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Foreword 
 

It gives me great pleasure again to provide a forward for this 6th and likely final 
wave of the ITC Thailand youth cohort survey.  This is one of the most comprehensive 
population-based studies of youth smoking undertaken anywhere in the world.  It is 
characterised by remarkably high retention rates (until the participants reach the age 
of 23 years).  This provides an important source of information on progress in reducing 
uptake of smoking in Thailand. The report provides lots of useful information and 
identifies a number of trends.  In this short piece I want to provide some guidance to 
readers as to how they should interpret some of these trends. First, it is important o 
recognise that this cohort is followed up over the period in which most smoking uptake 
occurs, it inevitably finds there is uptake, and as the cohort ages, increased consumption 
and increased ease of access to tobacco products. As smokers become older, they 
are also increasingly likely to have control over when and where they can smoke in 
private settings, as they come under less parental control.  Under these circumstances, 
the marked increase in reporting smoke-free homes may underestimate the magnitude 
of this change.  A similar argument can be made about the increase in antismoking 
advertising stimulating increased discussion in the home.  By contrast, the increased 
noticing of warnings may be in part due to the ageing of the cohort and thus it having 
more smokers, who are of-course much more exposed to the warnings. 

Regardless, the findings show that Thailand still has much work to do to further 
reduce the uptake of smoking.  More and stronger public education that reinforces 
the harms of smoking would seem to be an important part of this, however, it will 
require the enactment of all aspects of the FCTC agenda and perhaps more to get 
fully on top of the problem.  In the interim, I hope more of the information in this 
study can be mined to better understand the factors leading to uptake of smoking 
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and among those who try, what influences escalation to regular smoking and what 
helps these individuals decide not to persist. 

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

 

Ron Borland, Ph.D. 
Chief Investigator ITC South East Asia project, and 

Nigel Gray Distinguished Fellow in Cancer Prevention 
Cancer Council Victoria, Australia 
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คาํนํา 
 

การดําเนินงานของโครงการสํารวจระยะยาวเพื่อตดิตามผลของนโยบายการควบคุม
การบรโิภคยาสบูในประเทศไทย (International Tobacco Control Policy Survey- Southeast 
Asia: ITC-SEA (Thailand)) เป็นโครงการต่อเนื่องทีไ่ดต้ดิตามสอบถามวยัรุ่นทัง้ทีสู่บบุหรี่
และไม่สูบบุหรี ่ตัง้แต่ปี 2548 (รอบที่ 1) เป็นต้นมา  ภายใต้การนําของรองศาสตราจารย์ 
ดร. บุปผา ศริริศัม ีซึง่ไดร้ว่มดาํเนินการกบั The Cancer Council Victoria ณ ประเทศออสเตรเลยี 
และ University of Waterloo ณ ประเทศแคนาดา มเีป้าหมายหลกัเพื่อตดิตามผลกระทบจาก
นโยบายและมาตรการในการควบคุมการบรโิภคยาสบูในประเทศไทย คณะนกัวจิยัไดนํ้าเสนอ
ผลการศกึษาทีช่ ีใ้หเ้หน็ถงึพฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ปจัจยัเสีย่งของการสบูบุหรี ่การรบัรูเ้กีย่วกบั
การรณรงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบูบุหรี ่ ตลอดจนขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย และขอ้เสนอแนะ
เชงิวจิยั ซึ่งไดถู้กนํามา ใชป้ระโยชน์ในการรณรงค์ และการกําหนดนโยบาย รวมถงึการ
ประเมนิผลกระทบจากนโยบายควบคมุการบรโิภคยาสบูของรฐับาลมาโดยตลอด 

รายงานนี้นําเสนอผลการสาํรวจในรอบที ่6 (2555) ซึง่ไดส้ะทอ้นทัง้ทศิทางทีด่ขี ึน้ของ
ผลการรณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี ่ และทศิทางทีน่่ากงัวลของการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ภายใต้
นโยบายและมาตรการควบคุมการบรโิภคยาสบูในประเทศไทย สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลยัมหดิล มัน่ใจเป็นอยา่งยิง่วา่ผลการสาํรวจนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผูว้างนโยบาย 
มาตรการ และการรณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี ่เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตั ินกัวจิยั และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
ทุกท่านในสงัคม สถาบนัฯ ขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะนักวจิยัของโครงการ ITC-SEA 
(Thailand) ทีไ่ดส้รา้งสรรคง์านวจิยัทีม่คีณุคา่มาอยา่งต่อเนื่อง 

 

  
 (รองศาสตราจารย ์ดร.สรุยีพ์ร พนัพึง่) 
 ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม   
 มหาวทิยาลยัมหดิล 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ความสําเรจ็ในการสํารวจครัง้ที่ 6 ของโครงการสํารวจระยะยาวเพื่อติดตามผลของ
นโยบายการควบคมุการบรโิภคยาสบูในประเทศไทย (International Tobacco Control Policy 
Survey- Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand))  เกดิขึน้ไดเ้พราะไดร้บัความอนุเคราะห์
จากหลายฝ่าย คณะผูว้จิยัขอแสดงความขอบคุณอย่างสูงในความร่วมอื  การสนับสนุน  และ
ความมน้ํีาใจจากท่านและหน่วยงานของท่าน ทีม่สีว่นทําใหก้ารสาํรวจครัง้นี้ประสบความสาํเรจ็ 
และมโีอกาสนําเสนอผลการวเิคราะหส์ูส่าธารณชน   

ผูว้จิยัขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลทุกท่าน ทีก่รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามอย่างจรงิใจและ
ตัง้ใจ ทุกๆ รอบการสาํรวจ 

ขอขอบคุณสาํนกังานเขตทุกพืน้ทีใ่นกรุงเทพมหานคร ทีอ่นุญาตใหพ้นักงานสมัภาษณ์
เขา้เกบ็ขอ้มูลในพืน้ที ่เจา้หน้าทีใ่นทุกอําเภอ ผูนํ้าชุมชน กํานัน ผูใ้หญ่บา้น และผูป้ระสานงาน
ในพืน้ทีท่ ัง้ 9 จงัหวดั ทีช่่วยประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการเกบ็ขอ้มูล  รวมทัง้
หน่วยราชการทีเ่ป็นพืน้ทีส่าํรวจ ไดแ้ก ่กรมชา่งอากาศ กองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ  

ขอบคุณผูค้วบคุมงานสนาม และพนักงานสมัภาษณ์ทุกคน ทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเต็ม
ความสามารถ     

ขอบคณุคณะวจิยัจากหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 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  

สุดทา้ยขอขอบคุณ National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ที่
กรุณาใหทุ้นสนบัสนุนในการดาํเนินโครงการ ITC-SEA (Thailand) ผา่น Transdisciplinary 
Tobacco Use Research Center (TTURC) ประเทศสหรฐัอเมรกิา และ Canadian Institute 
of Health Research (CIHR) ประเทศแคนาดา  ทีก่รณุารว่มใหทุ้นสนบัสนุนโครงการนี้ดว้ย 

คณะผูวิ้จยั 
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บทคดัย่อ 
 

โครงการตดิตามผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการบรโิภคยาสูบในประเทศไทย 
(International Tobacco Control Survey-Southeast Asia (Thailand)) ไดด้าํเนินการสาํรวจ
ระดบัประเทศในกลุ่มวยัรุน่ รอบที ่6 มจีํานวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 965 คน อายุเฉลีย่ 18.5 
ปี รอ้ยละ 54.0 เป็นเพศชาย และรอ้ยละ 58.0 เป็นนกัเรยีน 

อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ อายุระหวา่ง 13-17 ปี ในการสาํรวจรอบที ่1 ถงึรอบที ่6 
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากรอ้ยละ 11.3 เป็นรอ้ยละ 13.5 โดยอตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุ่น
ชายเพิม่ขึน้คลา้ยคลงึกบัการเปลีย่นแปลงภาพรวม ขณะทีอ่ตัราการสูบบุหรีข่องวยัรุ่นหญงิ
คอ่นขา้งคงตวัทีป่ระมาณรอ้ยละ 1.5    วยัรุ่นทัง้ชายและหญงิทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ มอีตัรา
การสบูบุหรีส่งูสดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวยัรุน่ในภาคอืน่ๆ  อายุเฉลีย่ทีว่ยัรุ่นเริม่สบูบุหรีห่มดมวน
ครัง้แรกคอื 15.5 ปี เป็นทีน่่าหว่งใยทีเ่กอืบสามในสีข่องวยัรุน่ทีส่บูบุหรีเ่ริม่มอีาการตดิบุหรี ่   

ปจัจยัทีท่าํใหว้ยัรุน่มคีวามเสีย่งต่อการสบูบุหรีอ่ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติใินการสาํรวจ
รอบที่ 6 ไดแ้ก่ เพศชาย การไม่ไดเ้ป็นนักเรยีน การรูส้กึว่าตนเองทาํสิง่ที่ผดิพลาด การมี
ทศันคตเิชงิบวกต่อการสบูบุหรี ่การมเีพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่และการเคยเหน็ฉลากคาํเตอืนบน
ซองบุหรี ่ เมื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัเสีย่งต่อการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นในแต่ละรอบของการสาํรวจ 
พบว่า  เพศชาย การมเีพื่อนสนิททีส่บูบุหรี ่และการเคยดื่มเหลา้/เบยีร ์  เป็นปจัจยัเสีย่งต่อ
การสบูบุหรีข่องวยัรุน่ทีม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

การสาํรวจผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสบูในประเทศไทยทัง้ 6 รอบ 
พบว่า นโยบายหลายดา้นประสบความสําเรจ็อย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ นโยบายบ้านปลอดบุหรี ่
สง่ผลใหก้ารหา้มสบูบุหรีทุ่กพืน้ทีใ่นบา้นมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง นโยบายปรบัเปลีย่น
รูปแบบฉลากคําเตอืนบนซองบุหรี ่ จากขอ้ความเพยีงอย่างเดยีวเป็นรูปภาพพรอ้มขอ้ความ  
และเพิม่พื้นที่เป็นรอ้ยละ 55 ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัของซองบุหรี ่ทาํใหว้ยัรุน่สงัเกตเหน็
คําเตอืนดา้นสุขภาพบนซองบุหรีบ่่อยขึน้ ส่งผลใหค้ดิถงึอนัตรายต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่
เพิม่มากขึน้ในทุกรอบการสาํรวจ   และนโยบายรณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีผ่า่นทางสือ่โฆษณา
ต่างๆ  นําไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกบัโทษของบุหรี่ต่อสุขภาพระหว่างสมาชกิในครอบครวัและ
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เพื่อนของวยัรุ่น และทาํใหว้ยัรุ่นบางส่วนไม่อยากสูบบุหรี ่ อย่างไรกต็าม กฏหมายควบคุม
การบรโิภคยาสูบยงัขาดการบงัคบัใชท้ีเ่ขม้แขง็ในหลายประเดน็ ไดแ้ก่ กฏหมายหา้มขายบุหรี่
ใหแ้ก่เดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี กฏหมายหา้มโฆษณาสง่เสรมิการขายบุหรีแ่ละกฎหมายหา้มวาง
โชวบ์ุหรี ่ณ จุดขาย ซึ่งจะเหน็ไดว้่า วยัรุ่นส่วนใหญ่ยงัคงเหน็การโฆษณาบุหรีต่ามสือ่ หรอื
สถานทีต่่างๆ  การวางโชวบุ์หรี ่ณ จุดขาย และวยัรุ่นอายุตํ่ากว่า 18 ปี มากกว่าครึง่ไม่เคย
ถกูปฏเิสธการขายบุหรี ่โดยปญัหาการละเมดิกฏหมายดงักล่าวทวคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ 
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Executive Summary 
 

International Tobacco Control Survey-Southeast Asia (Thailand) addresses 
effects of tobacco control policies from Wave 1 (2005) to Wave 6 (2012). The study size 
of the Wave 6 national survey on adolescents is 965, with the mean age of 18.5 years 
old. Males account for 54.0% and 58.0% are enrolled in school. The prevalence rate 
of smoking (adolescent 13-17 year) is 13.5%, 25.5% for males and 1.4% for females. 
The mean age of first finishing a whole cigarette is 15.5. Among the smoking adolescents, 
more than one-fourth smokes more than once a day, while almost one-fourth smokes 
more than half a pack daily. About three-fourths of the adolescents reported addicted 
to smoking.  

Adolescents in our sample possess very good knowledge about health effects 
of tobacco, especially adolescents who do not smoke. However, over the 6 waves, the 
two health effects of tobacco remain less well-known among adolescents, i.e. miscarriage 
among pregnant women and gangrene. Findings also show that smoking adolescents 
have more positive attitudes toward smoking than the non-smokers. 

The significantly related factors of smoking in Wave 6 include sex, not enrolling in 
school, self-perception of conducting things wrong, positive attitude toward smoking, 
having close friend(s) smoke, and ever noticing health warning labels on cigarette 
pack. Factors consistently related to smoking with statistical significance are sex, having 
close friends smoke, and drinking alcohol. 

Findings from the 6-wave surveys indicate the continuing success of several 
tobacco control policies. These include smoke-free home policy, which results in an 
increase of study sample living in smoke-free home over time, i.e. from 27% in Wave 1 
to 60% in Wave 6. The improved pictorial health warning labels of which its size has 
been expanded to 55% of both sides of the cigarette pack do not lead to adolescents 
better noticing them over the six waves. This occurs for both non-smoking and smoking 
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adolescents. Anti-tobacco campaigns in all kinds of media initiate discussion about 
the harms of smoking among families and friends which in turn prevent young people 
from smoking. More specifically, more than half have ever seen the campaigns on 
“Smoking is easy to get addicted, better not start” and “Why adults warn children to stay 
away from smoking, but they themselves do not quit?”.  And the majority of those 
adolescents perceive that those two campaigns make them not want to smoke. 

On the challenging side, findings show gaps in enforcing law related to tobacco 
control. More than half of adolescents aged below 18 years in our sample have never 
been refused when buying tobacco. The proportion of them buying cigarette by 
themselves is on the rise from Wave 1 to Wave 6. Similarly, the proportion experiencing 
cigarette display at point of sale also increases over time. Two-fifths of adolescent 
experiences seeing tobacco advertising. It seems that the problem of law enforcement 
has not lessened over time.  

The findings lead to policy recommendations as follow: 

1. Develop tailor-made policies which are context-based and context-sensitive 

2. Strengthen law enforcement by imposing tangible penalties    

3. Enlarge size of health warning labels. This is happening with the new 85% 
warnings 

4. Continue campaigns on fostering the negative attitude about smoking for 
adolescents  

5. Increase campaigns on educating adolescents on knowledge about which 
most adolescents have not yet acquired, i.e. smoking can cause miscarriage 
and gangrene 

6. Increase campaigns to protect non-smoking adolescents by empowering them 
to better aware of harms of second-hand smoking and of their rights as 
non-smokers  

7. Empowering peers’ positive influence  
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We recommend the following future research: 

1. Mixed-method research that makes use of both quantitative and qualitative 
approaches to understand adolescents’ smoking behavior  

2. Research to find effective ways of law enforcement on tobacco control as 
well as research to estimate cost of not imposing effective law 
enforcement on tobacco control  
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ส่วนท่ี 1   
บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  

การสูบบุหรีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูสู้บและผูไ้ด้รบัควนับุหรีม่อืสอง  สารเคมทีี่
อยู่ในบุหรีท่ําใหเ้กดิโรครา้ยแรง เช่น มะเรง็ปอด ความดนัโลหติสงู หวัใจขาดเลอืด ถุงลมโป่ง
พอง เสน้โลหติแดงแขง็ตวัและตบี หลอดลมอกัเสบเรือ้รงั มะเรง็ไต มะเรง็รมิฝีปาก และมะเรง็
หลอดลม  แต่ยงัพบพฤตกิรรมการสบูบุหรีโ่ดยทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นวยัรุ่นและผูใ้หญ่  องคก์าร
อนามยัโลกรายงานวา่ มผีูเ้สยีชวีติจากบุหรีเ่กอืบ 6 ลา้นคนต่อปี ซึง่เป็นผูส้บูบุหรีเ่องมากกวา่ 
5 ลา้นคน  ในขณะทีก่ว่า 600,000 คน ตอ้งเสยีชวีติจากการไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง (WHO, 
2014) 

สถานการณ์การสบูบุหรีข่องวยัรุ่นในต่างประเทศมคีวามแตกต่างกนั อาท ิ ในปี 2552  
พบว่า  อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่แคนาดา เท่ากบั 13.0 (Reid & Hammond, 2011) ซึง่ตํ่า
กวา่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นประเทศโปรแลนดใ์นปีเดยีวกนั   ทีม่อีตัรา
การสบูบุหรีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 18.4 (Centers for Disease Control and Prevention, 2011)    
ในขณะทีอ่ตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่มาเลเซยี และอนิโดนีเซยีในปี 2552 มคีวามแตกต่างกนั
เลก็น้อย กล่าวคอื อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่มาเลเซยี เท่ากบั 22.6 (Global Youth Tobacco 
Survey, 2009)  ขณะทีอ่ตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นอนิโดนีเซยีเท่ากบั 20.3  (Global Youth 
Tobacco Survey, 2011) 

สาํหรบัวยัรุ่นไทย สาํนักงานสถติแิห่งชาต ิพบว่า อตัราการสูบบุหรีข่องวยัรุ่น อายุ
ระหว่าง 11-19 ปี เพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 5.1 ในปี 2550 เป็นรอ้ยละ 6.3 ในปี 2554  โดยอตัรา
การสบูบุหรีข่องวยัรุน่ชายสงูกวา่อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นหญงิ 40 เท่า กล่าวคอื อตัราการ
สบูบุหรีใ่นปี 2554 ของวยัรุ่นชายเท่ากบัรอ้ยละ 12.2 ขณะทีอ่ตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิ
เทา่กบัรอ้ยละ 0.3 (สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ 2550 และ 2554) 

มคีวามพยายามจากทุกภาคสว่นในการลดจาํนวนผูส้บูบุหรี ่ป้องกนัผูส้บูบุหรีห่น้าใหม่
ทีอ่าจจะเกดิขึน้  และความพยายามในการดแูลปกป้องผูไ้มส่บูบุหรีม่ใิหไ้ดร้บัควนับุหรืม่อืสอง   
ความพยายามดงักล่าวเหน็ไดจ้ากการลงนามในกรอบอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการ
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ควบคุมยาสบู (FCTC) พ.ศ. 2546 ทีก่าํหนดใหป้ระเทศสมาชกิดาํเนินการดว้ยมาตรการต่างๆ  
เพื่อการลดอุปสงคใ์นการบรโิภคยาสูบ  และอุปทานในการผลติและจําหน่ายยาสบู  การกํากบั
สารประกอบในผลติภณัฑย์าสบู  มาตรการคุม้ครองสุขภาพของผูไ้มส่บูบุหรี ่ และการช่วยให้
ผูเ้สพตดิเลกิใชย้าสบู (สนุิดา ปรชีาวงษ์ และเนาวรตัน์ เจรญิคา้ 2553 ศริวิรรณ พทิยรงัสฤษฏ ์ 
และคณะ 2555) 

1.2 การดาํเนินงานเพ่ือการควบคมุยาสบูในประเทศไทย 

บุหรีเ่ป็นสิง่เสพตดิทีถู่กกฎหมายทีม่ผีูบ้รโิภคกนัอยา่งแพร่หลาย  และยงัมแีนวโน้ม
ว่าจะมผีูส้บูบุหรีเ่พิม่มากขึน้  จงึจําเป็นตอ้งมมีาตรการเพื่อควบคุมการบรโิภคยาสบู  ใน
ปจัจุบนัประเทศไทยไดม้กีฎหมายและแนวทางต่างๆ ทีใ่ชเ้พือ่ควบคมุการบรโิภคยาสบู  ดงันี้ 

ก. พระราชบญัญติัยาสบู พ.ศ. 2509  เพือ่ควบคุมการผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑ์
ยาสบูดว้ยมาตรการทางภาษเีป็นหลกั (กระทรวงการคลงั  2552)      

 การกาํหนดให้ผู้ขายต้องได้รบัอนุญาตจากกรมสรรพสามติ  โดยจําแนกตาม
ปรมิาณยาเสน้ทีส่ามารถถอืครองได ้

 กาํหนดให้ขายบุหร่ี/ยาเส้นทัง้ซอง หา้มแบ่งขาย นอกจากยาเสน้ทีท่ําจากใบ
ยาพนัธุย์าสบูพืน้เมอืง  

 กาํหนดสถานท่ีห้ามขายบุหรี่ โดยสถานทีท่ีส่ามารถจําหน่ายบุหรีจ่ะตอ้งไม่
อยูใ่นสถานศกึษาและศาสนสถาน  

 มาตรการทางภาษี ปรบัเพดานภาษสีรรพสามติจากรอ้ยละ 80 เป็นรอ้ยละ 90 
ของราคา ณ โรงงาน  และเพิม่ภาษเีป็นรอ้ยละ 85 ของราคา ณ โรงงาน  

ข. พระราชบญัญติัควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 เป็นกฏหมายทีบ่ญัญตัิ
เรือ่งการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูของประเทศไทย และไดป้รบัปรุง/เพิม่เตมิอย่างต่อเนื่องเพือ่ให ้
สามารถใชใ้นการควบคุมการบรโิภคยาสบูไดด้ขี ึน้   ประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสาํรวจ
ครัง้นี้  ไดแ้ก ่ 

 กาํหนดให้ด้านหน้าและด้านหลงัของซองบหุร่ีต้องแสดงภาพคาํเตือนด้าน
สุขภาพ   ทีป่จัจุบนัพฒันาเป็นรูปภาพพรอ้มขอ้ความประกอบ 10 แบบ ดงันี้  



3 
 

“สบูแลว้ถุงลมพองตาย” “ควนับุหรีท่าํใหเ้ป็นมะเรง็ 10 ชนิด”  “สบูแลว้เป็นมะเรง็
ปอดตาย” “ควนับุหรีฆ่า่คนใกลช้ดิ” “สบูแลว้เป็นมะเรง็กล่องเสยีง” “สบูแลว้เป็น
มะเรง็ชอ่งปาก” “สบูแลว้หวัใจวายตาย” “สบูแลว้ปากเหมน็บุหรี”่ “สบูแลว้เทา้เน่า”  
และ “สบูแลว้เสน้เลอืดสมองตบีตาย” (สาํนกังานคณะกรรมการควบคมุเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแ์ละยาสบู 2552) 

 กาํหนดให้ด้านข้างทัง้สองข้างของซองบุหรี่ต้องแสดงข้อความเก่ียวกบั
สารพิษหรือสารก่อมะเรง็ ม ี10 แบบ คละกนัไป ดงันี้  “ควนับุหรีม่สีารพษิ
ไฮโดรเจนไซยาไนด”์ “ควนับุหรีม่สีารพษิคารบ์อนมอนอกไซด”์ “ควนับุหรีม่สีาร 
พษิมากกว่า 250 ชนิด” “ควนับุหรีเ่ป็นสารพษิสาํคญัทีสุ่ดในบา้น” “ควนับุหรีม่ ี
สารก่อมะเรง็ฟอรม์าลดไีฮด”์ “ควนับุหรีม่สีารกอ่มะเรง็เบนโซไพรนี” “ควนับุหรีม่ ี
สารก่อมะเรง็ไนโตรซามนี” “ควนับุหรีเ่ป็นสารก่อมะเรง็ทีส่ําคญัทีสุ่ดของมนุษย์”  
“ควนับุหรีม่สีารกมัมนัตรงัสโีพโลเนียม 210” และ“ควนับุหรีม่สีารเสพตดินิโคตนิ”  
(สาํนกังานควบคุมการบรโิภคยาสบู 2555) 

 การห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายบุหร่ีทุกรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
หา้มขายสนิคา้อื่นแลว้แถมบุหรีใ่ห ้  หรอืขายบุหรีแ่ลว้แถมสนิคา้อื่น รวมทัง้
การหา้มจดัแสดงบุหรี ่ณ จุดขาย 

ค. พระราชบญัญติัคุ้มครองสุขภาพของผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เป็นกฏหมาย
ที่มขีอ้บญัญตัเิรื่องการคุม้ครองสทิธิข์องผูไ้ม่สูบบุหรี ่โดยสาํนักงานคณะกรรมการควบคุม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละยาสบู (2553)  กาํหนดรปูแบบการควบคมุออกเป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่   

 ห้ามสูบบุหรี่ทัง้ในและนอกอาคาร ไดแ้ก่ สถานศกึษาทีต่ํ่ากว่าอุดมศกึษา 
โรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ ศาสนสถาน สนามกฬีา ธนาคารและ
สถาบนัการเงนิ สถานทีส่าธารณะทัว่ไป ทัง้รา้นคา้ สถานบนัเทงิ สถานทีอ่อก
กําลงักาย หา้งสรรพสนิคา้ และบรเิวณโถงพกัคอยและบรเิวณทางเดนิทัง้หมด
ภายในอาคารโรงแรม หอ้งเชา่ หอพกั คอนโดมเินียม เป็นตน้ 

 ห้ามสูบบหุร่ีเฉพาะในอาคาร  แต่สามารถจดัพืน้ทีส่บูไวน้อกอาคารได ้ไดแ้ก ่
สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ ป ัม๊น้ํามันและป ัม๊แก๊ส มหาวิทยาลัยและ
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สถาบนัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอุดมศกึษา รวมทัง้สถานทีท่ํางานเอกชน สถานี
ขนสง่ผูโ้ดยสารทางบกทุกประเภท และสถานีรถไฟ 

 สถานท่ีท่ีอนุญาตให้สูบในอาคารได้ แต่ต้องจัดพื้นที่ไว้เป็นการเฉพาะ 
ปจัจุบนัมเีพยีงสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูเิทา่นัน้ 

ง. พระราชบญัญติัคุ้มครองเดก็ 2546 เป็นกฎหมายทีห่า้มรา้นคา้ทุกประเภท
จําหน่าย แลกเปลีย่นขายบุหรี ่ ใหแ้กเ่ดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี  

จ. มาตรการอ่ืนๆ เพ่ือการควบคมุการบริโภคยาสบู  

 การควบคมุการใช้ส่ือโทรทศัน์ในการโฆษณาส่งเสริมการขายบุหร่ี   โดย
ไดอ้อกพระราชบญัญตัภิาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์ พ.ศ. 2551 ใหม้คีณะกรรมการ
ตรวจพจิารณาภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์และกําหนดว่า  ภาพยนตรด์งักล่าวจดัอยู่
ในภาพยนตรป์ระเภทใด เช่น “กลุ่มภาพยนตร์ในระดบัทุกวยั”  จะไม่สามารถ
ปรากฏภาพซองบุหรีห่รอืภาพคนสบูบุหรีไ่ดเ้ลย    

 การรณรงคต่์อต้านการบริโภคยาสูบ โดยมมีลูนิธริณรงคเ์พื่อการไม่สบูบุหรี ่ 
และสํานักงานส่งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เป็นแกนนําในการดําเนินกจิกรรมต่างๆ 
(ประกติ วาทสีาธกกจิ 2556) 

 การจดัตัง้ศนูยช่์วยเลิกบุหร่ี “Quitline 1600” ชว่ยเหลอืผูท้ีต่อ้งการเลกิสบูบุหรี่
โดยการประเมนิสภาพครอบครวั  กระบวนการคดิ  และพฤตกิรรมของผูส้บูบุหรี ่
เพื่อใหค้าํแนะนําวธิกีารในการเลกิสบูบุหรี ่ และตดิตามต่อเนื่องเพื่อใหค้นไทย
เลกิสบูบุหรีไ่ด ้

1.3 พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น 

ประเทศไทยได้มีกฎหมายและแนวทางต่างๆ ที่ใช้เพื่อควบคุมการบริโภคบุหรี ่  
อย่างไรกต็าม  กลบัพบกลุ่มเยาวชนไทยทีม่อีายุระหวา่ง  11-24 ปี  สบูบุหรีเ่พิม่ขึน้จาก 1.5 
ลา้นคนในปี 2549  เป็น 1.6 ลา้นคนในปี 2550  (ศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคุม
ยาสบู 2550)   
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อตัราการสบูบหุร่ีของวยัรุน่  

สถานการณ์และแนวโน้มการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ในประเทศต่างๆ ไม่มรีปูแบบทีช่ดัเจน 
กล่าวคอื ในบางภมูภิาคการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นมแีนวโน้มลดลง ในขณะทีบ่างภูมภิาคมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ เชน่ การสาํรวจการสบูบุหรีข่องวยัรุน่อเมรกิา พบวา่ อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่  อายุ
ระหว่าง 12-17 ปี เมื่อปี 2553 เท่ากบัรอ้ยละ 8.3 ซึ่งลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2551 (รอ้ยละ 9.1) 
(National Survey on Drug Use Health, 2012) เชน่เดยีวกบัประเทศแคนาดา อตัราการสบู
บุหรีข่องวยัรุ่นมแีนวโน้มลดลง จากรอ้ยละ 28.0 ในปี 2542 เป็นรอ้ยละ 12.0 ในปี 2554 
(Canadian Tobacco Use Monitoring Survey, 2011)    

ขณะที่ Hublet และคณะ (2006) พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของวยัรุ่นในโปแลนด์มี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้  โดยทีว่ยัรุ่นชายมอีตัราการสบูบุหรีเ่พิม่สงูขึน้จากรอ้ยละ 12.7 ในปี 2533 
เป็นรอ้ยละ 18.0 ในปี 2545 เช่นเดยีวกบัวยัรุ่นหญงิทีม่อีตัราการสบูบุหรีเ่พิม่สงูขึน้จากรอ้ยละ 
4.3 ในปี 2533 เป็นรอ้ยละ 8.9 ในปี 2545 

ประเทศในแถบเอเซยี  มอีตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ทีแ่ตกต่างกนั  Charles และคณะ 
(2008)  ไดร้วบรวมผลการสาํรวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ พบวา่ วยัรุ่นบงักลาเทศมี
อตัราการสบูบุหรตีํ่าทีส่ดุ (รอ้ยละ 1.8)  ขณะทีป่ระเทศตมิอรเ์ลสเตมอีตัราการสบูบุหรีส่งูทีสุ่ด 
(รอ้ยละ 32.4)  นอกจากนี้ยงัพบวา่ ประเทศภูฏาน อนิโดนีเซยี และเมยีนมา่ร ์มอีตัราการสบู
บุหรีข่องวยัรุน่ทีใ่กลเ้คยีงกนั (รอ้ยละ 12.1 รอ้ยละ 11.8 และรอ้ยละ 10.2 ตามลาํดบั) 

สาํหรบัในประเทศไทย  การสาํรวจของสาํนักงานสถติแิห่งชาตใินปี 2554  พบว่า  
อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ไทยทีม่อีายรุะหวา่ง 15-19 ปี  เทา่กบัรอ้ยละ 10.8  โดยอตัราการ
สบูบุหรีข่องวยัรุน่ชายเท่ากบัรอ้ยละ 20.3  และวยัรุน่หญงิเท่ากบัรอ้ยละ 0.4 (สาํนกังานสถติิ
แหง่ชาต ิ 2554) ขณะทีท่วมิา ศริริศัม ี และคณะ (2556) ภายใตก้ารสาํรวจของโครงการ
ตดิตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสบูตัง้แต่ปี 2548 ถงึปี 2554 ในกลุม่
วยัรุน่ไทย  อายรุะหวา่ง 13-25 ปี พบวา่  อตัราความชุกของการสบูบุหรีข่องวยัรุน่มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง  และในปี 2554 วยัรุน่ชายมอีตัราการสบูบุหรีส่งูกวา่วยัรุน่หญงิ 10 เทา่ 
(รอ้ยละ 22.4  และรอ้ยละ 2.3 ตามลาํดบั)   
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อายเุม่ือเร่ิมสบูบหุร่ีครัง้แรก 

บุปผา ศริริศัม ีและคณะ (2549) ทาํการสาํรวจในวยัรุน่อายุ 13-17 ปี ในปี 2548 พบว่า 
อายุน้อยที่สุดที่สูบบุหรีห่มดมวน คอื 9 ปี และอายุเฉลี่ยทีสู่บบุหรีห่มดมวนครัง้แรกเท่ากบั 
13.8 ปี ในปีเดยีวกนันี้   ขณะทีก่ารสาํรวจของสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ(2554) พบวา่ วยัรุ่น
อายรุะหวา่ง  15-24 ปี  เริม่สบูบุหรีค่ร ัง้แรกเมือ่อายุเฉลีย่ 16.2 ปี 

จากการสาํรวจของ  Global Youth Tobacco Survey (GYTS) ในปี 2552 พบว่า 
วยัรุน่ทีเ่ป็นนกัเรยีนรอ้ยละ 18.9 เคยสบูบุหรีค่ร ัง้แรกเมื่ออายุตํ่ากวา่ 10 ปี  และมนัีกเรียนท่ี
เคยสบูบหุร่ีครัง้แรกเมือ่อายตุํา่สดุ 7 ปี (กระทรวงสาธารณสขุ 2554)   

การศกึษาของ Ganley และ Dianne (2013) ศกึษาเกีย่วกบัการสบูบุหรีใ่นคนอเมรกิา
อายุระหว่าง 13-30 ปี พบว่า อายุเฉลีย่ทีท่ดลองสูบบุหรีม่วนแรก เท่ากบั 15.9 ปี และอายุ
น้อยทีสุ่ดทีเ่ริม่สูบบุหรีค่อื 8 ปี  

จาํนวนบหุร่ีท่ีสบูต่อวนั  

การสบูบุหรีห่นึ่งมวนจะไดร้บันิโคตนิประมาณ 0.5-1.2 มลิลกิรมั หรอืรอ้ยละ 0.6-3.0 
ของน้ําหนักบุหรี ่(สาํนักงานอาหารและยา 2555)  ซึ่งมฤีทธิเ์สพตดิรุนแรงเท่ากบัเฮโรอนี  
เมื่อนิโคตนิเขา้สูร่่างกายจะไปถงึสมองอยา่งรวดเรว็  และมผีลโดยตรงต่อระบบประสาท  คอื
จะช่วยลดความเครยีดไดช้ัว่ขณะ  ผูท้ีสู่บบุหรีต่อ้งกลบัมาสูบบุหรีอ่กีเพื่อใหม้สีารนิโคตนิอยู่
ในสมองตลอดเวลา (ศนูยบ์รกิารเลกิบุหรีท่างโทรศพัทแ์หง่ชาต ิ2557)    

การศกึษาของโครงการตดิตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสบู  ในผูส้บู
บุหรีอ่าย ุ18 ปีขึน้ไป พบวา่ ผูส้บูบุหรี ่สบูบุหรีเ่ฉลีย่ 10.4 มวนต่อวนั  โดยผูส้บูบุหรีม่ากกว่า
รอ้ยละ 56 สูบบุหรีต่ ัง้แต่ 10 มวนขึน้ไป/วนั และมถีงึรอ้ยละ 4.3 ทีสู่บบุหรีม่ากกว่า 20 
มวนต่อวนั (อาร ีจําปากลาย และคณะ 2556)  ขณะทีส่ํานักงานสถติแิห่งชาต ิ(2555) ที่
พบวา่ ผูส้บูบุหรีส่บูบุหรีเ่ฉลีย่ 10.8 มวนต่อวนั   

สาํหรบัในกลุม่วยัรุน่  สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ(2555) พบวา่ จาํนวนบุหรีเ่ฉลีย่ทีว่ยัรุ่น
สบูต่อวนัเพิม่ขึน้จาก 8.5 มวนต่อวนั ในปี 2550 เป็น 9.1 มวนต่อวนั ในปี 2554 ขณะทีท่วมิา 
ศริริศัม ีและคณะ (2556) ศกึษาในกลุ่มวยัรุ่นทีส่บูบุหรี ่ อายุระหว่าง 13-17 ปี พบว่า วยัรุ่น
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รอ้ยละ 68.6 สูบบุหรี ่2-10 มวนต่อวนั  และร้อยละ 6.8 สูบบุหร่ีมากกว่า 20 มวนต่อวนั   
เมื่อนํามาเทยีบเคยีงกบัการศกึษาพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องนักเรยีนอายุระหว่าง 15-17 ปี 
ในประเทศมาเลเซยีของ Lim และคณะ (2010) พบว่า วยัรุ่นที่สูบบุหรี ่รอ้ยละ 45 สูบบุหรี่
เพยีง 1-2 มวนต่อวนั และรอ้ยละ 6 ทีส่บูบุหรีม่ากกวา่ 20 มวนต่อวนั   

ปริมาณบุหรี่ที่สูบต่อวนัในต่างประเทศ มีความแตกต่างกนั  กล่าวคือ วยัรุ่นใน
ประเทศแคนาดาสบูบุหรีเ่ฉลีย่ 11 มวนต่อวนั (Health Canada, 2012)   ขณะทีใ่นประเทศ
สหรฐัอเมรกิามวียัรุน่ทีส่บูบุหรีเ่พยีงรอ้ยละ 7.8  ทีส่บูบุหรีม่ากกวา่ 10 มวนต่อวนั (Eaton et. 
al., 2012) Seter และคณะ (2007)  ไดส้าํรวจพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องนกัเรยีนในประเทศ
แซมเบยี พบว่า รอ้ยละ 66.4 ของนกัเรยีนทีส่บูบุหรี ่ สบูบุหรีไ่ม่เกนิ 1 มวนต่อวนั  มรีอ้ยละ 
16.1 ทีร่ายงานว่าตนเองสูบบุหรีอ่ยู่ระหว่าง 2-5 มวนต่อวนั  และมนีักเรยีน รอ้ยละ 17.5 ที่
สบูบุหรีม่ากกวา่ 6 มวนต่อวนั   ขณะที ่Kink และคณะ (2007) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมเสีย่งของ
นกัเรยีนในประเทศโบลเิวยี พบวา่  มนีกัเรยีนรอ้ยละ 69.0 ของนกัเรยีนทีส่บูบุหรีร่ายงานว่า
สบูบุหรีไ่มเ่กนิ 1 มวนต่อวนั  และไมถ่งึหนึ่งในสาม (รอ้ยละ 31.0) สบูบุหรีต่ ัง้แต่ 2 มวนขึน้ไป  

1.4 ความรู้และทศันคติเก่ียวกบับหุร่ีของวยัรุ่น  

แมจ้ะเป็นทีท่ราบกนัดวีา่  การสบูบุหรีม่ผีลรา้ยแรงต่อสุขภาพของผูส้บูและบุคคลรอบ
ขา้ง  แต่ยงัพบว่าอตัราการสูบบุหรีข่องวยัรุ่นไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  การใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
พษิภยัของบุหรี ่และการสรา้งทศันคตเิชงิลบเกีย่วกบับุหรีใ่หแ้ก่วยัรุ่น  อาจชว่ยป้องกนัไมใ่ห้
วยัรุน่ลองสบูบุหรีต่ ัง้แต่เริม่ตน้    

ความรู้เก่ียวกบับหุร่ีต่อสขุภาพ 

การสบูบุหรี ่และการไดร้บัควนับุหรีม่อืสองเป็นสาเหตุของการเกดิโรคต่างๆ มากมาย  
ในหลายประเทศไดพ้ยายามใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคทีม่สีาเหตุมาจากการไดร้บัสารพษิในบุหรี ่ 
โดยการใหค้วามรูผ้า่นระบบการศกึษา เชน่ ในประเทศตุรก ีTurgay และคณะ (2005) ไดส้าํรวจ
ความพรอ้มของครรูะดบัมธัยมศกึษา ในประเดน็ความรูเ้กีย่วกบัโรคทีเ่กดิจากการสบูบุหรี ่พบวา่  
ครมูคีวามรูเ้กีย่วกบัโรคทีเ่กดิจากบุหรีค่่อนขา้งด ีคอืประมาณรอ้ยละ 90  รูว้า่บุหรีเ่ป็นสาเหตุ
ของโรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคปอด และโรคสุขภาพชอ่งปาก อยา่งไรกต็าม  มคีรูรอ้ยละ 71 
ทีรู่ว้่าบุหรีเ่ป็นสาเหตุของโรคมะเรง็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสูบบุหรี ่ และเพยีงรอ้ยละ 44  ทีรู่ว้่า
การสบูบุหรีเ่พิม่ความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคกบัระบบสบืพนัธุ ์  
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สําหรบัประเทศไทยมโีครงการโรงเรยีนปลอดบุหรีท่ีมุ่่งใหค้วามรูเ้กีย่วกบัพษิภยัของ
บุหรีแ่ก่นกัเรยีน โดยผา่นครผููส้อนในโรงเรยีน  (เครอืขา่ยครนูกัเรยีนเพือ่การไม่สบูบุหรี ่2555)  
นอกจากนี้  ยงัไดก้าํหนดใหม้ภีาพคาํเตอืนดา้นสุขภาพและบอกชือ่สารพษิในบุหรีบ่นซองบุหรี ่   
เพือ่ใหผู้ส้บูบุหรีไ่ดต้ระหนกัถงึพษิภยัจากบุหรี ่  

การศกึษาของ ทวมิา  ศริริศัม ีและคณะ (2556) พบวา่ วยัรุน่มคีวามรูเ้ร ือ่งพษิภยัของ
บุหรีใ่นระดบัดมีาก โดยวยัรุ่นมากกว่ารอ้ยละ 94 รูว้่าบุหรีเ่ป็นสาเหตุของกลิน่ปาก  โรคมะเรง็
ปอดในผูไ้ม่สูบบุหรีแ่ต่ไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง  แก่เรว็กว่าอายุ  และโรคหลอดเลอืดในสมอง   
อย่างไรก็ตาม  วยัรุ่นไม่ถงึครึง่ทีท่ราบว่าบุหร่ีเป็นสาเหตุท่ีทําให้หญิงท่ีตัง้ครรภแ์ท้งลูก  
และหน่ึงในสามของวยัรุ่นท่ีไม่ทราบว่าบุหร่ีเป็นสาเหตุของโรคเน้ือตายและเน่าท่ีเกิด
บริเวณส่วนปลายของอวยัวะ (Gangrene)  ขณะทีก่ารศกึษาของ ประภาพร  นันทการตัน์ 
(2552) พบว่า วยัรุ่นส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 92.2)  ทราบว่า “ควนับุหรีม่ผีลต่อสุขภาพของผูไ้ม่สูบ
บุหรีไ่ดเ้ช่นเดยีวกบัผูท้ ีสู่บบุหรี”่ อย่างไรกต็าม วยัรุ่นประมาณหนึ่งในสีเ่ขา้ใจผดิว่า “บุหรีท่ีม่ ี
กน้กรองจะชว่ยดดูสารพษิไวไ้ดม้าก”    

ทศันคติเก่ียวกบับหุร่ี 

ทศันคตเิกีย่วกบับุหรี ่ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ ทศันคตใินเชงิลบ
เปรยีบเสมอืนปราการป้องกนัวยัรุ่นใหอ้ยู่ห่างไกลจากบุหรี ่ ประภาพร  นนัทการตัน์ (2552) 
ไดศ้กึษาทศันคตขิองนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพบวา่ รอ้ยละ 76.0 มทีศันคตวิา่ “ผูใ้หญ่สบู
บุหรีไ่ด ้เดก็สูบบุหรีไ่ม่ได”้  และร้อยละ 89.3  มทีศันคติดา้นลบต่อการสูบบุหรี ่ เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกบัการศกึษาของ  นนทร ี สจัจาธรรม (2556)  ศกึษาทศันคตเิกีย่วกบับุหรีใ่น
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมทีศันคตดิา้นลบต่อการสบูบุหรีข่องวยัรุน่  โดย
มองว่า บุหรีเ่ป็นสิง่เสพตดิทีท่ําลายสุขภาพ  การสูบบุหรีเ่ป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่น่าเลยีนแบบ 
ทําใหส้ิน้เปลอืงค่าใชจ้่ายในการรกัษาโรคทีม่สีาเหตุจากการสูบบุหรีโ่ดยไม่จําเป็น  อกีทัง้ยงั
เหน็วา่การสบูบุหรีเ่ป็นพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมสาํหรบัผูห้ญงิ   

ทวมิา ศริริศัม ีและคณะ (2556) พบว่า วยัรุน่เกอืบรอ้ยละ 90 เหน็ว่าการสบูบุหรีเ่ป็น
สิง่ทีไ่ม่ด/ีไม่ดมีาก โดยครึง่หนึ่งของกลุ่มตวัอย่างระบุวา่  การสูบบุหรีเ่ป็นสิง่ทีน่่ารงัเกยีจ  และ
มากกวา่หนึ่งในสามบอกวา่สงัคมไทยไม่ยอมรบัการสบูบุหรี ่ ขณะทีศ่นูยเ์ครอืขา่ยวชิาการเพื่อ
สงัเกตการณ์และวจิยัความสุขชุมชน (2553) สํารวจพฤตกิรรมและทศันคตวิยัรุ่นหญงิอาย ุ
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15-25 ปี ในกรุงเทพมหานคร  พบว่า  วยัรุ่นหญงิทัง้ทีสู่บบุหรีแ่ละไม่สูบบุหรี ่ รอ้ยละ 82.7 
เหน็วา่การสบูบุหรีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อตวัผูส้บูเอง เพราะทาํใหเ้กดิโรค เสยีภาพลกัษณ์  
และร้อยละ 78.0 เหน็ว่าการสูบบุหรี่เกดิผลกระทบต่อผู้อื่น  เพราะทําใหค้นรอบขา้งได้รบั
สารพิษ  ก่อให้เกิดความรําคาญ  ส่วนวยัรุ่นหญิงที่สูบบุหรี่ร้อยละ 43.9 มีความเห็นว่า
สงัคมไทยสว่นใหญ่ “คอ่นขา้งตาํหนิ/ตาํหนิมาก” ต่อการสบูบุหรีข่องผูห้ญงิ  

1.5  โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคมุการบริโภคยาสบู  

โครงการสาํรวจผลกระทบจากนโยบายควบคมุการบริโภคยาสบู  (International 
Tobacco Control Policy Survey: ITC) เป็นโครงการสาํรวจเพือ่ตดิตามผลการดาํเนินงาน
ดา้นการต่อตา้นการบรโิภคยาสบู ภายใตก้รอบอนุสญัญาวา่ดว้ยการควบคมุยาสบูขององคก์าร
อนามยัโลก (The WHO Framework Convention on Tobacco Control:  FCTC) ซึง่ปจัจุบนัมี
การสาํรวจใน 22 ประเทศทัว่โลก ครอบคลุมรอ้ยละ 50 ของประชากรโลก  และรอ้ยละ 60 
ของผูส้บูบุหรีท่ ัว่โลก โดยประเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการฯ ไดแ้ก ่สหรฐัอเมรกิา แคนาดา  ออสเตรเลยี 
องักฤษ ไอรแ์ลนด ์ เยอรมนั ฝรัง่เศส เนเธอรแ์ลนด ์นิวซแีลนด ์เมก็ซโิก อุรกุวยั บงัคลาเทศ  
จนี เกาหลใีต ้มาเลเซยี ไทย บราซลิ อนิเดยี ซูดาน สาธารณรฐัมอรเิชยีส เคนยา่ และแซมเบยี     

โครงการสาํรวจผลกระทบจากนโยบายควบคมุการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  
(International Tobacco Control Policy Survey-Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand)) 
เป็นโครงการหนึ่งภายใตโ้ครงการ ITC  ซึง่ศกึษาผลกระทบในระยะยาว (Longitudinal Study) 
เพือ่ตดิตามความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้  ในเรือ่งความรูเ้กีย่วกบัผลกระทบของการสบูบุหรีต่่อ
สุขภาพ  ความเชื่อและทศันคตเิกีย่วกบับุหรี ่ พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ รวมทัง้ผลกระทบของ
นโยบายการควบคุมการบรโิภคยาสูบ  ทีนํ่ามาใชใ้นช่วงระยะเวลาทีท่ําการสํารวจ  พืน้ที่
ทําการสํารวจครอบคลุม กรุงเทพฯ และ 4 ภาคของประเทศไทย  ได้แก่  ภาคเหนือ  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  และภาคใต ้ โดยสุม่ 2 จงัหวดัในแต่ละภาค  ในแต่ละจงัหวดั
ครอบคลุมทัง้เขตเมอืง  และเขตชนบท  มกีารสํารวจมาแล้ว 6 รอบ ประเด็นที่ดําเนินการ
สาํรวจในแต่ละรอบ มดีงันี้ 
  



10 
 

การสาํรวจรอบท่ี 1 (2548) เป็นการสาํรวจอตัราความชุกของการสบูบุหรี ่  พฤตกิรรม
การสบูบุหรี ่ทศันคตติ่อการสบูบุหรี ่ความคดิเหน็ทีม่ตี่อบรษิทัผลติยาสบู ความรูเ้ร ือ่งผลกระทบ
ของบุหรีต่่อสุขภาพ การโฆษณาสง่เสรมิการขายบุหรี ่การรบัรูก้ารรณรงคต่์อตา้นการสบูบุหรี ่ 
ความรูเ้ร ื่องผลกระทบของการสบูบุหรีต่่อสุขภาพ การรบัรูเ้กีย่วกบัการรณรงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การสบูบุหรี ่ และการเลกิสบูบุหรี ่  

การสาํรวจรอบท่ี 2 (2549) มุ่งเน้นในการตดิตามประเดน็ที่น่าสนใจเพิม่เตมิ  คอื  
ผลกระทบจากนโยบายทีเ่ปลีย่นแปลงในระหวา่งการสาํรวจรอบที ่1 และรอบที ่2  คอื การใช้
ฉลากคาํเตอืนรูปแบบใหม่ ทีเ่ป็นชนิดรูปภาพประกอบขอ้ความทดแทนแบบเดมิทีเ่ป็นชนิด
ขอ้ความเพยีงอยา่งเดยีว การหา้มวางโชวบุ์หรี ่ณ จุดขาย และการจาํกดัพืน้ทีส่บูบุหรี ่   

การสาํรวจรอบท่ี 3 (2551) ไดม้กีารสาํรวจเพิม่เตมิในประเดน็ความคดิเหน็ต่อการ
บงัคบัใชก้ฎหมายหา้มการสบูบุหรีใ่นผบับาร ์  เนื่องจากภายหลงัการสาํรวจรอบที ่2 รฐับาล
ไดม้กีารออกกฎหมายนี้เพิม่เตมิ   

การสาํรวจรอบท่ี 4 (2552) ไดม้กีารสํารวจเพิม่เตมิในประเดน็ผลของการรณรงคท์ี่
เกีย่วกบัการลดควนับุหรีม่อืสอง โดยมขีอ้ความในการรณรงคว์า่ “หยุดทาํรา้ยผูอ้ื่น หยุดสบูบุหรี่
ในทีส่าธารณะ”  

การสาํรวจรอบท่ี 5 (2554) ไดม้กีารสาํรวจเพิม่เตมิในประเดน็  เหตุผลทีท่าํใหส้บูบุหรี่
ครัง้แรก ผลของการรณรงค ์ “พอ่และแมจ่ะเสยีใจหากลกูสบูบุหรี”่ ผลกระทบจากการปรบัเปลีย่น 
ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีจ่าก 9 ภาพ เป็น 10 ภาพ และความคดิเหน็ต่อนโยบายบา้น/โรงเรยีน
ปลอดบุหรี ่

การสาํรวจรอบท่ี 6 (2555)  ไดม้กีารสาํรวจเพิม่เตมิในประเดน็  ผลของการรณคส์ื่อ
ชุด Smoking Kid “ทาํไมผูใ้หญ่เตอืนเดก็ว่าบุหรีไ่ม่ด ีแลว้ผูใ้หญ่ไม่ยอมเลกิสบู” และ “บุหรี่
ตดิงา่ย  เลกิยาก  อยา่เริม่เลยดกีวา่”   
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ภาพ 1.5.1 สือ่รณรงค ์
ชุด Smoking kid 

ภาพ 1.5.2 สือ่รณรงค ์
ชุด  “บุหรีต่ดิงา่ย  เลกิยาก  อยา่เริม่เลยดกีว่า” 

1.6 วตัถปุระสงค ์

วตัถปุระสงคห์ลกั 

เพือ่ตดิตามผลกระทบของนโยบาย  และมาตรการในการควบคมุการบรโิภคยาสบู ที่
ดาํเนินการในประเทศไทย  ในชว่งปี 2548 - 2557 

วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

1. เพือ่ตดิตามอตัราความชกุของการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ไทย 
2. เพือ่เปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบัอนัตรายของการสบูบุหรีร่ะหวา่งวยัรุน่

ทีส่บูบุหรีแ่ละวยัรุน่ทีไ่มส่บูบุหรี ่ 
3. เพือ่วเิคราะหป์จัจยัเสีย่งของการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ไทย 
4. เพื่อประเมนิผลกระทบของนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสูบต่อวยัรุ่นไทย  โดย

เปรยีบเทยีบผลการสาํรวจในรอบที ่1 รอบที ่2 รอบที ่3  รอบที ่4  รอบที ่5  และ
รอบที ่6 

 



ส่วนท่ี 2   
ระเบียบวิธีวิจยั 

การศกึษาตดิตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสูบในประเทศไทย  
(International Tobacco Control Policy Survey - Southeast Asia: ITC-SEA (Thailand))  
เป็นการสาํรวจตดิตามผลระยะยาว (Longitudinal Study) เพือ่ประเมนิผลของนโยบายควบคมุ
การบรโิภคยาสบูทีถู่กนํามาบงัคบัใชใ้นประเทศไทย การสาํรวจครัง้นี้เป็นการสาํรวจรอบที ่6 
เพือ่ตดิตามอตัราความชุก  พฤตกิรรม ความรู ้ ความคดิเหน็  การรบัรู ้ เกีย่วกบัการสบูบุหรี่
ของวยัรุ่นไทย  และเปรยีบเทยีบผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากนโยบายควบคมุการบรโิภค
ยาสบูระหวา่งการสาํรวจรอบที ่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)  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การศกึษารอบที ่1 เป็นกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนของวยัรุ่นไทยในระดบัประเทศ  ทัง้ทีสู่บ
บุหรีแ่ละไมส่บูบุหรี ่อายรุะหวา่ง 13-17 ปี ทัง้ทีอ่ยู่ในกรุงเทพฯ เขตเมอืง และเขตชนบท และ
เมื่อทาํการสาํรวจตดิตามในรอบที ่2  รอบที ่3  รอบที ่4  รอบที ่5  และรอบที ่6  อายุของ
กลุ่มตวัอย่างเดมิไดเ้พิม่ขึน้อกีประมาณ 1 ปี ในทุกรอบของการสาํรวจ  ดงันัน้อายุของกลุ่ม
ตวัอยา่งในการสาํรวจรอบที ่6 จงึอยูร่ะหวา่ง 13-25 ปี 

รายงานในส่วนที ่2 นี้  อธบิายถงึนิยามศพัท ์ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษา  
เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลู  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  การอบรมพนกังานสมัภาษณ์  การควบคมุ
คณุภาพขอ้มลู  และขอ้พจิารณาดา้นจรยิธรรมการวจิยั  

2.1 นิยามศพัท ์ 

บุหร่ี  หมายถงึ  บุหรีท่ีผ่ลติจากโรงงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  หรอืบุหรีท่ี่
ไมไ่ดผ้ลติจากโรงงาน  ไดแ้ก ่บุหรีห่รอืยาเสน้ทีม่วนเองโดยใชว้สัดุหางา่ยในทอ้งถิน่ อาจเป็น
กระดาษ ใบตอง ใบจาก เป็นตน้ 

วยัรุ่นท่ีสบูบหุร่ี  หมายถงึ  วยัรุ่นทีต่อบวา่  สบูบุหรีอ่ยา่งน้อยหน่ึงวนัในชว่ง 1 เดอืน
ทีผ่า่นมา จนถงึวนัทีท่าํการสาํรวจ       
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ครวัเรือน  หมายถงึ  บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีอ่าศยัอยูใ่นบา้นเท่านัน้  สาํหรบับุคคลที่
อาศยัอยูใ่นสถานทีอ่ืน่ๆ เชน่ วดั  สถานสงเคราะห ์ บา้นเดก็กาํพรา้  และเรอืนจาํ  ไมร่วมอยู่
ในการศกึษานี้ 

เขตเมือง หมายถงึ พืน้ทีท่ีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนดใหเ้ป็นเขตเทศบาล  นอกเหนือ 
จากนัน้จดัเป็นเขตชนบท  ยกเวน้กรงุเทพฯ  

2.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 

ประชากร 

ประชากรทีอ่ยูใ่นกรอบของการศกึษาในการสาํรวจรอบท่ี 1 คอื บุคคลทีม่อีายุระหวา่ง 
13-17 ปี ทัง้ชายและหญงิในชว่งเวลาทีท่าํการสาํรวจ และอาศยัอยูใ่นครวัเรอืนทีต่กเป็นตวัอยา่ง
ของการสาํรวจในรอบที ่1 โดยในการสาํรวจรอบที ่2 รอบที ่3 รอบที ่4 รอบที ่5 และรอบที ่6  
ทาํการสาํรวจตดิตามประชากรกลุ่มเดมิ  และสุม่ตวัอยา่งเพิม่เพื่อทดแทนตวัอยา่งทีต่ดิตาม
ไมไ่ดใ้นแต่ละรอบทีผ่า่นมา  

กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 

การสาํรวจรอบท่ี 1 สุม่ตวัอยา่งจาํนวน 1,000 คน อายุระหวา่ง 13-17 ปี ทัง้ชายและ
หญงิ อาศยัอยูใ่นครวัเรอืนทีต่กเป็นตวัอยา่งของการศกึษา ทัง้ทีส่บูบุหรีแ่ละไมส่บูบุหรี ่  โดย
ในแต่ละครวัเรอืนสุม่วยัรุน่เพยีงหนึ่งคนเทา่นัน้  ในการสุม่ตวัอยา่งไดอ้อกแบบใหเ้ป็นตวัแทน
ในระดบัภาค และตวัแทนเขตเมอืง/เขตชนบทดว้ย  โดยใชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน 
(Stratified multi-stage sampling) เริม่จากการแบ่งเป็นกรุงเทพฯ และ 4 ภาค ไดแ้ก ่ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และภาคใต ้ในแต่ละภาค  สุม่ 2 จงัหวดั รวมทัง้หมด  9 
จงัหวดั ไดแ้ก ่กรุงเทพฯ เชยีงใหม ่แพร่ นครปฐม สมุทรสาคร นครราชสมีา หนองคาย สงขลา  
และนครศรธีรรมราช โดยสุม่ตวัอยา่งจากทัง้เขตเมอืงและเขตชนบท   

ในแต่ละจงัหวดัทีสุ่ม่ได ้(ยกเวน้กรุงเทพฯ ซึง่จะอธบิายแยกต่างหาก) สุม่ 2 อาํเภอที่
อยูใ่นเขตชนบท และ 1 อาํเภอทีอ่ยูใ่นเขตเมอืง  สาํหรบัอาํเภอในเขตชนบทของภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต ้สุม่ 2 ตําบล ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสุม่ 4 ตําบล จาก 1 อาํเภอ  
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สาํหรบัอาํเภอทีอ่ยูใ่นเขตเมอืงสุม่ 2 ตาํบล จาก 1 อาํเภอ  โดยใชข้นาดของประชากรในพืน้ที่
เป็นเกณฑ ์(Probability Proportional to Size: PPS) 

ในการสุ่มข ัน้ตอนสุดท้าย คอื การสุ่มหมู่บ้านในพื้นทีเ่ขตชนบท และสุ่มหมู่บ้าน/
เขตแจงนับ (Census block) ในพืน้ทีเ่ขตเมอืง จาํนวนหมูบ่า้นหรอืเขตแจงนบัทีสุ่ม่ขึน้อยูก่บั
จาํนวนประชากรในแต่ละตําบล รวมทัง้หมด 125 หมูบ่า้น/เขตแจงนบั แยกตามเขตเมอืง/ชนบท 
และกรงุเทพฯ จาํนวนหมูบ่า้นในเขตชนบทสุม่ไดท้ัง้หมด 87 หมูบ่า้น สาํหรบัจํานวนหมู่บา้น/
เขตแจงนบัทีสุ่ม่ไดใ้นเขตเมอืง  (ยกเวน้กรุงเทพฯ) สุม่ได ้ 25 เขตแจงนบั  ในเขตกรุงเทพฯ   
สุม่ 13 เขต  ในแต่ละเขตสุม่ 1 เขตแจงนบั (Census block) ขอ้มลูเกีย่วกบัเขตแจงนบัใช้
ขอ้มลูของสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ  

ตาราง 2.1  สรปุจาํนวนหมูบ่า้นหรือเขตแจงนับ ของพืน้ท่ีตวัอย่าง 
 จาํแนกตามเขตเมือง  เขตชนบท และภาค 

ภาค 
เขตเมือง 

(หมู่บา้น/เขตแจงนับ) 
เขตชนบท 
(หมู่บา้น) 

รวม 

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

รวม 38 87 125 

ในขัน้ตอนสุดท้ายของการสุ่มตวัอย่างในแต่ละหมู่บ้าน/เขตแจงนับ  ไดจ้ํานวนกลุ่ม
ตวัอย่างอายุระหว่าง 13-17 ปี จาํนวน 8 คน   โดยมวีธิกีารในการสุ่มตวัอย่าง คอื เริม่จาก  
เมื่อทมีพนกังานสมัภาษณ์เขา้ไปทีห่มูบ่า้น/เขตแจงนบั  ไดท้าํการรา่งแผนทีข่องหมู่บา้นและ 
จดัทําบญัชคีรวัเรอืนทุกครวัเรอืนทีอ่ยู่ในหมู่บ้านใหเ้ป็นปจัจุบนั  หลงัจากนัน้ทําการสุ่มโดย
การจบัฉลาก 70 ครวัเรอืนจากบญัชคีรวัเรอืน  โดยพนักงานสมัภาษณ์เขา้ทําการเกบ็ขอ้มูล
ในแต่ละครวัเรอืนตามลําดบัที่สุ่มได้  (ครวัเรอืนที่สุ่มได้ก่อน จะเป็นครวัเรอืนที่พนักงาน
สมัภาษณ์เขา้ไปทาํการเกบ็ขอ้มลูกอ่น)  
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ในการสุม่วยัรุน่ทีจ่ะกรอกแบบสอบถาม  ไดม้กีารเกบ็ขอ้มลูครวัเรอืน  รวมทัง้จํานวน
สมาชกิในครวัเรอืนทีร่ะบุ อายุ เพศ และสถานภาพการสบูบุหรีก่อ่น  โดยใชแ้บบสาํรวจครวัเรอืน 
(Module A และModule B) (ภาคผนวก ข และภาคผนวก ค)  ขอ้มลูดงักล่าวเกบ็จากสมาชกิ
ของครวัเรอืนทีเ่ป็นผูใ้หญ่  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลครวัเรอืนประมาณ 2-5 นาท ีใน 

KISH GRID 
จาํนวน 
ผูเ้ขา้ข่าย 

ตวัเลขตวัสดุท้ายของอาย ุ
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 

 

กรณีทีพ่บว่ามวียัรุน่ทีเ่ขา้ขา่ยเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
มากกวา่ 1 คน ในแต่ละครวัเรอืน จะสุม่เพยีง 
1 คน  โดยใชเ้ทคนิค  “คชิกรดิ” (Kish Grid)  
เทคนิคนี้ประกอบด้วยตาราง ซึ่งมแีนวตัง้ ที่
ใชจ้าํนวนวยัรุ่นในครวัเรอืนทีอ่ยูใ่นขา่ย    
สําหรบัแนวนอน  ใช้ตวัเลขตวัสุดท้ายของ
อายุของสมาชิกครวัเรือนที่อยู่อ ันดบัแรกใน
ตารางครวัเรอืน (ตวัอยา่งซา้ยมอื)  

การสาํรวจรอบท่ี 2  เป็นการตดิตามกลุ่มตวัอย่างเดิม  จากการสาํรวจรอบที ่1  เพือ่
ตดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการสาํรวจรอบที ่1 และรอบที ่2 โดยการสาํรวจรอบ
ที ่2 คณะวจิยัไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อตดิตามกลุ่มตวัอย่างทัง้ 1,000 
ราย  ในรอบที ่1 ใหไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้ โดยมวีธิปีฏบิตัดิงันี้  

1. ทําหนงัสอืราชการเพือ่ขอความรว่มมอืจากผูใ้หญ่บา้น  และผูนํ้าชุมชนทีต่กเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง  สาํรวจดวูา่กลุม่ตวัอยา่งยงัอยูใ่นพืน้ทีจ่าํนวนเท่าใด   และขอใหแ้จง้กลุ่ม
ตวัอย่างทราบว่า คณะวจิยัขอสมัภาษณ์ในรอบที ่2 (ตามกําหนดวนั เวลา ที่
วางแผนไวใ้นแต่ละพืน้ที)่  

2. ทําการตดิต่อโดยตรงผ่านทางโทรศพัทเ์พื่อขอนัดหมายวนั  เวลา  ทีจ่ะทําการ
สมัภาษณ์   

3. กรณีทีก่ลุ่มตวัอย่างไม่อยู่บา้น หรอืตดิธุระ คณะวจิยัไดเ้ยีย่มตดิตามซํ้า (สงูสุด 4  
ครัง้)  เพือ่ตดิตามสมัภาษณ์ 

นอกจากตดิตามเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเดมิแลว้ ยงัมีการสุ่มตวัอย่างใหม่
เพ่ิมเติม อกี 32  หมู่บ้าน  ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างเช่นเดยีวกบัรอบที ่1   โดยสุ่มในตําบล/
แขวงเดยีวกบัรอบที ่1  การเพิม่กลุม่ตวัอยา่งใหมใ่นการสาํรวจรอบที ่2  มเีหตุผลสาํคญั  คอื 
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1. เพื่อทดแทนกลุ่มตวัอย่างเดมิจากรอบที่ 1  ที่ไม่สามารถติดตามเก็บขอ้มูลได ้
เพื่อใหจ้ํานวนตวัอย่างในแต่ละรอบของการสํารวจ  มจีํานวนใกล้เคยีงกนั  และ
เพยีงพอสาํหรบัการวเิคราะหเ์ชงิสถติ ิ

2.  การเพิม่กลุ่มตวัอย่างใหม่ในแต่ละรอบของการสํารวจจะช่วยตรวจสอบผลใน
การวเิคราะหข์อ้มูลว่าจะไม่มผีลกระทบทีเ่กดิจากการตดิตามเกบ็ขอ้มูลซํ้าได ้ 
(Testing effect)  เนื่องจากแบบสอบถามในการสาํรวจแต่ละรอบใชค้าํถามเดมิ
เป็นหลกั  มกัมขีอ้วพิากษ์เรื่องกลุ่มตวัอย่างเดมิจําคาํถามทีเ่คยถามในรอบก่อนได ้  
ทําใหค้าํตอบทีไ่ดร้บั (โดยเฉพาะเรื่องทีเ่กีย่วกบัความรู)้  อาจเกดิจากการพฒันา
หรอืคน้หาคาํตอบจากแหลง่ต่างๆ ภายหลงัจากการกรอกแบบสอบถามในรอบกอ่น    

การสาํรวจรอบท่ี 3 เป็นการตดิตามกลุ่มตวัอย่างเดมิจากการสํารวจรอบที่ 1 และ
รอบที ่2 เพื่อตดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการสาํรวจรอบที ่1 รอบที ่2 และ
รอบที ่3  นอกจากน้ี ไดม้กีารสุม่ตวัอยา่งเพิม่เตมิ อกี 37 หมูบ่า้น โดยใชว้ธิกีารเชน่เดยีวกบั
รอบที ่2  

การสาํรวจรอบท่ี 4  เป็นการตดิตามกลุ่มตวัอยา่งเดมิจากการสาํรวจรอบที ่1 รอบที ่2 
และรอบที ่3 เพื่อตดิตามการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ในระหว่างการสํารวจรอบที่ 1 รอบที่ 2  
รอบที ่3 และรอบที ่4 โดยไดม้กีารตดัหมู่บา้นตวัอย่างเดมิออกไป 29 หมูบ่า้น  และไดม้กีาร
สุม่หมูบ่า้นและตวัอยา่งใหมเ่พิม่เตมิอกี 18 หมูบ่า้น โดยใชว้ธิกีารเชน่เดยีวกบัรอบทีผ่า่นมา  
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จาํนวนหมูบ่า้นทีต่ดัออกและเกบ็เพิม่ในการสาํรวจรอบที ่4 สรปุไดด้งันี้ 

ตาราง 2.2   สรปุจาํนวนหมูบ่า้นท่ีตดัออกและเกบ็เพ่ิมในการสาํรวจรอบท่ี 4 

จงัหวดั 
จาํนวนหมูบ่า้น 
ในรอบท่ี 3 

จาํนวนหมูบ่า้น 
ท่ีตดัออก 
ในรอบท่ี 4 

จาํนวนหมูบ่า้น 
ท่ีเกบ็เพ่ิม 
ในรอบท่ี 4 

จาํนวนหมูบ่า้น 
ทัง้หมด 

ในรอบท่ี 4 
กรงุเทพฯ  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 
สมทุรสาคร 21 3 1 19 
นครศรธีรรมราช 13 2 0 11 
สงขลา 15 3 0 12 

รวม 194 29 18 183 

การสาํรวจรอบท่ี 5  เป็นการตดิตามกลุ่มตวัอยา่งเดมิจากการสาํรวจรอบที ่1 รอบที ่2  
รอบที ่3  และรอบที ่4  เพื่อตดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการสาํรวจ รอบที ่1 
ถงึรอบที ่5 โดยไดท้าํการสุม่หมูบ่า้นและตวัอยา่งเพิม่เตมิอกี 1 หมูบ่า้น เพื่อคงจํานวนตวัอยา่ง
ใหใ้กลเ้คยีงกนัในทุกรอบของการสาํรวจ 

การสาํรวจรอบท่ี 6 เป็นการตดิตามกลุม่ตวัอยา่งเดมิจากการสาํรวจใน 5 รอบทีผ่า่นมา  
และเพือ่ตดิตามการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการสาํรวจรอบที ่1 ถงึรอบที ่6 นอกจากนี้  
ไดท้าํการสุม่ตวัอยา่งใหมเ่พิม่เตมิเพื่อทดแทนกลุ่มตวัอยา่งเก่าทีส่ญูเสยีไป  และเพือ่คงจํานวน
ตวัอยา่งใหใ้กลเ้คยีงกนัในทุกรอบของการสาํรวจ  
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ตาราง 2.3 สรปุจาํนวนหมูบ่า้น / เขตแจงนับ ในการสาํรวจรอบท่ี 1  รอบท่ี 2  รอบท่ี 3   
รอบท่ี 4   รอบท่ี 5   และรอบท่ี 6  จาํแนกตามภาคและจงัหวดั 

ภาค จงัหวดั 
จาํนวนหมูบ่า้น  

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 รอบท่ี 5 รอบท่ี 6 
กรงุเทพฯ  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 
  สมทุรสาคร 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 
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จาํนวนตวัอย่างทีท่าํการสาํรวจทัง้ 6 รอบ สรุปไดด้งันี้ 
ตาราง 2.4  สรปุจาํนวนตวัอย่างในการสาํรวจรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 และรอบที่ 6   

จาํแนกตามภาคและจงัหวดั   

ภาค จงัหวดั 
   ร

อบ
ที่ 

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

 

กรุงเทพฯ  104 57 48 105 60 48 108 91 56 147 108 57 165 122 38 160 
เหนือ เชยีงใหม ่ 96 65 16 81 88 24 112 86 16 102 74 22 96 79 24 103 
 แพร่ 88 82 24 106 90 16 106 67 8 75 45 17 62 44 22 66 
อสีาน หนองคาย 176 109 40 148 138 48 186 97 24 121 89 26 115 81 66 147 
 นครราชสมีา 176 131 40 171 122 40 162 143 24 167 114 59 173 115 45 160 
กลาง นครปฐม 120 108 32 140 112 24 136 116 8 124 91 27 118 95 23 118 
 สมทุรสาคร 112 85 24 109 83 32 115 97 8 105 87 22 109 76 22 98 
ใต ้ นครศรธีรรมราช 62 39 16 55 53 24 77 51 0 51 35 11 46 35 13 48 
 สงขลา 66 36 16 52 54 40 94 66 0 66 51 28 79 56 10 66 

รวม 1,000 712 256 967 800 296 1,096 814 144 958 694 269 963 703 263 966 

อตัราคงอยู่  71.2   82.7   74.2   72.4   73.0   



 

2.3  เคร่ืองมือท่ีใช้เกบ็ข้อมลู  

เครือ่งมอืทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูสาํหรบัวยัรุน่ในการสาํรวจรอบที ่6 เป็นแบบสอบถามประเภท
ใหผู้ต้อบกรอกคาํตอบเอง (Self-administered questionnaire) ประกอบดว้ย แบบสอบถาม 
2 ชุด คอื    

1. แบบสอบถามสาํหรบัวยัรุน่กลุม่ตวัอยา่งเกา่  
2. แบบสอบถามสาํหรบัวยัรุน่กลุม่ตวัอยา่งใหม ่

แบบสอบถามทัง้ 2 ชดุ ไดผ้า่นกระบวนการพฒันาหลายขัน้ตอน  ดงันี้ 

ขัน้ตอนแรก เริม่จากการพฒันาแบบสอบถามภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการสํารวจใน
หลายประเทศ ภายใตโ้ครงการ International Tobacco Control Policy Survey: ITC ใน
ขณะเดียวกนัแบบสอบถามชุดนี้ได้ถูกพฒันาให้คล้ายคลึงกบัแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูล
สาํหรบัวยัรุ่นในประเทศมาเลเซยี ซึง่เป็นประเทศในภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้ ทีท่าํการ
สาํรวจในโครงการน้ี  คูข่นานกบัประเทศไทย  

ขัน้ตอนท่ีสอง ปรบัเปลีย่น เพิม่เตมิขอ้คาํถามใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ขอ้บงัคบัและ
กฎหมายใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุการบรโิภคยาสบูในประเทศไทย  

ขัน้ตอนท่ีสาม  แปลต้นฉบบัแบบสอบถามเป็นภาษาไทย  และนําไปทดลองใชเ้ก็บ
ขอ้มลูในอาํเภอจอมบงึ  จงัหวดัราชบุร ี

ขัน้ตอนท่ีส่ี  ปรบัปรุงแกไ้ข  และแปลกลบัเป็นภาษาองักฤษ  (Back translation) อกี
ครัง้หนึ่ง  

ขัน้ตอนท่ีห้า  นําแบบสอบถามชุดทีแ่ปลกลบัเป็นภาษาองักฤษไปเปรยีบเทยีบกบั
ต้นฉบบัเดมิ   ปรบัปรุงแกไ้ขในส่วนทีม่กีารสื่อความหมายไม่ตรงกนัใหต้รงกนั  หลงัจาก
นัน้จงึแปลแบบสอบถามเป็นภาษาไทยเพือ่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจรงิ   

แบบสอบถามของวยัรุน่  ประกอบดว้ยคาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูครวัเรอืน พฤตกิรรมการ
สบูบุหรี ่ ความพยายามในการเลกิสบูบุหรี ่ การรบัรูเ้ร ื่องอนัตรายจากการสบูบุหรี ่ การพบเหน็
การโฆษณาบุหรี ่ ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่ การรบัรูเ้กีย่วกบัการรณรงคต่์อตา้นการสบูบุหรี ่ 
การจํากดัพืน้ทีสู่บบุหรี ่ การสบูบุหรีข่องสมาชกิในครวัเรอืน  การรบัรูถ้งึผลกระทบของการ

21 
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สูบบุหรีต่่อสุขภาพและสงัคม    ทศันคตแิละความเชื่อเกีย่วกบัการสูบบุหรีแ่ละบรษิทัทีผ่ลติ
ยาสบู  รวมทัง้คาํถามเชงิจติวทิยา  ขอ้มลูดา้นประชากรและสงัคมของวยัรุน่ตวัอยา่ง 

รายละเอยีดของแบบสอบถามสามารถดูใน ภาคผนวก ง หรอืเวบ็ไซต์ของสถาบนัวจิยั
ประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล (www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/ Research/ITC/ 
ITC-Questionnaire-Wave6.html)  

2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในแต่ละทมีปฏบิตังิานเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม  ประกอบดว้ย  ผูค้วบคุมงานสนาม 1 คน  
พนักงานสมัภาษณ์  5-6 คน    โดยผู้ควบคุมงานสนามทําหน้าที่ประสานงานโดยตรงกบั
นกัวจิยัหลกัของโครงการ  ในขณะเดยีวกนัคณะนกัวจิยัของโครงการไดจ้ดัทมีออกไปควบคุม
กาํกบัการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามเป็นระยะๆ   ตลอดช่วง  เดือนตุลาคม–ธนัวาคม  2555  ซ่ึง
เป็นช่วงเวลาของการเกบ็ข้อมลูภาคสนามรอบท่ี 6 

วธิกีารเกบ็ขอ้มูลดําเนินการเช่นเดยีวกบัการสํารวจรอบที ่5 โดยแบ่งออกเป็น  2 
แบบ คอื   

แบบท่ี 1 การติดตามกลุ่มตวัอย่างเก่าจากการสาํรวจรอบท่ี 1  รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 
รอบท่ี 4 และรอบท่ี 5   จดัทําเป็นบญัชรีายชื่อและที่อยู่ของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละหมู่บ้าน   
โดยไดร้บัความช่วยเหลอืและประสานงานจากผูใ้หญ่บา้นหรอืผูแ้ทน  นําพนกังานสมัภาษณ์
เขา้ไปตดิต่อขอความยนิยอมในการกรอกแบบสอบถาม  เมื่อกลุ่มตวัอย่างยนิยอมใหค้วาม
รว่มมอืในการกรอกแบบสอบถาม  พนกังานสมัภาษณ์จงึแจกแบบสอบถามและอธบิายวธิกีาร
กรอกแบบสอบถามใหก้ลุม่ตวัอยา่ง 

แบบท่ี 2 สุ่มตวัอย่างใหม่เพ่ิมเติมจากหมู่บ้านเก่าท่ีได้ทําการสาํรวจในรอบท่ี 5  
โดยดาํเนินการตามขัน้ตอนของการสุม่ตวัอยา่งเชน่เดยีวกบัการสาํรวจ  

ในการสํารวจรอบที่ 6  โดยเฉลี่ยวัยรุ่นที่เป็นตัวอย่างเก่าใช้เวลาในการกรอก
แบบสอบถามประมาณ 47 นาท ี สาํหรบัวยัรุ่นทีเ่ป็นตวัอย่างใหม่ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท ี    
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2.5 การอบรมผู้ควบคมุงานสนามและพนักงานสมัภาษณ์  

ในการอบรมผูค้วบคุมงานสนาม  และพนักงานสมัภาษณ์  ได้ดําเนินการก่อนออกทํา
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  โดยใชเ้วลา 5 วนั  (8-12 ตุลาคม 2555)   มปีระเดน็และกาํหนดการ
ในการอบรม  ดงันี้  

วนัที ่1 เชา้  แนะนําโครงการวจิยั  และคณะวจิยั 
 เทคนิคการสมัภาษณ์ 
 ประเดน็จรยิธรรมการวจิยั  การเลอืกครวัเรอืน  การเลอืก
ตวัอยา่ง  และการใชต้าราง Kish Grid 

     บ่าย  ทาํความเขา้ใจแบบสอบถามสาํหรบักลุ่มวยัรุน่ 

วนัที ่2   ทาํความเขา้ใจแบบสอบถามสาํหรบักลุ่มผูส้บูบุหรี ่

วนัที ่3   ทาํความเขา้ใจแบบสอบถามสาํหรบักลุ่มผูเ้ลกิสบูบุหรี ่

วนัที ่4   ลงพืน้ทีเ่พือ่ฝึกเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม  หมู ่1 หมู ่2 และหมู ่9 

ตาํบลธรรมเสน อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุร ี

วนัที ่5 เชา้  อภปิรายปญัหาจากการฝึกภาคสนาม  และใหค้าํแนะนํา 
 บ่าย  ทาํความเขา้ใจหน้าที ่ และขอบขา่ยความรบัผดิชอบของ        

ผูค้วบคมุงานสนาม และพนกังานสมัภาษณ์ 

ผูค้วบคมุงานสนามไดร้บัการอบรมเป็นพเิศษในการเลอืกครวัเรอืน และเลอืกคนทีเ่ป็น
ตวัอยา่งของการสาํรวจโดยใชเ้ทคนิคคชิกรดิ   ในขณะเดยีวกนัผูค้วบคมุงานสนามยงัมหีน้าที่
ดูแลในเรื่องจํานวนตวัอย่างตามที่กําหนดไว้ในแผนการเก็บข้อมูล   เมื่อพบปญัหาต้อง
รายงานใหน้กัวจิยัหลกัของโครงการทราบทางโทรศพัท ์ หรอืปรกึษาหารอืกนัโดยตรงขณะที่
ทมีนกัวจิยัออกไปเยีย่มควบคมุกาํกบังานสนาม   
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การขอความยินยอม  สาํหรบัการเกบ็ขอ้มูลจากวยัรุ่น ไดท้าํเป็น 2 ขัน้ตอน  โดย
กรณีทีพ่บวา่มวียัรุน่ทีเ่ขา้ขา่ยเป็นกลุ่มตวัอยา่งในครวัเรอืน   ขัน้แรก คอืการขอความยนิยอม
จากผูป้กครองของวยัรุน่เพือ่ขอใหว้ยัรุน่กรอกแบบสอบถาม  โดยชีแ้จงใหผู้ป้กครองไดร้บัทราบ
ถงึวตัถุประสงคข์องโครงการ ตลอดจนการเกบ็รกัษาขอ้มลูเป็นความลบั และใชเ้พื่อการวเิคราะห์
ในภาพรวมเท่านัน้  รวมทัง้กรณีทีผู่ป้กครองต้องการทราบขอ้มูลเกีย่วกบัโครงการเพิม่เตมิ  
สามารถตดิต่อกบัคณะวจิยัทีส่ถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิลได ้ เมื่อ
ผูป้กครองใหค้วามยนิยอมแลว้ ขัน้ท่ีสอง เขา้พดูคยุเพื่อขอความยนิยอมจากตวัวยัรุน่เองอกี
ครัง้หนึ่ง   โดยวยัรุ่นทีอ่ยู่ในขา่ยของกลุ่มตวัอย่างจะไดร้บัคาํชีแ้จงเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์อง
โครงการ  และการเก็บรกัษาขอ้มูลเป็นความลบั เมื่อวยัรุ่นใหค้วามยนิยอมแล้ว พนักงาน
สมัภาษณ์ไดข้อใหว้ยัรุน่ลงนามในแบบใหค้วามยนิยอม (Informed consent form) ของโครงการ  

ความเป็นส่วนตวั  และการเกบ็รกัษาความลบัของผูใ้ห้ข้อมลู  เป็นเรือ่งทีค่ณะวจิยั 
ใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ โดยใหว้ยัรุน่กรอกแบบสอบถามตามลาํพงั ไม่ใหผู้ใ้หญ่ในครวัเรอืน
เขา้มาแทรกแซง    พนกังานสมัภาษณ์จะเหน็ขอ้มลูภายหลงัจากทีว่ยัรุน่กรอกแบบสอบถาม
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  การเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูก้รอกเป็นความลบั   และเกบ็รกัษาในทีป่ลอดภยั  
ไม่เปิดเผยชือ่ของวยัรุ่นในรายงานผลการวจิยั  และนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในภาพรวม
เทา่นัน้  

การให้ส่ิงตอบแทน  เมื่อเสรจ็การกรอกแบบสอบถาม วยัรุ่นไดร้บัเงนิจํานวน 150 
บาทจากโครงการ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสําหรบัความร่วมมอืและชดเชยเวลาที่
ใชใ้นการกรอกแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 3   
ผลการวิจยั 

การนําเสนอผลการวจิยัในการสาํรวจรอบที ่6  เรือ่งการตดิตามผลกระทบจากนโยบาย 
ควบคุมการบรโิภคยาสบูภายใตโ้ครงการ International Tobacco Control Policy Survey – 
Southeast  Asia: ITC-SEA (Thailand) ในสว่นนี้เป็นการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน
ประเดน็ต่างๆ คอื  

3.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี สถานภาพ
สมรส เขตทีอ่ยู่อาศยั จํานวนสมาชกิในครวัเรอืน จํานวนผูสู้บบุหรีใ่นครวัเรอืน 
และสถานภาพการสูบบุหรี ่ 

3.2 พฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ ไดแ้ก่ อตัราความชุกของการสบูบุหรี ่ อายุเมื่อ
เริม่สบูบุหรีห่มดมวนครัง้แรก เหตุผลทีส่บูบุหรีเ่ป็นครัง้แรก ความถีใ่นการสบูบุหรี ่ 
จาํนวนบุหรีท่ ีส่บูต่อวนั การสบูบุหรีเ่มือ่อยูก่บัพอ่แม ่ ประเภทของบุหรีท่ีส่บูประจํา  
แหลง่ทีม่าของบุหรี ่ประสบการณ์การซือ้บุหรีแ่บ่งขาย และความรูส้กึอยากสบูบุหรี ่

3.3 ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสูบบุหรี ่ และสถานภาพการสบูบุหรีข่องวยัรุ่น  ไดแ้ก ่ 
ลกัษณะทางประชากร จาํนวนผูส้บูบุหรีใ่นครวัเรอืน การมพีีช่ายหรอืพีส่าวสบูบุหรี ่ 
จาํนวนเพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่ การนําคาํสอนทางศาสนามาใชใ้นชวีติประจาํวนั  และ 
จติลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง   

3.4 ความรูแ้ละทศันคตติ่อการสูบบุหรี ่และสถานภาพการสูบบุหรีข่องวยัรุ่น ไดแ้ก่  
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการสบูบุหรี ่ความคดิเหน็ต่อบรษิทัทีผ่ลติบุหรี ่และความรู้
เรือ่งผลกระทบของการสบูบุหรีต่่อสุขภาพ   

3.5 ผลกระทบของนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสบู และสถานภาพการสบูบุหรีข่อง
วยัรุ่น ไดแ้ก่ แหล่งโฆษณา/สง่เสรมิการขายบุหรี ่แหล่งโฆษณา/ขา่วสารเกีย่วกบั
อนัตรายจากการสบูบุหรี ่ การรณรงค ์“บุหรีต่ดิงา่ย  เลกิยาก  อยา่เริม่เลยดกีวา่”  
การรณรงค ์ “ทําไมผูใ้หญ่เตอืนเดก็ว่าบุหรีไ่ม่ด ี แลว้ผูใ้หญ่ไม่ยอมเลกิสูบบุหรี”่   
และการณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี ่ 

3.6 ปจัจยัเสีย่งต่อการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ 
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3.7 เปรยีบเทยีบผลกระทบของนโยบายควบคมุการบรโิภคยาสบู ในการสาํรวจรอบที ่1 
ถงึรอบที ่6 ไดแ้ก่ อตัราความชุกของการสบูบุหรี ่ ผลของนโยบายหา้มขายบุหรี่
ใหแ้ก่เดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี ผลของนโยบายหา้มวางโชวบุ์หรี ่ณ จุดขาย  ผลของ
การรณรงค ์การจํากดัพืน้ทีสู่บบุหรีใ่นบ้านและในสถานศกึษา  ผลของนโยบาย
การปรบัเปลี่ยนฉลากคําเตอืนบนซองบุหรี ่  และผลของนโยบายหา้มโฆษณา/
สง่เสรมิการขายบุหรี ่

3.1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

การสาํรวจรอบที ่6  มจีํานวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 966 คน แต่มตีวัอยา่ง 1 คน ทีข่อ้มลู
ไมส่มบรูณ์  จงึเหลอืตวัอยา่งทีนํ่ามาวเิคราะหจ์าํนวน 965 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 
2 กลุ่มคอื  กลุ่มตวัอยา่งเก่าในการสาํรวจรอบที ่1 ถงึรอบที ่5 ทีต่ดิตามไดจ้าํนวน 702 คน 
และกลุม่ตวัอยา่งใหมท่ีเ่กบ็เพิม่ในการสาํรวจรอบที ่6 จาํนวน 263 คน   

เพศ 

ในภาพรวม มกีลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ครึง่เป็นวยัรุน่ชาย (รอ้ยละ 55.1) เมือ่จําแนกตาม
กลุ่มตวัอยา่งเก่าและกลุ่มตวัอย่างใหม ่พบวา่ สดัสว่นเพศในกลุ่มตวัอยา่งเก่าใกลเ้คยีงกบักลุ่ม
ตวัอย่างใหม่ (วยัรุ่นชายรอ้ยละ 55.6 และรอ้ยละ 54.0 ตามลําดบั และวยัรุ่นหญงิรอ้ยละ 46.0 
และรอ้ยละ 44.4 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.1 ก) 

อาย ุ 

ในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งมอีายุเฉลีย่ 18.5 ปี   กลุ่มตวัอยา่งเก่ามอีายุเฉลีย่ 19.8 ปี   
สว่นกลุ่มตวัอยา่งใหมม่อีายเุฉลีย่ 14.9 ปี จะเหน็ไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งเกา่มอีายเุฉลีย่มากกว่า
กลุ่มตวัอย่างใหม่  เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างใหม่เป็นกลุ่มทีม่อีายุระหว่าง 13-17 ปี ในขณะที่
กลุ่มตวัอยา่งเก่าเป็นกลุ่มทีไ่ดต้ดิตามมาจากการสาํรวจในรอบที ่ 1 ถงึรอบที ่5 จงึมอีายุเพิม่
มากขึน้ในทุกรอบของการสาํรวจ  (ตาราง 3.1ก)   

ระดบัการศึกษา 

การสาํรวจนี้ ระดบัการศกึษา หมายถงึ ระดบัการศกึษาทีว่ยัรุน่สาํเรจ็การศกึษาสงูสุด
ในช่วงทีท่ําการสาํรวจ โดยภาพรวม ประมาณหนึ่งในสีข่องกลุ่มตวัอย่างจบการศกึษามธัยม 
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ศกึษาปีที ่3 รองลงมาคอื จบการศกึษาสงูกวา่ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 (รอ้ยละ 17.1) และจบ
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 (รอ้ยละ 15.9) โดยวยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างเก่ามรีะดบัการศกึษา
สูงกว่ากลุ่มตวัอย่างใหม่  ซึ่งสมัพนัธ์กบัอายุของกลุ่มตวัอย่างเก่าที่มอีายุเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งใหม ่(ตาราง 3.1ข) 

อาชีพ   

กลุ่มตวัอย่างมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58.0) มสีถานภาพเป็นนักเรยีน และร้อยละ 42.0 
ไม่ใช่นักเรยีน  โดยรอ้ยละ 8.9 เป็นกรรมกร  รอ้ยละ 8.8 เป็นเกษตรกร รอ้ยละ 9.0 เป็น
เสมยีน คา้ขาย และทํางานบรกิาร และรอ้ยละ 9.6 ไม่ประกอบอาชพี เมื่อแยกพจิารณา
ระหว่างกลุ่มตวัอย่างเก่ากบักลุ่มตวัอยา่งใหม่จะเหน็วา่ กลุ่มตวัอยา่งใหม่มสีถานภาพเป็น
นกัเรยีนในสดัสว่นทีส่งูกวา่กลุม่ตวัอยา่งเกา่มาก (รอ้ยละ 87.1 และรอ้ยละ 47.2 ตามลาํดบั) ซึง่
สถานภาพเป็นนักเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กบัอายุ เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างใหม่มอีายุ 13-17 ปี 
(ตาราง 3.1ค) 

สถานภาพสมรส 

ในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 85.2) เป็นโสด ผูม้สีถานภาพสมรสคู่ 
รอ้ยละ 13.9 และหยา่/แยก เพยีงรอ้ยละ 0.9  โดยกลุม่อยา่งเกา่มสีถานภาพสมรสคูใ่นสดัสว่นที่
สงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งใหมป่ระมาณ 12 เทา่  (ตาราง 3.1ง) 

เขตท่ีอยู่อาศยั 

ในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ครึง่ (รอ้ยละ 52.1) อาศยัอยูใ่นเขตชนบท โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งใหม่อาศยัอยูใ่นเขตชนบทในสดัสว่นทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่งเก่า (รอ้ยละ 58.2 และรอ้ยละ 
49.9 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.1ง) 

จาํนวนสมาชิกในครวัเรือน  

ในภาพรวม กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 66.3) อาศยัอยูใ่นครวัเรอืนทีม่สีมาชกิ 3-4 คน  
มสีมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 3.8 คน  โดยกลุ่มตวัอยา่งเก่าและกลุ่มตวัอยา่งใหมม่จีํานวนสมาชกิ
ในครวัเรอืนเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั (3.9 คน และ 3.6 คน ตามลาํดบั) (ตาราง 3.1จ) 
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จาํนวนผู้สบูบหุร่ีในครวัเรือน  

จาํนวนผูส้บูบุหรีใ่นครวัเรอืน (ไม่นบัรวมผูต้อบแบบสอบถาม) เฉลีย่เท่ากบั 0.6 คน 
ประมาณครึง่หนึ่งอาศยัอยูใ่นครวัเรอืนทีไ่มม่ผีูส้บูบุหรี ่ กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 39.7 อาศยัอยูใ่น
ครวัเรอืนทีม่ผีูส้บูบุหรี ่1 คน  และมเีพยีงรอ้ยละ 11.0 ของกลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืนที่
มผีูส้บูบุหรีม่ากกวา่ 1 คน โดยกลุ่มตวัอย่างเก่าอาศยัอยูใ่นครวัเรอืนทีม่ผีูส้บูบุหรีม่ากกวา่ 1 คน 
ในสดัสว่นทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่งใหม ่(รอ้ยละ 12.3 และรอ้ยละ 7.6 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.1ฉ) 

สถานภาพการสบูบหุร่ี 

ในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างสูบบุหรี่ร้อยละ 22.9 เมื่อแยกกลุ่มตวัอย่างเก่าและกลุ่ม
ตวัอย่างใหม่ พบว่า อตัราการสูบบุหรีข่องกลุ่มตวัอย่างเก่าสูงกว่ากลุ่มตวัอยา่งใหม่ (รอ้ยละ 
25.8 และรอ้ยละ 15.2 ตามลาํดบั)   ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตวัอยา่งเกา่มอีายุเฉลีย่สงูกวา่
กลุม่ตวัอยา่งใหม ่(19.8 ปี และ 14.9 ปี ตามลาํดบั) (ตาราง 3.1ฉ)   

3.2 พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 

ในส่วนนี้นําเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัอตัราความชุกและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง   

อตัราความชุกของการสบูบหุร่ี  

ผลการสาํรวจรอบที ่6 พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 965 คน มกีลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรี่
ในชว่ง 30 วนักอ่นการสาํรวจ จํานวน 221 คน แบ่งเป็นวยัรุ่นชาย 215 คน และวยัรุ่นหญงิ 6 คน  
คดิเป็นอตัราความชุกของการสบูบุหรีข่องวยัรุน่เท่ากบัรอ้ยละ 22.9 โดยวยัรุน่ชายมอีตัราความ
ชุกของการสูบบุหรีสู่งกว่าวยัรุ่นหญงิมาก กล่าวคอื อตัราความชุกของการสูบบุหรีข่องวยัรุ่น
ชายเทา่กบัรอ้ยละ 40.4  และอตัราความชกุของการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นหญงิเท่ากบัรอ้ยละ 1.4  
(ตาราง 3.2 ก) 

อายเุมื่อเร่ิมสบูบหุร่ีหมดมวนครัง้แรก 

ในกลุ่มตวัอย่างทีร่ายงานวา่  เคยสบูบุหรีห่มดมวนจํานวน 217 คน พบวา่ เริม่สบูบุหรี่
หมดมวนครัง้แรกทีอ่ายเุฉลีย่ 15.5 ปี   โดยอายนุ้อยทีสุ่ด คอื 8 ปี  กลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยสบูบุหรี่



31 
 

หมดมวนครัง้แรกส่วนมาก (รอ้ยละ 48.8) เริม่สบูบุหรีห่มดมวนเมื่ออายุระหวา่ง 14-16 ปี เป็นที่
น่าหว่งใยวา่มวียัรุน่เกอืบหนึ่งในหา้ทีเ่ริม่สบูบุหรีต่ ัง้แต่อายเุพยีง 8-13 ปี  (ตาราง 3.2 ข) 

เหตผุลท่ีสบูบหุร่ีเป็นครัง้แรก (ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ) 

เมื่อถามถงึเหตุผลทีส่บูบุหรีเ่ป็นครัง้แรก พบวา่ กลุ่มตวัอย่างถงึรอ้ยละ 90 ตอบว่า 
สบูเนื่องจากอยากรู/้อยากเหน็/อยากลอง รองลงมาคอื สูบตามเพื่อน (รอ้ยละ 54.8) (ตาราง 
3.2 ค) 

ความถ่ีในการสบูบหุร่ี 

ผลการสาํรวจความถีใ่นการสบูบุหรีใ่นชว่ง 30 วนัทีผ่า่นมา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 
43.9 ระบุวา่ สบูบุหรีทุ่กวนัหรอืเกอืบทุกวนั ยิง่กวา่นัน้ หนึ่งในสีข่องกลุ่มตวัอยา่งรายงานวา่ 
สบูบุหรีม่ากกวา่วนัละ 1 ครัง้ ซึง่เป็นสถานการณ์ทีน่่าหว่งใย (ตาราง 3.2 ง) 

จาํนวนบหุร่ีท่ีสบูต่อวนั 

ผลการสาํรวจจาํนวนบุหรีท่ีส่บูต่อวนัในชว่ง 7 วนัทีผ่า่นมา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นมาก 
(รอ้ยละ 62.9) สบูบุหรี ่2-10 มวนต่อวนั เป็นทีน่่ากงัวลวา่ กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 12.6 สบูบุหรี่
มากกวา่ 20 มวนต่อวนั (ตาราง 3.2 ง) 

การสบูบหุร่ีเม่ืออยู่กบัพ่อแม่  

กลุ่มตวัอย่างทีสู่บบุหรีถ่งึสามในสี ่(รอ้ยละ 75.9) รายงานว่า เคยสูบบุหรีเ่มื่ออยู่กบั
พ่อแม่ โดยรอ้ยละ 18.7 รายงานวา่ สูบบุหรีบ่่อยเมื่ออยู่กบัพ่อแม่ (ตาราง 3.2 จ) 

ประเภทของบหุร่ีท่ีสบูประจาํ 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 88.7) สบูบุหรีท่ีผ่ลติจากโรงงาน โดยรอ้ยละ 65.6 
สบูบุหรีโ่รงงานยีห่อ้ประจํา มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 8.6 ที่ระบุว่า สูบบุหรี่มวนเอง 
(ตาราง 3.2 จ) 
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แหล่งท่ีมาของบหุร่ี  

กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 88.7) ซือ้บุหรีเ่อง รอ้ยละ 8.1 ไดบุ้หรีม่าจากเพือ่น และ 
รอ้ยละ 1.8 มคีนซือ้บุหรีใ่ห ้(ตาราง 3.2 ฉ) เมือ่เปรยีบเทยีบการสาํรวจในรอบที ่1-6 จะเหน็วา่ 
กลุ่มตวัอย่างมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้บุหรีเ่พิม่ขึน้ในทุกรอบการสาํรวจ (รอ้ยละ 39.6 รอ้ยละ 68.2 
และรอ้ยละ 87.5 ในการสาํรวจรอบที ่1 รอบที ่3 และรอบที ่5 ตามลําดบั) (บุปผา ศริริศัม ีและ
คณะ 2548;  ทวมิา ศริริศัม ีและคณะ 2551 และ 2556) 

ประสบการณ์การซ้ือบหุร่ีแบง่ขาย  

เมื่อถามถงึประสบการณ์การซื้อบุหรี่แบ่งขายในช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่ง รอ้ยละ 85.1 ระบุวา่ เคยซือ้บุหรีแ่บ่งขาย (ตาราง 3.2ฉ) 

ความรู้สึกอยากสบูบหุร่ี 

ในการสาํรวจครัง้น้ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างสูบบุหรีใ่นปรมิาณและความถีท่ีสู่งมาก โดย
เกนิกว่าหนึ่งในสีส่บูบุหรีม่ากกว่าวนัละหนึ่งครัง้  และเกอืบหนึ่งในสีส่บูบุหรีม่ากกวา่ครึง่ซอง
ต่อวนั ซึ่งพฤตกิรรมการบรโิภคยาสูบดงักล่าวสะท้อนใหเ้หน็ในการประเมนิอาการตดิบุหรี่
ของกลุม่ตวัอยา่ง  

ตวัชีว้ดัทีใ่ชป้ระเมนิการตดิบุหรีอ่ยา่งหนึ่ง คอื ความรูส้กึอยากสบูบุหรีท่นัทเีมือ่ตื่นนอน
ตอนเชา้ เมือ่ถามกลุม่ตวัอยา่งถงึความรูส้กึอยากสบูบุหรีเ่ป็นสิง่แรกเมือ่ตืน่นอนตอนเชา้ พบวา่   
กลุม่ตวัอยา่งถงึหนึ่งในสี ่รายงานวา่ เคยรูส้กึอยากสบูบุหรีเ่ป็นสิง่แรกเมือ่ตื่นนอนตอนเชา้เป็น
ประจาํ และอกีเกอืบครึง่ทีร่ายงานวา่ เคยรูส้กึอยากสบูบุหรีเ่ป็นสิง่แรกเมือ่ตื่นนอนตอนเชา้เป็น
บางครัง้ (ตาราง 3.2 ช)  
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3.3 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการสูบบหุร่ี  และสถานภาพการสบูบหุร่ี
ของวยัรุ่น 

ในส่วนนี้  นําเสนอปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการสูบบุหรี ่ ได้แก่  ลกัษณะทาง
ประชากร  จาํนวนผูส้บูบุหรีใ่นครวัเรอืน  การมพีีช่ายหรอืพีส่าวทีส่บูบุหรี ่ จํานวนเพือ่นสนิท
ทีส่บูบุหรี ่ การนําคาํสอนทางศาสนามาใชใ้นชวีติประจาํวนั  และจติลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง 

3.3.1 ลกัษณะทางประชากร  และสถานภาพการสบูบหุร่ี  

อาย ุ 

กลุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจน้ี มอีายุระหวา่ง 13-25 ปี ในภาพรวม กลุม่ตวัอยา่งมอีายุ
เฉลีย่ 18.5 ปี กลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรีม่อีายเุฉลีย่ 19.5 ปี  สว่นกลุม่ตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรีม่อีายุ
เฉลีย่ 18.1 ปี อตัราการสบูบุหรีข่องกลุม่ตวัอยา่งมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามอาย ุ โดยเพิม่ขึน้จาก
รอ้ยละ 6.3 ในกลุ่มอาย ุ13 ปี เป็นรอ้ยละ 17.5 และรอ้ยละ 35.9 ในกลุ่มอาย ุ16 ปี และ 19 ปี  
ตามลาํดบั  แต่มแีนวโน้มคงทีใ่นชว่งอาย ุ20-25 ปี ทีป่ระมาณรอ้ยละ 30 (ตาราง 3.3.1ก) 

การศึกษา   

ในการสํารวจครัง้น้ี   กลุ่มตวัอย่างมทีัง้ผูท้ ีก่ําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีน  และผูท้ี่ไม่ได้
ศกึษาอยูใ่นโรงเรยีน   ผลการสาํรวจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่ไดศ้กึษาอยูใ่นโรงเรยีน มอีตัรา
การสบูบุหรีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีก่าํลงัศกึษาอยูถ่งึ 3.5 เท่า (รอ้ยละ 39.3 และรอ้ยละ 11.1 
ตามลาํดบั) เมื่อพจิารณาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีก่าํลงัศกึษาอยู่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีจ่บชัน้
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้ มอีตัราการสบูบุหรีน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 สว่นกลุ่มตวัอยา่ง
ทีก่าํลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมแีนวโน้มการสูบบุหรีเ่พิม่ขึน้ตามระดบัชัน้ทีสู่งขึน้ 
(รอ้ยละ 8.6 รอ้ยละ 13.3 และรอ้ยละ 21.1 ในชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4, 5 และ 6 ตามลาํดบั)  

สาํหรบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่ไดศ้กึษาอยู่ในโรงเรยีน พบว่า  อตัราการสูบบุหรีม่แีนวโน้ม
ตํ่าลงเมื่อระดบัการศกึษาเพิม่ขึน้ กล่าวคอื กลุ่มตวัอย่างทีจ่บชัน้ประถมศกึษาหรอืตํ่ากว่ามี
อตัราการสูบบุหรี่สูงสุด (ร้อยละ 66.0) รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างที่จบชัน้มธัยมศึกษา 
ตอนตน้ (ประมาณรอ้ยละ 50) และกลุ่มตวัอย่างทีจ่บชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ประมาณ
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รอ้ยละ 30) สาํหรบักลุ่มตวัอย่างทีจ่บสงูกวา่ชัน้มธัยมศกึษามอีตัราการสบูบุหรีต่ํ่าสุด (รอ้ยละ 
13.9) (ตาราง 3.3.1ข)   

อาชีพ   

เมือ่เปรยีบเทยีบกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัเรยีนกบักลุ่มทีไ่มใ่ชน่กัเรยีน พบวา่  อตัราการ
สบูบุหรีข่องกลุ่มทีไ่ม่ใช่นกัเรยีนสงูกว่ากลุ่มนกัเรยีน 3.5 เท่า (รอ้ยละ 39.3 และรอ้ยละ 
11.1 ตามลาํดบั)  เมือ่พจิารณาเฉพาะกลุม่ทีไ่ม่ใชน่กัเรยีน พบวา่  อาชพีกรรมกรมอีตัราการ
สบูบุหรีส่งูสุดถงึรอ้ยละ 51.2   รองลงมาคอื ผูท้ีไ่มม่อีาชพี  และเกษตรกร (รอ้ยละ 44.1 และ
รอ้ยละ 34.1 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.1ค) 

สถานภาพสมรส  

กลุ่มตวัอยา่งทีห่ยา่/แยก มอีตัราการสบูบุหรีส่งูสุดถงึ รอ้ยละ 44.4 โดยอตัราการสบูบุหรี่
สงูกวา่กลุม่ตวัอยา่งทีโ่สด/แต่งงานประมาณ 2 เทา่ โดยทีก่ลุ่มตวัอยา่งทีโ่สดมอีตัราการสบูบุหรี่
ตํ่ากวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่สีถานภาพสมรสคู่เลก็น้อย (รอ้ยละ 21.8 และรอ้ยละ 28.4 ตามลาํดบั) 
(ตาราง 3.3.1ง) 

เขตทีอ่ยู่อาศยั และภมิูภาค 

กลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ มอีตัราการสบูบุหรีส่งูสุด (รอ้ยละ 35.8) สาํหรบั
กลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเมอืงและเขตชนบท  มอีตัราการสบูบุหรีใ่กลเ้คยีงกนั (รอ้ยละ 
20.1 และรอ้ยละ 20.5 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.1ง) 

ในการสํารวจครัง้น้ีแบ่งออกเป็น 5 ภูมภิาค คอื กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้  ผลการสาํรวจ พบวา่ ในภาพรวม กรุงเทพฯ มอีตัราการ
สบูบุหรีส่งูสุด (รอ้ยละ 35.8) รองลงมา คอืภาคใต ้(รอ้ยละ 29.8) ภาคทีม่อีตัราการสบูบุหรีต่ํ่าสุด 
คอืภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (รอ้ยละ 15.0)  เมื่อจําแนกตามเพศ พบว่า อตัราการสบูบุหรี่
ของทัง้วยัรุ่นชายและวยัรุน่หญงิสงูสุดในกรุงเทพฯ (รอ้ยละ 48.6 และรอ้ยละ 6.2 ตามลาํดบั) 
อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่หญงิตํ่าสดุในภาคเหนือและภาคใต ้(ไมม่กีลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรีเ่ลย)  
เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ภาคใตม้คีวามแตกต่างของอตัราการสบูบุหรีร่ะหวา่งเพศมากทีสุ่ด กล่าวคอื 
วยัรุน่ชายมอีตัราการสบูบุหรีถ่งึรอ้ยละ 47.2 ขณะทีไ่มม่กีลุม่ตวัอยา่งหญงิสบูบุหรีเ่ลย  
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เมือ่จาํแนกตามภูมภิาครว่มกบัเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบวา่ วยัรุน่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเมอืงมอีตัราการสบูบุหรีข่องสงูกวา่เขตชนบท (รอ้ยละ 35.7 และรอ้ยละ 29.8 
ตามลําดบั) ในทางกลบักนั วยัรุ่นในภาคกลางทีอ่าศยัอยู่ในเขตชนบทมอีตัราการสูบบุหรีสู่ง
กว่าเขตเมอืง (รอ้ยละ 51.6 และรอ้ยละ 35.3 ตามลําดบั) ขณะทีว่ยัรุ่นในภาคเหนือและ
ภาคใตม้อีตัราการสบูบุหรีใ่กลเ้คยีงกนัระหวา่งเขตเมอืงและเขตชนบท (ตาราง 3.3.1จ) 

จาํนวนสมาชิกในครวัเรือน  

จาํนวนสมาชกิเฉลีย่ในครวัเรอืนของกลุม่ตวัอยา่งทีส่บูบุหรีใ่กลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่งที่
ไมส่บูบุหรี ่(3.9 คน และ 3.8 คน ตามลาํดบั) อตัราการสบูบุหรีส่งูขึน้เลก็น้อยเมื่อจาํนวนสมาชกิ
ในครวัเรอืนเพิม่ขึน้ โดยกลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัในครวัเรอืนทีม่สีมาชกิในครวัเรอืน 1-2 คน มี
อตัราการสบูบุหรีต่ํ่าสุด คอืรอ้ยละ 19.6 รองลงมาคอื ครวัเรอืนทีม่สีมาชกิในครวัเรอืน 3-4 คน 
(รอ้ยละ 22.0) และครวัเรอืนทีม่สีมาชกิในครวัเรอืน 5-12 คน (รอ้ยละ 26.6) (ตาราง 3.3.1ฉ) 

3.3.2 จาํนวนผูส้บูบหุร่ีในครวัเรือน  และสถานภาพการสบูบหุร่ี 

ในการสาํรวจนี้ จาํนวนผูสู้บบุหรีใ่นครวัเรอืนไม่นับรวมผูต้อบแบบสอบถาม ผลการ
สาํรวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่สูบบุหรีอ่าศยัอยู่ในครวัเรอืนที่มผีูสู้บบุหรีเ่ฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
ตวัอย่างทีไ่ม่สบูบุหรี ่(0.8 คนและ 0.6 คน ตามลาํดบั) นอกจากนี้ จะเหน็ว่ากลุ่มตวัอย่างที่
อยู่ในครวัเรอืนทีม่จีํานวนผูสู้บบุหรีม่ากขึน้มอีตัราการสูบบุหรีสู่งขึน้ตามไปดว้ย  โดยกลุ่ม
ตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในครวัเรอืนทีม่จีํานวนผูส้ ูบบุหรี่ 3-4 คน มอีตัราการสูบบุหรีส่ ูงที่สุด 
(รอ้ยละ 35.7) รองลงมา คอื กลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในครวัเรอืนทีม่จีํานวนผูส้บูบุหรี ่1-2 คน 
(รอ้ยละ 26.9) สาํหรบัครวัเรอืนทีไ่มม่ผีูส้บูบุหรีเ่ลยมอีตัราการสบูบุหรีต่ํ่าสุดคอื รอ้ยละ 18.5 
(ตาราง 3.3.2) 

3.3.3  การมีพ่ีชายหรือพ่ีสาวท่ีสูบบุหร่ี  และสถานภาพการสบูบหุร่ี 

กลุ่มตวัอย่างที่มพีีช่ายหรอืพีส่าวสูบบุหรี ่ มอีตัราการสูบบุหรีสู่งกว่ากลุ่มตวัอย่างที่
พีช่ายหรอืพีส่าวไมส่บูบุหรี ่(รอ้ยละ 28.8 และรอ้ยละ 19.6 ตามลาํดบั)   (ตาราง 3.3.3)  
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3.3.4  จาํนวนเพ่ือนสนิทท่ีสบูบหุร่ี และสถานภาพการสบูบหุร่ี 

ในการสาํรวจครัง้น้ี  ไดส้อบถามถงึสถานภาพการสบูบุหรีข่องเพือ่นสนิท 5 คน   พบวา่ 
อตัราการสูบบุหรีข่องกลุ่มตวัอย่างมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามจํานวนเพื่อนสนิททีสู่บบุหรี ่ โดย
กลุ่มตวัอยา่งทีไ่มม่เีพือ่นสนิททีส่บูบุหรีม่อีตัราการสบูบุหรีเ่พยีงรอ้ยละ 1.4 กลุ่มตวัอยา่งทีม่ ี
เพือ่นสนิทสบูบุหรี ่3 คน มอีตัราการสบูบุหรีเ่พิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 33.8  ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่าง
ทีเ่พือ่นสนิททัง้ 5 คนสบูบุหรี ่มอีตัราการสบูบุหรีส่งูทีส่ดุ คอืรอ้ยละ 80.2 (ตาราง 3.3.4) 

3.3.5 การนําคาํสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจาํวนั  และ
สถานภาพการสูบบุหร่ี 

กลุ่มตวัอยา่งจากการสาํรวจรอบที ่6 รอ้ยละ 97.0 นบัถอืศาสนาพุทธ ผลการสาํรวจ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีนํ่าคําสอนทางศาสนามาใชใ้นชวีติประจําวนัตลอดเวลา  มอีตัราการ
สบูบุหรีต่ํ่าสุด (รอ้ยละ 12.5)  รองลงมา คอื กลุ่มตวัอย่างทีนํ่าคาํสอนทางศาสนามาใชบ้างครัง้ 
(รอ้ยละ 21.8) ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่ไม่เคยหรอืแทบไม่เคยนําคําสอนทางศาสนามาใชใ้นชวีติ 
ประจําวนั มอีตัราการสบูบุหรีส่งูสุด (รอ้ยละ 42.4 และรอ้ยละ 40.5 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.5) 
เพราะฉะนัน้ การรณรงคใ์หว้ยัรุ่นเคร่งครดัในศาสนากจ็ะช่วยปกป้องวยัรุ่นจากการสูบบุหรีไ่ด้
อกีทางหนึ่ง 

3.3.6  จิตลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามสถานภาพการสบูบหุร่ี   

ในการสาํรวจรอบที ่6  ไดว้เิคราะหข์อ้มลูดา้นจติลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งจําแนกตาม
สถานภาพการสบูบุหรี ่ไดแ้ก ่ความรูส้กึเศรา้  ความเหน็ต่อการกระทาํของตนเอง  ความรูส้กึ
ต่อตวัเอง  และความรูส้กึโดดเดีย่ว  โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งรายงานความรูส้กึของตนเองในชว่ง 
2 สปัดาหก์อ่นการสาํรวจ  ผลการวเิคราะหด์งันี้  

ความรู้สึกเศร้า  

ในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งสว่นมาก (รอ้ยละ 54.5) รูส้กึเศรา้บางครัง้ รอ้ยละ 6.7  รูส้กึ
เศรา้หลายครัง้ มเีพยีงรอ้ยละ 2.0 รูส้กึเศรา้ตลอดเวลา และมรีอ้ยละ 36.8 ทีร่ายงานวา่ ไมเ่คย
รูส้กึเศรา้เลย  เมือ่พจิารณาตามสถานภาพการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ทีสู่บบุหรีรู่ส้กึเศรา้ใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่สูบบุหรี ่โดยกลุ่มตวัอย่างทีสู่บบุหรีร่อ้ยละ 
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64.2 รายงานวา่ รูส้กึเศรา้ในขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรีร่อ้ยละ 62.9 ทีร่ายงานความรูส้กึ
ดงักล่าว   อย่างไรกต็าม กลุ่มตวัอย่างทีส่บูบุหรีร่ายงานวา่ รูส้กึเศรา้ตลอดเวลา สงูกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรีถ่งึเกอืบ 4 เท่า (รอ้ยละ 4.5 และรอ้ยละ 1.2 ตามลาํดบั)  เมือ่พจิารณา
เฉพาะในกลุ่มผูสู้บบุหรี ่พบว่า  กลุ่มตวัอย่างทีร่ายงานว่ารูส้กึเศรา้บางครัง้มสีดัส่วนสูงทีสุ่ด  
(รอ้ยละ 51.6)   (ตาราง 3.3.6 ก) 

ความเหน็ต่อการกระทาํของตนเอง  

 ในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 66.3 เหน็วา่ การกระทาํของตนเองถูกตอ้งเป็นสว่น
ใหญ่ รอ้ยละ 30.4 เหน็วา่ ตนเองทาํผดิพลาดหลายเรือ่ง และมเีพยีงรอ้ยละ 3.3 ทีเ่หน็วา่ตนเอง
ทาํผดิพลาดทุกเรือ่ง  เมือ่พจิารณาตามสถานภาพการสบูบุหรี ่พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่สบูบุหรี ่
เหน็ว่า ตนเองทําถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ในสดัส่วนที่สูงกว่ากลุ่มตวัอย่างที่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 
71.0 และรอ้ยละ 50.7 ตามลาํดบั) ขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรี ่มคีวามเหน็ว่า ตนเองทาํ
ผดิพลาดทุกเรื่อง ในสดัส่วนทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่สบูบุหรีถ่งึ 5 เท่า (รอ้ยละ 8.6 และ
รอ้ยละ 1.7 ตามลาํดบั)  (ตาราง 3.3.6ก) 

ความรู้สึกต่อตนเอง  

ในภาพรวม กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 83.0) รูส้กึชอบตวัเอง มรีอ้ยละ 14.2 รูส้กึ
ไมช่อบตวัเอง และเพยีงรอ้ยละ 2.8 รูส้กึเกลยีดตวัเอง เมื่อพจิารณาตามสถานภาพการสบูบุหรี ่
พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่สบูบุหรีร่ายงานวา่ รูส้กึชอบตวัเองในสดัส่วนทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่
สบูบุหรี ่(รอ้ยละ 86.8 และรอ้ยละ 70.1 ตามลาํดบั) และกลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรีร่ายงานวา่ รูส้กึ
ไมช่อบตวัเองในสดัสว่นทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรี ่2.5 เท่า (รอ้ยละ 26.2 และรอ้ยละ 
10.6 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.6ข) 

ความรู้สึกโดดเดีย่ว  

ในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 76.8) รายงานวา่ ไมรู่ส้กึโดดเดีย่ว กลุ่ม
ตวัอย่างรอ้ยละ 20.8 รายงานว่า รูส้กึโดดเดีย่วหลายครัง้ และกลุ่มตวัอย่างเพยีงรอ้ยละ 2.4 
รายงานวา่ รูส้กึโดดเดีย่วตลอดเวลา   เมื่อพจิารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี ่พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างทีสู่บบุหรีร่ายงานว่า   รูส้กึโดดเดีย่วหลายครัง้หรอืตลอดเวลาในสดัสว่นทีส่งูกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรีเ่ลก็น้อย (รอ้ยละ 28.9 และรอ้ยละ 21.5 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.3.6ข)   
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3.4 ความรู้และทศันคติต่อการสบูบหุร่ี และสถานภาพการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น 

3.4.1 ความรู้เร่ืองผลกระทบของการสบูบหุร่ีต่อสขุภาพ และสถานภาพ          
การสบูบหุร่ี 

ในการสาํรวจความรูเ้รือ่งผลกระทบของการสบูบุหรีต่่อสขุภาพ ไดส้อบถามกลุม่ตวัอยา่ง
วา่การสบูบุหรีเ่ป็นสาเหตุของปญัหาสขุภาพและโรคต่างๆ เชน่ มะเรง็ โรคหวัใจ โรคปอด ใช่
หรอืไม ่ผลการสาํรวจในภาพรวม พบวา่ ประเดน็ทีก่ลุม่ตวัอยา่งมคีวามรูใ้นระดบัดมีาก (ตอบ
ถกูสงูกวา่รอ้ยละ 90) ไดแ้ก ่การสบูบุหรีเ่ป็นสาเหตุของกลิน่ปาก (รอ้ยละ 96.4) การสบูบุหรี่
สง่ผลใหผู้ส้บูบุหรีแ่กเ่รว็กวา่อาย ุ(รอ้ยละ 94.8) โรคมะเรง็ปอดในผูไ้มส่บูบุหรีท่ีไ่ดร้บัควนับุหรี่
มอืสอง (รอ้ยละ 93.8) และโรคถุงลมโปง่พอง (รอ้ยละ 93.6)    

ประเดน็ทีก่ลุ่มตวัอยา่งมคีวามรูใ้นระดบัรองลงมา  ไดแ้ก ่ การสบูบุหรีเ่ป็นสาเหตุของ
โรคหลอดเลอืดสมอง (รอ้ยละ 81.1) โรคเสือ่มสมรรถภาพทางเพศในผูส้บูบุหรีเ่พศชาย (รอ้ยละ 
73.1) และโรคหวัใจวาย (รอ้ยละ 71.2) กลุ่มตวัอยา่งเพยีงรอ้ยละ 63.9 ทีรู่ว้่าการสบูบุหรีเ่ป็น
สาเหตุของเนื้อตายบรเิวณปลายมอืปลายเทา้ (Gangrene) และรอ้ยละ 48.3 ทีรู่ว้า่การสบูบุหรี่
เป็นสาเหตุของการแทง้บุตร   โดยกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่สบูบุหรีม่คีวามรูเ้ร ื่องผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการสบูบุหรีด่กีวา่กลุม่ตวัอยา่งทีส่บูบุหรีใ่นทุกขอ้คาํถาม (ตาราง 3.4.1) 

3.4.2 ความคิดเหน็เก่ียวกบัการสบูบหุร่ี และสถานภาพการสบูบหุร่ี 

ผลจากการสาํรวจความคดิเหน็ต่อการสูบบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่งในการสาํรวจรอบที ่6 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่สูบบุหรี ่เหน็ว่า การสูบบุหรีเ่ป็นสิง่ทีน่่ารงัเกยีจในสดัส่วนทีส่งูกวา่
กลุม่ตวัอยา่งทีส่บูบุหรีถ่งึ 3 เทา่ (รอ้ยละ 55.0 และรอ้ยละ 18.1 ตามลาํดบั)  

กลุ่มตวัอย่างทีไ่มส่บูบุหรีเ่หน็วา่  สงัคมไทยไม่ยอมรบัการสบูบุหรีใ่นสดัส่วนทีส่งูกว่า
กลุม่ตวัอยา่งทีส่บูบุหรี ่(รอ้ยละ 41.3 และรอ้ยละ 27.6 ตามลาํดบั)   

กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่สูบบุหรีร่อ้ยละ 33.9 เหน็ว่า การสูบบุหรีท่ําใหค้นอายุน้อยดูเป็น
ผูใ้หญ่ขึน้  ขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรีเ่หน็ดว้ยกบัประเดน็นี้เพยีงรอ้ยละ 19.0  จงึควรมี
การรณรงคป์รบัเปลีย่นทศันคตใินประเดน็ดงักล่าวในกลุ่มวยัรุน่ทีไ่ม่สบูบุหรีเ่พือ่ป้องกนัไม่ให้
วยัรุน่หนัมาเริม่สบูบุหรีเ่พือ่แสดงความเป็นผูใ้หญ่ 
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ประเดน็ที่ว่า คนรุ่นราวคราวเดยีวกบัตนเองที่ได้รบัความนิยมส่วนใหญ่สูบบุหรี่นัน้ 
พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรีเ่หน็ดว้ยกบัประเดน็ดงักล่าวในสดัสว่นทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่งที่
ไมส่บูบุหรี ่ (รอ้ยละ 29.9 และรอ้ยละ 16.4 ตามลาํดบั)   

สาํหรบัการยอมรบัการสูบบุหรีข่องวยัรุ่นหญงิและวยัรุ่นชาย พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่
สูบบุหรีร่ะบุวา่ ยอมรบัไดท้ีผู่ช้ายอายุ 15-25 ปี สบูบุหรีใ่นสดัสว่นทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่
สบูบุหรีม่ากกว่า 2 เท่า (รอ้ยละ 33.9 และรอ้ยละ 15.9 ตามลําดบั)  ในขณะที ่กลุ่มตวัอย่าง
ทัง้ทีส่บูบุหรีแ่ละไมส่บูบุหรีเ่พยีงสว่นน้อยทีย่อมรบัการทีผู่ห้ญงิอายุ 15-25 ปี สบูบุหรี ่(รอ้ยละ 
2.7 และรอ้ยละ 4.0 ตามลาํดบั)  ชีใ้หเ้หน็วา่ วยัรุน่ไทยยอมรบัการสบูบุหรีข่องเพศชายมากกวา่
การสบูบุหรีข่องเพศหญงิ   

ในประเดน็ การสบูบุหรีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของความทนัสมยันัน้ กลุ่มตวัอยา่งทัง้ทีส่บูบุหรี่
และไม่สูบบุหรีเ่พยีงส่วนน้อยทีเ่หน็ดว้ยกบัความคดิดงักล่าว อย่างไรกต็าม กลุ่มตวัอย่างที่
สูบบุหรี่เห็นด้วยกบัความคดิดงักล่าวในสดัส่วนที่สูงกว่ากลุ่มตวัอย่างที่ไม่สูบบุหรี่ 2 เท่า 
(รอ้ยละ 7.2 และรอ้ยละ 3.5 ตามลาํดบั)    

สาํหรบัประเดน็ การสูบบุหรีช่่วยควบคุมน้ําหนกัตวั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทัง้ทีส่บูบุหรี่
และไมส่บูบุหรีเ่พยีงสว่นน้อยทีเ่หน็ดว้ยกบัประเดน็ดงักล่าว  แต่กลุ่มตวัอย่างทีส่บูบุหรีเ่หน็ดว้ย 
กบัประเดน็ดงักล่าวในสดัสว่นทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรี ่มากกวา่ 4 เท่า (รอ้ยละ 7.2 
และรอ้ยละ 1.7 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.4.2ก) 

ในภาพรวม  กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 90 เหน็ว่า  การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ทีไ่มด่/ีไมด่มีาก แต่
ยงัมกีลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 8.8 ทีเ่หน็ว่า การสูบบุหรีเ่ป็นเรื่องธรรมดา  เมื่อเปรยีบเทยีบตาม
สถานภาพการสบูบุหรี ่พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรีม่ากกวา่รอ้ยละ 90 เหน็วา่ การสบูบุหรี่
เป็นสิง่ทีไ่มด่/ีไมด่มีาก ขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรีร่อ้ยละ 73.3 มคีวามเหน็ดงักล่าว นอกจากนี้ 
กลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรี ่ เหน็วา่ การสบูบุหรีเ่ป็นเรือ่งธรรมดา ในสดัสว่นทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ทีไ่มส่บูบุหรีถ่งึ 5 เทา่ (รอ้ยละ 23.1  และรอ้ยละ 4.6 ตามลาํดบั) อยา่งไรกต็าม  มกีลุ่มตวัอยา่ง
ทัง้ทีส่บูบุหรีแ่ละไม่สบูบุหรีเ่พยีงส่วนน้อยทีเ่หน็ว่าการสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ทีด่/ีดมีาก (รอ้ยละ 3.6 
และรอ้ยละ 0.7 ตามลาํดบั)  (ตาราง 3.4.2ข)    
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3.4.3 ความคิดเหน็ต่อบริษทัท่ีผลิตยาสบู  และสถานภาพการสบูบหุร่ี 

ในภาพรวม กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 54.9  เหน็ว่า บรษิทัทีผ่ลติบุหรีไ่ม่ควรไดร้บัอนุญาต
ใหท้าํการสง่เสรมิการขายบุหรี ่และรอ้ยละ 43.8 เหน็วา่ ควรจาํกดัใหจ้ดัทาํซองบุหรีแ่บบเรยีบๆ   
เมือ่พจิารณาตามสถานภาพการสบูบุหรี ่พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรีเ่หน็วา่บรษิทัทีผ่ลติ
บุหรีไ่มค่วรไดร้บัอนุญาตใหท้าํการสง่เสรมิการขายบุหรีส่งูถงึรอ้ยละ 61.8 ขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่ง
ทีส่บูบุหรีเ่พยีงรอ้ยละ 31.7 เหน็ดว้ยกบัประเดน็ดงักล่าว และรอ้ยละ 48.5  ของกลุ่มตวัอยา่ง
ทีไ่ม่สบูบุหรีเ่หน็วา่บรษิทัทีผ่ลติบุหรีค่วรจาํกดัใหจ้ดัทาํซองบุหรีแ่บบเรยีบๆ ขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่ง
ทีส่บูบุหรีเ่พยีงรอ้ยละ 28.1 เหน็ดว้ยกบัประเดน็ดงักล่าว แสดงใหเ้หน็วา่ กลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรี่
มทีศันคตทิีด่ตี่อบรษิทัทีผ่ลติบุหรีม่ากกวา่กลุม่ตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรี ่  

กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 25.3 เหน็วา่ บรษิทัทีผ่ลติบุหรีบ่ดิเบอืนความจรงิเกีย่วกบัอนัตราย
จากการสบูบุหรี ่ โดยกลุม่ตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรีเ่หน็ดว้ยกบัประเดน็ดงักล่าวในสดัสว่นทีส่งูกวา่
กลุม่ตวัอยา่งทีส่บูบุหรี ่(รอ้ยละ 27.4 และรอ้ยละ 18.1 ตามลาํดบั)    

กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 15.3 เหน็วา่ บรษิทัทีผ่ลติบุหรีพ่ยายามทาํใหค้นรุน่เดยีวกบัตนเอง
หนัมาสนใจการสูบบุหรี ่โดยร้อยละ 16.8 ของกลุ่มตวัอย่างที่ไม่สูบบุหรีเ่หน็ดว้ยกบัประเดน็
ดงักล่าว และเพยีงรอ้ยละ 10.4 ของกลุม่ตวัอยา่งทีส่บูบุหรีท่ีม่คีวามเหน็ดงักลา่ว    

กลุ่มตวัอย่างเพยีงส่วนน้อย (รอ้ยละ 8.1) เหน็ว่า บรษิทัที่ผลติบุหรีไ่ดท้ําสิง่ที่ดใีหแ้ก่
ชุมชน  โดยในประเดน็นี้กลุ่มตวัอย่างทีสู่บบุหรีเ่หน็ดว้ยในสดัส่วนสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่
สบูบุหรีเ่ลก็น้อย (รอ้ยละ 11.3 และรอ้ยละ 7.1 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.4.3) 

3.5 ผลกระทบของนโยบายควบคมุการบริโภคยาสูบ   และสถานภาพการ
สูบบุหร่ีของวยัรุ่น 

ในสว่นนี้ ไดว้เิคราะหผ์ลกระทบของนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสบูใน 3 ประเดน็ 
คอื กฎหมายห้ามโฆษณา/ส่งเสรมิการขายบุหรี่  การรณรงค์ให้ความรู้/ข่าวสารเกี่ยวกบั
อนัตรายจากการสูบบุหรี ่และความคดิเหน็ต่อโฆษณารณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ในหวัขอ้ 
“บุหรีต่ดิง่าย เลกิยาก อย่าเริม่เลยดกีว่า” และ “ทําไมผูใ้หญ่เตอืนเดก็ว่าบุหรีไ่ม่ด ีแลว้ผูใ้หญ่
ไมย่อมเลกิสบูบุหรี”่ 
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3.5.1 แหล่งโฆษณา/ส่งเสริมการขายบหุร่ี  และสถานภาพการสบูบหุร่ี 

ประเทศไทยมกีารออกพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ.2535 โดยมสีาระ
เกีย่วกบัการหา้มโฆษณา/ส่งเสรมิการขายบุหรีทุ่กรูปแบบ  อย่างไรกต็าม ปจัจุบนัยงัมกีาร
ลกัลอบโฆษณาส่งเสรมิการขายบุหรีใ่นสถานทีต่่างๆ   จากการสาํรวจประสบการณ์ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่คยเหน็โฆษณา/สง่เสรมิการขายบุหรีใ่นชว่ง 6 เดอืนทีผ่า่นมา พบวา่ แหล่งทีก่ลุ่ม
ตวัอยา่งเคยเหน็โฆษณา/สง่เสรมิการขายบุหรีม่ากทีสุ่ด ไดแ้ก ่รา้นคา้ยอ่ย/รา้นคา้ใหญ่ (รอ้ยละ 
34.6) รองลงมาคอื ผูข้ายเรต่ามทอ้งถนน (รอ้ยละ 19.1) สถานบนัเทงิประเภทต่างๆ (รอ้ยละ 
18.9) และคอฟฟ่ีชอ็ป (รอ้ยละ 11.7)  เมื่อพจิารณาตามสถานภาพการสบูบุหรี ่พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างทีสู่บบุหรีเ่คยเหน็โฆษณา/ส่งเสรมิการขายบุหรีใ่นทุกสถานทีด่งักล่าวมากกว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรี ่(ตาราง 3.5.1) 

3.5.2 แหล่งโฆษณา/ข่าวสารเก่ียวกบัอนัตรายจากการสบูบหุร่ี และ
สถานภาพการสบูบหุร่ี 

เมือ่ถามถงึแหล่งโฆษณา/ขา่วสารเกีย่วกบัอนัตรายจากการสบูบุหรีใ่นชว่ง 6 เดอืนที่
ผา่นมา กลุ่มตวัอย่างระบุแหล่งทีเ่หน็โฆษณา/ขา่วสาร ทีเ่หน็บ่อยทีสุ่ด คอื โทรทศัน์ (รอ้ยละ 
84.1) รองลงมาคอื ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่และโปสเตอร ์(รอ้ยละ 83.5 และรอ้ยละ 65.4 
ตามลาํดบั)  โดยกลุ่มตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากโทรทศัน์และโปสเตอร ์ ใน
สดัสว่นทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรี ่ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างทีส่บูบุหรีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารจาก
ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีใ่นสดัสว่นทีส่งูกวา่กลุม่ตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรี ่  

สาํหรบัแหลง่โฆษณา/ขา่วสารเกีย่วกบัอนัตรายจากการสบูบุหรีอ่ ื่นๆ เชน่ หนงัสอืพมิพ ์ 
ภาพโฆษณาข้างรถประจําทาง โรงภาพยนตร์  มีสดัส่วนที่ไม่แตกต่างกนัระหว่างกลุ่ม
ตวัอยา่งทีส่บูบุหรีแ่ละกลุม่ตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรี ่ ยกเวน้สถานบนัเทงิทีก่ลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรี่
เหน็การโฆษณาในสดัสว่นทีส่งูกว่ากลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่สบูบุหรี ่(รอ้ยละ 40.3 และรอ้ยละ 32.9 
ตามลาํดบั) (ตาราง 3.5.2) 
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3.5.3  การรณรงค ์“บุหร่ีติดง่าย เลิกยาก อย่าเร่ิมเลยดีกว่า” และ
สถานภาพการสบูบหุร่ี 

ในช่วงก่อนการสํารวจรอบที ่6 ไดม้กีารรณรงคผ์่านสื่อโทรทศัน์ ทีม่เีนื้อหาว่า “บุหรี่
ตดิงา่ย เลกิยาก อยา่เริม่เลยดกีวา่” การสาํรวจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 64.4 เคยเหน็การ
รณรงคด์งักล่าว โดยกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 74.9 รายงานวา่ การรณรงคด์งักล่าวเกีย่วขอ้งกบัตนเอง  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 82.8) เหน็วา่การรณรงคด์งักล่าวมผีลทาํใหว้ยัรุน่ไม่อยากสบูบุหรี ่ 
มกีลุ่มตวัอยา่งเพยีงรอ้ยละ 17.2 เหน็ว่าการรณรงคด์งักล่าวไมม่ผีลต่อการอยากสบูบุหรีข่อง
วยัรุ่น  เมื่อพจิารณาตามสถานภาพการสบูบุหรี ่พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้ทีสู่บบุหรีแ่ละไม่สบู
บุหรีเ่คยเหน็การรณรงคด์งักล่าวในสดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนั แต่กลุ่มตวัอยา่งทีสู่บบุหรีเ่หน็วา่ 
การรณรงคด์งักล่าวเกีย่วขอ้งกบัตนเองในสดัส่วนทีส่งูกว่ากลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่สบูบุหรี ่(รอ้ยละ 
87.6 และรอ้ยละ 71.1 ตามลาํดบั) ในส่วนผลของการรณรงค ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีสู่บบุหรี ่ 
รายงานว่าการรณรงคด์งักล่าวมผีลทําใหไ้ม่อยากสบูบุหรี ่ในสดัส่วนทีสู่งกว่ากลุ่มตวัอย่างที่
ไมส่บูบุหรี ่(รอ้ยละ 87.1 และรอ้ยละ 81.6 ตามลาํดบั) (ตาราง 3.5.3ก-ค)   

3.5.4  การรณรงค ์“ทาํไมผู้ใหญ่เตือนเดก็ว่าบุหร่ีไม่ดี แล้วผู้ใหญ่ไม่
ยอมเลิกสูบบุหร่ี” และสถานภาพการสบูบหุร่ี 

ในช่วงก่อนการสาํรวจรอบที ่6 ไดม้กีารรณรงคผ์า่นสื่อโทรทศัน์ ทีม่เีนื้อหาว่า “ทําไม
ผูใ้หญ่เตอืนเดก็วา่บุหรีไ่ม่ด ีแลว้ผูใ้หญ่ไมย่อมเลกิสบูบุหรี”่ ผลการสาํรวจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
มากกว่าครึง่ เคยเหน็การรณรงค ์“ทําไมผูใ้หญ่เตอืนเดก็ว่าบุหรีไ่ม่ด ีแลว้ผูใ้หญ่ไม่ยอมเลกิ
สูบบุหรี”่ โดยกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 80.0 รายงานว่า การรณรงคด์งักล่าวเกีย่วขอ้งกบัตนเอง  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 84.6) เหน็ว่าการรณรงคด์งักล่าวมผีลทําใหว้ยัรุ่นไม่อยากสูบ
บุหรี ่มกีลุม่ตวัอยา่งเพยีงรอ้ยละ 15.4 เหน็ว่าการรณรงคด์งักล่าวไมม่ผีลต่อการอยากสบูบุหรี่
ของวยัรุ่นเลย (ตาราง 3.5.4ก-ค)  การรณรงคด์งักล่าวนําไปสูก่ารพดูคุยเกีย่วกบัผลของการ
สูบบุหรีต่่อสุขภาพระหว่างสมาชกิในครอบครวัและกลุ่มเพื่อนในสดัส่วนที่เท่ากนัคอื รอ้ยละ 
65 (ตาราง 3.5.4ง-จ) 

เมื่อพจิารณาตามสถานภาพการสูบบุหรี ่พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่สูบบุหรีเ่คยเหน็การ
รณรงคด์งักล่าวในสดัสว่นทีส่งูกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่สบูบุหรี ่(รอ้ยละ 59.8 และรอ้ยละ 49.5 
ตามลาํดบั)  กลุ่มตวัอย่างทีส่บูบุหรีเ่หน็วา่ การรณรงคด์งักล่าวเกีย่วขอ้งกบัตนเองในสดัสว่น
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ทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรีม่าก (รอ้ยละ 94.2  และรอ้ยละ 75.2 ตามลาํดบั) ในสว่นผล
ของการรณรงคด์งักล่าว พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีสู่บบุหรี ่มองว่ามผีลทําใหไ้ม่อยากสูบบุหรีใ่น
สดัส่วนทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่สบูบุหรี ่(รอ้ยละ 92.3 และรอ้ยละ 82.0 ตามลําดบั) (ตาราง 
3.5.4ก-ค)  อยา่งไรกต็าม การรณรงคด์งักล่าว นําไปสูก่ารพดูคุยระหวา่งสมาชกิในครอบครวั
และเพือ่น ในสดัสว่นทีไ่มต่่างกนัเมือ่เปรยีบเทยีบตามสถานภาพการสบูบุหรี ่(ตาราง 3.5.4ง-จ) 

3.5.5  การรณรงคต่์อต้านการสบูบหุร่ีและสถานภาพการสบูบหุร่ี 

เมื่อสอบถามกลุ่มตวัอย่างถงึความคดิเหน็ต่อผลของโฆษณาในรปูแบบต่างๆ  ทีพ่ดูถงึ
อนัตรายจากสบูบุหรี ่หรอืกระตุน้ใหเ้ลกิสบูบุหรี ่พบว่า กลุ่มตวัอย่างประมาณครึง่หนึ่ง ระบุว่า 
การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจที่จะสูบบุหรี่ในอนาคต   ขณะที่กลุ่ม
ตวัอยา่งรอ้ยละ 43.6 เหน็วา่ ชว่ยลดโอกาสทีจ่ะสบูบุหรีใ่นอนาคต   

เมือ่พจิารณาตามสถานภาพการสบูบุหรี ่พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่สบูบุหรีม่คีวามเหน็วา่ 
การรณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีไ่มม่ผีลต่อการตดัสนิใจทีจ่ะสบูบุหรี ่ในอนาคตมสีดัส่วนทีส่งูกวา่
กลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบุหรีถ่งึเกอืบ 4 เท่า (รอ้ยละ 61.2 และรอ้ยละ 16.4 ตามลาํดบั)   และกลุ่ม
ตวัอย่างทีสู่บบุหรีม่คีวามเหน็ว่า  การรณรงคต์่อตา้นการสูบบุหรีช่่วยลดโอกาสทีจ่ะสูบบุหรี่
ในอนาคต  ในสดัสว่นทีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีไ่มส่บูบุหรีป่ระมาณ 2 เท่า (รอ้ยละ 71.7  และ
รอ้ยละ 35.2 ตามลาํดบั)  (ตาราง 3.5.5) 

3.6  ปัจจยัเส่ียงต่อการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น  

การเริม่สบูบุหรีใ่นชว่งวยัเดก็ และวยัรุน่สง่ผลรา้ยต่อสขุภาพของผูส้บูบุหรีใ่นระยะยาว 
มวียัรุ่นที่สูบบุหรี่จํานวนมากที่ต้องประสบกบัปญัหาสุขภาพต่างๆ ตัง้แต่อายุยงัน้อย เช่น 
เป็นโรคของระบบทางเดนิหายใจ มคีวามเสีย่งต่อการเป็นโรคปอด และสมรรภาพทางกายไม่ด ี 
เป็นตน้  นอกจากนี้การสูบบุหรีต่ ัง้แต่วยัเยาวส์่งผลใหผู้สู้บบุหรีม่แีนวโน้มตดิบุหรีเ่ป็นระยะ
เวลานานตลอดชว่งวยัผูใ้หญ่  ความเสีย่งของการสบูบุหรีใ่นวยัรุ่นมคีวามหลากหลายไปตาม
ลกัษณะทางประชากร ภาวะแวดลอ้ม สงัคม และพฤตกิรรมต่างๆ  การทําความเขา้ใจปจัจยั
เสีย่งของการสบูบุหรีใ่นวยัรุ่น จะเอือ้ประโยชน์ในการดาํเนินกจิกรรมการรณรงคไ์ม่ใหว้ยัรุ่น
สบูบุหรีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ    
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การวเิคราะหป์จัจยัเสีย่งต่อการสูบบุหรีข่องวยัรุ่นในส่วนนี้ ไดท้ําการวเิคราะหข์อ้มูล
จากการสาํรวจรอบที ่6   อย่างไรกต็าม  ปจัจยัทีส่่งอทิธพิลต่อความเสีย่งในการสบูบุหรีข่อง
วยัรุ่น  อาจเปลีย่นแปลงตามกาลเวลา สภาพเศรษฐกจิสงัคม และการปรบัเปลีย่นนโยบายรฐั  
ดงันัน้ หากศกึษาเปรยีบเทยีบการวเิคราะหป์จัจยัเสีย่งต่อการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นในการสาํรวจ
รอบที ่6 นี้  รว่มกบัการเปรยีบเทยีบผลของการสาํรวจในรอบที ่1 ถงึรอบที ่5 ทีไ่ดเ้คยวเิคราะห์
ไวใ้นรายงานการวจิยัผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสูบในประเทศไทย การ
สาํรวจกลุ่มวยัรุน่ รอบที ่5  (ทวมิา ศริริศัม ีและคณะ 2556) ซึง่จะชว่ยใหเ้ขา้ใจปจัจยัเสีย่งที่
สง่ผลต่อการสบูบุหรีใ่นวยัรุน่ไดด้ยีิง่ขึน้ 

ในการศกึษาครัง้นี้  ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มูลแบบถดถอยลอจสิตกิ (Logistic Regression 
Analysis)  เพื่อศกึษาปจัจยัเสีย่งต่อการสูบบุหรีข่องกลุ่มตวัอย่าง  ปจัจยัทีนํ่ามาวเิคราะห ์
แบ่งเป็น 3 กลุม่ คอื 

1. ลกัษณะทางประชากร  ประกอบดว้ย  อายุ เพศ  เขตทีอ่ยูอ่าศยั  และสถานภาพ
การศกึษา 

2. ปจัจยัภายใน  ประกอบดว้ย  ความรูส้กึตอ่ตนเอง  ความเหน็ต่อสิง่ทีต่นเอง
กระทาํ  ความรูส้กึเศรา้  และความคดิเหน็ต่อการสบูบุหรี ่  

3. ปจัจยัภายนอก  ประกอบดว้ย  จาํนวนเพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่ จาํนวนสมาชกิใน
ครอบครวัทีส่บูบุหรี ่ การมพีีช่ายหรอืพีส่าวสบูบุหรี ่ การจาํกดัพืน้ทีส่บูบุหรีใ่นบา้น 
จาํนวนแหลง่ทีเ่คยเหน็การโฆษณาบุหรี ่ จาํนวนแหลง่ทีเ่คยเหน็การโฆษณาขา่วสาร
เกีย่วกบัอนัตรายจากการสบูบุหรี ่และความถีใ่นการเหน็ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่  

วเิคราะหป์จัจยัเสีย่งการสบูบุหรีข่องกลุม่ตวัอยา่ง 3 แบบจาํลอง ดงันี้ 

แบบจาํลองที ่1 ศกึษาปจัจยัเสีย่งของการสบูบุหรีข่องกลุม่ตวัอยา่งจากอทิธพิลของ
ปจัจยัภายในเพยีงกลุม่เดยีว โดยกาํหนดใหป้จัจยัภายนอก  และ
ลกัษณะทางประชากรเป็นปจัจยัควบคมุ 

แบบจาํลองที ่2  ศกึษาปจัจยัเสีย่งของการสบูบุหรีข่องกลุม่ตวัอยา่งจากอทิธพิลของ
ปจัจยัภายนอกเพยีงกลุ่มเดยีว โดยกาํหนดใหป้จัจยัภายใน  และ
ลกัษณะทางประชากรเป็นปจัจยัควบคมุ 

แบบจาํลองที ่3  ศกึษาปจัจยัเสีย่งของการสบูบุหรีข่องกลุม่ตวัอยา่งจากอทิธพิลของ
ปจัจยัภายใน ปจัจยัภายนอก และลกัษณะทางประชากร 
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ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสาํรวจรอบที ่6 โดยการศกึษาปจัจยัเสีย่งการสบูบุหรีข่อง
กลุ่มตวัอย่างจากอทิธพิลของปจัจยัภายในเพยีงกลุ่มเดยีว (แบบจาํลองที ่1) พบปจัจยัทีอ่ทิธพิล
ต่อความเสีย่งต่อการสบูบุหรีข่องกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี้ (ตาราง 3.6) 

 ความรู้สึกต่อตนเอง กลุ่มตวัอย่างทีรู่ส้กึไม่ชอบ หรอืเกลยีดตนเอง มคีวาม
เสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีส่งูกวา่กลุ่มตวัอย่างทีพ่งึพอใจในตนเอง กล่าวคอื กลุ่ม
ตวัอยา่งทีรู่ส้กึไม่ชอบตวัเอง มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ทีรู่ส้กึชอบตวัเอง  2.6 เท่า และกลุ่มตวัอยา่งทีรู่ส้กึเกลยีดตวัเอง มคีวามเสีย่ง
ทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีส่งูกวา่กลุม่ตวัอยา่งทีรู่ส้กึชอบตวัเอง 5.4 เทา่ 

 ความคิดเหน็ต่อการสบูบหุร่ี     กลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามเหน็ต่อการสบูบุหรีใ่น
เชงิลบ มคีวามเสีย่งต่อการสบูบุหรีน้่อยกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามเหน็ต่อการ
สบูบุหรีใ่นเชงิบวก กลา่วคอื  กลุม่ตวัอยา่งทีม่องวา่การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ธรรมดา 
มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีส่งูกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่องวา่การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่
ไมด่อียา่งมาก ถงึ 12.3 เท่า และกลุ่มตวัอยา่งทีม่องวา่การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ไม่ด ี
มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีส่งูกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่องวา่การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่
ไมด่อียา่งมาก  2.8 เทา่ 

ผลการศกึษาปจัจยัเสีย่งต่อการสบูบุหรีข่องกลุม่ตวัอยา่งจากอทิธพิลของปจัจยัภายนอก
เพยีงกลุ่มเดยีว (แบบจําลองที ่2) พบปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความเสีย่งต่อการสบูบุหรีข่องกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงันี้  

 จาํนวนเพ่ือนสนิทท่ีสบูบหุร่ี (จากจาํนวนเพือ่นสนิท 5 คน) พบวา่ หาก
จาํนวนเพือ่นสนิททีส่บูบุหรีเ่พิม่ขึน้ ความเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีข่องกลุม่
ตวัอยา่งกจ็ะเพิม่ขึน้ดว้ย โดยกลุม่ตวัอยา่งทีม่จีาํนวนเพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่
เพิม่ขึน้ 1 คน มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีเ่พิม่ขึน้ 3.2 เทา่ 

ผลการศกึษาปจัจยัเสีย่งการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่งจากอทิธพิลของปจัจยัภายใน 
ปจัจยัภายนอก และลกัษณะทางประชากร (แบบจาํลองที ่ 3) สามารถสรปุผลการศกึษาดงันี้  

 เพศ พบวา่ เพศเป็นปจัจยัเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีข่องกลุ่มตวัอย่าง โดยเพศชาย
มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีส่งูกวา่เพศหญงิ 21.6 เทา่ 



46 
 

 สถานภาพการศึกษา กลุ่มทีไ่ม่ไดเ้ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษามคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็น
ผูส้บูบุหรีส่งูกวา่กลุ่มทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา 8.7 เทา่ 

 ความเห็นต่อส่ิงท่ีตนเองกระทาํ กลุ่มทีรู่ส้กึว่าตนเองมกักระทําสิง่ต่างๆผดิ 
พลาดมคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีส่งูกวา่กลุ่มทีไ่มรู่ส้กึฝงัใจกบัความผดิพลาด
ของตนเอง กล่าวคอื กลุ่มทีรู่ส้กึว่าตวัเองทาํผดิพลาดหลายเรื่อง มคีวามเสีย่งที่
จะเป็นผูส้บูบุหรีส่งูกวา่กลุม่ทีรู่ส้กึวา่ตวัเองทาํถกูตอ้งเป็นสว่นใหญ่ ถงึ 3.0 เทา่ 

 ความคิดเห็นต่อการสูบบุหร่ี กลุ่มที่มคีวามเหน็ต่อการสูบบุหรี่ในเชงิลบมี
ความเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีต่ํ่ากวา่กลุม่ทีม่คีวามเหน็ต่อการสบูบุหรีใ่นเชงิบวก 
กลา่วคอื กลุม่ทีม่องวา่การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ธรรมดา มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรี่
สงูกวา่กลุ่มทีม่องวา่การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ไม่ดอียา่งมาก ถงึ 8.2 เท่า  และกลุ่มที่
มองวา่การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ไมด่ ีมคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีส่งูกวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
ทีม่องวา่การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ไมด่อียา่งมาก  2.8 เทา่ 

 จาํนวนเพื่อนสนิทท่ีสูบบหุร่ี (จากจาํนวนเพือ่นสนิท 5 คน) พบวา่ หากจํานวน
เพื่อนสนิทที่สูบบุหรีเ่พิม่ขึน้ ความเสีย่งที่จะเป็นผูสู้บบุหรี่จะเพิม่ขึน้ด้วย โดย
กลุ่มทีม่จีํานวนเพื่อนสนิททีส่บูบุหรี ่เพิม่ขึน้ 1 คน มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บู
บุหรีเ่พิม่ขึน้ 2.7 เทา่ 

 ความถ่ีในการเหน็ฉลากคาํเตือนบนซองบุหร่ี พบว่า กลุ่มทีเ่คยเหน็ฉลาก
คาํเตอืนบนซองบุหรีบ่างครัง้ มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีต่ํ่ากวา่กลุม่ทีไ่มเ่คย
เหน็ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่รอ้ยละ 93 อยา่งไรกต็าม กลุ่มทีเ่คยเหน็ฉลาก
คาํเตอืนบนซองบุหรีบ่่อยถงึบ่อยมาก มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นผูส้บูบุหรีไ่ม่แตกต่าง
ไปจากกลุม่ทีไ่มเ่คยเหน็ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีอ่ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ      

สาํหรบัปจัจยัทีนํ่ามาวเิคราะหแ์ละพบว่าไม่มอีทิธพิลต่อการสูบบุหรีข่องกลุ่มตวัอย่าง
ในรอบการสาํรวจที ่6  ไดแ้ก่ อายุ เขตทีอ่ยูอ่าศยั ความรูส้กึเศรา้ จํานวนสมาชกิในครวัเรอืน
ทีส่บูบุหรี ่การมพีีช่ายหรอืพีส่าวสบูบุหรี ่พืน้ทีท่ีอ่นุญาตใหส้บูบุหรีใ่นบา้น จาํนวนแหล่งทีเ่คย
เหน็การโฆษณา/ส่งเสรมิการขายบุหรี ่และจํานวนแหล่งทีเ่คยเหน็การโฆษณา/ขา่วสารเกีย่วกบั
อนัตรายจากการสบูบุหรี ่ 
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เมื่อเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหป์จัจยัเสีย่งทีจ่ะเป็นผูสู้บบุหรีข่องกลุ่มตวัอย่างใน
การสาํรวจทุกรอบทีผ่า่นมา สามารถแบ่งเป็น 3 กลุม่ ดงันี้  

กลุ่มที ่1 ปจัจยัเสีย่งทีส่าํคญัต่อการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่งอยา่งมนียัสาํคญัในทุกรอบ
การสาํรวจทัง้ 6 รอบ ไดแ้ก ่เพศ จาํนวนเพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่และการดื่มเหลา้/เบยีร ์(สาํหรบั
ปจัจยัเรือ่งการดืม่เหลา้/เบยีร ์ไดท้าํการสาํรวจในรอบที ่1 ถงึรอบที ่4 และมผีลสรุปวา่เป็นปจัจยั 
เสีย่งสาํคญัต่อการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่ง จงึไมม่กีารวเิคราะหซ์ํ้าในการสาํรวจรอบที ่5 และ
รอบที ่6) 

กลุ่มที ่2  ปจัจยัเสีย่งทีส่าํคญัต่อการสูบบุหรี่ของกลุ่มตวัอย่างอย่างมนีัยสาํคญัใน
บางรอบของการสาํรวจ  ไดแ้ก ่  

 อายุ เป็นปจัจยัเสีย่งต่อการสูบบุหรีข่องกลุ่มตวัอย่างเพยีง 1 รอบ คอื การ
สาํรวจรอบที ่2    

 การศกึษา  เป็นปจัจยัเสีย่งต่อการสบูบุหรีใ่น 5 รอบของการสาํรวจ  ไดแ้ก่ 
การสาํรวจรอบที ่2  รอบที ่3  รอบที ่4  รอบที ่5  และรอบที ่6 

 การมพีีช่ายหรอืพีส่าวสบูบุหรี ่เป็นปจัจยัเสีย่งต่อการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่ง
เพยีง 1 รอบ คอื การสาํรวจรอบที ่2      

 จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนทีส่บูบุหรี ่ เป็นปจัจยัเสีย่งต่อการสูบบุหรีข่องกลุ่ม
ตวัอยา่งเฉพาะใน 3 รอบของการสาํรวจ คอื การสาํรวจรอบที ่1 รอบที ่3 และ
รอบที ่4 

 ความรูส้กึต่อตนเองเป็นปจัจยัเสีย่งต่อการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่งใน 2 รอบ
ของการสาํรวจ คอื การสาํรวจรอบที ่2 และรอบที ่3  

 ความรูส้กึเศรา้เป็นปจัจยัเสีย่งต่อการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่งใน 2 รอบ  ของ
การสาํรวจ คอื การสาํรวจรอบที ่1 และรอบที ่4 

 ความเหน็ต่อสิง่ทีต่นเองกระทาํเป็นปจัจยัเสีย่งต่อการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่ง
ใน 4 รอบของการสาํรวจ คอื การสาํรวจรอบที ่2 รอบที ่3 รอบที ่4 และรอบที ่6 

 ความคดิเหน็ต่อการสูบบุหรีเ่ป็นปจัจยัเสีย่งต่อการสูบบุหรีข่องกลุ่มตวัอย่าง 
ใน 5 รอบของการสาํรวจ คอื การสาํรวจรอบที ่2 รอบที ่3  รอบที ่4  รอบที ่5  
และรอบที ่6 
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 การอนุญาตใหส้บูบุหรีใ่นบา้นเป็นปจัจยัเสีย่งต่อการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอย่าง
ใน 3 รอบของการสาํรวจ คอื การสาํรวจรอบที ่3 รอบที ่4 และรอบที ่5  

 จํานวนสมาชกิในครวัเรอืนทีสู่บบุหรีเ่ป็นปจัจยัเสีย่งต่อการสูบบุหรีข่องกลุ่ม
ตวัอยา่งใน 3 รอบของการสาํรวจ คอื การสาํรวจรอบที ่1 รอบที ่2 และรอบที ่3   

กลุ่มที ่3  ปจัจยัทีไ่มพ่บวา่มอีทิธพิลต่อการการสบูบุหรีข่องกลุม่ตวัอยา่ง ในทุกรอบ
ของการสาํรวจ  ไดแ้ก ่เขตทีอ่ยูอ่าศยั จํานวนแหลง่ทีเ่คยเหน็การโฆษณาบุหรี/่สง่เสรมิการ
ขายบุหรี ่ จาํนวนแหลง่ทีเ่คยเหน็การโฆษณา/ขา่วสารเกีย่วกบัอนัตรายจากการสบูบุหรี ่

3.7 เปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายควบคมุการบริโภคยาสบู                      
ในการสาํรวจรอบท่ี 1 ถึงรอบท่ี 6 

3.7.1 อตัราความชุกของการสบูบหุร่ี 

ในการศึกษาครัง้นี้  ได้ทําการ
วเิคราะห์อตัราความชุกของการสูบบุหรี่
เฉพาะกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นทีม่อีายุระหว่าง 
13-17 ปี ในทุกรอบการสาํรวจ เพือ่สะทอ้น
ให้เห็นแนวโน้มการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ
ดงักล่าว ในภาพรวม  อตัราความชุกของ
การสูบบุหรีข่องกลุ่มตวัอย่างมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้เลก็น้อย  อย่างไรกต็าม หลงัการ  
สาํรวจรอบที ่4 พบวา่ อตัราความชุกของ
การสบูบุหรีม่แีนวโน้มลดลงเลก็น้อย 

ภาพ 3.7.1 อตัราความชุกของการสบูบุหรีข่องวยัรุน่          
อาย ุ13-17 ปี จาํแนกตามเพศและรอบการสาํรวจ 

แต่ยงัสงูกวา่การสาํรวจรอบที ่1 ถงึรอบที ่3 อตัราความชุกของการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่ง
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 11.3 ในการสาํรวจรอบที ่1 (2548) เป็นรอ้ยละ 13.5 ในการสาํรวจรอบที ่6 
(2555)  โดยในการสาํรวจรอบที ่4 (2552) อตัราความชุกของการสูบบุหรีเ่พิม่ขึน้สูงสุด ที่
รอ้ยละ 16.6 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอตัราความชุกของกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่นชายที่สูบ
บุหรีค่ลา้ยคลงึกบัการเปลีย่นแปลงภาพรวม ในขณะทีอ่ตัราความชุกของกลุ่มตวัอย่างวยัรุ่น
หญงิทีส่บูบุหรีค่อ่นขา้งคงตวัทีป่ระมาณรอ้ยละ 1.5 (ตาราง 3.7.1ก) 
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เมือ่เปรยีบเทยีบอตัราความชุกของการสบูบุหรีต่ามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พบวา่ อตัราการ
สบูบุหรีข่องวยัรุ่นในกรุงเทพฯสงูสุดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาคอื่นๆ  โดยสงูกวา่รอ้ยละ 20 ใน
เกอืบทุกรอบการสาํรวจ อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นในเขตภาคกลางมแีนวโน้มค่อนขา้งคงที่
ประมาณรอ้ยละ 10 ในการสาํรวจ 4 รอบแรก  และเพิม่สงูขึน้เป็นรอ้ยละ 22.4 ในการสาํรวจ
รอบที ่5 และลดลงเหลอืรอ้ยละ 14.1 ในการสาํรวจรอบที ่6  สาํหรบัเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้อตัราการสูบบุหรีข่องวยัรุ่นมแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกนัคอื ค่อยๆเพิม่สูงขึน้
ในการสาํรวจ 4 รอบแรก แต่คอ่ยๆ ลดลงในการสาํรวจรอบที ่5 และรอบที ่6 ขณะทีภ่าคเหนือ
มอีตัราการสบูบุหรีโ่ดยเฉลีย่ตํ่าสุด โดยคงทีป่ระมาณรอ้ยละ 10 ในการสาํรวจ 3 รอบแรก มี
แนวโน้มลดลงเหลอืประมาณรอ้ยละ 5 ในการสาํรวจรอบที ่4 และรอบที ่5 และกลบัเพิม่เป็น
รอ้ยละ 10 ในการสาํรวจรอบที ่6 (ตาราง 3.7.1ข) 

3.7.2 ผลของนโยบายห้ามขายบหุร่ีให้แก่เดก็อายตุํา่กว่า 18 ปี 

เมื่อพจิารณาการเขา้ถงึบุหรีข่องวยัรุ่นทีส่บูบุหรี ่พบวา่ แนวโน้มของการซื้อบุหรีด่ว้ย
ตนเองเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง จากรอ้ยละ 38.0 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 88.7 ใน
การสํารวจรอบที ่6 และสดัส่วนของการไดบุ้หรีม่าจากผูอ้ ื่นลดน้อยลง โดยเพื่อนเคยเป็น
แหล่งทีม่าของบุหรี่ทีส่ําคญัที่สุด คอื รอ้ยละ 47.9 ในการสํารวจรอบที ่1 และลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นรอ้ยละ 8.1 ในการสาํรวจรอบที ่6 โดยเพือ่นกลายเป็นแหล่งทีม่าของบุหรีท่ีส่าํคญั    

 

 

เป็นลําดบัทีส่องซึ่งแนวโน้มที่
ลดลงนี้ สอดคล้องกับการ
ไดร้บับุหรีจ่ากผูอ้ ื่นทีซ่ื้อมาให ้
โ ด ย สัด ส่ ว น ข อ ง วัย รุ่ น ที่
รายงานว่าได้บุหรี่จากคนอื่น
ซื้อให้ ลดลงจากร้อยละ 9.9 
ในการสํารวจรอบที ่1 เป็น
รอ้ยละ 1.8 ในการสํารวจรอบ
ที่ 6  ซึ่งการได้มาของบุหรี่
อาจจะมคีวามสมัพนัธ์กบัอายุ
ของวยัรุน่ทีเ่พิม่ขึน้ในทุกรอบ 

ภาพ 3.7.2ก  แหล่งทีม่าของบุหรี ่
จาํแนกตามรอบการสาํรวจ 

การสาํรวจ 
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ประเทศไทยไดอ้อกพระราชบญัญตัคิวบคมุผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2535 ซึง่ไดค้วบคมุ
ไม่ใหผู้ป้ระกอบการจําหน่ายบุหรี่ใหเ้ดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี แต่จากการสาํรวจ พบว่า ยงัมี
ผูป้ระกอบการบางส่วนขายบุหรีใ่หเ้ดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี ในทุกรอบการสาํรวจ โดยจากการ
สอบถามกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายุตํ่ากวา่ 18 ปี ถงึประสบการณ์การซือ้บุหรีใ่นชว่ง 30 วนัทีผ่า่นมา 
พบว่า  กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 43-45 เคยซื้อบุหรีใ่นช่วง 30 วนัก่อนการสํารวจในรอบที ่1 ถงึ
รอบที ่5  และมสีดัสว่นลดลงเลก็น้อยเป็นรอ้ยละ 32.9 ในรอบที ่6  อยา่งไรกต็าม เป็นทีน่่า
หว่งใยวา่ สดัสว่นของผูท้ ีเ่คยถูกปฎเิสธการขายบุหรีเ่มือ่ไปซือ้บุหรี ่ อยูใ่นอตัราทีไ่มส่งูมากนกั 
และมแีนวโน้มลดตํ่าลงเรือ่ยๆ โดยเมือ่ถามกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายุตํ่ากวา่ 18 ปี ทีเ่คยมปีระสบการณ์
ซือ้บุหรีใ่นชว่ง 30 วนัทีผ่า่นมา ถงึประสบการณ์ของการถูกปฏเิสธการขายบุหรีเ่นื่องจากอายุตํ่า
กวา่ 18 ปี พบวา่  ผูท้ีเ่คยถูกปฎเิสธการขายบุหรีล่ดลงจากรอ้ยละ 54.7 ในการสาํรวจรอบที ่1 
เป็นรอ้ยละ 31.9 ในการสาํรวจรอบที ่6  (ตาราง 3.7.2ก-ข) 

 
ภาพ 3.7.2ข  กลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยซื้อบุหรี ่ และเคยถกูปฏเิสธการขายบุหรีใ่นชว่ง 30 วนัทีผ่่านมา  

จาํแนกตามรอบการสาํรวจ (เฉพาะกลุม่ตวัอยา่งทีม่อีายุระหวา่ง 13-17 ปี) 

3.7.3 ผลของนโยบายห้ามวางโชวบ์หุร่ี ณ จดุขาย 

การไดเ้หน็การวางโชวบุ์หรี ่อาจ
เป็นปจัจัยที่กระตุ้นให้วยัรุ่นอยากสูบ
บุหรี่ได้ กระทรวงสาธารณสุขได้มี
ประกาศหา้มวางโชวบุ์หรี ่ณ จุดขาย  ใน
เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศ
ดงักล่าวมีผลบังคบัใช้หลงัการสํารวจ
รอบที ่1 (มกราคม-กุมภาพนัธ ์2548) ผล  
การสาํรวจชีใ้หเ้หน็ปญัหาในการบงัคบั
ใชก้ฎหมายหา้มการวางโชวบุ์หรี ่ณ จุด 

ภาพ 3.7.3  อตัราความชุกของการสบูบุหรีข่องกลุม่ตวัอยา่ง        
ทีม่อีายรุะหวา่ง 13 -17ปี และการเคยเหน็การวางโชวบุ์หรี ่         

ณ จุดขาย จาํแนกตามรอบการสาํรวจ 
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ขายของผูป้ระกอบการในระยะยาว   โดยผลจากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างว่าเคยเหน็บุหรี่
วางโชวบ์นชัน้หรอืเคาน์เตอรใ์นรา้นคา้  หรอืหา้งสรรพสนิคา้  บา้งหรอืไม ่ พบวา่  ในภาพรวม 
กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มเคยเห็นบุหรี่วางโชว์บนชัน้หรือเคาน์เตอร์เพิ่มขึ้นจากประมาณ
ครึง่หนึ่งในการสาํรวจรอบที ่2 รอบที ่3 และรอบที ่4 เป็นรอ้ยละ 61.6 และรอ้ยละ 65.0 ในการ
สาํรวจรอบที ่5 และรอบที ่6 ตามลําดบั ซึ่งแมป้ระกาศหา้มวางโชวบุ์หรี ่ณ จุดขาย จะมผีล
บงัคบัใชม้าเป็นระยะเวลานาน แต่ยงัคงมผีูป้ระกอบการจํานวนไม่น้อยทีฝ่่าฝืนโดยวางโชว์
บุหรี ่ณ จุดขาย (ตาราง 3.7.3) 

3.7.4  ผลของการรณรงค ์การจาํกดัพืน้ท่ีสบูบหุร่ีในบา้นและในสถานศึกษา 

การรณรงคก์ารจํากดัพืน้ทีสู่บบุหรีใ่นบา้นมเีป้าหมายในการปกป้องดูแลผูท้ีอ่าจไดร้บั
ผลกระทบจากควนับุหรีม่อืสอง ช่วยลดจํานวนผูส้บูบุหรีห่น้าใหมจ่ากการสรา้งตน้แบบทีด่ใีน
ครวัเรือน และสร้างอุปสรรคในการสูบบุหรี่ของวยัรุ่น ผลจากการสํารวจสะทอ้นถงึการ
มองเหน็ความสําคญัของการจํากดัพื้นที่สูบบุหรี่ในบ้านที่เพิม่สูงขึน้ในครวัเรอืน โดยกลุ่ม
ตวัอย่างวยัรุ่นทีอ่าศยัอยู่ในครวัเรอืนทีห่้ามสูบบุหรีใ่นทุกพื้นทีใ่นบ้านเพิม่สูงขึน้จากรอ้ยละ 
27.3 ในการสํารวจรอบที ่1 เป็น รอ้ยละ 63.6 ในการสํารวจรอบที ่2 ซึ่งสมัพนัธก์บัการ
รณรงคเ์รือ่งบา้นปลอดบุหรี ่ทีเ่ริม่มกีารรณรงคต์ัง้แต่ปี 2548 โดยมลูนิธริณรงคเ์พือ่การไมส่บู
บุหรี่และสํานักงานกองทุนสนุบสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) และได้ดําเนินกจิกรรม
รณรงค์ในหลายรูปแบบทัง้ในลักษณะสื่อสารสาธารณะ  และกิจกรรมมุ่งเป้าไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างจรงิจงัในเวลาต่อมา (ศูนยว์จิยัและจดัการความรูเ้พื่อการควบคุม
การบรโิภคยาสบู 2550) สดัสว่นของกลุม่ตวัอยา่งวยัรุน่ทีอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืนทีห่า้มสบูบุหรีใ่น 

ทุกพืน้ทีใ่นบา้นเพิม่ขึน้เป็นประมาณ
รอ้ยละ 60 ตัง้แต่การสาํรวจรอบที ่2 
จนถึงรอบที่ 6 ในทางกลบักนักลุ่ม
ตวัอย่างวยัรุ่นทีอ่าศยัอยู่ในครวัเรอืน
ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ในบางพื้นที่
ในบา้นกม็สีดัสว่นลดลงอยา่งต่อเนื่อง
ดว้ยเชน่กนั  จากรอ้ยละ 59.7 ในการ
สาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 29.7 ใน
การสาํรวจรอบที ่6 (ตาราง 3.7.4ก) 

ภาพ 3.7.4 รอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตาม 
การจาํกดัพื้นทีส่บูบุหรีใ่นบา้น และรอบการสาํรวจ 
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ปญัหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มวยัรุ่นยงัคงมีอยู่ในสงัคมไทย แม้ว่าวยัรุ่นที่อาศยัอยู่ใน
ครวัเรอืนทีห่า้มสบูบุหรีใ่นทุกพืน้ทีใ่นบา้นจะมสีดัส่วนสงู แต่กย็งัคงมพีอ่แม ่ผูป้กครองสบูบุหรี่
ในบา้น ทีส่ามารถนําไปสูพ่ฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องเดก็ในอนาคตได ้และส่งผลรา้ยต่อสุขภาพ
เดก็จากการไดร้บัควนับุหรีม่อืสอง ผลเสยีเหล่านี้สะทอ้นถงึความจําเป็นในการเขา้มามบีทบาท
สําคญัของภาครฐัในการร่วมสรา้งบา้นปลอดบุหรี ่ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการสํารวจในรอบที ่5 
และรอบที ่6 ทีพ่บว่าวยัรุ่นมากกว่ารอ้ยละ 90 เหน็ว่ารฐับาลควรรณรงคบ์า้นปลอดบุหรี ่
(ตาราง 3.7.4ข) 

โรงเรยีนเป็นอกีพืน้ทีห่นึ่งทีเ่ดก็และเยาวชนใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการทํากจิกรรมต่างๆ 
นอกเหนือจากบา้น การสบูบุหรีข่องเพื่อน และการซื้อขายแบ่งปนับุหรีใ่นโรงเรยีนถอืเป็นสิง่
กระตุ้นเร้าให้เด็กสูบบุหรี่ได้ง่าย ดงันัน้ การรณรงค์โรงเรยีนปลอดบุหรี่ก็เป็นอกีช่องทาง
สาํคญัทีช่ว่ยปิดชอ่งโหว่ไมใ่หว้ยัรุน่ไทยสบูบุหรีไ่ด ้ผลการสาํรวจในรอบที ่5 และรอบที ่6 ที่
พบวา่วยัรุน่ประมาณรอ้ยละ 95 เหน็วา่รฐับาลควรรณรงคโ์รงเรยีนปลอดบุหรี ่(ตาราง 3.7.4ค) 

3.7.5  ผลของนโยบายการปรบัเปล่ียนฉลากคาํเตือนบนซองบหุร่ี  

 นโยบายฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่เป็นมาตรการรณรงคก์ารลดการบรโิภคยาสบูทีเ่ขา้ถงึ
ผูส้บูบุหรีไ่ดโ้ดยตรงและบ่อยครัง้ โดยฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีส่ามารถใหข้อ้มลูถงึอนัตราย
ของการสบูบุหรีแ่ก่ผูสู้บบุหรี ่และบุคคลทัว่ไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ในช่วงเวลาทีผ่า่นมา  
รฐับาลไดป้รบัเปลีย่นรูปภาพ และเพิม่ขนาดคาํเตอืนบนซองบุหรีม่าโดยตลอด เพื่อใหฉ้ลาก
คาํเตอืนบนซองบุหรีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ผลจากการสํารวจที่
เกี่ยวขอ้งกบัฉลากคําเตือน
บนซองบุหรีช่ ีใ้ห ้เหน็ว่าการ
มปีระสบการณ์เคยเหน็ฉลาก
คําเตอืนบนซองบุหรี ่ของ
กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่
คอ่นขา้งผนัผวน โดยสดัสว่น
ของผู ้ทีไ่ม่เคยเหน็ฉลากคาํ
เตอืนเลยลดลงจาก รอ้ยละ  

 
ภาพ 3.7.5ก รอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จาํแนกตามความถี ่
ของการเหน็ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่และรอบการสาํรวจ 
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19.9 ในการสาํรวจรอบที ่1  เหลอืรอ้ยละ 5.2 ในการสาํรวจรอบที ่4  และปรบัตวัเพิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 21.5 ในการสาํรวจรอบที ่6  ในขณะเดยีวกนั สดัส่วนของผูท้ีเ่คยเหน็ฉลากคาํเตอืน
บ่อยและบ่อยมาก มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 32.3 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 54.1  
ในการสาํรวจรอบที ่4  และปรบัตวัลดตํ่าลงเรือ่ยๆ ในการสาํรวจรอบที ่5 และรอบที ่6 (รอ้ยละ 
42.0 และรอ้ยละ 35.8 ตามลาํดบั)  (ตาราง 3.7.5ก) 

อย่างไรกต็าม ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีส่ามารถทาํใหผู้สู้บบุหรีน่ึกถงึอนัตรายจาก
การสูบบุหรีไ่ดด้ ี โดยสดัส่วนของผูท้ ีร่ายงานว่าฉลากคาํเตอืนทาํใหน้ึกถงึอนัตรายจากการ
สูบบุหรีต่่อสุขภาพมากเพิม่สงูขึน้จากรอ้ยละ 38.9 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 52.8 ใน
การสาํรวจรอบที ่ 5  และลดลงเลก็น้อยในการสาํรวจรอบที ่ 6 (รอ้ยละ 47.5)  การปรบัตวั
เพิม่ขึน้เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนในระหวา่งการสาํรวจรอบที ่ 1  และรอบที ่ 2  ซึง่เป็นชว่งของการ 

 

ปรบัเปลีย่นนโยบายฉลากคาํ
เตอืนจากแบบขอ้ความเพยีง
อย่างเดียว เป็นแบบชนิด
รูปภาพประกอบข้อความ 
นอกจากนี้  สดัส่วนของผู้ที่
รายงานว่าฉลากคําเตือน
ช่วยให้คนในวยัเดียวกนัไม่
คิดที่ จ ะ สูบบุ ห รี่ ค งอยู่ ใ น
ระดับสูง ต่อเนื่ องจากการ
สาํรวจรอบที ่1 ถงึรอบที ่6 
(ประมาณสี่ในห้าของกลุ่ม
ตวัอยา่ง) (ตาราง 3.7.5ข-ค) 

ภาพ 3.7.5ข รอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง  จาํแนกตามผลของฉลากคาํเตอืน 
ทาํใหค้ดิถงึอนัตรายจากการสบูบุหรีต่่อสขุภาพ และรอบการสาํรวจ 

3.7.6 ผลของนโยบายห้ามโฆษณา/ส่งเสริมการขายบุหร่ี 

การรณรงคค์วบคุมการบรโิภคยาสบู เช่น ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่และการรณรงค์
บา้นและโรงเรยีนปลอดบุหรี ่ แมจ้ะมปีระสทิธภิาพ แต่กย็งัคงมขีอ้จํากดัในหลายๆ ประเดน็ 
ส่งผลใหย้งัคงมนีกัสบูหน้าใหม่เกดิขึน้ในสงัคมไทยอยู่เรื่อยๆ เนื่องจากวยัรุ่นเป็นวยัทีต่อ้งการ
คน้พบสิง่แปลกใหม ่อยากรู ้อยากลอง และสามารถตกเป็นเหยือ่การชกัจูงใจจากการโฆษณา
สง่เสรมิการขายบุหรีไ่ดง้า่ย นโยบายการหา้มโฆษณาสง่เสรมิการขายบุหรีจ่งึมคีวามสาํคญัใน
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การลดการชวนเชือ่ และสรา้งคา่นิยมทีผ่ดิในการสบูบุหรีใ่นกลุ่มวยัรุน่ได ้ผลการสาํรวจเกีย่วกบั
การเหน็โฆษณา/สง่เสรมิการขายบุหรี ่ในรอบ 12 เดอืนก่อนการสาํรวจ พบวา่ วยัรุน่มากกวา่
ครึง่ไมเ่คยเหน็โฆษณา/สง่เสรมิการขายบุหรีใ่นการสาํรวจทัง้ 6 รอบ อยา่งไรกต็าม เป็นทีน่่า
กงัวลใจว่า มากกว่าหนึ่งในสามของวยัรุ่นเคยเหน็โฆษณา/ส่งเสรมิการขายบุหรี ่โดยผลการ
สาํรวจทัง้ 6 รอบพบวา่ สดัสว่นของวยัรุน่ทีเ่คยเหน็โฆษณา/สง่เสรมิการขายบุหรีบ่า้งบางครัง้
มรีอ้ยละ 30.0-36.1 และสดัส่วนของวยัรุ่นทีเ่คยเหน็โฆษณา/ส่งเสรมิการขายบุหรีบ่่อยมี
รอ้ยละ 4.2-7.0 (ตาราง 3.7.6ก)  

เมือ่พจิารณาแหลง่ทีม่าของโฆษณา/สง่เสรมิการขาย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเหน็การโฆษณา
สง่เสรมิการขายจากรา้นคา้ยอ่ยมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกนัในการสาํรวจทัง้ 6 รอบ และมแีนวโน้ม
การเหน็โฆษณาส่งเสรมิการขายจากรา้นคา้ย่อยเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากรอ้ยละ 28.4  ในการ
สาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 34.6 ในการสาํรวจรอบที ่6 (ตาราง 3.7.6ข) 

เมือ่พจิารณาการเคยเหน็นกัแสดง/ดาราสบูบุหรี ่เวลาทีด่โูทรทศัน์ วดิโีอ หรอืภาพยนตร ์
ซึง่สามารถส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรม และทศันคตขิองวยัรุน่ต่อการสบูบุหรีไ่ด ้พบว่า วยัรุ่น
ส่วนใหญ่เคยเหน็นักแสดง/ดาราสูบบุหรีจ่ากโทรทศัน์ วดิโีอ หรอืภาพยนตร ์โดยสดัส่วนของ
กลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยเหน็เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 62.6 ในรอบการสาํรวจที ่1 เป็นรอ้ยละ 72.8 ใน
รอบการสาํรวจที ่6 และสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างทีร่ายงานว่าเคยเหน็บ่อย มปีระมาณรอ้ยละ 
11.3-25.3 ในชว่ง 6 รอบการสาํรวจ (ตาราง 3.7.6ค) 

 

 



   ส่วนท่ี 4 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

โครงการ International Tobacco Control Policy Survey – Southeast  Asia: ITC-
SEA (Thailand)   เป็นการวจิยัศกึษาผลกระทบในระยะยาว   เพือ่สาํรวจพฤตกิรรมการสบู
บุหรี ่รวมทัง้ตดิตามผลกระทบของนโยบายการควบคุมการสบูบุหรีใ่นประเทศไทย โดยสาํรวจ
ตดิตามความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู ้ความเชื่อและทศันคตเิกีย่วกบับุหรี ่  พฤตกิรรม
การสูบบุหรีแ่ละผลกระทบของการสูบบุหรี่  รวมทัง้ตดิตามผลกระทบของนโยบายควบคุม
การบรโิภคยาสบูในประเทศไทย   รายงานวจิยันี้  มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะนําเสนอผลการสาํรวจใน
รอบที่ 6 (ตุลาคม-ธนัวาคม  2555) และนําเสนอผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงที่
ทาํการศกึษา ระหวา่งการสาํรวจรอบที ่1 รอบที ่2  รอบที ่3 รอบที ่4 รอบที ่5 และรอบที ่6 
(ระหว่างปี 2548-2555)  ที่ได้รบัผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสูบ  ได้แก ่ 
ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่  การหา้มวางโชวบุ์หรี ่ณ จุดขาย  การจาํกดัพืน้ทีส่บูบุหรีใ่นบา้น 
การหา้มโฆษณาการขายบุหรี ่  การหา้มจําหน่ายบุหรีใ่หก้บัเดก็อายตุํ่ากว่า 18 ปี และการ
รณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี ่

กลุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจรอบที ่6 คอื วยัรุน่ชายและวยัรุน่หญงิ  อายุระหวา่ง 13-25 ปี 
รวมทัง้สิน้ 965 คน   ซึ่งประกอบไปดว้ยกลุ่มตวัอย่างเก่าจาํนวน 702 คนทีต่ดิตามไดจ้าก
การสาํรวจรอบที ่ 1 รอบที ่2  รอบที ่3 รอบที ่4  และรอบที ่5  และกลุ่มตวัอยา่งใหม่ทีเ่กบ็
เพิม่ในการสาํรวจรอบที ่6 มจีาํนวน 263 คน 

4.1 สรปุผลการวิจยั และอภิปรายผล 

อตัราความชุกของการสบูบหุร่ี  

การศกึษาครัง้นี้ไดท้าํการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบอตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ อายุระหวา่ง 
13-17 ปี ในการสาํรวจรอบที ่1 ถงึรอบที ่6 พบวา่ ในภาพรวม อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากรอ้ยละ 11.3 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 13.5 ในการ
สาํรวจรอบที ่6 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการสาํรวจของสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิทีพ่บวา่ อตัรา
การบรโิภคยาสบูเริม่ทรงตวัตัง้แต่ปี 2550 จากทีเ่คยลดเป็นลาํดบั ทัง้นี้เป็นเพราะกลุ่มวยัรุ่น
อายุ 15-24 ปี  มแีนวโน้มสูบบุหรี่สูงขึน้ โดยวยัรุ่นอายุ 15-18 ปี จากที่มอีตัราการสูบบุหรี่



56 

ตํ่าสดุในปี 2544 ทีร่อ้ยละ 6.4 เพิม่เป็นรอ้ยละ 7.6 ในปี 2552 และวยัรุน่อายุ 19-24 ปี จากที่
มอีตัราสบูบุหรีต่ํ่าสุดในปี 2547 ทีร่อ้ยละ 20.9 เพิม่เป็นรอ้ยละ 22.1 ในปี 2552  โดยวยัรุน่ชาย
อาย ุ19-24 ปี มอีตัราการสบูบุหรีส่งูถงึรอ้ยละ 51 ขณะที ่วยัรุน่หญงิทีเ่คยมอีตัราการสบูบุหรี่
ตํ่าเพยีงรอ้ยละ 0.6 ในปี 2550 เพิม่เป็นรอ้ยละ 0.6 ในปี 2552 (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุน
การสรา้งเสรมิสุขภาพ  2555) 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นในต่างประเทศ พบวา่ อตัราการสบูบุหรี่
ของวยัรุ่นไทยใกลเ้คยีงกบัของวยัรุน่มาเลเซยี (Sirirassamee et. al., 2011;  Hammond et. al., 
2008)   การศกึษาการสบูบุหรีข่องวยัรุน่โดย Global Youth Tobacco Survey (GYTS) พบวา่ 
อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ไทยใกลเ้คยีงกบัหลายประเทศในแถบเอเชยีใต ้ไดแ้ก ่ศรลีงักา และ 
เนปาล (Kabir et. al., 2013) แต่สงูกวา่อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่จนีและวยัรุ่นสงิคโปร ์ เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัวยัรุ่นในแถบยุโรปและสหรฐัอเมรกิา พบว่า อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นไทย
ยงัตํ่ากว่าวยัรุ่นอเมรกินั และอกีหลายประเทศในแถบยุโรปตะวนัออก เช่น โปแลนด ์ยูเครน  
(The Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group, 2002) 

เพศกบัการสบูบหุร่ี 

จากผลการสํารวจ พบว่า อตัราการสูบบุหร่ีของวยัรุ่นชายไทยสูงกว่าวยัรุ่น
หญิงไทย มากกว่า 10 เท่า ในทุกรอบการสาํรวจ  เมือ่เปรยีบเทยีบกบังานวจิยัทีส่าํรวจ
การสูบบุหรีข่องเยาวชนในประเทศแถบเอเชยี พบผลทีส่อดคลอ้งกนั คอื เยาวชนชายมอีตัรา
การสบูบุหรีส่งูกวา่เยาวชนหญงิ โดยผลการสาํรวจของ GYTS พบว่า อตัราการสบูบุหรีข่อง
วยัรุ่นชายเวยีตนามอายุ 13-15 ปี สงูกวา่วยัรุน่หญงิ 6 เท่า (Page et. al., 2014) และการศกึษา
ของ Kabir และ Goh (2013) พบวา่ อตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ชายเนปาล บงัคลาเทศ และ
ศรลีงักา สงูกวา่วยัรุน่หญงิ 2 เท่า ทัง้นี้  อาจเกดิจากทศันคตขิองสงัคมต่อการยอมรบัการสบู
บุหรีข่องเพศหญงิและเพศชายทีแ่ตกต่างกนั จากการศกึษาของ ทวมิา ศริริศัม ีและคณะ (2556) 
ในประเดน็ทศันคตขิองวยัรุ่นต่อการสบูบุหรี ่พบว่า วยัรุ่นทัง้ชายและหญิงยอมรบัการสูบ
บหุร่ีของเพศชายอาย ุ15-25 ปี  มากกว่าเพศหญิงในช่วงอายเุดียวกนั  การศกึษาปจัจยั
เสีย่งของการสบูบุหรีใ่นประเทศมาเลเซยี พบวา่ ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นปจัจยัสาํคญัต่อ
การสูบบุหรี่ของวยัรุ่นหญิงได้แก่ การรบัรู้ว่าการสูบบุหรี่ในเพศหญิงเป็นเรื่องปกติ การมี
เพื่อนสนิทสบูบุหรี ่การมเีพื่อนทีส่บูบุหรีห่ลายคน และการเกบ็สิง่ของทีม่สีญัลกัษณ์ของยีห่อ้
บุหรี ่(Manaf และ Shamsuddin, 2008) 
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อย่างไรก็ตาม  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการสาํรวจการสูบบุหรีข่องวยัรุ่นในประเทศ
แถบยุโรป พบว่า บางประเทศมอีตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นชายและวยัรุ่นหญงิใกลเ้คยีงกนั 
เชน่  การศกึษาของ Sovinova และ Csemy (2004) ในประเทศเชค  พบวา่  นกัเรยีนทีก่าํลงั
เรยีนในเกรด 7-9 มอีตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นหญงิเท่ากบัรอ้ยละ 34.9  ขณะทีว่ยัรุ่นชายมี
อตัราการสูบบุหรีร่อ้ยละ 34.4   นอกจากนี้  ในประเทศกลุ่มสแกนดเินเวยี ยงัพบว่า วยัรุ่น
หญงิมอีตัราการสูบบุหรีสู่งกว่าวยัรุ่นชาย การศกึษาของ Braveman และ Aaro (2004) ใน
วยัรุ่นนอร์เวย์ อายุ 13-15 ปี พบว่า อตัราการสูบบุหรี่ของวยัรุ่นหญิงเท่ากบัร้อยละ 19.9   
ขณะทีว่ยัรุน่ชายสบูบุหรีร่อ้ยละ 15.2  การสาํรวจแนวโน้มการสบูบุหรีข่องนกัเรยีนอเมรกินั  
เกรด 9-12 ระหว่าง ปี ค.ศ.1991-2009 ของ Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) พบว่า อตัราการสูบบุหรีข่องวยัรุ่นหญงิใกลเ้คยีงกบัวยัรุ่นชายในทุกรอบการสาํรวจ 
โดยอตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นหญงิอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 18.7-34.9 และอตัราการสบูบุหรีข่อง
วยัรุน่ชายอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 19.8-37.7 (CDC, 2010) 

เขตท่ีอยู่อาศยักบัการสบูบหุร่ี 

ผลการสาํรวจความชุกของการสบูบุหรีใ่นการสาํรวจรอบที ่1 ถงึรอบที ่6 โดยจําแนก
ตามภาค พบวา่ เมือ่เปรียบเทียบกบัภาคอ่ืนๆ อตัราการสูบบหุร่ีของวยัรุ่นในกรงุเทพฯ
สูงสุด โดยสูงกว่าร้อยละ 20 ในเกือบทุกรอบการสาํรวจ ซึ่งน่าจะเกดิจากลกัษณะของ
สงัคมเมอืงทีม่กีารแข่งขนัและความเครยีดสูง ขณะทีภ่าคเหนือมีอตัราการสูบบุหร่ีตํา่สุด
ในเกือบทุกรอบการสาํรวจ โดยวยัรุ่นสูบบุหรีร่อ้ยละ 5-10 อตัราการสูบบุหรีข่องวยัรุ่นใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใตม้แีนวโน้มสงูขึน้เลก็น้อยในการสาํรวจ 4 รอบแรก แต่
คอ่ยๆ ลดลงในการสาํรวจรอบที ่5 และรอบที ่6  

ผลการสํารวจชีใ้หเ้หน็ว่า สภาพสงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัน่าจะ
ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ของวยัรุ่น ดงันัน้นโยบายป้องกนัการสูบบุหรี่ของวยัรุ่น นอกจากการ
ดาํเนินการในระดบัภาพรวมของประเทศแลว้ รฐัควรสง่เสรมิ สนบัสนุน และกระตุน้ใหแ้ต่ละชุมชน
กาํหนดมาตรการป้องกนัการสบูบุหรีข่องเยาวชนทีเ่หมาะสมตามบรบิทของตนเองรว่มดว้ย 



58 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ผลการสํารวจในรอบที่ 6 ชี้ให้เหน็ว่า วยัรุ่นสูบบุหรี่ในปรมิาณและความถี่ที่สูงมาก 
โดยมากกว่าหนึ่งในสีส่บูบุหรีม่ากกวา่วนัละ 1 ครัง้  และเกอืบหนึ่งในสีส่บูบุหรีม่ากกว่าครึง่
ซองต่อวนั นอกจากนี้ ความรูส้กึอยากสบูบุหรีเ่ป็นสิง่แรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา้ ซึ่งเป็นตวัชีว้ดั
สาํคญัอย่างหนึ่งทีใ่ชก้ารประเมนิการตดิบุหรีย่งัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยพบวา่ วยัรุ่นทีส่บูบุหรี่
ถงึหนึ่งในสี ่รายงานวา่ รูส้กึอยากสบูบุหรีเ่ป็นสิง่แรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา้เป็นประจํา และอกี
เกอืบครึง่เคยรูส้กึอยากสูบบุหรีเ่ป็นสิง่แรกเมื่อตื่นนอนตอนเชา้เป็นบางครัง้  แสดงใหเ้หน็ว่า 
วยัรุ่นมอีาการของการตดิบุหรีม่ากขึน้  ซึง่พฤตกิรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฏกีารสูบบุหรี่
ในวยัรุ่น กล่าวคอื พฒันาการของการสบูบุหรีป่ระกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่เตรยีมการ ทดลอง
สบูบุหรี ่สบูบุหรีเ่ป็นครัง้คราว สบูบุหรีเ่ป็นประจาํ และตดิสารนิโคตนิในบุหรี ่(Gervais et. al., 
2006) จงึเป็นทีน่่ากงัวลว่า สดัส่วนของวยัรุ่นตดิบุหรีท่ ีม่แีนวโน้มสูงขึน้ อาจส่งผลใหว้ยัรุ่น
สูบบุหรีต่่อเนื่องไปจนถงึวยัผูใ้หญ่และกอ่ใหเ้กดิผลกระทบทัง้ดา้นสขุภาพ เศรษฐกจิและสงัคม 

ความรู้และความคิดเหน็ต่อการสบูบหุร่ี 

ผลการสาํรวจความรูข้องวยัรุ่น  ในเรื่องผลกระทบของการสูบบุหรีต่่อสุขภาพ พบว่า 
ในภาพรวม วยัรุน่มคีวามรูใ้นระดบัดมีากในหลายประเดน็ โดยวยัรุน่ทีไ่มส่บูบุหรีม่คีวามรูด้กีวา่
วยัรุน่ทีส่บูบุหรีเ่ลก็น้อย สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Naing และคณะ (2004) ในนกัเรยีนมธัยม
ชายชาวมาเลเซยี 451 คน ทีพ่บว่า ความรูเ้รื่องโทษของการสูบบุหรีส่มัพนัธ์กบัสถานภาพ
การสบูบุหรี ่โดยนกัเรยีนทีไ่มส่บูบุหรีม่คีวามรูด้กีวา่นกัเรยีนทีส่บูบุหรี ่ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการสาํรวจของโครงการ ITC ในรอบทีผ่า่นๆ มา พบวา่ ความรู้
ของวยัรุน่ในเรือ่งผลกระทบของการสบูบุหรีต่่อสุขภาพใกลเ้คยีงกนัในทุกรอบการสาํรวจ โดย
วยัรุ่นมคีวามรู้ในระดบัดมีากในหลายประเดน็ เช่น บุหรีเ่ป็นสาเหตุของกลิน่ปาก โรคถุงลม
โปง่พอง มะเรง็ปอดในผูไ้มส่บูบุหรีท่ ีไ่ดร้บัควนับุหรีม่อืสอง เป็นตน้ แต่วยัรุ่นสว่นหนึ่งยงัขาด
ความรูใ้นบางประเดน็ ไดแ้ก่ บุหรีเ่ป็นสาเหตุของการแทง้บุตร และเนื้อตายบรเิวณปลายมอื
ปลายเทา้ (ทวมิา ศริริศัม ีและคณะ 2555;  2556)  
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ผลการศกึษาทศันคตขิองวยัรุน่ต่อการสบูบุหรี ่พบวา่ วยัรุ่นท่ีสบูบุหร่ีมีทศันคติเชิง
บวกต่อการสูบบุหร่ีมากกว่าวยัรุ่นท่ีไม่สูบบุหร่ีในหลายประเดน็ เช่น การยอมรบัการสูบ
บุหรี่ของสงัคม บุหรี่ช่วยควบคุมน้ําหนักตวั บุหรีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของความทนัสมยั เป็นต้น 
นอกจากนี้  วยัรุ่นที่สูบบุหรี่ยงัมีทศันคติเชิงบวกต่อบริษัทผลิตบุหรี่ด้วย  สอดคล้องกบั
การศกึษาของ Chen และคณะ (2006) ทีพ่บว่า วยัรุ่นทีม่ทีศันคตเิชงิบวกต่อการสบูบุหรีท่ ัง้
ทางดา้นจติใจ สงัคม และผลต่อสขุภาพ เพิม่ความเสีย่งทีจ่ะสบูบุหรีใ่นอนาคต  

ปัจจยัเส่ียงต่อการสบูบหุร่ี 

ในการสาํรวจรอบที ่6 ได้ทาํการวเิคราะหป์จัจยัเสีย่งต่อการสูบบุหรีข่องวยัรุ่นโดย
จาํแนกตวัแปรเป็น 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่ ปจัจยัภายในตวับุคคล และปจัจยัสิง่แวดล้อมภายนอก 
พบว่า ปัจจยัเส่ียงต่อการสูบบุหร่ีของวยัรุ่นไทย ได้แก่ เพศชาย การพ้นจากการเป็น
นักเรียน การรู้สึกว่าตนเองทาํส่ิงท่ีผิดพลาด การมีทศันคติเชิงบวกต่อการสูบบหุร่ี และ
การมีเพ่ือนสนิทท่ีสบูบุหร่ี  นอกจากนี้ ยงัทําการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบปจัจยัเสีย่งต่อการ
สบูบุหรีข่องวยัรุ่นในการสาํรวจทัง้ 6 รอบ พบวา่ ปจัจยัเสีย่งต่อการสบูบุหรีข่องกลุ่มตวัอยา่ง
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิในทุกรอบของการสาํรวจ ไดแ้ก่ เพศชาย การมเีพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่
และการเคยดืม่เหลา้/เบยีร ์  

ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัในหลายประเทศ กล่าวคอื Kabir และ
Goh ทาํการศกึษานกัเรยีนชาวเนปาลและศรลีงักา อายุ 13-15 ปี พบวา่ ปจัจยัเสีย่งต่อการ
สบูบุหรี ่ไดแ้ก่ เพศชาย อายุทีส่งูขึน้ มเีพื่อนสบูบุหรี ่เคยเหน็การสบูบุหรีท่ีบ่า้นและทีส่าธารณะ 
เคยไดร้บับุหรีฟ่ร ีและการไมเ่คยไดร้บัการสอนเกีย่วกบัโทษของบุหรีใ่นหอ้งเรยีน (Kabir and 
Goh, 2013)  นอกจากนี้ การศกึษาของ Scragg และ Laugesen (2007) ในนกัเรยีนนิวซแีลนด์
อายุ 14-15 ปี พบวา่ ปจัจยัเสีย่งสาํคญัต่อการสบูบุหรี ่ไดแ้ก่ การสบูบุหรีข่องผูป้กครองและ
เพือ่นสนิท  

การรณรงคเ์พื่อลดการสูบบุหรีใ่นวยัรุ่นไทยจงึควรมุ่งเน้นในกลุ่มเป้าหมายคอื วยัรุ่น
ชาย โดยใชอ้ทิธพิลของกลุ่มเพือ่นในการป้องกนัการสบูบุหรีห่รอืกดดนัใหเ้ลกิสบูบุหรี ่มุง่เน้น
การให้ความรู้เกี่ยวกบัโทษของการสูบบุหรี่ที่เหน็ชดัเจนในระยะสัน้  เช่น มกีลิน่ปาก และ
สรา้งทศันคตเิชงิลบต่อการสูบบุหรีใ่นกลุ่มเพื่อน สําหรบักลุ่มวยัรุ่นหญงิ การป้องกนัการสูบ
บุหรีโ่ดยการเน้นใหร้บัรูถ้ึงทศันคตกิารไม่ยอมรบัการสูบบุหรีข่องเพศหญงิของสงัคมยงัคง
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เป็นประเดน็หลกัทีช่ว่ยปกป้องวยัรุน่หญงิจากบุหรี ่นอกจากนัน้ การใหค้วามรูถ้งึพษิภยัของ
บุหรีท่ี่มรีูปแบบจูงใจสําหรบัเพศหญิงเช่น บุหรี่รสสตรอเบอรี่ บุหรีร่สอ่อน ว่ามโีทษไม่ต่าง
จากบุหรีธ่รรมดาเป็นประเดน็ทีค่วรเสรมิเพิม่เตมิ 

การรณรงคเ์พื่อใหค้วามรูแ้ละสรา้งทศันคตใินกลุ่มวยัรุน่ควรดาํเนินการทัง้ในและนอก
ระบบโรงเรยีนเนื่องจากยงัมวียัรุน่กลุ่มเสีย่งสว่นหนึ่งทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นระบบการศกึษา นอกจากนี้
ควรมกีารประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานที่รบัผดิชอบด้านการควบคุมการบรโิภค
ยาสูบและหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการควบคุมการบรโิภคแอลกอฮอลเ์นื่องจากวยัรุ่นกลุ่ม
เสีย่งต่อการสบูบุหรีม่กัจะมพีฤตกิรรมเสีย่งดา้นการดืม่สรุารว่มดว้ย 

ผลกระทบของนโยบายควบคมุการบริโภคยาสบู 

การวเิคราะหใ์นส่วนนี้  ชีใ้หเ้หน็ถงึการเปลี่ยนแปลงผลกระทบของนโยบายควบคุม
การบรโิภคยาสบู ในประเดน็ความคดิเหน็และการรบัรูข้องวยัรุน่ โดยไดท้าํการวเิคราะหน์โยบาย
การหา้มขายบุหรีใ่หเ้ดก็ทีอ่ายุตํ่ากวา่ 18 ปี การหา้มวางโชวบุ์หรี ่ณ จุดขาย  การจาํกดัพืน้ที่
สบูบุหรีใ่นบา้นและในสถานศกึษา ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่การรณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี่
และการหา้มโฆษณา/สง่เสรมิการขายบุหรีใ่นรปูแบบต่างๆ    

ผลกระทบของนโยบายห้ามขายบหุร่ีให้แก่เดก็อายตุํา่กว่า 18 ปี  

ประเทศไทยไดม้กีารออกพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งมี
สาระหา้มขายบุหรีใ่หเ้ดก็อายุตํ่ากวา่ 18 ปี อยา่งไรกต็าม ผลการสาํรวจในรอบที ่1 ถงึรอบที ่6 
แสดงใหเ้หน็ว่า แนวโน้มการซื้อบุหรี่ด้วยตนเองของวยัรุ่นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จาก
รอ้ยละ 38.0 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 88.7 ในการสาํรวจรอบที ่6 นอกจากนี้  เมือ่
สอบถามกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายุตํ่ากวา่ 18 ปี ถงึประสบการณ์ถูกปฏเิสธการขายบุหรีใ่นชว่ง 30 
วนัทีผ่่านมาเนื่องจากอายุตํ่ากว่า 18 ปี ยงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยถกูปฏิเสธการขาย
บุหร่ีลดลงจากรอ้ยละ 54.7 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 31.9 ในการสาํรวจรอบที ่6  
แสดงใหเ้หน็วา่ ถงึแมป้ระเทศไทยจะมกีารออกกฎหมายหา้มจาํหน่ายบุหรีแ่ก่เดก็อายุตํ่ากว่า 
18 ปีมานานถงึ 22 ปี แต่ในทางปฏบิตัยิงัขาดการบงัคบัใชก้ฏหมายทีเ่ครง่ครดั สง่ผลใหเ้ยาวชน
สว่นหนึ่งยงัสามารถเขา้ถงึบุหรีไ่ด ้
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ผลกระทบของการห้ามวางโชวบ์หุร่ี ณ จดุขาย  

การสํารวจผลกระทบของการหา้มวางโชวบุ์หรี ่ณ จุดขายภายหลงัการออกกฏหมาย
หา้มวางโชวบ์ุหรี ่ณ จุดขาย ผลการสาํรวจ พบวา่ วยัรุ่นท่ีระบวุ่า เคยเหน็บุหร่ีวางโชวบ์น
ชัน้หรือเคาน์เตอร์ มีสดัส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากประมาณครึง่หนึ่งในการสํารวจ
รอบที ่2 เป็นรอ้ยละ 65.0 ในการสาํรวจรอบที ่6 แสดงใหเ้หน็วา่ ถงึแมจ้ะมกีารออกมาตรการ
หา้มวางโชวบ์ุหรี ่ณ จุดขาย มานานถงึ 10 ปี แต่ยงัขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่ครง่ครดั ทาํ
ใหม้าตรการดงักลา่วไมก่อ่ใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม 

ผลของนโยบายจาํกดัพืน้ท่ีสบูบหุร่ีในบา้นและในสถานศึกษา 

นโยบายสิง่แวดล้อมปลอดบุหรีเ่ป็นนโยบายที่ปกป้องผูไ้ม่สูบบุหรีจ่ากอนัตรายของ
ควนับุหรีม่อืสอง  ในหลายประเทศทัว่โลกเชน่ องักฤษ ฝรัง่เศส ออสเตรเลยี แคนาดา  รวมทัง้
ประเทศไทย  ไดม้กีารออกกฎหมายหา้มสูบบุหรี่ในที่สาธารณะไดแ้ก่ รา้นอาหาร ผบั/บาร ์
และทีท่าํงาน (ITC Cross-Country Comparison Report, 2012a) 

ในปี 2548 สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ไดร้เิริม่ใหม้กีาร
รณรงคบ์า้นปลอดบุหรี ่ผลการสาํรวจ พบวา่ วยัรุ่นท่ีอาศยัอยู่ในบ้านท่ีห้ามสบูบหุร่ีทุกพืน้ท่ี
เพ่ิมสงูขึน้จากรอ้ยละ 27.3 ในการสาํรวจรอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 63.6 ในการสาํรวจรอบที ่2 
ซึง่สมัพนัธก์บัการรณรงคบ์า้นปลอดบุหรี ่และมแีนวโน้มคงทีป่ระมาณรอ้ยละ 60 ในการสาํรวจ
รอบที ่3 ถงึรอบที ่6 ผลการสาํรวจแสดงใหเ้หน็ถงึความสาํเรจ็ของนโยบายบา้นปลอดบุหรีท่ี่
ดาํเนินมาถูกทาง จงึควรสง่เสรมิใหม้กีารรณรงคอ์ยา่งต่อเนื่อง 

การเปรยีบเทียบผลของนโยบายจํากดัพื้นที่สูบบุหรี่ในบ้านระหว่างประเทศต่างๆ  
ภายใตโ้ครงการ ITC โดยสอบถามผูส้บูบุหรีถ่งึการอนุญาตใหสู้บบุหรีใ่นบา้น พบวา่ ผู้สูบ
บหุร่ีในประเทศนิวซีแลนดร์ายงานว่า ไม่อนุญาตให้สูบบุหร่ีในบ้านในสดัส่วนท่ีสูงสุด
คอื รอ้ยละ 69.9 ขณะท่ีผูส้บูบหุร่ีในประเทศจีนรายงานว่า ไมอ่นุญาตให้สบูบหุร่ีในบ้าน
ในสดัส่วนท่ีตํา่สดุ คอื รอ้ยละ 17.8 (ITC Cross-Country Comparison Report, 2012a) 
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ผลกระทบของนโยบายการปรบัเปล่ียนฉลากคาํเตือนบนซองบหุร่ี  

ฉลากคาํเตอืนดา้นสขุภาพบนซองบุหรีเ่ป็นนโยบายทีม่เีป้าหมายเพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
โทษของบุหรีต่่อสุขภาพ สรา้งแรงจูงใจในการเลกิบุหรี ่ป้องกนัไม่ใหเ้ยาวชนทดลองสูบบุหรี ่
และทําลายภาพลกัษณ์ทีส่วยงามและขอ้ความทีส่รา้งความเขา้ใจผดิบนซองบุหรี ่เช่น บุหรีร่ส
อ่อน เป็นต้น    ปจัจุบนัฉลากคําเตอืนบนซองบุหรีย่งัมคีวามแตกต่างกนัไปตามนโยบายของ
แต่ละประเทศ ตวัอยา่งเช่น ฉลากคาํเตอืนของออสเตรเลยีเป็นชนิดรปูภาพ มขีนาดรอ้ยละ 90 
ของพืน้ทีด่า้นหน้าซอง และรอ้ยละ 30 ของพืน้ทีด่า้นหลงัซอง ขณะทีฉ่ลากคาํเตอืนของจนีเป็น
ชนิดรปูภาพ มขีนาดเพยีงรอ้ยละ 30 ของพืน้ทีท่ ัง้ดา้นหน้าและหลงัซอง (ITC Cross-Country 
Comparison Report, 2012b) สาํหรบัประเทศไทย ในปี 2548 ไดม้กีารปรบัเปลีย่นฉลากคาํ
เตอืนจากชนิดตวัอกัษรเป็นชนิดรปูภาพ มขีนาดรอ้ยละ 50 ของพืน้ทีท่ ัง้ดา้นหน้าและหลงัซอง  
ต่อมาในปี 2553 ไดม้กีารเพิม่ขนาดของภาพคาํเตอืนบนซองบุหรีเ่ป็นรอ้ยละ  55  และล่าสุดใน
ปี 2556 ไดม้กีารเพิม่ขนาดฉลากคาํเตอืนเป็นรอ้ยละ 85 ของพืน้ทีด่า้นหน้าและดา้นหลงัซอง 
ซึง่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

ผลการสํารวจ พบว่า ภายหลงัการปรบัเปลี่ยนฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่จากชนิด
ตวัอกัษรเป็นชนิดรูปภาพ สดัส่วนของวยัรุ่นทีร่ายงานว่า เคยเหน็ฉลากคําเตอืนบนซองบุหรี่
บ่อยและบ่อยมากเพิม่ขึน้ถงึเกอืบ 2 เท่าในการสาํรวจรอบถดัมา  นอกจากน้ี สดัสว่นของวยัรุ่น
ที่รายงานว่า  ฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ทําให้นึกถึงอนัตรายจากการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องจากรอ้ยละ 38.9 ในการสาํรวจรอบที ่1 (กอ่นปรบัเปลีย่นฉลากคาํ
เตอืนบนซองบุหรี)่ เป็นรอ้ยละ  52.8 ในรอบที ่5 แสดงใหเ้หน็ว่า ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี่
ชนิดรปูภาพพรอ้มขอ้ความดงึดดูความสนใจและมอีทิธพิลต่อความคดิของวยัรุ่นมากกวา่ฉลาก
คาํเตอืนบนซองบุหรีท่ ีม่เีพยีงชนิดตวัอกัษรอยา่งเดยีว 

การเปรียบเทียบผลของฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่ระหว่างประเทศ พบข้อมูลที่
สอดคลอ้งกบัประเทศไทยว่า ฉลากคําเตอืนบนซองบุหรีช่นิดรูปภาพดงึดูดความสนใจ ทําให้
คดิถงึโทษของบุหรีต่่อสุขภาพ และคดิอยากเลกิสูบบุหรี ่มากกว่าฉลากคําเตอืนบนซองบุหรี่
ชนิดตวัอกัษร นอกจากนี้ยงัพบว่า ฉลากคําเตอืนบนซองบุหรี่จะมปีระสทิธภิาพมากกว่าใน
ประเทศทีม่รีายไดต้ํ่าหรอืปานกลาง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศทีม่รีายไดส้งู เนื่องจากประเทศ
กลุ่มดงักล่าวจะขาดแคลนขอ้มูลความรู้จากแหล่งอื่นๆ  ผลการศกึษายงัระบุว่า ในเกอืบทุก
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ประเทศทีท่ําการสํารวจ ผูสู้บบุหรีส่่วนใหญ่ตอ้งการใหม้กีารเพิม่ขอ้มูลดา้นสุขภาพลงบนซอง
บุหรีใ่หห้ลากหลายมากขึน้ (ITC Cross-Country Comparison Report, 2012b) 

ผลกระทบของนโยบายการรณรงคต่์อต้านการสบูบหุร่ี 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ไดท้ําการรณรงค์ต่อต้าน
การสบูบุหรีผ่า่นทางสื่อสาธารณะต่างๆ  อยา่งต่อเนื่อง ในการสาํรวจรอบที ่6 ไดม้กีารรณรงค์
ผ่านสื่อโทรทศัน์ 2 เรื่อง ไดแ้ก่ “บุหรีต่ดิง่าย เลกิยาก อย่าเริม่เลยดกีว่า” และ “ทําไมผูใ้หญ่
เตือนเด็กว่าบุหรี่ไม่ด ีแล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมเลกิสูบบุหรี่” ผลการสาํรวจพบว่า วยัรุ่นตวัอย่าง
มากกว่าครึง่เคยเหน็โฆษณารณรงคด์งักล่าว โดยมากกว่ารอ้ยละ 80 ของวยัรุ่นทีเ่คยเหน็
โฆษณาทัง้ 2 เรื่อง เหน็ว่า การรณรงคด์งักล่าวทาํใหว้ยัรุ่นไม่อยากสูบบุหรี ่ และมากกว่า
รอ้ยละ 60 ระบุว่า การรณรงค์ดงักล่าวนําไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกบับุหรีแ่ละสุขภาพระหว่าง
ครอบครวัและเพื่อน สะท้อนใหเ้หน็ว่า การรณรงคด์งักล่าวมผีลต่อทศันคตขิองวยัรุ่นเป็น
อยา่งมาก แต่มวียัรุ่นเพยีงสว่นหนึ่งเท่านัน้ ทีไ่ดร้บัรูโ้ฆษณารณรงคด์งักล่าว การเพิม่ชอ่งทาง
สื่อสารโดยผา่นสื่อเทคโนโลยอีื่นๆ เชน่ Internet, Facebook, Line, Application ต่างๆ อาจ
ชว่ยกระจายขอ้มลูขา่วสารไปยงักลุ่มวยัรุน่ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ สง่ผลใหก้ารรณรงคม์ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 

ผลกระทบของนโยบายห้ามโฆษณา/ส่งเสริมการขายบหุร่ี 

ประเทศไทยมกีารออกพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2535 โดยมี
สาระเกีย่วกบัการหา้มโฆษณา/ส่งเสรมิการขายบุหรีท่ ัง้ทางตรงและทางออ้ม ผลการสํารวจ 
พบว่า วยัรุน่ประมาณหน่ึงในสาม ระบุวา่ เคยเหน็การโฆษณาบุหรีใ่นชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา 
สอดคล้องกนัในการสํารวจทัง้ 6 รอบ โดยแหล่งสําคญัทีเ่คยเหน็โฆษณาบุหรีม่ากที่สุด คอื 
ร้านค้าย่อย นอกจากนี้ ยงัพบว่า วยัรุ่นเคยเห็นนักแสดง/ดาราสูบบุหรี่ในโทรทศัน์ หรือ
ภาพยนตร ์มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในช่วงเวลาทีท่ําการสาํรวจ จากรอ้ยละ 62.6 ในการสาํรวจ
รอบที ่1 เป็นรอ้ยละ 72.8 ในการสาํรวจรอบที ่6 ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่า กฎหมาย
ดงักล่าวยงัขาดการบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครดั ภาครฐัควรใหค้วามสนใจในประเดน็ดงักล่าว และ
เรง่ดาํเนินมาตรการเพือ่ใหม้กีารดาํเนินการตามกฏหมายอยา่งเป็นรปูธรรม 

งานวจิยัทีผ่า่นมาแสดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของภาพยนตรแ์ละโฆษณาทีม่ต่ีอการสบูบุหรี่
ของวยัรุ่นอย่างชดัเจน Charlesworth และ Glantz (2005) ทาํการทบทวนงานวจิยัดา้นสื่อ
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ภาพยนตรก์บัการสบูบุหรีข่องวยัรุน่จาํนวน 40 ฉบบั  ไดข้อ้สรุปวา่  ภาพยนตรไ์มช่ว่ยทาํให้
รูถ้งึผลเสยีดา้นสขุภาพจากการสบูบุหรีแ่ต่กลบัทาํใหว้ยัรุน่มทีศันคตแิละความเชือ่เชงิบวกกบั
การสบูบุหรี ่ไดแ้ก่ การสบูบุหรีท่าํใหด้เูป็นผูใ้หญ่ การสบูบุหรีเ่ป็นเรื่องปกตทิีค่นทัว่ไปทาํได ้
นอกจากนี้ การดภูาพยนตรท์ีม่กีารสบูบุหรีบ่่อยๆ  ทาํใหม้โีอกาสสบูบุหรีม่ากขึน้ นอกจากนี้ 
Arora และคณะ (2011) ไดท้าํการศกึษาตดิตามนกัเรยีนอนิเดยี 2,782 คนเป็นเวลา 2 ปี พบวา่ 
ผูท้ีเ่คยเหน็การโฆษณาบุหรีม่ากกว่า 4 แหล่งมโีอกาสทีจ่ะสบูบุหรีใ่นอนาคตมากกว่าผูท้ีไ่ม่
เคยเหน็การโฆษณาบุหรีเ่ลยถงึ 1.5 เทา่  

4.2 ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการสํารวจตดิตามความเปลีย่นแปลงในเรื่องความรู ้ความเชื่อและทศันคติ
เกีย่วกบับุหรี ่พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ และผลกระทบของการสบูบุหรี ่ รวมทัง้การตดิตาม
และเปรยีบเทยีบผลกระทบของนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสูบในประเทศไทย  จากการ
สาํรวจรอบที ่1 รอบที ่2 รอบที ่3 รอบที ่4 รอบที ่5 และรอบที ่6 นําไปสูข่อ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบติั 

1. ควรมีการกาํหนดนโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสม    เพ่ือป้องกนัการสูบ
บหุร่ีของวยัรุ่น   โดยนอกจากการดาํเนินการในระดบัภาพรวมของประเทศ
แล้ว   ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีมี
มาตรการป้องกนัการสบูบุหร่ีของเยาวชนท่ีเหมาะสมตามบริบทของตนเอง   
เนื่องจากการทีอ่ตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุ่นยงัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่วยัรุ่นในกรุงเทพฯ  ซึ่งมอีตัราการสูบบุหรีสู่งสุด  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัภูมภิาค
อืน่ๆ     

2. ควรมีมาตรการควบคมุและบงัคบัใช้กฏหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการห้าม
ขายบุหร่ีให้เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี อย่างเข้มงวดและมีบทลงโทษท่ีเป็น
รปูธรรม  เช่น  การจบั  ปรบั  และยึดใบอนุญาต  เนื่องจากแนวโน้มการซื้อ
บุหรีด่ว้ยตนเองของวยัรุน่เพิม่ขึน้  ขณะทีก่ารถกูปฏเิสธการขายบุหรีล่ดลง   



65 

3. ควรปรบัปรงุฉลากคาํเตือน  โดยการเพ่ิมสดัส่วนพื้นท่ีบนซองบุหร่ีให้มาก
ขึน้   เพ่ิมความหลากหลายของรปูภาพและคาํเตือน     โดยเน้นในประเดน็
ท่ีวยัรุ่นยงัขาดความรู้  เนื่องจากฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่เป็นนโยบายทีไ่ดร้บั
ความสาํเรจ็เป็นอยา่งดใีนการสรา้งความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
สบูบุหรีใ่นกลุ่มวยัรุ่น โดยเฉพาะภายหลงัการเปลีย่นแปลงฉลากคาํเตอืนบนซอง
บุหรีจ่ากชนิดขอ้ความเพยีงอย่างเดยีวมาเป็นชนิดรูปภาพประกอบขอ้ความและ
เพิม่พืน้ทีส่าํหรบัฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่    

4. ควรกาํหนดมาตรการและการรณรงคท่ี์มีประสิทธิภาพ   ในการสร้าง
ทศันคติ  และค่านิยมในเชิงลบต่อการสูบบุหร่ีแก่วยัรุ่น   แม้ว่าวยัรุ่นส่วน
ใหญ่ยอมรบัว่าการสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ทีไ่มด่ ี  และมองว่าผูท้ีสู่บบุหรีไ่ม่เป็นทีย่อมรบั
ในสงัคมไทย  แต่ยงัพบว่า วยัรุ ่นส่วนหนึ่งยงัมทีศันคตยิอมรบัการสูบบุหรี่
โดยเฉพาะการสูบบุหรีใ่นเพศชาย    

5. ควรเพ่ิมการรณรงคเ์พื่อให้ความรู้ที่ถกูต้องในประเดน็ท่ีวยัรุ่นยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถกูต้อง ไดแ้ก่ การสูบบุหรีท่ําใหแ้ทง้บุตร  และเป็น
สาเหตุของเนื้อตาย/เน่าทีม่กัเกดิกบัอวยัวะส่วนปลาย (gangrene) 

6. ควรเพ่ิมการรณรงค์คุ้มครองวยัรุ่นท่ีไม่สูบบุหร่ีจากควนับุหร่ีมือสอง  โดย
การกระตุ้นให้วยัรุ่นส่วนใหญ่ท่ีไม่สูบบุหร่ีตระหนักถึงพิษภยัของควนับุหร่ี
มือสอง  และตระหนักถึงสิทธิด้านสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ีเพ่ือใช้เป็นแรง
กดดนัไมใ่ห้มีการสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ และนําไปสู่สงัคมปลอดบหุร่ี 

7. ควรมุ่งเน้นส่งเสริมบทบาทของกลุ่มเพ่ือน ในการรณรงคเ์พื่อลดการสูบ
บหุร่ีในวยัรุ่น    อาทิ   การสร้างเยาวชนต้นแบบไม่สบูบหุร่ี การจดักลุ่มทาํ
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ และการกําหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหร่ี    
เนื่องจากการสูบบุหรีข่องเพื่อนเป็นปจัจยัสําคญัที่มอีทิธพิลอย่างมากต่อการสูบ
บุหรีข่องวยัรุน่ 
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ข้อเสนอแนะเชิงวิจยั 

1. ควรมีงานวิจยัท่ีผสมผสานการวิจยัเชิงปริมาณและคณุภาพในประเดน็
พฤติกรรมการสบูบหุร่ีของวยัรุ่น เพือ่ใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมการสบูบุหรีข่องวยัรุน่
ในเชงิลกึและนําไปใชป้ระโยชน์ในการลดอตัราการสบูบุหรีข่องวยัรุน่ไดอ้ยา่ง
ครอบคลุม 

2. ควรมีงานวิจยัเพ่ือหาช่องทางในการควบคุมบงัคบัใช้กฎหมายและศึกษา
ต้นทุนของการไม่บงัคบัใช้กฎหมาย ทีนํ่าไปสู่การบงัคบัใชก้ฏหมายอยา่งรดักุม
และจรงิจงั เพือ่ชว่ยลดปญัหาการบรโิภคยาสบูของวยัรุน่ไดด้ขี ึน้   
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ตาราง 3.1ก ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามเพศ และอาย ุ
Table  3.1a Percentage of  sample by gender and age 
 

ลกัษณะ 
Characteristics 

กลุ่มตวัอย่างการสาํรวจรอบที่ 6 กลุ่มตวัอย่างเก่าการสาํรวจรอบที่ 6 กลุ่มตวัอย่างใหม่การสาํรวจรอบที่ 6 
The sample in  
wave 6 survey 

The recontact sample   
in wave 6 survey 

The replenishment sample  
in wave 6 survey 

(n=965) (n=702) (n=263) 
เพศ  Gender    
 ชาย  Male 55.1 55.6 54.0 
 หญงิ  Female 44.9 44.4 46.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
อาย(ุปี)  Age (Year)      

 13 5.0 0.0 18.3 
 14 6.8 1.4 21.3 
 15 13.7 8.3 28.1 
 16 10.1 7.0 18.3 
 17 9.9 8.4 14.1 
 18 7.9 10.8 0.0 
 19  6.6 9.1 0.0 
 20  6.9 9.5 0.0 
 21  9.7 13.4 0.0 
 22  8.1 11.1 0.0 
 23 7.2 9.8 0.0 
 24 5.3 7.3 0.0 
 25 2.8 3.8 0.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
 อายเุฉลีย่  Mean age 18.5 19.8 14.9 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของอาย ุ
Standard deviation of age 

3.4 2.9 1.3 

ภาคผนวก  ก   ตาราง 
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ตาราง 3.1ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
Table  3.1b Percentage of  sample by educational level 
 

ระดบัการศึกษา 
Educational level 

กลุ่มตวัอย่าง 
การสาํรวจรอบที่ 6 

กลุ่มตวัอย่างเก่า 
การสาํรวจรอบที่ 6 

กลุ่มตวัอย่างใหม่ 
การสาํรวจรอบที่ 6 

The sample in 
wave 6 survey 

The recontact sample      
in wave 6 survey 

The replenishment sample  
in wave 6 survey 

(n=965) (n=702) (n=263) 
ประถมศกึษา Primary school 8.4 5.7 15.6 
มธัยมศกึษาปีที ่1  Secondary school year 1 5.7 1.4 17.1 
มธัยมศกึษาปีที ่2  Secondary school year 2 12.7 6.6 29.3 
มธัยมศกึษาปีที ่3  Secondary school year 3 24.8 26.1 21.3 
มธัยมศกึษาปีที ่4  Secondary school year 4 6.2 4.8 9.9 
มธัยมศกึษาปีที ่5  Secondary school year 5 9.2 10.3 6.5 
มธัยมศกึษาปีที ่6  Secondary school year 6 15.9 21.7 0.4 
สงูกวา่ชัน้มธัยมศกึษา  Higher than secondary school  17.1 23.5 0.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 3.1ค ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามอาชีพ 
Table  3.1c Percentage of  sample by occupation 
 

อาชีพ    
Occupation 

กลุ่มตวัอย่าง 
การสาํรวจรอบที่ 6 

กลุ่มตวัอย่างเก่า 
การสาํรวจรอบที่ 6 

กลุ่มตวัอย่างใหม่ 
การสาํรวจรอบที่ 6 

The sample in 
wave 6 survey 

The recontact sample      
in wave 6 survey 

The replenishment sample  
in wave 6 survey 

(n=965) (n=702) (n=263) 
นกัเรยีน  Student 58.0 47.2 87.1 
ไมใ่ช่นกัเรยีน Non - student 42.0 52.8 12.9 
 ไมม่อีาชพี Unemployed 9.6 11.3 5.3 
 กรรมกร Labourer 8.9 11.4 2.3 
 เกษตรกรรม Agriculture 8.8 10.4 4.6 
 คา้ขาย/เสมยีน/งานบรกิาร Commerce/Clerk/Service  9.0 12.4 0.0 
 อื่นๆ (งานวชิาการ/งานธุรการ/การขนสง่และคมนาคม/

ลกูจา้งสว่นราชการ/คนจดหวย/เจา้ของบา้นเชา่)  
Other (Academic/Administration/Transport & 
Communication /Government employees/ Lottery 
Scorer/landlord) 

5.6 7.4 0.8 

 รวม Total 100.0 100.0 100.0 



80 

 
 

ตาราง 3.1ง ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามสถานภาพสมรส และเขตที่อยู่อาศยั 
Table  3.1d Percentage of  sample by  marital status and residential area 
 

ลกัษณะ   
Characteristics 

กลุ่มตวัอย่าง 
การสาํรวจรอบที่ 6 

กลุ่มตวัอย่างเก่า 
การสาํรวจรอบที่ 6 

กลุ่มตวัอย่างใหม่ 
การสาํรวจรอบที่ 6 

The sample in 
wave 6 survey 

The recontact sample      
in wave 6 survey 

The replenishment sample  
in wave 6 survey 

(n=965) (n=702) (n=263) 
สถานภาพสมรส Marital status    
 โสด Single 85.2 80.2 98.5 
 แต่งงาน  Married 13.9 18.5 1.5 
 หยา่/แยก Divorced  0.9 1.3 0.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
     

เขตที่อยู่อาศยั Residential area    
 กรุงเทพฯ Bangkok 16.5 17.2 14.4 
 เมอืง Urban 31.4 32.9 27.4 
 ชนบท Rural 52.1 49.9 58.2 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 3.1จ ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครวัเรือน 
Table  3.1e  Percentage of  sample by number of household member 
 

จาํนวนสมาชิกในครวัเรือน (คน) 
Number of household member (person) 

กลุ่มตวัอย่าง 
การสาํรวจรอบที่ 6 

กลุ่มตวัอย่างเก่า 
การสาํรวจรอบที่ 6 

กลุ่มตวัอย่างใหม่ 
การสาํรวจรอบที่ 6 

The sample in 
wave 6 survey 

The recontact sample      
in wave 6 survey 

The replenishment sample  
in wave 6 survey 

(n=965) (n=694) (n=263) 
1 0.3 0.3 0.4 
2 9.2 7.4 14.1 
3 34.5 31.5 42.6 
4 31.8 33.9 26.2 
5 15.4 17.2 10.6 
6 5.5 6.4 3.0 

7 - 12 3.2 3.3 3.0 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 
จาํนวนสมาชกิเฉลีย่ในครวัเรอืน   

Mean number of household  member 
3.8 3.9 3.6 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
Standard deviation   

1.2 1.2 1.3 
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ตาราง 3.1ฉ ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามจาํนวนผูส้บูบหุรี่ในครวัเรือนและสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.1f  Percentage of  sample by number of smoker in household and smoking status 
 

ลกัษณะ   
Characteristics 

กลุ่มตวัอย่าง 
การสาํรวจรอบที่ 6 

กลุ่มตวัอย่างเก่า 
การสาํรวจรอบที่ 6 

กลุ่มตวัอย่างใหม่ 
การสาํรวจรอบที่ 6 

The sample in 
wave 6 survey 

The recontact sample      
in wave 6 survey 

The replenishment sample  
in wave 6 survey 

(n=965) (n=702) (n=263) 
จาํนวนผูส้บูบหุรี่ในครวัเรือน (คน)  Number of smoker in household (person)   
 0 49.3 48.1 52.5 
 1 39.7 39.6 39.9 
 2 9.5 10.4 7.2 
 3 - 4 1.5 1.9 0.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
 จาํนวนผูส้บูบุหรีเ่ฉลีย่ในครวัเรอืน   

Mean of  number of smoker in household 
0.6 0.6 0.6 

 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  Standard deviation  0.7 0.7 0.6 
สถานภาพการสบูบหุรี่ Smoking status    
 สบูบุหรี ่Smoker 22.9 25.8 15.2 
 ไมส่บูบุหรี ่Non – smoker 77.1 74.2 84.8 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 3.2ก ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามเพศ  และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.2a Percentage of sample by gender and smoking status  
 

สถานภาพการสบูบหุรี่  Smoking status 
เพศ Gender 

ภาพรวม  Overall 
ชาย   Male หญิง   Female 

(n=532) (n=433) (n=965) 
สบูบุหรี ่Smoker 40.4 1.4 22.9 
ไมส่บูบุหรี ่Non - smoker 59.6 98.6 77.1 

รวม  Total 100.0 100.0 100.0 
 

ตาราง 3.2ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามอายเุมื่อสบูบหุรี่หมดมวนครัง้แรก 
Table 3.2b Percentage of sample by age at first smoke a whole cigarette 
 

อายเุมื่อสบูบหุรี่หมดมวนครัง้แรก(ปี) 
Age at first smoked a whole cigarette (year) 

ร้อยละ Percent  
(n=217)* 

8 - 13 18.9 
14 - 16 48.8 
17 - 19 26.3 
20 - 22 6.0 

รวม  Total 100.0 
อายุเฉลีย่เมือ่สบูบุหรีห่มดมวนครัง้แรก (ปี)  Mean of  age at first smoked a whole cigarette (year) (S.D.)  15.5  (2.2) 
*นบัรวมเฉพาะ เคยสบูบุหรีห่มดมวน Include specifically those ever smoked a whole cigarette   
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ตาราง 3.2ค ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที่สบูบหุรี่ จาํแนกตามเหตผุลที่เริ่มสบูบหุรี่ครัง้แรก 
Table  3.2c Percentage of smoking sample by reason for having the first cigarette  
 

เหตผุลที่เริ่มสบูบหุรี่ครัง้แรก 
Reason for having the first cigarette 

ร้อยละ Percent 
(n=310) 

อยากรู/้อยากเหน็/อยากลอง   Curiosity  90.0 

สบูตามเพือ่น  My friends smoked 54.8 

สบูเพราะมคีนบอกวา่สบูบุหรีแ่ลว้จะทาํใหฉ้นัรูส้กึด ี Because someone told me it would make me feel good 13.9 

ทานเหลา้แลว้อยากสบูบุหรี/่รูส้กึเยน็/รูส้กึผอ่นคลาย  Feel like to smoke when drink alcohol/Feel cool/Feel relaxing  0.4 
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ตาราง 3.2ง ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที่สบูบหุรี่ จาํแนกตามความถี่ในการสบูบหุรี่ และจาํนวนบหุรี่ที่สบูต่อวนั 
Table  3.2d Percentage of smoking sample by frequency of smoking and number of cigarette smoke per day 
 

พฤติกรรมการสบูบหุรี่  Smoking behavior ร้อยละ Percent 
ความความถี่ในการสบูบหุรี่ช่วง 1  เดือนผา่นมา   Frequency of smoking during the last month  (n=221) 

น้อยกวา่ 1 ครัง้/สปัดาห ์Less than 1 time/week 7.2 
1 ครัง้/สปัดาห ์1 time/week 4.1 
2 ครัง้/สปัดาห ์ 2 times/week 3.6 
3-5 ครัง้/สปัดาห ์ 3-5 times/week 15.4 
ทุกวนัหรอืเกอืบทุกวนั Every day or almost every day 43.9 
มากกวา่วนัละ  1  ครัง้ More than 1 time/day 25.8 

รวม Total 100.0 

จาํนวนบหุรี่ที่สบูต่อวนัในช่วง 7 วนัที่ผา่นมา  Number of cigarette smoke per day in the past 7 days (n=221) 
ไมไ่ดส้บูเลย None  3.2 
สบูไมถ่งึ 1 มวน  Smoke less than 1 cigarette  5.9 
สบูวนัละ 1 มวน  Smoke 1 cigarette 4.1 
สบูวนัละ 2-5 มวน  Smoke 2-5 cigarettes  32.6 
สบูวนัละ 6-10 มวน  Smoke 6-10 cigarettes  30.3 
สบูวนัละ 11-20 มวน  Smoke 11-20 cigarettes  11.3 
สบูมากกว่า 20 มวน Smoke more than 20 cigarettes 12.6 

รวม Total 100.0 
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ตาราง 3.2จ ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที่สบูบหุรี่ จาํแนกตามการสบูบหุรี่เมื่ออยู่กบัพ่อแม่/ผูป้กครอง และประเภทบหุรี่ที่สบูประจาํ    
Table  3.2e Percentage of  smoking sample by smoking in the presence of parents and brand of cigarette usually smoke 
 

พฤติกรรมการสบูบหุรี่  Smoking behavior ร้อยละ Percent 

การสบูบหุรี่เมื่ออยู่กบัพ่อแม่/ผูป้กครอง  Smoking in the presence of your parents (n=187)* 
ไมเ่คยสบู Never  24.1 
สบูบางครัง้ Sometimes  57.2 
สบูบอ่ย Often  18.7 

รวม Total 100.0 
  
ประเภทบหุรี่ที่สบูประจาํ  Brand of cigarettes usually smoke (n=221) 

บุหรีโ่รงงานยีห่อ้ประจาํ  Usual brand factory cigarette 65.6 
บุหรีโ่รงงานไมม่ยีีห่อ้ประจาํ  No usual brand factory cigarette 23.1 
บุหรีม่วนเอง   Hand-rolled cigarette 8.6 
ไมรู่จ้กัยีห่อ้ / จาํไมไ่ด ้ Don’t know / can’t remember 2.7 

รวม Total 100.0 
*ไมน่บัรวม พอ่แม/่ผูป้กครองทีไ่มแ่น่ใจ/ไมท่ราบวา่วยัรุ่นสบูบุหรี ่  Exclude parents are not sure / do not know that adolescent smoking. 
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ตาราง 3.2ฉ ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที่สบูบหุรี่ จาํแนกตามแหล่งที่มาของบหุรี่  และประสบการณ์ในการซื้อบหุรี่แบ่งขาย 
Table  3.2f Percentage of smoking sample by source of cigarette and cigarette purchasing experience  
 

พฤติกรรมการสบูบหุรี่  Smoking behavior ร้อยละ Percent 

แหล่งที่มาของบหุรี่  Source of cigarette (n=221) 
ซือ้เอง   Buy for oneself 88.7 
มคีนซือ้ให ้ Someone buys for me 1.8 
ไดจ้ากเพือ่น Get cigarette from friends 8.1 
ไดจ้ากทีบ่า้น Get cigarette from home 0.9 
ไดม้าดว้ยวธิกีารอื่น Get cigarette by other ways 0.5 

รวม Total 100.0 
  

ประสบการณ์ในการซื้อบหุรี่แบ่งขายในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา   
Experience of buying single cigarettes in the past  6 months 

(n=221) 

ไมเ่คยซือ้ No 14.9 
เคยซือ้  Yes 85.1 

รวม Total 100.0 
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ตาราง 3.2ช ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที่สบูบหุรี่ จาํแนกตามความรู้สึกอยากสบูบหุรี่เป็นสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเช้า   
Table  3.2g Percentage of smoking sample by feeling like having a cigarette first thing in the morning 
 

ความรู้สึกอยากสบูบหุรี่เป็นสิ่งแรกเมื่อตื่นนอนตอนเช้า 
Feel like having a cigarette first thing in the morning 

ร้อยละ Percent 
(n=221) 

ไมเ่คย  No, never 26.7 

เคย – บางครัง้ Yes, sometimes 49.8 

เคย – เป็นประจาํ Yes, always 23.5 

รวม Total 100.0 
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ตาราง 3.3.1ก ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามอาย ุ และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.3.1a Percentage of sample by age and smoking status 
 

อาย ุ(ปี)  Age  (year) 
สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=221) (n=744) (n=965) 

     

 13 6.3 93.7 100.0 (n=48) 
 14 10.6 89.4 100.0 (n=66) 
 15 12.9 87.1 100.0 (n=132) 
 16 17.5 82.5 100.0 (n=97) 
 17 17.7 82.3 100.0 (n=96) 
 18 30.3 69.7 100.0 (n=76) 
 19 35.9 64.1 100.0 (n=64) 
 20 28.4 71.6 100.0 (n=67) 
 21 28.7 71.3 100.0 (n=94) 
 22 32.1 67.9 100.0 (n=78) 
 23 30.4 69.6 100.0 (n=69) 
 24 29.4 70.6 100.0 (n=51) 
 25 25.9 74.1 100.0 (n=27) 
     

 อายุเฉลีย่ Mean of age 19.5 18.1  
 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของอาย ุ Standard deviation of age 3.1 3.4  
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ตาราง 3.3.1ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามระดบัการศึกษา และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.3.1b Percentage of sample by educational level and smoking status  
 

ระดบัการศึกษา  
Educational level 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker 
(n=62) 

Non-smoker 
(n=498) 

Overall 
(n=560) 

ผูท้ี่กาํลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียน  Currently enrolled in school     
 ประถมศกึษาหรอืตํ่ากวา่  Primary school or lower 9.7 90.3 100.0 (n=31) 
 มธัยมศกึษาปีที ่1 Secondary school year 1 8.5 91.5 100.0 (n=47) 
 มธัยมศกึษาปีที ่2 Secondary school year 2 8.6 91.4 100.0 (n=105) 
 มธัยมศกึษาปีที ่3 Secondary school year 3 9.5 90.5 100.0 (n=105) 
 มธัยมศกึษาปีที ่4 Secondary school year 4 8.6 91.4 100.0 (n=58) 
 มธัยมศกึษาปีที ่5 Secondary school year 5 13.3 86.7 100.0 (n=83) 
 มธัยมศกึษาปีที ่6 Secondary school year 6 21.1 78.9 100.0 (n=38) 
 สงูกวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย Higher than secondary school 12.9 87.1 100.0 (n=93) 
 รวม Total 11.1 88.9 100.0 (n=560) 
 อตัราความชุกของการสบูบุหรีข่องผูท้ีก่ําลงัศกึษาอยู ่

Smoking prevalence rate of those  currently enrolled in school 
11.1  
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ตาราง 3.3.1ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามระดบัการศึกษา และสถานภาพการสบูบหุรี่ (ต่อ) 
Table  3.3.1b Percentage of sample by educational level and smoking status (continued)  
 

ระดบัการศึกษา  
Educational level 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker 
(n=159) 

Non-smoker 
(n=246) 

Overall 
(n=405) 

ผูไ้ม่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียน Not – currently enrolled in school    

 ประถมศกึษาหรอืตํ่ากวา่  Primary school or lower 66.0 34.0 100.0 (n=50) 
 มธัยมศกึษาปีที ่1 Secondary school year 1 50.0 50.0 100.0 (n=8) 
 มธัยมศกึษาปีที ่2 Secondary school year 2 50.0 50.0 100.0 (n=18) 
 มธัยมศกึษาปีที ่3 Secondary school year 3 49.3 50.7 100.0 (n=134) 
 มธัยมศกึษาปีที ่4 Secondary school year 4 0.0 100.0 100.0 (n=2) 
 มธัยมศกึษาปีที ่5 Secondary school year 5 33.3 66.7 100.0 (n= 6) 
 มธัยมศกึษาปีที ่6 Secondary school year 6 30.4 69.6 100.0 (n=115) 
 สงูกวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย Higher than secondary school 13.9 86.1 100.0 (n=72) 
 รวม Total 39.3 60.7 100.0 (n=405) 

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

39.3   
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ตาราง 3.3.1ค ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามอาชีพ และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.3.1c Percentage of sample by occupation and smoking status  
 

อาชีพ Occupation 
สบูบุหรี่ ไม่สบูบหุรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=221) (n=744) (n=965) 

    

นกัเรยีน Student 11.1 88.9 100.0  (n=560) 
ไมใ่ช่นกัเรยีน Non - student 39.3 60.7 100.0  (n=405) 

 ไมม่อีาชพี Unemployed  44.1  55.9 100.0  (n=93) 
 กรรมกร Labourer  51.2  48.8 100.0  (n=86) 
 เกษตรกรรม Agriculture  34.1  65.9 100.0  (n=85) 
 คา้ขาย / เสมยีน / งานบรกิาร Commerce/ Clerk / Service  25.3  74.7 100.0  (n=87) 

 

อืน่ๆ (งานวชิาการ/งานธุรการ/การขนสง่และคมนาคม/ลกูจา้งสว่นราชการ/
คนจดหวย/เจา้ของบา้นเชา่) Other 
(Academic/Administration/Transport & Communication 
/Government employees/ Lottery Scorer/landlord) 

 42.6  57.4 100.0  (n=54) 
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ตาราง 3.3.1ง ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามสถานภาพสมรส เขตที่อยู่อาศยั และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.3.1d Percentage of sample by marital status, residential area and smoking status  
 

ลกัษณะ 
Characteristics 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=221) (n=744) (n=965) 

สถานภาพสมรส Marital status    

 โสด Single 21.8 78.2 100.0  (n=822) 

 แต่งงาน Married 28.4 71.6 100.0  (n=134) 

 หยา่/แยก Divorced 44.4 55.6 100.0  (n=9) 

     

เขตที่อยู่อาศยั  Residential area    

 กรุงเทพฯ Bangkok 35.8 64.2 100.0  (n=159) 

 เมอืง Urban 20.1 79.9 100.0  (n=303) 

 ชนบท Rural 20.5 79.5 100.0  (n=503) 
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ตาราง 3.3.1จ อตัราความชกุของการสบูบหุรี่  จาํแนกตามภมูิภาค  เขตที่อยู่อาศยั  และเพศ 
Table  3.3.1e The prevalence rate of smoking by region, residential area and gender 
 

สถานภาพการสบูบหุรี่/ภมูิภาค 
Smoking status/Region 

เพศ Gender 
ภาพรวม 
Overall 

ชาย 
Male 

หญิง 
Female 

กรงุเทพมหานคร Bangkok 48.6 6.2 35.8  (n=159) 
ภาคกลาง Central 44.3 1.0 24.1  (n=216) 
 เขตเมอืง Urban 35.3 0.0 20.2  (n=89) 
 เขตชนบท Rural  51.6 1.6 26.8  (n=127) 
ภาคเหนือ North 33.7 0.0 18.9  (n=169) 
 เขตเมอืง Urban 33.3 0.0 16.2  (n=68) 
 เขตชนบท Rural  33.9 0.0 20.8  (n=101) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ Northeast 32.1 0.6 15.0  (n=307) 
 เขตเมอืง Urban 35.7 1.9 19.1  (n=110) 
 เขตชนบท Rural  29.8 0.0 12.7  (n=197) 
ภาคใต้ South  47.2 0.0 29.8  (n=114) 
 เขตเมอืง Urban 47.8 0.0 30.6  (n=36) 
 เขตชนบท Rural  46.9 0.0 29.5  (n=78) 
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ตาราง 3.3.1ฉ ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครวัเรือน และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.3.1f Percentage of sample by number of household member and smoking status  
 

จาํนวนสมาชิกในครวัเรือน (คน) 
Number of  household member (person) 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=221) (n=744) (n=965) 

1 – 2 19.6 80.4 100.0  (n=92) 

3 – 4 22.0 78.0 100.0  (n=640) 

5 – 12 26.6 73.4 100.0  (n=233) 

จาํนวนสมาชกิเฉลีย่ในครวัเรอืน  Mean of number of household member 3.9 3.8 3.8 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของจาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน 

Standard deviation of  number of household member 
1.2 1.2 1.2 
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ตาราง 3.3.2 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามจาํนวนผูส้บูบหุรี่ในครวัเรือน และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.3.2 Percentage of sample by number of smoker in household and smoking status  
 

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

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=221) (n=744) (n=965) 

0 18.5 81.5 100.0  (n=476) 

1 – 2 26.9 73.1 100.0  (n=475) 

3 – 4 35.7 64.3 100.0  (n=14) 

จาํนวนผูส้บูบุหรีเ่ฉลีย่ในครวัเรอืน Mean of number of smoker in household 0.8 0.6 0.6 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของจาํนวนผูส้บูบุหรีใ่นครวัเรอืน  

Standard deviation of number of smoker in household  
0.7 0.7 0.7 
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ตาราง 3.3.3 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามการมีพี่ชาย/พี่สาวสบูบหุรี่ และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.3.3 Percentage of sample by having older brothers/sisters smoke and smoking status 
 

การมีพี่ชาย/พี่สาวสบูบหุรี่ 
Having older brothers/sisters smoke 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=148)* (n=456)* (n=604)* 

มพีีช่าย/พีส่าวทีไ่มส่บูบุหรี ่ Have older brother or sister who do not smoke  19.6 80.4 100.0  (n=352) 

มพีีช่าย/พีส่าวทีส่บูบุหรี ่ Have older brother or sister who smoke 28.8 71.2 100.0  (n=191) 

ภาพรวม    Overall 22.8 77.2 100.0  (n=543) 
*ไมน่บัรวม ไมม่พีีช่าย/พีส่าว Exclude those who have no older brother or sister  
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ตาราง 3.3.4 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามจาํนวนเพื่อนสนิทที่สบูบหุรี่ และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.3.4 Percentage of sample by number of close friends who smoke  and smoking status   
 

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

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=221) (n=744) (n=965) 

ไมม่ ี None 1.4 98.6 100.0  (n=353) 

1 5.8 94.2 100.0  (n=120) 

2 6.3 93.7 100.0  (n=127) 

3 33.8 66.2 100.0  (n=154) 

4 55.0 45.0 100.0  (n=80) 

5 80.2 19.8 100.0  (n=131) 

ภาพรวม  Overall  22.9 77.1 100.0  (n=965) 
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ตาราง 3.3.5 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง   จาํแนกตามการนําคาํสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจาํวนั  และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.3.5 Percentage of sample by applying religious beliefs in daily life and smoking status 
 

การนําคาํสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจาํวนั 
Applying religious beliefs in daily life  

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ รวม 
Smoker Non-smoker Total 
(n=221) (n=744) (n=965) 

ไมเ่คยใชเ้ลย Never 42.4 57.6 100.0  (n=66) 

แทบจะไมเ่คยใชเ้ลย Almost never 40.5 59.5 100.0  (n=79) 

ใชบ้างครัง้ Sometimes 21.8 78.2 100.0  (n=628) 

ใชต้ลอดเวลา All the time 12.5 87.5 100.0  (n=192) 

ภาพรวม Overall 22.9 77.1 100.0  (n=965) 
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ตาราง 3.3.6ก ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามความรู้สึกเศร้า   ความเหน็ต่อการกระทาํของตนเอง   และสถานภาพการสบูบุหรี่ 
Table  3.3.6a Percentage of sample by feeling of sadness, opinion on self behavior and smoking status 
 

จิตลกัษณะ 
Psychological characteristic 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=221) (n=744) (n=965) 

ความรู้สึกเศร้า Feeling of sadness     

ไมเ่คยเศรา้เลย Not at all 35.7 37.1 36.8 

เศรา้บางครัง้ Once in a while 51.6 55.4 54.5 

เศรา้หลายครัง้  Many times 8.1 6.3 6.7 

เศรา้ตลอดเวลา  Most of the time 4.5 1.2 2.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
ความเหน็ต่อการกระทาํของตนเอง  Opinion on self behavior    

ทาํถูกตอ้งเป็นสว่นใหญ่ Do most things OK 50.7 71.0 66.3 

ทาํผดิพลาดหลายเรือ่ง Do many things wrong 40.7 27.3 30.4 

ทาํผดิพลาดทุกเรือ่ง Do everything wrong 8.6 1.7 3.3 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 3.3.6ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามความรู้สึกต่อตนเอง  ความรู้สึกโดดเดี่ยว และสถานภาพการสบูบุหรี่ 
Table  3.3.6b Percentage of sample by feeling about oneself, feeling alone and smoking status 
 

จิตลกัษณะ 
Psychological characteristic 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=221) (n=744) (n=965) 

    
ความรู้สึกต่อตวัเอง Feeling about myself    

ชอบตวัเอง Like myself 70.1 86.8 83.0 

ไมช่อบตวัเอง Do not like myself 26.2 10.6 14.2 

เกลยีดตวัเอง Hate myself 3.7 2.6 2.8 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 

    
ความรู้สึกโดดเดี่ยว Feeling alone     

ไมรู่ส้กึโดดเดีย่ว Not feel alone 71.1 78.5 76.8 

รูส้กึโดดเดีย่วหลายครัง้ Feel alone many times 25.3 19.5 20.8 

รูส้กึโดดเดีย่วตลอดเวลา Feel alone all the time 3.6 2.0 2.4 
รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 3.4.1 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามความรู้เรื่องผลกระทบต่อสขุภาพจากการสบูบหุรี่ และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.4.1 Percentage of sample by knowledge on health effect of smoking and smoking status   
 

ความรู้เรื่องผลกระทบต่อสขุภาพจากการสบูบหุรี่ 
Knowledge on health effect of smoking 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=221) (n=744) (n=965) 

 มกีลิน่ปากเหมน็ Bad breath 91.9 97.7 96.4 
 แก่เรว็กวา่อาย ุPremature ageing 90.0 96.2 94.8 
 โรคมะเรง็ปอดจากควนับุหรีม่อืสองในผูไ้มส่บูบุหรี ่

Lung cancer in non-smokers from second hand smoke 
89.6 95.0 93.8 

 โรคถุงลมโปง่พอง Chronic Obstructive Pulmonary Disease 89.6 94.8 93.6 
 โรคหลอดเลอืดสมองในผูส้บูบุหรี ่(ลิม่เลอืดอุดตนัในสมอง)  

Stroke in smokers (Blood clots  in the brain)  
72.9 83.6 81.1 

 โรคเสือ่มสมรรถภาพทางเพศในผูส้บูบุหรีเ่พศชาย 
Impotence in male smoker 

69.2 74.2 73.1 

 โรคหวัใจวาย Heart  failure 67.4 72.3 71.2 
 เนื้อตายและเน่า (มกัเกดิกบัอวยัวะสว่นปลายเช่น มอื เทา้ ทาํใหช้า ผวิหนงั 
เปลีย่นเป็นสดีาํและเน่า และตอ้งตดัทิง้)                                               
Gangrene (Parts of the body, usually the feet, lose feelings, turn black 
and start to decay)  

52.5 67.3 63.9 

 ทาํใหท้ารกในครรภแ์ทง้ Miscarriage (Of  a baby) 34.4 52.4 48.3 



 

103 

 

 

ตาราง 3.4.2ก ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที่เหน็ด้วยกบัความคิดเหน็เกี่ยวกบัการสบูบหุรี่ จาํแนกตามสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.4.2a Percentage of sample who agree with  statements about smoking by smoking status 
 

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการสบูบหุรี่ 
Opinion on smoking 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=221) (n=744) (n=965) 

 การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่น่ารงัเกยีจ Smoking is disgusting 18.1 55.0 46.5 
 สงัคมไทยไมย่อมรบัการสบูบุหรี ่Thai society disapproves of smoking 27.6 41.3 38.1 
 การสบูบุหรีท่าํใหค้นอายุน้อยดเูป็นผูใ้หญ่ขึน้  

Smoking makes young people look more mature 
19.0 33.9 30.5 

 คนอายรุุน่ฉนัทีไ่ดร้บัความนิยมสว่นใหญ่สบูบุหรี ่
Most of the popular people my age smoke 

29.9 16.4 19.5 

 เป็นการยอมรบัไดท้ีผู่ช้ายอายุ 15-25 ปี สบูบุหรี ่
It is acceptable for young men (aged 15-25) to smoke 

33.9 15.9 20.0 

 เป็นการยอมรบัไดท้ีผู่ห้ญงิอายุ 15-25 ปี สบูบุหรี ่
It is acceptable for young women (aged 15-25) to smoke 

2.7 4.0 3.7 

 การสบูบุหรีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของความทนัสมยั 
Smoking is a sign of being modern 

7.2 3.5 4.4 

 การสบูบุหรีช่่วยควบคมุนํ้าหนกัตวั  Smoking helps to control body weight 7.2 1.7 3.0 
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ตาราง 3.4.2ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามทศันคติต่อการสบูบหุรี่ และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.4.2b Percentage of sample by attitude towards smoking and smoking status 
 

ทศันคติต่อการสบูบหุรี่ 
Attitude towards smoking 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=221) (n=744) (n=965) 

การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ทีไ่มด่มีาก  Smoking is very bad. 24.0 57.1 49.5 

การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ทีไ่มด่ ี Smoking is bad. 49.3 37.6 40.3 

การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ทีไ่มด่ไีมเ่ลว  Smoking is normal thing. 23.1 4.6 8.8 

การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ทีด่ ี Smoking is good thing. 0.9 0.3 0.5 

การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ทีด่มีาก  Smoking is very good thing. 2.7 0.4 0.9 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 3.4.3 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อบริษทัที่ผลิตยาสบู และสถานภาพการสบูบหุรี่ 
Table  3.4.3 Percentage of sample by opinion on tobacco companies and smoking status 
 

ความคิดเหน็ต่อบริษทัที่ผลิตยาสบู 
Opinion on tobacco companies 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=221) (n=744) (n=965) 

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

31.7 61.8 54.9 

 บรษิทัทีผ่ลติยาสบูควรจาํกดัใหจ้ดัทาํซองบุหรีแ่บบเรยีบๆ หา้มใชส้สีนั
สวยงาม โดยมเีพยีงชือ่บุหรีแ่ละคาํเตอืนเกีย่วกบัสขุภาพเท่านัน้ Tobacco 
companies should be required to sell cigarettes in plain packaging 
that is, in packs with only the brand name and the health warnings, 
but without colourful designs on the  rest of the pack. 

28.1 48.5 43.8 

 บรษิทัทีผ่ลติยาสบูบดิเบอืนความจรงิเกีย่วกบัอนัตรายจากการสบูบุหรี่
Tobacco companies lie about the dangers of smoking. 

18.1 27.4 25.3 

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

10.4 16.8 15.3 

 บรษิทัทีผ่ลติยาสบูไดท้าํสิง่ทีด่ใีหแ้ก่ชุมชน                                            
Tobacco companies do good things for the community. 

11.3 7.1 8.1 



106 

 
 

ตาราง 3.5.1 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที่เคยเหน็โฆษณา/ส่งเสริมการขายบหุรี่ จาํแนกตามแหล่งโฆษณา/ส่งเสริมการขาย และสถานภาพการสบูบุหรี่ 
Table  3.5.1 Percentage of sample who ever seen advertisement/promotion of cigarette by source of advertisement/promotion of 

cigarette and smoking status 
 

แหล่งโฆษณา/ส่งเสริมการขายบหุรี่ 
Source of advertisement/promotion of cigarette 

(ตอบได้มากกว่า 1)  (Select all that apply) 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=221) (n=744) (n=965) 

 รา้นคา้ยอ่ย / รา้นคา้ใหญ่ Shops or stores 38.5 33.5 34.6 

 ผูข้ายเรต่ามทอ้งถนน Street vendors 24.4 17.5 19.1 

 ดสิโกเ้ทค / คาราโอเกะ / เลาจน์ / สถานบนัเทงิต่างๆ Entertainment venues 24.9 17.1 18.9 

 คอฟฟี่ชอ็ป Coffee shop 15.8 10.5 11.7 
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ตาราง 3.5.2 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที่เคยเหน็โฆษณา/ข่าวสารเกี่ยวกบัอนัตรายจากการสูบบุหรี่ จาํแนกตามแหล่งโฆษณา และสถานภาพ
การสูบบุหรี่ 

Table  3.5.2 Percentage of sample who ever seen advertisement/information about dangers of smoking by source of advertisement 
and smoking status 

 

แหล่งโฆษณา/ข่าวสารเกี่ยวกบัอนัตรายจากการสบูบหุรี่                 
Source of advertisement/information about dangers of smoking        

(ตอบได้มากกว่า 1) (Select all that apply) 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=221) (n=744) (n=965) 

 บนซองบุหรี ่ On cigarette pack 84.2 83.3 83.5 

 โทรทศัน์ Television 76.5 86.4 84.1 

 โปสเตอร ์Poster 62.4 66.3 65.4 

 หนงัสอืพมิพ ์/ นิตยสาร Newpapers/magazines 50.7 51.5 51.3 

 ภาพโฆษณาดา้นขา้ง / ดา้นในรถประจาํทาง On buses 59.7 59.1 59.3 

 ในโรงหนงั  ก่อนหรอืหลงัฉายภาพยนตร ์Before or after film show 45.2 41.8 42.6 

 ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ Billboards 46.2 45.4 45.6 

 ดสิโกเ้ทค / คาราโอเกะ / เลาจน์ / สถานบนัเทงิต่างๆ  Entertainment venues 40.3 32.9 34.6 

 วทิยุ Radio 31.7 32.9 32.6 



108 

 
 

ตาราง 3.5.3ก ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามการเคยเหน็หรือได้ยินเกี่ยวกบัการรณรงค ์“บหุรี่ติดง่าย  เลิกยาก  อย่าเริ่มเลยดีกว่า” และ
สถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table 3.5.3a Percentage of sample by ever seen or heard anything about the campaign “It is easy to become addicted, and it is difficult to 
quit smoking, so it is better not to start” and smoking status 

การเคยเหน็หรือได้ยินเกี่ยวกบัการรณรงค ์
“บหุรี่ติดงา่ย  เลิกยาก  อย่าเริ่มเลยดีกว่า” 

Ever seen or heard anything about the campagin 
“It is easy to become addicted, and it is difficult to quit smoking,  

so it is better not to start”  

สบูบหุรี่ 
Smoker 
(n=166)* 

ไม่สบูบหุรี่ 
Non-smoker 

(n=586)* 

ภาพรวม 
Overall 
(n=752)* 

เคย  Yes 65.7 64.0 64.4 

ไมเ่คย No 34.3 36.0 35.6 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
*ไมน่บัรวม  จาํไมไ่ด ้ Exclude cannot remember 
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ตาราง 3.5.3ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามความเกี่ยวข้องกบัการรณรงค ์“บหุรี่ติดงา่ย  เลิกยาก  อย่าเริ่มเลยดีกว่า”  และสถานภาพ
การสบูบหุรี่ 

Table  3.5.3b Percentage of sample by relevance with the campaign “It is easy to become addicted, and it is difficult to quit smoking, so it is 
better not to start” and smoking status 

 

ความเกี่ยวข้องกบัการรณรงค ์
“บหุรี่ติดงา่ย  เลิกยาก  อย่าเริ่มเลยดีกว่า” 

Self relevantion to the campaign of  
“It is easy to become addicted, and it is difficult to quit smoking,  

so it is better not to start” 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=178)* (n=591)* (n=769)* 

ไมเ่กีย่วขอ้งเลย Not  at all relevant to you 12.4 28.9 25.1 

เกีย่วขอ้งบา้ง  Somewhat  relevant  to  you 55.6 36.9 41.2 

เกีย่วขอ้งมาก  Very  relevant to you  32.0 34.2 33.7 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
* นบัรวมเฉพาะ  เคยเหน็การรณรงค ์“บุหรีต่ดิงา่ย  เลกิยาก  อยา่เริม่เลยดกีว่า”   Include only those have ever seen the campaign “It is easy to become 
addicted, and it is difficult to quit smoking, so it is better not to start”.  
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ตาราง 3.5.3ค ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามผลของการรณรงค ์“บหุรี่ติดง่าย  เลิกยาก  อย่าเริ่มเลยดีกว่า” ทาํให้วยัรุ่นไม่อยากสบูบหุรี่ 
และสถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table  3.5.3c Percentage of sample by result of the campaign “It is easy to become addicted, and it is difficult to quit smoking, so it is better 
not to start” to discourage  youth from smoking and smoking status 

 

ผลของการรณรงค ์
“บหุรี่ติดงา่ย  เลิกยาก  อย่าเริ่มเลยดีกว่า”ทาํให้วยัรุ่นไม่อยากสบูบหุรี่ 

Result the campaigned “It is easy to become addicted,  
and it is difficult to quit smoking, so it is better not to start”  

on discourag  youth  from smoking 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=178)* (n=591)* (n=769)* 

ไมม่ผีลเลย  Not at all 12.9 18.4 17.2 

มผีลเลก็น้อย A little 71.9 72.1 72.0 

มผีลมาก A lot 15.2 9.5 10.8 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
* นบัรวมเฉพาะ  เคยเหน็การรณรงค ์“บุหรีต่ดิงา่ย  เลกิยาก  อยา่เริม่เลยดกีว่า”    Include only  those ever seen  the campaign “It is easy to become addicted, 
and it is difficult to quit smoking, so it is better not to start”. 
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ตาราง 3.5.4ก ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามการเคยเหน็หรือได้ยินเกี่ยวกบัการรณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่  “ทาํไมผูใ้หญ่เตือนเดก็ว่า
บหุรี่ไม่ดี  แล้วผูใ้หญ่ไม่ยอมเลิกสบูบหุรี่”   และสถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table  3.5.4a Percentage of sample by ever seen or heard anti-smoking advertising campaign “Why adults warn kids that cigarette is bad, 
but not quit themselves” and smoking status 

 

การเคยเหน็หรือได้ยินเกี่ยวกบัการรณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่   
“ทาํไมผูใ้หญ่เตือนเดก็ว่าบหุรี่ไม่ดี  แล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมเลิกสบูบหุรี่”  

Ever seen or heard anti-smoking advertising 
the “Why adults warn kids that cigarette is bad,  

but not quit themselves”  

สบูบหุรี่ 
Smoker 
(n=172)* 

ไม่สบูบหุรี่ 
Non-smoker 

(n=618)* 

ภาพรวม 
Overall 
(n=792)* 

เคย  Yes 59.8 49.5 51.8 

ไมเ่คย  No 40.2 50.5 48.2 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
*ไมน่บัรวม  จาํไมไ่ด ้  Excluded cannot remember 
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ตาราง 3.5.4ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามความเกี่ยวข้องกบัการรณรงค ์“ทาํไมผู้ใหญ่เตือนเดก็ว่าบหุรี่ไม่ดี  แล้วผูใ้หญ่ไม่ยอมเลิกสบู
บหุรี่”  และสถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table  3.5.4b Percentage of sample by relevance with the campaign “Why adults warn kids that cigarette is bad, but not quit themselves” 
and smoking status 

 
ความเกี่ยวข้องกบัการรณรงค ์

“ทาํไมผูใ้หญ่เตือนเดก็ว่าบหุรี่ไม่ดี  แล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมเลิกสบูบหุรี่” 
Self relevance to the campaign of 

 “Why adults warn kids that cigarette is bad, but not quit themselves” 

สบูบหุรี่ ไม่สบูบหุรี่ ภาพรวม 
Smoker Non-smoker Overall 
(n=104)* (n=306)* (n=410)* 

ไมเ่กีย่วขอ้งเลย Not at all relevant to you 5.8 24.8 20.0 

เกีย่วขอ้งบา้ง  Somewhat relevant to you 70.2 39.9 47.6 

เกีย่วขอ้งมาก  Very relevant to you  24.0 35.3 32.4 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
* นบัรวมเฉพาะ  เคยเหน็การรณรงค ์“ทาํไมผูใ้หญ่เตอืนเดก็ว่าบุหรีไ่มด่ ี แลว้ผูใ้หญ่ไมย่อมเลกิสบูบุหรี ่Include only  those ever seen  the campaign “Smoking 
is warned to kids by adults as being harmful but why don’t  adult  smokers quit”.  
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ตาราง 3.5.4ค ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามผลของการโฆษณารณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่  “ทาํไมผูใ้หญ่เตือนเดก็ว่าบหุรี่ไม่ดี  แล้ว
ผูใ้หญ่ไม่ยอมเลิกสบูบหุรี่” มีผลทาํให้วยัรุ่นไม่อยากสบูบหุรี่  และสถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table  3.5.4c Percentage of sample by result of anti-smoking campaign  “Why adults warn kids that cigarette is bad, but not quit themselves” 
and smoking status 

 
ผลของการโฆษณารณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่  

“ทาํไมผูใ้หญ่เตือนเดก็ว่าบหุรี่ไม่ดี  แล้วผูใ้หญ่ไม่ยอมเลิกสบูบหุรี่”  
มีผลทาํให้วยัรุ่นไม่อยากสบูบหุรี่ 

Result of  anti-smoking campaign  
“Why adults warn kids that cigarette is bad, but not quit themselves” 

on discourage  youth  from smoking  

สบูบหุรี่ 
Smoker 
(n=104)* 

ไม่สบูบหุรี่ 
Non-smoker 

(n=306)* 

ภาพรวม 
Overall 
(n=410)* 

ไมม่ผีลเลย  Not at all 7.7 18.0 15.4 

มผีลเลก็น้อย A little 78.8 72.2 73.9 

มผีลมาก A lot 13.5 9.8 10.7 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
* นบัรวมเฉพาะ  เคยเหน็การรณรงค ์“ทาํไมผูใ้หญ่เตอืนเดก็ว่าบุหรีไ่มด่ ี แลว้ผูใ้หญ่ไมย่อมเลกิสบูบุหรี”่  Include only  those ever seen  the campaign 
“Smoking is warned to kids by adults as being harmful but why don’t  adult  smokers quit”.  
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ตาราง 3.5.4ง ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามผลของการรณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่  “ทาํไมผูใ้หญ่เตือนเดก็ว่าบหุรี่ไม่ดี  แล้วผูใ้หญ่ไม่
ยอมเลิกสบูบหุรี่” นําไปสู่การพดูคยุระหว่างสมาชิกในครอบครวัเกี่ยวกบัการสบูบหุรี่และสขุภาพ  และสถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table 3.5.4d Percentage of sample by result of anti – smoking campaign “Why adults warn kids that cigarette is bad, but not quit 
themselves” lead to discussion amongst your family about smoking and health and smoking status 

 

ผลของการรณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่ “ทาํไมผูใ้หญ่เตือนเดก็ว่าบหุรี่ไม่ดี  
แล้วผูใ้หญ่ไม่ยอมเลิกสบูบหุรี่” นําไปสู่การพดูคยุระหว่างสมาชิกใน

ครอบครวั  เกี่ยวกบัการสบูบหุรี่และสขุภาพ 
Result of  anti – smoking campaign “Why adults warn kids  

that cigarette is bad, but not quit themselves” 
 lead to discussion amongst your family about smoking 

สบูบหุรี่ 
Smoker 
(n=104)* 

ไม่สบูบหุรี่ 
Non-smoker 

(n=306)* 

ภาพรวม 
Overall 
(n=410)* 

ไมใ่ช่  No 34.0 35.4 35.0 

ใช ่ Yes 66.0 64.6 65.0 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
* ไมน่บัรวม ไมเ่คยเหน็การรณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี ่ Exclude those have never seen anti-smoking campaign.  
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ตาราง 3.5.4จ ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามผลของการรณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่ “ทาํไมผูใ้หญ่เตือนเดก็ว่าบหุรี่ไม่ดี  แล้วผูใ้หญ่ไม่
ยอมเลิกสบูบหุรี่” นําไปสู่การพดูคยุระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อนเกี่ยวกบัการสบูบหุรี่และสขุภาพ  และสถานภาพการสบูบหุรี่ 

Table 3.5.4e Percentage of sample by result of anti – smoking campaign “Why adults warn kids that cigarette is bad, but not quit 
themselves” lead to discussion amongst your friend about smoking and health and smoking status 

 
ผลของการรณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่ “ทาํไมผูใ้หญ่เตือนเดก็ว่าบหุรี่ไม่ดี  

แล้วผูใ้หญ่ไม่ยอมเลิกสบูบหุรี่” นําไปสู่การพดูคยุระหว่างสมาชิก 
ในกลุ่มเพื่อน   เกี่ยวกบัการสบูบหุรี่และสขุภาพ  

Result of anti – smoking campaign “Why adults warn kids 
 that cigarette is bad, but not quit themselves”  

lead to discussion amongst your friend about smoking and health 

สบูบหุรี่ 
Smoker 
(n=104)* 

ไม่สบูบหุรี่ 
Non-smoker 

(n=306)* 

ภาพรวม 
Overall 
(n=410)* 

ไมใ่ช่ No 37.9 34.4 35.3 

ใช ่Yes 62.1 65.6 64.7 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
* ไมน่บัรวม ไมเ่คยเหน็การรณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี ่  Exclude those have never seen anti-smoking campaign.  
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ตาราง 3.5.5 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามผลของการรณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่ที่มีผลต่อการสบูบหุรี่ในอนาคต  และสถานภาพการ
สบูบหุรี่ 

Table 3.5.5 Percentage of sample by result of anti-smoking campaign on smoking in future and smoking status 
 

ผลของการรณรงคต์่อต้านการสบูบหุรี่ที่มีผล 
ต่อการสบูบหุรี่ในอนาคต 

Result of anti-smoking campaign on smoking in future 

สบูบหุรี่ 
Smoker 
(n=219)* 

ไม่สบูบหุรี่ 
Non-smoker 

(n=735)* 

ภาพรวม 
Overall 
(n=954)* 

โอกาสทีจ่ะสบูบุหรีใ่นอนาคตน้อย                                                           
Less likely to smoke in the future 

71.7 35.2 43.6 

โอกาสทีจ่ะสบูบุหรีใ่นอนาคตเพิม่มากขึน้                                                  
More likely to smoke in the future 

11.9 3.6 5.5 

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

16.4 61.2 50.9 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 
*ไม่นบัรวม  ไม่ทราบเกี่ยวกบัการรณรงค์ Exclude do not know anything about the campaign.  
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ตาราง 3.6 ปัจจยัเส่ียงของการสบูบหุร่ีของกลุ่มตวัอย่างในการสาํรวจรอบท่ี 6 
Table  3.6 Risk factors of youth smoking in Wave 6 surveys 

ตวัแปร 
Variables 

การสาํรวจรอบท่ี 6 
 Wave 6 survey 

Model1 Model2 Model3 
(n=436) (n=436) (n=436) 

ลกัษณะทางประชากร    
  อายุ  Age      0.97 
  เพศ Gender (อา้งองิ : เพศหญงิ  ref = female)   21.57*** 
  เขตทีอ่ยูอ่าศยั Residential area                                    

(อา้งองิ : เขตชนบท ref = rural) 
   

- เขตเมอืง urban     0.95 
  สถานภาพการศกึษา Educational status                                

(อา้งองิ : นกัเรยีน  ref = student) 
    8.71*** 

ปัจจยัภายใน    
  ความรูส้กึต่อตนเอง Feeling about oneself                        

(อา้งองิ : ชอบตวัเอง ref: Like myself)  
   

-  ไมช่อบตวัเอง  Do not like myself   2.63**    1.80 
-  เกลยีดตวัเอง  Hate myself   5.36*    1.21 

  ความเหน็ต่อสิง่ทีต่นเองกระทาํ   
Opinion on self doing                                              
(อา้งองิ : ทาํถกูตอ้งเป็นสว่นใหญ่  ref: Do most things ok) 

   

-  ทาํผดิพลาดหลายเรือ่ง  Do some things wrong   1.55    3.04* 
-  ทาํผดิพลาดทุกเรือ่ง  Do everything wrong   2.62    1.18 

  ความรูส้กึเศรา้ Feeling of sadness                                         
(อา้งองิ : ไมเ่ศรา้เลย  ref: Not sad at all) 

   

-  เศรา้บางครัง้  Sad once in a while   0.65    0.68 
-  เศรา้หลายครัง้  Sad many times   0.71    1.59 
-  เศรา้ตลอดเวลา  Sad most of the time   1.59    1.50 

  ความคดิเหน็ต่อการสบูบุหรี ่ Opinion on smoking                
(อา้งองิ : ไมด่มีาก   ref: Very bad) 

   

-  การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ไมด่ ี Bad   2.78***    2.81* 
-  การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ธรรมดา  Normal 12.33***    8.15*** 

* มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05   Significant at 0.05 level          ** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.01 Significant at 0.01 level   
*** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.001 Significant at 0.001 level 
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ตาราง 3.6 ปัจจยัเส่ียงของการสบูบหุร่ีของกลุ่มตวัอย่างในการสาํรวจรอบท่ี 6  (ต่อ)  
Table  3.6 Risk factors of youth smoking in Wave 6 surveys (Continued)  
 

ตวัแปร 
Variables 

การสาํรวจรอบท่ี 6 
 Wave 6 survey 

Model1 Model2 Model3 
(n=436) (n=436) (n=436) 

ปัจจยัภายนอก    
  จาํนวนเพือ่นสนิททีส่บูบุหรี ่Number of close friends smoke      3.24***     2.67***
  จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนทีส่บูบุหรี ่ Number of smoker in 

household  
     1.08     1.51 

  มพีีช่ายหรอืพีส่าวสบูบุหรี ่Older sibling smoke       0.79     0.84 
  พืน้ทีท่ีอ่นุญาตใหส้บูบุหรีใ่นบา้น   Home area allowed to 

smoke  (อา้งองิ : ไมอ่นุญาตใหส้บูบุหรีทุ่กพืน้ที ่ ref= Not  
allowed everywhere) 

   

- อนุญาตใหส้บูบุหรีใ่นบา้น  Allowed anywhere      2.19     1.69 
- อนุญาตใหส้บูไดบ้างเวลา/บางพืน้ทีใ่นบา้น   Allowed  

some place/ sometimes 
     1.17     1.40 

  จาํนวนแหลง่ทีเ่คยเหน็การโฆษณาบุหรี/่สง่เสรมิการขายบุหรี ่ 
Number of media outlets seen tobacco advertisement 

     0.96     1.09 

  จาํนวนแหลง่ทีเ่คยเหน็การโฆษณา/ขา่วสารเกีย่วกบัอนัตราย
จากการสบูบุหรี ่ Number of media outlets seen 
information about danger of smoking 

     0.92     0.98 

  ความถีใ่นการเหน็ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่Frequence of 
notice  health warning on cigarette pack                       
(อา้งองิ : ไมเ่คยเหน็เลย   ref: never) 

   

-  เหน็นานๆ ครัง้  Rarely      0.78     0.16 
-  เหน็บางครัง้  Sometimes      0.42     0.07* 
-  เหน็บ่อย  Often      1.35     0.27 
- เหน็บอ่ยมาก Very often      1.29     0.51 

- 2 log likelihood 416.95*** 275.47*** 188.81*** 
n 436 436 436 

* มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05   Significant at 0.05 level          ** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.01 Significant at 0.01 level   
*** มนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.001 Significant at 0.001 level 
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ตาราง 3.7.1ก ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที่มีอายรุะหว่าง 13 -17  ปี  จาํแนกตามอตัราความชกุของการสบูบหุรี่  และรอบการสาํรวจ 
Table  3.7.1a  Percentage of sample age between 13-17 years  by smoking prevalence rate and survey round 
 

อตัราความชกุ
ของ     

การสบูบหุรี่ 
Smoking 

prevalence rate 

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย   
Male 

หญิง  
Female

รวม 
Total 

ชาย   
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย   
Male 

หญิง  
Female

รวม 
Total 

ชาย   
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย   
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

(n
=5

23
) 

(n
=4

77
) 

(n
=1

,00

(n
=4

35
) 

(n
=3

99
) 

(n
=8

34
) 

(n
=4

14
) 

(n
=3

56
) 

(n
=7

70
) 

(n
=2

56
) 

(n
=2

32
) 

(n
=4

88
) 

(n
=2

30
) 

(n
=2

00
) 

(n
=4

30
) 

(n
=2

16
) 

(n
=2

06
) 

(n
=4

22
) 

สบูบุหรี ่ 
Smoker 

20.3 1.5 11.3 23.4 1.5 12.9 24.4 0.3 13.2 28.9 3.0 16.6 27.8 1.5 15.6 25.5 1.0 13.5 

ไมส่บูบุหรี ่ 
Non – smoker 

79.7 98.5 88.7 76.6 98.5 87.1 75.6 99.7 86.8 71.1 97.0 83.4 72.2 98.5 84.4 74.5 99.0 86.5 

รวม Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 3.7.1ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที่สบูบหุรี่ อายรุะหว่าง 13-17 ปี จาํแนกตามภมูิภาค  เพศ และรอบการสาํรวจ 
Table  3.7.1b  Percentage of smoking sample age between 13-17 years by region, gender and survey round 
สภานภาพ 
การสบูบหุรี่/
ภมูิภาค  

Smoking 
status/ Region  

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

ชาย 
Male 

หญิง  
Female 

รวม 
Total 

กรงุเทพมหานคร 
Bangkok 38.2 8.3 

(n=104) 
27.9 25.0 12.5 

(n=84) 
20.2 29.2 3.0 

(n=81) 
18.5 33.8 5.6 

(n=104)
24.0 25.8 2.6 

(n=104) 
17.3 37.5 8.3 

(n=72) 
27.8 

                   

ภาคกลาง  
Central 16.4 0.9 

(n=232)
8.6 22.1 2.0 

(n=205)
12.2 19.8 0.0 

(n=164) 
11.0 17.6 2.1 

(n=98) 
10.2 40.0 2.8 

(n=76) 
22.4 27.3 0.0 

(n=64) 
14.1 

                   

ภาคเหนือ  
North 19.8 1.1 

(n=184)
10.9 18.9 0.0 

(n=163)
10.4 19.5 0.0 

(n=153) 
10.5 9.1 0.0 

(n=78) 
5.1 8.8 0.0 

(n=65) 
4.6 22.6 0.0 

(n=67) 
10.4 

                   

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 
Northeast 18.4 1.7 

(n=352)
10.2 24.5 0.0 

(n=284)
12.3 27.9 0.0 

(n=245) 
13.9 38.7 4.4 

(n=152)
18.4 29.8 1.4 

(n=128) 
14.1 17.7 0.0 

(n=176) 
8.0 

                   

ภาคใต้  
South  13.8 0.0 

(n=128)
6.3 30.4 0.0 

(n=98) 
14.3 26.8 0.0 

(n=127) 
15.0 45.2 0.0 

(n=56) 
25.0 33.3 0.0 

(n=57) 
19.3 28.0 0.0 

(n=43) 
16.3 
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ตาราง 3.7.2ก ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามประสบการณ์ซื้อบหุรี่  และรอบการสาํรวจ   
Table  3.7.2a Percentage of sample by experience of buying cigarettes  and  survey round  
 

ประสบการณ์ซื้อบหุรีใ่นช่วง 30 วนัทีผ่า่นมา 
Experience of buying cigarettes in the past 30 days 

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 
(n=1,000)* (n=834)* (n=770)* (n=488)* (n=430)* (n=422)* 

เคยซือ้ Yes 43.5 43.5 43.7 44.7 44.7 32.9 
ไมเ่คยซือ้ No 56.5 56.5 56.3 55.3 55.3 67.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
*นบัรวมเฉพาะอายตุํา่กวา่ 18 ปี  Include only have age lower than 18 years 
 

ตาราง 3.7.2ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามประสบการณ์ถกูปฏิเสธการขายบหุรี่เพราะอายตุํา่กว่า 18 ปี   และรอบการสาํรวจ    
Table 3.7.2b Percentage of sample by experience of being refused to sell cigarette because of being younger than 18 years old and survey round 
 

ประสบการณ์ถกูปฏิเสธการขายบหุรี่  
ในช่วง 30 วนัที่ผา่นมา* 

Experience of buying cigarettes in the past 30 days 

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 

(n=576) #,* (n=557) #,* (n=451) #,* (n=403) #,* (n=253) #,* (n=207) #,* 

ไมเ่คยถกูปฏเิสธ No 45.3 49.9 55.9 68.5 61.3 68.1 
เคยถูกปฏเิสธ  Yes 54.7 50.1 44.1 31.5 38.7 31.9 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
# ตวัอยา่งอายุตํา่กวา่ 18 ปี ทีเ่คยซื้อบุหรี ่  Age lower than 18 years who ever bought cigarette 
*ไมน่บัรวม ไมเ่คยพยายามซื้อบุหรีใ่นช่วง 30 วนัทีผ่า่นมา  Exclude never tried to buy cigarettes in the last 30 days 
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ตาราง 3.7.2ค ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที่สบูบหุรี่  จาํแนกตามแหล่งที่มาของบหุรี่ และรอบการสาํรวจ 
Table 3.7.2c  Percentage of smoking sample by source of cigarette  and  survey round 
 
 

แหล่งที่มาของบหุรี่  Source of cigarette 
Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 
(n=121) (n=142) (n=201) (n=206) (n=216) (n=221) 

ซือ้เอง   Buy for oneself 38.0 61.3 68.2 72.8 87.5 88.7 

มคีนซือ้ให ้ Someone buys for me 9.9 7.0 6.5 3.9 2.3 1.8 

ไดจ้ากเพือ่น Get cigarettes from friends 47.9 29.6 21.9 19.9 9.7 8.1 

ไดจ้ากทีบ่า้น Get cigarettes from home 3.3 1.4 3.0 2.4 0.5 0.9 

ไดม้าดว้ยวธิกีารอื่น Get cigarette another way 0.8 0.7 0.5 1.0 0.0 0.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตาราง 3.7.3 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามการเคยเหน็การวางโชวบ์หุรี่ ณ จดุขาย และรอบการสาํรวจ  
Table  3.7.3 Percentage of sample by ever seen tobacco products displayed at point of sale and survey round  
 

การเคยเหน็การวางโชวบ์หุรี่ ณ จดุขาย 
Ever seen tobacco products displayed at point of sale 

Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 
(n=961)* (n=1,094)* (n=957)* (n=928)* (n=932)** 

ไมเ่คย No 51.7 45.4 49.3 38.4 35.0 
เคย Yes 48.3 54.6 50.7 61.6 65.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
* ไมน่บัรวม  ไมท่ราบ/ไมต่อบ  Exclude  do not know/do not answer  
** ไมน่บัรวม  ไมไ่ดไ้ปรา้นคา้ (จาํนวน 33 ราย)  Exclude did not went to the shop (33 cases) 
  

ตาราง 3.7.4ก ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามการจาํกดัพืน้ที่สบูบหุรี่ในบา้น และรอบการสาํรวจ    
Table  3.7.4a   Percentage of sample by home smoking restriction  and  survey round  
 

การจาํกดัพืน้ที่สบูบหุรี่ในบา้น  
Home smoking restriction 

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 
(n=1,000) (n=960)* (n=1,094)* (n=958) (n=963) (n=965) 

สบูบุหรีไ่ดท้กุพืน้ที ่Smoking is allowed everywhere. 13.0 12.6 10.0 8.2 8.0 9.5 

สบูบุหรีไ่ดบ้างพืน้ที ่Smoking is allowed somewhere. 59.7 23.8 30.3 26.0 24.5 29.7 

ไมใ่หส้บูบุหรีใ่นบา้น Smoking is not allowed anywhere. 27.3 63.6 59.8 65.8 67.5 60.8 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
* ไมน่บัรวม  ไมท่ราบ/ไมต่อบ  Exclude do not know/do not answer   
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ตาราง 3.7.4ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อการรณรงค ์“บา้นปลอดบหุรี่” ของรฐับาล  และรอบการสาํรวจ    
Table  3.7.4b    Percentage of sample by opinion on the government’s smoke free homes campaign and survey round 
 

ความคิดเหน็ต่อการรณรงค ์“บา้นปลอดบหุรี่” ของรฐับาล 
Opinion that government should encourage smoke free homes campaign 

Wave 5 Wave 6 
(n=963) (n=965) 

ควร Yes 94.2 93.8 

ไมค่วร No 5.8 6.2 

รวม 100.0 100.0 
 
 
 

ตาราง 3.7.4ค ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามความคิดเหน็ต่อการรณรงค ์“โรงเรียนปลอดบหุรี่” ของรฐับาล  และรอบการสาํรวจ    
Table  3.7.4c    Percentage of sample by opinion on government’s smoke free schools campaign and survey round 
 

ความคิดเหน็ต่อการรณรงค ์“บา้นปลอดบหุรี่” ของรฐับาล 
Opinion that government should encourage smoke free schools campaign 

Wave 5 Wave 6 
(n=963) (n=965) 

ควร Yes 95.6 95.5 

ไมค่วร No 4.4 4.5 

รวม 100.0 100.0 
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ตาราง 3.7.5ก ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามความถี่ของการเหน็ฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่  และรอบการสาํรวจ   
Table  3.7.5a   Percentage of sample by frequence of seeing warning label on cigarette pack  and  survey round  
 

ความถี่ของการเหน็ฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ 
Frequence of seeing warning label on cigarette pack 

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 
(n=1,000) (n=961)* (n=1,096) (n=958) (n=963) (n=965) 

ไมเ่คยเหน็  Never 19.9 7.8 9.0 5.2 17.5 21.5 
เคยเหน็นานๆ ครัง้  Rarely 19.7 18.6 19.4 16.7 19.7 20.0 
เคยเหน็บา้งบางครัง้  Sometimes 28.1 27.4 25.1 24.0 20.8 22.7 
เคยเหน็บอ่ย Often 19.2 25.3 26.6 28.7 23.5 19.9 
เคยเหน็บอ่ยมาก  Very often   13.1 20.9 19.9 25.4 18.5 15.9 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
* ไมน่บัรวม  ไมท่ราบ/ไมต่อบ  Exclude do not know/do not answer 
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ตาราง 3.7.5ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามผลของฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ที่ทาํให้คิดถึงอนัตรายต่อสขุภาพจากการสบูบหุรี่  และ            
รอบการสาํรวจ   

Table  3.7.5b   Percentage of sample by effect of warning label on thinking about danger of smoking and survey round 
 

ผลของฉลากคาํเตือนบนซองบหุรี่ที่ทาํให้คิดถึง
อนัตรายต่อสขุภาพจากการสบูบหุรี่   

Effect of warning label on thinking about danger of 
smoking 

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 
(n=1,000) (n=961)* (n=1,096) (n=958) (n=963) (n=758) 

ไมเ่คยคดิ Not at all 10.5 7.2 6.3 5.6 3.3 6.7 
คดิบา้งเลก็น้อย  A little 50.6 47.0 41.5 44.9 43.1 45.4 
คดิมาก  A lot 38.9 43.4 49.9 48.2 52.8 47.5 
ไมเ่คยเหน็ฉลากคาํเตอืนดา้นสขุภาพบนซองบุหรี ่  
Never seen any  warning labels 

0.0 2.4 2.3 1.3 0.8 0.4 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
* ไมน่บัรวม ไมเ่คยสงัเกตซองบุหรีใ่นช่วง 1 เดอืนทีผ่า่นมาและไมท่ราบ/ไมต่อบ  Exclude never noticed on cigarette pack in the last month and do not 
know/do not answer 
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ตาราง 3.7.5ค ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง  จาํแนกตามผลของฉลากคาํเตือนที่ทาํให้คนในวยัเดียวกนัไม่คิดที่จะสบูบหุรี่  และรอบการสาํรวจ    
Table  3.7.5c   Percentage of sample by effect of warning label on discouraging teenager from smoking  and survey round  
 

ผลของฉลากคาํเตือนที่ทาํให้คนในวยัเดียวกนั 
ไม่คิดที่จะสบูบหุรี่   

Effect of warning label on discourage people your age  
from smoking 

Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 
(n=961)* (n=1,072)* (n=958) (n=794)* (n=758) 

ไมม่ผีลเลย  Not at all 19.1 19.8 19.6 22.3 21.5 
มผีลเลก็น้อย  A little 60.5 59.2 65.2 61.2 64.8 
มผีลมาก  A lot 20.4 21.0 15.2 15.5 13.2 
ไมเ่คยเหน็ฉลากคาํเตอืนดา้นสขุภาพบนซองบุหรี ่     
Never seen any warning labels 

0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
* ไมน่บัรวม  ไมเ่คยสงัเกตซองบุหรีใ่นชว่ง 1 เดอืนทีผ่่านมา และไมท่ราบ/ไมต่อบ   Exclude  never noticed on cigarette pact in the last month and  do not 
know/do not answer 
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ตาราง  3.7.6ก. ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามความถี่ในการเหน็โฆษณา/ส่งเสริมการขายบหุรี่  และรอบการสาํรวจ   
Table  3.7.6a.  Percentage of sample by frequence of noticing advertisement of cigarette  and  survey round  
 

ความถี่ในการเหน็โฆษณาบหุรี่ ในช่วง 12 เดือนที่ผา่นมา 
Frequence of seeing advertisement  

in the past 12 months 

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 
(n=944)* (n=916)* (n=1,018)* (n=897)* (n=898)* (n=858)* 

ไมเ่คยเหน็  Never 65.5 58.2 65.0 59.0 58.7 60.3 
เคยเหน็บา้งบางครัง้ Sometimes 30.3 36.1 30.0 34.1 34.3 33.7 
เคยเหน็บอ่ย  Often 4.2 5.7 5.0 6.9 7.0 6.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
*ไมน่บัรวม ไมค่อ่ยไปดกูฬีา มหกรรมแสดงสนิคา้ คอนเสริต์ งานในชมุชน   Exclude do not watch sports, Expo shows, concerts, and in the community. 
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ตาราง 3.7.6ข ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามแหล่งที่เคยเหน็โฆษณาบหุรี่  และรอบการสาํรวจ   
Table 3.7.6b Percentage of sample by source of noticing cigarette advertisement and survey round 
 

แหล่งที่เคยเหน็การโฆษณาบหุรี่  
ในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา 

Source of ever seen cigarette advertisement  
in the past 6 months  

(ตอบได้มากกว่า 1) (Select all that apply) 

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 
(n=1,000) (n=961) (n=1,096) (n=958) (n=963) (n=965 ) 

รา้นคา้ยอ่ย/รา้นคา้ใหญ่ Shops and stores 28.4 50.3 19.0 36.2 37.2 34.6 
ดสิโกเ้ทค/คาราโอเกะ เลาจน์/สถานบนัเทงิต่างๆ  
Discos/Karaoke/ Lounges/ other entertainment 
venues 

18.4 27.1 9.2 18.5 21.8 18.9 

ผูข้ายเรต่ามทอ้งถนน Street vendor 17.0 26.3 13.5 17.7 22.3 19.1 
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ตาราง 3.7.6ค ร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามการเคยเหน็นักแสดง/ดาราสบูบหุรี่  เวลาที่ดโูทรทศัน์  วิดีโอ  หรือภาพยนตร ์ และรอบการสาํรวจ 
Table 3.7.6c Percentage of sample by ever seen images  of  actors  smoking when  you  watch TV, VDO or cinemas  and  survey round  
 

การเคยเหน็นักแสดง/ดารา สบูบหุรี่   
เวลาที่ดโูทรทศัน์  วิดีโอ  หรือภาพยนตร ์  
Ever seen images of actors smoking  
when you  watch TV, VDO or cinemas 

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 
(n=982) (n=949) (n=1,083) (n=942) (n=944) (n=933) 

ไมเ่คยเหน็  Never 37.5 18.3 20.9 14.0 19.3 27.2 
เคยเหน็บา้งบางครัง้  Sometimes 37.3 70.3 57.8 63.5 67.4 61.2 
เคยเหน็บอ่ย  Often 25.3 11.3 21.4 22.5 13.3 11.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ไมน่บัรวม  ไมค่อ่ยไดด้โูทรทศัน์ วดีโีอ ภาพยนตร ์  Exclude rarely watch television video movies. 
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ภาคผนวก ข 
แบบสาํรวจครวัเรือนกลุ่มตวัอย่างเก่า 

 

 
 
 

 

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายการควบคมุการบริโภคยาสบูในประเทศไทย 
แบบสาํรวจครวัเรือนกลุ่มตวัอย่างเก่า 

(Household Recontact Form) 

MODULE  A 
Form Completed  
Interviewer - 

ขอ้มลูจากรอบที ่5       
 ภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมูบ่า้น ลาํดบัครวัเรอืน 

 

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

 

บนัทึกการติดตาม (บนัทึกหลงัการเย่ียมครวัเรือนแต่ละครัง้) 

ครัง้ที ่ วนั/เดอืน/ปี เวลา หมายเหตุ 
นดัครัง้ต่อไป 

วนั/เดอืน/ปี เวลา 
1.      
2.      
3.      
4.      

 

จาํนวนเดก็ทีอ่ายไุมเ่กนิ 5 ปี ในครวัเรอืน    ........ 
จาํนวนเดก็ทีอ่ายรุะหว่าง6-12ปี ในครวัเรอืน ........ 
จาํนวนเดก็ทีอ่ายรุะหว่าง13-17ปี ในครวัเรอืน........ 

จาํนวนผูช้ายทีส่บูบุหรีท่ีม่อีาย1ุ8 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน  ........ 
จาํนวนผูห้ญงิทีส่บูบุหรีท่ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน ........
จาํนวนผูช้ายทีไ่มส่บูบุหรีท่ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน...... 
จาํนวนผูห้ญงิทีไ่มส่บูบุหรีท่ีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน..... 

 

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

HHR : ……………. 
RCE : ……………. 
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แบบสาํรวจครวัเรือนกลุ่มตวัอย่างเก่าจากรอบรอบที ่5   
(Household Recontact Form) 

MODULE B 
LQ:  

 

ลาํดบั
ท่ี 

ช่ือผูใ้ห้ข้อมูล เพศ 
1 = ชาย 
2 = หญิง 

อาย/ุรอบ
สาํรวจ 

ประเภทของ
ผูใ้ห้ข้อมลูใน

รอบท่ี 5 
S = สบูบุหร่ี 
Q = เลิกสบูบหุร่ี 
AD = วยัรุน่ 

ผลการ
สมัภาษณ์ 

จากรอบท่ี 6* 

บนัทึก
ผล 

เปล่ียนแป
ลงท่ีอยู่
ใหม่ 

   1  ใช่ 
   2  ไม่ใช่ 
(บนัทึก
ด้านล่าง) 

ส่ง
แบบสอบ
ถามทาง
ไปรณีย ์
(สาํหรบั
วยัรุน่) 
1  ใช่ 
2  ไม่ใช่ 

รหสั
พนักงาน 
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.  
 

พนกังานสมัภาษณ์ :  - ในช่อง  “อาย ุ/ รอบสาํรวจ”  ใหใ้สเ่ลขอาย ุ/รอบการสาํรวจ ทีผู่ต้อบ
แบบสอบถามไดร้บัการสาํรวจครัง้แรก  

- ในชอ่งลาํดบัที ่ ใหล้าํดบัที ่1 เป็นชายทีส่บู/เลกิสบูบุหรี ่ ลาํดบัที ่2 เป็นหญงิที่
สบู/เลกิสบูบุหรี ่ และลาํดบัที ่4 เป็นวยัรุน่ เท่านัน้  ทัง้น้ีเพือ่ใหล้าํดบัทีเ่หมอืนกนั
รอบทีส่มัภาษณ์บคุคลน้ีครัง้แรก    

- ในชอ่ง “ประเภทของผูใ้หข้อ้มลูในรอบที ่5”  ใหร้ะบุวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็น  
S = สบูบุหรี ่ Q = เลกิสบูบุหรี ่ และ AD = วยัรุน่ 

 

รหสัผลการสมัภาษณ์ (รอบท่ี 6) 
0.a ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่งของครวัเรอืน และตดิต่อไมไ่ด ้หรอืตามหาไมพ่บ 
0.b เสยีชวีติ 1. ไมพ่บ (หลงัจากพยายาม 4 ครัง้) 2. มปีญัหาเรือ่งภาษา 
3. ทุพพลภาพทางกาย หรอืใจ 4. การปฏเิสธของตวัแทน 5. ปฏเิสธ 7. สาํเรจ็ 
6. ไมส่มบรูณ์   (เริม่ตน้, ผูใ้หส้มัภาษณ์ขอสิน้สดุการใหข้อ้มลูก่อนสิน้สดุการสมัภาษณ์) 

 

บนัทึกช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้สามารถให้ข้อมลูท่ีอยู่ของผู้ให้สมัภาษณ์ได้ 
สาํหรบัการสมัภาษณ์ครัง้ต่อไปถ้าหากผูใ้ห้สมัภาษณ์มีการย้ายท่ีอยู่ 

ชือ่-สกุล : ...................................................................................................................................... 
ความสมัพนัธก์บัผูต้อบแบบสอบถาม : ...........................................................................................  
ทีอ่ยู.่.............................................................................................................................................. 
โทรศพัท ์(บา้น) : .........................................  โทรศพัท ์(มอืถอื) : .................................................. 

 

บนัทึกการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ใหม่  
ชือ่ผูใ้หข้อ้มลู : ................................................................................................................................... 
ทีอ่ยูใ่หม ่: ……….............................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
แบบสาํรวจครวัเรือนกลุ่มตวัอย่างใหม่  และตารางคิชกริด 

 

 
 
 
 

โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายการควบคมุการบริโภคยาสบูในประเทศไทย 
แบบสาํรวจครวัเรือนกลุ่มตวัอย่างใหม่รอบที ่6  

(Household Enumeration Form) 

MODULE  A 
Form Completed  
Interviewer - 

      
ภาค จงัหวดั อําเภอ ตาํบล หมูบ่า้น ลาํดบัครวัเรอืน 

 

ชือ่หวัหน้าครวัเรอืน : ..................................................................  จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน  .................. 
ทีอ่ยู ่: ...........................................................................................................  รหสัไปรษณยี:์  ................... 
โทรศพัท ์(บา้น) : .....................................................  โทรศพัท ์(มอืถอื) : ................................................... 
ชือ่ผูใ้หข้อ้มลูครวัเรอืน : ...........................................................   E-mail:  ................................................ 
 

บนัทึกการติดตาม (บนัทึกหลงัการเย่ียมครวัเรือนแต่ละครัง้) 

ครัง้ที ่ วนั/เดอืน/ปี  เวลา  หมายเหตุ 
นดัครัง้ต่อไป

วนั/เดอืน/ปี  เวลา
1.        
2.        
3.        
4.        
 

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

 

ถ้าครวัเรือนปฏิเสธการให้สมัภาษณ์ :   เช้ือชาติ
1. จาํนวนคนทีอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืนอาย ุ18 ปี ขึน้ไป = …………… 
2. จาํนวนคนทีส่บูบุหรีเ่ป็นประจาํทีอ่าศยัอยู่ในครวัเรอืนอาย ุ18 ปี ขึน้ไป = …………. 

  1. ไทย 
2. อื่น ๆ 

 

HHR : ……………. 
RPE : ……………. 
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แบบสาํรวจครวัเรือนกลุ่มตวัอย่างใหม่ในรอบที ่6 
(Household Enumeration Form) 

MODULE B 
LQ:  

 

 
ลาํดบัท่ี

 
ช่ือสมาชิกในครวัเรอืน 

( กลุ่มผูใ้หญ่อายตุัง้แต่ 18 ปี ขึน้ไป) 

เพศ 
1=ชาย 
2=หญิง 

การสบูบุหร่ี 
1 = สบู 

2 = ไม่สบู 

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  
 ชือ่สมาชกิในครวัเรอืน (กลุม่เดก็อาย ุ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 

ผูเ้ขา้ขา่ย 
ตวัเลขตวัสุดทา้ยของอายุ 

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 ……. 
จาํนวนผูห้ญงิทีส่บูบุหรีท่ีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน ……. 
จาํนวนผูช้ายทีไ่มส่บูบุหรีท่ีม่อีาย ุ18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน……. 
จาํนวนผูห้ญงิทีไ่มส่บูบุหรีท่ ีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไปในครวัเรอืน…... 

 

ID 
ประเภทของ 
ผูใ้ห้ข้อมลู 

ช่ือผูเ้ข้าข่ายท่ีถกูเลือก 
รหสัผลส่วน
บคุคลของ
ผูใ้ห้ข้อมลู* 

รหสั
พนักงาน
สมัภาษณ์ 

 พนักงานสมัภาษณ์ : 2 แถว
สดุทา้ย จะใชใ้นกรณีทีม่กีารทดแทน
จากบา้นเดยีวกนั  ในกรณีทีผู่ถู้ก
เลอืกมรีหสัผล 2  (มปีญัหาเรือ่ง
ภาษา) หรอื 3 (ทุพพลภาพทาง
กาย หรอืใจ) หรอืไมอ่ยู่ตลอด
ระยะเวลาของการสาํรวจ 

1 ผูช้ายทีส่บูบุหรี ่     
2 ผูห้ญงิทีส่บูบุหรี ่     
3 วยัรุน่     
      
      
 

*  รหสัผลส่วนบุคคลของผูใ้ห้ข้อมูล 
1.ไมพ่บ(หลงัจากพยายาม 4 ครัง้)      2.มปีญัหาเรือ่งภาษา      3.ทุพพลภาพทางกายหรอืใจ      4.การปฏเิสธของตวัแทน   
5.การปฏเิสธ          7. สาํเรจ็         6.ไมส่าํเรจ็(การเริม่ตน้,ผูใ้หส้มัภาษณ์ขอสิน้สดุการใหข้อ้มลูก่อนสิน้สดุการสมัภาษณ์)   
8.ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่งของครวัเรอืนและตดิต่อไมไ่ดห้รอืตามหาไมพ่บ 

 

กรอกช่ือและท่ีอยู่ของผูท่ี้สามารถติดต่อผูใ้ห้ข้อมูลได้ (ในกรณีท่ีคาดว่าอีก 1 ปีข้างหน้าผูใ้ห้สมัภาษณ์จะย้ายท่ีอยู่) 
ชือ่-สกุล : ................................................................ความสมัพนัธก์บัผูต้อบแบบสอบถาม :……............................. 
ทีอ่ยู.่....................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์(บา้น) : ..............................................................  โทรศพัท ์(มอืถอื) : ..................................................... 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 

 

 
โครงการ International Tobacco Control Policy Survey (Thailand) 

การสาํรวจระดบัประเทศ  รอบท่ี 6 (พ.ศ. 2555) 
ดาํเนินการโดย : สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ID 

ร่วมกบั ภาค  
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จงัหวดั  

สถาบนัมะเรง็แห่งรฐัวิคตอเรีย  ประเทศออสเตเลีย อาํเภอ  

และ   มหาวิทยาลยัวอเตอรล์ ู ประเทศแคนาดา ตาํบล  
 หมูบ่า้น  

แบบสอบถามสาํหรบัวยัรุน่ ลาํดบัครวัเรอืน  
(กลุ่มตวัอย่างใหม่ในรอบท่ี 6) ลาํดบับุคคล  

 

ชือ่หวัหน้าครวัเรอืน     
ชือ่ผูใ้หข้อ้มลูครวัเรอืน   
ชือ่ผูต้อบแบบสอบถาม   
บา้นเลขที ่  หมู่ที ่  ชือ่หมูบ่า้น   
ตาํบล  อาํเภอ  จงัหวดั   
หมายเลขโทรศพัท ์บา้น  มอืถอื   
ทาํเลทีต่ ัง้ 1.  เมอืง 2.  ชนบท  
    

พนักงานสมัภาษณ์ : บนัทึกผลความพยายามติดต่อขอให้ตอบแบบสอบถาม 

ครัง้ท่ี วนั/เดือน/ปี เวลา บนัทึกผล 
นัดครัง้ต่อไป 

วนั/เดือน/ปี เวลา 
1.      
2.      
3.      
4.      

 

 

เริม่กรอกขอ้มลูเวลา  จบการกรอกขอ้มลูเวลา  รวม  นาท ี  
พนกังานสมัภาษณ์  วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.   
ผูค้วบคุมงานสนาม  วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.   
ผูต้รวจแบบสอบถาม  วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.   
ผูล้งรหสั  วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.   
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ใบแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการ 
เรียน ผูใ้ห้ข้อมลู 

ดว้ย  สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม  มหาวทิยาลยัมหดิล  กําลงัดาํเนินการสาํรวจเพือ่ตดิตาม
ผลกระทบของนโยบายควบคุมการบรโิภคยาสบูในประเทศไทย  รอบที ่6 ปี พ.ศ. 2555 โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการสูบบุหรี่เชงิลกึของประชากรกลุ่มต่างๆ ตลอดจนภาวะสุขภาพของผูสู้บบุหรี ่ 
เพือ่นําผลการศกึษาไปเสนอแนะเชงินโยบายในการป้องกนัและลดการสบูบุหรี ่ 

สถาบนัฯ  จงึขอเวลาและขออนุญาตสมัภาษณ์ทา่นดว้ยแบบสมัภาษณ์ ขอ้มลูทีท่่านใหไ้มว่่าจะเป็น
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัตวัทา่นหรอืบุคคลอื่นทีท่า่นเอ่ยถงึ  สถาบนัฯ จะเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั  และจะใชเ้พื่อ
การวจิยัเท่านัน้  ขอ้มลูจะถูกนําไปวเิคราะหใ์นภาพรวมและนําเสนอเป็นรายงานการวจิยัทีไ่ม่ปรากฏชื่อ
ผูใ้หข้อ้มลู  ในการสาํรวจครัง้น้ีท่านมสีทิธิท์ีจ่ะใหห้รอืไมใ่หข้อ้มลูกไ็ดแ้ลว้แต่ความสมคัรใจของท่าน   หรอื
ระหว่างทีท่่านใหส้มัภาษณ์แลว้บางส่วน  ท่านมสีทิธิท์ีจ่ะไม่ตอบคําถามขอ้ใดขอ้หน่ึง  หรอืหยุดใหก้าร
สมัภาษณ์เมือ่ไรกไ็ด ้ 

สถาบนัฯ  หวงัวา่ท่านจะกรุณาใหค้วามรว่มมอืในครัง้นี้  ถา้ทา่นมคีาํถามใด ทีเ่กีย่วกบัการสมัภาษณ์
หรอืมขีอ้สงสยัประการใด โปรดตดิต่อ รองศาสตราจารย ์ดร. บุปผา ศริริศัม ีหวัหน้าโครงการฯ  สถาบนัวจิยั
ประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล หมายเลขโทรศพัท ์0 2441 0201 ต่อ 606 

ขอไดร้บัความขอบคุณอยา่งสงูจากสถาบนั ฯ 
 ขอแสดงความนบัถอื 

  
 (รองศาสตราจารย ์ดร.สรุยีพ์ร พนัพึง่) 
 ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม  มหาวทิยาลยัมหดิล 
 ตาํบลศาลายา  อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท ์0 2441 0201 – 4 
 

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบวตัถุประสงคข์องการตอบแบบสอบถามครัง้น้ี จากการอ่านดว้ยตนเอง หรอื
ใหพ้นักงานสนามของโครงการอ่านใหฟ้งัแลว้  ขา้พเจ้ายนิดใีหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
และได้ลงลายมอืชื่อ  หรือให้พนักงานสนามผู้ที่อ่านให้ข้าพเจ้าฟงั  ลงลายมอืชื่อในใบแสดงความ
ยนิยอมใหข้อ้มลูแทนขา้พเจา้ 
 

ลงชือ่                                     .  ลงชือ่                                     . 
พนกังานสนาม (ลงนามแทน) ผูต้อบแบบสอบถาม 

วนัที ่  เดอืน                 พ.ศ      . วนัที ่  เดอืน                 พ.ศ      . 
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คาํแนะนําสาํหรบัการตอบแบบสอบถาม
 

แบบสอบถามน้ีเป็นเรือ่งเกีย่วกบัทศันคตขิองวยัรุ่นเกีย่วกบัการสบูบุหรี ่ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการสูบบุหรี ่ทัง้บุหรีท่ี่ผลติจากโรงงาน และบุหรี่มวนเอง (ยาเสน้) คุณอาจจะจําคําถามบางขอ้ที่คุณ
เคยตอบในการสาํรวจเมือ่ปีทีแ่ลว้ 

กรุณาอา่นคาํถามแต่ละขอ้ดว้ยความตัง้ใจ  และตอบอยา่งตรงไปตรงมาตามความเป็นจรงิ  คาํตอบที่
ไดร้บัจากคุณ  จะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบั  แมแ้ต่คนในครอบครวัของคณุกจ็ะไมท่ราบขอ้มลูน้ี   

 

ให้ใช้ดินสอวงกลมรอบข้อท่ีเป็นคาํตอบท่ีคุณเลือก  โดยเลือกตอบเพียงหน่ึงคําตอบเท่านัน้  
ยกเว้น ขอ้ที่มคีําแนะนําว่าให้ตอบไดม้ากกว่าหน่ึงขอ้, ขอ้ที่ใหข้า้ม หรอืให้เขยีนคําตอบลงในช่องว่าง
ตามคาํแนะนํา 

กรุณาตอบทกุคาํถาม  แมค้าํตอบของคุณจะตอบวา่  “ไมท่ราบ”   

ถา้ไมเ่ขา้ใจ  หรอืมขีอ้สงสยัในคาํถามขอ้ใด  กรุณาถามพนกังานสมัภาษณ์ทนัท ี
 

พนักงานสมัภาษณ์ :  ใหอ้ธบิายวธิตีอบแบบสอบถามก่อนทีจ่ะใหผู้ต้อบลงมอืตอบแบบสอบถาม  
ถา้พนกังานสมัภาษณ์ยงัอยูท่ีบ่า้นของผูต้อบแบบสอบถามกส็ามารถช่วยตอบขอ้สงสยัของผูต้อบแบบสอบถาม
ได ้ ถา้พนกังานสมัภาษณ์ตอ้งไปบา้นอื่นต่อไป ใหต้รวจสอบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจคาํแนะนําดแีลว้  
ก่อนทีจ่ะปลอ่ยใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบตามลาํพงั 

หลงัจากผูต้อบ  ตอบแบบสอบถามเสรจ็แล้ว  ให้พนักงานสมัภาษณ์ตรวจสอบความครบถ้วน
ของคาํตอบ  ถ้าพบว่ามีข้อใดท่ียงัไม่มีคาํตอบ ให้ขอให้ผูต้อบ  ตอบเพ่ิมเติมจนครบทกุข้อ 

 
เกณฑก์ารคดัเลอืกวยัรุน่ทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามตอ้งมคีุณลกัษณะดงัน้ีคอื  

1. อายุระหวา่ง 13 – 17 ปี (อายุเตม็ปี)  
2. มคีวามตัง้ใจทีจ่ะอาศยัอยูใ่นครวัเรอืนน้ีในอกี 2 ปี ขา้งหน้า  
   ถา้ไมแ่น่ใจ  หรอืคาดวา่จะเปลีย่นทีอ่ยู ่กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นหลงั  
 

วิธีการตอบคาํถาม 
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ส่วนท่ี 1 :  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัคนในครวัเรอืน 
 

 
ลาํดบั 
ที ่

1.1 
ชือ่ - นามสกุล 

1.1.1 
ผูต้อบ

แบบสอบ
ถาม 

1. ใช ่ 
2. ไมใ่ช่ 

1.2 
อาย ุ

(เตม็ปี) 

1.2.1  
วนั/เดอืน/ปี 

เกดิ 

1.3 
เพศ 

1.ชาย 
2.หญงิ 

1.4 
ความสมัพนั
ธก์บัหวัหน้า  
ครวัเรอืน    
(ดรูหสั) 

 
 

1.5
สถานภาพ
สมรส 

1.  โสด     
2. สมรส    
3. หมา้ย    
4. หยา่      
5. แยก 

ผูใ้หญ่ (อายตุัง้แต่ 18 ปี ขึน้ไป) 

1.      0  
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
เดก็ ( อายรุะหว่าง 13-17 ปี) 
1        
2.        
3.        
4.        
5.        
 
รหสัขอ้ 1.4 ความสมัพนัธก์บัหวัหน้าครวัเรอืน 
0  หวัหน้าครวัเรอืน 3  แม ่ 6  พีน้่อง 9  หลาน 12  เพือ่น 
1  คูส่มรส 4  บุตร 7  เขย 10  เหลน 13  ผูอ้าศยั 
2  พอ่ 5  บุตรของบุตร 8  สะใภ ้ 11  ญาต ิ 14  อื่น ๆ (ระบุ)…….. 
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ส่วนท่ี 1 :  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัคนในครวัเรอืน 
 

1.6 
การศกึษา 

คนน้ีจบการศกึษาสงูสุด 
ชัน้ใด 

 (บนัทกึชัน้ทีเ่รยีน 
จบแลว้) 

1.7 
อาชพี 

คนน้ีมอีาชพีหลกัอะไร   
(บนัทกึลกัษณะงานทีท่าํ เชน่ ทาํไร่
ขา้วโพด ทาํนาขา้ว  คนงานก่อสรา้ง)  

000  ไมม่อีาชพี   
995  นกัเรยีน / นกัศกึษา 

1.8 
คนน้ีอาศยัอยูใ่น
ครวัเรอืนนี้ 
นานเทา่ใด  

(ใหร้ะบุเป็นจาํนวน
เดอืน, ปีทีอ่าศยัอยู)่ 

1.9 
คนน้ีปจัจุบนั 
สบูบุหรีห่รอืไม ่ 

1. สบู 
2. ไมส่บู    
3. ไมท่ราบ 
4. เลกิสบู 

 
เดอืน ปี 

ผูใ้หญ่ (อายตุัง้แต่ 18 ปี ขึน้ไป) 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     
เดก็ ( อายรุะหว่าง 13-17 ปี) 
1     

2.     

3.     

4.     

5.     
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คาํแนะนําในการตอบแบบสอบถาม :  กรุณาตอบทกุคาํถามให้ตรงกบัความจริงมากท่ีสดุ โดยใช้
ดินสอวงกลมรอบข้อท่ีเป็นคาํตอบท่ีคณุเลือก  เลอืกเพยีงหน่ึงคาํตอบเทา่นัน้   แมค้าํตอบของคณุจะ
ตอบวา่ “ไมท่ราบ”  ยกเวน้ขอ้ทีม่คีาํแนะนําใหต้อบไดม้ากกวา่หน่ึงขอ้ ขอ้ทีใ่หข้า้ม และขอ้ที่เตมิคาํหรอื
ขอ้ความในช่องวา่งทีจ่ดัไวใ้หต้ามคาํแนะนํา 
 

ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 
1. FR12110. คณุเคยสบูบุหรี ่(บุหรีจ่ากโรงงานหรอืบุหรีม่วนเอง) บา้งหรอืไม ่  

(แมว้า่สบูเพยีงครัง้หรอืสองครัง้กน็บัวา่เคยสบู) 
  1. ไมเ่คยสบู (ตอบต่อขอ้ 3) 2.  เคยสบู (ขา้มไปทีข่อ้ 4) 

3. FR12130. หากไมเ่คยสบู คณุเคยถกูชกัชวนใหส้บูบุหรีห่รอืไม ่
  1. ไมเ่คยถกูชกัชวนใหส้บูบุหรี ่ (ขา้มไปทีข่อ้ 35)   
  2. เคยถูกชกัชวนใหส้บูบุหรี ่แต่กย็งัไมเ่คยสบูเลยแมแ้ต่ครัง้เดยีว (ขา้มไปทีข่อ้ 35) 
  3. เคยสบูบุหรีแ่ลว้  (ตอบต่อขอ้ 4) 

4. FR12112. ตัง้แต่เกดิจนถงึปจัจุบนัคณุเคยสบูบุหรีม่าแลว้กีม่วน 
  2.  เคยสบูแต่ไมห่มดมวน 3.  สบู 1-10 มวน 
  4.  สบู 11- 100 มวน 5.   สบู มากกวา่ 100 มวน 

5. FR12113. คณุสบูบุหรีห่มดมวนครัง้แรกเมือ่อายเุทา่ไร 
  1.  ไมเ่คยสบูหมดมวน 2.  สบูหมดมวนเมือ่อาย(ุระบุ).... ปี 

6. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นเหตุผลทีท่าํใหคุ้ณเริม่สบูบหุรีเ่ป็นครัง้แรก 
เหตผุลท่ีทาํให้เร่ิมสบูบหุร่ีเป็นครัง้แรก ใช่ ไม่ใช่ 

6ก. TC12105. อยากรู/้อยากเหน็/อยากลอง 1. 2. 
6ข. TC12101. สบูตามเพือ่น 1. 2. 
6ค. TC12112. สบูเพราะมคีนบอกวา่สบูบุหรีแ่ลว้จะทาํใหฉ้นัรูส้กึด ี 1. 2. 
6ง. TC12119. เหตุผลอืน่ๆ(ระบุ) ______________________   

7. FR12100. หากนึกยอ้นถงึเหตุการณ์ตอนทีส่บูบุหรีค่ร ัง้แรก   ขณะนัน้คุณ 
  1. สบูเพยีงลาํพงัคนเดยีว 
  2. สบูขณะอยูก่บักลุม่เพือ่นรุน่ราวคราวเดยีวกนัเท่านัน้ 
  3. สบูขณะมผีูใ้หญ่อยูด่ว้ยอยา่งน้อย 1 4. อื่นๆ (ระบุ) _________                  
8. FR12311. ปจัจุบนัน้ี  คณุคดิวา่คุณถกูจดัอยูใ่นกลุ่มใด 
  1.  คนไมส่บูบุหรี ่ 2.  คนเคยสบูบุหรี ่ (ปจัจุบนัไมส่บู) 
  3.  คนสบูบุหรีบ่างเวลาหรอืเวลาเขา้สงัคม 
  4.  คนสบูบุหรีเ่ป็นประจาํ 5. ไมแ่น่ใจวา่อยูใ่นกลุ่มใด 
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9. FR12115. คณุสบูบุหรีค่ร ัง้สุดทา้ยเมือ่ไหร ่
  1. วนัน้ี 2. เมือ่วาน  
  3. 2-7 วนัทีผ่า่นมา ตอบต่อขอ้ 10 
  4. มากกวา่ 1 สปัดาหถ์งึ 1 เดอืน (30 วนั) ทีผ่า่นมา  
  5. มากกวา่ 1-6 เดอืนทีผ่า่นมา  
  6. มากกวา่ 6 เดอืนถงึ 1 ปี (12 เดอืน) ทีผ่า่นมา ขา้มไปทีข่อ้ 35   
  7. มากกวา่ 1 ปี (12 เดอืน) ทีผ่า่นมา  
คาํถามส่วนน้ี  (ข้อ 10 – ข้อ 34)  สาํหรบัผูส้บูบหุร่ีในช่วง 30 วนัท่ีผา่นมา   
10. FR12225. คณุสบูบุหรีบ่่อยแคไ่หน? 
  1.  น้อยกวา่ 1 ครัง้/สปัดาห ์ 2.  1 ครัง้/สปัดาห ์
  3.  2 ครัง้/สปัดาห ์ 4.  3-5 ครัง้/สปัดาห ์
  5.  ทุกวนัหรอืเกอืบทุกวนั 6.  มากกวา่วนัละ1 ครัง้ 
11. FR12233. ในช่วง 7 วนัท่ีผ่านมา คณุสบูบุหรีโ่ดยเฉลีย่ วนัละกีม่วน (เฉพาะวนัทีส่บู) 
  1. ไมไ่ดส้บูเลยใน 7 ชว่งวนัทีผ่า่นมา 2.  สบูไมถ่งึ 1 มวน 
  3.  สบูวนัละ  1  มวน 4.  สบูวนัละ 2-5 มวน 
  5.  สบูวนัละ 6-10 มวน 6.  สบูวนัละ 11 –20 มวน 
  7.  สบูมากกวา่  20 มวน  
12. ET.12241. พอ่แม/่ผูป้กครองของคณุทราบหรอืไมว่า่ คุณสบูบุหรี ่
  1. ทราบ (ตอบต่อขอ้ 13)  2. ไมท่ราบ (ขา้มไปทีข่อ้ 14) 
  3.  ไมแ่น่ใจ (ขา้มไปทีข่อ้ 14)  
13. ET12224. เมือ่อยูก่บัพอ่แม/่ผูป้กครอง  คุณสบูบุหรีบ่อ่ยแคไ่หน 
  1.  ไมเ่คยสบู 2.  สบูบางครัง้ 3.  สบูบอ่ย 
14. BR12310. ตามปกตคิณุสบูบุหรีย่ ีห่อ้อะไร 
  1.   บุหรีโ่รงงานยีห่อ้ (ระบุ) ________________________________ 
  2.  ไมม่ยีีห่อ้ประจาํ  3.   บุหรีม่วนเอง  4.   ไมรู่จ้กัยีห่อ้/จาํไมไ่ด ้ 
15. BR12638.  ตามความคดิของคณุ  บุหรีน่อก มรีสชาตดิกีวา่หรอืแยก่วา่บุหรีไ่ทย 
  1.  ดกีวา่ 2.  เหมอืนๆ กนั 3.  แยก่วา่ 4.  ไมท่ราบ 
ในการเลอืกยีห่อ้บุหรีท่ีค่ณุสบู   คณุตดัสนิใจบนพืน้ฐานของเหตุผลขอ้ใด 

เหตผุลในการเลือกย่ีห้อบหุร่ี ใช่ ไม่ใช่ 
16ก. BR12636. รสชาตขิองบุหรี ่ 1. 2. 
16ข. BR12626. ราคาบุหรี ่ 1. 2. 
16ค. BR12616. อาจจะไมเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพของคุณ            1. 2. 
16ง. BR12623. เพือ่นสบูบุหรีย่ ีห่อ้นัน้ 1. 2. 
16จ. BR12619. เหตุผลอืน่ๆ(ระบุ).  ______________________   
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17. SO12101. ตามปกติ (หรอืสว่นใหญ่) คณุไดบุ้หรีม่าอยา่งไร  
  1.  ซือ้เอง 2.  มคีนซือ้ให ้ 3.  ไดจ้ากเพือ่น 
  4.  ไดจ้ากทีบ่า้น 5.  ไดม้าดว้ยวธิกีารอื่น   
18. SO12311. ปกตแิลว้คุณซือ้บุหรีห่รอืยาเสน้สาํหรบัตวัเองจากทีไ่หน 
  1.  จากผูข้ายเรต่ามถนน 2.  จากรา้นสะดวกซือ้ 
  3.  จากซุปเปอรม์ารเ์กต็  4.  จากคอฟฟ่ีชอ็ปหรอืรา้นอาหาร 
  5.  จากเครือ่งขายบุหรีอ่ตัโนมตั ิ 6.  จากเพือ่น 
  7.  อื่นๆ ระบุ _______________ 8.  ไมเ่คยซือ้บุหรี ่
19. PU12105.  ในช่วง 30 วนัท่ีผา่นมา  คณุเคยซือ้บุหรีบ่า้งหรอืไม ่
  1. ไมซ่ือ้ (ขา้มไปทีข่อ้ 22)  2.  ซือ้   (ตอบขอ้ 20 และ ขอ้ 21)  
20. PU12331.  ถา้ซือ้  1.  คณุซือ้บุหรีซ่องละเทา่ไหร ่ _______ บาท 2.จาํไมไ่ด ้
21. PU12322.  ถา้ซือ้  1.  ในซองมบุีหรีก่ีม่วน  ________  บาท 2. จาํไมไ่ด ้
22. PU12200. ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา คุณเคยซือ้บหุร่ีท่ีแบ่งขายเป็นมวน บา้งหรอืไม ่
  1. ไมเ่คยซือ้   (ขา้มไปขอ้ที ่25)   2. เคยซือ้ (ตอบต่อขอ้ 23 และขอ้ 24) 

23. (SO12313). คณุซือ้บหุร่ีท่ีแบ่งขายเป็นมวนครัง้ลา่สดุทีไ่หน 
  1. จากรา้นขายของชาํ 2. จากผูข้ายเรต่ามถนน 
  3.  จากรา้นขายหนงัสอืพมิพ ์ 4.  จากคอฟฟ่ีชอ็ป  
  5.  จากเพือ่น 6.  จากบาร ์รา้นอาหาร ดสิโกเ้ทค 
  7.   อื่นๆ (ระบุ) (SO12313o) ____________________________ 
24. PU12431. คณุซือ้บหุร่ีท่ีแบ่งขายเป็นมวน ในราคามวนละเทา่ไร 
  1. ___________.  บาท/มวน 2.  จาํราคาไมไ่ด ้
25. SO12103. เมือ่ตอ้งการสบูบุหรี ่คณุหาบุหรีม่าสบูไดง้า่ยหรอืยากแคไ่หน 
  1. ยากมาก 2. ยากเลก็น้อย 3. คอ่นขา้งงา่ย 
  4. งา่ยมาก 5. ไมท่ราบ/ไมแ่น่ใจ  
26. SB12014.   คณุเคยสบูบุหรี ่หรอืรูส้กึอยากสบูบุหรีเ่ป็นสิง่แรกเมือ่ตื่นนอนตอนเชา้บา้งหรอืไม ่
  1.  ไมเ่คย 2.  เคย - บางครัง้ 3.  เคย - เป็นประจาํ 
กรณุาตอบว่า ข้อความต่อไปน้ีเกิดขึน้กบัคณุบอ่ยเพียงใด 
27. SB12036. เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตอนทีฉ่นัเริม่สบูบุหรีใ่หม ่ขณะน้ีฉนัตอ้งการสบูบุหรีม่ากกวา่

แต่ก่อน   เพือ่ใหรู้ส้กึหายอยากบุหรีใ่ช่หรอืไม ่
  1.  ใช ่- บ่อยครัง้ 2.  ใช ่- บางครัง้ 3.  ใช ่- น้อยครัง้ 4.  ไมใ่ช่เลย 
28. QA12220. คณุเคยพยายามเลกิสบูบุหรีค่ร ัง้สดุทา้ยเมือ่ใด 
  1.  ภายใน 30  วนัทีผ่า่นมา 2.  ภายใน 12 เดอืนทีผ่า่นมา 
  3.  เกนิกวา่ 12 เดอืนทีผ่า่นมา 4.  ไมเ่คยพยายามเลกิสบูบุหรี ่
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29. BQ12155. ขอ้ใดต่อไปน้ีสามารถอธบิายความคดิเกีย่วกบัการเลกิสบูบุหรีข่องคุณ   
  1. ฉนัมแีผนวา่จะเลกิสบูภายใน 1 เดอืนขา้งหน้า 
  2. ฉนัมแีผนวา่จะเลกิสบูภายใน 6 เดอืนขา้งหน้า 
  3. ฉนัมแีผนวา่จะเลกิสบูแตไ่มใ่ช่ภายใน  6 เดอืนขา้งหน้า 
  0. ตอนน้ีฉนัเลกิสบูบุหรีแ่ลว้ 4. ฉนัไมม่แีผนวา่จะเลกิสบู 
30. CH12182. ถา้คณุมแีผนทีจ่ะเลกิสบูบุหรี ่ คณุจะขอความชว่ยเหลอืจากใคร 
  1. สมาชกิในครอบครวั    2.  เพื่อน 3. หน่วยงานทีช่ว่ยใหเ้ลกิสบูบุหรี ่
  4.บุคลากรทางการแพทย ์เช่น แพทย ์พยาบาล 5.สายดว่นเลกิสบูบุหรี ่(Quit line) 
  6.  อื่นๆ(ระบุ) _____  7. ไมต่อ้งการความชว่ยเหลอื 8.ไมม่แีผนทีจ่ะเลกิสบูบุหรี ่
31. BQ12151. คณุตอ้งการเลกิสบูบุหรีม่ากเพยีงใด 
  1.  ไมต่อ้งการเลกิเลย 2.  ตอ้งการเลก็น้อย 3.  ตอ้งการบา้ง 
  4.  ตอ้งการมาก 5.  ฉนัเลกิสบูบุหรีแ่ลว้  
32. BQ12161. คณุคดิวา่ ในอีกหน่ึงปีขา้งหน้า คุณจะสบูบุหรีม่ากน้อยเพยีงใด เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปัจจบุนั 
  1. สบูบุหรีเ่พิม่ขึน้มาก 2. สบูบุหรีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย 3.  สบูบุหรีเ่ทา่เดมิ 
  4. สบูบุหรีล่ดลงเลก็น้อย 5.  สบูบุหรีล่ดลงมาก 6.  ไมส่บูบุหรีเ่ลย 
33. PS12209. คณุเคยรูส้กึเสยีใจบา้งไหมทีเ่ริม่สบูบุหรี ่
  1.  เสยีใจมาก 2.  เสยีใจบา้ง 3.  ไมเ่สยีใจเลย 
34. PS12346. ถา้ผูใ้หญ่ทีอ่ยูร่อบๆตวัไมส่บูบุหรี ่  ฉนัมโีอกาสทีจ่ะสบูบุหรีน้่อยลง 
  1.  ใช ่ 2.  ไมใ่ช่ 3.   ไมท่ราบ 
ส่วนท่ี 3  ส่วนน้ีต้องตอบทกุคน 
35. AD12165. ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา เคยมแีพทยห์รอืพยาบาลพดูคุยกบัคณุเกีย่วกบัอนัตรา

การสบูบุหรีบ่า้งหรอืไม ่ 
  1. ไมเ่คย 2. เคย 3.ไมเ่คยไปพบแพทยห์รอืพยาบาลในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา 
36. AD12166. ในชว่ง 1 ปีการศกึษาทีผ่า่นมา คณุเคยเรยีนในหอ้งเรยีนเกีย่วกบัอนัตรายจาก

การสบูบุหรีบ่า้งหรอืไม ่ 
  1.  ไมเ่คย 2.  เคย 3.  ไมแ่น่ใจ 
  4.  ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอืในปีการศกึษาทีผ่า่นมา 
37. PS12606. เพือ่นของคณุมคีวามเหน็อยา่งไรต่อการสบูบุหรี ่
  1. ทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดไมย่อมรบัการสบูบุหรี ่
  2. สว่นใหญ่ไมย่อมรบัการสบูบุหรี ่ 3. ยอมรบัครึง่หน่ึง-ไมย่อมรบัครึง่หน่ึง 
  4. สว่นใหญ่ยอมรบัการสบูบุหรี ่ 5. ทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดยอมรบัการสบูบุหรี ่
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38. PS12342. ในช่วง 12  เดือนท่ีผา่นมา มเีพือ่นของคุณไดเ้ริม่สบูบุหรีบ่า้งหรอืไม ่
  1.  ไมม่ ี 2.  ม ี 3. ไมรู่ ้
39. DI12241.   ถา้เลอืกเพือ่นมา 5 คนทีส่นิทมากทีส่ดุ   ในเพือ่น 5 คนน้ี มกีีค่นทีส่บูบุหรี ่
  0.  0 คน 1.  1 คน 2.  2 คน 3.  3 คน 4.  4 คน 5.  5 คน 
40. ET12227. คณุมพีีช่ายหรอืพีส่าวทีส่บูบุหรีห่รอืไม ่  
   1.  ไมม่พีีช่ายหรอืพีส่าว 2. มพีีช่ายหรอืพีส่าวทีส่บูบุหรี ่
   3.  ไมม่พีีช่ายหรอืพีส่าวทีส่บูบุหรี ่ 4. ไมท่ราบวา่พีช่ายหรอืพีส่าวสบูบุหรีห่รอืไม ่
41. DI12260. เทา่ทีคุ่ณทราบ พอ่ของคณุสบูบุหรีห่รอืเคยสบูบุหรีบ่า้งหรอืไม ่ 
  1. พอ่สบูบุหรี ่/ เคยสบูบุหรี ่ 2. พอ่ไมส่บูบุหรี ่ 3.ไมม่พีอ่ 4. ไมท่ราบ 
42. DI12262. เทา่ทีคุ่ณทราบ  แมข่องคุณสบูบุหรีห่รอืเคยสบูบุหรีบ่า้งหรอืไม ่ 
  1. แมส่บูบุหรี ่/ เคยสบูบุหรี ่ 2.  แมไ่มส่บูบุหรี ่ 3.  ไมม่แีม ่ 4. ไมท่ราบ 
43. PU12107. ในช่วง 30  วนัท่ีผา่นมา คุณเคยซือ้บุหรีใ่หเ้พือ่นหรอืสมาชกิในครอบครวับา้งหรอืไม ่
  1.  ไมเ่คย 2.  เคย   
44. PU12109. ในช่วง 30  วนัท่ีผา่นมา  เคยมใีครปฏเิสธการขายบุหรีใ่หค้ณุเพราะคณุมอีายุ

ไมถ่งึ 18 ปีบา้งหรอืไม ่
  1.  ไมเ่คยถกูปฎเิสธ 2.  เคยถูกปฎเิสธ 
  3.  ไมเ่คยพยายามซือ้บุหรีใ่นชว่ง 30  วนัทีผ่า่นมา 
45. LM12105. คณุเคยเหน็ หรอืเคยไดย้นิเกีย่วกบัรสชาตขิองบุหรี ่เชน่ รสชอ็คโกแลต็, รสคาปู

ชโิน หรอืรสสตอเบอรี ่บา้งหรอืไม ่
  1.  ไมเ่คย 2.  เคย 
46. LM12109. เมือ่เปรยีบเทยีบกบับุหรีย่ ีห่อ้อื่นๆ คณุคดิว่า บุหรีท่ีค่ณุสบูประจาํมอีนัตรายน้อยกว่า 

พอๆกนั  หรอืมากกว่า 
  1. มอีนัตรายน้อยกวา่เลก็น้อย 2.  มอีนัตรายพอ ๆ กนั 
  3.  มอีนัตรายมากกวา่เลก็น้อย 4. ไมส่บูบุหรี ่
47. LM12110. คณุเหน็ดว้ยหรอืไม ่กบัขอ้ความต่อไปน้ี “บหุร่ีย่ีห้อท่ีฉันสบูประจาํนุ่มนวลต่อ

ระบบทางเดินหายใจ ลาํคอ และปอดมากกว่าบหุร่ีทัว่ไป” 
  1. เหน็ดว้ย 2. ไมแ่น่ใจ 3. ไมเ่หน็ดว้ย 
48. BQ12126. เมือ่ใครบางคนไดเ้ริม่ตน้สบูบุหรีเ่ป็นประจําแลว้  คณุคดิวา่เป็นการงา่ยหรอืยากที่

เขาจะเลกิสบูบุหรี ่ 
  1.  ยากมาก 2.  คอ่นขา้งยาก 3.  คอ่นขา้งงา่ย 
  4.  งา่ยมาก 5. ไมท่ราบ/ไมแ่น่ใจ  
49. BQ12124. คณุคดิวา่ บุหรีต่ดิงา่ยหรอืตดิยาก 
  1.  ยากมาก 2.  คอ่นขา้งยาก 3.  คอ่นขา้งงา่ย 
  4.  งา่ยมาก 5. ไมท่ราบ/ไมแ่น่ใจ  



145 
 

50. BQ12156. ถา้เพือ่นสนิทของคุณยืน่บุหรีใ่หคุ้ณ  คณุจะสบูหรอืไม ่
  1.  ไมส่บูแน่นอน 2.  อาจจะไมส่บู 3.  อาจจะสบู 
51. BQ12157. ในชว่งเวลาใดเวลาหน่ึงใน 1 ปีขา้งหน้า  คณุคดิวา่คณุจะสบูบุหรีห่รอืไม่ 
  1.  ไมส่บูแน่นอน 2.  อาจจะไมส่บู 3.  อาจจะสบู 
52. ST12251. คณุเคยใชผ้ลติภณัฑย์าสบูอื่นๆ นอกเหนือจากบุหรีบ่า้งหรอืไม ่เชน่  ยาสบูมวน

สาํเรจ็  หรอื บารากู่  (สบูควนัผา่นน้ําโดยใชก้ระบอกขนาดใหญ่) 
  1. ไมเ่คยใช ้ 2.  เคย  -  เคยใช ้ ระบุในขอ้ 53ก – 53ค   
  

บนัทกึผลติภณัฑท์ีเ่คยใช ้53ก. (ST12252o). ____________________ 
53ข. (ST12253o). ____________________      53ค. (ST12254o). ____________________ 

54. DI12237. ในช่วง 30 วนั ท่ีผา่นมา คุณเคยสงัเกตเหน็ คนรุน่เดยีวกบัคุณสบูบุหรีบ่อ่ยแคไ่หน 
  1. ไมเ่คยสงัเกตเหน็ 2. เคยสงัเกตเหน็ 1-2  ครัง้ 3. เคยสงัเกตเหน็บ่อยครัง้ 
  5. เคยสงัเกตเหน็ทุกวนั 4. เคยสงัเกตเหน็บ่อยมากแต่ไมทุ่กวนั 
ฉลากคาํเตือนบนซองบุหร่ี 
55. WL12098. ในช่วง 30  วนั ท่ีผา่นมา คุณเคยสงัเกตซองบหุร่ีบอ่ยแคไ่หน 
  1. ไมเ่คยเหน็ (ขา้มไปขอ้ที ่60) 2.  เคยเหน็นานๆ ครัง้ 
  3.  เคยเหน็บา้งบางครัง้ 4.  เคยเหน็บอ่ย 5.  เคยเหน็บอ่ยมาก 
56. WL12203. ในช่วง 30 วนั ท่ีผา่นมา คุณเคยสงัเกตคาํเตือนเก่ียวกบัสขุภาพบนซองบหุร่ี  

บอ่ยแคไ่หน 
  1.  ไมเ่คยเหน็ 2.  เคยเหน็นานๆ ครัง้ 
  3.  เคยเหน็บา้งบางครัง้ 4.  เคยเหน็บอ่ย 5.  เคยเหน็บอ่ยมาก 
57. WL12411. ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีท่าํใหค้ณุคดิถงึอนัตรายจากการสบูบุหรีต่่อสขุภาพ

มากน้อยเพยีงใด  
  1.  ไมเ่คยคดิ 2.  คดิบา้งเลก็น้อย 3.  คดิมาก 
  4.  ไมเ่คยเหน็ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่
58. WL12505. คณุคดิวา่ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีม่คีวามน่าเชื่อถอืเพยีงใด 
  1.  ไมน่่าเชื่อถอืเลย 2.  น่าเชื่อถอืเลก็น้อย 
  3.  น่าเชื่อถอืมาก 4.  ไมเ่คยเหน็ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่
59. WL12509. คณุคดิวา่ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรีม่ผีลทาํใหค้นในวยัเดยีวกนักบัคณุไมค่ดิทีจ่ะ

สบูบุหรีห่รอืไม ่
  1.ไมม่ผีลเลย 2.มผีลเลก็น้อย 3.มผีลมาก 4.ไมเ่คยเหน็ฉลากคาํเตอืนบนซองบุหรี ่
การรณรงคต่์อต้านการสบูบหุร่ี 
60. AD12702. ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา  คณุเคยสงัเกตเหน็การรณรงคเ์พ่ือลดการสบูบหุร่ี 

ตามสือ่ต่างๆ (เช่น โทรทศัน์ วทิยุ ป้ายโฆษณา โปสเตอร ์หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร  
ภาพโฆษณาดา้นขา้งรถประจาํทาง) บอ่ยแคไ่หน 

  1.  ไมเ่คยเหน็  2.  เคยเหน็บางครัง้ 3.  เคยเหน็บอ่ย 4.  เคยเหน็บอ่ยมาก 
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61. ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา  คณุเคยเหน็การรณรงค ์หรอืขา่วสาร เกีย่วกบัอนัตรายของ                
การสบูบุหรี ่หรอืการสนบัสนุนใหเ้ลกิสบูบุหรีจ่ากแหล่งต่อไปน้ีบา้งหรอืไม ่ (ตอบทุกขอ้) 

แหล่ง 
1.  

ไม่เคยเหน็ 
2.  

เคยเหน็ 
61ก. AD12711. โทรทศัน์ 1. 2. 
61ข. AD12716. วทิยุ 1. 2. 
61ค. AD12725. โปสเตอร ์  1. 2. 
61ง. AD12726. ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 1. 2. 
61จ. AD12731. หนงัสอืพมิพ ์/ นิตยสาร 1. 2. 
61ฉ. AD12721. ในโรงหนงั ก่อนหรอืหลงั การฉายภาพยนตร ์ 1. 2. 
61ช. AD12723. ดสิโกเ้ทค / คาราโอเกะ / เลาจน์/ สถานบนัเทงิตา่งๆ  1. 2. 
61ซ. AD12741. บนซองบุหรี ่ 1. 2. 
61ฌ. AD12740. ภาพโฆษณาดา้นขา้ง / ดา้นในรถประจาํทาง 1. 2. 
62. AC12033 ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา   คุณเคยเหน็หรอืไดย้นิโฆษณารณรงคต์่อตา้นการ

สบูบุหรี ่ ทีก่ล่าววา่ “บหุร่ีติดงา่ย  เลิกยาก อย่าเร่ิมเลยดีกว่า”  บา้งหรอืไม ่
  1.  เคย 2.  ไมเ่คย 3.  จาํไมไ่ด ้
63. AC12035. คณุเหน็วา่ โฆษณารณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี ่  “บหุร่ีติดงา่ย  เลิกยาก อย่า

เร่ิมเลยดีกว่า”  เกีย่วขอ้งกบัตวัคณุมากน้อยเพยีงใด 
 1.  เกีย่วขอ้งมาก 2.   เกีย่วขอ้งบา้ง 3.  ไมเ่กีย่วขอ้งเลย 
 4.  ไมท่ราบเกีย่วกบัการรณรงคใ์นเรือ่งน้ี  

64. AC12036. คณุเหน็วา่ โฆษณารณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี ่  “บหุร่ีติดงา่ย  เลิกยาก อย่า
เร่ิมเลยดีกว่า”   มผีลทาํใหว้ยัรุน่ไมอ่ยากสบูบุหรีห่รอืไม ่ 

 1.  ไมม่ผีลเลย 2.  มผีลบา้ง 3.  มผีลมาก 
 4.  ไมท่ราบเกีย่วกบัการรณรงคใ์นเรือ่งน้ี 
ในช่วง 2-3 เดือนท่ีผ่านมา มโีฆษณารณรงค์ต่อตา้นการสบูบุหรี ่เรื่อง  “ทาํไมผู้ใหญ่เตือน

เดก็ว่าบุหร่ีไม่ดี  แล้วผู้ใหญ่ไม่ยอมเลิกสูบ” ทีม่เีน้ือหาคอื “เดก็ๆขอไฟจุดบุหรีจ่ากผูใ้หญ่ทีก่ําลงัสูบ
บุหรี่  แต่ผูใ้หญ่ไม่ใหแ้ละบอกกบัเดก็ๆ ว่า การสูบบุหรี่ไม่ดอีย่างไรบา้ง    เดก็ๆ จงึถามว่า “บุหรี่ไม่ดี
แลว้ผูใ้หญ่สบูทาํไม” และยืน่แผน่พบัทีเ่ตอืนใหผู้ใ้หญ่ห่วงสขุภาพตวัเอง  และควรเลกิสบูบุหรีด่ว้ย 
65. AC12020 คณุเคยเหน็ โฆษณารณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีเ่รือ่งน้ีหรอืไม ่ 
  1.  เคย  2.  ไมเ่คย  (ขา้มไปขอ้ 71) 3.  จาํไมไ่ด ้ (ขา้มไปขอ้ 71)  
66. AC12029 คณุเคยเหน็ โฆษณารณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีเ่รือ่งน้ีจากแหลง่ใด  
  1. โทรทศัน์ 2. ยทูบู (You Tube)  
  3.  ทัง้โทรทศัน์ และ ยทูบู (You Tube) 4.  แหล่งอื่น (ระบุ)_______ 
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67. AC12022. คณุเหน็วา่ โฆษณารณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีเ่รือ่งน้ีเกีย่วขอ้งกบัตวัคุณมากน้อย
เพยีงใด 

  1.  เกีย่วขอ้งมาก 2.  เกีย่วขอ้งบา้ง 
  3.  ไมเ่กีย่วขอ้งเลย 4.  ไมเ่คยเหน็โฆษณาเรือ่งน้ี 
68. AC12026. คณุเหน็วา่ โฆษณารณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีเ่รือ่งน้ีมผีลทาํใหว้ยัรุน่ไมอ่ยากสบู

บุหรีห่รอืไม ่ 
  1.  ไมม่ผีลเลย 2.  มผีลบา้ง 
  3.  มผีลมาก 4.  ไมเ่คยเหน็โฆษณาเรือ่งน้ี 
69. AD12145.  โฆษณารณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี ่  “ทาํไมผูใ้หญ่เตอืนเดก็ว่าบุหรีไ่มด่ ีแลว้

ผูใ้หญ่ไมย่อมเลกิสบู”   นําไปสูก่ารพดูคุยเกีย่วกบัผลของการสบูบุหรีต่่อสขุภาพ
ระหว่าง สมาชิกในครอบครวั ของคณุใชห่รอืไม ่

  1.  ใช ่ 2.  ไมใ่ช่ 3.  ไมเ่คยเหน็โฆษณาเรือ่งน้ี 
70. AD12146 โฆษณารณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรี ่  “ทาํไมผูใ้หญ่เตอืนเดก็ว่าบุหรีไ่มด่ ีแลว้

ผูใ้หญ่ไมย่อมเลกิสบู”  นําไปสูก่ารพดูคยุเกีย่วกบัผลของการสบูบุหรีต่่อสขุภาพ 
ในกลุ่มเพ่ือน ของคณุใชห่รอืไม ่

  1.  ใช ่ 2.  ไมใ่ช่ 3.  ไมเ่คยเหน็โฆษณาเรือ่งน้ี 
71. AD12013 ในภาพรวม การโฆษณารณรงคต์่อตา้นการสบูบุหรีม่ผีลต่อการสบูบุหรีใ่นอนาคต

ของคุณอยา่งไร 
  1. มโีอกาสทีจ่ะสบูบุหรีใ่นอนาคตน้อยลง 2.มโีอกาสทีจ่ะสบูบุหรีใ่นอนาคตมากขึน้ 
  3.ไมม่ผีลต่อโอกาสทีจ่ะสบูบุหรีใ่นอนาคต 4.  ไมท่ราบเกีย่วกบัการรณรงค ์
การโฆษณา  การส่งเสริมการขายบหุร่ี 
72. AD12201. ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา  คณุเคยสงัเกตเหน็สิง่กระตุน้ทีท่าํใหคุ้ณอยากสบูบุหรี่

หรอืคดิถงึการสบูบุหรี ่ (เช่น การโฆษณาบุหรีแ่ละภาพการสบูบุหรี)่ บอ่ยแคไ่หน 
  1.  ไมเ่คยเหน็ 2.  เคยเหน็บางครัง้ 3.  เคยเหน็บอ่ย 
73.  ในชว่ง 6 เดอืนทีผ่า่นมา คณุเคยสงัเกตเหน็การโฆษณาสง่เสรมิการขายบุหรี ่ หรอืผลติภณัฑย์าสบู

จากแหลง่ต่อไปน้ีบา้งหรอืไม ่(ตอบทุกขอ้) 
แหล่ง 1. ไม่เคยเหน็ 2. เคยเหน็ 

73ก. AD12231. รา้นคา้ยอ่ย / รา้นคา้ใหญ่ 1. 2. 
73ข. AD12235. คอฟฟ่ีชอ็ป 1. 2. 
73ค. AD12237. ดสิโกเ้ทค / คาราโอเกะ / เลาจน์/ สถานบนัเทงิต่าง ๆ 1. 2. 
73ง. AD12233. ผูข้ายเรต่ามทอ้งถนน 1. 2. 
74. AD12560o. ถา้เคยสงัเกตเหน็การโฆษณาบุหรีจ่ากทีใ่ดกต็าม  ใหร้ะบุย่ีห้อบหุร่ีทีค่ณุเคย

เหน็โฆษณาครัง้ล่าสดุ   1. ยีห่อ้ _____________________  2.  จาํไมไ่ด ้
  3.  ไมเ่คยเหน็การโฆษณาสง่เสรมิการขายบุหรี ่ ในชว่ง 6 เดอืนทีผ่า่นมา   
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75. AD12622. ในช่วง 30 วนัท่ีผา่นมา  คุณเคยเหน็วางโชวบุ์หรี ่ณ จุดขาย  ซึง่รวมถงึ ชัน้
วาง หรอืเคาน์เตอร ์ ในรา้นคา้  หรอืหา้งสรรพสนิคา้  ทีค่นไปซือ้บุหรีห่รอื
ผลติภณัฑย์าสบูบา้งหรอืไม ่

  1.  ไมเ่คย 2.  เคยเหน็บา้งบางครัง้ 
  3.  เคยเหน็บอ่ย                   4.  ไมค่อ่ยไปรา้นคา้ หรอืหา้งสรรพสนิคา้ 
76. AD12621. ในช่วง 30 วนัท่ีผา่นมา คุณเคยเหน็ชัน้ หรอืเคาน์เตอรท์ีว่างขายบุหรีใ่นรา้นคา้   

เปิดมา่นบงับุหรีท่ิง้ไว ้ ทาํใหเ้หน็ซองบุหรีบ่า้งหรอืไม ่
  1.  ไมเ่คย 2.  เคยเหน็บา้งบางครัง้ 
  3.  เคยเหน็บอ่ย 4.  ไมค่อ่ยไปรา้นคา้ หรอืหา้งสรรพสนิคา้ 
77. AD12239. ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา  เมือ่คุณไปดกูารแขง่ขนักฬีา  เทีย่วชมงานมหกรรม

แสดงสนิคา้  คอนเสริต์ หรอืไปเทีย่วงานในชุมชน  คณุเคยเหน็โฆษณาบุหรี่
บ่อยแคไ่หน 

  1.  ไมเ่คยเหน็ 2.   เคยเหน็บา้งบางครัง้ 3.  เคยเหน็บอ่ย 
  4.  ไมค่อ่ยไปดกูฬีา  มหกรรมแสดงสนิคา้   คอนเสริต์  งานในชุมชน 
78. AD12511. ในช่วง 12 เดือน ท่ีผ่านมา   คณุเคยเหน็การแขง่ขนั หรอืรางวลัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

บุหรีบ่า้งหรอืไม ่
  1.  ไมเ่คย 2.  เคย 
79. AD12502. ตวัคณุเอง มขีองใช ้เช่น หมวก เสือ้ยดื หรอืเสือ้ผา้อืน่ๆ  ทีม่ชีือ่ยีห่อ้บุหรี่

หรอืโลโกบุ้หรีบ่า้งหรอืไม ่
  1.  ไมม่ ี 2.  ม ี
80. AD12503. คณุจะใช ้หรอืสวมใสข่องใช ้ เชน่ ไฟแชก็ เสือ้ยดื หรอืหมวก  ทีม่ชีื่อบรษิทั  

ยีห่อ้  หรอืรปูภาพบุหรีห่รอืไม ่
  1.  ไมใ่ชแ้น่นอน 2.  อาจจะไมใ่ช ้ 3.  อาจจะใช ้
  4.  ใชแ้น่นอน 5.  ไมท่ราบ  
81. AD12611. ในช่วง 30 วนัท่ีผา่นมา เวลาทีคุ่ณดโูทรทศัน์ วดีโีอ หรอืภาพยนตร ์คณุเคยเหน็

นกัแสดงสบูบุหรีบ่อ่ยแคไ่หน 
  1.  ไมเ่คยเหน็ 2.  เคยเหน็บา้งบางครัง้ 
  3.  เคยเหน็บอ่ยมาก 4.  ไมค่อ่ยไดด้โูทรทศัน์  วดีโีอ  ภาพยนตร ์ 
82. AD12612. เทา่ทีคุ่ณทราบ มนีกัแสดง/ดาราทีคุ่ณชื่นชอบกีค่นทีส่บูบุหรี ่  
  1.  ไมม่ใีครสบูเลย 2.  สบูบา้งบางคน 3.  สว่นใหญ่สบู 
  4.  สบูทกุคน 5. ไมม่ดีาราทีช่ื่นชอบ 6. ไมท่ราบ 
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83. AD12169. เมือ่คุณดทูวี ีคุณเคยสงัเกตเหน็ภาพคนสบูบุหรี ่ หรอืซองบุหรี ่ ทีถ่กูทาํให้
มองเหน็ไมช่ดั   หรอืเลอืนลาง บ่อยแคไ่หน                 

  1.  ไมเ่คยเหน็ 2.  เคยเหน็บา้งบางครัง้ 
  3.  เคยเหน็บอ่ยมาก 4.  ไมค่อ่ยไดด้โูทรทศัน์ 
84. AD12167 การเหน็ภาพคนสบูบุหรีห่รอืซองบุหรี ่ ทีถู่กทาํใหม้องเหน็ไมช่ดั หรอืเลอืนลาง   

ทาํใหคุ้ณอยากสบูบุหรี ่มากน้อยเพยีงใด 
  1.  ไมอ่ยากสบูเลย 2.  อยากสบูเลก็น้อย 3.  อยากสบูบา้ง 
  4.  อยากสบูมาก 5.  ไมเ่คยสงัเกตเหน็ภาพดงักลา่ว 
85. AD12168. การเหน็ภาพคนสบูบุหรีห่รอืซองบุหรี ่ ทีถู่กทาํใหม้องเหน็ไมช่ดั  ช่วยเตอืนให้

คณุคดิวา่ คุณไมค่วรสบูบุหรีบ่า้งหรอืไม ่
  1.  ไมช่่วยเตอืนเลย 2.  ชว่ยเตอืนเลก็น้อย 3.  ช่วยเตอืนบา้ง 
  4.  ชว่ยเตอืนมาก 5.  ไมเ่คยสงัเกตเหน็ภาพดงักลา่ว 
การห้ามสบูบหุร่ี 
86. ET12221 ขอ้ความใดตอ่ไปน้ี สามารถบอกถงึกฎการสบูบุหรีภ่ายในบา้นของคุณไดด้ทีีส่ดุ 
  1.  อนุญาตใหส้บูบุหรีไ่ดทุ้กทีภ่ายในบา้น 
  2.  อนุญาตใหส้บูบุหรีไ่ดบ้างพืน้ทีภ่ายในบา้นหรอืบางเวลาหรอืบางคน 
  3.  ไมอ่นุญาตใหส้บูบุหรีทุ่กทีภ่ายในบา้น 
87. ET12217 ในช่วง 7 วนัท่ีผา่นมา  มสีมาชิกในครอบครวั สบูบหุร่ีภายในบา้นของคณุขณะที่

คณุอยูบ่า้น บ่อยแคไ่หน 
  1.  ไมม่ ี 2.  ม ี1 – 2 ครัง้ 3.  ม ี 3 – 6 ครัง้ 4.  มทีกุวนั 
88. ET12218 ในช่วง 7 วนัท่ีผา่นมา  มแีขกท่ีมาเย่ียมบ้าน สบูบหุร่ีภายในบา้นของคณุขณะที่

คณุอยูบ่า้น บ่อยแคไ่หน 
  1.  ไมม่แีขกมาเยีย่มบา้นในชว่ง 7 วนัทีผ่า่นมา 2.  ไมม่แีขกสบูบุหรีใ่นบา้น 
  3.  ม ี1 – 2 ครัง้ 4.  ม ี 3 – 6 ครัง้ 5.  มทุีกวนั 
ความรู้และทศันคติเก่ียวกบับหุร่ี 
89. KN12242คณุคดิวา่การสบูบุหรีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูส้บูบหุร่ีหรอืไม ่
  1.  ไมเ่ป็นอนัตรายแน่นอน 2.  อาจไมเ่ป็นอนัตราย 
  3.  อาจเป็นอนัตราย 4.  เป็นอนัตรายอยา่งแน่นอน 
90. LM12102คณุคดิวา่ เป็นไปไดห้รอืไมท่ีบุ่หรีบ่างชนิดจะมอีนัตรายน้อยกวา่บุหรีช่นิดอื่น หรอื

บุหรีท่กุชนิดมอีนัตรายเท่ากนั 
  1.  บุหรีบ่างชนิดมอีนัตรายน้อยกวา่บุหรีช่นิดอื่น 2.  บุหรีทุ่กชนิดมอีนัตรายเทา่กนั 
91ก. KN12252. คณุคดิวา่ควนับุหรีเ่ป็นอนัตรายต่อผูท่ี้ไม่สบูบหุร่ีหรอืไม ่
  1.  ไมเ่ป็นอนัตรายแน่นอน 2.  อาจไมเ่ป็นอนัตราย 
  3.  อาจเป็นอนัตราย 4.  เป็นอนัตรายอยา่งแน่นอน 
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ตามความเขา้ใจหรอืความเชือ่ของคุณ  คุณคดิวา่การสบูบหุรีเ่ป็นสาเหตุของโรค/ผลกระทบ
ต่อไปน้ีใชห่รอืไม ่ (ตอบทุกขอ้)       

โรค/ผลกระทบ 1.  ไม่ใช่ 2. ใช่ 
92ข. KN12231. โรคเสือ่มสมรรถภาพทางเพศในผูส้บูบหุรีเ่พศชาย 1. 2. 
92ค. KN12251. โรคมะเรง็ปอดจากควนับุหรีม่อืสองในผูท้ีไ่มส่บูบุหรี ่  1. 2. 
92ง. KN12103. แก่เรว็กวา่อาย ุ 1. 2. 
92จ. KN12221. โรคหลอดเลอืดสมองในผูส้บูบุหรี ่(ลิม่เลอืดอุดตนัในสมอง)   1. 2. 
92ฉ. KN12250. โรคถุงลมโปง่พอง 1. 2. 
92ช. KN12249. โรคหวัใจวาย 1. 2. 
92ซ. KN12232 โรคเอชไอว/ีโรคเอดส ์  1. 2. 
92ฌ. KN12247. เน้ือตายและเน่า (มกัเกดิกบัอวยัวะสว่นปลาย เช่น มอื เทา้ ทาํใหช้า 

ผวิหนงัเปลีย่นเป็นสดีาํ เน่า และตอ้งตดัทิง้) 
1. 2. 

92ฎ. KN12245. แทง้บตุร 1. 2. 
92ฏ. KN12233. มกีลิน่ปากเหมน็ 1. 2. 
93. PS12339. คณุคดิวา่การสบูบุหรี ่ทาํใหช้ายหนุ่มดนู่าดงึดดูใจมากหรอืน้อยกว่าการไมส่บูบุหรี ่
  1.  ดงึดดูใจน้อยกวา่ 2.  ดงึดดูใจมากกวา่ 3.  ไมแ่ตกต่างจากคนทีไ่มส่บูบุหรี ่
94. PS12321. คณุคดิวา่การสบูบุหรี ่ทาํใหห้ญิงสาวดนู่าดงึดดูใจมากหรอืน้อยกว่าการไมส่บูบุหรี ่   

1.  ดงึดดูใจน้อยกวา่ 2.  ดงึดดูใจมากกวา่   3.  ไมแ่ตกต่างจากคนทีไ่มส่บูบุหรี ่
95. PS12331. พอ่แมห่รอืผูป้กครองของคุณยอมรบัหรอืไมย่อมรบั  การทีคุ่ณสบูบุหรี ่             
  1. ไมย่อมรบั 2. ยอมรบั 4.ไมท่ราบ 3. พอ่แมห่รอืผูป้กครองไมม่คีวามคดิเหน็ 
ความเช่ือเก่ียวกบัการสบูบหุร่ี 
96  คณุเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ี   (ตอบทุกขอ้) 

ข้อความ  1.  
เหน็ด้วย 

2. 
ไม่แน่ใจ 

96ก. PS12225. การสบูบุหรีช่่วยควบคมุน้ําหนกัตวั 1. 2. 
96ข. PS12233. สงัคมไทยไมย่อมรบัการสบูบุหรี ่ 1. 2. 
96ค. PS12242. การสบูบุหรีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของความทนัสมยั 1. 2. 
96ง. PS12341. คนอายรุุน่ฉนัทีไ่ดร้บัความนิยมสว่นใหญ่สบูบุหรี ่ 1. 2. 
96จ. PS12323. เป็นการยอมรบัไดท้ีผู่ช้ายสบูบุหรี ่ 1. 2. 
96ฉ. PS12325. เป็นการยอมรบัไดท้ีผู่ห้ญงิสบูบุหรี ่ 1. 2. 
96ช. PS12327. การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่น่ารงัเกยีจ 1. 2. 
96ซ. PS12329. การสบูบุหรีท่าํใหค้นอายนุ้อยดเูป็นผูใ้หญ่ขึน้ 1. 2. 
97. DI12301. คณุมคีวามเหน็โดยรวมต่อการสบูบุหรีอ่ยา่งไร 
  1.  การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ทีไ่มด่มีาก 2.  การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ไมด่ ี 
  3.  การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ทีไ่มด่ไีมเ่ลว 4.  การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ทีด่ ี
  5.  การสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ทีด่มีาก  
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ความเช่ือเก่ียวกบับริษทัท่ีผลิตยาสบู 
98.  คณุเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ี   (ตอบทุกขอ้) 

ข้อความ 
 1.  

เหน็ด้วย 
2. 

ไม่แน่ใจ 
3. 

ไม่เหน็ด้วย 
98ก. IN12209.  บรษิทัทีผ่ลติยาสบูไมค่วรไดร้บัอนุญาตใหท้าํการ

สง่เสรมิการขายบุหรีเ่ลย 
1. 2. 3. 

98ข. IN12220. บรษิทัทีผ่ลติยาสบูควรถูกจาํกดัใหจ้ดัทาํซองบุหรี่
แบบเรยีบๆ หา้มใชส้สีนัสวยงาม โดยมเีพยีงชือ่
บุหรีแ่ละคาํเตอืนเกีย่วกบัสุขภาพเทา่นัน้ 

1. 2. 3. 

98ค. IN12229.  บรษิทัทีผ่ลติยาสบูบดิเบอืนความจรงิเกีย่วกบั
อนัตรายจากการสบูบุหรี ่

1. 2. 3. 

98ง. IN12225.  บรษิทัทีผ่ลติยาสบูไดท้าํสิง่ทีด่ใีหแ้ก่ชุมชน 1. 2. 3. 
98จ. IN12227. บรษิทัทีผ่ลติยาสบูพยายามทาํใหค้นรุน่เดยีวกบัฉนั

หนัมาสบูบุหรี ่
1. 2. 3. 

99. AD12901. ในความคดิเหน็ของคุณ รฐับาลควรรณรงคเ์รื่อง  “บา้นปลอดบหุร่ี”   หรอืไม ่
  1.  ควร 2.  ไมค่วร 
100. AD12904. ในความคดิเหน็ของคุณ รฐับาลควรรณรงคเ์รื่อง “โรงเรียนปลอดบหุร่ี”   หรอืไม ่
  1.  ควร 2.  ไมค่วร 
101. CH12879 หากรฐับาลใหค้วามชว่ยเหลอืผูท้ีต่อ้งการเลกิสบูบุหรี ่  เชน่   จดัใหม้คีลนิิกเลกิ

สบูบุหรี ่คณุจะสนับสนุนหรือคดัค้านการห้ามมีผลิตภณัฑย์าสบูในอีก 10 ปี
ข้างหน้า 

  1. สนบัสนุนอยา่งยิง่ 2. สนบัสนุน 3.  คดัคา้น 4.  คดัคา้นอยา่งยิง่ 
สขุภาพ 
102. PR12101 ในภาพรวม  คณุคดิวา่สขุภาพของคุณเป็นอยา่งไร  
  1.  แย ่ 2.  พอใช ้ 3.  ด ี 4.  ดมีาก 
103. PR12105 น้ําหนกัของคุณเทา่กบั ________________กโิลกรมั 
104. PR12107 สว่นสงูของคุณเท่ากบั ________________เซนตเิมตร 
การออกกาํลงักาย 
105. PR12110 ในช่วง 7 วนัท่ีผ่านมา  มีก่ีวนั ทีคุ่ณออกกําลงักายเป็นเวลาอยา่งน้อย   30 นาท ี 

(เช่น เล่นกฬีา เดนิเรว็ วิง่ หรอืขีจ่กัรยาน) ทีม่ากพอจะทาํใหคุ้ณหายใจเรว็ขึน้  
(นบัเฉพาะกจิกรรมทีท่าํในเวลาว่าง ไมร่วมการทาํงาน  หรอืงานบา้น) 

จาํนวนวนัทีอ่อกกาํลงักาย ________________วนั / สปัดาห ์
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106. PR12112 ในช่วง 7 วนัท่ีผ่านมา มีก่ีวนั ทีคุ่ณทาํงานหรอืงานบา้นทีใ่ชแ้รง เป็นเวลาอยา่ง
น้อย 30 นาท ี(นบัเฉพาะการทาํงาน  หรอืงานบา้น ทีผู่ป้กครองบอกใหท้าํ ทีม่าก
พอจะทาํใหค้ณุหายใจเรว็ขึน้   ไมร่วมกจิกรรมทีท่าํในเวลาว่าง)     

จาํนวนวนัทีท่าํงานหรอืงานบา้น ________________วนั / สปัดาห ์
107. DI12414. ในช่วง 12 เดือนท่ีผา่นมา ผลการเรยีนของคณุเป็นอยา่งไร  เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ของเพือ่นนกัเรยีนในชัน้เดยีวกนั   
  1.  ตํ่ากว่าคา่เฉลีย่ 2.  อยูใ่นระดบัคา่เฉลีย่ 
  3.  สงูกวา่คา่เฉลีย่ 4.  ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอื  
108. DI12415. ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา คุณเคยมปีญัหากบับุคลากรในโรงเรยีน หรอืในที่

ทาํงาน หรอืทีอ่ื่นบา้งหรอืไม ่
  1.  ไมเ่คย 2.  เคยบางครัง้ 3.  เคยบอ่ย 
ข้อความและคาํถามต่อไปน้ีเป็นคาํถามทัว่ไป  ไม่เก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ี 
109. DI12417.  ในช่วง  2  สปัดาห์ท่ีผ่านมา จนถงึวนัน้ี ขอ้ความใดต่อไปน้ีทีบ่อกถงึความรูส้กึ

ของคุณไดด้ทีีส่ดุ   
  1.  ฉนัไมเ่คยรูส้กึเศรา้เลย 2.  ฉนัรูส้กึเศรา้บางครัง้ 
  3.  ฉนัรูส้กึเศรา้หลายครัง้ 4.  ฉนัรูส้กึเศรา้ตลอดเวลา 

  110. DI12418. ในช่วง 2  สปัดาห์ท่ีผ่านมา จนถงึวนัน้ี ขอ้ความใดต่อไปน้ีทีบ่อกถงึการกระทาํ
ของคุณไดด้ทีีส่ดุ 

  1.  ฉนัทาํสิง่ถกูตอ้งเป็นสว่นใหญ่ 2.  ฉนัทาํสิง่ผดิพลาดในหลายเรือ่ง 
  3.  ฉนัทาํสิง่ผดิพลาดทุกเรือ่ง  
111. DI12419. ในช่วง 2  สปัดาห์ท่ีผ่านมา จนถงึวนัน้ี ขอ้ความใดต่อไปน้ีทีบ่อกถงึความรูส้กึ

ของคุณไดด้ทีีส่ดุ   
   1.  ฉนัเกลยีดตวัเอง 2.  ฉนัไมช่อบตวัเอง 3.  ฉนัชอบตวัเอง 
112. DI12411.  ในช่วง 2  สปัดาห์ท่ีผ่านมา จนถงึวนัน้ี ขอ้ความใดต่อไปน้ีทีบ่อกถงึความรูส้กึ

ของคุณไดด้ทีีส่ดุ   
  1.  ฉนัไมรู่ส้กึโดดเดีย่ว 2.  ฉนัรูส้กึโดดเดีย่วหลายครัง้ 
  3.  ฉนัรูส้กึโดดเดีย่วตลอดเวลา  
คาํถามต่อไปน้ีเป็นคาํถามเก่ียวกบัความรู้สึกของคณุ  ในช่วง  6  เดือนท่ีผา่นมา 
113ก. DI12311. คณุรูส้กึวา่ ไมส่ามารถควบคุมสิง่สาํคญัในชวีติได ้ บ่อยแคไ่หน 
  1. ไมเ่คย 2. แทบไมเ่คย 3. บางครัง้ 4. บอ่ย 
113ข. DI12316. คณุรูส้กึมัน่ใจในความสามารถในการแกไ้ขปญัหาสว่นตวั บ่อยแคไ่หน 
  1. ไมเ่คย 2. แทบไมเ่คย 3. บางครัง้ 4. บอ่ย 
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113ค. DI12321. คณุรูส้กึวา่ สิง่ต่างๆ เป็นไปในแบบทีคุ่ณตอ้งการ บอ่ยแคไ่หน 
  1. ไมเ่คย 2. แทบไมเ่คย 3. บางครัง้ 4. บอ่ย 
113ง. DI12326. คณุรูส้กึวา่ คุณมปีญัหาทีห่นกัมากซึง่ยากเกนิกวา่ทีจ่ะแกไ้ข บอ่ยแคไ่หน 
  1. ไมเ่คย 2. แทบไมเ่คย 3. บางครัง้ 4. บอ่ย 
ศาสนา 
114. DE12662. คณุนบัถอืศาสนาอะไร 
  1. พทุธ 2. ครสิต ์ 3. ฮนิด ู 4. อสิลาม 5. ขงจือ้ เต๋า ลทัธจินีโบราณอื่นๆ 
  6. ความเชือ่แบบชนเผา่, ความเชือ่พืน้บา้น 7. อื่นๆ(ระบุ)  ____________ 
115. DE12666. ในชว่ง 12  เดอืน ทีผ่า่นมา คณุนําหลกัคาํสอนทางศาสนา  เป็นเครือ่งชีนํ้าใน

การใชช้วีติประจาํวนัของคณุบ่อยแคไ่หน  
  1.  ไมเ่คยใชเ้ลย 2.  แทบจะไมเ่คยใชเ้ลย 
  3.  ใชบ้างครัง้ 4.  ใชต้ลอดเวลา 
ข้อมลูประชากร / อ่ืน ๆ 
116. DE12213. ตามปกตใินแต่ละเดอืน (30 วนั)  คณุไดร้บัเงนิสาํหรบัใชจ้า่ยสว่นตวัเดอืนละ

เทา่ไร 
  1.  ไมไ่ดร้บัเงนิเดอืนหรอืคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั 
  2.  น้อยกวา่ 100 บาท 3. 100-499 บาท 4. 500-999 บาท 
  5.  1,000-1,499 บาท 6.  1,500-1,999 บาท 7. 2,000 บาท หรอืมากกวา่ 
117. DE12231. ปจัจุบนั คุณทาํอาชพีอะไร 
  1.  นกัเรยีน/นกัศกึษาเตม็เวลา 2.  นกัเรยีน/นกัศกึษา และทาํงาน 
  3.  ทาํงานอยา่งเดยีว 4.  วา่งงาน 5.  อื่นๆ (ระบุ) . __________ 
118. DE12311. การศกึษาชัน้สงูสดุทีค่ณุเรยีนจบ คอื _____(เช่น กําลงัเรยีนอยู ่ม.2  คาํตอบคอื ม.1) 
119. birth. วนัเกดิของคณุคอื วนัที ่ _____  เดอืน  ____________ปี พ.ศ. ______ 
120. SEAGend เพศ         1.  ชาย            2.  หญงิ 
121. DE12866. ปจัจุบนัคุณอาศยัอยูก่บัใคร 
  1.  พอ่และแม่  2.  แม ่ 3.  พอ่ 4.  ญาต ิ

5.  หอพกันกัศกึษา 6.  บา้นของตนเอง 7.  อื่นๆ (ระบุ)  ______ 
122. DE12953. คุณมแีหลง่ทีส่ามารถใชอ้นิเตอรเ์น็ท ไดห้รอืไม ่

1. ม ี (ตอบขอ้ต่อไป) 2.  ไมม่ ี
123. DE12955. ถา้คุณมแีหลง่ทีจ่ะสามารถใชอ้นิเตอรเ์น็ทได ้ หากมกีารสาํรวจแบบน้ีทาง

อนิเตอรเ์น็ท คณุสนใจทีจ่ะเขา้รว่มตอบแบบสอบถามทางอนิเตอรเ์น็ทหรอืไม ่ 
1.  สนใจ 2.  ไมส่นใจ 

ขอบคณุท่ีกรณุาตอบแบบสอบถามจนครบถ้วน 
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โครงการน้ีจะดาํเนินการสาํรวจทุก 1 ปี    ดงันัน้ ในอกี 1 ปีขา้งหน้า จะขอกลบัมาขอให ้  คุณ
ตอบแบบสอบถามอกี   เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ในการสาํรวจครัง้ต่อไปเราจะตดิต่อคุณได ้  จงึขอทีอ่ยูท่ีส่ามารถ
ตดิต่อได ้ รวมทัง้เบอรโ์ทรศพัทข์องคณุไวเ้พือ่การตดิต่อในคราวต่อไป 

 
คุณมแีนวโน้มจะเปลี่ยนที่อยู่  และเบอรโ์ทรศพัท์ในอกี 1 ปี ขา้งหน้าหรอืไม่      ถ้าใช่ขอที่

อยู่  และเบอร์โทรศพัทใ์หม่ 
 

พนักงานสมัภาษณ์ : ถ้ายืนยนัท่ีอยู่เดิมไม่ต้องถามท่ีอยู่ใหม่ แต่ต้องถาม ช่ือ ท่ีอยู่ ของญาติ 
หรือเพ่ือนสนิทของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ท่ีอยู่ใหม่   เลขท่ี _________   ถนน _____________  หมู่ท่ี ________  ตาํบล_____________  

อาํเภอ______________จงัหวดั_________________ 
เบอรโ์ทรศพัท ์_________________ เบอรมื์อถือ _________________ 

 
ช่ือ-สกลุ ____________________________________________________________________ 
ความสมัพนัธก์บัผูต้อบแบบสอบถาม_____________________________________________ 
ท่ีอยู่   เลขท่ี _________   ถนน ______________  หมู่ท่ี ______  ตาํบล__________________ 

อาํเภอ_________________จงัหวดั_________________ 
เบอรโ์ทรศพัท ์_________________ เบอรมื์อถือ _________________ 
 

 
 

 

ใบสาํคญัรบัเงิน 
 

ขา้พเจา้  ไดร้บัเงนิคา่เสยีเวลาในการตอบแบบสอบถามจากโครงการ “Tobacco 
Control Policy Survey (Thailand) จาํนวน 150 บาท (หน่ึงรอ้ยหา้สบิบาทถว้น)  แลว้จงึไดล้งลายมอืชือ่ไว้
เป็นหลกัฐาน 

 
ลงชือ่ ______________________________. 

(                                       ) 
ผูต้อบแบบสอบถาม 

วนัที ่____  เดอืน ___________ พ.ศ.______ 
 

 



นางสาว

 

 
 
 
 
 

 

วธญัจริาภา เ

นางสาวกมล
นางสาวกฤษ
นายกนัตศิ ภ
นายกติตพิง
นายจกัร ี รนุ
นางสาวจุฑา
นางสาวณฐั
นายพฒักาน

 
เมอืงนก น
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพการอบรม การปฎิบติังานภาคสนาม   

และการควบคมุงานสนาม 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

 
 



158 
 

 

 
 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 



159 
 

ภาคผนวก ช 
แนะนํานักวิจยัของโครงการ 

 

 

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  เคยดํารงตําแหน่งรองผูอ้ํานวยการสถาบนัวจิยั
ประชากรและสงัคม  ประสบการณ์ดา้นการวจิยั  อาท ิผลกระทบของการสูบบุหรีต่่อสุขภาพ 
เพศภาวะ มติิทางเพศและอนามยัเจรญิพนัธุ์  และการพฒันาโปรแกรมการให้ความรู้ด้าน
อนามยัเจรญิพนัธุแ์กเ่ดก็นกัเรยีน   

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 Reproductive Health Education programme for School Children.  
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ทวิมา  ศิริรศัมี:  รองหวัหน้าโครงการฯ และนักวิจยัหลกั (ร่วม) 
รองศาสตราจารย ์และรองคณบดฝีา่ยประกนัคุณภาพ คณะแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต  
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ  ไดร้บัวุฒบิตัร   
กุมารเวชศาสตร์จากราชวทิยาลยักุมารแพทย์แห่งประเทศไทย  และประกาศนียบตัรด้าน
พฒันาการเดก็จากคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ศกึษาดงูานดา้นพฒันาการเดก็
ที ่ Mater Children Hospital ประเทศ Australia ประสบการณ์ดา้นวจิยั อาท ิปจัจยัเสีย่งต่อ
การสูบบุหรี่ของวยัรุ ่น พฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุ ่น เช่น การดื่มสุรา อุบตัเิหตุ ความรุนแรง 
พฤตกิรรมดา้นเพศ และปญัหาพฤตกิรรมในเดก็ เชน่ การนอน การกนิ 

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 and Short course 
training on Child Development at Mater Children Hospital, Australia. Her researches 
focus on children and adolescent behaviors including youth risky behaviors e.g. 
tobacco/alcohol consumption, unintentional injuries, violence, sexual behavior and 
children behavioral problems e.g. sleeping/eating behavior.  
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อารี จาํปากลาย:  รองหวัหน้าโครงการฯ และนักวิจยัหลกั (ร่วม) 
รองศาสตราจารย ์สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล  
จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก ดา้นสงัคมวทิยา จาก University of North 
Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเดน็วจิยัทีส่นใจคอื  
การยา้ยถิน่และผลกระทบทีม่ตี่อครอบครวัในถิน่ต้นทาง การสรา้งครอบครวั บทบาททางเพศ 
และความไมส่งบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Aree Jampaklay is an associate professor of the Institute for Population and Social 
Research, Mahidol University. She earned a PhD in Sociology from University of 
North Carolina at Chapel Hill. Her research has focused on migration process and its 
effects on family left behind, family formation, gender and conflict in the deep-south 
provinces of Thailand. 

 
จรมัพร โห้ลาํยอง: นักวิจยั  
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์และรองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลยัมหดิล จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอกทางดา้นเศรษฐศาสตร์
จาก University of Utah ประเทศสหรฐัอเมรกิา  มปีระสบการณ์สอนและวจิยั  
ในมหาวทิยาลยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นเวลาหลายปีกอ่นทีจ่ะมาเป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัมหดิล  
งานวจิยัทีเ่ชีย่วชาญเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ดา้นเศรษฐศาสตรแ์รงงาน เศรษฐศาสตรป์ระชากร 
การยา้ยถิน่ สุขภาพของแรงงาน คุณภาพชวีติและความสุข รวมทัง้ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุม
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. 
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ปริยา เกนโรจน์:  นักวิจยัและผูป้ระสานงานโครงการฯ   
จบการศกึษาระดบัปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกจิ จากมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
มปีระสบการณ์ดา้นงานวจิยัของสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม  อาท ิ โครงการ
การตดิตามผลกระทบของการสบูบุหรีต่่อสขุภาพ  ระยะที ่1 การสาํรวจ  
ขอ้มลูพื้นฐานในจงัหวดักาญจนบุร ี โครงการพฒันานกัวจิยัดา้นเพศภาวะ มติทิางเพศ และ
อนามยัเจรญิพนัธุ ์   และโครงการสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัทางสงัคม  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. 
 

ธีรนุช ก้อนแก้ว: นักวิจยัและนักวิเคราะหข้์อมลูของโครงการฯ 
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 Ph.D. 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. 
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