to discussion  
amongst  friends  about smoking and health 

สถานภาพการสบูบหุรี่ Smoking status 
ภาพรวม 
Overall 

(n=2,079)* 

ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

(n=1,627)* (n=452)* 
    

 เคย  Ever 54.0  64.2  56.2  

 ไมเ่คย Never 46.0  35.8  43.8  

รวม Total          100.0        100.0    100.0  
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ตาราง 3.4.12 ร้อยละของตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อการรณรงคท์ี่พดูถึงอนัตรายจากการสบูบหุรี่ มีผลใน 
การยบัยัง้ไม่ให้ผูห้ญิงวยัรุ่นสบูบหุรี่ และสถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table 3.4.12 Percentage distribution of  Wave 6 sample by  opinion on campaigns about the danger from smoking discouraging young  
women from smoking  and smoking status 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ * Excluding do not know/do not answer   
 
 
 
 
 
 

ความคิดเหน็ต่อการรณรงคท์ี่พดูถึงอนัตรายจากการสบูบหุรี่  
มีผลในการยบัยัง้ไม่ให้ผูห้ญิงวยัรุ่นสบูบหุรี่ 

 Opinion on campaigns about the danger from smoking  on the discouraging young 
women from smoking 

สถานภาพการสบูบหุรี่ Smoking status 
ภาพรวม 
Overall 

(n=2,063)* 

ผูส้บูบหุรี่ 
Smoker 

ผูเ้ลิกสบูบหุรี่ 
Quitter 

(n=1,612)* (n=451)* 
    

 ไมไ่ดผ้ลเลย Not at all 20.0  13.5  18.6  

 ไดผ้ลเลก็น้อย A little 42.3  43.7  42.6  

 ไดผ้ลมาก A lot 37.7  42.8  38.8  

รวม Total           100.0         100.0    100.0  
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ตาราง 3.5.1 ร้อยละของตวัอย่างที่เลิกสบูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามประสบการณ์การเลิกสบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.5.1 Percentage distribution of  Wave 6 quitters by experience to quit smoking and residential area 

 
 
 
 
 

ประสบการณ์การเลิกสบูบหุรี่ 
Experience to quit smoking 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area  
กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

รวม 
Total 

     

วิธีการเลิกสบูบหุรี่ Quitting  Method (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
 หยดุทนัท ีSuddenly stopped 52.4  62.8  59.1  59.1  
 คอ่ยๆ ลดปรมิาณการสบูบุหรี ่Gradually stopped 47.6  37.2  40.9  40.9  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  

การเคยกลบัไปสบูบหุรี่ตัง้แต่เลิกสบูบหุรี่ Ever returned to smoke since quit smoking (n=42) (n=145) (n=291) (n=478) 
 เคย Yes 2.4  9.7  8.6  8.4  

 ไมเ่คย No 97.6  90.3  91.4  91.6  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.5.2 ร้อยละของตวัอย่างที่เลิกสบูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามเหตผุลที่มีส่วนช่วยให้เลิกสบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.5.2 Percentage distribution of  Wave 6 quitters by reasons lead to quit smoking and residential area 

 

เหตผุลที่มีส่วนช่วยให้เลิกสบูบหุรี่ 
Reasons lead to think about quit smoking 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

  (n=478) 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=42) (n=145) (n=291) 
 ความตอ้งการเป็นตวัอยา่งสาํหรบัเดก็  Wanting to set an example for children 95.2  96.6  97.9  97.3  
 ความกงัวลเรือ่งสขุภาพของตวัทา่น  Concern for your personal health 97.6  97.2  96.9  97.1  

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

97.6  95.2  97.6  96.9  

 ครอบครวัของทา่นไมย่อมรบัการสบูบุหรี ่ Your family disapproving of smoking 85.7  97.9  96.5  96.0  
 การทีส่งัคมไทยไมย่อมรบัการสบูบุหรี ่ Thai society disapproves of smoking 85.7  97.2  94.8  94.7  
 การโฆษณา  หรอืขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความเสีย่งต่อสขุภาพจากการสบูบุหรี ่ 88.1  96.6  92.8  93.5  
 Advertisements or information about the health risks of smoking         
 การจาํกดัพืน้ทีส่บูบุหรีใ่นสถานทีส่าธารณะ เชน่  รา้นอาหาร หรอืทีท่าํงานทีม่เีครือ่งปรบัอากาศ 81.0  93.1  93.4  92.2  
 Smoking restrictions in public places like air-conditioned restaurants or at work         
 ฉลากคาํเตอืนดา้นสขุภาพบนซองบุหรี ่ Warning labels on cigarette packages 83.3  91.7  91.9  91.1  
 ราคาของบุหรี ่ Price of cigarettes 65.9  81.3  79.3  78.7  
 เพือ่นสนิทของทา่นไมย่อมรบัการสบูบุหรี ่ Your close-friend disapproving of smoking 52.4  69.7  76.1  72.1  
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ตาราง 3.5.3 ร้อยละของตวัอย่างที่เลิกสบูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามความมัน่ใจที่ยงัคงเลิกสบูบหุรี่ และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.5.3 Percentage distribution of  Wave 6 quitters by confidence to remain quit smoking and residential area 

 
 
 
 
 
 
 

ความมัน่ใจที่ยงัคงเลิกสบูบหุรี่ 
Confidence to remain quit smoking 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=478) 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=42) (n=145) (n=291) 
     

 ไมเ่ลย  Not at all sure  0.0  1.4  3.1  2.3  
 บา้ง Somewhat sure 14.3  3.4  2.8  4.0  
 มาก Very sure 31.0  20.0  23.1  22.9  
 อยา่งยิง่ Extremely sure 54.7  75.2  71.0  70.8  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.5.4 ร้อยละของตวัอย่างที่เลิกสบูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการประเมินสขุภาพตนเองตัง้แต่เลิกสบูบหุรี่ 
 และเขตที่อยู่อาศยั 

Table  3.5.4 Percentage distribution of  Wave 6 quitters by assessment of health status since quit smoking and residential area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินสขุภาพตนเองตัง้แต่เลิกสบูบหุรี่ 
Assessment of health status since quit smoking 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=478) 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=42) (n=145) (n=291) 
     

 แยล่ง Worse 0.0  2.1  0.0  0.6  
 เหมอืนเดมิ  Same 4.8  2.8  3.1  3.1  
 ดขีึน้ Better 95.2  95.1  96.9  96.3  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.5.5 ร้อยละของตวัอย่างที่เลิกสบูบหุรี่ในการสาํรวจรอบที่ 6 จาํแนกตามการมีเงินใช้จ่ายหลงัจากเลิกสบูบหุรี่  และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.5.5 Percentage distribution of  Wave 6 quitters by since quit smoking, have more money to spend and residential area 

*ไมร่วม ไมท่ราบ/ไมต่อบ  *Excluding do not know/do not 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีเงินใช้จ่ายหลงัจากเลิกสบูบหุรี่ 
Since quit smoking, have more money to spend 

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area 
รวม 
Total 

(n=477)* 

กรงุเทพฯ 
Bangkok 

เขตเมือง 
Urban 

เขตชนบท 
Rural 

(n=42) (n=145) (n=290)* 
     

 มเีงนิใชจ้า่ยมากขึน้   Have more money 85.7  84.1  84.5  84.5  
 ไมเ่ปลีย่นแปลง  No change 14.3  15.2  15.2  15.1  
 มเีงนิใชจ้า่ยน้อยลง  Have less money  0.0  0.7  0.3  0.4  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.6.1 ร้อยละของตวัอย่างในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 จาํแนกตามแหล่งที่โฆษณา หรือข้อมลูข่าวสาร 
ที่พดูถึงอนัตรายจากการสบูบหุรี่ 

Table  3.6.1 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4, Wave 5  and  wave 6 surveys by  source of  
advertisement or information about danger of smoking 

 
 

แหล่งที่โฆษณาอนัตรายจากการสบูบหุรี่ 
Source of advertisement of danger of smoking 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

(n=1,992) (n=2,045) (n=2,453) (n=2,281) (n=2,166) (n=2,155 ) 
       

 บนซองบุหรี ่ Cigarette packs 88.8 84.9 92.6 91.1 92.9 86.3 
 โทรทศัน์ Television 93.9 92.7 86.3 90.3 85.5 83.7 
 โปสเตอร ์ Posters 75.9 70.1 65.8 70.3 71.9 65.8 
 วทิย ุ Radio 72.5 71.0 59.5 61.4 53.6 46.9 

 
ตามกระจกรา้นคา้ หา้งหรอืภายในรา้นคา้ หรอืในรา้นคา้ทีข่าย
บุหรี ่(shop/ store) windows or inside (shops/ stores) where 
you buy tobacco 

52.0 
 

41.1 
 

55.8 
 

60.3 63.7 56.8 

 ภาพยนตร ์The cinema 37.4 40.4 40.4 42.7 47.3 47.7 
 หนงัสอืพมิพ ์หรอืนิตยสาร Newspapers or magazines 58.5 51.3 53.8 56.1 49.7 43.2 
 ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่  Billboards 56.5 49.2 46.0 54.4 58.8 44.4 
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ตาราง 3.6.2 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบหุรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6  จาํแนกตามการสงัเกตเหน็ฉลาก 
คาํเตือนบนซองบหุรี่ 

Table  3.6.2 Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4,  Wave 5  and Wave 6 surveys by noticing of   
warning label on cigarette pack  

 
 
 
 
 
 

การสงัเกตเหน็ฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ 
Noticed  to seen  warning  label  on  cigarette pack 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

(n=1,999) (n=1,854) (n=2,160) (n=1,906) (n=1,740) (n=1,682) 
       
 ไมเ่คยสงัเกต  Not at all 15.5  15.6  9.8  8.9  4.6  6.4  
 สงัเกตนาน ๆ ครัง้ Once in a while 20.3  14.6  16.3  14.9  9.6  10.9  
 สงัเกตบอ่ย Often 39.8  51.0  50.3  45.8  43.6  47.0  
 สงัเกตบอ่ยมาก  Very often 24.4  18.8  23.6  30.4  42.2  35.7  

รวม Total    100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   100.0  
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ตาราง 3.6.3 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบหุรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6  จาํแนกตามการพิจารณาหรืออ่านฉลาก 
คาํเตือนอย่างใกล้ชิด  

Table  3.6.3 Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4,  Wave 5  and Wave 6 surveys by closely consider or 
read warning label 

 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาหรืออ่านฉลากคาํเตือนอย่างใกล้ชิด 
Closely considering or reading the warning label 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

(n=1,910) (n=1,597) (n=1,933) (n=1,722) (n=1,643) (n=1,549) 
       

 ไมเ่คยอ่าน Not at all 22.5  12.3  9.4         6.6  7.4  10.0  
 อ่านนาน ๆ ครัง้ Once in a while 30.6  25.0      33.9       32.9       24.2  32.7  
 อ่านบอ่ย Often 31.8  47.0        42.5        41.7      36.0  37.6  
 อ่านบอ่ยมาก  Very often 15.1  15.7        14.1        18.8      32.4  19.7  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0    100.0  100.0  



 
 

181 

 
 

ตาราง 3.6.4 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบหุรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6  จาํแนกตามการหลีกเลี่ยงที่จะมอง 
หรือคิดถึงฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ 

Table  3.6.4 Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4,  Wave 5  and  Wave 6 surveys by avoiding to see or 
think about  warning label on cigarette pack 

 
 
 
 
 
 
 
 

การหลีกเลี่ยงที่จะมองหรือคิดถึงฉลากคาํเตือน 
Avoiding to see or think warning label 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

(n=1,898) (n=1,584) (n=1,942) (n=1,731) (n=1,658) (n=1,575) 
       

 เคย Yes 35.8  53.9  53.8  60.8  54.8  47.4  
 ไมเ่คย No 64.2  46.1  46.2  39.2  45.2  52.6  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0    100.0  100.0  
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ตาราง 3.6.5 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบหุรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6  จาํแนกตามการคิดถึงอนัตรายจาก 
การสบูบหุรี่จากสขุภาพ 

Table  3.6.5 Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4,  Wave 5  and Wave6 surveys by thinking  about  
the health risks (health dangers) of smoking 

 
 
 
 
 
 
 

การคิดถึงอนัตรายจากการสบูบหุรี่ต่อสขุภาพ 
Thinking about the health risks  

(health dangers) of smoking 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

(n=1,906) (n=1,583) (n=1,946) (n=1,733) (n=1,660) (n=1,575) 
       
 ไมเ่คยคดิเลย  Not at all 17.8  8.1           6.3  6.4  6.5  6.7  
 คดิเลก็น้อย   A little 17.8  11.3         14.1  6.4  15.8  14.6  
 คดิบา้ง  Somewhat 29.4  28.7         26.8  26.9  28.1  28.3  
 คดิมาก Much 32.1  51.9         52.8  49.0  49.6  50.4  

รวม Total      100.0       100.0       100.0  100.0    100.0  100.0  
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ตาราง 3.6.6 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบหุรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 จาํแนกตามผลของฉลากคาํเตือนบน
ซองบุหรี่ทาํให้อยากเลิกสบูบหุรี่   

Table  3.6.6 Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4, Wave 5,  and  wave 6 surveys by result of warning 
label on cigarette pack toward thinking quit smoking  

 
 
 
 
 

ผลของฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ทาํให้อยากเลิกสบูบหุรี่ 
Result of warning label on cigarette pack   

toward thinking quit smoking 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

(n=1,901) (n=1,586) (n=1,945) (n=1,733) (n=1,659) (n=1,575) 
       
   ไมเ่ลย Not at all   20.8  12.2        10.1  10.0  11.3  13.3  

 เลก็น้อย  A little  20.2  12.2        14.3  17.6  16.8  15.8  

 มบีา้ง Somewhat 29.6  32.7       30.2  29.9  30.6  29.1  

 มมีาก  A lot 29.4  42.9        45.4  42.5  41.4  41.8  

รวม Total     100.0     100.0      100.0    100.0       100.0  100.0  
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ตาราง 3.6.7 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบหุรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 จาํแนกตามการเปลี่ยนใจไม่สบูบหุรี่ 
เมื่อนึกถึงฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่   

Table  3.6.7 Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4, Wave 5,  and wave 6 surveys by giving up smoking  
when thinking about warning label on cigarette pack  

 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนใจไม่สบูบหุรี่เมื่อนึกถึงฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่  
Giving up smoking  when thinking warning label on cigarette pack 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

(n=1,899) (n=1,583) (n=1,937) (n=1,728) (n=1,658) (n=1,574) 
       
 ไมเ่คยเลย Never 54.9  41.1       44.0  39.4  42.7  47.0  
 เคย 1 ครัง้  1 time 6.7  16.2       10.3  10.1  6.0  7.1  
 เคย 2-3 ครัง้ 2-3 times 15.8  21.8       17.3  20.1  19.8  19.4  
 เคยหลายครัง้  Many times 22.6  20.9       28.4  30.4  31.5  26.5  

รวม Total       100.0    100.0      100.0    100.0        100.0  100.0  



 
 

185 

 
 

ตาราง 3.6.8 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบหุรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 จาํแนกตามการเคยเหน็ 
การวางโชวบ์ุหรี่ ณ จดุขาย 

Table  3.6.8 Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4 Wave 5  and Wave 6 surveys by ever seen displays of 
cigarettes at the point of sale pack  

 
 
 
 
 
 
 
 

การเคยเหน็การวางโชวบ์หุรี่ ณ จดุขาย 
Ever seen displays of cigarettes at the point of sale 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

(n=2,047) (n=2,462) (n=2,277) (n=2,176) (n=2,150) 
      
  เคย ever  17.4  20.4  20.3  28.5  30.7  
  ไมเ่คย Never 82.6  79.6  79.7  71.5  69.3  

รวม Total       100.0     100.0 100.0    100.0  100.0 
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ตาราง 3.6.9 ร้อยละของตวัอย่างที่สบูบหุรี่ในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 จาํแนกตามแหล่งที่โฆษณาบหุรี่   
Table  3.6.9 Percentage distribution of smokers in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4 Wave 5  and Wave 6 surveys by source of tobacco 

products advertisement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่โฆษณาบหุรี่  
Source of tobacco products advertisement 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

(n=1,993) (n=2,031) (n=2,466) (n=2,277) (n=2,177) (n=2,160) 
       

 

ตามกระจกรา้นคา้หรอืในรา้นคา้ทีข่ายบุหรี ่ 

On (shop/ store) windows or inside (shops/ stores)  

where you buy tobacco 

3.8  7.7  2.7  11.2  9.3  10.2  

 ผูค้า้เรต่ามทอ้งถนน On or around street vendors 7.1  9.7  4.2  8.5  10.7  6.5  
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ตาราง 3.6.10 ร้อยละของตวัอย่างในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 จาํแนกตามการจาํกดัพืน้ที่สบูบหุรี่ในบ้าน  
Table  3.6.10 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4, Wave 5  and Wave 6 surveys by restriction of smoking 

area inside home  

 
 
 
 
 
 

การจาํกดัพืน้ที่สบูบหุรี่ในบ้าน 
Restriction of smoking area inside home 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

(n=1,999) (n=2,059) (n=2,466) (n=2,280) (n=2,178) (n=2,162 ) 
       

 
ไมอ่นุญาตใหส้บูบุหรีใ่นบา้น   
Smoking is not allowed in any indoor area 

11.6  22.4       34.7  30.4  34.4  38.8  

 
อนุญาตใหส้บูบุหรีไ่ดบ้างพืน้ทีใ่นบา้นเทา่นัน้   
Smoking is allowed only in some indoor areas 

39.6  39.5       23.9  33.5  28.9  27.2  

 สบูบุหรีไ่ดทุ้กพืน้ท ีNo rules or restriction 48.8  38.1        41.4  36.1  36.7  34.0  
รวม Total         100.0       100.0      100.0    100.0        100.0  100.0  
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ตาราง 3.6.11 ร้อยละของตวัอย่างในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 ที่ทาํงานภายในตวัอาคาร จาํแนกตามการอนุญาต
ให้สบูบหุรี่ในที่ทาํงาน  

Table  3.6.11 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4, Wave 5  and Wave 6 surveys worker who work inside the 
building  by  allow to smoke inside office 

 
 
 
 
 
 

การอนุญาตให้สบูบหุรี่ในที่ทาํงาน 
Allow to smoke inside office 

รอบที่ 1 
Wave 1 

รอบที่ 2 
Wave 2 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

(n=259) (n=202) (n=230) (n=262) (n=241) (n=240) 
       

 
ไมอ่นุญาตใหส้บูบุหรี ่  
Smoking is not allowed in any indoor area 

44.8  46.5  51.7  53.8  56.0  59.6  

 
อนุญาตใหส้บูบุหรีไ่ดบ้างพืน้ทีเ่ทา่นัน้   
Smoking is allowed only  in some indoor  areas 

37.8  40.6  25.7  25.6  23.7  21.3  

 สบูบุหรีไ่ดทุ้กพืน้ที ่ No rules or restriction 17.4  12.9  22.6  20.6  20.3  19.1  
รวม Total       100.0     100.0  100.0       100.0         100.0  100.0  
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ตาราง 3.6.12 ร้อยละของตวัอย่างในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 จาํแนกตามความคิดเหน็เกี่ยวกบัการอนุญาตให้สบู
บหุรี่ในทีสาธารณะ  

Table  3.6.12 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4 Wave 5  and Wave 6 surveys by opinion on allowing smoking 
in public place   

 
 
 

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการอนุญาตให้สบูบหุรี่ในที่สาธารณะ 
Opinion on allowing smoking in public area 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

     

สถานที่ทาํงานที่เป็นตวัอาคาร Workplace (n=2,463) (n=2,276) (n=2,173) (n=2,156) 
 อนุญาตบางครัง้ Sometime allowed 9.4  9.0  10.4  7.4  
 ไมอ่นุญาตเลย Not allowed at all 90.6  91.0  89.6  92.6  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ  ที่ไม่ใช้เครื่องปรบัอากาศ 
 Non-air-conditioned restaurants and public eating  areas 

(n=2,457) (n=2,270) (n=2,174) (n=2,151) 

 อนุญาตบางครัง้ Sometime allowed 30.6  20.7  21.2  18.5  
 ไมอ่นุญาตเลย Not allowed at all 69.4  79.3  78.8  81.5  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.6.12 ร้อยละของตวัอย่างในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 จาํแนกตามความคิดเหน็เกี่ยวกบัการอนุญาตให้สบู
บหุรี่ในทีสาธารณะ (ต่อ) 

Table  3.6.12 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4 Wave 5  and Wave 6 surveys by opinion on allowing smoking 
in public place  (continued) 

 
 
 

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการอนุญาตให้สบูบหุรี่ในที่สาธารณะ 
Opinion on allowing smoking in public area 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

     
ไนทค์ลบั, ดิสโก้เทค หรือบาร ์ที่มีเครื่องปรบัอากาศ 

  Air-conditioned nightclubs, discos and bars 
(n=2,286) (n=2,178) (n=2,146) (n=2,111) 

 อนุญาตบางครัง้ Sometime allowed 18.2  11.3  14.1  13.2  
 ไมอ่นุญาตเลย Not allowed at all 81.8  88.7  85.9  86.8  

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

(n=2,466) (n=2,280) (n=2,177) (n=2,161) 

 อนุญาตบางครัง้ Sometime allowed 9.2  5.5  1.7  2.6  
 ไมอ่นุญาตเลย Not allowed at all 90.8  94.5  98.3  97.4  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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ตาราง 3.6.12 ร้อยละของตวัอย่างในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6 จาํแนกตามความคิดเหน็เกี่ยวกบัการอนุญาตให้สบู
บหุรี่ในทีสาธารณะ (ต่อ) 

Table  3.6.12 Percentage distribution of sample in Wave 1, Wave 2, Wave 3 , Wave 4 Wave 5  and Wave 6 surveys by opinion on allowing smoking 
in public place  (continued) 

 

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการอนุญาตให้สบูบหุรี่ในที่สาธารณะ 
Opinion on allowing smoking in public area 

รอบที่ 3 
Wave 3 

รอบที่ 4 
Wave 4 

รอบที่ 5 
Wave 5 

รอบที่ 6 
Wave 6 

     

ภายนอกตวัอาคารของสถานที่ทางศาสนา  
  Outdoor areas at place of worship 

(n=2,465) (n=2,276) (n=2,173) (n=2,158) 

  อนุญาตบางครัง้ Sometime allowed 56.0  53.8  50.8  45.3  
  ไมอ่นุญาตเลย Not allowed at all 44.0  46.2  49.2  54.7  

รวม Total 100.0  100.0  100.0  100.0  
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          ภาคผนวก ข 

 
 
 

 
 

บนัทึกการติดตาม (บนัทึกหลงัการเย่ียมครวัเรือนแต่ละครัง้) 

ครัง้ที ่ วนั/เดอืน/ปี เวลา หมายเหตุ 
นดัครัง้ต่อไป 

วนั/เดอืน/ปี เวลา 
1      
2      
3      
4      
      

 

จาํนวนเดก็ทีอ่ายไุมเ่กนิ 5 ปี  ในครวัเรอืน    =   จาํนวนผูช้ายทีส่บูบุหรีท่ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน =  
จาํนวนเดก็ทีอ่ายรุะหว่าง 6-12 ปี ในครวัเรอืน =   จาํนวนผูห้ญงิทีส่บูบุหรีท่ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน =  
จาํนวนเดก็ทีอ่ายรุะหว่าง 13-17 ปี ในครวัเรอืน =   จาํนวนผูช้ายทีไ่มส่บูบุหรีท่ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน =  

    จาํนวนผูห้ญงิทีไ่มสู่บบหุรีท่ีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน =  
       

 
 
 
 

ผลการเย่ียมครวัเรือน (ให้วงกลม) 
1.หาบา้นไมพ่บ 6.ไมม่คีาํตอบ - หลงัจากพยายาม 4 ครัง้ 11.ไมส่ามารถสาํรวจไดเ้น่ืองจากเหตุผลอื่นๆ  
2.ครวัเรอืนยา้ย  ไมส่ามารถตามได ้ 7.ไมม่คีาํตอบ - ชว่งเวลาสาํรวจเสรจ็สิน้        ระบุ……………………………………………. 
3.ครวัเรอืนยา้ยไปนอกพืน้ที ่ 8.การปฏเิสธของครวัเรอืน ………………………………………………… 
4.ไมป่ลอดภยั 9.มปีญัหาเรือ่งภาษา ………………………………………………… 
5.ตดิต่อไมไ่ดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ 10.ไมม่ใีครในครวัเรอืนสามารถตอบคาํถามได ้ 12.การตดิต่อสาํเรจ็ - ทาํการสาํรวจ 

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายการควบคมุการบริโภคยาสบู 
ในประเทศไทย 

แบบสาํรวจครวัเรือนกลุ่มตวัอย่างเก่า   
(Household Recontact Form) 

MODULE  A 
 

Form Completed     

Interviewer  -   
 

ข้อมลูจากรอบท่ี 5 
                        

 ภาค  จงัหวดั  อาํเภอ  ตาํบล  หมูบ่า้น  ลาํดบัครวัเรอืน  ลาํดบับุคคล  
ทีอ่ยู ่ทีส่ามารถตดิต่อได ้: ................................................................................................................................... 
ชือ่หวัหน้าครวัเรอืน : .................................................................... จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน :    
ทีอ่ยู ่: ............................................................................................................ รหสัไปรษณีย:์..................................... 
โทรศพัท ์(บา้น) : ............................................................. โทรศพัท ์(มอืถอื) : ...................................................... 
ชือ่ผูใ้หข้อ้มลูครวัเรอืน : ................................................................... E-mail: .............................................. 

 

ข้อมลูจากรอบท่ี 6 
ชือ่หวัหน้าครวัเรอืน : .................................................................... จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน :     
ทีอ่ยู ่: ........................................................................................................... รหสัไปรษณีย:์ .................. 
โทรศพัท ์(บา้น) : ............................................................. โทรศพัท ์(มอืถอื) : ................................................ 
ชือ่ผูใ้หข้อ้มลูครวัเรอืน : ................................................................... E-mail: ................................................ 

 

HHR :     
     

RCE :     
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แบบสาํรวจครวัเรือนกลุ่มตวัอย่างเก่าจากรอบรอบที ่5   
(Household Recontact Form) 

MODULE  B 
 

LQ:    
 

 

ลาํดบัท่ี 
ช่ือผู้ให้
ข้อมลู 

เพศ 
1 = ชาย 
2 = หญิง 

อาย/ุรอบ
สาํรวจ 

ประเภทของผู้ให้
ข้อมลูในรอบท่ี 5 
S = สบูบหุร่ี 
Q = เลิกสบูบหุร่ี 
AD = วยัรุ่น 

ผลการ
สมัภาษณ์จาก

รอบท่ี 6* 
บนัทึกผล 

เปล่ียนแปลง    
ท่ีอยู่ใหม่ 

1  ใช่ 
2  ไม่ใช่ 

(บนัทึก
ด้านล่าง) 

ส่ง 
แบบสอบถาม
ทางไปรณีย ์

(สาํหรบัวยัรุ่น) 
1  ใช่ 
2  ไม่ใช่ 

รหสัพนักงาน 
สมัภาษณ์ 

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.  

 

พนักงานสมัภาษณ์ :          -  ในชอ่ง  “อาย ุ/ รอบสาํรวจ”  ใหใ้สเ่ลขอาย ุ/รอบการสาํรวจ ทีผู่ต้อบแบบสอบถามไดร้บัการสาํรวจครัง้แรก  
- ในชอ่งลาํดบัที ่ ใหล้ําดบัที ่1 เป็นชายทีส่บู/เลกิสบูบุหรี ่ ลาํดบัที ่2 เป็นหญงิทีส่บู/เลกิสบูบุหรี ่ และลาํดบัที ่4 เป็น
วยัรุน่ เท่านัน้  ทัง้น้ีเพือ่ใหล้าํดบัที ่ เหมอืนกนัรอบทีส่มัภาษณ์บุคคลน้ีครัง้แรก    

- ในชอ่ง “ประเภทของผูใ้หข้อ้มลูในรอบที ่5”  ใหร้ะบุวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็น S = สบูบหุร่ี  Q = เลิกสบูบหุร่ี  และ  
AD = วยัรุ่น 

 

รหสัผลการสมัภาษณ์ (รอบท่ี 6)   
0.a ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่งของครวัเรอืน และตดิต่อไมไ่ด ้หรอืตามหาไมพ่บ   4. การปฏเิสธของตวัแทน 
0.b เสยีชวีติ  5. ปฏเิสธ 
1. ไมพ่บ (หลงัจากพยายาม 4 ครัง้)  6. ไมส่มบรูณ์   (เริม่ตน้ , ผูใ้หส้มัภาษณ์ขอสิน้สดุการใหข้อ้มลูก่อน 

    สิน้สดุการสมัภาษณ์) 2. มปีญัหาเรือ่งภาษา  
3. ทุพพลภาพทางกาย หรอืใจ  7. สาํเรจ็ 
 

บนัทึกช่ือและท่ีอยู่ของผู้ท่ีสามารถให้ข้อมลูท่ีอยู่ของผู้ให้สมัภาษณ์ได้   
สาํหรบัการสมัภาษณ์ครัง้ต่อไปถ้าหากผู้ให้สมัภาษณ์มีการย้ายท่ีอยู่  

 

ช่ือ-สกลุ  
ความสมัพนัธก์บัผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

 ท่ีอยู่   
 

เบอรโ์ทร (บา้น)    เบอรมื์อถือ   

 

บนัทึกการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ใหม่: ช่ือผู้ให้ข้อมลู  
ท่ีอยู่ใหม่:  
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          ภาคผนวก ค 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

บนัทึกการติดตาม (บนัทึกหลงัการเย่ียมครวัเรือนแต่ละครัง้) 

ครัง้ที ่ วนั/เดอืน/ปี เวลา หมายเหตุ 
นดัครัง้ต่อไป 

วนั/เดอืน/ปี เวลา 
1      
2      
3      
4      

      
 
 

ผลการเย่ียมครวัเรือน (ให้วงกลม) 
1.หาบา้นไมพ่บ 8.การปฏเิสธของครวัเรอืน 
2.บา้นไมม่คีนอยู ่ 9.มปีญัหาเรือ่งภาษา 
3.ไมใ่ช่ครวัเรอืน เช่น สถานทีท่าํงาน 10.ไมม่ใีครสามารถตอบได ้
4.ไมป่ลอดภยั 11.ไมส่ามารถสาํรวจไดเ้น่ืองจากเหตุผลอื่นๆ  
5.ตดิต่อไมไ่ดเ้น่ืองสภาพอากาศ      ระบุ…………………………………………………… 
6.ไมม่คีาํตอบ - หลงัจากพยายาม 4 ครัง้       ………………………………………………………… 
7.ไมม่คีาํตอบ - ชว่งเวลาสาํรวจเสรจ็สิน้ 12.การตดิต่อสาํเรจ็ - ทาํการสาํรวจ 
    

ถ้าครวัเรือนปฏิเสธการให้สมัภาษณ์ :  เช้ือชาติ 

1. จาํนวนคนทีอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืนอาย ุ18 ปี ขึน้ไป = _______ 
2. จาํนวนคนทีส่บูบุหรีเ่ป็นประจาํอาศยัอยูใ่นครวัเรอืนอาย ุ18 ปี ขึน้ไป = _______   

 
1. ไทย 
2. อื่น ๆ  

 
 
 

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายการควบคมุการบริโภคยาสบู 
ในประเทศไทย 

แบบสาํรวจครวัเรือนกลุ่มตวัอย่างใหม่ในรอบที ่6  
(Household Enumeration Form) 

MODULE  A 
 

Form Completed     

Interviewer  -   
 

 

                        
 ภาค  จงัหวดั  อาํเภอ  ตาํบล  หมูบ่า้น  ลาํดบัครวัเรอืน  ลาํดบับุคคล  
ชือ่หวัหน้าครวัเรอืน :  จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน    
ทีอ่ยู ่:  รหสัไปรษณีย:์  
โทรศพัท ์(บา้น) :  โทรศพัท ์(มอืถอื) :   
ชือ่ผูใ้หข้อ้มลูครวัเรอืน :  E-mail:   

 

HHR :     
     

RPE :     
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ลาํดบัท่ี 

 
ช่ือสมาชิกในครวัเรือน 

( กลุ่มผูใ้หญ่อายุตัง้แต่ 18 ปี ขึ้นไป) 

เพศ 
1=ชาย 
2=หญิง 

การสูบบุหร่ี 
1 = สูบ 

2 = ไม่สูบ 

อาย ุ
(เตม็ปี) 

ผูต้อบ
แบบสอบถาม 

1=ใช่,          
2=ไม่ใช่ 

หมายเหต ุ

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  
 ช่ือสมาชิกในครวัเรือน (กลุ่มเดก็อาย ุ13-17 ปี)         
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 
จาํนวน 
ผูเ้ขา้
ขา่ย 

ตวัเลขตวัสดุทา้ยของอาย ุ

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 

 

จาํนวนเดก็ทีอ่ายไุมเ่กนิ 5 ปี  ในครวัเรอืน    =  
จาํนวนเดก็ทีอ่ายรุะหว่าง  6-12   ปี ในครวัเรอืน =  

จาํนวนเดก็ทีอ่ายรุะหว่าง 13-17  ปี ในครวัเรอืน =  
จาํนวนผูช้ายทีส่บูบุหรีท่ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน   =  

จาํนวนผูห้ญงิทีส่บูบุหรีท่ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน =  
จาํนวนผูช้ายทีไ่มส่บูบุหรีท่ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน =  

จาํนวนผูห้ญงิทีไ่มสู่บบหุรีท่ีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน =  

ID 
ประเภทของ 
ผู้ให้ข้อมลู 

ช่ือผู้เข้าข่ายท่ีถกูเลือก 
รหสัผลส่วน
บุคคลของ 
ผู้ให้ข้อมลู* 

รหสั 
พนักงาน 
สมัภาษณ์ 

 
 

 

พนักงานสมัภาษณ์ :     2 แถวสดุทา้ย   
จะใชใ้นกรณีทีม่กีารทดแทนจากบา้น
เดยีวกนั  ในกรณีทีผู่ถู้กเลอืกมรีหสัผล 2  
(มปีญัหาเรือ่งภาษา) หรอื  3 (ทุพพล
ภาพทางกาย หรอืใจ) หรอืไมอ่ยู่ตลอด
ระยะเวลาของการสาํรวจ 

1 ผูช้ายทีส่บูบุหรี ่     
2 ผูห้ญงิทีส่บูบุหรี ่     
3 วยัรุน่     
      
      
     

*  รหสัผลส่วนบคุคลของผู้ให้ข้อมูล 
1.ไม่พบ (หลงัจากพยายาม 4 ครัง้)    2.มีปัญหาเร่ืองภาษา   3.ทุพพลภาพทางกายหรือใจ   4.การปฏิเสธของตวัแทน   5. การปฏิเสธ   7. สาํเรจ็  
6.ไม่สาํเรจ็(การเริม่ตน้,ผูใ้หส้มัภาษณ์ขอสิน้สุดการใหข้อ้มลูก่อนสิน้สดุการสมัภาษณ์)  8.ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของครวัเรือนและติดต่อไม่ได้หรือตามหาไม่พบ 

กรอกช่ือและท่ีอยู่ของผู้ท่ีสามารถติดต่อผู้ให้ข้อมลูได้  (ในกรณีท่ีคาดว่าอีก 1 ปีข้างหน้าผู้ให้สมัภาษณ์จะย้ายท่ีอยู่)  
ช่ือ-สกลุ ................................................................ ความสมัพนัธก์บัผู้ตอบแบบสอบถาม .......................................................... 
ท่ีอยู่ ..................................................................................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ..................................................................... เบอรมื์อถือ ...................................................................................... 

แบบสาํรวจครวัเรือนกลุ่มตวัอย่างใหม่ในรอบที ่6 
(Household Enumeration Form) 

MODULE  B 
 

LQ:    
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ภาคผนวก ง 

รายช่ือผ ูค้วบคมุงานสนามและพนกังานสมัภาษณ ์
 

ผูค้วบคมุงานสนาม  
1. นางสาวปิยะวรรณ จนัทรห์อม 
2. นางสาววภิาวด ี แตงวงษ์ 
3. นางสาวธญัจริาภา เมอืงนก 

 

พนักงานสัมภาษณ์ 
 

 

 

1.นางสาวกมลวรรณ มนตไ์ตรเวศน์ 
2.นายกนัตศิ ภมูพิรีะพฒัน์ 
3.นายกติตพิงษ์ อุน่กาศ 
4.นางสาวกฤษณา คาํตุย้ 
5.นายจกัร ี รนุนุช 
6.นางสาวจฑุามาศ แสนสมเพชร 
7.นางสาวณฐัธยาน์ ศริโิส 
8.นายพฒักานต ์ มติระ 
9.นายพฒุพิฒัน์ อฌัชาวรพงศ ์
10.นายมานพ ดาํทพิย ์
11.นายวารณุยี ์ สบืเทพ 
12.นายวริทิธิพ์ล แป้นโพธิก์ลาง 
13.นายวรีะยทุธ แซ่เจยี 
14.นางสาวสพุชิฌาย ์ รกัษาแกว้ 
15.นางสาวอจัฉรา กองกะมดุ 
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ภาคผนวก จ 
ภาพการอบรม การปฎิบติังานสนาม และการควบคมุงานสนาม 
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ภาคผนวก ฉ     
แนะนํานกัวิจยัของโครงการ 

 
บปุผา  ศิริรศัมี: หวัหน้าโครงการฯ และนักวิจยัหลกั   

รองศาสตราจารย ์ สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม  มหาวทิยาลยัมหดิล   

จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก ดา้นการศกึษา จาก M.S. University of Baroda  

เคยเป็นทีป่รกึษาของโครงการ Community Organization Network Support Project 

สนบัสนุนโดย  AusAID  ประเทศออสเตรเลยี  และเคยไดร้บัการแต่งตัง้จาก WHO เป็นที่

ปรกึษาของ  The  State  Research Center for Maternal and Child Health/Reproductive Health, 

Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลยี  เคยดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม  

ประสบการณ์ดา้นการวจิยั  อาท ิ ผลกระทบของการสบูบหุรีต่อ่สขุภาพ เพศภาวะ มติทิางเพศ

และอนามยัเจรญิพนัธุ ์ และการพฒันาโปรแกรมการใหค้วามรูด้า้นอนามยัเจรญิพนัธุแ์กเ่ดก็นกัเรยีน   

 

Buppha sirirassamee, Ph.D., Project Director and Principal Investigator. She is an 

associate professor of the Institute for Population and Social Research, Mahidol 

University. She holds Ph.D., in Education from the M.S. University of Baroda. She was 

the project consultant for the AusAID supported Community Organization Network 

Support Project Thailand. She was the World Health Organization temporary advisor at 

the State Research Center for Maternal and Child Health/Reproductive Health, 

Ulaanbaatar, Mongolia. She is the former deputy director of IPSR. Some of her research 

experiences include Health Consequences of Smoking, Gender Sexuality and 

Reproductive Health  and  Development of RH, Education programme for School Children.                

 

 



202 

 

อารี จาํปากลาย:  รองหวัหน้าโครงการฯ และนักวิจยัหลกั (รว่ม) 

รองศาสตราจารย ์สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล  
จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก ดา้นสงัคมวทิยา จาก University of North 

Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในปี 2546  ประเดน็ 
วจิยัทีส่นใจคอื กระบวนการยา้ยถิน่ และผลกระทบของการยา้ยถิน่ทีม่ตี่อครอบครวัในถิน่ตน้ทาง 
การสรา้งครอบครวั และการศกึษาขอ้มลูระยะยาว  นอกจากเป็นนกัวจิยัรว่มในโครงการตดิตาม
ผลกระทบจากนโยบายควบคมุการบรโิภคยาสบูในประเทศไทยแลว้ งานวจิยัทีก่าํลงัดาํเนินการ
ในปจัจบุนัคอื การศกึษาระยะยาวเพือ่ทาํความเขา้ใจผลกระทบของการยา้ยถิน่ทีม่ตี่อสขุภาวะ
ของลกูวยัเดก็ การศกึษาระยะยาวเกีย่วกบัการยา้ยถิน่ บทบาททางเพศ และความไมส่งบใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

Aree Jampaklay has been an associate professor of the Institute for Population and 
Social Research, Mahidol University since 2009. She earned a PhD in Sociology 
from University of North Carolina at Chapel Hill in 2003. Her research has focused on 
migration process and migration effects on family left behind, family formation, and 
longitudinal studies. In addition to taking part as a co-investigator in ITC-SEA Thailand, 
her current researches include a longitudinal study of impact of internal migration of 
parents on children’s early childhood well-being and a longitudinal study on migration, 
gender, and conflict in the deep-south provinces of Thailand. 
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ทวิมา  ศิริรศัมี:  รองหวัหน้าโครงการฯ และนักวิจยัหลกั (รว่ม) 
รองศาสตราจารย ์และรองคณบดฝีา่ยประกนัคณุภาพ คณะแพทยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  จบการศกึษาแพทยศาสตรบ์ณัฑติจาก 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒได้รบัวุฒบิตัรกุมาร 
เวชศาสตร์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และประกาศนียบัตรด้าน
พฒันาการเดก็จากคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั งานวจิยัทีส่นใจคอื งานวจิยั
ดา้นพฒันาการและพฤตกิรรมในเดก็  และพฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุน่ 
Tawima Sirirassamee has been an associate professor of the Faculty of Medicine, 
Srinakharinwirot University since 2009. She is deputy dean for Quality Assurance. 
She obtained her Doctor of Medicine (MD) from Srinakharinwirot University, Thai 
Board of Pediatrics from Siriraj hospital, Mahidol University and certificate in Child 
Development from Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. Her researches 
focus on children and adolescent behaviors including youth risky behaviors, children 
behavioral problems. 
 

จรมัพร โห้ลาํยอง: นักวิจยั  
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์และรองผูอ้ํานวยการสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลยัมหดิล จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอกทางดา้นเศรษฐศาสตร์
จาก University of Utah ประเทศสหรฐัอเมรกิา  มปีระสบการณ์สอนและวจิยั 

ในมหาวทิยาลยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเวลาหลายปีกอ่นทีจ่ะมาเป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัมหดิล  
งานวจิยัทีเ่ชีย่วชาญเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ดา้นเศรษฐศาสตรแ์รงงาน เศรษฐศาสตรป์ระชากร 
การยา้ยถิน่  สขุภาพของแรงงาน  คณุภาพชวีติและความสขุ รวมทัง้ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุ
การบรโิภคยาสบู 
Charamporn Holumyong is an assistant professor and Deputy Director of Institute for 
Population and Social Research, Mahidol University. She obtained her Ph.D. degree in 
Economics from University of Utah, USA. She worked as a faculty and researchers in 
USA for many years. Her publications and research interests include labor economics, 
population economics, migration and health issues in Greater Mekong Sub region, 
quality of life and happiness of ASEAN workers as well as tobacco control. 



204 

 

ธีรนุช ก้อนแก้ว : นักวิจยัและนักวิเคราะหข้์อมูลของโครงการฯ 
จบการศกึษาระดบัปรญิญาโทสาขาวจิยัประชากรและสงัคม  
จากสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม  มหาวทิยาลยัมหดิล  
ปจัจุบนักาํลงัศกึษาปรญิญาเอกสาขาประชากรศกึษา คณะสงัคมศาสตร ์
 

และมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล งานวจิยัทีส่นใจคอื ความอยูด่มีสีขุของผูส้งูอายผุลกระทบ
จากการยา้ยถิน่ต่อครวัเรอืนในถิน่ตน้ทาง และรวมทัง้ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุการบรโิภคยาสบู 
Teeranoot Konkaew is the project-based researcher and data analyst of 
International Tobacco Control Policy Survey Thailand, Institute for Population and 
Social Research, Mahidol University since 2007. She earned a Master Degree in 
Population and Social Research from Institute for Population and Social Research, 
Mahidol University in 2007. At the present, she is doing her PhD. in Population 
Education at Faculty of Social Science and humanities, Mahidol University. Her 
research interests include the well-being of ageing, effect of migration on the left-
behinds and tobacco control. 
 

ปริยา เกนโรจน์:  นักวิจยัและผูป้ระสานงานโครงการฯ   
จบการศกึษาระดบัปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกจิ จากมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
มปีระสบการณ์ดา้นงานวจิยัของสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม  อาท ิ โครงการ
การตดิตามผลกระทบของการสบูบุหรีต่่อสขุภาพ  ระยะที ่1 การสาํรวจ 

ขอ้มลูพื้นฐานในจงัหวดักาญจนบุร ี โครงการพฒันานกัวจิยัดา้นเพศภาวะ มติทิางเพศ และ
อนามยัเจรญิพนัธุ ์   และโครงการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัทางสงัคม  ในดา้นการฝึกอบรม เคย
ทาํงานดา้นการฝึกอบรมบุคลากรทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 Pariya Gainroj is a researcher and project manager of International Tobacco Control Policy 
Thailand Project (ITC-SEA Thailand). She holds her Master Degree of Business Administration 
from Dhurakij Pundit University. She has experiences in researches on Health 
Consequences of Smoking; A Baseline Survey in Kanchanaburi Province; Gender, 
Sexuality and Reproductive Health Project; and Social Protection Facility Project. She 
also has experiences in organizing both national and international trainings. 
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