
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดข้อมูลเพือ่สนับสนุนการส่ือสารสาธารณะ
เพือ่การรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบ 
      
 
ชดุข้อมลูประกอบด้วยข้อมูลส าหรับเทศกาลหรือวนัส าคญัในแต่ละเดือนตลอด
ทัง้ปี: 12 เทศกาลหรือวนัส าคัญ โดยในแต่ละเดือนได้น าเสนอ ประเด็นที่
เก่ียวข้องเชื่อมโยงระหว่างการสบูบหุร่ีกบัเทศกาลหรือวนัส าคัญในเดือนนัน้ๆ 
สรุปแนวคิดหลกัที่ใช้เพื่อการสือ่สารในการรณรงค์ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
สือ่สารไปถงึ รวมทัง้หน่วยงานที่สามารถน าแนวคิดหรือข้อมูลไปใช้ เพื่อให้
เกิดผลของการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย ลด ละ เลิก บหุร่ี  
 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
      
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

ค าน า 
 
 

การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดการสูญเสียแก่ประเทศอย่างมหาศาลทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสุขภาพที่ดีทั้ง
ทางกาย ทางใจของประชาชนในประเทศ ดังนั้นจึงมีความพยายามจากหลายองค์กร อาทิ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อ
การควบคุมยาสูบ (ศจย.) เพื่อร่วมกันกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ อีกทั้งโทษ
ภัยของบุหรี่ในมิติอื่นๆ 

 
โครงการผลิตชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบนี้ จึง

ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  และ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวบชุดข้อมูลที่มีประเด็น
เนื้อหาสาระที่หลากหลายเพื่อใช้ในการรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง
ประชาชนทั่วไป ครอบครัว สตรี และเยาวชน อีกทั้งประเด็นเนื้อหาสาระที่ได้รวบรวมหรือผลิตข้ึนนั้นได้ถูก
เช่ือมโยงกับเทศกาลหรือวันส าคัญในแต่ละเดือนของปี เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมรณรงค์หรือน าเสนอแก่สื่อ
สาธารณะได้ในทุกๆเดือน 

 
สดุท้ายนี้ คณะท างานขอขอบคุณศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพือ่การควบคุมยาสูบ (ศจย.) ที่สนับสนุน

ทุนในการท างานส าหรับโครงการนี้ 
 
        คณะท างาน 
                เมษายน 2560 
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1. ชุดข้อมูลส าหรับเทศกาล วันปีใหม่ สถิติใหม่ : เดือนมกราคม 
2. ประเด็นส าคัญ 

 ข้อมูลจาก The Bureau of Aircraft Accidents Archives (B3A) อันเป็นหน่วยงานที่เก็บ
รวบรวมสถิติเครื่องบินตก พบว่าในปี 2558 มีเหตุการณ์เครื่องบินตก 122 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 
898 คน 1 
ปี จ านวนอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต 
2553 162 1130 
2554 155 828 
2555 156 800 
2556 159 459 
2557 122 1328 
2558 122 898 
 
และจากการเก็บข้อมูลของ Bureau of Aircraft Accidents Archives หรือ B3A พบเครื่องบิน
โดยสารประสบอุบัติเหตุในไทยตั้งแต่ปี 2474 จนถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559 รวมแล้ว 
127 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 1 ,270 คน2 กล่าวคือ 75 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วคนในประเทศไทย
เสียชีวิตจากเครื่องบินตกปีละประมาณ 17 คน 
 

 องค์กรอนามัยโลกรายงานว่าปัจจบุันทัว่โลกมผีู้สบูบหุรีป่ระมาณ 1,100 ล้านคน  เสียชีวิตจากโรค
ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เช่นมะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งช่องปากและคอ มะเร็งปาก
มดลูกปีละประมาณ 6 ล้านคน เฉพาะประเทศไทยจากสถิติจากส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าแต่
ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่กว่า 50,0003 
 

 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนการเสียชีวิตของคนจากสองสาเหตุคือเครื่องบินตกกับโรคภัยจากการสูบ
บุหรี่พบว่าตัวเลขการเสียชีวิตจากพิษภัยของบุหรี่มีมากกว่าเครื่องบินตกถึงประมาณ 2,942 เท่า 
หากแต่ดูเหมือนเมื่อมีเหตุการณ์เครื่องบินตกเรากลับรู้สึกตื่นเต้นกว่าและเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะ
เป็นข่าวที่โด่งดังในขณะที่จ านวนคนตายจากการสูบบุหรี่มีจ านวนมากกว่ามหาศาลเรากลับไม่
ตระหนักถึง 
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 นอกจากนี้หากเปรียบเทียบสถิติตัวเลขในลักษณะเดียวกันคือจ านวนคนตายจากบุหรี่กับคนตาย
จากสาเหตุการฆ่าตัวตาย ส านักงานสุขภาพแห่งชาติ นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กล่าวในงานเสวนาว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่ 
6 ต่อแสนประชากรหรอืประมาณ 3,000 คนต่อปี4 เมื่อเปรียบเทยีบตัวเลขการเสียชีวิตจากพิษภัย
ของบุหรี่มีมากกว่าการฆ่าตัวตายถึงประมาณ 17 เท่า 

 สรุปประเด็นคือ จ านวนคนเสียชีวิตจากบุหรี่ปีหนึ่งๆ มีมากกว่าอุบัติการณ์เครื่องบินตกและฆ่าตัว
ตายหากแต่คนในสังคมกลับให้ความสนใจกับสองเหตุการณ์คือเครื่องบินตกและข่าวความ
พยายามในการฆ่าคนตายมากกว่า ดังนั้น ประเด็นหนึ่งของการรณรงค์การควบคุมการสูบบุหรี่ที่
สามารถน ามาใช้ได้คือจะสื่อสารหรือท าอย่างไรให้คนเห็นถึงความรุนแรงของผลจากการสูบบุหรี่
ให้เทียบเท่ากับเหตุการณ์เครื่องบินตกหรือการฆ่าตัวตายของคน  
 

3. ข้อเสนอแนะ 

 กลุ่มเป้าหมาย:  
 กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ติดบุหรี่ปัจจุบัน (Current smoker) 
 กลุ่มเป้าหมายรองคือ คนทั่วไปในสังคม 

 บุคคลหรือหน่วยงานที่ควรให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม 
สสส. สามารถน าประเด็นไปสื่อสารแก่สาธารณะโดยการท าเป็น Advertising Campaign 
Theme (Real)  ที่จะใช้ในสื่อต่างๆได้ โดยเนื้อหา (Message) ที่จะน าเสนอตามที่กล่าวมาข้างต้น
คือ 
สูบบุหรี่= เครื่องบินตก = ตาย 
สูบบุหรี่= ฆ่าตัวตาย 
* ใน Storyboard อาจมีฉากเปรียบเทียบ คนมุงดู การเกลี่ยกล่อม คนให้เปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตาย 
มี Mood and Tone ในลักษณะเดียวกันกับ คนมุงดู การเกลี่ยกล่อม คนให้เลิกบุหรี่ 
เพื่อให้เกิดผลอย่างเปน็รูปธรรมจากการสือ่สารประเด็นดังกลา่วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีการจัด
โครงการรณรงค์ ‘ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสถิติใหม่ในทุกปีใหม่’ คือสมัครเข้าร่วมโครงการเลิก
บุหรี่ซึ่งจะท าให้สถิติจ านวนคนสูบบุหรี่และจ านวนผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ลดลงได้ในทุกปี 

น าเสนอโดย 
ดร. จิราพร ชมสวน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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1. ชุดข้อมูลส าหรับเทศกาล วันแห่งความรัก วาเลนไทน์ ดีเดย์เลิกบุหรี่ : เดือนกุมภาพันธ์ 
2. ประเด็นน าเสนอ 

 วันแห่งความรัก เริ่มต้นท่ีจะรักตัวเอง เลิกบุหรี่ ชีวีมีสุข  
อยากเห็นคนไทยหันมารักตัวเอง ลด ละ เลิก บุหรี่ เริ่มจากเทศกาลวันแห่งความรัก ถ้าไม่รู้จักรัก
ตัวเอง แล้วจะไปรักใครได้อย่างไร ความรักไม่ใช่แค่การแสดงออก แต่อยู่ที่การห่วงใยใส่ใจคนรอบข้าง 
รู้หรือไม่ ควันบุหรี่ ก็บั่นทอนความรักได้เช่นกัน เคยได้ยินที่มีการกล่าวถึงกันพิษภัยของบุหรี่อย่างไร 
ควันบุหรี่เป็นอันตรายกว่าผู้สูบบุหรี่เองเสียอีก แล้วแบบนี้ถ้าเรารักใคร เราจะยังให้เขาตายผ่อนส่งอีก
หรือ 

 เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก และเดือนแห่งวันมะเร็งโลก 
หลายคนอาจคิดถึงแค่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ คือวันแห่งความรัก แต่ในเดือนเดียวกันนี้เอง ก็มี วันที่ 4 
กุมภาพันธ์ คือ วันมะเร็งโลก  ห่างกันเพียงแค่ 10 วัน แต่คงไม่มีใครคิดถึงวันมะเร็งโลกเป็นแน่ จาก
สถิติของคนไทยที่เป็นมะเร็ง พบว่า มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่เกิดข้ึนในอันดับ 2 และร้อยละ 90 คือผล
จากการสูบบุหรี่  

 สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ของตัวเองให้สุดยอด  
รักคนรัก ใส่ใจในสุขภาพ เลิกบุหรี่รับวาเลนไทน์ ดีกว่าให้ดอกไม้ แล้วตายผ่อนส่ง 
วันแห่งความรัก ผู้คนต่างพากันมอบของขวัญแทนใจ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สวยๆ  ชอคโกแลตแสนอร่อย 
หรือตุ๊กตาน่ารัก แต่จะมีสักกี่คนที่คิดอยากมอบสุขภาพที่ดีให้แก่คนข้างกาย เลิกบุหรี่ เป็นของขวัญวัน
แห่งความรักกันดีไหม รักกันหมั่นใส่ใจในสุขภาพ เราจะได้อยู่กันไปนานๆ   โดยการใช้เป็นวันแห่งการ
เลิกบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นวิธีแสดงความรักแท้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่คนรักของตน 

 
3. สรุปแนวคิด 
- วันแห่งความรัก รักตัวเอง และรักคนรอบข้าง ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพ และอายุที่ยืนยาว 

มะเร็งปอดเป็นแล้วรักษาไม่หาย รอวันตายอย่างเดียว รณรงค์ในเดือนแห่งความรัก และวันมะเร็ง
โลก ห่างไกลบุหรี่ ปลอดควันบุหรี่ ชีวีมีสุข โดยเฉพาะกับวัยรุ่น วันวาเลนไทน์ดูเหมือนจะมี
ความส าคัญกับคนกลุ่มนี้มาก จึงควรมุ่งเป้ารณรงค์ไปยังคนกลุ่มนี้ให้มากเช่นกัน 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
- กลุ่มเป้าหมายหลัก วัยรุ่น เยาวชน 
- กลุ่มเป้าหมายรอง ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นวันแห่งความรัก ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน 

ผู้ใหญ่ ก็จะให้ความสนใจกับวันน้ี จึงควรรณรงค์ให้มอบความรักให้ตัวเอง แล้วจึงมอบความรักให้
คนอื่น  

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ภาครัฐ โรงเรียน ภาคเอกชน ในการช้ีให้เห็นถึงโทษของบุหรี่ ให้
สอดคล้องกับวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก ควรรักตัวเอง และรักคนรอบข้างด้วย 
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5. โครงการรณรงค์ 
ข้อเสนอแนะ  
-    โรงเรียน อาจมีการจัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์ในสถานศึกษาโดยใช้ธีม “True Love–Prove it 

by quitting smoking”  
-   สถานบันเทิงหรือสถานที่ใดก็ตามที่มีการจัดงานวันวาเลนไทน์แล้วมีวัยรุ่น เยาวชนไปรวมตัวกัน ก็

สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนได้เช่นกัน โดยต้องมีการจัดอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกันทุกปีจนอาจกลายเป็นค่านิยมใหม่ในสังคมว่า วันวาเลนไทน์ คือวันพิสูจน์รักแท้ของ
คู่รัก ด้วยการเลิกบุหรี่ อย่างไรก็ดีต้องมีการประเมินและ ติดตามผลด้วย  

 
อ้างอิง 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
 
น าเสนอโดย ดร. พสุธิดา ตันตราจิณ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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1. ชุดข้อมูลส าหรับเทศกาล วันสตรีสากล สตรีหมายเลขหนึ่งในบ้าน พาครอบครัวเลิกบุหรี่ : เดือนมีนาคม 
2. ประเด็นส าคัญ 

 วันสตรีสากล (International Women's Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ผู้หญิงในหลาย 
ๆ ประเทศจากทุกทวีปรวมทั้งองค์กรที่ท างานด้านผู้หญิงจะรวมตัวกันเพื่อร่วมฉลอง วันส าคัญนี้ 
และร่วมร าลึกถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง  

 วันสตรีสากล เกิดข้ึนในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1910 มีการจัดกิจกรรมสตรีสากลเป็นครั้งแรกใน
เดือนมีนาคม ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454) โดยมีประชาชนทั้งชายและหญิงมากกว่า 1 ล้าน จากใน
ประเทศออสเตรีย เดนมาร์ก เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ เข้าชุมนุมเรียกร้องสิทธิในการท างาน 
พร้อมขอให้ยุติการแบ่งแยกในการท างาน ในปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) องค์การสหประชาชาติ
ได้เข้ามามีบทบาทในการเชิญชวนให้ทุกประเทศในโลกก าหนดวันฉลองแห่งชาติว่าด้วยสิทธิของ
สตรีและสันติภาพสากล  

 ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็น
ความส าคัญของสุภาพสตรีเช่นกัน ดังนั้น ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2532 ประเทศไทยจึงได้ก่อตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ข้ึนอย่างเป็นทางการ โดยสังกัด
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ก็เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม 
รวมทั้งระลึกถึงความเปน็มาแห่งการต่อสู้เพื่อใหไ้ด้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ
พัฒนา  

 วันที่  8 มีนาคมของทุกปี ประเทศไทยจะจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในวันสตรีสากล โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก และ
เห็นความส าคัญของวันสตรีสากล รวมถึงจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นประจ าปี
เนื่องในวันสตรีสากล ทั้งนี้ก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สตรีผู้สร้างประโยชน์ในสาขาอาชีพต่าง ๆ  

 มีนาคม 2557 รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
หัวหน้าโครงการวิจัยติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ  (ประเทศไทย) 
เปิดเผยว่า ผลการส ารวจติดตามผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ 2,000 คน และวัยรุ่น 1,000 คน มาเป็นเวลา 7 
ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2554 พบว่า สัดส่วนของเพศหญิงที่สูบบุหรี่ต่ ากว่าเพศชายถึง 10 
เท่า เพศหญิงมีความรู้เรื่องพิษภัยจากการสูบบุหรี่สูงกว่าเพศชาย เช่น การสูบบุหรี่ท าให้แก่เร็ว
กว่าอายุ เป็นสาเหตุของมะเร็ง ในช่องปาก โรคหลอดเลือดในสมอง เป็นต้น ผู้หญิงรู้สึกว่า
สังคมไทยไม่ยอมรับการสูบบุหรี่ ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ชาย ผู้หญิงที่สูบบุหรี่อาศัยอยู่ในเขตเมือง มี
สัดส่วนสูงกว่าผู้หญิงที่สูบบุหรี่อาศัยอยู่ในเขตชนบท ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ที่มีสถานภาพสมรสหม้าย 
หย่า แยก มีสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ชาย และผู้สูบบุหรี่ในกรุงเทพฯเห็นว่าการสูบบุหรี่ของผู้หญิงเป็น
เรื่องที่ยอมรับได้ สูงกว่าผู้สูบบุหรี่ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท 
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 แม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีที่หญิงไทยยังสูบบุหรี่กันน้อยมาก แต่ปัญหาใหญ่ คือ การส ารวจการสูบ
บุหรี่ระดับผู้ใหญ่ พ.ศ.2554 พบว่ามีหญิงไทย 8.4 ล้านคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน และ 
1.39 ล้านคนในที่ท างาน  
 

3. ข้อเสนอแนะ 
ประเด็นปัญหา  

 ในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กิจกรรมในวันสตรีสากลมุ่งเน้นการรณรงค์เพื่อเรียกร้อง
สิทธิสตรี ความเสมอภาค รวมถึงบทบาท สิทธิ หน้าที่ และกฎหมายของสตรี เป็นประเด็นส าคัญ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก เห็น
ความส าคัญของวันสตรีสากล รวมถึงจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นประจ าปีเนื่องใน
วันสตรีสากล ทั้งนี้ก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สตรีผู้สร้างประโยชน์ในสาขาอาชีพต่าง ๆ  

 ปัญหาส าคัญที่เกิดกับผู้หญิงไทยแต่ถูกมองข้าม คือ ปัญหาควันบุหรี่มือสอง ทั้งในบ้านและในที่
ท างาน  

 ควันบุหรี่มือสอง เป็นเพชฌฆาตเงียบท าร้ายผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ 
หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่สดูดมควันบุหรีเ่ปน็เวลานาน เมื่อคนไม่สูบบุหรี่ได้รบัควันบุหรี่มือสอง ก็เท่ากับ
ว่าได้สูดดมสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับคนสูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่ก่อให้เกิดโทษทั้งต่อผู้
สูบและผู้สูดดมควัน แม้จะได้รับควันเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็เป็นอันตรายได้ หญิงตั้งครรภ์ และ
ทารกที่ได้รับควันบุหรี่มือสองอย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสเกิดครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนก าหนด 
และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงข้ึน ผู้ใหญ่ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ 
โรคมะเร็งที่ล าคอและเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอื่นๆ มากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า 

 มาตรการป้องกันควันบุหรี่มือสอง คือ กฎหมายห้ามจ าหน่ายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี และ
ก าหนดเขตห้ามสูบบุหรี่ คือ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานที่ออกก าลังกาย ร้านค้า 
สถานที่ท างาน รถโดยสารสาธารณะ สถานีขนส่งทุกประเภท สถานปฏิบัติธรรม เพื่อคุ้มครองผู้ที่
ไม่สูบบุหรี่  แต่ไม่สามารถห้ามการสูบภายในบ้านได้ ทั้งๆที่ หญิงไทย 8.4 ล้านคนได้รับควันบุหรี่
มือสองในบ้านของตนเอง 
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เสนอแนะโครงการ 

 ช่ือกิจกรรม : The White House ครอบครัวตัวอย่าง   

 วัตถุประสงค์  
o เพื่อสร้างครอบครัวตัวอย่าง ที่สามารถท าให้บ้านปลอดบุหรี่ได้ ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีข้ึน

ของทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก 
o เพื่อสร้างและกระตุ้นให้เลิกพฤติกรรมสูบบุหรี่ภายในบ้าน  
o เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมถึงปัญหาบุหรี่มือสอง  

 กลุ่มเป้าหมาย 
o ครอบครัวที่อยู่ในเมืองหลวงและปริมณฑล รวมถึง เมืองส าคัญขนาดใหญ่ ในภูมิภาค

ต่างๆ เช่น สงขลา, นครราชสีมา, เชียงใหม่  

 เครื่องมือสื่อสาร 
o สื่อหลัก :  

 โทรทัศน์ โปรโมทโครงการผ่านรายการข่าวออกอากาศช่วงเช้าและเย็น และ 
รายการวาไรตี้ที่ออกอากาศช่วงเวลาครอบครัว คือ 17.00 – 21.00 น. 

 โปสเตอร์ ตามห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร 
o สื่อออนไลน์ (เฟสบุค, ยูทูป) 

 ภาพโปรโมทโครงการ 
 วิดีโอคลิป สัมภาษณ์ผู้หญิง, เด็กที่ป่วยเพราะบุหรี่มือสอง, คนที่เลิกสูบในบ้าน

ได้ส าเร็จ 

 รางวัลจูงใจ 
o รางวัล The White House ครอบครัวตัวอย่าง ส าหรับครอบครัวที่สามารถเลิกสูบบุหรี่

ภายในบ้านได้ และมีแนวทางการดูแลครอบครัวให้มีความสุข  
o รางวัล ผู้น าสีขาว ส าหรับพ่อ/สามีที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ในบ้านได้ส าเร็จ 
o รางวัล สตรีหมายเลขหนึ่ง ส าหรับแม่/ภรรยาที่มีแนวทางสนับสนุนให้สามีเลิกบุหรี่ หรือ 

เลิกสูบบุหรี่ในบ้านได้ส าเร็จ 
โดยทุกรางวัล จะได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯหรือสมเด็จ

พระเทพฯ / จาก ศจย.  

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
o เกิดครอบครัวตัวอย่าง ที่สามารถท าให้บ้านปลอดบหุรีไ่ด้ โดยเฉพาะจากการผลักดันจาก

ผู้หญิงในบ้าน 
o ลดจ านวนผู้ป่วยที่เกิดจากปัญหาควันบุหรี่มือสอง 
o ลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้ว  
o สังคมไทยเกิดความตระหนักถึงปัญหาควันบุหรี่มือสอง 
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กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.thairath.co.th/content/ 408563 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  2558.  (13 มกราคม)  "บุหรี่"ภัยร้ายต่อ 

ตัวเองและคนรอบข้าง.  ค้นหาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.thaihealth. 
or.th/Content/27074 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  2559.  (26 พฤษภาคม)  ระวังควันบุหรี่มือ 
สอง ท าร้ายคนใกล้ชิด.  ค้นหาวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.thaihealth. 
or.th/Content/31476 
 

น าเสนอเสนอโดย 
อ. รัตนางศ์ ตุละวรรณ วิทยาลัยบริหารธุรกจินวัตกรรมและการบญัชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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1. ชุดข้อมูลส าหรับเทศกาล วันครอบครัว ครอบครัว จุดจี๊ด เลิกบุหรี่ : เดือนเมษายน 
2. ประเด็นน าเสนอ 

 ค าว่า “สถาบันครอบครัว” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ
ค าว่า " สถาบัน" และ " ครอบครัว " ไว้ดังนี้            

สถาบัน หมายถึง สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคมจัดต้ังให้มีขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ว่ามีความ
ต้องการและจ าเป็นแก่วิถีชีวิตของตน เช่น สถาบันครอบครัว ฯลฯ 

ครอบครัว หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร 
ดังนั้น สถาบันครอบครัว จึงหมายถึง สถาบันพื้นฐานของสังคม ซึ่งเกิดจากการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม
บุคคลที่เป็นสมาชิก ซึ่งมีความสัมพันธ์กันผูกพันกัน เช่น สามี ภรรยา รวมถึงลูก 

 ครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีขนาดเล็กที่สุดในสังคม มีบทบาทในการ
สร้างและก าหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม และสถาบันแรกในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ครอบครัวจึงมี
บทบาทและมีความส าคัญมาก ดังนั้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกชาติ
ชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอมติโดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติ ก าหนดให้วันที่  14 
เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของครอบครัวให้มากข้ึน เพราะการที่วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป อาจจะท าให้
ครอบครัวมีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากข้ึน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้ 

 ปญัหาครอบครัวเป็นปัญหาหนึ่งที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามมาเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหายาเสพติดอาชญากรรม และปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ครอบครัวด้วย เนื่องจากครอบครัว ที่ไม่มีความอบอุ่น ขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันระหว่างคนใน
ครอบครัว ลักษณะวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สมาชิกในครอบครัว
ต่างต้องดิ้นรนท ามาหาเลี้ยงชีพ พ่อแม่ต้องท างานหนักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับลูก และครอบครัว ไม่
มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก หรือการเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่ลูก สิ่งเหล่านี้ล้วน แต่จะสร้ างปัญหาให้กับ
สังคม  

 ผลจากการศึกษาจากหลายสถาบัน พบว่าการครอบครัวส่งผลต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นทั้งชายและ
หญิง กล่าวคือถ้าในครอบครัวมีสมาชิกที่สูบบุหรี่ วัยรุ่นในครอบครัวนั้นก็จะมีแนวโน้มหรือมคีวามเสีย่ง
สูงที่จะเป็นผู้สูบบุหรี่ในอนาคต ดังนั้นครอบครัวมีอิทธิพลอย่างยิ่ง ครอบครัวจะให้ความรู้สึกอบอุ่น
ปลอดภัย จะท าให้ลูกมีความมั่นคงทางอารมณ์ เกิดความไว้วางใจ ลูกจะเรียนรู้จากบิดาและมารดาใน
การประพฤติปฏิบัติในสิ่งทีเ่หมาะสม พฤติกรรมของลูกนั้นจะเหมอืนกับพฤติกรรมของบดิาหรอืมารดา
ซึ่งเป็นต้นแบบของพฤติกรรมนั้น  

 นอกจากการสูบบหุรีใ่นครอบครัวจะเป็นตัวอย่างให้แก่สมาชิกในครอบครัวแล้ว การสูบบุหรี่มือสองยัง
ผลกระทบต่อคนใกล้ชิดในครอบครัวไม่น้อยไปกว่าคนที่สูบบุหรี่ ควันบุหรี่ท าให้มีคนใกล้ชิดมีความ
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เสี่ยงเป็นโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูอักเสบ ควันบุหรี่ยังส่งผลต่อผู้หญิงตั้งครรภ์จะท า
ให้น้ าหนักตัวในขณะตั้งครรภ์เพิ่มน้อยกว่าปกติ มีโอกาสแท้ง คลอดก่อนก าหนด ตกเลือดในระหว่าง
คลอด และหลังคลอดมากเป็น 2 เท่าของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่ นอกจากนั้นยังท าให้เกิดภาวะรก
เกาะต่ า และรกลอกตัวก่อนก าหนดมากขึ้น ลูกที่คลอดจากแม่ที่สูบบุหรี่อาจมีน้ าหนักและความยาวตัว
น้อยกว่าปกติ พัฒนาการทางด้านสมองช้ากว่าเด็กปกติ และอาจมีความผิดปกติทางด้านระบบ
ประสาทและระบบความจ า ภรรยาของคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าภรรยาของคนที่
ไม่สูบบุหรี่ เป็นสองเท่า และมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ 3 เท่า และเสียชีวิตเร็วกว่าปกติถึง 4 ปี 
นอกจากนั้นยังมีผลวิจัยที่ ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อ
การควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนับสนุนโดย สสส. น ามาเปิดเผยว่า ผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง จาก
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา พบว่า การรับสารนิโคตินจากยาสบูเป็นปจัจยัเสีย่ง
ส าคัญที่ท าให้เด็กสมาธิสั้น นิโคตินจะถูกส่งจากแม่สู่ลูก กระตุ้นโรคสมาธิสั้นในเด็ก 

 สถาบันครอบครัวเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ภายในครอบครัว ดังนั้น
การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการสบูบุหรี่ควรจะเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวด้วยเช่นกัน รศ.ดร.บุปผา ศิ
ริรัศมี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการวิจัยติดตามผลกระทบ
จากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบประเทศไทย ได้เปิดเผยข้อมูลจากผลการศึกษา พบว่า สอง
ปัจจัยหลักที่ท าให้ตัดสินใจเลิกบุหรี่คือครอบครัว และสุขภาพ ดังนั้นความร่วมมือในระดับครอบครัวมี
ส่วนส าคัญมากต่อการเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด การให้สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้กระตุ้นหรือให้
ค าแนะน า จะมีผลท าให้ผู้สูบบุหรี่ได้ตระหนักว่า การสูบบุหรี่นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
ตนเองแล้วยังส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ทั้งด้านสุขภาพ และสภาพแวดล้อม อีกด้วย 

 การเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัวสามารถป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของลูก และมีผลต่อการตัดสินใจ
เลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้ การที่จะให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ปลอดบุหรี่นั้น เพื่อสุขภาพของ
ตนเองและสมาชิกในครอบครัวทุกคน และสภาพแวดล้อมที่ดีในครอบครัวควรเริ่มต้นจากการสร้าง
บรรยากาศแห่งความรัก ความผูกพันและความเคารพนับถือให้เกิดภายในครอบครัว และการอบรมสั่ง
สอนเพื่อป้องกันไม่ใหลู้กรเิริม่พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ให้ได้ผลดีที่สุด คือ การแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับ
สิ่งที่ตนเองอบรมสั่งสอน เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก 

 การน าหลัก 5 อ. มาใช้เพื่อแนวทางการปฏิบัติอย่างง่ายส าหรับครอบครัว เพื่อป้องกันการริเริ่ม
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการตัดสินใจเลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดังนี้ 
o อ. อภัย  
o อ. เอื้อเฟื้อ  
o อ. อารมณ์ขัน  
o อ. อดทน อดกลั้น อดออม  
o อ. อบอุ่น  
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3. กลุ่มเป้าหมาย บุคคลหรือหน่วยงานท่ีสามารถน าข้อมูลไปใช้  

 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้สูบบุหรี่ และสมาชิกในครอบครัว 

 บุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถน าข้อมูลไปใช้ คือ กระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาล, หน่วยงานของ
รัฐ, บริษัทเอกชน, สถาบันการศึกษา 
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

 มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ จิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ท ย โ พ ส ต์  สื บ ค้ น จ า ก  http://www.thaihealth.or.th/Content/2 5 6 5 3 -
%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%
B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%84
%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B
8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9'%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3
%E0%B8%B5%E0%B9%88'.html 

 ผู้จัดการออนไลน์ สืบค้นจาก 
http://www.manager.co.th/qol/viewnews.aspx?NewsID=9560000158411  

 ปรีชา อุปโยคิน, รูปแบบการควบคุมทางสังคมเพื่อการเลิกสูบบุหรี่: การบูรณาการความร่วมมือ
ระห ว่าง เครื อ ข่ าย ชุมชนกับระบบการบริ ก ารสุ ขภาพของรั ฐ ระดับ ชุมชน สืบ ค้นจาก 
http://connexion.mfu.ac.th/2 0 1 5 / ejournal/Vol.3 % 2 0 No.2 % 2 0 2 0 1 4 / 4 6 -
68%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%
B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87
%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.pdf 

 Stefania Maggi, Chris Y. Lovato, Erin M. Hill, Joy L. Johnson, Pamela A. Ratner and 
Jean A. Shoveller, Adolescents’ Perceptions of Parental Influences on Their Smoking 
Behavior: A Content Analysis Youth & Society 2014 Jan; 46(1):132-149.  
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1. ชุดข้อมูลส าหรับเทศกาล วันงดสูบบุหรี่โลก ติดหรือเลิก อยู่ที่ใจ : เดือนพฤษภาคม 
2. ประเด็นน าเสนอ 

 องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ก าหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของ
ทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ World No Tobacco Day โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1988 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่  

 ผลการส ารวจขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ประเมินว่ามีผู้สูบบุหรี่
ทั่วโลกซึ่งมีประมาณ 1,300 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตปีละ 5 ล้านคน ถ้าแนวโน้มการสูบบุหรี่ยังเป็นเช่นนี้ 
อีก 15 ปีข้างหน้า หรือในปี ค.ศ. 2020 จะมีจานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า คือ 10 ล้านคนต่อปี 

 การศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการเลิกสูบบุหรี่ โดยน าแนวคิดของ Green 
และ Kreuter (1999) มาใช้ ระบุว่า ปัจจัยที่ก าหนดหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1. ปัจจัยน า (Predisposing Factors) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ  
1.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เป็นต้น 
1.2 ปัจจัยด้านความรู้ ความเช่ือ เจตคติ ค่านิยม และความมั่นใจในความสามารถของบุคคลที่จะ
ปฏิบัติหรือแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆ 
2. ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) ประกอบด้วย ปัจจัยที่เอื้อให้บคุคลนั้นๆ เกิดพฤติกรรม เช่น ทักษะ
ของบุคคล โอกาสการเข้าถึงสถานที่ การมี/ความพร้อมใช้ของสถานที่ความสะดวกในการเข้าถึง
สถานที่ และกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
3. ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) ประกอบด้วย ปัจจัยที่บุคคลได้รับ หรืออาจจูงใจหรือสนับสนุน
ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมในเรื่องใดๆ เช่น 1) แรงสนับสนุนทางสังคม (Social support) ซึ่งอาจมาจาก
การสนับสนุนทางอารมณ์ การสนับสนุนด้านการประเมินผล/ให้ข้อมูลป้อนกลับ การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนด้านเครื่องมือ และ 2) แรงกดดันทางสังคม ( Social pressure) 
โดยทั่วไปแรงกดดันทางสังคมนี้มีที่มาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ กลุ่มเพื่อน (Peer group) พี่น้อง (Siblings) 
และพ่อแม่/ผู้ปกครอง (Parents) เป็นต้น  

 สุขภาพจิตเป็นปัจจัยน าที่ส าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และได้มีการศึกษาวิจัยจาก
นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญของหลายสถาบันที่พยายามศึกษาความสัมพันธ์ของการติดบุหรี่กับ
สุขภาพจิตของผู้สูบบุหรี่ผลการวิจัยของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน เปิดเผยรายงานผลการศึกษา
ว่าการติดบุหรี่เป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่ง พบว่าคนที่มีความเจ็บป่วยทางจิต มีอัตราการสูบบุหรี่สูง
กว่าคนปกติทั่วไป และเลิกสูบบุหรี่ได้ยากกว่าคนปกติทั่วไปด้วยเช่นกัน  
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 แนวทางการบ าบัดรักษาผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่โดยจิตแพทย์ โดย Agency for Health Care Policy 
and Research (AHCPR) ได้มีการเสนอแนวทางการบ าบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 
โดยใช้หลักการเข้าถึงผู้ติดบุหรี่ 5A คือ 
1. Ask about tobacco  
2. Advice smokers to quit  
3. Assess willingness to quit  
4. Assist with quitting  
5. Arrange follow-up 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย บุคคลหรือหน่วยงานท่ีสามารถน าข้อมูลไปใช้  

 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้สูบบุหรี่ 

 บุคคลหรือหน่วยงานที่สามารถน าข้อมูลไปใช้ คือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาล, 
หน่วยงานของรัฐ, บริษัทเอกชน, สถาบันการศึกษา 
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

 ผศ.พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร , การบ าบัดรักษาเพื่อเลิกบุหรี่ , ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 สมจิตร์ มณีกานนท์ พย.บ*, สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล พบ.**, วิจิตรา พิมพะนิตย์ พย.บ*, นิตยา จรสั
แสง พย.ม *, ขวัญสุดา บุญทศ พย.ม*, ความชุกของการใช้สารเสพติด ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่แผนก
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์, วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2557 ; 59(4): 371-
380 

 ดร. ศรัณญา เบญจกุล และคณะ (2557) รายงานพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ: แนวโน้มการบริโภค
ยาสูบของประชากรไทย, ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 มูลนิธิรณรงค์เพือ่การไมสู่บบุหรี่ สบืค้นจาก 
http://www.ashthailand.or.th/th/no_tobacco_day_page.php?id=12 

 
 
 
 
 
 
 



15 

 

1. ชุดข้อมูลส าหรับเทศกาล วันต่อต้านยาเสพติดโลก ต้านจากภายใน Inner inspiration: เดือนมิถุนายน 
2. ประเด็นส าคัญ 

 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ตรง
กับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United 
Nations General Assembly: UNGA) ให้เป็นวันส าคัญสากล  เพื่อให้ประเทศต่างๆทั่วโลก ร่วมกัน
หาทางแก้ไข หยุดยั้งและป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นภัยร้ายต่อประชากรโลก สังคมและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นอย่างมาก  

 ประเทศไทยได้พบเจอเผชิญกับปัญหายาเสพติดต่ออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุก
สมัย ได้พยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี   พ.ศ. 2504 รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง 
“คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้ โทษ” โดยใช้ช่ือย่อว่า “กปส.”ต่อมาในวันที่ 
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติให้จัดตั้ง “คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด” ใช้ช่ือย่อ “ป.ป.ส.” ข้ึนโดยมีหน้าที่ในการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนกระทัง่ปจัจบุัน
(http://scoop.mthai.com/specialdays/1151.html)                                 

 บุหรี่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ยาเสพติดให้โทษซึ่งให้
นิยาม ยาเสพติดว่าหมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน 
ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจติใจในลักษณะส าคัญเช่น ต้องการ
เพ่ิมขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพท้ังทางร่างกายและจิตใจ
อย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาและสุขภาพ โดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงสารเคมีที่ใช้ใน
การผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย จัดเป็นยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ถ้าแบ่งตามฤทธ์ิของ
ยาที่มีผลต่อร่างกาย และจัดเป็นยาเสพติดประเภทที่ 9 คือประเภทอื่น ๆ ตามนิยามขององค์กร
อนามัยโลก    

 ข้อมูลจาก ส านักงาน ป.ป.ส. ไดมีการประมาณการ ผูที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด มีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้นจากป 2554-2556 คือ 1,084,900, 1,200,000 และ 1,900,000 รายตามล าดับ จากเหตุป
จจัยที่เกี่ยวของไดแกสภาพสังคมที่ออนแอ สถาบันครอบครัวไมเขมแข็ง สภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
(http://www.thanyarak.go.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=189
5&Itemid=126) 
 
 
 
 

 
 

https://th.m.wikipedia.org/wiki/26_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://scoop.mthai.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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3. ข้อเสนอแนะ   

 ประเด็นปัญหา:  
o ประสิทธิภาพในการรณรงค์ต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (ส.ส.ส.) 
อาจยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่เสพสารเสพติดโดยเฉพาะการบรรลุวัตถุประสงค์
ด้านการจูงใจให้ไม่ให้ทดลอง เริ่ม ลด และเลิกเสพสารเสพติด โดยเฉพาะบุหรี่ได้ นอกจากนี้
โครงการที่มุ่งสกัดกั้นนักสูบบุหรี่หน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนที่มีอายุน้อยไม่ให้เริ่มทดลองหรือเริ่ม
สูบบุหรี่ ยังมิได้ถูกน ามาประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและยังมีจ านวนน้อย 

o การรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติดที่ผ่านมามักเน้นการใช้ผู้ที่มีช่ือเสียงมาเป็นบุคคลต้นแบบ ( Idol) 
มาสร้างแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ เช่น โครงการต่างๆของป.ป.ส. ในแต่ละปีทีมีการคัดเลือก
ศิลปิน นักร้อง นักแสดง พิธีกร นักกีฬา หรือผู้ที่มีช่ือเสียงมาเป็นบุคคลต้นแบบ (Idol) เป็นผู้เชิญ
ชวนเยาวชนและประชาชนให้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อต่างๆ และโครงการจิตอาสาต่างๆ 
ของ ส.ส.ส. อาทิ จิตอาสาพลังแผ่นดิน เดิน-ว่ิง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7 Run For 
Love มากกว่าการรณรงค์เพ่ือกระตุ้น Inner Inspiration ให้ผู้สูบบุหรี่ (testimonial) 
เปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ โดยการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง  เช่น โครงการ THE 
HERO  Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก ที่ใช้สโลแกนว่า  “ถ้าหาฮีโร่ไม่เจอ ก็จงเป็นเสียเอง” ของ 
ส.ส.ส. เป็นต้น  

 เสนอแนะกลุ่มเป้าหมาย 
o เยาวชนไทยที่สูบบุหรี่ทั้งเพศชายและหญิง ช่วงอายุ 15 -21 ปี เนื่องจากผลการส ารวจ

พฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประชากรไทยโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2557  
พบว่าอายุเฉลี่ยของนักสูบหน้าใหม่ลดลงเป็นอายุ 15.6 ปีจากอายุ 16.2 ปี ในพ.ศ. 2554 
และที่น่าตกใจมากข้ึนคือผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพ.ร.บ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน พ.ศ. 2558 ที่เปิดเผยว่าในปีพ.ศ. 
2558 เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุเพียง 8 ปี  

o บุคคลหรือหน่วยงานที่ควรให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม 
 ครอบครัวและครูอาจารย์: ควรมีบทบาทในการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

สร้างแรงบันดาลใจจากภายในตนเอง (Inner Inspiration) ในการลด ละ เลิก บุหรี่ 
 สถานศึกษา ป.ป.ส. ส.ส.ส. และ ส.จ.ย. : ควรจัดโครงการรณรงค์และสนับสนุน

งบประมาณเพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความกล้าหาญในการออกมายอมรับ 
ภาคภูมิใจ และกล้าแสดงตนเป็นตัวอย่างในการลด ละ เลิก บุหรี่ ให้กับเยาวชนคน
อื่น 
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 เสนอแนะโครงการรณรงค์ 
o ช่ือกิจกรรม (Campaign Title) : 10 ฮีโร่ 10 เรื่อง เลิกบุหรี่เพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ 10  (10 Heroes 10 Quit Stories for HRM King Rama 10) 
o วัตถุประสงค์ (Objectives):   

 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเป็นการถวายการท าความดีแด่ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

 เพื่อสร้างและกระตุ้น Inner Inspiration แรงบันดาลใจให้ผู้สูบบุหรี่ เปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติ โดยการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง โดยอาศัยตัวอย่าง
ความกล้าหาญของ testimonial ซึ่งได้แก่ ฮีโร่ที่เป็นเยาวชนทั่วไปเหมือนตนเอง 
มิใช่ผู้มีช่ือเสียง 

 เพิ่มจ านวนโครงการรณรงค์ที่มุ่งสกัดกั้นนักสูบบุหรี่หน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนที่มี
อายุน้อยไม่ให้เริ่มทดลองหรือเริ่มสูบบุหรี่ ซึ่งขณะนี้ยังมีจ านวนไม่มาก อ าทิ 
โครงการ THE HERO  Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก ของ ส.ส.ส.  

o คุณลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) : เยาวชนไทยที่สูบบุหรี่ทั้งเพศชายและหญิง ช่วง
อายุ 15-21 ปี 

 เยาวชนชายที่เลิกบุหรี่ได้ จ านวน 6 คน 
 เยาวชนหญิงที่เลิกบุหรี่ได้ จ านวน 3 คน 
 Big Idea/Slogan:  “Inner Inspiration เรื่องราวของ 10 ฮีโร่ เลิกบุหรี่ เพื่อใน

หลวงรัชกาลที่ 10”   
- เริ่มสูบบุหรี่ได้อย่างไร 
- พฤติกรรมในการสูบบุหรี่  
- เหตุผลที่คิดเลิกสูบบุหรี่ 
- แรงบันดาลใจและวิธีการที่ท าให้เลิกสูบบุหรี่ได้ 
- ค าแนะน าในการเลิกสูบบุหรี่ส าหรับเยาวชน 

o เครื่องมือสื่อสาร (IMC Tools) :  
 Video Clip "My Quit Story 10 เรื่อง เล่าประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่  
 โพสต์ Yideo Clip ทั้ง9เรื่องทาง website, Facebook page, LINE, Instagram 

ของ ศจย และ YouTube 
o รางวัลจูงใจ (Incentives):  

 ฮีโร่ผู้แชร์ประสบการณ์เลิกบุหรี่: 2 รางวัลส าหรับเรื่องเพศชาย และ1 รางวัลส าหรับ
เรื่องเพศหญิง ที่มียอดการชม (Viewing Number) บวกยอดการแชร์ (Sharing 
Number) สูงสุดจากทุกสื่อสังคมออนไลน์ 
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- รางวัล: เงินสดมูลค่า ... บวกประกาศนียบัตรเยาวชนตัวอย่างในหมวดการ
เลิกบุหรี่จากมูลนิธิชัยพัฒนาหรืออื่นๆในพระบรมราชูปถัมภ์ของรัชกาลที่ 9 

 ผู้ชม: 9 รางวัลโดยสุ่มช่ือผู้โชคดีจากผู้แชร์เรื่องของผู้เลิกบุหรี่ที่ได้รางวัลเรื่องละ 3 
รางวัล 

- รางวัล: คูปองทานอาหาร หรือดูหนัง จากสปอนเซอร์  
 

อ้างอิง 
 การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประชากรไทย : ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2556  
 การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประชากรไทย : ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 
 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ : ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อ
ความสุขชุมชน พ.ศ. 2558 
 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2559  สืบค้นที่ 
http://scoop.mthai.com/specialdays/1151.html เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559  
 สมัชชาแห่งสหประชาชาติ สืบค้นที่ 
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8
%8A%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8
%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8
%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4  เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2559 
 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด (Service Plan) ฉบับเผยแพร่  สืบค้นที่
http://www.thanyarak.go.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=1895&Itemid
=126 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรา้งสขุภาพ สืบค้นที่ http://www.thaihealth.or.th/ เมื่อวันที่ 
15 มกราคม 2560 
 องค์การอนามัยโลก - ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สืบค้นที่ 
http://www.thaihealth.or.th/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8
%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8
%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 
  
น าเสนอโดย 
ผศ.ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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1. ชุดข้อมูลส าหรับเทศกาล วันเข้าพรรษา : เดือนกรกฎาคม 
2. ประเด็นส าคัญ 

 "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจ า ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดู
ฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมหีน้าที่จะต้องจารกิโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมค าสั่ง
สอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องมีที่อยู่ประจ า พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจ า
พรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจ าที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ของ
ทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ า เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวัน
ข้ึน 15 ค่ า เดือน 11  

 แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ ท าบุญรักษา
ศีลและช าระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระท าความสะอาดเสนาสนะ 
ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆ พอถึง วันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม
และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้น อบายมุขต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพ
สุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลาน ของตนโดยถือกันว่า
การเข้าบวชเรียนและอยู่จ าพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับ อานิสงส์อย่างสูง 

 ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหลา้ และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
จัดงานรวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษา
ของทุกปี เพื่อเชิญชวนรัฐบาล องค์กรต่างๆ และประชาชน ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในช่วงเข้าพรรษา  

 ในโอกาสเข้าพรรษาปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเชิญชวนประชาชนทั่ว
ประเทศ ใช้โอกาสวันส าคัญเป็นจุดเริ่มต้นของท าความดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว 
ด้วยการงดเหล้าและเลิกบุหรี่  มีการจัดท าแบนเนอร์กว่า 12 ,000 ผืน มีข้อความเชิญชวน
ประชาชนร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เลิกบุหรี่ถวายในหลวง กระจายไปยังส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ รพ.สต.ทุกแห่ง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวทั่วประเทศ 

 ปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคม
วิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และภาคีเครือ ข่าย จัด
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทัว่ไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยชักชวน เชิญชวน 
ท้าชวนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือตลอดชีวิต และให้ได้ 3 ล้าน
คน ในเวลา 3 ปี ซึ่งในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะงดเหล้าร่วมด้วย 
เพื่อเป็นการท าคุณงามความดีถวายแด่องค์ในหลวงร่วมกัน 
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 สถาบันวิจัยเกี่ยวกับสุราและบุหรี่ในประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา พบว่าการดื่มสุราและสูบ
บุหรี่ จะร่วมมือส่งเสริมอันตรายให้มากขึ้น ในลักษณะ Synergism  
 

3. ข้อเสนอแนะ 
ประเด็นปัญหา  

 การดื่มสุราและสูบบุหรี่ จะร่วมมือส่งเสริมอันตรายต่อสุขภาพมากข้ึน 

 บุคคลที่สูบบุหรี่จัดขนาดวันละซองข้ึนไป และดื่มสุราขนาดปานกลาง (วันละ 500 ซีซี) เสี่ยงที่จะ
เป็นมะเร็งหลอดอาหารสงูเป็นหา้เทา่ ของคนด่ืมเท่าๆ กัน แต่สูบบุหรี่ขนาดพอสมควร (วันละ 10 
มวนหรือน้อยกว่า) ถ้ายิ่งดิ่มมากข้ึนถึงวันละ 1,000 ซี.ซี. แต่บุหรี่พอสมควร เขาจะเสี่ยงมากข้ื
นถึง 18 เท่า แต่ถ้าทั้งดื่มหนักและสูบบุหรี่จัด การเสี่ยงกระโดดข้ึนไปถึง 44 เท่า 

 ถ้านักสูบบุหรี่เริ่มเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเขามักจะเป็นโรคตับแข็งร่วมด้วย ซึ่งจะท าให้สมองขาด
ออกชิเจนมากข้ึน โรคความดันโลหิตสูงก็ตามมาด้วย ซึ่งจะเป็นการเสี่ยงมากข้ึนต่อโรคหลอด
เลือดในสมองแตกและโรคหัวใจ  

 ส านักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2558) เปิดเผย คนไทยดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เพิ่มข้ึน โดยกลุ่มวัย
ท างานอายุ 25 - 59 ปี จะสูบบุหรี่และดื่มเหล้ามากที่สุด จากประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป พบว่ามี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา เป็นผู้สูบบุหรี่ประมาณ 11 ล้านคน โดยกลุ่มวัยท างานอายุ 25 - 
59 ปี จะสูบบุหรี่มากที่สุด รองลงมาเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป และยังพบว่า มีแนวโน้มว่าเยาวชน
เริ่มสูบบุหรีต่ั้งแต่อายุน้อยลง โดยมีค่าใช้จ่ายประจ าเพื่อซื้อบุหรีเ่ฉลีย่ประมาณเดือนละ 423 บาท 

 ส่วนการดื่มสุรา พบว่า มีผู้ดื่มสุราประมาณ 17 ล้านคน หรือร้อยละ 32 โดยผู้ชายมีการดื่มสุรา
มากกว่าผู้หญิงประมาณ 4 เท่า และกลุ่มวัยท างานอายุ 25 - 59 ปี มีสัดส่วนการดื่มสุราสูงที่สุด 
ส าหรับเหตุผลในการดื่มสุรา อันดับหนึ่ง คือ เพื่อเข้าสังคม การสังสรรค์ รองลงมาเพื่อนชวนดื่ม 
และอยากทดลองดื่ม โดยอายุที่เริ่มดื่มสุราครั้งแรกเฉลี่ย 20 ปี 

 หน่วยงานของรัฐเริ่มมีการรณรงค์การงดสูบบุหรี่และดื่มเหล้าควบคู่กัน  
 

เสนอแนะโครงการ 

 ช่ือกิจกรรม :   คู่ซี้ท าดี x 2 (คู่ซี้ท าดีคูณ2) 

 ธีม (Theme) : ชวนคู่เพื่อนซี้ ทั้งชายหญิงหรือเพศไหนๆ มาท าดีกันเป็นแพ็คคู่ ด้วยการงดเหล้า
ควบคู่งดบุหรี่ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

 วัตถุประสงค์  
o เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนวัยท างาน ลดละเลิกทั้งการสูบบุหรี่และการดื่มเหล้า 
o เพื่อกระตุ้นให้คนท าความดีในช่วงวันส าคัญทางศาสนา (เข้าพรรษา)  
o เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่และดื่มเหล้าของคนไทย 
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 กลุ่มเป้าหมาย 
o คนท างานอายุ 20-35 ปี (เป้าหมายหลัก) ทั้งชาย-หญิง 
o คนท างานอายุ 35-45 ปี (เป้าหมายรอง) ทั้งชาย-หญิง 

 เครื่องมือสื่อสาร 
o กิจกรรม :  

 Road Show ตามบริษัท/อาคารส านักงาน เพื่อไปท ากิจกรรมกับพนักงาน
บริษัทในกรุงเทพ 

 อีเวนท์ เช่น ว่ิงมารธอน, คอนเสิร์ต, ปฏิบัติธรรมระยะสั้น, ช่วยเหลือมูลนิธิ 
o สื่อออนไลน์ (เฟสบุค, ยูทูป) : 

 เปิดเพจของโครงการ (Facebook Page)  

 ภาพโปรโมทโครงการ 

 วิดีโอคลิปสั้นๆ สัมภาษณ์คนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 เล่มเกมและแจกของรางวัลทางเพจเพื่อดึงความสนใจ 

 รางวัลจูงใจ 
o Road Show จะได้ของรางวัลจากกลุ่มธุรกิจผู้สนับสนุนโครงการ เช่น บัตรดูภาพยนตร์, 

ส่วนลดร้านอาหาร, บัตรเติมน้ ามัน 
o มารธอน จะได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจาก ศจย. 

 

 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
o สื่อสารโครงการให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย 
o สร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของการดื่มเหล้าควบคู่การสูบบุหรี่ 
o ลดปริมาณผู้สูบบุหรี่และดื่มเหล้า 
o เสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายระหว่าง ศจย.และหน่วยงานเอกชน  

 
น าเสนอโดย 
อ. รัตนางศ์ ตุละวรรณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและนวัตกรรมการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ธรรมะไทย.  2551. (กรกฎาคม).  วันเข้าพรรษา. ค้นหาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 จาก  

http://www.dhammathai.org/day/koapansa.php 
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1. ชุดข้อมูลส าหรับเทศกาล/วันส าคัญ วันระพี (วันร าลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย) : เดือนสิงหาคม 
2. ประเด็นน าเสนอ 

 กฎหมายมีความส าคัญต่อสังคมอย่างไร ท าไมเราต้องรู้กฎหมาย 
เนื่องด้วยกฎหมายมีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็น
ธรรม และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การด าเนินชีวิตของคนในสังคมใดก็ตามจะมีความ
เป็นปกติสุข ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ร่วมสงัคม หรือคุณภาพชีวิตของพลเมืองในประเทศหรือสังคมนั้นๆจะ
เป็นอย่างไร เป็นผลส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายนั่นเอง ดังจะเห็นได้ในตัวอย่างที่มี การออกกฎมาย
มาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ออกมาใช้วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากพิษภัยของบุหรี่ 

 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535  
เป็นกฎหมายฉบับแรกที่ออกมาคุ้มครองประชาชนโดยการจ ากัดการโฆษณาและการขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบ โดยก าหนด ห้ามมิให้ขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี (มาตรา 4) หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 17) นอกจากนี้ กฎหมาย
ฉบับนี้ยังก าหนดห้ามมิให้มกีารโฆษณาบุหรีท่ั้งสือ่สิง่พิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ รวมถึงสื่ออื่นๆ (มาตรา 
12) หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท (มาตรา 21) 

 ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 
พ.ร.บ ฉบับเดิมใช้มานานแล้วซึ่งพบว่ามีความไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คุ้มครองประชาชน
ได้ไม่สัมฤทธ์ิผล อีกทั้งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์อนามัยโลก เพื่อให้พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศไทยมีความทันสมัย สอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดย 
ร่าง พ.ร.บ ฉบับใหม่นี้มีสาระส าคัญ คือ การขยับอายุข้ันต่ าของผู้ซื้อบุหรี่ จากเดิมห้ามขายยาสูบให้
เยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี ขยับเป็นอายุ 20 ป ี 
จากการแถลงข่าวจาก น.พ รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า “ หาก
พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะช่วยลดจ านวนเยาวชนไทยที่จะติดบุหรี่ใหม่ปีละ 1 แสนคน ให้มีจ านวน
ลดลงได”้ 

 การก าหนดปีเกิดแทนการก าหนดอายุขั้นต่ าท่ีจะสามารถซื้อบุหรี่  
ในหลายๆประเทศเช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ นอรเวย์ สิงค์โปร  ได้ออกกฎหมายใน
ลักษณะที่ก าหนดปีเกิดของผู้ที่จะสามารถซื้อบุหรี่ได้แทนการก าหนดอายุข้ันต่ าที่จะสามารถซื้อบุหรี่ 
เช่น รัฐแทสมาเนียของออสเตรเลีย ก าหนดว่า ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไปไม่สามารถซื้อบุหรี่ได้  
การออกกฎหมายในลักษณะนี้น่าเช่ือว่าจะเกิดสังคมปลอดบุหรี่ได้จริง เนื่องจากการผลักดันให้เกิด 
Tobacco Free Generation ได้ในที่สุด จากกฎหมายเดิมเมื่อเยาวชนอายุเกินปีที่ถูกก าหนดไว้ตาม
กฎหมายไม่ว่าจะเป็น 18 หรือ 20 ปีก็ตามพวกเขาจะสามารถซื้อบุหรี่สูบได้ หากแต่ตามกฎหมายใหม่
เมื่อก าหนดปีเกิดว่าห้ามผู้ที่เกิดต้ังแต่ปี xxx เป็นต้นไปห้ามซื้อบุหรี่ นั่นหมายถึงในที่สุดแล้วจะไม่มีผู้
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สูบหน้าใหม่ที่เปน็เยาวชนเกิดข้ึนทดแทนผูสู้บเดิมนั่นเองซึ่งจะได้ผลของ TFG  อย่างแท้จริงหากบังคับ
ใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับมาตรการแทรกแซงอื่นๆ 
 
ในออสเตรเลียมีงานวิจัยที่ส ารวจเกี่ยวกับกฎหมายน้ีเป็นผลงานของดร. Gall และคณะ ในหัวข้อ การ
รับรู้ของสาธารณะที่มีต่อเจนเนอเรช่ันปลอดบุหรี่ในแทสมาเนีย สรุปผลงานวิจัยดังนี้ 
 

- ร้อยละ 75 ของผู้ใหญ่ในแทสมาเนียเห็นด้วยกับร่างกฎหมายในลักษณะนี้กล่าวคือการก าหนดปีเกิด
ของผู้ที่จะสามารถซื้อบุหรี่ได้แทนการก าหนดที่อายุ 
- โดยในจานวนน้ี ร้อยละ72 ที่เป็นผู้สูบบุหรี่ (Current Smoker) ก็เห็นด้วยเช่นกัน 
-สัดส่วนที่เห็นด้วยกับกฎหมายน้ีมีสัดส่วนที่สูงมากจากผู้หญิงที่มีการศึกษาต้ังแต่เกรด 12 ข้ึนไป 
- สาหรับเยาวชนอายุต้ังแต่ 12-17 ปี เห็นด้วยร้อยละ 67 โดยร้อยละ 64 ของเยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ที่
เกิดหลังปี 2000 

 
3. สรุปแนวคิด (Idea) ที่น าเสนอจากการทบทวนประเด็นต่างๆที่เสนอมาคือ  

กฎหมายใด ฤา น าไปสู่สังคมปลอดบุหรี่ได้จริง  
การรณรงค์ที่มีเป้าหมายเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบของประชาชนมีความจ าเป็นต้องใช้หลายๆ
เครื่องมือร่วมกัน ซึ่งเครื่องมือที่ส าคัญเครื่องมือหนึ่งคือ การแทรกแซงโดยการใช้กฎหมาย และต้อง
เป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ในเรื่องของเนื้อหาสาระในตัวบท ตลอดจนถึงบทบังคับใช้ที่มี
ประสิทธิผลด้วย 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายหลักของ Content นี้ คือ เยาวชน 
บุคคลหรือหน่วยงาน (Broker)ที่ควรมีส่วนร่วม  หรือที่จะน าข้อมูลไปใช้ คือ หน่วยงานภาครัฐที่มี
หน้าที่ในการออกกฎหมายเช่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) หรือหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่
เผยแพร่ กฎหมายเพื่อการรับรู้ให้แก่ประชาชน เช่น โฆษกกระทรวงยุติธรรม ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ)  
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อ้างอิง 
1. Public perceptions of the tobacco-free generations in Tasmania: adults and 
adolescents สืบค้นที่ 
http://www.tobaccofreegen.com/wp-content/uploads/2 0 1 6 / 0 8 / TCJ-TFG-in-
Tasmaniasupport.jpg 
2. ร่าง พ . ร . บ . ยาสูบใหม่ป้องกันเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ สืบค้นที่

http://www.thaihealth.or.th/Content/26897-
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%
E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0
%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E
0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%
B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8
%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%8
8.html 

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย สืบค้นที่
http://www.east.spu.ac.th/graduate/admin/knowledge/A2196.pdf 

4. ความส าคัญของกฎหมาย สืบค้นที่ https://www.dek-d.com/lifestyle/624/ 
5. กฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ สืบค้นที่ http://www.accon.co.th/newsN13cigarette.html 
6. The tobacco-free generation proposal 

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/22/suppl_1/i22.full 
7.  

น าเสนอโดย  
ดร. จิราพร ชมสวน หัวหน้าหลักสูตรการตลาด วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

1. ชุดข้อมูลส าหรับเทศกาล วันเยาวชนแห่งชาติ : เดือนกันยายน 
2. ประเด็นส าคัญ 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีก าหนดให้ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชน
แห่งชาติ (ส านักนายกรัฐมนตรี) 

 วัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เพราะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ และทาง
สังคม 

 ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีอัตราการสูบบุหรี่น้อยลง แต่ก็ยังน่าเป็นห่วง 
เพราะกลุ่มเยาวชนต้ังแต่อายุ 15 ปีข้ึนไป สูบบุหรี่มากถึง 10 มวน ต่อวัน ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก
หลาย ๆ ปีที่ผ่านมา (ดร.ศรัญญา เบญจกุล, 2557) 

 เยาวชนเพศหญิงที่เป็นนักสูบหน้าใหม่นั้นน่าเป็นห่วงมาก เยาวชนกลุ่มนี้มีอายุเฉลี่ย 15-
18 ปี มีอายุเฉลี่ยของผู้ที่เป็นนักสูบหน้าใหม่ลดลงอย่างน่าใจหาย และมีพฤติกรรมที่สูบ
บุหรี่เป็นประจ า  (ดร.ศรัญญา เบญจกุล, 2557) 

 สิ่งเร้าจากปัจจัยภายนอกที่นับว่ามีมากแล้ว แค่ยังมีปัจจัยภายในที่ส าคัญอีก เช่น ปัจจัย
ด้านพันธุกรรม สุขภาพ ปัญหาทางจิต และ กลุ่มที่ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง (Centers 
for Disease Control and Prevention: CDC, 2016) 

 จากงานวิจัยของ Khosravi และคณะ (2016) ได้มีการเก็บข้อมูลจากกลุม่วัยรุน่ที่สบูบหุรี่
และติดบุหรี่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ ... วัยรุ่นที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองต่ า ไม่มั่นใจใน
ตนเอง หรือคนที่จิตใจอ่อนแอ มีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่และติดบุหรี่ 

 พ่อแม่ และครูอาจารย์ นับเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด พ่อแม่และสถานศึกษา
ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน การไม่สูบบุหรี่ให้เด็กหรือเยาวชนเห็นถือเป็นการตัด
วงจรการเริ่มต้นสุบบุหรี่ของเยาวชน (Darren May และคณะ, 2014) 

3.  ข้อเสนอแนะ 
ครอบครัวและสถานศึกษาควรมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมให้เยาวชนที่ช่วยท าให้เยาวชนนั้นได้

ตระหนักรู้และสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าด้วยตนเอง นอกจากนี้การตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ควรเริ่มต้นจากที่
บ้านและที่โรงเรียน  

 กลุ่มเป้าหมาย:  
 เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีผู้ปกครอง หรือสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมสูบบุหรี่  
 เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีภาวะอารมณ์ไม่คงที่ หรือมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มเกเร 

 บุคคลหรือหน่วยงานที่ควรให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม 
 

 ครอบครัวและครูอาจารย์: ควรมีบทบาทในการสร้างกิจกรรมให้เยาวชนเพื่อให้ตระหนักรู้  และ
สร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง รู้จักตนเอง รักตนเอง รักและเมตตาคนรอบข้าง รู้เท่าทัน
อารมณ์ของตนเอง มีความกล้าหาญ นิยมความส าเร็จ 
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 กระทรวงการศึกษาธิการ และสถานศึกษา: ควรจัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้มีกิจกรรมที่ได้ใช้เวลาร่วมกันระหว่าง ครอบครัว เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียน 
และชุมชนแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้ใช้เวลาร่วมกัน ได้
ตระหนักและเรียนรู้ที่จะสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองไปพร้อม ๆ กัน  สร้างความ
เข้มแข็งทางใจและกายไปพร้อม ๆ กัน 

 สสส. สจย. และหน่วยงานทางสาธารณะสุข : มีบาทบาทในการให้ความรู้ ให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการเลิกบุหรี่  

 โครงการรณรงค์ 
 ช่ือกิจกรรม: ไม่สูบ... ไม่สูบ...ลูกเราได้ 

- เชิญชวนครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยง เข้าร่วมกิจกรรม 

- ช่วยกันวางแผนในระดับครอบครัว โดยมีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกในครอบครัวที่มี
พฤติกรรมติดบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้ 

- สมาชิกในครอบครัวจะต้องน าเสนอแผนและแบ่งปันให้กับครอบครัวอื่น ๆ ที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน 

- ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม จะด าเนินการตามแผนที่ตั้งเอาไว้ ตัวอย่างเช่น 
หากไม่สูบบุหรี่ได้เกิน 5 วัน เด็กเยาวชนจะได้รับคูปองอาหารกลางวันฟรี 3 มื้อ 
และยิ่งสามารถงดสูบบุหรี่ติดต่อกันได้นานเท่าไหร่ ก็จะได้รางวัลที่ใหญ่ข้ึน เช่น 
สามารถงดสูบบุหรี่ได้เกิน 1 เดือน อาจจะไม่ต้องเสียค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเยาวชนฟรี 1 เดือน เป็นต้น และถ้าหากสามารถเลิกได้ถาวรเลย 
2 ภาคการศึกษาข้ึนไป จะได้ลดค่าศึกษาเล่าเรียน หรือได้รับรางวัลสนับสนุนอื่น 
ๆ  

- กิจกรรมนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน และหน่วยงานรัฐบาลในการ
สนับสนุนส่วนที่เป็นรางวัลจูงใจ  

- ผลที่ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายจะได้คือ 1. เลิกสูบบุหรี่ , 2. ได้ใช้เวลาร่วมกัน 
ช่วยกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคร่วมกัน, 3. เรียนรู้ที่จะให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน, 4. 
ได้เรียนรู้และสร้างการตระหนักรู้คุณค่าในตัวเองพร้อม ๆ กัน, 6. มีสุขภาพดีข้ึน
และแข็งแรงข้ึน, 7. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน, และ 8. ได้รางวัลจากการงด
และเลิกสูบบุหรี่ 

- คีย์เวิร์ดที่เสนอแนะให้ใช้ “งด เลิก แลก” 
 

น าเสนอโดย 
ศศิภา อธิสินจงกล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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1. ชุดข้อมูลส าหรับ วันน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม : เดือนตุลาคม 
2. ประเด็นส าคัญ 

 การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 
น ามาซึ่งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงของพสกนิกรชาวไทยตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ตลอด
ระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างอย่างล้นพ้นแก่พสกนิกรชาว
ไทยด้วยพระราชกรณียกิจต่างๆที่ช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเป็นที่ประจักษ์กันทั่วไปทั้งในประเทศไทย
และระดับโลก นอกจากนี้พระองค์ยังทรงปฏิบัตพิระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวไทยทุกๆวัย รวมทั้ง 
กลุ่มเยาวชน อาทิ การใช้จ่ายอย่างพอเพียง การออมทรัพย์ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการ
ทรงกีฬา การทรงบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจน การเลิกสูบบุหรี่เพื่อพสกนิกรชาวไทย 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ทรงระบุอย่างชัดเจนถึงโทษของการ
สูบบุหรี่ทั้งต่อร่างกาย โดยยกตัวอย่างจริงจากผลที่เกิดข้ึนกับพระองค์เอง บุคคลรอบข้าง ซึ่งนับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเปิดเผยเรื่องราวส่วนพระองค์ ตลอดจนทรงย้ าให้ตระหนักถึงผลเสียที่จะ
เกิดข้ึนต่อสังคมและประเทศชาติถ้าเยาวชนไทยมัวแต่ไปใช้เวลาการเสพสารเสพติดรวมทั้งบุ หรี่ให้
ความส าคัญกับการสูบบุหรี่ของเยาวชน  
(จากพระราชด ารัสที่ทรงพระราชทานเกี่ยวกับภัยของบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้า
เฝ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2547 ดังนี้ 
“… แต่ที่ส าคัญเรื่องที่ฟังว่า เห็นว่าเด็ก ๆ จะต้องสามารถที่จะเรยีนรู้ เรียนให้ท างานเพื่อช่วยบ้านเมือง 
จริงถ้าเด็กไม่มีความรู้ช่วยบ้านเมืองไม่ได้ บ้านเมืองไปไม่รอด เพราะว่าเด็ก ๆ มัวไปเสพยาเสพติด สูบ
บุหรี่ ไม่ดี เสพยาเสพติดไม่ต้องบอกว่ามันเสียหายอย่างไร แต่บุหรี่นี่เรียกว่าหูเสีย ตาเสีย สมองเสีย 
เส้นเลือดเสียอุดหัวใจ...”   

 สถานการณ์การบริโภคยาสูบของคนไทยลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่า 20 ปี ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งนักวิชาการ 
ร่วมกันผลักดันให้คนไทย ลด ละ เลิก การสูบยาสูบทุกประเภท ส่งผลให้แนวโน้มการสูบบุหรี่ ลดลง
โดยล าดับในช่วงปี  2534-2554 จากจ านวน 12.26 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ในปี 2534 เหลือ จ านวน 11.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ของประชากรทั้งประเทศ (การ
ส ารวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประชากรไทย : ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2556)   
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3. ข้อเสนอแนะ 

 ประเด็นปัญหา: ข้อมูลสถิติสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการรณรงค์ให้เลิกและลดสูบบุหรี่ที่
อาจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเพศชาย  

 ในปี 2557 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 54.8 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นผู้สูบ
บุหรี่ จ านวน 11.4 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ระหว่าง ปี 2557 กับ ปี 2556 
พบว่า ทั้งผู้ชายและผู้หญิง มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มสูงข้ึน ผู้ชายเพิ่มจากร้อยละ 39 เป็นร้อยละ 
40.5 ผู้หญิงเพิ่มเพียงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.1 เป็น ร้อยละ 2.2 โดยอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง 18.4 เท่า และผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นประจ าจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อบุหรี่โดยเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 423บาท (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับครอบครัวและประเทศ ค่าใช้จ่ายใน
การสูบบุหรี่ : สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ /เล่มที่ ๒๘ /เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่)   

 เสนอแนะกลุ่มเป้าหมาย 
o เยาวชนไทยเพศชายที่สูบบุหรี่ ช่วงอายุ 15-21 ปี  
o บุคคลหรือหน่วยงานที่ควรให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม 

 ครอบครัวและครูอาจารย์: ควรมีบทบาทในการสรา้งและกระตุ้นจิตส านึกในการ
ท าความดีเพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณและสานต่อพระราชปณิธานของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9  

 สถานศึกษา ส.ส.ส. และ ส.จ.ย. : ควรจัดโครงการรณรงค์และสนับสนุน
งบประมาณเพื่อให้เยาวชนเพศชาย ได้แสดงพลังในการท าความดีเพื่อน้อมร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณและสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9  

 รัฐบาลควรทบทวนนโยบายการควบคุมยาสบูและมาตรการลงโทษให้ทันสมัยตอ่
สถานการณ์ทางสังคมเช่น เพิ่มอัตราภาษีน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศ เพิ่มโทษผู้
ที่จ าหน่ายบุหรี่ให้กับเยาวชน   

 เสนอแนะโครงการรณรงค์ 
o ช่ือกิจกรรม (Campaign Title) : “วัยรุ่นชายสุดเท่ห์ เลิกบุหรี่ สานต่อพระราชปณิธาน 

ในหลวงรัชกาลที่ 9”                           
o วัตถุประสงค์ (Objectives):   

 เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตส านึกโดยการท าความดีเพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9  

 เพิ่มจ านวนโครงการรณรงค์ที่มุ่งลดจ านวนเยาวชนเพศชายที่สูบบุหรี่   
o คุณลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) : เยาวชนไทยเพศชายช่วงอายุ 15-21 ปีที่

สูบบุหรี่ 
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o พรีเซ็นเตอร์ (Presenter)  
 เยาวชนเพศชายที่เลิกบุหรี่ได้และมปีระวัติการเข้าร่วมโครงการต่างๆในพระบรม

ราชูปภัมภ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จ านวน 9 คนโดยประกอบด้วย 
- ระดับมัธยมต้น 3 คน  
- ระดับมัธยมปลาย 6 คน (กทม 3 คน และ ต่างจังหวัด 3 คน)  

o Big Idea/Slogan:  วัยรุ่นชายสุดเท่ห์ เลิกบุหรี่ สานต่อพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 เล่าประสบการณ์ดังนี้  

- ความรู้สึกประทับใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการในพระ
บรมราชูปภัมภ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9  

- สาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่  
- เหตุผลที่เลิกสูบบุหรี่เน้นที่การท าความดีเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน

ของในหลวงรัชกาลที่ 9   
- ค าแนะน าในการเลิกสูบบุหรี่ส าหรับเยาวชนชาย 

o เครื่องมือสื่อสาร (IMC Tools) :  
 Video Clip "วัยรุ่นชายสุดเท่ห์ เลิกบุหรี่ สานต่อพระราชปณิธาน ในหลวง

รัชกาลที่ 9” 
 โพสต์ Yideo Clip ทั้ง9เรื่องทาง website, Facebook page, LINE, 

Instagram ของ ส.ส.ส. และ ศ.จ.ย. และ YouTube 
o รางวัลจูงใจ (Incentives):  

 พรีเซ็นเตอร์ผู้แชร์ประสบการณ์เลิกบุหรี่: 2 รางวัล แบ่งเป็น 1 รางวัลส าหรับ
ระดับมัธยมต้นและ 1 รางวัลส าหรับระดับมัธยมปลาย ส าหรับเรื่องที่มียอดการ
ชม (Viewing Number) บวกยอดการแชร์ (Sharing Number) สูงสุดจากทุก
สื่อสังคมออนไลน์ 

- รางวัล: เงินสดมูลค่า ... บวกประกาศนียบัตรเยาวชนตัวอย่างจาก
นายกรัฐมนตรี  

 ผู้ชม: 9 รางวัลโดยสุ่มช่ือผู้โชคดีจากผู้แชร์เรื่องของผู้เลิกบุหรี่ที่ได้รางวัล 
- รางวัล: คูปองทานอาหาร หรือดูหนัง จากสปอนเซอร์  
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อ้างอิง 
 การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประชากรไทย : ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2556  
 การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประชากรไทย : ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 
 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ : ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อ
ความสุขชุมชน พ.ศ. 2558 
 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับครอบครัวและประเทศ ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่ : สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ /เล่มที่ ๒๘ /เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่   
 พระราชด ารัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฃกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/Datebook2547/King%20Birthday%202004.htm 
 อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ (2558). ปกป้องเยาวชนไทยห่างไกลบุหรี่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558    
http://www.thaihealth.or.th/Content/28396-
%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80
%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97
%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81
%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88.
html  สืบค้นวันที่ 15 มกราคม 2560 
   
 น าเสนอโดย 
ผศ.ดร. ลลีา เตี้ยงสูงเนิน วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9วันที่ 13 ตุลาคม 
เดือนตุลาคม(ลีลา) 
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1. ชุดข้อมูลส าหรับเทศกาล วันลอยกระทง : เดือนพฤศจิกายน 
2. ประเด็นส าคัญ 

 วันลอยกระทงเป็นวันที่ส าคัญของคนไทย ตรงกับวันข้ึน 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี แต่ในปีนี้ตรง
กับวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีความเช่ือสืบต่อกันมาว่า วันลอยกระทง เป็นประเพณีที่
ก าหนดข้ึนเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ หรือการกราบบูชาและขอขมาพระแม่คงคา  

 คนไทยเป็นคนที่เช่ือถือในประเพณีที่สง่ผลทางใจ จึงนิยมที่จะอธิษฐานลอยเคราะห์กรรมทั้งหลาย
ทั้งปวงที่เกิดข้ึนหรือกลัวว่าจะเกิดข้ึนในชีวิต เช่น  ความจน ความเจ็บป่วย ให้ลอยฝากพระแม่คง
คาให้หมดสิ้นไป โดยส่วนมาก มักจะอธิฐานลอยเคราะห์เกี่ยวกับ อุบัติเหตุ, งาน, ความรัก, 
เศรษฐกิจส่วนตัว และ โรคภัยไข้เจ็บ 

 โรคภัยไข้เจ็บกับความจน เป็นเรื่องที่คนกลัว และนับเป็นเคราะห์ที่หนักที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่
ต้นเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เราเจ็บป่วยและจนน้ันมาจากอะไร หลาย ๆ คนอาจจะลืมตระหนักถึง ซึ่ง
ทุกอย่างเกิดจากพฤติกรรมของเราเองทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหาร การพักผ่อน และการเอา
ตัวไปพัวพันกับปัจจัยเสี่ยงอีกด้วย 

 บุหรี่..คร่าชีวิตคนไทย 142 คน/วัน”,  “ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสตาย  ด้วยมะเร็งกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 20 
เท่า”5 “การสูบบุหรี่ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง” 6, “สูบบุหรี่ท าให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ”, 
“สูบบุหรี่ท าใหห้ลอดเลอืดในสมองตีบ” 7, “สูบบุหรี่แล้วแก่เรว็ หน้าเหี่ยว ผิวเหี่ยว เล็บเหลอืง นิ้ว
เหลือง”8, “สูบบุหรี่แลว้มีกลิน่ลมหายใจเหม็น ตัวเหม็น      มีกลิ่นที่น่ารังเกียจ” 9, “สูบบุหรี่แล้ว
ไอบ่อย เหนื่อยง่าย แถมเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ” 10    

 ในประเทศไทย มีงานวิจัยที่ช้ีให้เห็นถึงโทษ โดยน าเสนอในด้านของ “ต้นทุนในการสูบบุหรี่” คน
ส่วนมากจะมองเพียงแค่ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับตนเอง โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงคนรอบด้านเลย คิดกัน
เพียงแค่หาความสุขเฉพาะหน้าใส่ตัวเท่านั้น หลายคนคงสงสัยว่าท าไมหน่วยงานรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขทั้งหลาย สถานศึกษา และหน่วยงานเอกชนอีกหลาย ๆ หน่วยงานหันมา
ให้ความส าคัญและส่งเสริมให้หยุดพฤติกรรมหรือเลิกสูบบุหรี่ ท าไมถึงต้องยุ่งต้องวุ่นวายกับ
พฤติกรรมส่วนตัว ท าไมต้องสร้างโฆษณาใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็ง ท าไมต้องมีมาตรการควบคุม
การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ นั่นเป็นเพราะว่าหน่วยงานเหล่าน้ันได้ตระหนักแล้วว่า การสูบบุหรี่ให้
โทษมากกว่าที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

                                                             
5

 http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000060450  
6

 http://www.adamslove.org/d.php?id=25  
7

 http://health.kapook.com/view89443.html  
8

 http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=54  
9

 http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=28&chap=6&page=t28-6-infodetail05.html  
10

 http://www.thailovehealth.com/care/health-1822.html  
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 จากงานวิจัย11 ได้รวบรวมข้อมูลและช้ีให้เห็นว่าการสูบบุหรี่นั้นมีต้นทุนทั้งแก่ผู้สูบ 
รัฐบาล และสังคม โดยแบ่งเป็นต้นทุนทั้งทางตรง (Direct Cost) และทางอ้อม (Indirect 
Cost) โดยต้น ทุนทางตรงเป็นต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้น ทุนอื่น ๆ ที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโรคอันเกิดจากการสูบบุหรี่ ได้แก่ ค่าเดินทางค่า จ้าง
ผู้ดูแลผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูผู้ป่วย อีกทั้งค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกัน
และการลดจ านวนคนสูบบุหรี่อีกด้วย ในขณะที่ต้นทุนทางอ้อมประกอบด้วยต้นทุนจาก
การขาดงาน และการสูญเสียประสิทธิภาพในการท างานหรือประสิทธิภาพในการท างาน
ลดลงจากการป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ยังรวมถึงความทุกข์ทรมานจากอาการป่วย คุณภาพ
ชีวิตของคนในครอบครัว อีกทั้งต้นทุนที่ก่อให้เกิดผลกระทบจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่
อีกด้วย เช่น อัคคีภัย การก่อความร าคาญกับคนรอบด้าน สุขภาพของคนรอบด้านแย่ลง 
และส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมด้วย  

 หากคิดต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ที่ป่วยจากการสูบบุหรี่มีต้นทุนนี้เฉลี่ยมากกว่า 
25,000 บาท/ปี เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีต้นทุนตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยหรือรักษาจนกระทั่ง
หายหรือเสียชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 732,083 บาท/ราย และถ้าหากเป็นมะเร็งปอดแล้ว
ละก็ ต้นทุนในการวินิจฉัย รักษา การป้องกัน และดูแลสุขภาพจะมีมูลค่าสูงกว่า 
2,600,000 บาท/ราย12 

 มองในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์ คงไม่มีนายจ้างคนใดที่อยากจ้างแรงงานที่ไม่สามารถ
ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ อย่างที่ทราบกันว่า “บุหรี”่ เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้
เจ็บต่าง ๆ และโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ส่งผลถึงความสามารถที่กระทบต่อปริมาณและ
คุณภาพแรงงานของมนุษย์ซึ่งมี 3 ทาง คือ 1) ความตาย เช่น การตายก่อนวัยอันควร 
การต้องเกษียณอายุก่อนอายุขัย, 2) ความพิการ ท าให้สูญเสียปริมาณแรงงาน เพราะผู้
พิการอาจไม่สามารท างานได้เต็มที่เหมอืนเดิม, และ 3) ประสิทธิภาพเสื่อม คือ การท าให้
สูญเสียประสิทธิภาพการท างานเพราะผู้ป่วยท างานได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 13 

 
 
 
 
 
 

                                                             
11

 http://www.trc.or.th/th/images/upload/files/data/tobaccoinfo/ecoanalymanual/02-costing.pdf  
12

 https://goo.gl/N4LgAM (www.healthcarethai.com)  
13

 https://goo.gl/N4LgAM  (www.healthcarethai.com)  
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3. ข้อเสนอแนะ 
ควรน าพฤติกรรมและความเชื่อท่ีผูกกับประเพณีมาเป็นตัวผลักดันให้เลิกพฤติกรรมการติดบุหรี่ อย่าง

น้อยเพื่อมาเป็นก าลังใจให้กับตนเอง และเป็นอีกวันที่จะได้เริ่มต้นงดบุหรี่ด้วยความรู้สึกที่ดี ๆ  

 กลุ่มเป้าหมาย:  
 คนวัยท างาน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีพฤติกรรมติดบุหรี่ 

 บุคคลหรือหน่วยงานที่ควรให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม 
 บริษัท ห้าง ร้าน หรือหน่วยงานที่กลุ่มเสี่ยงท างานอยู่  

- ให้การสนับสนุนในแง่ของรางวัล เช่น ตั้งให้เป็นดัชนีช้ีวัดการพิจารณาให้รางวัล 
หรือข้ึนเงินเดือน 

- จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ห้ามซื้อ ห้ามขาย ห้ามสูบ 
 กรมสรรพกร หากบริษัทจะให้เงินรางวัล หรือมีงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริม

พฤติกรรมการสูบหรือการติดบุหรี่ได้ส าเร็จตามดัชนีช้ีวัดที่ตั้งไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถน างบประมาณส่วนที่ตั้งไว้และใช้จริงมาลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นการจูงใจให้
องค์กรเอกชนเข้ามาร่วมในโครงการรณรงค์นี้ด้วย 

 ททท. หรือหน่วยงานการท่องเที่ยว ให้การสนับสนุนในเรื่องของรางวัล หรือของที่ระลึก 
 สสส. สจย. และหน่วยงานทางสาธารณะสุข : มีบาทบาทในการให้ความรู้ ให้ความ

ช่วยเหลือและสนับสนุนการเลิกบุหรี่  

 โครงการรณรงค์ 
 โครงการที่ 1: ลอยกระทง มาลอยเคราะห์จากการสูบบุหรี่กัน 

- บริษัท ห้าง ร้าน หรือหน่วยงานที่กลุ่มเสีย่งท างานอยู่ ตั้งเป้าหมายหรือดัชนีช้ีวัด
เพื่อพิจารณาการข้ึนเงินเดือน การเลื่อนข้ัน การให้โบนัส เงิน/รางวัลสนับสนุน
ต่าง ๆ ให้กับพนักงานในองค์กรที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ตามเงื่อนไขที่องค์กร
ก าหนดเอง เช่น สามารถงดและเลิกบุหรี่ได้ภายใน 6 เดือน หรือจะจัดการแข็ง
ขัน ใครเลิกได้เร็วที่สุด และมีการติดตามผลงานของการไม่กลับมามีพฤติกรรม
การติดหรือสูบบุหรี่อีก 

- บริษัท ห้าง ร้าน หรือหน่วยงานที่กลุ่มเสี่ยงท างานอยู่ รณรงค์ให้เป็นสถานที่
ท างานปลอดบุหรี่ ใครฝ่าฝืนปรับมาเป็นเงินรางวัลส าหรับผู้ที่เลิกได้  

- โดยกิจกรรมจะเป็นการดีเดย์ในวันลอยกระทง โดยกลุ่มเสี่ยงที่เ ข้าร่วมใน
โครงการจะร่วมกันปฏิญาณและอธิษฐานจิตร่วมกันว่าจะลดและเลิกพฤติกรรม
การติดบุหรี่  

- กิจกรรมนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานที่กลุ่มเสี่ยงท างานอยู่, กรม
สรรพกร, หน่วยงานสาธารณสุข 
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- ผลที่กลุ่มเสี่ยงจะได้คือ 1. ลดหรือเลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่ทั้งในชีวิตส่วนตัว
และในสถานที่ท างาน, 2. คืนอากาศและบรรยากาศที่ดีให้กับสมาชิกร่วมองค์กร
คนอื่น ๆ, 3. ได้สุขภาพที่ดีกลับมา, 4. ไม่ต้องสิ้นเปลืองไปกับการซื้อบุหรี่, 5. ได้
เงิน/รางวัลด้วย 

- คีย์เวิร์ดที่เสนอแนะให้ใช้ “เลิกบุหรี่ได้ นายให้เลย!. 
 โครงการที่ 2: ลอยกระทง ปลอดบุหรี่ (เป็นโครงการระยะสั้น) 

- ในวันลอยกระทง ประชาชนทั้งหลายมักจะนิยมไปลอยยังสถานที่ ๆ ทาง
ราชการได้จัดไว้ให้ ซึ่งอยากให้ ททท เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน โดยการอ านวย
ความสะดวกกระทง 

- โดยมีการรณรงค์ง่าย ๆ เช่น เอาบุหรี่มาทิ้ง แลกกระทงฟรี  

- สนับสนุนให้เป็นวันและสถานที่ปลอดบุหรี่ 

- ช้ีให้เห็นภัยของบุหรี่ และเคราะห์กรรมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

- แจกใบอธิษฐานลอยเคราห์กรรม โดยใส่ข้อความที่รณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงได้
ตระหนักถึงสาเหตุของความจนและสุขภาพที่ไม่แข็งแรง 

- ผลที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับคือ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยของบุหรี่, 2. ได้
ตระหนักถึงสาเหตุของความจนและโรคภัยไข้เจ็บ, 3. ได้สร้างบรรยากาศการ
ลอยกระทงที่ปลอดบุหรี่ คืออากาศที่ดีให้กับคนไทย, 5. ได้ส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของไทย, 6. ลดพฤติกรรมการสูบและติดบุหรี่ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- คีย์เวิรด์ที่เสนอแนะ “ปล่อยเคราะห์ลงแม่น้ า... ได้ผลไม่เท่า... เลิกบุหรี่” 
 
น าเสนอโดย 
ศศิภา อธิสินจงกล วิทยาลัยบรหิารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
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1. ชุดข้อมูลส าหรับ โซนน่ิง บ้านพ่อ : เดือนธันวาคม 
2. ประเด็นน าเสนอ 

- โซนน่ิงส าหรับสิงห์อมควัน เขตอันตราย ตายผ่อนส่ง  
มีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฉบับที่ 19 เรื่องก าหนดช่ือหรือประเภท
ของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี่ และก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ เพื่อแยกเขตอันตราย
จากควันบุหรี่ออกจากคนที่ไม่สูบบุหรี่  ไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวน และป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ที่
ไม่พึงประสงค์ 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 ก าหนดให้สถานท่ีสาธารณะและท่ีท างานเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ (มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2553) 
สถานที่ปลอดบหุรีป่ระเภทที่ 1 เป็นสถานทีท่ี่ต้องปลอดบุหรีท่ั้งหมด 

1. สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพทุกประเภท เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล 
คลินิก สถานอบไอน้ า อบสมุนไพร สปา นวดแผนไทย 
2. สถานศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา 
3. สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชนร์่วมกันทัง้ภาครัฐและเอกชน เช่น โรงงาน ส านักงาน 
ตลาด เป็นต้น 
4. ยานพาหนะและสถานที่ขนสง่สาธารณะ เช่น TAXI รถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น 
5. ศาสนสถาน 

สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
1. ต้องติดเครื่องหมาย / สญัลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ บริเวณทางเข้าสถานทีส่าธารณะทกุ
ช่องทาง และภายในสถานทีส่าธารณะทีเ่ห็นได้ชัด 
2. ไม่มีอุปกรณ์หรอืสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับการสบูบหุรี่ 
3. ไม่มีการสบูบหุรี ่

ความรับผิดชอบของเจ้าของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไมสู่บบุหรี่ 
1. ต้องติดเครื่องหมายเขตปลอดบหุรี่ตามที่กฎหมายก าหนด 
2. ต้องดูแลไม่ให้มกีารสูบบุหรี่ในพื้นที่ ทีเ่ป็นเขตปลอดบหุรี ่

บทก าหนดโทษ 
1. ผู้ฝ่าฝืนสบูบหุรี่ในเขตปลอดบุหรี่ มีโทษปรบัไม่เกิน 2,000 บาท 
2. เจ้าของสถานที่ไม่ติดเครือ่งหมายเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ มีโทษปรับไมเ่กิน 2,000 
บาท 
3. เจ้าของสถานที่ไม่จัดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสบูบุหรี่ มีโทษปรบัไม่เกิน 20,000 
บาท 
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สถานที่ปลอดบหุรีป่ระเภทที่ 2 เป็นสถานทีท่ี่ต้องปลอดบุหรีแ่ต่อาจจัดหรือไมจ่ัดใหม้ีเขตสบูบหุรีก่็ได้ 
1. สถานที่ราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
2. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
3. ปั๊มน้ ามัน 
4. สนามบินนานาชาติ 

สถานที่ทั้งสีป่ระเภทนี ้
- พื้นที่ส่วนทีเ่ป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % ยกเว้นอาคาร
สนามบินนานาชาติ 
- พื้นส่วนที่ไม่ใช่อาคารหรือสิ่งปลกูสร้างอาจจะจัดเขตสูบบหุรีห่รือไมจ่ัดก็ได้ 
- กรณีที่มกีารจัดเขตสูบบหุรี่จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

-    บ้านคือโซนน่ิงเขตปลอดบุหรี่ 
การจัดโซนนิ่งที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ล้วนจัดกับสถานที่สาธารณะที่มีประชาชนทั่วไปใช้ร่วมกันเป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยต่อผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่หากแต่ต้องได้รับควันจากผู้สูบบุหรี่ซึ่ง
ผลร้ายที่ตามมาอาจไม่ต่างหรือมากกว่าการสูบเองเสียอีก ดังนั้นหากเราตระหนักและปฏิบัติตาม
กฎหมายเรื่องของโซนน่ิงสะท้อนว่าเราเองให้ความสนใจห่วงใยผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบจากการสูบ
ของเรา ค าถามคือ เราในฐานะของพ่อ สูบบุหรี่ท่ีบ้านไม่ห่วงลูกตัวเองหรือ  
 

3. สรุปแนวคิด 
- การจัดโซนนิ่ง ส าหรับคนที่สูบบุหรี่ เป็นการแบ่งแยกออกจากคนที่ไม่สูบบุหรี่อย่างชัดเจน เพราะ

ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่จะมีความรังเกียจและเหม็นกลิ่นบุหรี่ 
ดังนั้นในการจัดโซนนิ่งให้กับสิงห์อมควัน เสมือนเป็นกฎข้อบังคับกลายๆ ว่า ห้ามไปสูบในพื้นที่
สาธารณะ เป็นภาระกับคนรอบข้าง ซึ่งจะต้องมีการถูกจับปรับ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสังคม
ต่อไป นอกจากนี้ความหมายของค าว่าโซนนิ่งอาจน ามาใช้กับสถานที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะหากแต่
เป็นที่ส่วนบุคคลก็ได้ 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

- ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบว่า มีการจัดโซนนิ่ง หรือเขตสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ มีการแบ่งแยก 
และห้ามอย่างชัดเจน หากมีผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับตามก าหนด  

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถานที่ต่างๆที่ ได้ถูกระบุอยู่ในประเภทที่ 1 และ 2 จะต้องมีการ
ก าหนด มีการควบคุม และตระหนักถึงการจดัโซนนิ่งตามกฎหมายที่ก าหนดและเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนข้ึนหน่วยงานหรือสถานที่ที่จะถูกก าหนดเป็นโซนน่ิงควรจัดกิจกรรมรณรงค์เป็น
ระยะๆ ควบคู่ไปกับการจัดโซนนิ่งเพื่อให้เกิดการประสานพลัง  

- ผู้ที่มีสถานะเป็นพ่อ 
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5. โครงการรณรงค์ท่ีเสนอแนะ (Theme)  
เนื่องจากการจัดโซนนิ่งตามกฎหมายเป็นการบังคับตามกฎหมายอยู่แล้ว อย่างไรก็ดีมีบริเวณที่จัดว่า
เป็นเขตที่มีความคลุมเคลือไม่ชัดเจน มีข้อโต้แย้งว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเจ้าของสถานที่สามารถสูบ
บุหรี่ได้ เช่น บ้านของตนเอง สมาชิกในบ้าน ลูกๆ จะได้รับควันบุหรี่จากพ่อ หรือ ระเบียงคอนโด 
เจ้าของห้องจะอ้างสิทธิว่าเป็นการสูบในที่พักของตน หากแต่ควันก็มักจะไปรบกวนข้างห้องใกล้เคียง 
ดังนั้นในกรณีลักษณะนี้ หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะขยายขอบเขตของค าว่าโซนนื่งให้
ครอบคลุมในแง่ของการคุ้มครองสิทธ์ิของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ต้องได้รับควันจากผู้ที่สูบให้เข้มข้นข้ึน 
สรุป ประเด็นที่สามารถน าไปใช้เป็นเนื้อหาของการรณรงค์ในเรื่องของโซนนิ่ง สามารถแตกและสร้าง
ประเด็นในแง่มุมของการทวงสิทธ์ิจากผู้ที่ได้รับควันมือสอง ช้ีให้เห็นว่า แม้ว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคล
หากแต่เมื่อควันสามารถลอยไปก่อให้เกิดความร าคาญ ความเสียหายในทรัพย์สิน หรือสุ ขภาพของ
ผู้อื่น คุณก็ไม่สามารถอ้างสิทธิได้ว่าเป็นสิทธ์ิส่วนบุคคล เป็นสถานที่ส่วนบุคคลได้อีกต่อไป 
 
 

อ้างอิง 
มูลนิธิใบไมส้ีเขียว อ้างใน  
http://www.greenleafthai.org/th/green_news/greenleaf_let/detail.php?ID=2021 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
เว็บไซต์ทวงสิทธ์ิห้ามสูบ http://www.nonsmokersright.com/law.php 
 
 


