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 (ก) 

คํานํา 
 

ยาสูบเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต ที่สามารถปองกันได  การระบาดของการ
บริโภคยาสูบเริ่มเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหประชาชนของประเทศตองเผชิญกับปญหา
ของโรคที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ อาทิ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคปอด และมะเร็ง เปนตน ซ่ึง
มีอันตรายและกอใหเกิดความพิการเรื้อรัง หลายประเทศซึ่งอยูในระยะการเปลี่ยนผานทางระบาด
วิทยาพบวา โรคเร้ือรังที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบกําลังกลายเปนปญหาและเปนสาเหตุการตาย
ที่สูงกวาสาเหตุอ่ืนๆ    การบริโภคยาสูบมักเริ่มในชวงวัยรุน เด็กและเยาวชนจะริเร่ิมสูบบุหร่ีดวย
เหตุผลตางๆ เชน ความอยากรูอยากเห็น อยากลอง การตอตาน เลียนแบบการสูบบุหร่ีของพอแม
และญาติ พลังผลักดันจากเพือ่น อยากแสดงวาตนเองเปนผูใหญ  เปนตน 
 

เอกสารวิชาการเลมนี้  จัดทาํขึ้นโดยมวีัตถุประสงค  เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชน และปจจยัที่เกีย่วของกบัการสูบบุหร่ีของ เยาวชนในจังหวดัระนอง  เพื่อใชเปน
แนวทางใหผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิง่โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความ
ใกลชิดกับเยาวชน รวมถึงภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการกําหนด
นโยบายและแผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบทั้งในระดับโรงเรียนและในชุมชนใหกับกลุมนักเรียน  
ซ่ึงจะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหร่ีของเยาวชนไดอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน 

 
คณะผูวจิัย 

มิถุนายน  2552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ข) 

บทคัดยอ 
 
 การวิจยัเชิงสํารวจการวิจัย   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและปจจยัที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดัระนอง  กลุมตัวอยางทีใ่ชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ  เยาวชนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  จํานวน  1,400  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  คือ  แบบสอบถามหลักที่สรางโดยศูนยวิจยัและจัดการความรูเพื่อการควบคมุยาสูบ (ศจย.)  
ซ่ึงพัฒนามาจากแบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนโลก  ในโครงการเฝาระวังของ
องคการอนามัยโลก (Global  Youth  Tobacco  Survey – GYTS)  และแบบสอบถามโครงการ
สํารวจความคดิเห็นของวัยรุนตอภาพคําเตอืนบนซองบุหร่ี  และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  โดย
ศูนยวจิัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม  การจัดการและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  พ.ศ.2550   
 

 ผลการวิจัยพบวา  อัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนรอยละ 19.1 ชายรอยละ  30.8  
หญิงรอยละ  6.9      อายุที่เร่ิมสูบครั้งแรก 13 – 20  ป รอยละ  80.3  อายุเฉลี่ยของการสุบุหร่ีคร้ังแรก  
คือ  13.83   ป   สถานที่สูบบุหร่ีเปนประจํา  คือสูบที่บานเพื่อนรอยละ  34.1    เยาวชนมีพอสูบบุหร่ี
รอยละ  45.9  แมสูบบุหร่ีรอยละ  2.7  และเพื่อนสนิทสบูบุหร่ีรอยละ  23.7 และทราบวามีกฎหมาย
หามสูบบุหร่ีในสานที่สาธารณะ    เมือ่ศึกษาความสมัพันธระหวางพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ
เยาวชนกับคณุลักษณะสวนบคุคล พบวา   เพศและเพื่อนสนิทสูบบุหร่ี มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .001  และระดับการศกึษามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01    การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีในรอบ 30 วัน 
ที่ผานมา    ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีและ  การสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนมีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัระนอง   

 

  ขอมูลจากการวิจัยคร้ังนี้  นําไปเปนแนวทางในการปองกันริเร่ิมการสูบบุหร่ีใน
เยาวชน  และสําหรับเยาวชนที่สูบบุหร่ีอยูแลว  นําขอมูลไปจัดกิจกรรมเพื่อลด  ละ  เลิกการสูบบุหร่ี
ในกลุมเยาวชน  เชน   การจดัโปรแกรมบําบัดบุหร่ีในโรงเรียน   
 
 
 
 
 
 
 



 (ค) 

กิตติกรรมประกาศ 
 

  วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอยเปนอยางด ี    ดวยความชวยเหลือจาก
คณะอาจารยวทิยาลัยเทคนิคระนอง  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  โรงเรียนสตรีระนองและโรงเรียน 
กระบุรีวิทยา และเยาวชนทีต่อบแบบสอบถามทุกคน 
 

  ผูวิจัยขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช  รศ.ฉวีวรรณ  บุญสุยา และ 
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บทที่  1  
บทนํา   

 
1. ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  
 

ปจจุบันยาสูบเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต ซ่ึงสามารถปองกันไดในประเทศ  การ
ระบาดของการบริโภคยาสูบเริ่มเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหประชาชนของประเทศตองเผชิญ
กับปญหาของโรคที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ อาทิ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคปอด และมะเร็ง เปนตน 
ซ่ึงมีอันตรายและกอใหเกิดความพิการเรื้อรัง หลายประเทศซึ่งอยูในระยะการเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยา
พบวา โรคเร้ือรังที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบกําลังกลายเปนปญหาและเปนสาเหตุการตายทีสู่งกวา
สาเหตุอ่ืนๆ (ลักขณา  เติมศิริกุลชัยและคณะ , 2550)   การบริโภคยาสูบมักเริ่มในชวงวัยรุน เด็กและ
เยาวชนจะริเร่ิมสูบบุหร่ีดวยเหตุผลตางๆ เชน ความอยากรูอยากเห็น อยากลอง การตอตาน เลียนแบบการ
สูบบุหร่ีของพอแมและญาติ พลังผลักดันจากเพื่อน อยากแสดงวาตนเองเปนผูใหญ  เปนตน 

 

จากการวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534-2549 โดย
ศูนยวิจัยและจดัการความรูเพื่อการควบคมุยาสูบ  (ศรัณญา   เบญจกุลและคณะ , 2550)  ระบุวา แมจํานวน
และอัตราการสูบบุหร่ีเปนประจําของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปเปลีย่นแปลงลดลงจาก 11.67 ลานคน 
หรือรอยละ 30.46 ในป พ.ศ. 2534 เปน 9.54 ลานคน หรือรอยละ 18.94 ในป พ.ศ. 2549 แตเมื่อพจิารณา
จํานวนและอตัราการสูบบุหร่ีเปนครั้งคราว กลับพบวาประชากรไทยอายุ 15 ปขึน้ไปมีแนวโนมการสูบ
บุหร่ีเปนครั้งคราวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.54 ในป พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 2.97 ในป พ.ศ. 2549 ช้ีใหเหน็วาผู
สูบบุหร่ีเปนครั้งคราวมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปเปนผูสูบบุหร่ีเปนประจําไดในอนาคตเนื่องจากฤทธิ์เสพ
ติดของบุหร่ี  นอกจากนี้ยังพบวาอายเุฉลี่ยเมื่อเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกของผูชายนอยกวาผูหญิง (18  และ 20 ป 
ตามลําดับ)  

 

การสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก 
(Global Youth Tobacco Survey - GYTS) ซ่ึงเก็บขอมูลในระหวางป พ.ศ. 2543-2550(Centers for Disease 
Control and Prevention,2008)  จากประเทศสมาชิก 140 ประเทศ พบวา อัตราการสูบบุหร่ีของเด็กผูชาย
และเดก็ผูหญิงใกลเคียงกันเดก็นักเรยีนกวาครึ่งหนึ่ง ไดรับควันบุหร่ีมือสองจากสถานที่สาธารณะใน
ระหวางสัปดาหกอนหนาที่สํารวจ  นักเรียนประมาณ 2 ใน 10 มีส่ิงของเครื่องใชที่มียี่หอของบรษิัทบุหร่ี
ติดอยู  ประมาณ 1 ใน 10 เคยไดรับบุหร่ีแจกฟรีจากบริษทับุหร่ี ในขณะที่ประมาณ 8 ใน 10 ตองการใหมี
การหามสูบบุหร่ีในสถานทีส่าธารณะ  และประมาณ 6 ใน 10 อยากใหมกีารสอนเกี่ยวกับอันตรายจาก
บุหร่ีในโรงเรยีน จากขอมูลการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทยอายุ 13-15 ป ภายใตการสํารวจนี้ ซ่ึงดาํเนินการ
ในป พ.ศ. 2548  พบอัตราการสูบบุหร่ี รอยละ 11.7  ประมาณ 3 ใน 10 เคยสูบบุหร่ี ในจํานวนนี้ เพศชาย
เคยสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 37.9 และรอยละ 15.1 ตามลําดับ และพบวา รอยละ 16.9  
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เร่ิมสูบบุหร่ีกอนอายุ 10 ป    สําหรับผูที่ไมเคยสูบบุหร่ี รอยละ 10 มีแนวโนมที่จะสูบบุหร่ีในปถัดไป   
 

ในป 2547 (สํานักโรคไมติดตอ,2550)  ดําเนินโครงการระบบเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไมติดตอและการบาดเจบ็ โดยการสํารวจประชากรที่มีอายุ  15   ปขึ้นไปในจังหวดัระนอง พบวา  
ประชากรอาย ุ  15  ปขึ้นไป  สูบบุหร่ีรอยละ 24.60 และตอมาในป  2548   (สํานักโรคไมติดตอ,2549)  
ดําเนินโครงการระบบเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ โดยการสํารวจประชากรที่มี
อายุ  15   ปขึ้นไปในจังหวดัระนอง พบวา  ประชากรอายุ  15  ปขึ้นไป  สูบบุหร่ีรอยละ 26.94   รวมทั้ง
จากการสรุปสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2544 และ 2550  ของศูนยวจิัยและ
จัดการความรูเพื่อควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ศูนยวิจัยและจดัการความรูเพื่อควบคุมยาสูบ,2551) ในป 2544 
พบวา 5 จังหวัดลําดับแรกที่มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยตอวันสูงสุดของประชากรรวม  สวนใหญอยูใน
ภาคกลาง  ไดแก  สุพรรณบุรี  กาญจนบรีุ  และชลบุรี  สวนอีก  2  จังหวัดอยูในภาคใตและภาคเหนือ  
ไดแก  ชุมพร  และพิจิตร  ตามลําดับ  ขณะที่ป พ.ศ.2550  กลับพบวา  5  จังหวดัลําดับแรกลวนอยูใน
ภาคใตทั้งสิ้น  ไดแก  พังงา  ระนอง  สตูล  นครศรีธรรมราช  และชุมพร   

 

สําหรับจังหวดัระนอง จากการสํารวจสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรที่มอีายุ  
15  ปขึ้นไป  ในป 2544  พบวา  มีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ  26.33  เปนลําดับที่  43  ของประเทศ  และใน
ป 2550  มีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ  25.30  เปนลําดับที่  16  ของประเทศ    การสูบบุหร่ีของประชากรที่มี
อายุ  15 ปขึ้นไปในจังหวดัระนองรอยละ  13.57   เปนอันดับ  2  ของประเทศ  ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัระนอง  ไดทําการสํารวจอัตราการสูบบุหร่ีในเยาวชน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  ในป พ.ศ.2548  พบ
อัตราการสูบบุหร่ีรอยละ  36   และอัตราการสูบบุหร่ีประจํารอยละ  13   ซ่ึงเปนการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตนทานั้น  สําหรับนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา  และ พฤติกรรมกรรมการ
สูบบุหร่ีหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนยังไมมหีนวยงานใดศึกษา  

 

ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน และปจจยัที่เกีย่วของกับการสูบบุหร่ี
ของ เยาวชนในจังหวัดระนอง  จึงมีความสําคัญทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางใหผูที่เกีย่วของโดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีความใกลชิดกับเยาวชน รวมถึงภาคประชาชนและภาคีที่
เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบทั้งในระดับโรงเรียน
และในชมุชนใหกับกลุมนักเรียน ซ่ึงจะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการสบูบุหร่ีของเยาวชนได
อยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน 

 

2.  วัตถุประสงค 
 

3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดระนอง  
 

3.2 เพื่ออธิบายความรูและทัศนคติ   การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง  ทัศนคติ
ตอการเลิกสูบบุหร่ี 
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3.3 เพื่อหาปจจัยทีเ่กี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดระนอง 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมเยาวชนที่เปนนกัเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 
จากสถานศึกษาสายสามัญ ไมรวมโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวย ระดับมธัยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
นักเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ  (ปวช.) สังกัดอาชีวศึกษา
กระทรวงศกึษาธิการจํานวน  1,400  คนของจังหวดัระนอง 
 

4. กรอบการวิจัย 
 

กรอบการวิจยัจะอยูบนพื้นฐานของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 
และพระราชบญัญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 โดยประกอบดวยตวัแปรตนและ 
ตัวแปรตาม ดงันี้ 

 

ตัวแปรตน คอื ประกอบดวยความรูและทัศนคติตอยาสูบและการสูบบุหร่ี  การไดรับ
ควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง  การรับรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี   และการสอนเกี่ยวกับ
บุหร่ีในโรงเรยีน  และลักษณะประชากร  ไดแก   อายุ  เพศ  ระดับชัน้  อําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอ
เมือง 

 

ตัวแปรตาม คอื การสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง 
 

5. คําจํากัดความและนิยามศพัท 
 

 เยาวชน  หมายถึง  เยาวชนที่ศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนตนและมธัยมศึกษาตอนปลาย และ
เยาวชนในสถานศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ  (ปวช.)  จังหวดัระนอง 
 

บุหรี่  หมายถึง   บุหร่ีที่สูบรวมทุกประเภท  ประกอบดวย 1) บุหร่ีซอง (Manufactured cigarette) 
ทั้งที่ผลิตในและตางประเทศ  2) บุหร่ีมวนเองจากใบจาก/ใบตอง/กระดาษมวนชนดิตาง ๆ และ 3)  บุหร่ี
อ่ืน ๆ ไดแก  ซิการ  ไปป  ขี้โย  และอื่น ๆ  

 

การสูบบุหรี่   (Smoking)  การสูบบุหร่ีของเยาวชนครั้งนี้  แบงเปน  3  ลักษณะ  ไดแก 
 

1)  การสูบบุหร่ีปจจุบัน (Current  smoking)  หมายถึง  เยาวชนที่สูบบุหร่ีเปนประจํา/ทุก
วันและสูบบุหร่ีเปนครั้งคราว 

 
2) การสูบบุหร่ีเปนประจํา/ทุกวัน (Daily smoking)  หมายถึง  เยาวชนที่สูบบุหร่ีเปน 

ประจําทุกวัน   
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 3)  การสูบบุหร่ีเปนครั้งคราว (Occasional  smoking)  หมายถึง  เยาวชนที่สูบบุหร่ี 
ไมทุกวนั 
 

 อัตราการสูบบหุรี่   หมายถึง  จํานวนเยาวชนที่เปนผูสูบบุหร่ีปจจุบัน  สูบบุหร่ีเปนประจําทุกวัน  
และผูสูบบุหร่ีเปนครั้งคราว  ตอจํานวนเยาวชนทั้งหมด โดยมีหนวยเปนรอยละ   

 

 ความรูเก่ียวกับบุหรี่  หมายถึง  ความสามารถในการจําไดเกีย่วกับขอเท็จจริงรายละเอียดเกีย่วกับ
การสูบบุหร่ี  ไดแก  สวนประกอบ  อันตราย  เปนตน 
 

 การไดรับความรู /สื่อ  หมายถึง   การไดรับรูเกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อตาง ๆ เชน  
โทรทัศน  วิทยุ  ปายโฆษณา  แผนปายโฆษณา  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  ภาพยนตร 
 

 การไดรับควนับุหรี่มือสอง  หมายถึง  การไดรับควันทีเ่กดิจากปลายบหุร่ีที่เผาไหมขณะผูสูบบุหร่ี
ถือหรือวางบุหร่ีโดยที่ผูไดรับไมไดสูบ 
 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่  หมายถึง  ความรูสึก  ความคิดเห็น  คานิยม  ความเชื่อ  การใหคุณคาของ
บุคคลที่มีตอการสูบบุหร่ีและยาสูบ  ซ่ึงประกอบดวยทัศนคติในเชิงบวกและเชิงลบ 

 

   การสูบบุหรี่   หมายถึง  การแสดงออกที่เห็นไดชัดหรือสังเกตไดเกี่ยวกับการปฏบิัติในการสูบ

บุหร่ีหรือเคยสบูบุหร่ี   
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 

 การศึกษาพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดระนอง  ผูวิจัยไดศกึษาแนวคิด  ทฤษฎี  
และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของเปนพื้นฐานในการวิจัย  ดังนี ้
 

 1.  ความรูเกี่ยวกับบหุร่ี 
   

 2.   กฎหมายเกี่ยวกับบุหร่ี 
   

 3.   ทัศนคติที่มีตอการสูบบุหร่ี 
 

4. พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 

5.   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

 6.   กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

1.  ความรูเก่ียวกับบุหรี่ 
 

      1.1  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบุหรี่ 
 

บุหร่ีเปนสิ่งทีท่ําจากใบยาสบู      ซ่ึงมีการนํามาประดษิฐและปรุงแตงเปนรูปแบบตาง ๆ  
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบหุร่ี พ.ศ.2535 (สํานักโรคไมติดตอ ,2548)  ไดใหความหมาย
ของบุหร่ีไววา “บุหร่ี  หมายถึง  บุหร่ีซิกาแรต  บุหร่ีซิการ  บุหร่ีอ่ืน  ยาเสนหรือยาเสนปรุงตามกฎหมายวา
ดวยยาสูบ” 

 

บุหร่ี  มีสารประกอบตาง ๆ อยูมากกวา 4,000  ชนิด  สารบางชนิดมีผลตอการทํางานของอวัยวะ 
ตาง ๆ ในรางกาย  บางชนดิเกิดพิษ  บางชนิดทําใหเซลลผิดปกติ  บางชนิดเปนตวักอใหเกดิมะเร็ง  บาง
ชนิดเปนสารตอตานภูมิคุมกนั (อุไรวณัณ  คชาชีวะ,2531) 

 

สารที่กอใหเกดิอันตรายตอรางกาย  ซ่ึงเปนสารที่ประกอบอยูในบหุร่ีและควันบหุร่ี  ไดแก 
 

1.  นิโคติน (Nicotine)  เปนสารที่พบตามธรรมชาติในใบยาสูบเทานั้น และเปนสารสําคัญที่ทําให 
คนติดบุหร่ี สารนี้ในระยะแรกจะออกฤทธิ์กระตุนสมองและระบบประสาทส วนกลาง แตในระยะต อมา
จะมีฤทธิ์กดระบบประสาท  ร อยละ 95 ของสารนิโคตินจะไปจับทีป่อด บางส วนจับที่เยื่อหุมริมฝปาก  
บางส วนจะถูกดูดซึมเขากระแสเลือด และมีผลโดยตรงต อต อมหมวกไต ก อใหเกิดการหลั่งของสาร  
Epinephrine ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจเตนเร็วกวาปกตแิละไมเป นจังหวะ   หลอดเลือดแดงที่แขน
และขาหดตัว และเพิ่มไขมนัใน 
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เส นเลือด  สารนิโคตินจะผานปอดเขาสูกระแสเลือดและถูก งไปยังสมองภายในเวลาเพียง  6 วินาท ี ทําให 
ผูสูบบุหร่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในรางกาย โดยทําใหสมองแจ มใส และระบบมอเตอร ทํางาน
ดีขึ้น เมื่อใดที่ระดับนิโคตนิในเลือดตํ่าลงผูสูบบุหร่ีจะมีอาการอยากสูบบุหร่ีทันที หลังจากสบูบุหร่ีได 
ระยะหนึ่ง ระบบประสาทส วนกลางที่รับความรูสึก (Receptor) จะดื้อแลวปรับตัวจนต องมีนิโคตนิจํานวน
สูงขึ้นมากระตุน ผูเสพจึงมีความตองการนิโคตินเพิ่มขึ้น แต อาการดื้อยานี้จะคอย ๆ หมดไปได หลังจาก
เลิกสูบบุหร่ี  นอกจากนี้สารนิโคตินในบหุร่ีมวนแรกของแต ละวัน จะกระตุนการบีบตัวของลําไส ใหญ ทํา
ใหลดความอยากอาหารและทําใหการย อยอาหารช าลง บุหร่ี 1 มวนจะมีสารนิโคตินประมาณ  15 – 20 
มิลลิกรัม แต จะให สารนิโคตินออกมาในควันบหุร่ี ประมาณ 0.6 – 1.6 มิลลิกรัม/มวน ซ่ึงค า
มาตรฐานสากลกําหนดไว เพยีง 1 มิลลิกรัม/มวน และพบวาผูใหญที่ได รับสารนิโคติน 60  มิลลิกรัมใน
คร้ังเดียวสามารถทําใหผูนั้นเสียชีวิตไดทันทีจากการที่กลามเนื้อหวัใจหยุดทํางาน  โดยทั่วไปบุหร่ี  1  
มวน  จะมีนิโคตินประมาณ  1.5 – 2.6  มลิลิกรัม  ซ่ึงคามาตรฐานสากลกําหนดไว  1  มิลลิกรัมตอมวน  
ความรายแรงของสารพิษนี้เทียบไดกับการไดรับสารไซยาไนด  แตเหตุที่ผูสูบบุหร่ีไมเสียชีวิตทนัที่  
เพราะการสูบบุหร่ีทําใหไดรับสารพิษเขาไปที่ละนอย  ขณะเดียวกนัรางกายไดเผาผลาญนิโคตินที่รับเขา
ไปคอนขางรวดเร็ว  และขบัถายออกตลอดเวลา  ทําใหระดับนิโคตินในรางกายไมสูงพอที่จะทาํใหผูสูบ
เสียชีวิตทันที  และสําหรับบหุร่ีที่มีกนกรองนั้น  ก็ไมไดทําใหปริมาณนิโคตินลดลง 
 

 ผลของนิโคตินตอระบบหวัใจและหลอดเลือด  กลาววานิโคติน  เมื่อดดูซึมเขากระแสเลือด  มีผล
โดยตรงตอตอมหมวกไต  กอใหเกดิการหลั่งสารอิพิเนฟริน (Epinephrine)  ซ่ึงกอใหเกิด 
 

 1.  ความดันโลหิตสูงทั้งความดันคาตวับนในขณะทีห่ัวใจบีบตวั  และความดันตัวลางในขณะ
หัวใจคลายตวั 
 2.  หัวใจเตนเร็วขึ้น 
 3.  หลอดเลือดแดงที่ขาและแขนหดตวั 
 4.  เพิ่มไขมันในเลือด 
 

 ผลของนิโคตินที่กลาวมานี ้  ทําใหเกดิการทําลายของเยื่อบุช้ันในของหลอดเลือดแดง  จึงเปน
ปจจัยสําคัญทีท่ําใหเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจหรือหวัใจขาดเลือด 
 

2.  ทาร  (Tar)  ประกอบดวยสารหลายชนดิ  มีลักษณะเปนละอองของเหลวเหนยีวสีน้ําตาลคลาย
น้ํามันดิน  รอยละ  50  ของทารจะจับอยูทีป่อด  ทําใหเกดิการระคายเคืองซึ่งเปนสาเหตุของการไอ  การ
ไอเรื้อรังนาน ๆ จะทําใหถุงลมขยายขึ้น  กอใหเกิดโรคถุงลมปอดโปงพอง ปริมาณทาร ที่มาตรฐานสากล
กําหนดไว   คือ  15 มิลลิกรัม/มวน แต บุหร่ีในประเทศไทยมีปริมาณทาร อยูระหว าง 25–34 มิลลิกรัม/มวน  
ซ่ึงสูงกวาบุหร่ีตางประเทศมาก 
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3.  คารบอนมอนนอกไซด ( Carbon  Monoxide) เปนกาซที่เกิดจากการเผาไหม ไมสมบูรณ     
เป นกาซที่แยงจับกับเม็ดเลือดแดงโดยแทนที่ออกซิเจน ทําใหออกซิเจนไปเลี้ยงสวนต าง ๆ ไม เพียงพอ ทํา
ใหมีอาการมึนงง เหนื่อยงาย ออนเพลีย หมดกําลัง ถ าหัวใจและสมองขาดออกซิเจนจะทําใหหน ามืดเป
นลม หมดสติ หรือเสียชีวิตได  ถามีก าซนี้ในเลือดสูงถึงรอยละ 30 ก็จะเป นอันตรายตอรางกาย  และถาสูง
ถึงร อยละ 60 ทําใหเสียชีวิตได คาร บอนมอนอกไซด ยังทําใหไขมันพอกพูนตามผนงัเส นเลือดมากขึ้น ทํา
ใหเสนเลือดตีบ  คารบอนมอนอกไซดยังทําใหสายตาเสื่อมและลดประสิทธิภาพในการตัดสินใจ  ลดการ
ตอบสนองตอเสียง เพราะฉะนั้นคารบอนมอนอกไซดจึงเปนกาซอันตรายตอผูขับขี่รถยนต   
ลดสมรรถภาพของนักกฬีาและเปนอนัตรายตอนักบนิ 

 

4.  ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen  Cyanide)  เปนสารพิษทําลายเยื่อบุหลอดเลือดสวนปลาย
และผนังถุงลม  ทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพอง 

 

5.  ไนโตรเจนไดออกไซด เปนกาซพิษที่ทาํลายเยื่อบุหลอดลมส วนปลายและถุงลม ทําใหผนัง 
ถุงลมบางและโปงพอง ถุงลมเล็ก ๆ หลายอันแตกรวมกนักลายเปนถุงลมใหญ และมี     จาํนวนนอยลง 
เกิดเปนโรคถุงลมโปงพอง สวนถุงลมที่พองออกคลายลูกโปงจะกดเนือ้ปอดสวนด ี ทําใหรางกายไดรับ
ออกซิเจนลดลง 

 

6.  แอมโมเนยี (Ammonia)  เปนสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ  ทําใหแสบตา  จมกู  มีอาการไอ  
เสมหะมาก  กอใหเกดิหลอดลมอักเสบ 

 

7. สารกัมมันตภาพรังสี  ควันบุหร่ีมีสารโพโลเนียม  210 (Polonimm 210)  ที่มีรังสีแอลฟาอยู  
เปนสาเหตหุนึง่ของการเกิดโรคมะเร็งปอด และควนับุหร่ียังเปนพาหะทีร่ายแรงในการนําสารกัมมันตรังสี  
ทําใหผูที่อยูรอบขางแมจะไมสูบบุหร่ี  หายใจเอาอากาศทีม่ีควันบุหร่ีเขาไป  ทําใหไดรับสารพิษนี้ดวย 

 

แรธาตุตาง ๆ   มีแรธาตุบางอยาง  เชน  โปแตสเซียม  แคลเซียม  ทองแดง  นิเกิล  และโครเมียม   
อันเปนสารตกคางในใบยาสูบหลังการพนยาฆาแมลง  ซ่ึงกอใหเกิดภาวะเปนพิษตอรางกาย  โดยเฉพาะ 
นิเกิลเมื่อทําปฏิกิริยากับสารเคมีอ่ืน ๆ จะกลายเปนสารกอมะเร็ง  

 

1.2  อันตรายของบุหรี่ 
 

การสูบบุหร่ี  เปนสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งของการเกิดโรครายที่เปนอันตรายทั้งผูสูบบุหร่ี
โดยตรงและผูที่ไมสูบบุหร่ีแตไดรับควันบหุร่ี  อันตรายของบุหร่ีตอสุขภาพของผูที่สูบบุหร่ี (ประกิตวาที
สาธกกิจ,2537)  มีดังนี ้

 

1.  โรคมะเร็ง  การสูบบุหร่ีกอใหเกดิโรคมะเร็งที่อวยัวะตาง ๆ ของรางกายไดหลายสวนแตไมวา
จะเปนอวยัวะสวนใดก็ตาม  ผูปวยจะไดรับความเจ็บปวดทุกขทรมานทั้งสิ้น  เนื่องจากไมมยีาหรือวิธีการ
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ใด ๆ ที่รักษาใหหายขาดได  รางกายจะทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ ภูมิตานทานของรางกายต่ําลงและทําให
เสียชีวิตในที่สุด 

 

2.  โรคหัวใจ  การสูบบุหร่ีมีอันตรายตอหวัใจ  เนื่องจากในควันบุหร่ีมีสารพิษที่ทําใหเกล็ดเลือด
เกาะกันมากขึน้  เลือดจึงขนและมีการแขง็ตัว  ซ่ึงสภาวะที่เกิดขึ้นนี้  จะทําใหเลือดจับตัวเปนกอน  และ
เมื่อกอนนี้ไปเกาะที่หลอดเลือดแดงบริเวณหัวใจ  ทําใหเปนอันตรายตอหัวใจ  คือ  เกิดโรคหัวใจขาดเลือด
และกลามเนื้อหัวใจตาย 

 

3.  โรคหลอดเลือด  เนื่องจากสารพิษในบุหร่ีจะทําใหไขมันในเลือดสูงขึ้น  และเมื่อไขมันไป
เกาะที่ผนังของหลอดเลือด  จะทําใหหลอดเลือดตีบ  ซ่ึงเกิดไดกับหลอดเลือดทั่วรางกาย  ทําใหเกิด
อันตราย  คือ  สมองขาดเลือด  เสนเลอืดแดงบริเวณหัวใจตีบปลายนิ้วมือและนิว้เทาขาดเลือด  ทําให
กลามเนื้อนิว้มอืและนิว้เทาตาย  จนอาจตองตัดทิ้ง 

 

4.  โรคระบบทางเดินหายใจ  ในควันบหุร่ีมีสารประกอบที่เปนพิษตอรางกาย  คือ  เกิดการระคาย
เคืองของเยื่อบอุวัยวะทางเดนิหายใจ  หลอดลมอักเสบเรื้อรัง  มีการติดเชื้อของอวัยวะระบบทางเดิน
หายใจ  โรคถุงลมโปงพอง  โรคการอุดกัน้ของทางเดินหายใจเรื้อรัง  มีอาการกําเริบของโรคหอบหืดและ
วัณโรค 

 

5.   โรคระบบทางเดินอาหาร การสูบบุหร่ีเปนปจจยัเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร 
ไดแก  โรคกระเพาะอาหารอกัเสบ  โรคแผลในกระเพาะอาหาร  โรคแผลในลําไสเล็ก  และมีอาการกําเริบ
ของระบบทางเดินอาหาร  เชน  แผลลึกขึ้น  และตกเลือดในกระเพาะอาหาร 

 

6.  โรคเหงือกและฟน  สารพิษในควันบหุร่ีจะไปเกาะตดิกับตัวฟน  เหงือกและเยื่อบุในชองปาก  
ทําใหเกิดโรคฟนตาง ๆ จนตองสูญเสียฟน  เกิดโรคเหงอืกและโรคเยือ่บุในชองปากอักเสบ 

 

7.  ผลตอการตั้งครรภ  อันตรายที่เกิดจากการสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ  มีอันตรายทั้งตอมารดาและ
ทารกในครรภ  คือ  อาจทําใหเกิดการแทง  คลอดกอนกําหนด  ทารกน้าํหนักนอย  ทารกตายขณะคลอด   
ตกเลือดระหวางคลอดและหลังคลอดและมีการตั้งครรภนอกมดลูกได 

 

8.  ผลตอระบบสืบพันธุ  การสูบบุหร่ีมีผลใหสมรรถภาพทางเพศลดลง  เนื่องจากเกดิการตีบของ
หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวยัวะเพศ 

 

ผลกระทบของการสูบบุหรีต่อบุคคลขางเคียง 
  

 การสูบบุหร่ีนอกจากจะมีโทษตอผูสูบเองแลว  ยัง ทําใหผูอ่ืนที่อยูในบรรยากาศของการสูบบุหร่ี
สูดเอาควันพษิเขาไปดวย  ทําใหเกิดอันตรายไดเชนเดยีวกบัผูที่สูบบุหร่ี 
 

สวนอันตรายจากบุหร่ีตอสุขภาพของผูที่ไมสูบบุหร่ี  แตไดรับควันบหุร่ี  หรือที่เรียกวาการสูบ
บุหร่ีทางออม(Passive  Smoking)  เนื่องจากควันบหุร่ี  ในบรรยากาศจะเกดิจากควัน  2  กระแส  คอื 
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1.  สายควันหลัก (Mainstream  Smoke)  เปนควันที่เกิดจากผูที่สูบบุหร่ีเปาหรือพนออกมา 
 

2.  ควันสายขางเคียงหรือควนัหลง (Side stream  Smoke)  หรือควันบุหร่ีมือสอง (Secondhand  
Smoke)     เปนควันที่เกิดจากปลายบุหร่ีที่เผาไหมขณะผูสูบบุหร่ีถือหรือวางบุหร่ีโดยไมไดสูบ  สวนใหญ
แลวที่ลอยอยูทั่วไปมาจากควันสายขางเคยีงถึงรอยละ 85 ของควันบุหร่ี 

 

โดยควนับุหร่ีที่พนจากปากผูสูบจะมีสารพิษนอยลง  เนื่องจากปอดของผูสูบไดดูดซึมสารพษิ
บางสวนไวแลว  ดังนั้นควนับุหร่ีที่บุคคลขางเคียงกับผูสูบบุหร่ีจะไดรับเขาไป  คือ  สายควันขางเคียง  ซ่ึง
มีปริมาณความเขมขนของสารพิษตาง ๆ สูงกวา  และมีขนาดเล็กกวาควันที่พนออกจากปากผูสูบ  จึง 
สามารถผานลงไปในปอดไดดีกวา  และจากการวิเคราะหปสสาวะ  เลือด  และน้ําลาย  สามารถพิสูจนได
วา  การหายใจเอาควันบหุร่ีในอากาศรอบตัวเขาไปโดยที่ไมไดสูบบุหร่ีนั้น  ทําใหไดรับสารพิษจากควัน
บุหร่ีเขาสูรางกายได  โดยควันบุหร่ีสายขางเคียงนี้มีสารพิษสูงกวาสายควันหลัก  ดงันั้น  การไดรับควัน
บุหร่ีไมวาจากควันสายหลักหรือสายขางเคียงโดยมไิดสูบบุหร่ีก็มีอันตรายเหมือนกับการสูบบุหร่ีโดยตรง  
กลาวคือ  ผูที่ไดรับควันบุหร่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและปญหาสขุภาพเชนเดียวกับผูที่สูบบุหร่ี 
(ธีระ  ล่ิมศิลา ,2537)  

  

1.3  สาเหตุของการสูบบุหรี ่
 

การที่คนเราจะแสดงพฤตกิรรมใด ๆ นัน้  คนคนนั้นจะตองมีเหตุผลหรือมีสาเหตุทีจ่ะตองทําให
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมา  การสูบบุหร่ีเปนการแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งของบุคคลเชนเดยีวกันที่
จะตองมีเหตุผลหรือสาเหตุใหคน ๆ นั้นตองแสดงพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  ซ่ึงไดมีผูที่กลาวถึงสาเหตุของ
การสูบบุหร่ีไวดังนี้  เชน 

 

วราภรณ  ภูมสิวัสดิ์ (2533)  กลาววา  สาเหตุการติดบหุร่ีนั้นมี  3   สาเหตุคือ 
 

1.  เหตุกระตุนความเครียดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกายใจและสังคมของบุคคล  เชน  การ
ออกไปแสดงตัวหนาชั้นเรียน  หนาหองประชุม  ทําใหมีความประหมา  เขิน  วางทา  ไมถูกบุคคลกลุมนี้
คิดวาการสูบบหุร่ีชวยใหมีอะไรทําใหหายประหมา  เมื่อมีการทําซ้ําจึงเกิดเปนการติดบุหร่ีในเวลาตอมา 

 

2.  เหตุสนับสนุน  การไดมาโดยงาย  การหาซื้อไดสะดวกงายดาย  พอแมสูบบุหร่ี  เพื่อนทั้งกลุม 
สูบบุหร่ีกันมาก  การไดรับการเชิญชวนจากการโฆษณาขายบุหร่ี  อยากเดนดังเชนดาราศิลปนชื่อดังที่สูบ
บุหร่ี  ทําใหเดก็กอนวัยรุนและวัยรุนอยากเปนเหมือนดาราจึงทําตาม 

 

3.   เหตุโนมเอียงในบุคลิกภาพ  มีการศกึษาวิจยัหลายแหงชี้ใหเห็นวา  คนที่สูบบุหร่ีและคนที่ไม
สูบบุหร่ีมีบุคลิกภาพแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ  คนที่สูบบุหร่ีมักเปนคนหุนหัน  เปดเผย  กระตอืรือรน  
ตองการตอตานอํานาจบังคบับัญชา  มีการแสดงออกถึงความตองการทางเพศสูง    อารมณตึงเครียด  วิตก
กังวล  เจาอารมณ  มีลักษณะทางประสาททําใหตองพึ่งพาบุหร่ี 
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สมจิตต   สุพรรณทัสน (2522)  สาเหตุของการสูบบุหร่ี   ไดวิเคราะหหาสาเหตุของการสูบบุหร่ี
ในทางพฤติกรรมศาสตรโดยอาจสรุปไดวา  ปจจัยที่นําไปสูสาเหตุของการสูบบุหร่ี  อาจเปนเพียงปจจัย
เดียวหรือหลาย ๆ ปจจัยทีเ่กดิขึ้นในบุคคลก็ได    แลวสงผลใหคนนั้นสบูบุหร่ี  ซ่ึงสรุปปจจัยตาง ๆ ดังนี ้

 

1.  การเอาแบบอยางตามกลุมเพื่อน ในนักเรียนโดยเฉพาะวยัรุน มักจะใชกลุมอางอิง 
(Reference  Group)  เสมอ  ในแงความคิด  ความรูสึก  และการกระทํา  ทั้งนี้เพราะบคุคลตองการการเปน
สวนหนึ่งของกลุมและตองการการยอมรบัจากกลุมดังนั้นเมื่อกลุมอางอิงสูบบุหร่ีบุคคลในกลุมนัน้ยอมมี
แนวโนมที่จะสูบตามไปดวย 

 

 2. การอยากลอง  นักเรียนวยัรุนกําลังกระตือรือรนที่อยากรู  อยากลอง  อยากมีประสบการณตาง 
ๆ  ดังนั้นการสูบบุหร่ีจึงเปนสิ่งหนึ่งที่เขาอยากทดลองสบูดู  ซ่ึงจะมีผลตอการสูบบุหร่ีคร้ังตอ ๆ ไป 
 

 3.  การเอาแบบอยางตามบุคคลอื่น  ในสังคมทุกสังคมจะมีบุคคลแทบทุกประเภททีสู่บบุหร่ีตั้งแต 
สมาชิกในครอบครัว  ครู  พระภกิษุ  แพทย  ดารา  นกัรอง  และผูนํากลุมตาง ๆ  ซ่ึงเปนแบบอยางให
บุคคลเกิดการเลียนแบบโดยการสูบบุหร่ีตามบุคคลเหลานั้น 
 

 4.  กิจกรรมสังคม   เมื่อมีการรวมกลุมทางสังคมนอกจากจะมีกิจกรรมตาง ๆ แลวการดืม่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหร่ีมักจะตามมาเสมอ  ทําใหบหุร่ีมีไวสําหรับการตอนรับแขกในสังคม
ตาง ๆ ผูที่เขารวมสังคมนั้น ๆ เกิดความรูสึกวาจะตองดื่มและสูบบุหร่ีเพื่อเขาสังคม 
 

 5.   ธรรมเนียม  ในสังคมไทยบางแหงจะใชบุหร่ีเปนสิ่งสําหรับตอนรับแขกที่มาเยี่ยมหรือ 
นําไปเปนของฝากแกผูที่เคารพนับถือ  เพื่อเปนการแสดงถึงน้ําใจไมตรีตอกัน  ทําใหตองมีการสูบบุหร่ี
เพื่อผูกมิตรไมตรีหรือรักษาน้ําใจของผูที่นาํมามอบให 
 

 6. ความตองการหลีกเลี่ยงการตอวาหรือตําหนิติเตยีน  วยัรุนหรือผูชายมักมีคานิยมในการแสดง
ความเปนชายหรือแสดงความเปนผูใหญใหสังคมไดรูจกัโดยการสูบบุหร่ี  ถาสูบบุหร่ีไมเปนก็จะถูกตอวา
หรือตําหนิติเตยีน  ดังนั้น  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตําหนิติเตียน  ก็ตองหดัสูบบุหร่ีใหเปน  ถึงแมในปจจุบัน
จะมีการรณรงคโดยการสรางคานิยมใหคนรุนใหมไมสูบบุหร่ี  ใหทุกคนหันมาชวยกันสรางสรรคสังคมที่
ปลอดบุหร่ี  แตคานิยมที่มีมาแตเดิมก็ยังไมหมดสิ้นไป 
 

 7.   กลไกการปรับตัว  บุคคลจํานวนมากใชการสูบบุหร่ีเปนทางออกของความตึงเครียด 
เมื่อเกิดความกลัดกลุม  มีปญหา  เกิดความวุนวายใจ  ไมมีทางแสดงออกในทางอืน่กห็ันไปลองสูบบุหร่ี   
โดยหวังวาบหุร่ีจะระงับอาการเหลานั้นได 
 

8. การมีบุหร่ีจําหนายโดยทั่วไปและการโฆษณาทางสื่อมวลชนตาง ๆ  เนื่องจากม ี
ความสะดวกในการซื้อหาบหุร่ีซ่ึงมีจําหนายอยูทุกหนทกุแหง  มีสวนสงเสริมใหบุคคลสูบบุหร่ี  สวนการ
โฆษณาบุหร่ีทางสื่อมวลชนในรูปแบบตาง ๆ  ไดมีมานานแลวซ่ึงเปนสิ่งจูงใจใหบคุคลอยากทดลองสูบ
บุหร่ี 
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 ทองหลอ  เดชไทย (2527)    ไดกลาวถึงสาเหตุของการสูบบุหร่ีวาเกิดจาก 
 

1.  การกระตุน (Stimulation) บุคคลจะใชบหุร่ีกระตุนใหสามารถทํางานอยางกระฉับกระเฉง  
ไมเฉื่อยชา  หรือชวยใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไมเหนือ่ยงายหรือออนเพลีย 

 

2.  เปนสิ่งยึดเหนี่ยว  (Handling)  เนื่องจากบางคนชอบดูดควนับุหร่ีทีล่อยข้ึนไปในอากาศหรือ
ชอบกลิ่นบุหร่ี  นอกจากนัน้เขายังพอใจในความเกี่ยวของกันระหวางปากและมือ  ขณะสูบบุหร่ีอีกดวย  
บุคคลประเภทนี้ไมชอบที่จะปลอยใหมือวางเปลาหรือขาดการเคลื่อนไหว  เพราะอาจทําใหเกดิความ
ประหมา  ขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง  โดยปกติแลวบุคคลประเภทนี้  จะเปนคนที่มักจะตื่นกลัวกับ
กิจกรรมทางสงัคมที่ไมคุนเคย  จึงจําเปนตองใชบุหร่ีเปนเครื่องนําทางหรือยึดเหนีย่ว  เพื่อกดหรือปดบัง
ความรูสึกตื่นเตนตอสถานการณตาง ๆ 

 

3. ผอนคลาย (Relaxation)  บุคคลที่สูบบุหร่ีเพื่อผอนคลายนี้เปนเหยื่อของการแสดงพฤติกรรม
ที่มาจากการสรางสถานการณขึ้น  เพราะวาเขามีความเชือ่วา  บุหร่ีสามารถผอนคลายได  เนื่องจากเขาสูบ
บุหร่ีในชวงเวลาที่เขารูสึกสบายใจ  เชน  ภายหลังรับประทานอาหาร  ซ่ึงตามความจริงแลว  ส่ิงที่ทําให
ผอนคลายหลังจากรับประทานอาหารนั้นเกิดจากกระบวนการยอยอาหารตางหากไมใชบุหร่ี  เพราะ
หลังจากรับประทานอาหารแลว  ประการแรกความอิ่มที่เนื่องจากมีอาหารเขาไปอยูในกระเพาะอาหารเต็ม  
ทําใหเกิดความพอใจบวกกบัผลที่เกิดจากกระบวนการยอยอาหารซึ่งอาจทําใหงวง  เพราะตองการพักผอน  
ฉะนั้นถาสูบบหุร่ีในชวงนี้จะรูสึกวา  บุหร่ีเปนสิ่งที่ชวยทาํใหผอนคลายได 

 

4.  การระบาย  (Crutch)  บคุคลบางคนจะสูบบุหร่ีก็เพื่อลดหรือขจัดความรูสึกทางลบตาง ๆ  ที่
เกิดขึ้นขณะมคีวามเครียดหรือไมสบายใจ  ในกรณีนี้เปนการใชบุหร่ีเพื่อระบายอารมณตึงเครียด  
เชนเดยีวกับยากลอมประสาท  ซ่ึงจะพบไดในบางคนที่พยายามจะแกปญหาสวนตัวที่หนักอกบางอยาง
ดวยควันบหุร่ี 

 

5. ความอยาก (Craving)  ปกติสารทีรู่จักกันในนามของนิโคตินซึ่งพบในใบยาสูบนั้น  จะ
สามารถทําใหเกิดผลเชนเดยีวกับยาเสพติดอื่น ๆ  คืออาจทําใหมีอาการที่ไมพึงปรารถนาอันเนื่องมาจาก
การหยดุหรือเลิกใช  เพราะนิโคตินที่สะสมอยูในรางกายจะทําใหเกิดความตองการหรือความอยากในการ
สูบบุหร่ีอยูเร่ือย ๆ 

 

6.  จากนิสัย (Habit)   สําหรับกรณีนี้เปนประเภทที่บุคคลจุดบุหร่ีอยางลมืตัว  ซ่ึงเปนการกระทําที ่
เรียกวาเปนนสัิย  บางครั้งอาจจุดบหุร่ีมวนใหมทั้ง ๆ ที่มวนเกากําลังวางอยูในทีเ่ขี่ยบุหร่ี  ทั้งนี้เพราะบุคคล
เกิดความเคยชนิกับการไดใชริมฝปากสัมผัสกับบุหร่ีอยูตลอดเวลา  ซ่ึงอาจเกิน  30  คร้ังใน  1  ช่ัวโมง  
หรือประมาณ 300 – 400  คร้ังตอวัน  และเหตุนีเ้องทําใหการสบูบุหร่ีกลายเปนสวนหนึ่งของกิจวัตร
ประจําวนัที่ตองกระทํารวมกับกิจกรรมอื่น ๆ ขณะใชความคิด  หรือขณะดื่มกาแฟหรือขณะเซ็นตหนังสือ  
เปนตน 
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7.   กลไกการปรับตัว  บุคคลจํานวนมากใชการสูบบุหร่ีเปนทางออกของความตึงเครียดเมื่อเกิด
ความกลัดกลุม  มีปญหา  เกิดความวุนวายใจ  ไมมีทางแสดงออกในทางอื่นก็หนัไปลองบุหร่ี  โดยหวังวา
การสูบบุหร่ีจะสามารถระงับอาการเหลานั้นได 

 

8.  การมีบุหร่ีจําหนายโดยทัว่ไปและการโฆษณาทางสื่อมวลชนตาง ๆ    เนื่องจากมคีวามสะดวก
ในการหาซื้อบหุร่ี  ซ่ึงมีจําหนายอยูทัว่ทุกหนทุกแหง  มสีวนสงเสริมใหบุคคลสูบบุหร่ี  สวนการโฆษณา
บุหร่ีทางสื่อมวลชนในรูปแบบตาง ๆ นั้น  ไดมีมานานแลว  ซ่ึงเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลอยากลองสูบบุหร่ี 

 

อยางไรก็ตาม  ในปจจุบนัไดมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  โดยเริ่มใชในป พ.ศ.2535   
ซ่ึงควบคุมการโฆษณาบุหร่ีในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงนาจะมีผลทําใหการโฆษณาบหุร่ีทางสื่อมวลชนลด
นอยลงและไมมีการโฆษณาในที่สุด 

 

สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย (2540) กลาวถึงสาเหตุของการสูบบุหร่ี  วามสีาเหตุมาจาก 
 

1. คานิยมทางสังคมซึ่งยอมรับการสูบบุหร่ี  แมแตกฎหมายก็รองรับเชนกัน 
 

2. ใชบุหร่ีเปนเครื่องมือผูกมิตร  กรณีนี้มกัใชรวมกับการดื่มสุราในงานเลี้ยง 
 

3. การเลียนแบบ  เด็ก ๆ มักริเร่ิมโดนเลียนแบบจากเพื่อน  บิดามารดา  ครู  และบุคคลสําคัญที่
ตนยกยอง 
 

4. ความเคยชนิทางอุปนิสัย  มกัเกิดขึน้กับผูที่อยูเฉย ๆ  เกอเขิน  หรือไมทราบวาจะทําอะไรก็จะ
ควักบุหร่ีมาสบู 
 

5. การใชฤทธิ์ของนิโคติน    เปนยากลอมอารมณ  เนื่องจากนิโคตินมีฤทธิ์ในการกลอมอารมณ
เมื่อนิโคตินลดลงเพราะการขบัถายหรืออารมณโกรธอื่น ๆ จึงตองสูบบุหร่ี  เพื่อใหนิโคตินอยูระดับเดิม  
ซ่ึงตองรักษาระดับนัน้อยู เสมอ 
 

 นอกจากนี้ธีระ  ล่ิมศิลา(2532)   ยังไดกลาวถึงสาเหตุของการเริ่มสูบบุหร่ีในผูใหญวามีสาเหตุจาก 
 

1. เพื่อลดความเครียด  นิโคตนิจํานวนนอย  ระยะแรกจะชวยกระตุนสมอง  แตเมื่อสูบไป 
นาน ๆ นิโคตินจะถูกดูดซึมเขาไปมากขึ้น  ทําใหมึนงงหรอืปวดศีรษะได  เนื่องจากสมองถูกกด 
 

2. เพื่อเขาสังคม  เนื่องจากไมทราบจะเริ่มเรื่องพูดคุยอยางไรเลยสูบบุหร่ีเพื่อแกอาการขวยเขนิ 
 

3. จากผูอ่ืนนํามาให  เปนที่นาสนใจที่มีพระภิกษเุปนจํานวนไมนอยทีต่ิดบุหร่ีและเปนโรคราย
ตาง ๆ  เนื่องจากเริ่มดวยการลองสูบ  เพราะชาวบานนํามาถวายตอมาจึงติดบุหร่ี 

 

จะเห็นวาสาเหตุของการสูบบุหร่ีนั้นเมื่อสรุปรวม ๆ แลวจะเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ ดานตัวของผู
สูบบุหร่ีเอง  เชน  ขาดความรูเกี่ยวกับอันตรายของบุหร่ี  ซ่ึงคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหไมเหนื่อยงาย  การมี
ความรูสึกหรือมีเจตคติที่ดีตอการสูบบุหร่ีเชนคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหตวัเองมีความมั่นใจมากขึ้น  มีความ
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เปนผูใหญมากขึ้น  เปนตน  และดานสภาพแวดลอมทางสังคมของผูสูบบุหร่ี  เชน  สมาชิกในครอบครัว  
ครู  พระภกิษุ  แพทย  ดารา  นักรองสูบบุหร่ีซ่ึงเปนแบบอยางใหบุคคลเกิดการเลียนแบบโดยการสูบบุหร่ี
ตามบุคคลเหลานั้น  เปนตน 

 

2. กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ 
 

ประเทศไทยไดมีการเคลื่อนไหวในการออกระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วของกับบุหร่ี  โดยความ
เคลื่อนไหวนี้แบงเปน  2  กลุม  คือ  กลุมหนึ่งเปนการออกกฎหมายที่เกีย่วกับการผลิต  ไดแก  ควบคมุการ
ปลูกใบยาสูบ  การผลิตและจําหนายในขั้นตอนและกระบวนการตาง ๆ  เชน  การควบคุมการโฆษณาและ
สงเสริมการขาย  การมีภาพและคําเตือนถึงโทษและพษิภัยของบุหร่ี  นโยบายเกี่ยวกับภาษแีละราคาบุหร่ี  
เปนตน  และกลุมที่สอง เปนการออกกฎหมายที่เกี่ยวการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  เชน  การหาม
สูบบุหร่ีในที่สาธารณะ  การมิใหเยาวชนสูบบุหร่ี  เปนตน  ซ่ึงเหตุการณสําคัญที่มาจากการเคลื่อนไหวนี ้ 
ในป พ.ศ. 2516  รัฐบาลประกาศ ปว.294  หามขายบุหร่ีแกเด็กอายุต่ํากวา  16  ป  แตมาปรากฏการบังคับ
ใช  ตอมาในป พ.ศ. 2517    แพทยสมาคม  ไดยื่นขอเรียกรองใหรัฐบาลดําเนินการควบคุมบุหร่ี  5  ขอ  
และขอที่ไดรับการตอบสนอง  คือ  โรงงานยาสูบพมิพคําเตือนระบุวา “บุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ”  
และในป พ.ศ. 2519  กรุงเทพมหานครไดออกขอบัญญัติหามสูบบุหร่ีในโรงภาพยนตรและรถโดยสาร
ประจําทาง  จากนั้นมาก็มิไดมีการดําเนนิการดานกฎหมายอีกเลยถึง 12 ป จนกระทั้งในปพ.ศ. 2529 จึงเริ่ม
มีการใชมาตรการทางกฎหมายขึ้นอีกครั้งหนึ่งแตการใชมาตรการทางดานกฎหมายของประเทศไทยนั้น
นับวาเปนไปอยางชาๆ  และตองประสบกบัปญหาอีกหลายประการ  เชน  ความลาชาของกระบวนการใน
การพิจารณากฎหมาย  การขาดเจาหนาที่ที่จะบังคับใชและขาดความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัดจากประชาชน  จนกระทั่งในป พ.ศ.2532  รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.)  เปนองคกรระดบัชาติ  ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานเพือ่ควบคุมการบริโภคยาสูบ  ซ่ึงตอมา คบยช.  ไดมีสวนสําคัญในการรางกฎหมายสําคัญ  2  
ฉบับ  ในการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีและควบคุมการบริโภคยาสูบ (ววิิธ  วุฒวิีรวรรธและวราภรณ  
พันธุพงศ ,2541) 

 

ในป พ.ศ. 2535  ประเทศไทยจึงไดผลักดนักฎหมายเกีย่วกับบหุร่ีและสุขภาพออกมาบังคับ
ใชไดเปนผลสําเร็จ  2  ฉบับ  ๆ  ไดแก  พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535  ซ่ึงพระราชบัญญัติทั้ง   2  ฉบับนับวามีบทบาทสําคัญ
อยางมากในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีและการคุมครองสิทธิและสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 
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2.1  พระราชบญัญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 
 

จุดมุงหมาย  เพื่อพิทักษสิทธิและสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี  มิใหตกอยูในภาวะของการรับ
สารพิษจากควนับุหร่ีของผูอ่ืนโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได 

 

 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 

 1.  ใหสถานทีส่าธารณะมีการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบหุร่ี  โดย 
 

1.1 จัดใหสวนหนึง่สวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเปนเขตปลอดบุหร่ีหรือ
เขตสูบบุหร่ี  หากผูใดไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกิน  20,000  บาท 
 

1.2  จัดใหเขตสูบบุหร่ีมีสภาพ  ลักษณะ  และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด  หากผูใด
ไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกนิ  10,000  บาท 
 

  1.3   จัดใหมีเครื่องหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด  ผูใดไมปฏิบัติตามตองระวางโทษปรับไมเกิน  2,000  บาท 
 

2.   หามมิใหผูใดสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี  ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน  2,000  บาท 
 

      นอกจากนีก้ระทรวงสาธารณสุข  ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่ (ฉบับที่  18) 
 พ.ศ. 2550  เร่ือง  กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี  และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรอืทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขต
ปลอดบุหร่ี รวมทั้งกําหนด  สภาพ  ลักษณะ  และมาตรฐานของเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตาม
พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535   

 

       เนื่องจากเปนที่ยอมรับทางการแพทยวา ควันบุหร่ีเปนผลรายตอสุขภาพของผูสูบและไมสูบ
บุหร่ีที่อยูใกลเคียง โดยขอมลูของสํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอมสหรฐัอเมริกา องคการอนามัยโลก และ
องคกรทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ที่ไดศึกษาในเรื่องนี้ระบุตรงกันวา ควนับุหร่ีมือสองเปนสารกอมะเร็งใน
มนุษยทีไ่มมีระดับ “ปลอดภัย” ในการสมัผัสเลย   โดยเฉพาะ การหามสูบบุหร่ีในผับบารจะสงผลดีตอ
พนักงานจากจาํนวนผับบารทั้งหมด 6,583 แหงทัว่ประเทศ และประชาชนที่มาเที่ยว ผับบารนับหมื่นนับ
แสนคน และยังเปนการลดจํานวนเยาวชนไมใหเร่ิมตนสูบบุหร่ีที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง และจากการ
วิจัยของ รศ.ดร.เนาวรัตน เจริญคา  (2550)  ระบวุาระดบัมลพิษในผับบารและสถานบันเทิงในประเทศ
ไทยที่มีคนสูบบุหร่ีมีอันตรายสูงเปน 15 เทา ของระดบัมาตรฐานทีสํ่านักงานสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวนัที่  11  กุมภาพนัธ  2551  
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 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 

2.1  ตลาดตองเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด แตสามารถจัดเขตสูบบุหร่ีได  
 

2.2  รานอาหารที่ไมมีระบบปรับอากาศ  และรานอาหารที่มีบริเวณไมมีระบบปรับอากาศ ตอง
เปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด แตสามารถจัดเขตสูบบุหร่ีได 
 

สถานที่ดังตอไปนี้ ในบรเิวณทีต่ิดเครื่องปรับอากาศตองเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด สวนใน
บริเวณทีไ่มตดิเครื่องปรับอากาศตองเปนเขตปลอดบุหร่ี แตสามารถจัดเขตสูบบุหร่ีได 
 

1)  ผับ บาร และสถานบริการอื่นๆ   
 

2)  สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือหอศิลป  
 

3)  หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานที่แสดงสินคาหรือนิทรรศการ  
 

4)  รานตัดผม รานตัดเสื้อ สถานเสริมความงาม  
 

5)  สถานที่บริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ตูเกมส หรือตูคาราโอเกะ  
 

6)  บริเวณโถงพักคอยโรงแรม รีสอรท หอพัก หองเชา อาคารชุด คอนโดมิเนียม   คอรท   
อพารทเมนท  
 

การจัดเขตสูบบุหรี่ 
 

 เขตสูบบุหร่ีบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ ตองมีการระบายอากาศถายเทหมนุเวยีนระหวาง
ภายนอกอาคารและภายในเขตสูบบุหร่ีไมนอยกวา 50 ลูกบาศกฟุต/นาที/คน 
 

 เขตสูบบุหร่ีตองมีสภาพและลักษณะดังตอไปนี ้
 

1)  ไมอยูในบริเวณทีก่อใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนที่อยูบริเวณใกลเคียง 
 

2)  ไมอยูในบริเวณทางเขา-ออกของสถานที่ที่ใหมกีารคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี 
 

 3)   ไมอยูในบริเวณที่เปดเผยอันเปนที่เห็นไดชัดแกผูมาใชสถานที่นั้น 
 

 โดยมีบทลงโทษสูบบุหร่ีในที่หามสูบ จะมีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท เจาของสถานที่สาธารณะ
ตามประกาศฉบับใหมที่ไมจดัเขตปลอดบหุร่ีโดยการตดิปายสัญลักษณตามที่กําหนด มีโทษปรับไมเกิน
20,000 บาท 
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2.2  พระราชบญัญัติควบคุมผลิตภณัฑยาสบู 
 

 จุดมุงหมาย  เพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําตาง ๆ ที่อุตสาหกรรมบุหร่ีนํามาเพื่อเพิ่มยอด
จําหนาย  อาทิเชน  การโฆษณา  และการสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงจะมีผลใหการบริโภคยาสูบ
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 

 โดยมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
 

1.  หามมิใหผูใดจําหนาย  ขาย  แลกเปลี่ยน  หรือใหผลิตภัณฑยาสูบแกบุคคลที่ตนรูอยูวาผูซ้ือ
หรือผูรับเปนผูมีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณ  ฝาฝนมีโทษจําคุก  1  เดือนปรับไมเกนิ  2,000  บาท 
 

 2.  หามมิใหผูใดขายผลิตภณัฑยาสูบโดยใชเครื่องขาย  ฝาฝนมีโทษจาํคุก  1  เดือนปรับไมเกิน  
2,000  บาท 
 

 3.  หามขายสินคาหรือใหบริการ  โดยการแจก  แถม  ใหผลิตภณัฑยาสูบหรือแลกเปลี่ยนกับ
ผลิตภัณฑยาสูบ  แลวแตกรณ ี
 

  3.1  ขายผลิตภัณฑยาสูบโดยแจกแถม  ใหหรือแลกเปลี่ยนกับสินคาอื่น  หรือการ
ใหบริการอยางอื่นประกอบ   
 

  3.2 ใหหรือเสนอใหสิทธิ์ในการเขาชมการแขงขัน  การแสดง  การใหบริการหรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนแกผูซ้ือผลิตภัณฑยาสูบหรือแกผูนําหีบหอผลิตภณัฑยาสูบมา
แลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 
 

 4. หามมิใหผูใด  แจกจายผลติภัณฑยาสูบในลักษณะเปนตัวอยางของผลิตภัณฑยาสูบหรือเพื่อให
ผลิตภัณฑยาสูบแพรหลาย  หรือเปนการจงูใจสาธารณชนใหเสพผลิตภัณฑยาสูบนัน้  ทั้งนี้  เวนแตเปน
การใหตามประเพณีนยิม  ฝาฝนมีโทษปรับ  ไมเกิน  20,000   บาท 
 

 5.  หามมิใหผูใด  โฆษณาผลิตภัณฑยาสูบ  หรือแสดงชื่อ  หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ
ในสิ่งพิมพ  ทางวิทยกุระจายเสียง  วิทยโุทรทัศนหรือส่ิงอื่นใดที่ใชเปนการโฆษณาได  หรือใชช่ือหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบในการแสดง  การแขงขนั  การใหบริการหรือประกอบกิจกรรมอืน่ใดที่มี
รายการจากตางประเทศ  ส่ิงพิมพซ่ึงจัดพิมพนอกราชอาณาจักร  ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 200,000   บาท 
 

 6.  หามมิใหผูใด  โฆษณาที่ใชช่ือ  หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบเปนเครือ่งหมายของ
สินคานั้นในลกัษณะที่อาจทาํใหเขาใจวาหมายถึงผลิตภัณฑยาสูบ  ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  20,000  บาท 
 7.  หามมิใหผูใด  นําเขาเพื่อขาย  หรือเพื่อจายแจกเปนการทั่วไปหรือโฆษณาสนิคาอื่นใดที่มี
รูปลักษณทําใหเขาใจวา  เปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ  ประเภทบุหร่ีซิการแรตหรือบุหร่ีซิการ  ตาม
กฎหมายวาดวยยาสูบหรือหบีหอผลิตภัณฑดังกลาว  ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  20,000  บาท 
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 8.   ผลิตภัณฑยาสูบที่จะขายไดจะตองมีสวนประกอบ  ตามมาตรฐานทีก่ําหนดในกระทรวง  ฝา
ฝนมีโทษปรับไมเกิน  100,000  บาท 
 

 9.  ผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑยาสูบตองแสดงฉลากที่หีบหอผลิตภัณฑยาสูบกอนจะนําออก
จากแหลงผลิตหรือกอนจะนาํเขามาในราชอาณาจักรฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  100,000  บาท 
 

 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  11  เร่ือง  หลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขการแสดงภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภยั  วันเดอืนปที่ผลิต  แหลงผลิต  และการ
ขายไดเฉพาะในราชอาณาจกัรไทย  ในฉลากของบุหร่ีซิการแรตและบุหร่ีซิการ  ตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ  พ.ศ. 2535   
 

 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 

1.1 บุหร่ีที่ผลิต  หรือนําเขาในราชอาณาจักร  จะตองจัดพมิพฉลากเปนรูปคําเตือนถึงพิษภยัของ
บุหร่ี  โดยจัดพิมพเปนรูปภาพ  4  สี  และแสดงขอความคําเตือนถึงพิษภยัของบุหร่ีตามที่กําหนดไว  โดย
ตําแหนงของฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ีตองอยูที่ตําแหนงชิดขอบบนสุดของ
ซองหรือภาชนะบรรจุบุหร่ีซิกาแรตหรือบุหร่ีซิการ 
 

1.2  ฉลากรูปภาพและขอความคาํเตือนถึงพิษภยัของบุหร่ี  9  แบบคละกันไป  โดยมีฉลาก
รูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภยัของบุหร่ีในอัตรา  1  แบบ  ตอ  5,000  ซอง   ไดแก 
 

 -    รูปภาพประกอบคําเตือน  ควันบุหร่ีทํารายผูใกลชิด 
 -    รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวปากเหม็นกลิ่นบหุร่ี   
 -    รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวถุงลมพองตาย 
 -    รูปภาพประกอบคําเตือน  ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด 
 -    รูปภาพประกอบคําเตือน  ควันบุหร่ีทําใหหวัใจวายตาย 
 -    รูปภาพประกอบคําเตือน  ควันบุหร่ีนําชีวิตสูความตาย 
 -    รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก 
 -    รูปภาพประกอบคําเตือน  สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสยีง 
 -    รูปภาพประกอบคําเตือน  ควันบุหร่ีทําใหเสนเลือดสมองแตก 
  

1.3   ฉลากรูปภาพและขอความคําเตือนถึงพิษภยัของบุหร่ีบนซองหรือภาชนะบรรจุซิการแรต
หรือบุหร่ีซิการมีขนาดไมนอยกวารอยละ  50  ของดานที่มีพื้นที่มากทีสุ่ดของซองหรือภาชนะบรรจุซิการ
แรตหรือบุหร่ีซิการ  ทั้งสองดาน 
 

   1.4  บุหร่ีซิการแรตหรือบุหร่ีซิการ  ที่ผลิตหรือนําเขาในราชอาณาจักรจะตองมีขอความแสดง วนั 
เดือน ป  ที่ผลิต  และแหลงที่ผลิต  โดยจัดใหมีขอความแสดงวา “สําหรับขายในราชอาณาจักรไทย”และ
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บุหร่ีซิการแรตหรือบุหร่ีซิการ ที่ผลิตเพื่อจําหนายนอกราชอาณาจักรไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้  
ประกาศ ณ วนัที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2549 
 

3.  ทัศนคติท่ีมีตอการสูบบหุรี่ 
 

ทัศนคติเปนสิง่ที่ทําใหบุคคลแตกตางจากบุคคลอื่น  การแสดงพฤตกิรรมของบุคคลเกิดขึ้นจาก
การรับรูแลวพฒันาผสมกับพฤติกรรมของตนเอง  การรับรูของแตละบุคคลจะแตกตางกัน  เนือ่งจาก
ประสบการณ  แรงจูงใจและสิ่งแวดลอมของแตละคนตางกัน  ทําใหบุคคลเลือกที่จะรับรูตางกนั (สุภาพ  
ฉัตรภรณ ,2540)   ส่ิงที่บุคคลเลือกที่จะรับรูนั้น  เปนการเลือกรับรูโดยทัศนคติ 

 

จํารอง  เงินดี (2540)    ใหคําจํากัดความ “ทัศนคติ” หมายถึง  ความโนมนาวทีจ่ะตอบสนองตอ
ส่ิงเราชนิดตาง ๆ เชน  คน  สัตว  วัตถุ  และสถานการณตาง ๆ เปนตน  และไดกลาวถึงลักษณะของ
ทัศนคติวา  ทัศนคติเปนสิง่ที่ตองเรียนรู  ไมใชแรงขบัทางรางกาย  สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกสิ่ง  เชน  
บุคคล  วัตถุ  กลุม  สถาบัน  แนวความคดิ  เปนความรูสึกที่แสดงโดยตรงตอส่ิงเราเปนอยาง ๆ เปนสิ่งที่
คงทนถึงแมทัศนคติจะสามารถเปลี่ยนแปลงได  แตตองใชเวลานานในการเปลี่ยนแปลง  ทัศนคติจึงเปน
พื้นฐาน  หรือเปนสวนหนึ่งที่เปนแรงผลักดันใหเกดิลักษณะนิสัยขึ้น  ดงันั้น  ทัศนคตจิึงมีความสําคญัและ
มีประโยชนในการทํานายพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกตอส่ิงตาง ๆ  ซ่ึงประกอบไปดวยทศันคตทิั้ง
ในทางบวกและทางลบ 

 

“ทัศนคติในทางบวก”  ในที่นี้หมายถึง  ความรูสึก  ความคิดเห็น  คานิยม  ความเชื่อ  การให
คุณคาของบุคคลที่มีตอการสูบบุหร่ีไปในทางที่เห็นวา  การสูบบุหร่ีนั้นเปนประโยชน  ไมมีโทษและไม
ตระหนกัถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีที่มีตอรางกายทั้งของตนเองและผูอ่ืน  จากการศึกษาพบวาผูที่เคยสูบ
บุหร่ี  จะมีทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร่ีมากกวาผูที่ไมเคยสูบ  เนื่องมาจากความคดิทีว่าการสบูบุหร่ีจะชวย
ผอนคลายความเหงา  ความเครียด  และชวยลดความเคอะเขินในการเขาสังคม  สาเหตุอีกประการหนึ่งที่
ทําใหเกิดทัศนคติในทางบวกตอการสูบบุหร่ี  ก็คือ  คานิยมของสังคม  โดยเฉพาะคานยิมความเปน
ลูกผูชาย  ที่จะตองสูบบุหร่ีจึงจะเปนลูกผูชาย  เปนสวนหนึ่งที่ทําใหวัยรุนเริ่มสูบบหุร่ี  เพราะตองการให
ผูอ่ืนยอมรับในความเปนชายและตองการหลีกเลี่ยงคําตาํหนิติเตยีนจากผูอ่ืน  และตองการใหผูอ่ืนเห็นวา
ตนเองเปนผูใหญแลว  นอกจากนี้พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคคลใกลชิด  พอแม  หรือบุคคลที่เปนที่
นิยมของวยัรุน  เชน  นักแสดง  นกัรอง  กเ็ปนสาเหตหุนึง่ที่ทําใหวัยรุนเกิดทัศนคตใินทางบวกตอการสูบ
บุหร่ี  ทําใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม  เนื่องจากเหน็วาการสูบบหุร่ีเปนสิ่งที่ดี  โกเก  นอกจากนีย้ัง
พบวา  ผูที่เคยสูบบุหร่ีโดยมากมักมีเพื่อนสนิทที่เคยสูบบุหร่ี  จะเหน็ไดวาเพื่อนมีอิทธิพลตอทัศนคติของ
วัยรุนมาก  การถูกชักชวนจากเพื่อนจึงทําใหวยัรุนมแีนวโนมที่จะคลอยตามไดงาย  และแมจะมีความคิด
เห็นวา  บุหร่ีเปนสารเสพติด  แตสวนใหญเห็นวา  บุหร่ีเปนสารเสพติดที่มีอันตรายในระดับปานกลาง  
เมื่อติดแลวสามารถเลิกได  และผูที่ติดบุหร่ีเปนผูที่สามารถไววางใจได  ในขณะที่ผูทีต่ิดสารเสพติดอื่น ๆ 
เชน เฮโรอีน  กัญชา  เปนผูที่ไมนาไววางใจ (อัปสร  เตยีวตระกูล ,2522) 
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ทัศนคติในทางลบ”  หมายถึง  ความรูสึก  ความเหน็  คานิยม  ความเชือ่  การใหคุณคาของบุคคล
ที่มีตอการสูบบุหร่ีไปในทางที่ถูกที่ควร  ในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตองเกี่ยวกับบหุร่ี  โดย
เห็นวาการสูบบุหร่ีเปนสารใหโทษที่มีอันตรายตอรางกายทั้งของตนเองและผูอ่ืนและไมควรสูบ  ซ่ึงพบวา  
เยาวชนสวนใหญที่มีทัศนคติที่ไมดีตอผูสูบบุหร่ีไมวาจะเปนเพศชายหรือหญิง  โดยมีทัศนคติทีไ่มดีตอ
หญิงสูบบุหร่ีมากกวาชายครึ่งตอคร่ึงเนื่องจากคานยิมของสังคมไทยที่ไมเห็นดวยที่ปจจุบันผูหญิงสูบบุหร่ี
ในการเขาสังคม  ซ่ึงเปนผลมาจากการอบรมในเรื่องบทบาททางเพศที่เพศหญิงไมควรสูบบุหร่ี 

 
นอกจากนี้ยังพบวา  นกัศึกษาสวนใหญมีคานิยมเกี่ยวกับการสบูบุหร่ีต่ําหรือกลาวไดวาไมให

คุณคากับการสูบบุหร่ี  และไมไดมองภาพลักษณของผูสูบบุหร่ีวา  เปนสิ่งที่ทันสมัย  เปนผูนํา  เปนสิ่งที่
นาสนใจ  แตใหคานยิมวามภีาพลักษณในทางลบ  คือ  ดูออนแอ  ไมรักตัวเอง  และเปนที่รังเกยีจของ
เพื่อนและไมมคีวามจําเปนทีจ่ะตองสูบบุหร่ีตามผูใกลชิดเพราะไมไดชวยสรางความสัมพันธในการเขา
สังคมและไมรูสึกยุงยากใจในการที่จะปฏิเสธบุหร่ีที่ผูอ่ืนหยิบยื่นให (อรทัย  ล้ิมตระกลู ,2534)  
 

4. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเปนสิ่งที่ปลูกฝงอยูในวัฒนธรรมของกลุมชนตาง ๆ ทั่วโลกมาเปน
เวลานาน  มกีรปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชและปรุงแตงชนิดใหม ๆ ออกมาตลอดเวลา  เชน ในอดีต
วัฒนธรรมการใชยาสูบของชาวอเมริกานยิมการเคี้ยวใบยาสูบมากกวาการสูดควันของบุหร่ี จวบจน
ปจจุบันกลับกลายเปนการนยิมสูดควันจากใบยาสูบโดยการสูบบุหร่ี  ซิการ  และกลองยาสูบ  มีการพัฒนา
บุหร่ีชนิดใหม ๆ  เชน  บุหร่ีที่มีนิโคตนิต่ํา  และบุหร่ีไรควัน  เพื่อสนองตอความตองการของผูสูบบุหร่ีที่
เปลี่ยนแปลงไป  งานศกึษาที่เกีย่วของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีจํานวนมากมกัจะอธิบายถึงลักษณะ
ทั่วไปของผูสูบบุหร่ี  เชน  อายุ  เพศ  การศึกษา  สถานภาพสมรส  สถานทางสังคม  เศรษฐกิจ  ซ่ึงอาจใช
อธิบายความสัมพันธของลักษณะเหลานี้ทีม่ีตอการสูบบุหร่ีได  เชน  การวจิัยของจีรพร  สรอยสุวรรณ
(2540)  กําหนดใหพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  คือ  อายุที่เร่ิมสูบบุหร่ี  ระยะเวลาในการสบูบุหร่ี  จํานวนบุหร่ี
ที่สูบตอวัน  คาใชจายในการซื้อบุหร่ีตอเดือน  ความถี่ในการสูบบุหร่ี  และการอัดควันบุหร่ีเขาปอด  ซ่ึง
สอดคลองกับการวิจยัของบศุยา  ณ  ปอมเพชร(2539)   ที่กําหนดใหพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  คือ  
ระยะเวลาที่สูบ  ปริมาณการสูบบุหร่ี  คาใชจายในการสูบบุหร่ี  ความถี่ในการสูบบุหร่ีและการอัดควัน
บุหร่ีเขาปอด 

 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคคลโดยสรุปไดเปน  4  ประเภท (สุรีย  จนัทรโมลี ,2536) 
 

1.  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเปนนิสัยความเคยชิน (Habitual  Smoking) นักสูบบุหร่ีประเภทนี้จะมี
บุหร่ีติดอยูกับปากตลอดเวลา  ถึงแมจะไมไดจุดบหุร่ีก็จะคาบไวที่ปากเฉย ๆ  จะมีบุหร่ีติดตัวหรือใกลตัว
ตลอดเวลา การสูบบุหร่ีจะทาํใหมีความรูสึกสบายใจขึน้ มีความสุข  บางคนอาจมีความรูสึกวา  การสูบ
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บุหร่ีชวยทําใหเกิดความภูมฐิาน  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของบุคคลกลุมนี้จะเปนไปอยางอัตโนมตัิ  เปน
กิจวัตรประจําวัน 

  

2.  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่มองไปในแงด ี (Positive  Affect  Smoking)  แบบฉบับของนักสูบ
บุหร่ีประเภทนี้  ถือวาการสูบบุหร่ีเปนการกระตุนชวยทําใหเกิดความพอใจ  เกดิความสุข  ความตื่นเตน  
เพื่อผอนคลายความเครียด  เชน  การสูบบุหร่ีหลังอาหารแตละมื้อ  เด็กวยัรุนสูบบหุร่ีเพื่อที่จะแสดงให
เห็นวามีความเปนผูใหญ  หรือทําตามดาราภาพยนตรที่ตนชอบ หรือสูบเพราะทําตามพอแมที่สูบบุหร่ี 
กลุมนี้บางคนมีความสุขที่ไดถือบุหร่ี  มีความสุขที่ไดสัมผัสกับควันบหุร่ีที่พนออกมาจากปาก  จมกู  คนที่
มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีแบบนี้  ถาจะชักจงูใหเลิกสูบบหุร่ีจะตองใชความพยายามเปนอยางมาก 

 

3.  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีเนือ่งจากมองโลกในแงลบ (Negative  Affect  Smoking)  นักสูบบุหร่ี
ประเภทนี้ จะสูบบุหร่ีเปนบางครั้งไมตอเนื่อง  เชน  มคีวามเปลี่ยนแปลงทางอารมณที่ไดรับความกดดัน  
มีปญหา  หรือเพื่อระงับอารมณหรือสูบบหุร่ีเมื่อสถานการณตื่นเตน  หวาดกลัว  ความสุข  ความเศรา  เขิน
อาย  เขาสังคม  อยูคนเดียว  ขณะขับรถ เปนตน  บุคคลประเภทนี้จะสบูบุหร่ีเมื่อมีเหตุการณใดเหตกุารณ
หนึ่งเกดิขึ้น 

 

4.  พฤติกรรมที่ขาดบุหร่ีมิได (Addictive  Smoking)  บุคคลกลุมนี้  เปนพวกติดบหุร่ี ถือวาบุหร่ี
จัดเปนสิ่งจําเปนจะขาดไมไดถาไมไดสูบ จะรูสึกไมสบาย  มีความผิดปกติทางรางกาย  การไดสูบบุหร่ีจะ
ชวยใหสบายใจ  พอใจและชวยลดความกดดัน  ทําใหบรรยากาศดี  พฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีของคน
กลุมนี้  อาจทําไดยาก  จะตองใชความพยายามตั้งใจมากเปนพิเศษ 

 

5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ชวนพิศ   บุญยะรัตนเวช (2525) ไดศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีพบวา  อายุของผูสูบบุหร่ีอยู
ระหวาง  16 – 18  ป  มีเจตคติตอการสูบบุหร่ีโดยมีสาเหตุจากเพื่อนรอยละ  18.65  สังคมรอยละ  27.46  
ไมรูจะทําอะไร  รอยละ  24.10  ความเครียด  รอยละ  12.20  นอกจากนีจ้ะมีสาเหตจุากพอแมและตองการ
ความสนใจ 

 

ธีระ  ล่ิมศิลา(2525) ไดศึกษาสาเหตุการสูบบุหร่ีในวัยตาง ๆ ไวพบวา  การสูบบุหร่ีในวัยเด็กนั้นมี
สาเหตุเนื่องมาจาก  สูบตามเพื่อน  อยากลอง  และสภาพแวดลอมเปนสาเหตุ  ในเด็กโต  วยัรุน  และ
นักศึกษามีสาเหตุเนื่องจากอทิธิพลจากการโฆษณา  คานิยมในหมูวัยรุน  เพื่อความเปนชาย  เพื่อสมอง
โปรง  และเพราะวาผูใหญหรือแพทยไมบอกเหตุผล สวนในผูใหญมีสาเหตุเนื่องมาจากเพื่อลด
ความเครียด เพื่อสังคมและจากผูอ่ืนนํามาให 

 

มาลา  รักษาพราหมณ (2527)  ไดศึกษาปจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่ทํานายความตั้งใจในการ
สูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา  พบความสัมพันธระหวางสภาวะการสูบบุหร่ีของเพื่อนสนิท
กับความตั้งใจในการสูบบุหร่ีของนักเรียน 
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สมฤดี  มอบนรินทร (2531)  ไดศึกษาระบาดวิทยาของการสูบบุหร่ีในนักเรยีนอาชวีศึกษาระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ในอําเภอเมืองสงขลา  พบวาปจจัยทีม่ีผลตอการสูบบุหร่ี  คือ  บุคคลใน
ครอบครัวสูบบุหร่ี  เพื่อนทีโ่รงเรียนสูบบุหร่ี  อาชีพมารดา  รายรับประจําเดือนและที่พักปจจุบัน  สวน
เร่ืองความรูบุหร่ีในกลุมที่สูบบุหร่ีและกลุมที่ไมสูบบุหร่ี  จะไมมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  สําหรับความสูญเสียเฉลี่ย 3 – 13.3  บาท ตอวันตอคน 
 

 อรวี  ธนัพประภัศน (2532)   ไดศึกษาวัยรุนกับการสูบบหุร่ีในกลุมนกัเรียนที่เปนสมาชิกและไม
เปนสมาชิกเพือ่นเพื่อเพื่อน  เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  480  คน  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคย
สูบบุหร่ี  สําหรับกลุมที่สูบบุหร่ีนั้น  สวนใหญเร่ิมสูบในชวงวยัรุนตอนตน  สาเหตุจูงใจในการสูบบุหร่ี  
คือ  อยากลอง  เห็นตวัอยางจากครู  ญาติและเพื่อน 
 

สุชาดา  เมธีคุณาภรณ (2537) ไดศึกษาการับรูขาวสารการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีของเยาวชน 
: ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชกิชมรมเยาวชนปอดสะอาด  มูลนิธิหมอชาวบาน  พบวา  กลุมตัวอยางทั่ว
ประเทศ  จํานวน  240  คน  มีทั้งเพศชายและหญิงอายเุฉลี่ย  14  ป  ศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3  
สวนมากทราบวาในบหุร่ีมสีารนิโคติน  ทารและคารบอนมอนนอกไซด  และทราบวาสารใดทําใหคนติด
บุหร่ี  แตมีประมาณครึ่งหนึ่งเทานั้นที่ทราบวาบุหร่ีทําใหเกิดโรคอะไรบาง  และสื่อบุคคลไดแก  บิดา  
มารดา  ครูและเพื่อนตางเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเด็กและเยาวชน 
 

ประวณิ  สินเศรษฐกุลและนเรศ  สุริยกาญจน (2537)  ไดทําการสํารวจพฤติกรรมของผูสูบบุหร่ี  
พบวา  ประชาชนชายในเขตภาคเหนือตอนบนที่สูบบุหร่ีเปนประจํา  มีความรูเกีย่วกับอันตรายจากการสูบ
บุหร่ีมากกวากลุมที่ไมสูบบุหร่ี  แตในกลุมประชาชนหญงิ  พบวา  ผูทีไ่มเคยสูบบุหร่ี  มีความรูเกีย่วกับ
อันตรายจากการสูบบุหร่ีมากกวากลุมที่สูบบุหร่ี  แตถึงแมวากลุมประชาชนชายที่สูบบุหร่ีเปนประจํา  จะรู
ถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีที่มีตอสุขภาพแตสวนใหญกย็ังคงมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเปนประจําอาจ
เนื่องมาจากยังมีสุขภาพแข็งแรงและคิดวา  สูบบุหร่ีมานานแตไมมอีาการเจ็บปวยใหเห็น  จึงยังคงมี
ทัศนคติที่ดีตอการสูบบุหร่ี  คือ  เหน็วาการสูบบุหร่ีมีประโยชนชวยผอนคลายความเหงา  ชวยลด
ความเครียด  เปนตน  ซ่ึงสอดคลองกับภาวนิี  วิสมล (2538) ไดทาํการศึกษาพบวา  นกัเรยีนชายท่ี
ตระหนกัถึงประโยชนของการสูบบุหร่ีสูง  จะมีแนวโนมที่จะสูบบุหร่ีมากกวานักเรียนที่ตระหนักถึง
ประโยชนของการสูบบุหร่ีต่ํา และจากการศึกษาการเริ่มสูบบุหร่ีของนักเรียน  พบวา  ปจจัยที่มีผลตอการ
เร่ิมสูบบุหร่ีของนักเรียน  คือ  นักเรียนไมทราบผลของการสูบบุหร่ีที่มีตอสุขภาพ  ไมเคยเหน็คนที่
เจ็บปวยจากการสูบบุหร่ี  และไมมีใครบอกวาสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ในขณะทียุ่พยงค  เชี่ยว
บํารุงเกียรติ (2538) ทําการศึกษาพบวา  2 ใน 3  ของกลุมตัวอยาง  ซ่ึงมีความรูเกีย่วกับโทษของการสูบ
บุหร่ีในระดับคอนขางดียังคงมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีมาก  ทั้งนี้ไมมคีวามเชื่อในเรื่องโทษของบุหร่ี  ยัง
ไมเจ็บปวยหรือยังไมเกดิโรคอันเนื่องมาจากผลของการสูบบุหร่ีและยงัเห็นวาการสบูบุหร่ีเปนการชวย
ระบายความเครียดอันเนื่องมาจากการทํางาน 
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 พลาเดช  เฉลยกิตติและคณะ (2539)  พบวา  พฤติกรรมการเริ่มสูบบุหร่ีของเยาวชนใน  8  จังหวดั  
เขตภาคเหนือตอนบนในกลุมนักเรียนจํานวน  900  คน  ที่ศึกษาในชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  โรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา  มีสาเหตุจากความเชื่อและคานยิมคือ  ความอยากลอง  ความเพลิดเพลินอารมณดี  
รสชาติบุหร่ีมีกล่ินหอม  ทําใหแจมใส  ดูเปนผูใหญมากที่สุด  สาเหตรุะดับกลางคือ  ชวยใหบุคลิกภาพดี
ขึ้น  เพิ่มสมาธิในการทํางาน  ชวยใหดหูนังสือนาน  ชวยคลายเครยีดและความวติกกังวล  นอกจากนี้
สาเหตุจากสังคมสิ่งแวดลอมที่เปนสาเหต ุ  คือ  การมีเงินเหลือใชจายในประจาํวัน  ทําตามกลุมเพือ่น  หา
ซ้ือบุหร่ีไดงาย  นอกจากนี้อายุจะมีความสมัพันธเชิงบวกกับความรูโทษพิษภัยของการสูบบุหร่ี ความเชื่อ
คานิยม  สังคมและสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยมคีวามสัมพันธเชิงบวกกับเรื่องสังคมและสิ่งแวดลอม 
   

 บุศยา  ณ  ปอมเพชร(2539)  ศึกษาปจจยัที่เกีย่วของกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชาย
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี สังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา  นักเรียนชายสวนมากเริ่ม
สูบบุหร่ีระหวางอายุ  13.-15  ป  อายุเฉลี่ย  14.9  ป  เร่ิมสูบเพราะอยากลอง  บุหร่ีมวนแรกไดจากเพื่อน
สนิท  สูบทุกวนั  ปริมาณสูบวันละ  1-5  มวน  คาใชจายเกี่ยวกับบุหร่ีเฉลี่ยเดือนละ  269  บาท  มีสมาชิก
ในครอบครัวและเพื่อนสนิทสูบบุหร่ี  และ ปจจยันํา ไดแก  ความรู ทัศนคติ ความเชื่อ เกี่ยวกับบุหร่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ปจจัยเอื้อไดแก คาใชจายทีไ่ดรับจากผูปกครอง และสถานที่ที่สูบ
บุหร่ี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ปจจัยเสริม ไดแก การมีเพื่อนสนิทในวิทยาลยัสูบบุหร่ี
และการไดรับการวากลาวตกัเตือนจากผูปกครองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และปจจัย
ดานลักษณะของประชากร ไดแก อาย ุอาชีพของบิดา มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

 

จีรพร  สรอยสุวรรณ (2540) ไดศกึษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษา
ชายในสถาบันราชภัฎในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบวานักศึกษาชายที่สูบบุหร่ีสวนใหญมีอายุ  20-21  
ป  เร่ิมสูบบุหร่ีอายุ  16 -  18  ป  เพราะอยากลอง  สูบบุหร่ี 1 – 5  มวนตอวัน  มีรายไดตอเดือน  1,500 – 
2,000  บาท  และสมาชิกในครอบครัว  เพื่อสนิทและอาจารยในสถาบันสูบบุหร่ี  ความรู  ทัศนคติ  ความ
เชื่อเกี่ยวกับสบูบุหร่ีในระดบัดี  ปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  พบวา  ปจจยันํา  ไดแก  
ทัศนคติ  ความเชื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  อายุ  จํานวนพี่นอง  รายไดของครอบครัว  ช้ันปที่ศึกษา  อาชีพ
ของบิดามารดา  ผูที่พักอาศัยอยูดวยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05  ปจจัยเอื้อ  ไดแก  ราคาบหุร่ี  รายไดของนักศึกษา  การไดมาของบุหร่ี  แหลงที่ซ้ือบุหร่ี  
สถานที่สูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ปจจัยเสริม
ไดแก  การมเีพื่อนสนิทสูบบุหร่ี  การมอีาจารยสูบบุหร่ี  การไดรับการวากลาวตกัเตือนจากครอบครัว  
การมีกฎระเบยีบขอบังคับหามสูบบุหร่ีในสถาบัน  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไม
สูบบุหร่ี  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ชูชัย  ศภุวงศและสุภกร  บัวสาย (2540) ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนทั่วประเทศ  
จํานวน 5,598  คน  จากการสุมสํารวจ  16  จังหวัด  จากทุกภาค (รวมกรุงเทพมหานคร)  พบวาเยาวชน
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ไทยเริ่มหดัและลองสูบบุหร่ีมวนแรกตั้งแตอายุ  13 – 14  ป  อัตราการสูบบุหร่ีเปนประจําของเยาวชนชาย
และเยาวชนหญิงอายุ  15ป  เปนรอยละ  93.3  และ  0.7   ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนตวัและครอบครัว
สงผลและมีความสัมพันธกบัการสูบบุหร่ี 
 

  อนงค คําชู (2540)  ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6  โรงเรียนบางกะป  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  359  คน  เปนนกัเรียนหญิง  34  คน  
พบวา  ตัวแปรตน  อายุ  เพศ  ลักษณะที่พักอาศยั  ทัศนคติที่มีตอการสูบบุหร่ี  ความกดดันใน
ชีวิตประจําวัน  บรรยากาศการเรียนการสอน  ระเบียบวนิัยของโรงเรียนตางกัน  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ตางกนัอยางไร  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนตัวแปรตนที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีและปฏิสัมพันธทาง
สังคมตางกัน  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

 

ยุวลักษณ ขันอาสา (2541)  ศกึษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบและไมสูบบุหร่ีของ
นักเรียนหญิงในมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบตัรวิชาชีพ  โดยวิธีการวิจยัเชงิสํารวจภาคตดัขวาง
ในกลุมตวัอยางจํานวน  1,360  คน    พบวา  นักเรียนหญิงสูบบุหร่ีรอยละ  4.90   สาเหตุปจจัย  7  ประการ
คือ  อิทธิพลกลุมเพื่อน  มีทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  ความเชื่ออํานาจภายในตนเกีย่วกับการสูบบหุร่ี 
คาใชจายทีไ่ดรับ  ความเชื่ออํานาจกฎหมายเกีย่วกับการสูบบุหร่ี  คานิยมเกีย่วกับการสูบบุหร่ี  ความดึงดูด
ใจของผลิตภณัฑบุหร่ี  สามารถทํานายการสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีของนักเรียนหญิงถึงรอยละ  83.90  
โดยอิทธิพลกลุมเพื่อน   ทัศนคติเชิงบวก  ไดรับคาใชจายสูง  คานิยมเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีสูงและเหน็
ผลิตภัณฑบุหร่ีมีความนาสนใจ  เปนกลุมมีแนวโนมจะสูบบุหร่ี  สวนนักเรียนที่มีอํานาจภายในตน
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีสูงและเชื่ออํานาจในกฎหมายเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ีสูง  มีแนวโนมไมสูบบุหร่ี 
 

 อัจฉราวรรณ  สรอยทอง (2542)  ไดศกึษาปจจัยที่มอิีทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในกลุม
วัยรุน  พบวา  อัตราการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุนเทากับรอยละ  17.6  โดนเปนกลุมที่เคยสูบบุหร่ีรอยละ  
11.6  และกลุมที่ปจจุบันสูบบุหร่ีรอยละ  6.0  กลุมสูบบุหร่ี  พบวา  เร่ิมสูบบุหร่ีเมื่ออายุ  10-14  ป  และ
พบวากลุมสูบบุหร่ีและกลุมที่เคยสูบบุหร่ีมีพฤติกรรมตาง ๆ ของการสูบบุหร่ี  ไดแก  ระยะเวลาของการ
สูบ  ชวงเวลาของการสูบ  ลักษณะการสูบ  ปริมาณการสบูและคาใชจายในการซื้อบุหร่ีแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และความรูเกีย่วกับบุหร่ีระหวางกลุมสูบบุหร่ีและกลุมไมสูบบุหร่ีไมแตกตางกัน  
สวนทัศนคติเกี่ยวกับบุหร่ี  พบวา  กลุมสูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีมีทัศนคติเกี่ยวกบับหุร่ีแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และปจจัยที่มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  ไดแก  เพศ  การสัมฤทธิ์ผลทาง
การศึกษา  การเปนกีฬา  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  การมีบุคคลใกลชิด  สูบบุหร่ี  การมีปญญาหรือ
เร่ืองกลุมใจ 
 

สุภาพร  ทองศรี (2543)  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร  พบวา  นกัเรียนที่สูบบุหร่ีเร่ิมสูบระหวางอายุ 13-15  ป  
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อายุเฉลี่ย  13.24  ป  บุหร่ีมวนแรกไดมาจากเพื่อนสนิท  คาใชจายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีเฉลี่ยเดือนละ  
126.73  บาท 

 

 เยาวเรศ  วิสูตรโยธิน (2548)   การวิจยัคร้ังนี้เปนการศกึษาพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของ
เยาวชนในสถานศึกษาและบคุลากรในโรงเรียน  ในพื้นทีรั่บผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวดัพิษณุโลก  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 9 จังหวัดพษิณุโลก  เปนการวจิัยเชงิสํารวจ (Survey  Research)  ใน
กลุมนักเรียนจาํนวน  2,160  คนและบุคลากรมนโรงเรียนจํานวน  540  คน  ผลการวิจยัพบวา  กลุม
ตัวอยางเริ่มสบูบุหร่ีคร้ังแรกเมื่ออายุ  12-13  ป  และอายุนอยที่สุดเริ่มสูบบุหร่ี  7  ป  ดานความรูและ
ทัศนคติของกลุมตัวอยาวงทีสู่บบุหร่ีมีบิดา  มารดา  กลุมเพื่อน  สูบบุหร่ีและคิดวาบุหร่ี  ควันบุหร่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพและคนขางเคียง  แตไมเปนการยากอยางแนนอนที่จะเลิกสูบบหุร่ี  เห็นดวยกบัการ
หามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ  นโยบายของโรงเรียนควรเปนเขตปลอดบหุร่ี  กลุมตัวอยางไดรับขาวสาร
รณรงคเพื่อการนไมสูบบุหร่ีทางวิทยุ  โทรทัศน  ปายโฆษณาขนาดใหญ  หนังสือพิมพ  ภาพยนตร  และ
เมื่อไปชมกฬีา  งานแสดงสินคาหรืองานสังคมตาง ๆ  มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับอันตรายจาก
การสูบุหร่ี  สวนความคดิเหน็ของบุคลากรในโรงเรียนมคีวามสอดคลองกับกลุมนักเรียนในทกุ ๆ ดาน  
และเหน็วาบุคลากรในโรงเรียนควรไดรับการฝกอบรมในหัวขอการปองกันการสูบบุหร่ีหรือไมใชยาสูบ
และควรบรรจคุวามรูเร่ืองยาสูบ/บุหร่ีไวในหลักสูตรของ โรงเรียน 
 

 จากการศึกษาทฤษฎี  แนวคดิ  และงานวิจยัตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน    สามารถสรุปเปนกรอบแนวคดิในการศึกษาดังนี้   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตัวแปรตน 
 
   การไดรับความรู/ส่ือ 
 
 
 
  การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด 
      -  คนในครอบครัว 
      -  เพื่อน 
 
 
  การเรียนการสอนของโรงเรียน                                                                    พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 
 
  ความรู/การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ี 
 
 
  คุณลักลักษณะสวนบุคคล 
  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 
สภาพทางภูมศิาสตร 
 
 
  ทัศนคติ 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจ (  Survey  Research)  แบบตัดขวางเพื่อหาอัตราการสูบ
บุหร่ีและพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  การไดรับสื่อเกี่ยวกับบหุร่ี  การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด  การ
เรียนการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน  การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ  ทัศนคติตอการสูบ
บุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดระนอง 
 

กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร  คอื  เยาวชนทีก่ําลังศึกษาในระดับมัธยมศกึษาตอนตน   เยาวชนระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และเยาวชนอาชวีศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในจังหวัดระนอง   
 

 การสุมกลุมตัวอยาง  คัดเลือกแบบแบงชัน้ภูมิ (Stratified  Sampling)  ดังนี้ 
 

1. คัดเลือกอําเภอโดยจําแนกอําเภอออกเปน  2  กลุม  คือ  อําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอเมือง  
ซ่ึงสุมโดยวิธีการสุมอยางงาย( Random Sampling Method)  โดยการจับฉลาก  ไดอําเภอกระบุรี 
 

2. คัดเลือกโรงเรียน   
 

 อําเภอเมือง คดัเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามญัไมรวมโรงเรียนขยาย
โอกาส  มีจํานวน  2  โรงเรียน คือ  โรงเรียนสตรีระนองและโรงเรียนพิชัยรัตนคาร  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)   อําเภอเมืองมีจํานวน  1  แหง   คือ   วิทยาลัยเทคนิคระนอง   
 

 อําเภอกระบุรี  คัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญไมรวมโรงเรียน
ขยายโอกาส  มีจํานวน  2  โรงเรียนคือ  โรงเรียนกระบุรีวิทยา  และโรงเรียนปากจั่นวิทยา  สุมโดยวิธีการ
สุมอยางงาย  ( Random Sampling Method)  โดยการจับฉลาก  ไดโรงเรียนกระบุรีวิทยา 
 

3. จํานวนกลุมตัวอยาง  เก็บขอมูลเยาวชนระดับมัธยมศกึษาตอนตนและตอนปลายระดับละ  
 1  หองเรียน  สวนเยาวชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)    คัดเลือก  1   แผนก    ดังแผนภูมิที่  1 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงการสุมตัวอยางการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดระนอง 
 
 
  
 

 
 
 

                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการวิจัย  
 

             เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตดัขวางเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
 

 การสํารวจครั้งนี้  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  ไดแก แบบสอบถามหลักสรางโดย ศูนยวิจยั
และจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  ซ่ึงพัฒนามาจากแบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหร่ีใน
เยาวชนโลก  ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก (Global  Youth  Tobacco  Survey – GYTS)  
และแบบสอบถามโครงการสํารวจความคดิเห็นของวัยรุนตอภาพคําเตอืนบนซองบุหร่ี  และพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี  โดยศูนยวจิัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม  การจัดการและธุรกิจ  มหาวทิยาลัยอัสสัมชัน  พ.ศ.
2550  แบบสอบถามแบงออกเปน  7  สวน  ดังนี ้
 

 ตอนที่   1  คําถามที่เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี    
 ตอนที่   2  ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  
 ตอนที่   3  การไดรับควันบหุร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง  
 ตอนที่   4  ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี    
 ตอนที่   5  ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ี  

จังหวัดระนอง 
 

โรงเรียน
ระดับม.
ตอนตน 
308 คน 

อําเภอเมอืง นอกเขตอําเภอเมือง (1 อําเภอ) 

ม.1 ม.2 

โรงเรียน
ระดับม.
ตอนปลาย 

456 คน 

โรงเรียน
ระดับ 
ปวช. 

300 คน 

ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 

โรงเรียน
ระดับม.
ตอนตน 
191 คน 

ม.3 

โรงเรียน
ระดับม.
ตอนปลาย 

145 คน 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
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 ตอนที่   6  การสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรยีน   
ตอนที่   7  ขอมูลทั่วไป         
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 

1.   ประชุมเจาหนาที่ผูเกีย่วของถึงวิธีการเกบ็ขอมูลและสุมจับหองเรียนในแตละชั้น 
  

2.    ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลไปติดตอที่โรงเรียนสตรีระนอง  โรงเรียนพิชัย- 
รัตนาคาร  โรงเรียนกระบุรีวิทยา   วิทยาลัยเทคนิคระนอง  เพื่อขอความอนุญาตในการจัดเก็บขอมูลโดย
ผูวิจัยและทีมงานเปนผูดําเนนิการเก็บขอมลู 

 

3. สุมเลือกหองเรียน โดยมัธยมตนและมัธยมปลายระดับละ  1  หองเรียน  อาชวีศึกษาระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  เลือกระดับละ  1  แผนก     

 

4.    ขอความรวมมอืนักเรียนในการตอบแบบสอบถามและ ช้ีแจงนักเรยีนในการตอบ
แบบสอบถาม 

 

 5.    เก็บแบบสอบถามกลับ  ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหผลการวิจยั  คือ  
  

1.  สถิติเชิงพรรณนา (descriptive  statistics) เพื่อสรุปขอมูลนําเสนอในรูปแบบตารางแจกแจง
ความถี่  รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ตามลักษณะทั่วไปของตัวแปร 

 

2.   สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบไค- สแควร (Chi  Square  test)  เพือ่หาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง  อายุ   เพศ  ระดับการศึกษา อําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอ
เมือง (สภาพภมูิศาสตร )ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  การไดรับสื่อเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ี กับพฤติกรรมการสูบ

บุหร่ี  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.05 
 

ระยะเวลา 
 

 เดือนสิงหาคม -  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2551 
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บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 

การวิจยัคร้ังนี ้  เปนการวิจยัเชิงสํารวจ (  Survey  Research)  แบบตดัขวาง โดยมีวัตถุประสงค  
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และปจจัยทีม่ีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน
จังหวดัระนอง ไดแก  อาย ุ  เพศ  ระดับการศึกษา  บุคคลใกลชิดที่สูบบุหร่ี  ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  
กฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี  จากกลุมตัวอยาง  จํานวน 1,400 คน 

 

 การเสนอผลการวิจัย  แบงการนําเสนอออกเปน  4  สวนดงันี้ 
  

สวนที่  1   คุณลักษณะสวนบคุคลของเยาวชนจังหวัดระนอง  
 

สวนที่  2   พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง 
 

  สวนที่  3   ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ี
ขางเคียง  ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี  ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ี  การสอนเกีย่วกับ
บุหร่ีในโรงเรยีน 
 

 สวนที่  4   ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดัระนอง 
 

สวนท่ี  1  คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนจังหวัดระนอง 
 

เยาวชนที่รวมใหขอมูลในการสํารวจครั้งนี้มีอายุตั้งแต 12 -  22  ป  สวนใหญรอยละ  51.1 มีอายุ  
12-16   ป  โดยมีอายเุฉลี่ย  15.99   ป  เยาวชนชายหญิงมีสัดสวนใกลเคียงกัน และเปนเยาวชนศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ  42.9 มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 35.7  และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพรอยละ  21.4   คาใชจายตอเดือนทีไ่ดรับจากผูปกครอง รอยละ  51.8  อยูระหวาง 500–1,500   บาท 
   

เมื่อพิจารณาการไดรับควันบหุร่ีจากบานพกัอาศัย  พบวา  พักอาศัยอยูในบานที่มีผูสูบบุหร่ี 
รอยละ  54.8   เยาวชนอําเภอเมืองและเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง  มีบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานที ่
สูบบุหร่ี  รอยละ 56.2  และ  รอยละ  50.3  โดยผูสูบบุหร่ีเปนพอรอยละ 83.7  ดังตารางที่  4.1  
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ตารางที่ 4.1  คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนจังหวดัระนอง   

พื้นท่ี 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง
(n=336) 

จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=1,400) 
จํานวน (รอยละ) 

อายุ 
12 – 16   ป 
17 – 22   ป 

 
533(53.1) 
499(46.9) 

 
150(44.6) 
186(55.4) 

 
715(51.1) 
685(48.9) 

  ⎯X  =   15.99    SD  = 1.71   Min = 12 ป  Max =  22  ป 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
565(52.0) 
499(48.0) 

 
150(66.1) 
186(33.9) 

 
775(55.4) 
625(44.6) 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 

 
308(28.9) 
456(42.9) 
300(28.2) 

 
191(56.8) 
145(43.2) 

0(0.0) 

 
499(35.7) 
601(42.9) 
300(21.4) 

คาใชจายตอเดอืนท่ีไดรับจากผูปกครอง 
(n= 417) 
500 – 1,500  บาท 
1,501  - 3,000  บาท 
3,001  -  7,000  บาท 

 
179(50.3) 
157(44.1) 
20(5.6) 

 
37(60.7) 
23(37.7) 
1(1.6) 

 
216(51.8) 
180(43.2) 
21(5.0) 

⎯X  =  1847.9   SD  = 903.43   Min = 500  บาท  Max =  7,000  บาท 
มีบุคคลที่พักอาศัยอยูในบาน  ปจจุบันที่
สูบบุหร่ี 

598(56.2) 169(50.3) 767(54.8) 

จํานวนบุคคลท่ีพักอาศัยในบานที่สูบ
บุหรี่ปจจุบันสูบบุหรี่   
1 คน 
2 คน 
3 คน 
4 คน 
5    คน 

(n = 598) 
 

468(77.5) 
85(14.1) 
26(4.3) 
16(2.6) 
9(1.5) 

(n = 169) 
 

130(79.8) 
18(11.0) 
9(5.5) 
0(0.0) 
6(3.7) 

(n = 767) 
 

598(77.9) 
103(13.4) 
35(4.6) 
16(2.1) 
15(2.0) 
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ตารางที่ 4.1  คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนจังหวดัระนอง  1,400  คน (ตอ) 

พื้นท่ี 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง
(n=336) 

จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=1,400) 
จํานวน (รอยละ) 

ความสัมพันธระหวางเยาวชนกับผูสูบ
บุหรี่ในครอบครัว   
พอ 
แม 
พี่ชาย / นองชาย 
ลุง / ปา / นา / อา 
ปู / ยา / ตา / ยาย 

(n=598) 
 

510(85.3) 
28(4.7) 
27(4.5) 
24(4.0) 
9(1.5) 

(n = 169) 
 

132(78.1) 
10(5.9) 
7(4.1) 
14(8.3) 
6(3.6) 

(n = 767) 
 

642(83.7) 
38(4.9) 
34(4.5) 
38(4.9) 
15(2.0) 

 

สวนท่ี  2  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง 
 

การศึกษาอัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง แบงเปน  2  ลักษณะ  คือ 
 

-  เยาวชนสูบบุหร่ีอยางนอย  1  คร้ัง   โดยภาพรวมพบรอยละ  29.8  ซ่ึงอัตราการสูบในเขตอําเภอ
เมืองสูงกวานอกเขตอําเภอเมืองคือ  รอยละ 33.0  และ  18.2 
 

 -  การสูบบุหร่ีใน 30  วันที่ผานมา  พบอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ  19.1  โดยเยาวชนในเขตอําเภอ
เมืองสูบบุหร่ีสูงกวานอกเขตอําเภอเมืองคอื  รอยละ  20.2  และ  14.0  
 

 -  การสูบบุหร่ีการสูบบุหร่ีอยางนอย  1  คร้ังจําแนกตามเพศ  พบวา  เยาวชนชายสูบบุหร่ีอยาง
นอย  1  คร้ัง   รอยละ  45.5    และเยาวชนหญิงสูบบุหร่ีอยางนอย  1  คร้ัง   รอยละ 13.4  
 

 - การสูบบุหร่ีใน 30  วันทีผ่านมาจําแนกตามเพศ   พบวา  เยาวชนชายสูบบุหร่ี รอยละ  45.6    
และเยาวชนหญิงสูบบุหร่ีอยางนอย  1  คร้ัง   รอยละ 6.9 
 

 จากขอมูลแสดงใหเห็นวา  อัตราการสูบบุหร่ีในปจจุบันของเยาวชนจังหวัดระนองคดิเปนรอยละ 
19.1  และอัตราการสูบบุหร่ีของอําเภอเมืองสูงกวานอกเขตอําเภอเมืองประมาณ 1.4  เทา  คือ   
รอยละ  20.2  และ  14.0  ดังตารางที่  4.2  และเยาวชนชายสูบบุหร่ีใน 30  วันรอยละ  30.8 และเยาวชน
หญิงสูบบุหร่ีใน 30  วันรอยละ  6.9  ดังตารางที่  4.3  
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ตารางที่  4.2  อัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง 

พื้นท่ี 

อัตราการสูบบหุรี่ 
อําเภอเมือง (n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 
นอกเขตอําเภอเมือง

(n=336) 
จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=1,400) 
จํานวน (รอยละ) 

สูบอยางนอย  1  คร้ัง    351(33.0) 61(18.2) 417(29.8) 
สูบบุหร่ีใน 30  วันที่ผานมา 220(20.2) 47(14.0) 267(19.1) 
 
 

 

ตารางที่  4.3  อัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนองจําแนกตามเพศ   

เพศ 
อัตราการสูบบหุรี่ ชาย (n=715)  

จํานวน(รอยละ) 
หญิง(n=685) 
จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=1,400) 
จํานวน (รอยละ) 

สูบอยางนอย  1  คร้ัง    326(45.6) 91(13.4) 417(29.8) 
สูบบุหร่ีใน 30  วันที่ผานมา 220(30.8) 47(6.9) 267(19.1) 
 

 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัระนอง  ประกอบดวย   อายุที่เร่ิมสูบ  การสูบบุหร่ี
ในชวง  30  วนั  จํานวนบุหร่ีที่สูบใน  30  วัน  ชนดิของบุหร่ีที่สูบและการใชยาสูบอืน่ ๆ  ดังนี ้

   

-  อายุที่เร่ิมสบูบุหร่ี  สวนใหญเร่ิมสูบครั้งแรกเมื่ออายุ  13 – 20  ป  รอยละ  80.3  รองลงมาอายุ   
9 – 12 ป  รอยละ  15.6  อายุเฉลี่ย  13.83  ป  เร่ิมสูบอายุนอยที่สุด  5  ป  มากที่สุด  20  ป   

 

 -  การสูบบุหร่ีในชวง  30  วนัที่ผานมา  พบวา    การสูบบุหร่ี 30 วันทีผ่านมาสูบบุหร่ี 1-5  วัน 
รอยละ  49.4  รองลงมาสูบทุกวันรอยละ  37.5  เยาวชนนอกเขตอําเภอเมืองสูบบุหร่ีในชวง 1 – 5  วัน 
สูงกวาเยาวชนอําเภอเมือง 
 

 -  จํานวนบุหร่ีที่สูบในชวง  30  วัน   พบวาเยาวชนสบูบุหร่ี 1- 5 มวนตอวัน รอยละ  78.9  
รองลงมา  6-10 มวนตอวัน  รอยละ  15.8   

 

-  ชนดิของบุหร่ีที่สูบ  รอยละ  51.7  ระบุยี่หอบุหร่ีที่สูบโดยสูบบุหร่ี ไดแก กรองทิพยและLM  
ในขณะที่รอยละ  48.3  สูบบุหร่ียี่หอใดกไ็ด   

 

-  การใชยาสบูประเภทอื่น ๆ นอกจากบหุร่ี  พบวาเยาวชนสูบบุหร่ีมวนเองมากที่สุด  รอยละ  
30.5  รองลงมาสูบซิการ  รอยละ  12.0 สูบบุหร่ีมวนเองมากที่สุดทัง้ เยาวชนอําเภอเมืองและนอกเขต
อําเภอเมือง  ดงัตารางที่  4.4 
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ตารางที่  4.4  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัระนอง 

พื้นท่ี 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน

แมสูบเพียง 1 คร้ัง 
อําเภอเมือง (n=356)  
จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง
(n=61) 

จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=417) 
จํานวน  
(รอยละ) 

อายุท่ีเร่ิมสูบ 
5 – 8  ป 
9 – 12  ป 
13 – 20  ป 

 
11(3.1) 
47(13.2) 
298(83.7) 

 
6(9.8) 

18(29.5) 
37(60.7) 

 
17(4.1) 
65(15.6) 
335(80.3) 

⎯X  =  13.83   SD  = 2.27   Min = 5  ป  Max =  20 ป 
การสูบบุหรี่ในชวง 30  วันท่ีผานมา 
1- 5  วัน 
6 –19  วัน 
20 - 30  วัน 

 
108(49.1) 
28(12.7) 
84(32.8) 

 
24(51.1) 
7(14.9) 
16(34.0) 

 
132(49.4) 
35(13.1) 
100(37.5) 

จํานวนบุหรี่ท่ีสูบในชวง 30  วัน 
1 – 5  มวน/วนั 
6 - 10  มวน/วนั 
11 – 20  มวน/วัน 
21  มวนขึ้นไป/วัน 

 
284(79.8) 
55(15.4) 
9(2.5) 
8(2.2) 

 
45(73.8) 
11(18.0) 
1(1.6) 
4(6.6) 

 
329(78.9) 
66(15.8) 
10(2.4) 
12(2.9) 

ชนิดของบุหรีท่ี่สบูใน 30 วัน 
ระบุยี่หอ 
         -  กรองทิพย 
         -  LM 
ยี่หอใดก็ได     

 
123(50.8) 
99 (80.5) 
24(19.5) 

119(49.2) 

 
27(56.3) 
26(96.3) 
1(3.7) 

21(43.7) 

 
150(51.7) 
125(83.3) 
25(16.7) 
140(48.3) 

การใชยาสบูอ่ืน ๆ    
บุหร่ีมวนเอง 110(30.9) 17(27.9) 127(30.5) 
ซิการ 38(10.7) 12(19.7) 50(12.0) 
ไปป 21(5.9) 5(8.2) 26(6.2) 
บาระกู 16(4.5) 3(4.9) 19(4.6) 
ยาเสน 13(3.7) 5(8.2) 18(4.3) 
ยาฉุน 7(2.0) 5(8.2) 12(2.9)  
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บริบทการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง พบวา  สวนใหญเยาวชนสูบบุหร่ีที่บานเพื่อนรอย
ละ  34.1  รองลงมารอยละ  20.5  สูบที่โรงเรียน  และรอยละ  19.7  สูบที่บาน  สําหรับสถานที่สูบบุหร่ี
ระหวางเยาวชนในเขตอําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอเมอืง  สวนใหญสูบที่บานเพื่อน    ดังตารางที่  4.5 

 

ตารางที่  4.5  บริบทการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง 

พื้นท่ี 

บริบทการสูบบุหรี่ในปจจุบนั 
อําเภอเมือง (n=356)  
จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง
(n=61) 

จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=417) 
จํานวน  
(รอยละ) 

สถานที่สูบบุหรี่โดยสวนใหญ 
ที่บาน 
ที่โรงเรียน 
บานเพื่อน 
งานสังคม 
ที่สาธารณะ 
อ่ืน ๆ  

 
69(19.4) 
71(19.9) 
123(34.6) 
14(3.9) 
35(9.8) 
44(12.4) 

 
13(21.3) 
15(24.6) 
19(31.1) 
3(4.9) 
7(11.5) 
4(6.6) 

 
82(19.7) 
86(20.5) 
142(34.1) 
17(4.1) 
42(10.1) 
48(11.5) 

 

การเขาถึงบุหร่ีของเยาวชนจงัหวัดระนอง  พบวา แหลงที่มาของบุหร่ี รอยละ  40.1  ซ้ือจากราน
ขายของชํา  รองลงมารอยละ 24.0  จากรานสะดวกซื้อ  และรอยละ  15.7 ขอจากผูอ่ืน  โดยเยาวชนนอก
เขตอําเภอเมืองจะซื้อที่รานขายของชําสูงกวาเยาวชนอําเภอเมือง  รอยละ  48.0  และ  รอยละ 38.3  และไม
เคยถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีเพราะอายุไมถงึเกณฑรอยละ  31.5   การซื้อบุหร่ีจะซื้อทั้งซองรอยละ  57.0  
จายเงินซื้อบหุร่ีใน  30  วัน  45 -  200  บาท  รอยละ  63.0  คาเฉลี่ยของการซื้อบุหร่ี  175.39  บาท  ดัง
ตารางที่  4.6 
 

ตารางที่  4.6  การเขาถึงบุหร่ีของเยาวชนจงัหวัดระนอง 

พื้นท่ี 

การเขาถึงบุหรี่ 
อําเภอเมือง (n=217)  
จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง
(n=50) 

จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=267) 
จํานวน  
(รอยละ) 

แหลงท่ีมาของบุหรี่ในชวง  30  วันท่ี
ผานมา     

   

ซ้ือจากหางสรรพสินคา 
ซ้ือจากรานสะดวกซื้อ 
ซ้ือจากรานขายของชํา 

7(3.2) 
55(25.3) 
83(38.3) 

2(4.0) 
9(18.0) 
24(48.0) 

9(3.4) 
64(24.0) 
107(40.1) 
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ตารางที่  4.6  การเขาถึงบุหร่ีของเยาวชนจงัหวัดระนอง (ตอ) 

พื้นท่ี 

ความยากงายในการเขาถึงบหุรี่ 
อําเภอเมือง (n=217)  
จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง
(n=50) 

จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=267) 
จํานวน  
(รอยละ) 

แหลงท่ีมาของบุหรี่ในชวง  30  วันท่ี
ผานมา    (ตอ) 

   

ฝากใหผูอ่ืนซือ้แทน 
ขอจากผูอ่ืน 
ผูอ่ืนใหบุหร่ี         

14(6.5) 
36(16.6) 
22(10.1) 

2(4.0) 
6(12.0) 
7(14.0) 

16(6.0) 
42(15.7) 
29(10.8) 

เคยถูกปฏิเสธการขายบุหรี่เพราะอายุ
ไมถึงเกณฑ 
ไมเคยซื้อเอง     
เคยทุกครั้ง 
เคยบางครั้ง 
ไมเคย   

 
 

84(38.2) 
19(8.6) 
44(20.0) 
73(33.2) 

 
 

23(48.9) 
4(8.5) 
9(19.1) 
11(23.4) 

 
 

107(40.1) 
23(8.6) 
53(19.9) 
84(31.5) 

วิธีการซื้อบุหรี่ 
ไมไดซ้ือหรือไมไดซ้ือทั้งซอง 

 
91(41.4) 

 
22(46.8) 

 
113(42.3) 

ซ้ือทั้งซอง 
        -  35 - 45  บาท 
        -  46 - 55  บาท 
        -  55 - 65  บาท 

129(58.6) 
97(75.2) 
28(21.7) 
4(3.1) 

25(53.2) 
16(64.0) 
6(24.0) 
3(12.0) 

154(57.7) 
113(73.4) 
34(22.1) 
7(4.5) 

จํานวนเงินท่ีซ้ือบุหรี่ในชวง 30 วันท่ี
ผานมา 

   

ไมไดซ้ือบุหร่ี 
ไมเคยจายเงินเอง 
จายเงินซื้อเอง   
         -  45 – 200  บาท 
         -  201 – 400  บาท 
         -  401 – 750  บาท    

40(18.2) 
51(23.2) 
129(58.6) 
84(65.1) 
37(28.7) 
8(6.2) 

12(25.5) 
10(21.3) 
25(53.2) 
13(52.0) 
8(32.0) 
4(16.0) 

52(19.5) 
61(22.8) 
154(57.7) 
97(63.0) 
45(29.2) 
12(7.8) 

⎯X  =  175.39   SD  = 123.883   Min = 45 บาท  Max =  750  บาท 
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การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด  ไดแก พอ  แม  และเพื่อนสนิท  พบวา  พอสูบบุหร่ีรอยละ  45.9  แม
สูบบุหร่ีรอยละ  2.7  และเพือ่นสนิทสูบบุหร่ีรอยละ  23.7  ดังตารางที ่ 4.7    เมื่อเปรียบเทียบการสูบบุหร่ี
ของคนใกลชิดกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  พบวา   เยาวชนที่สูบบุหร่ีมีพอสูบ
บุหร่ีรอยละ  50.2   และแมสูบบุหร่ีรอยละ  14.2  เพื่อนสนิทสูบบหุร่ีรอยละ  60.3   ดังตารางที่  4.8 

 
 

ตารางที่  4.7 การสูบบุหร่ีของคนใกลชิดของเยาวชนจังหวัดระนอง 

สูบ เคยสูบ ไมสูบ 
การบุหรี่ของคนใกลชิด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
พอ 642 45.9 234 16.7 524 37.4 
แม 38 2.7 32 2.3 1,330 95.0 
เพื่อนสนิท 332 23.7 87 6.2 981 70.1 
 
 

ตารางที่  4.8  เปรียบเทียบการสูบบุหร่ีของคนใกลชิดกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัระนอง   
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 
การบุหรี่ของคนใกลชิด สูบ (n=267) 

จํานวน (รอยละ) 
ไมสูบ (n=150) 
จํานวน (รอยละ) 

รวม  (n=417) 
จํานวน(รอยละ) 

พอ 
สูบ 
เคยสูบแตเลิกแลว 
ไมสูบ 

 
134(50.2) 
38(14.2) 
95(35.6) 

 
81(54.0) 
29(19.3) 
40(26.7) 

 
215(51.5) 
67(16.1) 
135(32.4) 

แม 
สูบ 
เคยสูบแตเลิกแลว 
ไมสูบ 

 
8(3.0) 
7(2.6) 

252(94.4) 

 
8(5.3) 
3(2.0) 

139(92.7) 

 
16(3.8) 
10(2.4) 

391(93.8) 
เพื่อนสนิท 
สูบ 
เคยสูบแตเลิกแลว 
ไมสูบ 

 
161(60.3) 
23(8.6) 
83(31.1) 

 
59(39.3) 
26(17.3) 
65(43.4) 

 
220(52.7) 
49(11.8) 
148(35.5) 
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สวนท่ี  3   ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่  การไดรับควันบุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง  
ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่  ความรูจากขอความในสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่  การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ใน
โรงเรียน 
 

3.1 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่    
 

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  ไดแก การสูบบุหร่ีในอนาคต  การเลิกสูบ
บุหร่ี การสูบบุหร่ีทําใหนาสนใจ การสูบบุหร่ีมีผลตอสุขภาพ พบวา  

 

การสูบบุหร่ีในอนาคตหากเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ีไมสูบอยางแนนอนรอยละ  71.1     
ในครอบครัวมีการพูดถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีรอยละ  76.0   ใน  12  เดือนขางหนาเยาวชนจะไมสูบ
บุหร่ีอยางแนนอนรอยละ  75.7 และ  ในอีก  5  ปขางหนา  ไมสูบบุหร่ีอยางแนนอนรอยละ  74.1 

 

สําหรับการเลิกสูบบุหร่ี   เยาวชนคิดวาไมยากหากจะเลกิสูบบุหร่ีรอยละ  37.9 
 

เยาวชนสวนใหญคิดวาเด็กผูชายที่สูบบุหร่ีมากกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบหุร่ีรอยละ  66.4 และ
เด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ีมากกวาเด็กผูหญิงที่สูบบุหร่ีรอยละ  80.3   การสูบบุหร่ีทําใหผูสูบบุหร่ีรูสึกผอน
คลายอารมณนอยกวาผูไมสูบรอยละ  44.8   เด็กผูชายที่สูบบุหร่ีนาสนใจนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหร่ี
รอยละ  62.4  เด็กผูหญิงที่สูบบุหร่ีนาสนใจนอยกวาเดก็ผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ีรอยละ  73.5     

 

เยาวชนสวนใหญคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนกัตัวลดลงรอยละ  63.4    การสูบบุหร่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพอยางแนนอนรอยละ 84.2  ถาเพื่อนสูบบุหร่ีจะไมเลิกคบรอยละ  49.8  เห็นผูชายคน
หนึ่งสูบบุหร่ีคดิวาโง รอยละ  51.2    เมื่อเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหร่ีคดิวาโง รอยละ  59.3 หากเลกิสูบ
บุหร่ีไดภายใน 1-2  ป  จะทําใหชีวติยืนยาวแนนอนรอยละ  42.1   ดังตารางที่  4.9 

 

ตารางที่  4.9   ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง 

พื้นท่ี 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง
(n=336) 

จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=1,400) 
จํานวน  
(รอยละ) 

การสูบบุหรี่เพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนให
สูบบุหรี่ 
ไมสูบอยางแนนอน 
อาจจะไมสูบ 
อาจจะสูบ 
สูบอยางแนนอน 

 
 

728(68.4) 
133(12.5) 
159(15.0) 
44(4.1) 

 
 

267(79.5) 
32(9.5) 
28(8.3) 
9(2.7) 

 
 

995(71.1) 
165(11.8) 
187(13.3) 
53(3.8) 
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ตารางที่  4.9   ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  (ตอ) 

พื้นท่ี 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง
(n=336) 

จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=1,400) 
จํานวน 

(รอยละ) 

มีใครในครอบครัวพูดถึงอันตรายของ
การสูบบุหร่ี 

815(76.6) 249(74.1) 1,064(76.0) 

คิดจะสูบบุหรี่ในระยะ12 เดือนขางหนา   
ไมสูบอยางแนนอน 
อาจจะไมสูบ 
อาจจะสูบ 
สูบอยางแนนอน 

 
788(74.1) 
169(15.9) 
85(8.0) 
22(2.0) 

 
272(81.0) 
37(11.0) 
17(5.0) 
10(3.0) 

 
1,060(75.7) 
206(14.7) 
102(7.3) 
32(2.3) 

คิดจะสูบบุหรี่ในอีก  5  ปขางหนา 
ไมสูบอยางแนนอน 
อาจจะไมสูบ 
อาจจะสูบ 
สูบอยางแนนอน 

 
773(72.7) 
175(16.4) 
94(8.8) 
22(2.1) 

 
265(78.9) 
37(11.0) 
24(7.1) 
10(3.0) 

 
1,038(74.1) 
212(15.2) 
118(8.4) 
32(2.3) 

คิดวาเปนการอยากในการเลิกบุหรี่ของผู
ท่ีเร่ิมสบูบุหรี่ 
ไมอยากอยางแนนอน 
อาจจะไมอยาก 

 
 

395(37.1) 
354(33.3) 

 
 

135(40.2) 
89(26.5) 

 
 

530(37.9) 
443(31.6) 

อาจจะอยาก 
อยากอยางแนนอน  

226(21.2) 
89(8.4) 

86(25.6) 
26(7.7) 

312(22.3) 
115(8.2) 

จำนวนเด็กผูชายท่ีสูบบุหรี่เม่ือเปรียบ 
เทียบกับเด็กผูชายท่ีไมสูบ 
จํานวนสูบมากกวาทีไ่มสูบ 
จํานวนสูบนอยกวาที่ไมสูบ 
จํานวนไมแตกตางกัน  

 
 

715(67.2) 
717(16.6) 
172(16.2) 

 
 

215(64.0) 
62(18.5) 
59(17.5) 

 
 

930(66.4) 
239(17.1) 
231(16.5) 

    
    
    
    



 39

ตารางที่  4.9   ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  (ตอ) 

พื้นท่ี 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง
(n=336) 

จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=1,400) 
จํานวน 

(รอยละ) 

จำนวนเด็กเด็กผูหญิงท่ีสูบบหุรี่เม่ือ
เปรียบ เทียบกับเด็กผูหญิงท่ีไมสูบ     
จํานวนสูบมากกวาทีไ่มสูบ 
จํานวนสูบนอยกวาที่ไมสูบ 
จํานวนไมแตกตางกัน 

 
 

101(9.5) 
848(79.7) 
115(10.8) 

 
 

24(7.1) 
276(82.2) 
36(10.7) 

 
 

125(8.9) 
1,124(80.3) 
151(10.8) 

ความรูสึกผอนคลายสบายอารมณเม่ือ
เปรียบเทียบระหวางผูสูบบหุรี่และไมสูบ   
ผูที่สูบบุหร่ีจะรูสึกผอนคลายมากกวา 
ผูที่สูบบุหร่ีจะรูสึกผอนคลายนอยกวา 
ผูที่สูบบุหร่ีและไมสูบบุหร่ีรูสึกผอน 
        คลายไมแตกตางกัน 

 
 

236(22.2) 
460(43.2) 
368(34.6) 

 

 
 

56(16.7) 
167(49.7) 
113(33.6) 

 
 

292(20.8) 
627(44.8) 
481(34.4) 

การสูบบุหรี่จะทําใหเด็กผูชายท่ีสูบบุหรี่ 
เด็กผูชายที่สูบบุหร่ีนาสนใจมากกวา 
เด็กผูชายที่สูบบุหร่ีนาสนใจนอยกวา 
นาสนใจไมแตกตางกัน 

 
127(11.9) 
663(62.3) 
274(25.8) 

 
42(12.5) 
211(62.8) 
83(24.7) 

 
169(12.1) 
874(62.4) 
357(25.5) 

การสูบบุหรี่จะทําใหเด็กผูหญิงท่ีสูบบุหรี่ 
เด็กผูหญิงที่สูบบุหร่ีนาสนใจมากกวา 
เด็กผูหญิงที่สูบบุหร่ีนาสนใจนอยกวา 
นาสนใจไมแตกตางกัน 

 
81(7.6) 

782(73.5) 
201(18.9) 

 
22(6.5) 

248(73.8) 
66(19.7) 

 
103(7.4) 

1,030(73.5) 
267(19.1) 

การสูบบุหรี่ทําใหน้ําหนักตัว 
น้ําหนกัตัวเพิม่ขึ้น 
น้ําหนกัตัวลดขึ้น 
น้ําหนกัตัวไมแตกตาง 

 
47(4.4) 

651(61.2) 
366(34.4) 

 
9(2.7) 

237(70.5) 
90(26.8) 

 
56(4.0) 

888(63.4) 
456(32.6) 
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ตารางที่  4.9   ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  (ตอ) 

พื้นท่ี 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง
(n=336) 

จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=1,400) 
จํานวน 

(รอยละ) 

การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
ไมอันตรายอยางแนนอน 
อาจจะไมอันตราย 
อาจจะอันตราย 
อันตรายอยางแนนอน 

 
57(5.4) 
36(3.4) 
79(7.4) 

892(83.8) 

 
15(4.5) 
13(3.8) 
21(6.3) 

287(85.4) 

 
72(5.1) 
49(3.5) 
100(7.2) 

1,179(84.2) 
จะเลิกคบเพื่อนท่ีสูบบุหรี่ 
ไมเลิกคบ 
เลิกคบบางคน 
เลิกคบเปนสวนใหญ 
เลิกคบทั้งหมด 

 
557(52.3) 
347(32.6) 
71(6.7) 
89(8.4) 

 
141(41.9) 
105(31.3) 
49(14.6) 
41(12.2) 

 
698(49.8) 
452(32.3) 
120(8.6) 
130(9.3) 

เม่ือเห็นผูชายคนหนึ่งสบูบหุรี่ คิด
อยางไรกับผูชายคนนั้น 
ขาดความมั่นใจ 
โง 
เปนผูลมเหลว 
เปนผูที่ประสบความสําเร็จ 
ฉลาดหลักแหลม 
เปนผูมีประสบการณมาก 

 
 

262(24.6) 
527(49.6) 
166(15.6) 
19(1.8) 
13(1.2) 
77(7.2) 

 
 

60(17.8) 
190(56.5) 
55(16.4) 
12(3.6) 
4(1.2) 
15(4.5) 

 
 

322(23.0) 
717(51.2) 
221(15.8) 
31(2.2) 
17(1.2) 
92(6.6) 

เม่ือเห็นผูหญิงคนหนึ่งสบูบหุรี่คิด
อยางไรกับผูหญิงคนนัน้ 
ขาดความมั่นใจ 
โง 
เปนผูลมเหลว 
เปนผูที่ประสบความสําเร็จ 
ฉลาดหลักแหลม 
เปนผูมีประสบการณมาก 

 
 

178(16.7) 
623(58.6) 
208(19.5) 
12(1.1) 
5(0.5) 
38(3.6) 

 
 

43(12.8) 
216(64.3) 
63(18.8) 
4(1.2) 
4(1.2) 
6(1.8) 

 
 

221(15.8) 
839(59.9) 
271(19.4) 
16(1.1) 
9(0.6) 
44(3.1) 
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ตารางที่  4.9   ทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  (ตอ) 

พื้นท่ี 

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง
(n=336) 

จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=1,400) 
จํานวน 

(รอยละ) 

คิดวาชีวิตจะยนืยาว หากเลิกสูบบุหรี่ได
ภายใน 1 – 2  ป 
ชีวิตไมยืนยาวอยางแนนอน 
ชีวิตอาจจะไมยืนยาว 
ชีวิตอาจจะยนืยาว 
ชีวิตยนืยาวอยางแนนอน 

 
 

 101(9.5) 
 115(10.8) 
 390(36.7) 
 458(43.0) 

 
 

30(8.9) 
 41(12.2) 
 134(39.9) 
 131(39.0) 

 
 

131(9.4) 
 156(11.1) 
 524(37.4) 
 589(42.1) 

 

3.2 การไดรับควนับุหรี่จากผูสูบบุหรี่ขางเคียง 
 

เยาวชนสวนใหญคิดวาการไดรับควันบุหร่ีจากผูที่สูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ อยางแนนอน 
รอยละ 75.5  ใน  7  วันที่ผานมา มีคนสูบบุหร่ีในบานทกุวันรอยละ  29.1    ในชวง  7  วันที่ผานมา  มีคน
สูบบุหร่ีอยูใกลในสถานที่อ่ืนนอกจากบานทุกวนัรอยละ  27.0 โดยเยาวชนอําเภอเมืองมีผูสูบบุหร่ีอยูใกล
ทุกวันมากที่สุดรอยละ  29.7  เยาวชนนอกเขตอําเภอเมืองมีคนสูบบุหร่ีอยูใกล 1 – 2  วนัมากที่สุด  
รอยละ  30.6  ดังตารางที่  4.10  
 

ตารางที่ 4.10  การไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง 

พื้นท่ี 

การไดรับควนับุหรี่จากผูสูบหรี่ 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอ
เมือง(n=336) 
จํานวน(รอยละ) 

รวม 
(n=1,400) 
จํานวน  
(รอยละ) 

การไดรับควนับุหรี่จากผูท่ีสูบบุหรี่เปน
อันตรายตอสขุภาพ 
ไมอันตรายอยางแนนอน 
อาจจะไมอันตราย 
อาจจะอันตราย 
อันตรายอยางแนนอน 

 
 

38(3.6) 
48(4.5) 

176(16.5) 
802(75.4) 

 
 

 16(4.8) 
14(4.1) 
50(14.9) 
256(76.2) 

 
 

54(3.9) 
62(4.4) 

226(16.2) 
1,058(75.5) 
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ตารางที่ 4.10  การไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง (ตอ) 

พื้นท่ี 

การไดรับควนับุหรี่จากผูสูบหรี่ 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอ
เมือง(n=336) 
จํานวน(รอยละ) 

รวม 
(n=1,400) 
จํานวน  
(รอยละ) 

ในชวง 7วันท่ีผานมา มีคนสบูบุหรี่อยูในบาน 
ไมมี 
1 -  2  วัน 
3 - 4  วัน 
5 - 6  วัน 
มีทุกวัน 

 
487(45.8) 
141(13.2) 
66(6.2) 
46(4.3) 

324(30.5) 

 
180(53.5) 
51(15.2) 
15(4.5) 
7(2.1) 

83(24.7) 

 
667(47.6) 
192(13.7) 
81(5.8) 
53(3.8) 

407(29.1) 

ในชวง  7  วันท่ีผานมามคีนสูบบุหรี่อยูใกล  
ในสถานที่อ่ืนนอกจากบาน 

   

ไมมี 266(25.0) 125(37.2) 391(27.9) 
1 -  2  วัน        296(27.8) 103(30.6) 399(28.5) 
3 - 4  วัน 124(11.7) 34(10.1) 158(11.3) 
5 - 6  วัน 62(5.8) 12(3.6) 74(5.3) 
มีทุกวัน 316(29.7) 62(18.5) 378(27.0) 
  

การรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  เยาวชนรับรูวา  มีกฎหมายหามสูบบุหร่ีใน
สถานที่สาธารณะ  เชน  รานอาหารไมติดเครื่องปรับอากาศ  รถประจําทาง/รถสาธารณะ   สถานีขนสง  
สถานบันเทิง (ผับ  บาร)    ดังตารางที่  4.11 
 

ตารางที่  4.11  การรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี    

พื้นท่ี 
สถานที่ท่ีกฎหมายกําหนดใหเปน 

เขตปลอดบุหรี่ 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอ
เมือง(n=336) 
จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=1,400) 
จํานวน  
(รอยละ) 

รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ แต
จัดเขตสูบบุหร่ีได 

735(69.1) 216(64.3) 951(67.9) 

รถประจําทาง/รถสาธารณะ 908(85.3) 290(86.3) 1,198(85.6) 
สถานีขนสง 793(74.5) 256(76.2) 1,049(74.9) 
สถานบันเทิง (ผับ  บาร) 678(63.7) 215(64.0) 893(63.8) 
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ตารางที่  4.11  การรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี  (ตอ)  

พื้นท่ี 
สถานที่ท่ีกฎหมายกําหนดใหเปน 

เขตปลอดบุหรี่ 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอ
เมือง(n=336) 
จํานวน(รอยละ) 

รวม (n=1,400) 
จํานวน  
(รอยละ) 

โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ี 100% 934(87.8) 294(87.5) 1,228(87.7) 
สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหร่ี 100% 891(83.7) 273(81.3) 1,164(83.1) 
สวนสาธารณะ 861(80.9) 264(78.6) 1,125(80.4) 
ศาสนสถาน (เชน วัด  มัสยิด  โบสถ) 856(80.5) 276(82.1) 1,132(80.9) 
โรงยิมเนเซียม/สนามกีฬา 669(62.9) 224(66.7) 893(63.8) 
 

3.3 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่   
 

เยาวชนที่สูบบุหร่ีปจจุบันคดิจะเลิกสูบบุหร่ีตอนนี้รอยละ  66.2  โดยในชวง  1  ปที่ผานมา
พยายามเลิกสูบบุหร่ีรอยละ  60.0    พยายามเลิก  1  คร้ังรอยละ  56.0  คิดวาสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดถา
ตองการเลิกรอยละ  90.8  ไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ีจากบคุคลใน
ครอบครัวรอยละ  27.6  รองลงมารอยละ  21.2  ไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ี
จากเพื่อน โดยเยาวชนอําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอเมืองไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการ
เลิกสูบบุหร่ีจากบุคคลในครอบครัวเหมือนกัน  ดังตารางที่ 4.12   
 

ตารางที่   4.12  ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ีของเยาวชนผูสูบบุหร่ีปจจุบนั  

พื้นท่ี 

ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ 
อําเภอเมือง (n=356)  
จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอ
เมือง (n=61)  

จํานวน(รอยละ) 

รวม  (n=417) 
จํานวน 

(รอยละ) 

คิดวาจะเลิกสบูบุหร่ี  ตอนนี ้ 253(66.0) 41(67.2) 276(66.2) 
เคยพยายามเลกิสูบบุหร่ีในรอบปที่ผานมา 213(59.8) 37(60.7) 250(60.0) 
จํานวนครั้งในความพยายามเลิกสูบบุหรี่ 
(n=250) 
1    คร้ัง 
2    คร้ัง 
3    คร้ัง 

 
 

116(54.5) 
62(29.1) 
35(16.4) 

 
 

24(64.9) 
8(21.6) 
5(13.5) 

 
 

140(56.0) 
70(28.0) 
40(16.0) 
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ตารางที่   4.12  ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ีของเยาวชนผูสูบบุหร่ีปจจุบนั  (ตอ) 

พื้นท่ี 

ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่ 
อําเภอเมือง (n=356)  
จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอ
เมือง (n=61)  

จํานวน(รอยละ) 

รวม  (n=417) 
จํานวน 

(รอยละ) 

เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนํา
ในการเลิกสูบบุหรี่(n=250) 

   

จากโปรแกรมเลิกสูบบุหร่ีหรือผูเชี่ยวชาญ    46(21.6) 9(24.3) 55(22.0) 
จากเพื่อน 47(22.1) 6(16.2) 53(21.2) 
จากบุคคลในครอบครัว 57(26.8) 12(32.4) 69(27.6) 
จากโปรแกรมเลิกสูบบุหร่ีหรือผูเชี่ยวชาญ    
    และจากเพือ่นหรือบุคคลในครอบครัว 

19(8.9) 3(8.1) 22(8.8) 

ไมเคยไดรับความชวยเหลือ 44(20.7) 7(18.9) 51(20.4) 
 

สําหรับผูที่เคยสูบบุหร่ีจํานวน  417  คนและปจจุบันเลิกสูบบุหร่ี   85  คน    คิดเปนรอยละ  20.4   
ระยะเวลาที่ใชในการเลิกสูบบุหร่ี 1 – 3  เดอืน  รอยละ  58.8 วัตถุประสงคของการเลิกสูบบุหร่ีเพื่อสุขภาพ
รอยละ  69.4  สําหรับผูที่เลิกสูบบุหร่ีเปนเยาวชนอําเภอเมอืงทั้งหมด     ดังตารางที่  4.13 

 

ตารางที่   4.13   ผูที่เคยสูบบุหร่ีและปจจุบนัเลิกสูบ  

ผูท่ีเคยสูบบุหรี่และปจจุบันเลิกสูบ จํานวน รอยละ 

เยาวชนที่สูบบุหร่ี (n = 417) 85 20.4 
ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่ 
1-3    เดือน 
4-11  เดือน  
1  ป 
2  ป 
3  ปหรือนานกวานัน้ 

 
50 
9 
7 
7 
12 

 
58.8 
10.6 
8.2 
8.2 
14.2  
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ตารางที่   4.13   ผูที่เคยสูบบุหร่ีและปจจุบนัเลิกสูบ (ตอ) 

ผูท่ีเคยสูบบุหรี่และปจจุบันเลิกสูบ จํานวน รอยละ 

วัตถุประสงคหลักท่ีทําใหตัดสินใจ
เลิกสูบหรี่ 

  

สุขภาพ 
ประหยดัเงิน 
ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ี 
เพื่อนไมชอบใหสูบบุหร่ี 
บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน 
รณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 

59 
10 
9 
5 
1 
1 

69.4 
11.8 
10.6 
5.9 
1.2 
1.2 

 
3.4  ความรูจากขอความในสือ่เก่ียวกับการสูบบุหรี่ 
 

การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสบูบุหร่ีในชวง  30  วันที่ผานมา เยาวชนสวนใหญเคยพบเห็นขอความ
เกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตาง ๆ  เชน  ทางโทรทัศน  วิทยุ  ปายโฆษณา  เมือ่ไปงาน
แขงขันกฬีา  คอนเสิรต  งานชุมชน  หรืองานสังคม  เห็นขอความใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการหามสูบบุหร่ี  
พบเห็นบางครัง้ เมื่อชมโทรทัศน  วีดิโอ  หรือภาพยนตร  พบเห็นนกัแสดงสูบบุหร่ีบางครั้ง ไมพบเห็น
ยี่หอบุหร่ีในรายการแขงขันกีฬาหรือรายการอื่น ๆ ทางโทรทัศนและการโฆษณาบุหร่ีบนแผนปายโฆษณา
เลย ไมพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ี  ในหนังสือพิมพหรือนิตยสารเลย เมื่อไปงาน
แขงขันกฬีา  งานเทศกาลตาง ๆ  คอนเสิรต  หรืองานชุมชน  ไมเคยพบเห็นโฆษณา ดังตารางที่ 4.14 

 

ตารางที่  4.14   ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสบูบุหร่ี 
 

พื้นท่ี 
การไดรับสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่ใน

รอบ  30  วันท่ีผานมา 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง 
(n=336)  

จํานวน(รอยละ) 

รวม  (n=1,400) 
จํานวน(รอยละ) 

เคยพบเห็นขอความรณรงคหามสูบ
บุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน  
โทรทัศน  วิทยุ  ปายโฆษณา 
พบมาก 
พบนอย 
ไมพบเลย 

 
 
 

705(66.2) 
318(29.9) 
41(3.9) 

 
 
 

236(70.2) 
86(25.6) 
14(4.2) 

 
 
 

941(67.2) 
404(28.9) 
55(3.9) 
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ตารางที่  4.14   ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสบูบุหร่ี (ตอ) 

พื้นท่ี 
การไดรับสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่ใน

รอบ  30  วันท่ีผานมา 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง 
(n=336)  

จํานวน(รอยละ) 

รวม  (n=1,400) 
จํานวน(รอยละ) 

เม่ือไปงานแขงขันกฬีา  คอนเสิรต  งาน
ชุมชน  หรืองานสังคม   
ไมเคยไปงาน 
พบเห็นบอยมาก 
พบเห็นบางครัง้ 
ไมเคยพบเห็นเลย 

 
 

166(15.6) 
250(23.5) 
536(50.4) 
112(10.5) 

 
 

62(18.5) 
69(20.5) 
170(50.6) 
35(10.4)    

 
 

228(16.3) 
319(22.8) 
706(50.4) 
147(10.5) 

เม่ือชมโทรทัศน  วีดิโอ  หรือภาพยนตร  
พบเห็นนักแสดงสูบบุหรี ่
ไมเคยชม 
พบเห็นบอยมาก 
พบเห็นบางครัง้ 
ไมเคยพบเห็นเลย 

 
 

146(13.7) 
188(17.7) 
543(51.0) 
187(17.6) 

 
 

69(20.5) 
50(14.9) 
144(42.9) 
73(21.7)    

 
 

215(15.3) 
238(17.0) 
687(49.1) 
260(18.6) 

พบเห็นชื่อยี่หอบุหรี่ในรายการแขงขัน
กีฬา  หรือรายการอื่น ๆ ทางโทรทัศน 
ไมเคยชม 
พบเห็นบอยมาก 
พบเห็นบางครัง้ 
ไมเคยพบเห็นเลย 

 
 

136(12.8) 
104(9.8) 
293(27.5) 
531(49.9) 

 
 

57(17.0) 
35(10.4) 
80(23.8) 

164(48.8)    

 
 

193(13.8) 
139(9.9) 
373(26.6) 
695(49.7) 

พบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปาย
โฆษณา 
ไมเคยเห็นปาย 
พบเห็นบอยมาก 
พบเห็นบางครัง้ 
เคยพบเห็นเลย 

 
 

148(13.9) 
94(8.8) 

398(37.4) 
424(39.9) 

 
 

72(21.4) 
44(13.1) 
118(35.1) 
102(30.4) 

 
 

220(15.7) 
138(9.9) 
516(36.8) 
526(37.6) 
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ตารางที่  4.14   ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสบูบุหร่ี (ตอ) 

พื้นท่ี 
การไดรับสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่ใน

รอบ  30  วันท่ีผานมา 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง 
(n=336)  

จํานวน(รอยละ) 

 
รวม  (n=1,400) 
จํานวน(รอยละ) 

พบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรือสงเสริม
การขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพหรือ
นิตยสาร      
ไมเคยอาน 
พบเห็นบอยมาก 
พบเห็นบางครัง้ 
ไมเคยพบเห็นเลย 

 
 
 

190(17.8) 
120(11.3) 
233(21.9) 
521(49.0) 

 
 
 

76(22.7) 
37(11.0) 
73(21.7) 

150(44.6)    

 
 
 

266(19.0) 
157(11.2) 
306(21.9) 
671(47.9) 

พบเห็นการโฆษณาบุหรี่เม่ือไปงาน
แขงขนักีฬา  งานเทศกาลตางๆ  
คอนเสิรต  หรืองานชุมนุม  
ไมเคยไปงาน 
พบเห็นบอยมาก 
พบเห็นบางครัง้ 
ไมเคยพบเห็นเลย  

 
 
 

198(18.6) 
140(13.2) 
291(27.3) 
435(40.9) 

 
 
 

83(24.7) 
26(7.7) 
91(27.1) 

136(40.5)    

 
 
 

281(20.1) 
166(11.8) 
382(27.3) 
571(40.8) 

 

 เยาวชนไมมีส่ิงของเครื่องใช  เสื้อผาที่มียีห่อบุหร่ีติดอยูรอยละ  100  และเคยไดรับแจกบหุร่ีฟรี
หรือตัวอยางบหุร่ีจากตวัแทนบริษัทบุหร่ี รอยละ  7.7  ดงัตารางที่  4.15 
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ตารางที่ 4.15   การมีเครื่องใชที่มียี่หอบุหร่ี 

พื้นท่ี 

การมีเคร่ืองใชท่ีมียี่หอบุหรี่ 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง 
(n=336)  

จํานวน(รอยละ) 

รวม  (n=1,400) 
จํานวน(รอยละ) 

ไมมีสิ่งของเครื่องใช  เสื้อผา  ท่ีมี
ยี่หอบุหรี่ติดอยู 

1,064(100.0) 336(100.0) 1400(100.0) 
 

เคยไดรับแจกบุหรี่ฟรี หรือตัวอยาง
บุหรี่จากตัวแทนบริษัทบุหรี่ 
เคย 
ไมเคย 

 
 

90(8.5) 
974(91.5) 

 
 

18(5.4) 
318(94.6) 

 
 

108(7.7) 
1,292(92.3) 

 
  

เมื่อพิจารณาภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี  พบวา  ภาพคําเตือนที่ทําใหไมอยากสูบบุหร่ีมากที่สุด  คือ   
ควันบุหร่ีนําชวีิตสูความตาย  รอยละ  24.8   รองลงมาสูบแลวเปนมะเร็งชองปาก  รอยละ  24.7 ซ่ึงเยาวชน
อําเภอเมือง  คิดวาภาพคําเตอืนบนซองบุหร่ีที่ทําใหไมอยากสูบบุหร่ีมากที่สุด  คือ  สูบแลวเปนมะเร็งชอง
ปากรอยละ  25.3  สําหรับเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง  ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีที่ทําใหไมอยากสบูบุหร่ี
มากที่สุด  คือ ควันบุหร่ีนําชวีิตสูความตาย  รอยละ  29.7   ตารางที่  4.16 
 

ตารางที่  4.16  การรับรูภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีที่ไมอยากสูบ  
 

พื้นท่ี 

ภาพคาํเตือนบนซองบุหรี่ 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอเมือง 
(n=336)  

จํานวน(รอยละ) 

รวม  (n=1,400) 
จํานวน(รอยละ) 

สูบแลวถุงลมพองตาย 
ควันบุหร่ีทําใหเสนเลือดสมองแตก 
ควันบุหร่ีนําชวีิตสูความตาย 
สูบแลวปากเหม็นกลิ่นบุหร่ี   
สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก 
สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง 
ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด 
ควันบุหร่ีทํารายผูใกลชิด 
ควันบุหร่ีทําใหหวัใจวายตาย 

69(6.5) 
44(4.1) 

247(23.2) 
31(2.9) 

269(25.3) 
156(14.7) 
118(11.1) 
80(7.5) 
50(4.7) 

7(2.1) 
15(4.5) 

100(29.7) 
14(4.2) 
77(22.9) 
49(14.6) 
40(11.9) 
15(4.4) 
19(5.7) 

76(5.4) 
59(4.2) 

347(24.8) 
45(3.2) 

346(24.7) 
205(14.5) 
158(11.3) 
95(6.8) 
69(4.9) 
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 3.5   การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน   
 

 ในระหวางปการศึกษาที่แลว  เยาวชนไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่วกับอันตรายจากการสูบ
บุหร่ีรอยละ  71.8  และมีการอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับทําไมคนอายุรุนเดียวกันจึงสูบบุหร่ีรอยละ  
29.7  และไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบหุร่ี  เชน  ทําใหฟนเหลือง 
รอยละ  56.2   มีการอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพ  ในบทเรียนครั้งลาสุด  มากกวา  1  ปที่ผาน
มารอยละ  19.6 ดังตารางที่  4.17 
 

ตารางที่  4.17   การสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียน       

พื้นท่ี 

การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอ
เมือง (n=336)  
จํานวน(รอยละ) 

รวม  (n=1,400) 
จํานวน(รอยละ) 

ในระหวางปการศึกษาที่แลว  ไดรับการสอน
ในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ 
ไดรับ 
ไมไดรับ 

 
 

738(69.4) 
326(30.6) 

 
 

268(79.8) 
68(20.2) 

 
 

1,006(71.8) 
394(28.2) 

ในระหวางปการศึกษาที่แลว  มีการอภิปราย
ในหองเรียนเกี่ยวกับทําไมคนอายุรุนเดียว กัน
จึงสูบบุหรี่ 

   

มี 
ไมมี 

292(27.4) 
772(72.6) 

123(36.6) 
213(63.4) 

415(29.7) 
985(70.3) 

 ในระหวางปการศึกษาที่แลว  ไดรับการสอน
ในหองเรียนเกี่ยวกับผล กระทบ  จากการสูบ
บุหรี่  เชน ทําใหฟนมีสีเหลือง ฯลฯ 
ไดรับ 
ไมไดรับ 

 
 
 

589(55.4) 
475(44.6) 

 
 
 

198(58.9) 
138(41.1) 

 
 
 

787(56.2) 
613(43.8) 
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ตารางที่  4.17   การสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียน  (ตอ) 

พื้นท่ี 

การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน 
อําเภอเมือง 
(n=1,064)  

จํานวน(รอยละ) 

นอกเขตอําเภอ
เมือง (n=336)  
จํานวน(รอยละ) 

รวม  (n=1,400) 
จํานวน(รอยละ) 

มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และ
สุขภาพเปนสวนหนึ่ง ในบทเรียนครั้งลาสดุ 
ไมเคยมีการอภิปราย 
ภาคการเรียนนี้ 
ภาคการเรียนที่  1  ของปที่แลว  
ภาคการเรียนที่  2  ของปที่แลว  
มากกวา  1  ปที่ผานมา 

 
 

455(42.8) 
144(13.5) 
154(14.5) 
103(9.7) 
208(19.5) 

 
 

118(35.1) 
59(17.6) 
52(15.5) 
40(11.9) 
67(19.9) 

 
 

573(40.9) 
203(14.5) 
206(14.7) 
143(10.2) 
275(19.6) 

 
สวนท่ี  4   ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดระนอง 
 

 4.1  คุณลักษณะสวนบุคลกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง 
 

      เมื่อวิเคราะหคณุลักษณะสวนบุคลไดแก  อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด  
เชน  พอ  แม  เพื่อนสนิทกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัระนอง  พบวา  เพศและ เพื่อน
สนิทสูบบุหร่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.001)   ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัระนอง
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  (p<0.01)   สวนอายุ  การสูบบุหร่ีของพอและ การสูบบุหร่ีของแม  ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง ดังตารางที่  4.18 
  

ตารางที่ 4.18   คุณลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัระนอง 

สูบบุหรี่ใน 30  วันท่ีผานมา 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

จํานวนตัวอยาง 

จํานวน รอยละ 
p-value 

อายุ     
12-16  ป 775 137 17.7 
17-22  ป 625 130 20.8 

0.070 

เพศ     
ชาย 715 226 31.6 
หญิง 685 41 6.0 

<0.001 

ตารางที่ 4.18   คุณลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัระนอง(ตอ) 
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สูบบุหรี่ใน 30  วันท่ีผานมา 
คุณลักษณะสวนบุคคล 

จํานวนตัวอยาง 

จํานวน รอยละ 
p-value 

ระดับการศึกษา     
มัธยมศึกษาตอนตน 499 70 14.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 601 77 15.4 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 300 120 40.0 

<0.01 

บุคคลใกลชิด     
พอ 
สูบ 
ไมสูบ 

 
642 
758 

 
136 
131 

 
67.9 
17.3 

 
0.265 

แม 
สูบ 
ไมสูบ 

 
38 

1362 

 
8 

259 

 
21.1 
19.01 

 
0.176 

เพื่อนสนิท 
สูบ 
ไมสูบ 

 
332 
1068 

 
161 
106 

 
48.5 
9.9 

 
<0.001 

p-value  โดยการทดสอบ Chi-square  test   
 

4.2  พฤติกรรมการสูบบุหรี่กับการไดรับสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่ในรอบ  30  วันท่ีผานมา 
 

การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสบูบุหร่ีในรอบ  30  วันที่ผานมากับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  พบวา  
เยาวชนที่สูบบุหร่ีไมเคยพบเห็นขอความรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตาง ๆ เชน  โทรทัศน  วิทยุ  
ปายโฆษณา  รอยละ  38.2    ไมเคยพบเห็นขอความใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการหามสูบบุหร่ีเมื่อไปงาน
แขงขันกฬีา  คอนเสิรต งานชุมชน  หรืองานสังคมเลย  รอยละ   29.3  เมื่อชมโทรทัศน  วดีิโอหรือ
ภาพยนตรพบเห็นนกัแสดงสบูบุหร่ีบอยมาก  รอยละ  26.5   พบเห็นชื่อยี่หอบุหร่ีในรายการแขงขันกีฬา
หรือรายอื่น ๆ  ทางโทรทัศนบอยมากรอยละ  30.9  ไมเคยพบเหน็การโฆษณาบหุร่ีบนแผนปายโฆษณา
เลยรอยละ  21.1  พบเห็นการโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ีในหนังสือพิมพหรือนิตยสารบอย
มากรอยละ  36.9  เมื่อไปงานแขงขันกฬีา  งานเทศกาลตาง ๆ  คอนเสิรตหรืองานชุมนุมบอยมาก 
รอยละ  36.1  

 

เมื่อเปรียบเทียบการไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีในรอบ  30  วันที่ผานมากับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี  พบวา  เมื่อไปงานแขงขันกีฬา  คอนเสิรต  งานชุมชนหรืองานสังคม  พบเห็นชือ่ยี่หอบุหร่ีใน
รายการแขงขนักีฬาหรือรายอื่น ๆ  ทางโทรทัศน  พบเหน็การโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ีใน
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หนังสือพิมพหรือนิตยสาร  เมื่อไปงานแขงขันกีฬา  งานเทศกาลตาง ๆ  คอนเสิรตหรืองานชุมนุม  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.001)   

 

พบเห็นขอความรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตาง ๆ เชน  โทรทัศน  วิทยุ  ปายโฆษณา   
พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีบนแผนปายโฆษณา  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมนีัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.01)  และเมื่อชมโทรทัศน  วีดิโอหรือภาพยนตร  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของเยาวชนจังหวัดระนอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05)  ดังตารางที่ 4.19   
 

ตารางที่ 4.19   การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสบูบุหร่ีในรอบ  30  วันที่ผานมาจําแนกตามพฤติกรรมการ 
                        สูบบุหร่ี 

สูบบุหรี่ใน 30  วันท่ีผานมา 
การไดรับสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

p-value 

เคยพบเห็นขอความรณรงคหามสูบ
บุหรี่ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน  
โทรทัศน  วิทยุ  ปายโฆษณา 
พบมาก 
พบนอย 
ไมพบเลย 

 
 
 

941 
404 
55 

 
 
 

174 
72 
21 

 
 
 

18.5 
17.8 
38.2 

 
 

<0.01 

เม่ือไปงานแขงขันกฬีา  คอนเสิรต  
งานชุมชน  หรืองานสงัคม   
ไมเคยไปงาน 
พบเห็นบอยมาก 
พบเห็นบางครัง้ 
ไมเคยพบเห็นเลย 

 
 

228 
319 
706 
147 

 
 

39 
73 
112 
43 

 
 

17.1 
22.9 
15.9 
29.3 

 
 
 

<0.001 

เม่ือชมโทรทัศน  วีดิโอ  หรือ
ภาพยนตร  พบเห็นนักแสดงสูบบุหรี ่
ไมเคยชม 
พบเห็นบอยมาก 
พบเห็นบางครัง้ 
ไมเคยพบเห็นเลย 

 
 

215 
238 
687 
260 

 
 

41 
63 
122 
41 

 
 

19.1 
26.5 
17.8 
15.8 

 
 
 

<0.05 
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ตารางที่ 4.19   การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสบูบุหร่ีในรอบ 30 วันที่ผานมาจําแนกตามพฤติกรรมการ 
                        สูบบุหร่ี(ตอ) 
 

สูบบุหรี่ใน 30  วันท่ีผานมา 
การไดรับสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่ 

จํานวนตัวอยาง 

จํานวน รอยละ 
p-value 

พบเห็นชื่อยี่หอบุหรี่ในรายการ
แขงขนักีฬา  หรือรายการอื่น ๆ 
ทางโทรทัศน 
ไมเคยชม 
พบเห็นบอยมาก 
พบเห็นบางครัง้ 
ไมเคยพบเห็นเลย 

 
 

193 
139 
373 
695 

 
 

50 
43 
63 
111 

 
 

25.9 
30.9 
16.9 
16.0 

 
 
 

<0.001 

พบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผน
ปายโฆษณา 
ไมเคยเห็นปาย 
พบเห็นบอยมาก 
พบเห็นบางครัง้ 
ไมเคยพบเห็นเลย 

 
 

220 
138 
516 
526 

 
 

40 
37 
79 
111 

 
 

18.2 
26.8 
15.3 
21.1 

 
<0.01 

พบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรือ
สงเสริมการขายบุหรี่ ใน
หนังสือพิมพหรือนิตยสาร      
ไมเคยอาน 
พบเห็นบอยมาก 
พบเห็นบางครัง้ 
ไมเคยพบเห็นเลย 

 
 
 

266 
157 
306 
671 

 
 
 

35 
58 
61 
113 

 
 
 

13.2 
36.9 
19.9 
16.8 

 
 

<0.001 

พบเห็นการโฆษณาบุหรี่เม่ือไป
งานแขง ขันกฬีา  งานเทศกาล
ตางๆ  คอนเสิรต  หรืองานชมุนุม  
ไมเคยไปงาน 
พบเห็นบอยมาก 
พบเห็นบางครัง้ 

 
 
 

281 
166 
382 
571 

 
 
 

41 
60 
68 
98 

 
 
 

14.6 
36.1 
17.8 
17.2 

 
 

<0.001 

p-value  โดยการทดสอบ Chi-square  test   
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4.3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่กับภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ 
 

ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  เมื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางภาพ
คําเตือนบนซองบุหร่ีเชน สูบแลวถุงลมพองตาย  ควันบุหร่ีทําใหเสนเลือดสมองแตก  ควันบุหร่ีนําชีวิตสู
ความตายสูบแลวปากเหมน็กลิ่นบุหร่ี  สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก     สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง  ควัน
บุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด  ควันบุหร่ีทํารายผูใกลชิด  ควนับุหร่ีทําใหหวัใจวายตาย   กับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชน   พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05)  ดังตารางที่ 4.20 

 

ตารางที่  4.20 ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีจําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

สูบบุหรี่ใน 30  วันท่ีผานมา 
ภาพคาํเตือนบนซองบุหรี่ 

จํานวนตัวอยาง 

จํานวน รอยละ 
p-value 

สูบแลวถุงลมพองตาย 
ควันบุหร่ีทําใหเสนเลือดสมอง
แตก 
ควันบุหร่ีนําชวีิตสูความตาย 
สูบแลวปากเหม็นกลิ่นบุหร่ี   
สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก    
สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง 
ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด 
ควันบุหร่ีทํารายผูใกลชิด 
ควันบุหร่ีทําใหหวัใจวายตาย 

76 
59 
347 
45 
346 
205 
158 
95 
69 

22 
7 
70 
15 
56 
38 
31 
18 
10 

28.9 
11.9 
20.2 
33.3 
16.2 
18.5 
19.6 
18.9 
14.5 

<0.05 

p-value  โดยการทดสอบ Chi-square  test   
 

4.4   พฤติกรรมการสูบบุหรี่กับการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน   
 

 การสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  พบวา  เยาวชนที่สูบบุหร่ี  ใน
ระหวางปการศึกษาที่แลวไมไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีรอยละ  25.6  
และ ในระหวางปการศึกษาที่แลว  มกีารอภิปรายในหองเรียนเกีย่วกบัทําไมคนอายรุุนเดียวกนัจึงสูบบุหร่ี  
รอยละ  21.4   ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว  ไมไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่วกับผล กระทบ  จากการ
สูบบุหร่ี  เชน ทําใหฟนมีสีเหลืองรอยละ  27.2 
 

 เมื่อเปรียบเทียบการสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  พบวา ในระหวางป
การศึกษาทีแ่ลวไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีมีความสมัพันธกับพฤตกิรรม
การสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.001)   ในระหวางปการศึกษาที่แลว  
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ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผล กระทบ  จากการสูบบุหร่ี  เชน ทําใหฟนมีสีเหลือง  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.01)   
และในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว  มีการอภิปรายในหองเรียนเกีย่วกับทําไมคนอายุรุนเดียวกนัจึงสบูบุหร่ี
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  ดังตารางที่  4.21 
 

ตารางที่  4.21   การสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียนจําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

สูบบุหรี่ใน 30  วันท่ีผานมา 
การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน 

จํานวนตัวอยาง 

จํานวน รอยละ 
p-value 

ในระหวางปการศึกษาที่แลว  
ไดรับการสอนในหองเรียน
เก่ียวกับอันตราย จากการสูบบุหรี่ 
ไดรับ 
ไมไดรับ 

 
 
 

1,006 
394 

 
 
 

166 
101 

 
 
 

16.5 
25.6 

 
 
 

<0.001 

ในระหวางปการศึกษาที่แลว  มี
การอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับ
ทําไมคนอายุรุนเดียวกันจึงสบู
บุหรี่ 

   

 

มี 
ไมมี 

415 
985 

89 
178 

21.4 
18.1 

0.142 

 ในระหวางปการศึกษาที่แลว  
ไดรับการสอนในหองเรียน
เก่ียวกับผล กระทบ  จากการสูบ
บุหรี่  เชน ทําใหฟนมสีีเหลือง 
ฯลฯ 
ไดรับ 
ไมไดรับ 

 
 
 
 

787 
613 

 
 
 
 

128 
139 

 
 
 
 

16.3 
27.2 

 
 
 
 

<0.01 

p-value  โดยการทดสอบ Chi-square  test   
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาเชิงสํารวจ (Survey  Research)  แบบตัดขวาง  โดยมวีัตถุประสงค  เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัด
ระนอง  กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน  1,400  คน   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
คือ  แบบสอบถามหลักที่สรางโดยศูนยวจิยัและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  ซ่ึงพัฒนามา
จากแบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนโลก  ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก 
(Global  Youth  Tobacco  Survey – GYTS)  และแบบสอบถามโครงการสํารวจความคิดเห็นของวยัรุน
ตอภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี  และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  โดยศูนยวจิัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม  การ
จัดการและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  พ.ศ.2550    

 

สรุปผลการวิจัย  
 

1.   คุณลักษณะสวนบุคคลของเยาวชนจงัหวัดระนอง 
 

เยาวชนที่รวมใหขอมูลในการสํารวจครั้งนี้อายุตั้งแต  12-22  ป  สวนใหญรอยละ  51.1 มีอายุ  
12–16  ป   โดยมีอายเุฉลี่ยของเยาวชน  คือ  15.99  ป  เพศชายรอยละ  55.4  เพศหญิงรอยละ  44.6  
เยาวชนศึกษาระดับมัธยมศกึษาปลายรอยละ  42.9  มัธยมศึกษาตอนตนรอยละ  35.7  และอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีรอยละ  21.4  โดยบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานปจจุบันทีสู่บบุหร่ีรอยละ  54.8  
เยาวชนอําเภอเมืองมีบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานสูบบุหร่ีรอยละ  56.2  และเยาวชนนอกเขตอําเภอเมืองมี
บุคคลที่พักอาศัยอยูในบานสูบบุหร่ีรอยละ  50.3  โดยผูสูบบุหร่ีสวนใหญเปนพอรอยละ  83.7   

 

2.   พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน 
 

2.1  อัตราการการสูบบุหร่ีของเยาวชน  เยาวชนที่เคยลองสูบบุหร่ีหรือแมแตการเคยสูบบุหร่ีเพียง  
1-2  คร้ัง  จํานวน  417  คน คิดเปนรอยละ  29.8  ซ่ึงอัตราการสูบเยาวชนในอําเภอเมืองสูงกวานอกเขต
อําเภอเมือง  และอัตราการสูบบุหร่ีใน 30 วัน  พบอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ  19.1  เยาวชนชายสูบบุหร่ี
อยางนอย  1  คร้ัง   รอยละ  45.6    และเยาวชนหญิงสูบบุหร่ีอยางนอย  1  คร้ัง   รอยละ 13.4  การสูบบุหร่ี
ใน 30  วนัที่ผานมา เยาวชนชายสูบบุหร่ี รอยละ  30.8  และเยาวชนหญงิสูบบุหร่ีอยางนอย  1  คร้ัง    
รอยละ 6.9 

 

2.2 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

-  อายุที่เร่ิมสบูบุหร่ี      สวนใหญอายุ  13 -20  ป  รอยละ  80.3  รองลงมาอายุ 9 -12  ป 
รอยละ  15.6  อายุเฉลี่ยของอายุที่เร่ิมสูบบุหร่ี  13.83  ป  เร่ิมสูบอายุนอยที่สุด  5  ป  มากที่สุด  20  ป  
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-  การสูบบุหร่ีในชวง  30  วันที่ผานมา  เยาวชนสวนใหญสูบบุหร่ี  1-5  วันรอยละ  49.4 
รองลงมารอยละ  37.5   เยาวชนนอกเขตอาํเภอเมืองสูบบุหร่ีในชวง 1-5  วันสูงกวาเยาวชนอําเภอเมอืง   
 

 -   จํานวนบุหร่ีที่สูบในชวง  30  วัน  เยาวชนสวนใหญสูบบุหร่ีวันละ  1 -  5  มวน  รอยละ  78.9  
รองลงมา  6 – 10  มวนตอวันรอยละ  153.8   
 -  ชนิดของบหุร่ีที่สูบ  เยาวชนสวนใหญระบุยีห่อรอยละ  51.7  โดยสูบบุหร่ีกรองทิพยและ  LM 
 

 -  การใชยาสบูประเภทอื่น ๆ นอกจากบหุร่ี  พบวาเยาวชนสูบบุหร่ีมวนเองมากทีสุ่ดทั้งอําเภอ
เมืองและนอกเขตอําเภอเมือง 
 

 -  บริบทของการสูบบุหร่ี  พบวา  เยาวชนสวนใหญสูบบุหร่ีที่บานเพื่อนรอยละ  34.1  รองลงมา
สูบบุหร่ีที่โรงเรียนรอยละ  20.5  และรอยละ  19.7  สูบที่บานเพื่อน 
 

-  ความยากงายในการเขาถึงบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  พบวา  ซ้ือจากรานขายของชํารอย
ละ   24.0  โดยเยาวชนนอกเขตอําเภอเมืองจะซื้อที่รานขายของชําสูงกวาเยาวชนอําเภอเมืองรอยละ  48.0 
และรอยละ 38.3  และไมเคยถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีเพราะอายุไมถึงเกณฑรอยละ  31.5   การซื้อบุหร่ีจะ
ซ้ือทั้งซองรอยละ 57.0  จายเงินซื้อบุหร่ีเองรอยละ  57.7  จํานวนเงินที่ซ้ือบุหร่ีเฉลี่ยตอเดือน  175.39  บาท 

 

-  การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด  ไดแก พอ  แม  และเพื่อนสนิท  พบวา  พอสูบบุหร่ีรอยละ  45.9  
แมสูบบุหร่ีรอยละ  2.7  และเพื่อสนิทสูบบุหร่ีรอยละ  23.7   สวนเยาวชนที่สูบบุหร่ีมีพอสูบบุหร่ี 
รอยละ  50.2   แมสูบบุหร่ีรอยละ  14.2  และเพื่อนสนิทสบูบุหร่ีรอยละ  60.3    

 

3.   ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่  การไดรับควันบหุรี่จากผูสูบบหุรี่ขางเคียง  ทัศนคติตอ
การเลิกสูบบุหรี่  ความรูจากขอความในสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่  การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน 

 

3.1 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี เยาวชนจังหวดัระนอง  ไดแก การสูบบุหร่ีในอนาคต  การเลิกสูบ
บุหร่ีการสูบบุหร่ีทําใหนาสนใจ การสูบบุหร่ีมีผลตอสุขภาพ พบวา  

  

- การสูบบุหร่ีในอนาคต หากเพื่อนหรือเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ีเยาวชนสวนใหญจะไมสูบ
อยางแนนอนรอยละ  71.1     สวนใหญในครอบครัวมีการพูดถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีรอยละ  76.0   
ใน  12  เดือนขางหนาเยาวชนสวนใหญไมสูบบุหร่ีอยางแนนอนรอยละ  75.7 และในอีก  5  ปขางหนาไม
สูบบุหร่ีอยางแนนอนรอยละ  74.1 

 

-  เยาวชนคิดวาการเลิกสูบบุหร่ี ไมยากหากจะเลิกสูบบุหร่ีรอยละ  37.9 
 

- เยาวชนสวนใหญคิดวา เด็กผูชายที่สูบบุหร่ีมากกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหร่ีรอยละ  66.4 และ
เด็กผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ีมากกวาเด็กผูหญิงที่สูบบุหร่ีรอยละ  80.3  การสูบบุหร่ีทําใหผูสูบบุหร่ีรูสึกผอน
คลายอารมณนอยกวาผูไมสูบรอยละ  44.8   เด็กผูชายที่สูบบุหร่ีนาสนใจนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหร่ี
รอยละ  62.4  เด็กผูหญิงที่สูบบุหร่ีนาสนใจนอยกวาเดก็ผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ีรอยละ  73.5     
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- เยาวชนสวนใหญคิดวา  การสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนักตวัลดลงรอยละ  63.4    การสูบบุหร่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพรอยละ 84.2ถาเพื่อนสูบบุหร่ีจะไมเลิกคบรอยละ  49.8  เห็นผูชายคนหนึ่งสูบบุหร่ีคิด
วาโง รอยละ  51.2    เมื่อเหน็ผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหร่ีคิดวาโง รอยละ  59.3  หากเลิกสูบบุหร่ีไดภายใน 1-2  
ป  จะทําใหชีวติยืนยาวแนนอนรอยละ  42.1   

 

3.2  การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียงเปนอันตรายตอสุขภาพอยางแนนอนรอยละ  75.5   
ใน  7  วันที่ผานมา มีผูสูบบุหร่ีในบานทกุวันรอยละ  29.1   ในชวง  7  วันที่ผานมา  มีคนสูบบุหร่ีอยูใกล
ในสถานที่อ่ืนนอกจากบานทุกวันรอยละ  27.0  การรบัรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบหุร่ี เยาวชน
รับรูวามีกฎหมายหามสูบบหุร่ีในสถานทีส่าธารณะ   เชน  รานอาหารที่ๆไมติดเครื่องปรับอากาศ  รถ
ประจําทาง/รถสาธารณะ สถานีขนสง  สถานบันเทิง (ผับ,บาร)   ตลาดสด/ตลาดนัด    โรงเรียน    สนาม
เด็กเลน    สวนสาธารณะ   ศาสนสถาน  (วัด  โบสถ  มัสยิด)   โรงยิมเนเซียม 

 

  3.3  ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี   เยาวชนคิดจะเลิกสูบบหุร่ีตอนนี้รอยละ  66.2    ในชวง  1 ปที่
ผานมา  เคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี  รอยละ  60.0   เคยพยายามเลิก  1  คร้ังรอยละ 56.0   คิดวาสามารถเลิก
บุหร่ีไดถาตองการรอยละ  90.8   c]tเคยไดรับคําแนะนําในการเลิกบุหร่ีจากครอบครัวรอยละ 27.6 
รองลงมารอยละ  21.2  ไดรับความชวยเหลือหรือใหคาํแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ีจากเพื่อน  สําหรับผูที่
เคยสูบบุหร่ีและปจจุบนัเลิกแลวรอยละ  20.4  ระยะเวลาทีใ่ชในการเลิกสูบบุหร่ี 1 – 3  เดือนรอยละ  58.8  
วัตถุประสงคของการเลิกสูบบุหร่ีเพื่อสุขภาพรอยละ  69.4  สําหรับผูที่เลิกสูบบุหร่ีเปนเยาวชนอําเภอเมือง
ทั้งหมด 

 

3.4   ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี  ในชวง 30  วันทีผ่านมา  เคยพบเห็นขอความ 
เกี่ยวกับการรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตาง ๆ เชน  ทางโทรทศัน  วิทยุ  ปายโฆษณา พบเห็นบอย
มากรอยละ  67.2    เมื่อไปงานแขงขันกฬีา  คอนเสิรต  งานชุมชน  หรืองานสังคม  เห็นขอความใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับการหามสูบบุหร่ี  พบเหน็บางครั้งรอยละ  50.4     เมื่อชมโทรทศัน  วดีิโอ  หรือภาพยนตร  
พบเห็นนักแสดงสูบบุหร่ีบางครั้งรอยละ  51.0   ไมพบเห็นยี่หอบุหร่ีในรายการแขงขันกีฬาหรือรายการ
อ่ืน ๆ ทางโทรทัศนเลยรอยละ  49.0    ไมพบเห็นการโฆษณาบหุร่ีบนแผนปายโฆษณาเลยรอยละ  39.9      
ไมพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ี ในหนังสือพิมพหรือนิตยสารเลยรอยละ  49.0  เมื่อ
ไปงานแขงขันกีฬา  งานเทศกาลตาง ๆ  คอนเสิรต  หรืองานชุมชน  ไมเคยพบเห็นโฆษณารอยละ  40.9  
เยาวชนไมมีส่ิงของเครื่องใช  เสื้อผาที่มียี่หอบุหร่ีติดอยูรอยละ  100.0    และไมเคยไดรับแจกบหุร่ีฟรี 
รอยละ  91.5 

 

เมื่อพิจารณาภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี ที่ทําใหเยาวชนไมอยากสูบบุหร่ีมากที่สุด  คือ  ควันบุหร่ี
นําชีวิตสูความตายรอยละ  24.8  รองลงมาสูบแลวเปนมะเร็งชองปากรอยละ  24.7  เยาวชนในอําเภอเมือง  
คิดวาภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีที่ทําใหไมอยากสูบบุหร่ีมากที่สุด  คือ  สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก 
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รอยละ  25.3 สําหรับเยาวชนนอกเขตอําเภอเมือง  คิดวาภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีที่ทําใหไมอยากสูบบุหร่ี
มากที่สุด  คือ ควันบุหร่ีนําชวีิตสูความตาย  รอยละ  29.7 
 

3.5  การสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน    ในระหวางปการศึกษาที่แลว  ไดรับการสอนใน
หองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีรอยละ  71.8     และมกีารอภิปรายในหองเรียนเกีย่วกบัทําไม
คนอายุรุนเดยีวกันจึงสูบบุหร่ีรอยละ  29.7   แตไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่วกับผลกระทบจากการสูบ
บุหร่ี  เชน  ทําใหฟนเหลือง  รอยละ  56.2     เคยมีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพครั้ง
สุดทายมากกวา  1  ปที่ผานมารอยละ  16.9 
 

   4.   ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดระนอง 

 

 4.1  คุณลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง พบวา   เพศ  
และ การสูบบุหร่ีของเพือ่นสนิทมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติ(p<0.001) ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนอยางมนีัยสําคัญ
ทางสถิติ(p<0.01)   สวนอายุ  การสูบบุหร่ีของพอ การสูบบุหร่ีของแมไมมีความสัมพนัธกับมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
   
 

 4.2  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนองกับการไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีใน
รอบ  30  วันที่ผานมา  พบวา  การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีในรอบ  30  วนัทีผ่านมากับพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี  เมื่อไปงานแขงขันกีฬา  งานเทศกาลตาง ๆ  คอนเสิรตหรืองานชุมนมุและงานสังคม  พบ
เห็นชื่อยีห่อบหุร่ีในรายการแขงขันกฬีาหรือรายอื่น ๆ  ทางโทรทัศน  พบเหน็การโฆษณาบุหร่ีหรือ
สงเสริมการขายบุหร่ีในหนังสือพิมพหรือนิตยสาร  มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ(p<0.001)  พบเห็นขอความรณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตาง ๆ เชน  
โทรทัศน  วทิยุ  ปายโฆษณา    พบเห็นการโฆษณาบุหร่ีบนแผนปายโฆษณา  มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.01)  และเมื่อชมโทรทัศน  วีดโิอหรือ
ภาพยนตร  มคีวามสัมพนัธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05)   
 

4.3  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนองกบัภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี  พบวา ภาพ
คําเตือนบนซองบุหร่ีเชน สูบแลวถุงลมพองตาย  ควันบุหร่ีทําใหเสนเลือดสมองแตก  ควันบุหร่ีนําชีวิตสู
ความตายสูบแลวปากเหมน็กลิ่นบุหร่ี  สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก     สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง  ควัน
บุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด  ควันบุหร่ีทํารายผูใกลชิด  ควนับุหร่ีทําใหหวัใจวายตาย   กับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีของเยาวชน   พบวา  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05)   
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4.4  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนองกับการสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรยีน  
พบวา ในระหวางปการศกึษาที่แลวไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  (p<0.001)   
ในระหวางปการศึกษาที่แลว  ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผล กระทบ  จากการสูบบุหร่ี  เชน ทํา
ใหฟนมีสีเหลือง  มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง  อยางมนีัยสําคัญ
ทางสถิติ(p<0.01)   และในระหวางปการศึกษาที่แลวมีการอภิปรายในหองเรยีนเกีย่วกับทําไมคนอายุรุน
เดียวกันจึงสูบบุหร่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัระนอง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

ประเด็นสําคัญที่คนพบและนาํมาอภิปราย  มีสาระสําคัญดังตอไปนี ้
 

1. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
 

จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัระนอง   พบวา  เยาวชนจังหวัดระนองมี
อัตราการลองสูบบุหร่ีหรือแมแตการลองสูบบุหร่ีเพียง  1  คร้ัง  รอยละ  29.8  เปนเพศชายรอยละ 45.6   
เพศหญิงรอยละ  13.3  และเยาวชนที่สูบบุหร่ีเปนประจํา/ทุกวันรอยละ  19.1  เพศชายรอยละ  30.8  เพศ
หญิงรอยละ  6.9  ที่เปนเชนนี้เพราะเพศชายมีอัตราการสูบบุหร่ีและคุนเคยกับการสูบบุหร่ีมากกวาเพศ
หญิงและอาจเปนผลเนื่องจากการอบรมเกีย่วกับบทบาทเพศหญิงที่ไมควรสูบบุหร่ี  ทําใหเพศหญิงสูบ
บุหร่ีนอยกวาเพศชายและไมเห็นดวยกับผูหญิงสูบบุหร่ีในการเขาสังคม   อายุที่เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรก 13-20 
ป รอยละ 83.9 และ อายุ  9-12   ป  รอยละ  13.1  อายุเฉลีย่  13.83   ปซ่ึงใกลเคียงกับผลการศึกษาของชูชัย  
ศุภวงศและสภุกร  บัวสาย(2540)   พบวา  เยาวชนไทยเริม่สูบบุหร่ีเมื่ออายุ 13-14  ป  และ สุภาพร  ทองศรี
(2543) พบวา  นักเรียนชายสวนมากเริ่มสูบบุหร่ีระหวางอายุ 13-15 ป  อายุเฉลี่ย  13.24  ป  
  

ปริมาณการสูบบุหร่ี  ในแตละวันสูบวนัละ  1-5  มวน  รอยละ  78.9 สอดคลองกับการศึกษาของ 
บุศยา  ณ  ปอมเพชร (2539)  พบวา  จํานวนบุหร่ีที่เยาวชนสูบ 1-5  มวนตอวัน  นับวาเปนปริมาณการสูบ
ที่มากพอสมควร  ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากเยาวชนใชเวลาสวนใหญอยูกบัเพื่อนและบหุร่ีที่สูบนั้นไดมาจาก
บุคคลอื่นและซื้อจากรานคา และคาใชจายเกี่ยวกับบุหร่ีเฉลี่ยเดือนละ  269  บาท  
  

การซื้อบุหร่ีจากรานคามีผูขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวาอายไุมถึงเกณฑรอยละ  31.5  เปนอัตราที่
นาเปนหวง  เนื่องจากผูขายเห็นแกประโยชนสวนตนไมไดคํานึงถึงผลเสียที่จะตามมา  เพราะตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535  มาตรา 4 หามมิใหผูใดจําหนาย  ขาย  แลกเปลี่ยนหรือ
ใหผลิตภณัฑยาสูบแกบุคคลซึ่งตนรูวาผูซ้ือหรือผูรับเปนผูมีอายุไมครบสิบแปดปบริบูรณ และมาตรา 17  
ผูใดฝาฝนมาตรา 4 หรือ มาตรา 5 ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหนึ่งเดอืน  หรือปรับไมเกินสองพันบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ (สํานักโรคไมติดตอ,2548) 
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 การสูบบุหร่ีของคนใกลชิด เยาวชนที่สูบบุหร่ีมีพอสูบบุหร่ีรอยละ 45.9  แมสูบบุหร่ีรอยละ 2.7 
ปจจัยสาเหตุทีท่ําใหเยาวชนเริ่มสูบบุหร่ีกันมาก  คือ  การที่พอแม  พีน่องสูบบุหร่ี  ซ่ึงการที่เด็กเห็นคน
รอบขางสูบบุหร่ีเปนประจําทําใหเกิดความคุนเคยและเลียนแบบ  รวมกับการอยากทดลองเพราะความ
อยากรูอยากเหน็ จึงมีการแอบนํากนบหุร่ีของคนในบาน  หรือซ้ือมาลองสูบเองหรือลองสูบในหมูเพื่อน ๆ
(สุภาพร  ทองศรี,2543) 
 

เยาวชนมีเพื่อนหรือเพื่อนสนิทสูบบุหร่ี  รอยละ 60.3    ซ่ึงปจจัยที่สําคญัมากและพบวาเปนตวัชัก
นําไปสูการเริม่ตนสูบบุหร่ีคร้ังแรกของเยาวชน  คือ  การมีเพื่อนสูบบุหร่ี  และการที่เพื่อนชวนใหสูบบุหร่ี  
การที่เยาวชนอยูในระยะวยัรุนเริ่มเปนอิสระจากพอแมและหันมาใกลชิดกับเพื่อนมากขึ้น  เมื่อมีเพื่อนสูบ
บุหร่ีโอกาสที่จะถูกชวนและสูบบุหร่ีตามเพื่อนจึงมีมาก  โดยเฉพาะในรายที่ขาดทักษะในการปฏิเสธคํา
ชวนดังกลาว  นอกจากนี้การที่เยาวชนมีทศันคติและคานิยมตอการสบูบุหร่ีอยางไมถูกตอง  เชน  คิดวา
บุหร่ีเปนสิ่งทีช่วยลดความเครียด  แสดงถึงความเปนผูใหญ  ชวยเพิ่มความมั่นใจ  ไมเชื่อวาการสบูบุหร่ีจะ
ทําใหตนปวยเปน (อรทัย  ล้ิมตระกูล ,2534) 

 

 การไดรับควนับุหร่ีจากผูที่สูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอยางแนนอนรอยละ  75.5  และ 
ใน 7 วันมีผูสูบบุหร่ีในบานทุกวันรอยละ  29.1  และทราบวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ 
 

 การเลิกสูบบุหร่ีพบวาเยาวชนตองการเลิกสูบบุหร่ีรอยละ  56.2   ในชวง 1 ปที่ผานมาพยายามเลิก
สูบบุหร่ี  1  คร้ังรอยละ  60.0 และคิดวาสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดถาตองการเลิกรอยละ  90.8  สอดคลองกับ
การศึกษาของยุพยงค  เชีย่วบํารุงเกียรติ  (2538)  กลุมที่เลิกบุหร่ีมากอนสวนใหญเลิกสูบมาแลวจํานวน  1  
คร้ัง  แตมีบางสวนเลิกไมสําเร็จเพราะเพื่อนหรือผูที่อยูใกลชิดยังคงสบูบุหร่ีอยู  สาเหตุมาจากเยาวชนมี
สภาพจิตใจที่ไมเขมแข็งพอ  ไมเปนตวัของตัวเองและมีอาการติดบุหร่ีอยู  ดังนัน้พอจะเลิกสูบบุหร่ีแตเหน็
คนอื่นสูบก็ยังคงอยากจะสูบอีก  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของบุศยา  ณ  ปอมเพชร (2539)  การมีเพื่อน
สนิทในวิทยาลัยสูบบุหร่ีและการไดรับการวากลาวตกัเตอืนจากผูปกครองมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี 
 

สําหรับผูที่เคยสูบบุหร่ีและปจจุบันเลิกแลว  ระยะเวลาที่เลิกสูบ 2 ป รอยละ 20.4  วัตถุประสงค
หลักที่ทําใหตดัสินใจเลิกสูบบุหร่ีคือ สุขภาพ  รอยละ  69.4  สอดคลองกับนิพนธ  กลุนิตย (2538)  การ
เลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนภายในปจจยัเชิงสุขภาพที่มีผลตอการเลิกสูบบุหร่ี เพราะ ทราบวาในบุหร่ีมี
สารพิษ  ทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสงูและโรคมะเร็งปอด สําหรับปจจัยเชิงนโยบายคือ มีกฎหาม 
สูบบุหร่ีในโรงเรียนและเหน็คําเตือนขางซองบุหร่ีเกี่ยวกับสุขภาพและหามจําหนายบุหร่ีแกเด็กอาย ุ
ต่ํากวา18  ป 
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2.  ความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวดั
ระนอง   ดังนี้ 
  

2.1  คุณลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนจังหวัดระนอง พบวา   เพศ  
และ การสูบบุหร่ีของเพือ่นสนิทมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติ(p<0.001) ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนอยางมนีัยสําคัญ
ทางสถิติ(p<0.01) สอดคลองกับการศึกษาจีรพร  สรอยสุวรรณ(2540)  ที่ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายในสถาบันราชภัฎในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบวา ช้ันป
การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  สวนอายุ  การสูบบุหร่ีของพอ การสูบบุหร่ีของแมไม
มีความสัมพันธกับมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 

 

2.2  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนกบัการไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีในรอบ  30  วันที่
ผานมา  พบวา  การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีในรอบ  30  วันที่ผานมากับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  เมื่อ
ไปงานแขงขันกีฬา  งานเทศกาลตาง ๆ  คอนเสิรตหรืองานชุมนุม  พบเห็นชื่อยีห่อบหุร่ีในรายการแขงขัน
กีฬาหรือรายอืน่ ๆ  ทางโทรทัศน  พบเหน็การโฆษณาบหุร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ีในหนังสือพมิพหรือ
นิตยสาร  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)   พบเหน็ขอความ
รณรงคหามสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตาง ๆ เชน  โทรทัศน  วิทยุ  ปายโฆษณา   พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีบน
แผนปายโฆษณา  มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ(p<0.01)  และเมื่อ
ชมโทรทัศน  วีดิโอหรือภาพยนตร  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)     

 

2.3  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนกบัภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของเยาวชน พบวา  มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
(p<0.05)     
 

 2.4  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนกบัการสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียน  พบวา ในระหวางป
การศึกษาทีแ่ลวไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ีอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
(p<0.001)   ในระหวางปการศึกษาที่แลว  ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผล กระทบ  จากการสูบ
บุหร่ี  เชน ทําใหฟนมสีีเหลือง  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.01)   และในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว  มกีารอภิปรายในหองเรียนเกี่ยวกับทําไมคนอายุรุนเดยีวกัน
จึงสูบบุหร่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

 

สรุป  ปจจยัทีม่ีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  ไดแก    เพศ  ระดับการศึกษา  เพื่อน
หรือเพื่อนสนทิที่สูบบุหร่ี  ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี   การไดรับสื่อเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีในรอบ 30 วันที่
ผานมา    ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีและ  การสอนเกี่ยวกบับุหร่ีในโรงเรียน   
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 

จากการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูเกี่ยวของ  เชน  ผูปกครอง  ครู  อาจารย  
สถาบันการศึกษา  และหนวยงานที่เกีย่วของกับการใหความรูและปรบัเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี  ดังนี ้

 

1.  เนื่องจากอายุที่เร่ิมสูบบุหร่ีสวนมากจะอยูในชวง 12-15  ป  ดังนัน้เพื่อเปนการปองกันการสูบ
บุหร่ีของเยาวชนในโรงเรียน  ความมีการใหความรู  เนื้อหาที่สอนควรครอบคลุมความรูในเรื่องโทษและ
อันตรายอันเนือ่งมาจากการสูบบุหร่ีที่มีตอตนเองและผูอ่ืน  รวมถึงผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว  
เพื่อใหเยาวชนเกิดความรู  ความเขาใจ  เปนการเสริมสรางทัศนคติที่ถูกตองตอการสูบบุหร่ี  เพื่อปองกัน
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในอนาคต 

 

2. ควรมีกิจกรรมรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ีอยางตอเนื่องในโรงเรียนระดับตาง ๆ เพื่อใหนกัเรียน
มีความตอเนื่องในการเขารวมกิจกรรม   และโรงเรียนควรสนับสนุนใหมีการจดัตั้งชมรมผูไมสูบบุหร่ีใน
โรงเรียน  และมีกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียน  เยาวชนและครอบครัว  ในการความสามารถของ
ตนเองในการไมสูบบุหร่ีไมวาจะเปนทกัษะชีวิต  ทักษะการปฏิเสธ  หาแนวทางปองกันหรือลดพฤติกรรม
การสูบบุหร่ีของเยาวชน  รวมทั้งการเผยแพรความรู  ขาวสารเกี่ยวกบับุหร่ีอยางตอเนื่อง  เพื่อกระตุนให
นักศึกษาตระหนักถึงพษิภยัของบุหร่ี  และมีทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสมเกี่ยวกับบุหร่ี 

 

3.  เผยแพรความรูเกี่ยวกับบหุร่ี  โทษและอันตราย  ผานทางสื่อตาง ๆ เชน  วิทยุ  โทรทัศน  ใหมี
ความละเอียดของเนื้อหามากขึ้น  เพราะเปนสื่อที่ผูรับสามารถจดจําไดดี   

 

3.  บิดา  มารดา  หรือผูปกครองควรใหความดแูลเอาใจใสในการคบเพื่อนของเยาวชน   เพราะ
เมื่อเยาวชนคบเพื่อนที่สูบบุหร่ีอาจนําเยาวชนไปสูการเริม่สูบบุหร่ีได  ควรติดตามพฤติกรรมของบุตร
หลานกับทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ  และควรมีการปฏิบัติตนเปนตัวอยางทีด่ีใหแกเยาวชนและควรให
เวลาดูแลเอาใจใส  ตรวจตราใกลชิดเรื่องการสูบบุหร่ีของลูก 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

 1. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลตอตอ ความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน  
เชน  สภาพครอบครัว  ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

2.  ควรศึกษาอทิธิพลของการสูบบุหร่ีที่จะนาํไปสูการเสพสารเสพติดอื่น ๆ 
 

3.  ควรมีการวจิัยเชิงคณุภาพโดยแยกประเด็นปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน 
ออกมาศึกษาเพิ่มเติมเพราะจะทําใหสามารถศึกษาในแตละตัวแปรไดครอบคลุมและพบขอเท็จจริงที่
ตองการศึกษา  เชน  ศึกษาเฉพาะการคบเพือ่นของเยาวชนที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
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4.  ศึกษาอิทธิพลของสื่อที่ใชในการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี  ที่มีผลตอการเลิกสูบบุหร่ีของ
เยาวชน 

 

   5.  นําเยาวชนที่ติดบุหร่ีมาเขาคายเยาวชนรุนใหม   หางไกลบุหร่ี  เพื่อลด  ละ  เลิก  บุหร่ีใน
เยาวชน 
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แบบสอบถามการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน  
โครงการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน จังหวัดระนอง” นี้เปนความรวมมือระหวาง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทําการสํารวจพรอมกันใน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต ระนอง 
แมฮองสอน ชัยภูมิ ตรัง และเพชรบูรณ ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการเฝาระวังและการดําเนินการเพื่อการควบคุม
ยาสูบทั้งในระดับจังหวัด และในระดับประเทศตอไป 

การสํารวจนี้ ใหความสําคัญยิ่งตอประเด็นจริยธรรม คณะผูวิจัยจังหวัดระนอง ยืนยันวาขอมูลเหลานี้
จะถูกนําเสนอเปนภาพรวมที่ไมสงผลกระทบใดๆ ตอผูตอบเปนรายบุคคลและสถาบันการศึกษา ในระหวาง
การเก็บขอมูล นักเรียนจะมีสิทธิปฏิเสธการเขารวมใหขอมูล หรือยุติการตอบแบบสอบถามได โดยไมสงผล
กระทบใดๆ 

แบบสอบถามนี้ มี 9 หนา ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 58 ขอ แบงเปน 7 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1 คําถามที่เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี     13  ขอ 
สวนที่ 2 ความรูและทัศนคตติอการสูบบุหร่ี    17  ขอ 
สวนที่ 3 การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง    4  ขอ 
สวนที่ 4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี     6  ขอ 
สวนที่ 5 ความรูจากขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบบุหร่ี   10  ขอ 
สวนที่ 6 การสอนเกี่ยวกับบหุร่ีในโรงเรียน    4  ขอ 
สวนที่ 7 ขอมูลสวนบุคคล      4  ขอ 

โดยแตละขอถามใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย √ ลงใน  หรือเติมขอความใหสมบูรณในชองวางที่ตรง
กับความจริงหรือความคิดเหน็ 

ขอใหนักเรียนตรวจทานวาไดมีการตอบคําถามครบถวนสมบูรณกอนนําสงผูวิจัย  หากมีขอสงสัย
ประการใด สามารถติดตอไดที่ นางสาวเรณู   บุญจันทร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง   9  ถนนกําลัง
ทรัพย  ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  เบอรโทรศัพท  081-8937961 

ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
 
…………………………………. 
    (นางสาวเรณู  บุญจันทร)                               
      หัวหนาโครงการวิจยั 
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คําชี้แจง คําถามเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ี ในสวนที่ 1–7 ใหหมายถึงบหุร่ีซองที่ผลิตจากโรงงานทัง้    
              ภายในประเทศและตางประเทศ ยกเวนขอที่ 11 ในสวนที่ 1  
 

สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
1. ทานเคยลองสูบบุหร่ีแมเพียง 1 หรือ 2 คร้ังหรือไม  

 1. เคย      2. ไมเคย (ขามไปตอบสวนที่ 2) 
2. ทานสูบบุหร่ีคร้ังแรกเมื่ออายุ…………ป 
3. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานสูบบุหร่ีกี่วนั 

 1) 1 – 2 วัน    2) 3 – 5 วัน    3) 6 – 9 วัน 

 4) 10 – 19 วัน    5) 20 – 29 วัน   6) ทุกวนั 

 7) ไมสูบในชวง 30 วันทีผ่านมา 
4. ในชวง 30 วันที่ผานมา ในวันที่ทานสูบบุหร่ี ทานสูบบุหร่ีกี่มวนตอวัน  

 1) นอยกวา 1 มวนตอวัน  2) 1 มวนตอวัน  3) 6 – 10 มวนตอวัน    

 4) 11 – 20 มวนตอวัน   5) 21 มวนขึ้นไป  6) 2-5 มวนตอวัน  
5. ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยปกติทานไดบุหร่ีมาสูบอยางไร (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 

 1. ซ้ือจากหางสรรพสินคา    2. ซ้ือจากรานสะดวกซื้อ  

 3. ซ้ือจากรานขายของชํา   4. ซ้ือจากเครื่องขายบุหร่ีอัตโนมัติ 

 5. ฝากใหผูอ่ืนซื้อแทน    6. ขอจากผูอ่ืน  

 7. ผูอ่ืนใหบุหร่ี    8. ไดมาโดยวิธีการอื่น ระบุ.................. 

 9. ไมเคยไดบุหร่ีมาสูบในชวง 30 วันทีผ่านมา 
6. ในชวง 30 วันที่ผานมา โดยปกติทานสบูบุหร่ียี่หอใด  

 1. ระบุยี่หอ...............................  2. ยี่หอใดกไ็ด   3. ไมทราบยี่หอ 

 4. ไมสูบในชวง 30 วันทีผ่านมา 
7. โดยปกตทิานจายเงนิซื้อบุหร่ีชนิด 1 ซอง/ บุหร่ี 20 มวน ในราคาเทาไหร  

 1. ระบุราคา............................. บาท 

 2.  ไมไดซ้ือบุหร่ี หรือ ไมไดซ้ือบุหร่ีทัง้ซอง 
8. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานจายเงินซื้อบุหร่ีเทาไหร 

 1. ระบุราคา............................. บาท 

 2. ไมเคยจายเงินเอง 

 3. ไมไดซ้ือบุหร่ีในชวง 30 วันที่ผานมา    
9. โดยปกติทานไดรับเงินคาใชจาย เดือนละ.........................บาท  
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10. ในชวง 30 วันที่ผานมา มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหกับทานเนื่องจากอายุของทานไมถึง 
เกณฑกําหนดใชหรือไม  

 1. ไมเคยซือ้บุหร่ีเองในชวง 30 วันที่ผานมา  

 2. ใช  มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดทกุครั้ง  

 3. ใช  มีผูปฏิเสธการขายบุหร่ีใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดบางครั้ง  

 4. ไมใช  มีผูขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑกําหนด 
11. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานเคยใชยาสบูรูปแบบอื่นนอกจากบหุร่ีหรือไม  

11.1 เคี้ยวยาเสน    1. ใช   2. ไมใช 

11.2 จุกยาฉุนขางกระพุงแกม  1. ใช   2. ไมใช 

11.3 สูบซิการ    1. ใช   2. ไมใช 

11.4 สูบบุหร่ีมวนเอง   1. ใช   2. ไมใช 

11.5 สูบไปป    1. ใช   2. ไมใช 

11.6 สูบฮุกการ/บารากู   1. ใช   2. ไมใช 
12. โดยปกติทานสูบบุหร่ีที่ใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 

 1. ที่บาน    2. ที่โรงเรียน  

 3. ที่บานเพือ่น   4. ในงานสงัคม 

 5. ที่สาธารณะ (เชน สวนสาธารณะ, ศูนยการคา, มุมถนน) 

 6. อ่ืนๆ ระบุ........................................................................ 
13. ทานเคยสบูบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชาหรือไม  

 1. ไมเคยสบูบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 

 2. ใช  ในบางครั้งสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 

 3. ใช  ปกตจิะสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 
 

สวนท่ี 2 ความรูและทัศนคติตอการสูบบุหรี่  
14. บุคคลเหลานี้สูบบุหร่ีหรือไม 

 14.1 พอ                1. สูบ    2. เคยสูบ แตเลิกแลว     3. ไมสูบ   4. ไมทราบ 

14.2 แม   1. สูบ    2. เคยสูบ แตเลิกแลว     3. ไมสูบ   4. ไมทราบ 

14.3 เพื่อนสนทิ  1. สูบ    2. เคยสูบ แตเลิกแลว     3. ไมสูบ   4. ไมทราบ 
15. ถาเพื่อนหรือเพื่อนสนิทของทานชวนใหสูบบุหร่ี ทานจะสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. ไมสูบอยางแนนอน    2. อาจจะไมสูบ 

 3. อาจจะสบู     4. สูบอยางแนนอน 
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16. มีใครในครอบครัวของทานเคยพดูถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีกับทานหรือไม  

 1. มี      2. ไมมี 
17. ในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนา ทานคิดวาจะสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. ไมสูบอยางแนนอน    2. อาจจะไมสูบ 

 3. อาจจะสบู     4. สูบอยางแนนอน 
18. ในอีก 5 ปขางหนา ทานคิดวาจะสูบบหุร่ีหรือไม  

 1. ไมสูบอยางแนนอน    2. อาจจะไมสูบ 

 3. อาจจะสบู     4. สูบอยางแนนอน 
19. ถามีใครสักคนเริ่มสูบบุหร่ี ทานคิดวาจะเปนการยากหรือไมในการเลิกสูบบุหร่ี  

 1. ไมยากอยางแนนอน   2. อาจจะไมยาก 

 3. อาจจะยาก     4. ยากอยางแนนอน 
20. ทานคิดวาเด็กผูชายสูบบหุร่ีมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูชายที่ไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. จํานวนไมแตกตางกัน 
21. ทานคิดวาเด็กผูหญิงสูบบุหร่ีมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูหญิงที่ไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. จํานวนไมแตกตางกัน 
22. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหผูสูบบุหร่ีมีความรูสึกผอนคลายมากกวาหรือนอยกวาผูไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. ไมแตกตางกัน 
23. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเดก็ผูชายที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหร่ี  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. ไมแตกตางกัน 
24. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหเดก็ผูหญิงที่สูบบุหร่ีดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไม 
       สูบบุหร่ี 

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. ไมแตกตางกัน 
25. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนกัตวัเพิ่มหรือลดลง  

 1. น้ําหนกัตัวเพิ่ม   2. น้ําหนกัตัวลดลง  3. น้ําหนกัตัวไมเปลี่ยนแปลง 
26. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของทานหรือไม  

 1. ไมอันตรายอยางแนนอน   2. อาจจะไมอันตราย 

 3. อาจจะอนัตราย    4. อันตรายอยางแนนอน 
27. ทานจะเลกิคบกับเพื่อนที่สูบบุหร่ีหรือไม  

 1. ไมเลิกคบ     2. เลิกคบบางคน 

 3. เลิกคบเปนสวนใหญ   4. เลิกคบทั้งหมด 
 
 



 

 

74

28. เมื่อทานเหน็ผูชายคนหนึง่สูบบุหร่ี ทานมีความคิดอยางไรกับผูชายคนนั้น (เลือกตอบเพียง 1 ขอ 
       เทานั้น) 

 1. ขาดความมั่นใจ    2. โง 

 3. เปนผูลมเหลว    4. เปนผูประสบความสําเร็จ 

 5. ฉลาดหลักแหลม    6. เปนผูมีประสบการณมาก 
29. เมื่อทานเหน็ผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหร่ี ทานมีความคิดอยางไรกับผูหญิงคนนั้น (เลือกตอบเพียง 1 ขอ 
       เทานั้น) 

 1. ขาดความมั่นใจ    2. โง 

 3. เปนผูลมเหลว    4. เปนผูประสบความสําเร็จ 

 5. ฉลาดหลักแหลม    6. เปนผูมีประสบการณมาก 
30.ทานคิดวาชีวิตจะยืนยาวไดหรือไม หากเลิกสูบบุหร่ีไดภายใน 1-2 ปนี ้ 

 1. ไมไดอยางแนนอน    2. อาจจะไมได 

 3. อาจจะได     4. ไดอยางแนนอน 
 

สวนท่ี 3 การไดรับควันบุหรีจ่ากผูสูบบุหรีข่างเคียง  
31. ทานคิดวาการไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ี จะเปนอนัตรายตอตวัทานหรือไม  

 1. ไมอันตรายอยางแนนอน   2. อาจจะไมอันตราย 

 3. อาจจะอนัตราย    4. อันตรายอยางแนนอน 
32. ในชวง 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีผูสูบบหุร่ีในบานของทาน  

 1) ไมม ี    2) 1 – 2 วัน   3) 3 – 4 วัน 

 4)  5 – 6 วนั     5) มีทุกวนั 
33. ในชวง 7 วันที่ผานมา มีกี่วันที่มีผูสูบบหุร่ีอยูใกลทานในสถานที่อ่ืนนอกจากบานของทาน 

 1) ไมม ี    2) 1 – 2 วัน   3) 3 – 4 วัน 

 4) 5 – 6 วัน     5) มีทุกวนั 
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34. ทานทราบหรือไมวามกีฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่ตอไปนี ้
สถานที่ 1) ทราบ 2) ไมทราบ 

34.1 รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ แตจัดเขตสูบบุหร่ีได   
34.2 บนรถประจําทาง/ รถสาธารณะ   
34.3 สถานีขนสง   
34.4 สถานบันเทิง (ผับ บาร)   
34.5 บริเวณตลาดสด ตลาดนัด    
34.6) โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (100%)   
34.7) สนามเดก็เลนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (100%)   
34.8) สวนสาธารณะ   
34.9) ศาสนสถาน (เชน วัด มัสยิด โบสถ เปนตน)   
34.10) โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา   

 

สวนท่ี 4 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหรี่  
 

สวนท่ี 4.1 ตอบเฉพาะผูสูบบุหรี่ 
35. ทานคิดวาจะเลิกสูบบุหร่ีตอนนี้ใชหรือไม  

 1. ใช     2. ไมใช 
36. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. เคย ระบุ...........คร้ัง    2. ไมเคย (ขามไปตอบขอ 41) 
37. ทานคิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดหรือไม ถาทานตองการเลิกสูบบุหร่ี  

 1. ได      2. ไมได 
38. ทานเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคาํแนะนําในการเลิกสูบบุหร่ีหรือไม  

 1. เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุร่ีหรือผูเชี่ยวชาญ 

 2. เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากเพื่อน 

 3. เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว 

 4. เคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุร่ีหรือผูเชี่ยวชาญ 
         และจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัว 

 5. ไมเคยไดรับความชวยเหลือ 
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สวนท่ี 4.2 ตอบเฉพาะผูท่ีเคยสูบบุหรี่ และปจจุบันเลิกสูบแลว 
39. ระยะเวลานานเทาใดแลวที่ทานเลิกสบูบุหร่ี  

 1) 1 – 3 เดอืน     2) 4 – 11 เดือน   

 3) 1 ป      4) 2 ป    

 5) 3 ป หรือนานกวานั้น 
40. อะไรคือวตัถุประสงคหลักที่ทําใหทานตัดสินใจเลิกสูบบุหร่ี (เลือกคําตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 

 1. สุขภาพ      2. ประหยดัเงิน 

 3. ครอบครัวไมชอบใหสูบบุหร่ี   4. เพื่อนไมชอบใหสูบบุหร่ี 

 5. บทลงโทษที่รุนแรงของโรงเรียน  6. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี 

 7. อ่ืน ๆ ระบุ.................................. 
สวนท่ี 5 ความรูจากขอความในสื่อเก่ียวกับการสูบบุหรี่  
41. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเหน็ขอความเกีย่วกับการรณรงคหามการสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตาง ๆ มาก
นอยเพยีงใด (เชน โทรทัศน วิทย ุปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร เปนตน) 

 1. พบมาก     2. พบนอย    3. ไมพบเลย 
41.1 ทานคิดวา ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีภาพใดทําใหทานไมอยากสูบบุหร่ี (เลือกตอบ 1 รูปเทานั้น) 

 

 
 ภาพที่ 1 

 

 
 ภาพที่ 2 

 

 
 ภาพที่ 3 

 

 
 ภาพที่ 4 

 

 
 ภาพที่ 5 

 

 
 ภาพที่ 6 

 

 
 

 ภาพที่ 7 

 

 
 

 ภาพที่ 8 

 

 
 

 ภาพที่ 9 
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42. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานไปงานแขงขันกฬีา คอนเสิรต งานชุมนุม หรือ งานสังคม ทานพบเห็น
ขอความใดๆ ที่เกี่ยวของกับการหามสูบบุหร่ีบอยเพยีงใด  

 1. ไมเคยไปงานดังกลาว    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง    4. ไมเคยพบเห็นเลย 
43. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร ทานพบเห็นนักแสดงสูบบหุร่ีบอย
เพียงใด  

 1. ไมเคยชมสื่อดังกลาว    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง     4. ไมเคยพบเห็นเลย 
44. ทานมีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผา ท่ีมียี่หอบหุร่ีติดอยูหรือไม  

 1. มี ระบุยีห่อ....................  2. ไมมี   3. ไมทราบ/ ไมแนใจ 
45. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเหน็ชื่อยี่หอบุหร่ีในรายการแขงขันกีฬา หรือรายการอื่นๆ ทางโทรทัศน 
บอยเพียงใด 

 1. ไมเคยชมโทรทัศน    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง   4. ไมเคยพบเห็นเลย 
46. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีบนแผนปายโฆษณา บอยเพยีงใด 

 1. ไมเคยเหน็ปายโฆษณา  2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง   4. ไมเคยพบเห็นเลย  
47. ในชวง 30 วันที่ผานมา ทานพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีหรือสงเสริมการขายบุหร่ี ในหนังสือพิมพหรือ
นิตยสาร บอยเพียงใด 

 1. ไมเคยเหน็สื่อดังกลาว  2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง   4. ไมเคยพบเห็นเลย  
48. ในชวง 30 วันที่ผานมา เมื่อทานไปงานแขงขันกฬีา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต หรืองานชุมนมุ ทานพบ
เห็นการโฆษณาบุหร่ีบอยเพียงใด  

 1. ไมเคยไปงานดังกลาว  2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง   4. ไมเคยพบเห็นเลย 
49. ทานเคยไดรับแจกบหุร่ีฟรี หรือตัวอยางบุหร่ีจากตวัแทนบริษัทบุหร่ีหรือไม  

 1. เคย    2. ไมเคย 
 

สวนท่ี 6 การสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในโรงเรียน  
50. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี หรือไม  

 1. ไดรับ     2. ไมไดรับ    3. ไมแนใจ 
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51. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานมีการอภิปรายในหองเรียนเรื่องเกีย่วกับทําไมคนอายุรุนเดียวกับทานจึง
สูบบุหร่ีหรือไม  

 1. มี     2. ไมมี   3. ไมแนใจ 
52. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบหุร่ี เชน ทํา
ใหฟนมีสีเหลือง มีกล่ินปาก และสาเหตุของรอยเหี่ยวยน เปนตน หรือไม  

 1. ไดรับ     2. ไมไดรับ    3. ไมแนใจ 
53. ทานมีการอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่ง ในบทเรยีนครั้งลาสุด เมื่อไหร 

 1. ไมเคยมกีารอภิปราย    2. ภาคการเรียนนี ้  

 3. ภาคการเรียนที่ 1 ของปที่แลว   4. ภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว  

 5. มากกวา 1 ป ที่ผานมา 
 

สวนท่ี 7 ขอมูลสวนตัวของทาน  
54. อายุ………ป 
55. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 
56. ทานกําลังศึกษาอยูระดับใด 

 1. มัธยมศึกษาปที่ 1    2. มัธยมศึกษาปที่ 2   3. มัธยมศึกษาปที่ 3 

 4. มัธยมศึกษาปที่ 4   5. มัธยมศึกษาปที่ 5   6. มัธยมศึกษาปที่ 6 

 7. ปวช. ป 1              8. ปวช. ป 2    9. ปวช. ป 3 
57. บุคคลที่พกัอาศัยในบาน ปจจุบันมใีครสูบบุหร่ีหรือไม 

  1. มี (ตอบขอ 57.1 และ 57.2)  2. ไมมี (ยุตกิารตอบแบบสอบถาม) 
 57.1 จํานวนคนที่สูบบุหร่ี (ไมนับรวมตวัทาน) ............ คน 
 57.2 ผูที่สูบบุหร่ีปจจุบันในครอบครัวมีความสัมพันธอยางไรกับตวัทาน  

        (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1. พอ     

 2. แม 

   3. พี่ชาย/ นองชาย  ระบุ ...................... คน 

   4. พี่สาว/ นองสาว  ระบุ ...................... คน 

   5. ลุง/ ปา/ นา/ อา  ระบุ ...................... คน 

   6. ปู/ ยา/ ตา/ ยาย  ระบุ ...................... คน 
**************************************************** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ                                          เรณู  บุญจันทร 

 

วัน เดือน ปเกิด                     20 กรกฎาคม 2510 

 

สถานที่เกิด     จังหวัดระนอง ประเทศไทย 

 

ประวัติการศึกษา                   วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2528 – 2530 

                                                    ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ ระดับตน  
                                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2535 - 2537 

                                                   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)   

                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2541 - 2543  

                                                    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) 

 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานในปจจุบัน   กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 

                                                                  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดระนอง 

                                                                 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ                                          รัชน ี   กิติพงษพิศาล 

 

วัน เดือน ปเกิด                      23  สิงหาคม 2493 

 

สถานที่เกิด             จังหวัดระนอง ประเทศไทย 

 

ประวัติการศึกษา                    กรมการแพทยทหารเรือ  พ.ศ.2520 – พ.ศ.2522 

                                                    ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภอนามัย  
                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2523 - 2531  

                                                    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) 

 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานในปจจุบัน   กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 

                                                                  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดระนอง 

                                                                 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ                                          นพวรรณ    เลิศการณ 

 

วัน เดือน ปเกิด                      29  สิงหาคม 2503 

 

สถานที่เกิด            จังหวัดระนอง ประเทศไทย 

 

ประวัติการศึกษา                   วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลาง  พ.ศ. 2521 – 2523 

                                                    ประกาศนียบัตทันตาภิบาล  
                                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2535 - 2537 

                                                   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)   

                                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ.ศ. 2541 - 2543  

                                                    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) 

 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานในปจจุบัน   กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 

                                                                  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดระนอง 

                                                                 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 
 


