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ค าน า 

ผลจากการส ารวจการสูบบุหรี่ในปี พ.ศ. 2550  โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจังหวัดปัตตานีมี
อัตราการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับ สองของประเทศ  จึงได้มีการด าเนินการ โครงการวิจัยการประเมิน
สถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยโดยศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดยมีระยะเวลาการในการด าเนินการ 2 ปี  ส าหรับรายงานฉบับนี้เป็น
ผลจากการส ารวจอัตราการสูบบุหรี่  การรับรู้ และการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ใน ปีแรก  ช่วง
ระยะเวลาในการด าเนินการโครงการระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2556  การส ารวจ
ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง  5 กลุ่ม คือ ประชาชนทั่วไป  เจ้าหน้าที่รัฐ  
ผู้ประกอบการ  นักเรียน และผู้น าชุมชนหรือผู้น าศาสนา ทุกอ าเภอในจังหวัดปัตตานี  และด าเนินการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เขิงลึกในกลุ่มผู้ท างานด้านการควบคุมยาสูบ  เพื่อประเมินต้นทุนเดิม
ของจังหวัดปัตตานีเกี่ยวกับ นโยบาย กลยุทธ์ การด าเนินงาน  งบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากการด าเนินการตามนโยบายเขตปลอดบุหรี่  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวด าเนินการ
ก่อนที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดปัตตานี จะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรณรงค์หรือส่งเสริมให้
ประชาชนรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ รวมทั้งกิจกรรมที่ช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ใน
จังหวัดปัตตานี  ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากรายงานการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ระบุให้ทราบถึง
สถานการณย์าสูบในพ้ืนที่ และการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะของประชาชนกลุ่มต่าง 
ๆ ในจังหวัดปัตตานี  รวมทั้งข้อมูลต้นทุนเดิมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านยาสูบ ทั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจัย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเป็นฐานข้อมูลส าหรับการ
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ยาสูบในจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อวางนโยบายในการด าเนินงานด้านการควบคุมยาสูบของจังหวัดปัตตานี
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์  คือ (1) เพื่อประเมินต้นทุนเดิมของการท างานเพ่ือควบคุมยาสูบในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี (2) เพ่ือส ารวจความคิดเห็น การรับรู้กฎหมาย ทัศนคติ  ความตระหนัก ของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องควันบุหรี่มือสองและนโยบายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ (3) เพ่ือประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ในจังหวัดปัตตานี (4) เพ่ือประเมินการบริโภคบุหรี่น าเข้าจากประเทศ
มาเลเซียในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และ ( 5) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็น  
ทัศนคต ิความตระหนักกับการปฏิบัติตามกฎหมายในสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่  

ด าเนินการวิจัยแบบภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 กลุ่ม  ประกอบด้วย 
ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน และผู้น าศาสนาหรือผู้น าชุมขน 2 รอบ คือ   รอบ
แรกในระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง มีนาคม 2555  จ านวน 1,762 ราย และรอบที่สองในระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2556 จ านวน 2,009 ราย นอกจากนี้สัมภาษณ์บุคลากรที่ท างานด้านการควบคุม
ยาสูบจ านวน 30 คน จากทุกอ าเภอ ในจังหวัดปัตตานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม และแบบสังเกต ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยการทดสอบไคสแควร์ และวิเคราะห์หลายตัวแปรด้วย
สมการถดถอยโลจีสติก ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)   

ผลการศึกษาในการส ารวจรอบแรก  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีอายุโดยเฉลี่ย 28.413.7 ปี  สูบบุหรี่  

ร้อยละ 24.5 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อย  7.7  อายุเฉลี่ยที่สูบบุหรี่ครั้งแรก คือ 17.1  4.7 ปี  อายุ

เฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า คือ 18.9  5.5 ปี  ในกลุ่มผู้ที่เคยสูบบุหรี่  สูบบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย 
ร้อยละ 65.2  สูบบุหรี่จากประเทศมาเลเซีย (บุหรี่หนีภาษี) ร้อยละ 38  สูบใบจาก ร้อยละ 42  สูบยาเส้น 
ร้อยละ 38.3 ก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 86.5  หากพบเห็นป้ายห้ามสูบ
โดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 79.3  กลุ่มตัวอย่าง รับรู้สถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่สูงสุด คือ 
โรงพยาบาล ร้อยละ 74.4 รองลงมา คือ โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ร้อยละ 64.4 ส่วน ตลาด กลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้ว่าเป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่ต่ าสุด คือ ร้อยละ 21.7  กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามี กฎหมายห้าม
กฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด ร้อยละ 82.7 รองลงมา คือ  ผู้ที่สูบบุหรี่ในที่ห้าม
สูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 77.4  ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพที่กลุ่มตัวย่าง
รับรู้สูงสุด คือ  ท าให้เป็นมะเร็งปอด  ร้อยละ 93.4 รองลงมา ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 92.2  กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ การมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยระบุว่าเห็นด้วย
สูงสุด ร้อยละ 87.2 รองลงมา คือ ควรมีการประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่  
ร้อยละ 86.5   ส าหรับการวิเคราะห์หลายตัวแปร พบว่า การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย การ
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รับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ และทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่มี
ความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่   

ผลการศึกษาในรอบที่สอง  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีอายุโดยเฉลี่ย 28.2  13.0 ปี  สูบบุหรี่  ร้อย

ละ 26.4  เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อย 5.3  อายุเฉลี่ยที่สูบบุหรี่ครั้งแรก คือ 17.2  4.9 ปี  อายุเฉลี่ยที่

เริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า คือ 18.9  5.2 ปี  ในกลุ่มผู้ที่เคยสูบบุหรี่  สูบบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย ร้อยละ 
70.6  สูบบุหรี่จากประเทศมาเลเซีย (บุหรี่หนีภาษี) ร้อยละ 42.4  สูบใบจาก ร้อยละ 44.6 สูบยาเส้น ร้อย
ละ 43.8  ก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 82.8 หากพบเห็นป้ายห้ามสูบโดย
ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างรับรู้สถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่สูงสุด คือ โรงพยาบาล 
ร้อยละ 69.9 รองลงมา คือ โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ร้อยละ 62.7  ส่วน ตลาด กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่า
เป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่ต่ าสุด คือ ร้อยละ 26  กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมายห้ามกฎหมายห้ามขายบุหรี่
ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด ร้อยละ 78.1 รองลงมา คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มี
โทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 74.5    ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพที่กลุ่มตัวย่างรับรู้สูงสุด คือ  ท าให้เป็น
มะเร็งปอด  ร้อยละ 90.8 รองลงมา ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 89 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการก าหนดเขต
ปลอดบุหรี่ คือ การมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  และควรมีการประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่โดยระบุว่าเห็นด้วยสูงสุด ร้อยละเท่ากัน คือ 86.3  ส าหรับการวิเคราะห์หลาย
ตัวแปร พบว่า อ าเภอท่ีอยู่    การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  และการรับรู้ผลจากการสูบบุหรี่
ต่อสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่   

ผลการวิเคราะห์หลายตัวแปรจากข้อมูลที่ส ารวจทั้งสองรอบ เฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ พบว่า 
รอบปทีี่ท าการส ารวจ   อ าเภอที่อยู่  รายรับต่อเดือน  และการรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายมี
ความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่   

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ พบว่า มีการสนับสนุนนโยบาย
และกลยุทธ์ในการท างาน แต่ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีงบประมาณไม่เฉพาะเจาะจงในการควบคุมยาสูบ 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เคารพกฎหมาย  ขาดการการท างานท่ีเป็นเครือข่าย 
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Abstract 

This study aimed to (1) evaluate the existing resources for tobacco control in 
Pattani Province (2) investigate law perception, attitude and awareness of second hand 
smokers and policy for smoke-free public places (3) evaluate compliance with smoke-free 
laws of people in Pattani province (4) evaluate consumption of imported Malaysian 
tobacco in Pattani Province and (5) identify factors associated with compliance with 
smoke-free laws. 

A cross-sectional study design was carried out. Data were collected from 5 groups 
including general population, entrepreneurs, government officers, students and religious 
or community leaders. There were two phases of data collection from all districts in 
Pattani province. In the first phase, a total of 1,762 subjects were interviewed during 
October 2011 to March 2012. A total of 2,009 subjects were interviewed during February 
to April 2013 for the second phase. Thirty personnel working in tobacco control were in-
depth interviewed. Guideline for in-depth interview, structure questionnaire and 
observational checklist were used for this study. Descriptive analysis was performed 
including percentage, mean and standard deviation. Chi-square test was used to identify 
factors associated with compliance with smoke-free laws. Multivariate analysis was 
performed by using logistic regression. Content analysis was performed for qualitative 
data.   

The results from the first phase showed that the average age of subjects was 

28.413.7 years, 24.5% were current smokers and 7.7% were ex-smokers. The average 

age of first smoking experience was 17.1  4.7 years and average age of regular smoking 

was 18.9  5.5 years. Smoking Thai, Malaysian, hand-rolled cigarette and chewing tobacco 
accounted for 65.2%, 38%, 42% and 38.3%, respectively. The smokers observed smoking 
ban sign before smoking 86.5%. 79.3% of smokers reported not smoking when they had 
seen smoking ban sign.  The highest perception of smoke-free public place was hospital 
accounted for 74.4% followed by school accounted for 64.4%. Market had the lowest 
perception as smoke-free public place accounted for 21.7%. The highest perception of 
tobacco control laws was prohibiting of selling cigarette to children aged less than 18 
years law accounted for 82.7% followed by 2,000 Baht fine for smoking in smoke-free 
public place law accounted for 77.4%. The highest perception of smoking effect on 
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health status was causing lung cancer accounted for 93.4% followed by causing bad 
breath accounted for 92.2%. 87.2% of subjects agreed with the law of health protection 
of non-smoker and 86.5% agreed of promoting smoke-free areas. The multivariate results 
showed that that the violation of smoke-free law was associated with perception of 
smoke-free public places, perception of tobacco control laws and attitude on smoke-free 
law. 

The results from the second phase revealed that the average age of subjects was 

28.2  13.0 years, 26.4 % were current smokers and 5.3 % were ex-smokers. The average 

age of first smoking experience was 17.2  4.9 years and average age of regular smoking 

was 18.9  5.2 years. Smoking Thai, Malaysian, hand-rolled cigarette and chewing tobacco 
accounted for 70.6 %, 42.4%, 44.6% and 43.8%, respectively. The smokers observed 
smoking ban sign before smoking 82.8%. There were 70% of smokers reported not 
smoking when they had seen smoking ban sign.  The highest perception of smoke-free 
public place was hospital accounted for 69.9% followed by school accounted for 62.7%. 
Market had the lowest perception as smoke-free public place accounted for 26%. The 
highest perception of tobacco control laws prohibiting of selling cigarette to children aged 
less than 18 years law accounted for 78.1% followed by 2,000 Baht fine for smoking in 
smoke-free public place law accounted for 74.5%. The highest perception of smoking 
effect on health status was causing lung cancer accounted for 90.8% followed by causing 
bad breath accounted for 89%. There were 86.3% of subjects agreed with the law of 
health protection of non-smoker with the same percent as agreed of promoting smoke-
free areas. The multivariate results showed that the violation of smoke-free law was 
associated with district, perception of smoke-free public place and perception of smoking 
effect on health status.  

The multivariate results from the combination of both surveys data showed that 
the violation of smoke-free law was associated with year of survey, district, income and 
perception of smoke-free public place.   

The in-depth interview results showed that working on tobacco control was 
supported by their institutes. However there was no specific budget for tobacco control. 
Low smoke-free laws enforcement and law violation of people were reported. Lack of 
working as networking was also the main problem. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคต่าง  ๆ หลายชนิด และท าให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัย
อันควร   ทั้ง ๆ ที่สามารถปูองกันได้  ทั่วโลกมีผู้ที่เสียชีวิตจากสาเหตุการสูบบุหรี่เกือบ 6 ล้านคนต่อปี 
(WHO, 2011) ในจ านวนนี้เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ หรือเคยสูบบุหรี่จ านวนมากกว่า 5 ล้านคน  และมากกว่า  
600,000 คน ที่ไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่ แต่ได้รับควันบุหรี่มือสอง  และภายในปี ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2568 
จะมีผู้ที่เสียชีวิตจากสาเหตุดังกล่าวถึงปีละ 8 ล้านคน กว่าร้อยละ 80 ของผู้สูบบุหรี่ทั่วโลก มีจ านวน
ประมาณหนึ่งล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลาง  ส าหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจาก
การสูบบุหรี่ปีละ  52,000 คน คาดว่าในอีก  20 ปี ข้างหน้าจะมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ  80,000 คน 
(ศุภกิจ, 2549)  โดยภาพรวมของประเทศ  ปี 2554 พบว่าประชากรไทยอายุตั้งแต่  15 ปีขึ้นไป มีสถานะ
เป็นผู้สูบบุหรี่ จ านวน  11.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ  21.4 จ าแนกเป็น ประชากรชาย  จ านวน 9.9 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ  41.7 และประชากรหญิง  จ านวน  1.6 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ  2.1 ตามล าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่  ปี 2554 กับปี  2552 พบว่ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  3.4 
ภาคใต้ภาคท่ีมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าภาคอ่ืน ๆ  (ศิริวรรณ และคณะ, 2555) 

ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสูบบุหรี่ และการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประชาชน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการลดอัตราการสูบบุหรี่  ดังเช่น ข้อเสนอแนะเพ่ือ
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ   จากผลการวิจัย   เรื่องวิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย   
(ชูชัย, 2537) คือ นโยบายขยายเขตปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข, ไม่ปรากฎปีพิมพ์ )  ในปี 
พ.ศ. 2535  ประเทศไทยได้ประกาศใช้ กฎหมายในการควบคุมยาสูบจ านวน 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีสาระส าคัญคือ ห้ามส่งเสริมการโฆษณาการขายทุกรูปแบบ การห้ามจ าหน่าย
บุหรี่กับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า  18 ปี (กระทรวงสาธารณสุข, 2546)  และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่
สูบบุหรี่ ที่ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  จากนั้นจึงมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ. 2545 
ก าหนดประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ต่อมาประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 19 ปี พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเป็นประเภทสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจัดเป็น 5 ประเภท คือ (1) สถานบริการสาธารณสุขและ
ส่งเสริมสุขภาพ  (2) สถานศึกษา (3) สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (4) ยานพาหนะและสถานี
ขนส่งสาธารณะ (5) ศาสนสถาน (กระทรวงสาธารณสุข, 2546)  
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ถึงแม้มีกฎหมายการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ แต่ก็ยังมีผู้ฝุาฝืนจ านวนมาก  ท าให้ผู้ที่ไม่ได้สูบ
บุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสองจากสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด ร้านอาหาร  สถานีขนส่งสาธารณะ  สถานที่
ท างาน  และในสถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น  เนื่องจากผู้สูบบุหรี่และประชาชนทั่วไป  ยังขาดความรู้  
ความเข้าใจถึงมาตรการทางกฎหมาย  หรือกฎระเบียบต่างๆ   การติดปูายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบ
บุหรี่ต่าง ๆ เป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งให้บุคคลทั่วไปรับรู้ถึงสถานที่ปลอดบุหรี่ และท าให้เกิดการ
ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 

จากการด าเนินการต่างๆ เพื่อรณรงค์การควบคุมยาสูบในประเทศไทยมากว่า  30 ปี ส่งผลให้
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง  เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของประชากรอายุ  15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่เป็นประจ า  ในช่วงปี 2544-2552 พบว่าอัตราการสูบบุหรี่มี
แนวโน้มลดลง  แต่ในปี 2554 มีอัตราการสูบเพิ่มข้ึนจากปี  2552 คือจากร้อยละ  18.1 เป็นร้อยละ 18.4 
โดยเพิ่มขึ้นใน เพศชายจากร้อยละ  35.5 เป็นร้อยละ  36.1 ส่วนเพศหญิงอัตราการสูบบุหรี่ยังคงท่ี 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ  และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2555) ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลส าเร็จของนโยบายในการควบคุมยาสูบ ประเทศไทยจึงเป็นประเทศหนึ่งที่มีการออกกฎหมายควบคุม
ยาสูบที่เข้มแข็งที่สุดในโลก (Chantornvong and McCargo, 2001; Sangthong et al, 2011)  อย่างไร
ก็ตาม ในปัจจุบันแม้อัตราการสูบบุหรี่ค่อนข้างคงที่ แต่อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กกลับเพ่ิมข้ึน 
(Sangthong et al, 2011)     

เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของการสูบบุหรี่ในปี พ.ศ. 2534 ถึง ปี พ.ศ. 2554 ในรายภาค 
พบว่าภาคใต้ยังมีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงที่สุดร้อยละ  25.6 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ  
23.5 ภาคเหนือร้อยละ  20.5 ภาคกลางร้อยละ  19.2 และกรุงเทพมหานครร้อยละ  15.4 จากข้อมูลอัตรา
การสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 25 54 พบว่า 5 จังหวัดแรกท่ีมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด
อยู่ในภาคใต้ 4 จังหวัด  และอีสาน 1 จังหวัด ในขณะที่ผลการส ารวจการสูบบุหรี่ในภาคใต้จากเดิมในปี 
พ.ศ. 2544 ไม่มีจังหวัดใดติดอยู่ในกลุ่ม 5 จังหวัดแรกท่ีมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด แต่ในปี พ.ศ. 2550 กลับมี 
2 จังหวัดที่ติดอันดับ 5 จังหวัดแรกท่ีมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด คือ จังหวัดปัตตานี และสตูล ส่วนภาค
ตะวันออกเฉลียงเหนือลดลงเหลือ 2 จังหวัด และภาคเหนือลดลงเหลือ 1 จังหวัด โดยประชากรในจังหวัด
ปัตตานีมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดในภาคใต้ คือ ร้อยละ 29.1 จึงสูงเป็นอับดับสามของประเทศรองจาก
จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดสตูล นอกจากนี้จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่
เพ่ิมข้ึนในรอบ 16 ปี  (ศรัญญา และคณะ, 2551)  

ส าหรับการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะหรือในที่กฎหมายก าหนดเป็นที่ห้ามสูบบุหรี่  ของประชากรใน
จังหวัดปัตตานี ยังอยู่ในอัตราท่ีสูง สาเหตุส าคัญมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ  และขาดความตระหนัก
ถึงสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่  เห็นได้จากรายงานประเมินผลโครงการเครือข่ายร่วมใจเพ่ือลดอัตราของการได้รับ
ควันบุหรี่มือสอง  โดย ศรัณญา  และคณะ  (2551) ระบุว่าประชาชน  ยังรับรู้ว่าสถานที่สาธารณะตาม
กฎหมายที่ประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่  โดยเฉพาะสถานที่ให้บริการนวดแผนไทย /แผนโบราณ  ห้องสุขา
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สาธารณะ และกิจกรรมสปาเพ่ือสุขภาพ เสริมสวย เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายอยู่ในระดับต่ า  และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้สูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ก็อยู่ในระดับต่ าเช่นกัน 

สถานการณ์การสูบบุหรี่ดังกล่าวข้างต้น อาจ เป็นสัญญาณเตือนว่า  กลยุทธ์การควบคุมยาสูบ 
กิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ จะต้องปรับตัวให้มากขึ้น  โดยการเพ่ิมศักยภาพของภาคประชาชน ให้มาสนใจ
และเฝูาระวังการคุกคามปัญหาการบริโภคยาสูบ และการก าหนดและพัฒนาผู้น าในระดับต่างๆ ส าหรับการ
ควบคุมยาสูบในอนาคต ในภาครัฐบาล และภาคประชาสังคม ให้มีศักยภาพในการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง  การประสานหลายภาคส่วน  การวางแผนและน ามาตรการไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการจัดล าดับความส าคัญในแผนปฏิบัติการการควบคุมยาสูบ  การรวมพลัง
ของภาคีให้เกิดการมีส่วนร่วม  สู่การก าหนดยุทธศาสตร์ และจัดระบบควบคุมก ากับแผนและผลลัพธ์ของ
แผน  น่าจะเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่ความส าเร็จได้เป็นอย่างด ี

จังหวัดปัตตานียังเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และประเพณี  เยาวชนใน
พ้ืนที่นี้มีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดได้ง่าย อันเนื่องมาจากปัญหายาเสพติดที่เกิดการระบาดอย่างหนัก  
โดยยาเสพติดที่ระบาดมีความแตกต่างจากภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย หนึ่งในยาเสพติดที่ระบาด คือ บุหรี่
หวานที่ลักลอบน าเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย โดยสูบแล้วจะมีรสหวาน (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ, 2552)  สาเหตุหนึ่งของอัตราการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดนี้ อาจเนื่องมาจากการ
ลักลอบน าบุหรี่หนีภาษีเข้าประเทศ ซึ่งราคาต่ ากว่าบุหรี่ถูกกฎหมายในท้องตลาด หาซื้อได้ง่าย   ดังเห็นได้
จากการส ารวจอัตราการสูบบุหรี่ในเพศชาย สูงถึง ร้อยละ 42.9 ซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงปัญหา 
ต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของการน าไปสู่การติดยาเสพติด
ชนิดอื่น ๆ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  นอกจากนี้ยังเป็นภัยต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของชาติ  แม้ว่าจากรายงานโครงการ SimSmoke (Levy et al, 2008) และรายงานการ
ทบทวนวรรณกรรม (Levy et al, 2004) ระบุว่ามาตรการการขึ้นภาษียาสูบจะเป็นมาตรการที่ลดอัตราการ
สูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่จ าเป็นต้องควบคุมการน าบุหรี่หนีภาษีลักลอบเข้าประเทศด้วย
เช่นกัน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศอ่ืน 

หากมองในด้านลักษณะประชากรของจังหวัดปัตตานี พบว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลามคิดเป็นร้อยละ 80 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2549)  มีการปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาอย่าง
เคร่งครัด การน าเอาหลักการทางศาสนามาช่วยในการรณรงค์เพ่ือการลดการสูบบุหรี่ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยให้การลดการสูบบุหรี่ประสบความส าเร็จมากข้ึน เช่น การปลูกฝังความศรัทธา ให้การยอมรับว่าการ
สูบบุหรี่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูบและคนรอบข้าง ผิดต่อหลักค าสอนของศาสนาหรือฮารอม หากผู้ติดบุหรี่
ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ต้องขอพรต่อองค์อัลเลาะห์ให้พระองค์โปรดประทานความตั้งใจจริง พร้อมกับความ
พยายามในการกระท าอย่างจริงจัง 
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การขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีปลอดบุหรี่  ได้ด าเนินการสร้างความ ร่วมมือกับองค์กรทางศาสนา
อิสลามเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้น าศาสนาและน าไปสู่มาตรการทางสังคมในกลุ่มผู้น าศาสนา รวมถึง การ
ด าเนินการที่ครอบคลุมอีกหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการควบคุมยาสูบ  การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการในมาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  ออกติดตามเพ่ือให้มีการจัดเขตปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย สนับสนุน ส่งเสริมสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ในบุคลากรของรัฐและประชาชน พัฒนาการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายประชาชนในการด าเนินงานให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ด้านการปูองกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ รวมทั้งมี
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือติดตามและประเมินผล โดยมีค าขวัญในการด าเนินให้สอดคล้องกับค า
ขวัญของจังหวัดปัตตานีคือ “หยุดสูบบุหรี่วันนี้ เพ่ือปัตตานีของเรา ” และเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายปัตตานี
เมืองปลอดบุหรี่ เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดปัตตานี  จึงได้ร่วมกันพัฒนาโครงการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ 
เพ่ือปัตตานีของเราขึ้น  เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป  ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ  หน่วยงาน
ราชการ และสถานที่สาธารณะอ่ืนๆ ได้ตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่มือสอง  เกิดการรับรู้และ
ปฏิบัติตามกฎหมายการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายก าหนด  รวมทั้งรณรงค์ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในพ้ืนที่
ห้ามสูบ  

ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เพ่ือปัตตานีของเรา  จึงควรมี
การประเมินสถานการณ์ยาสูบของจังหวัดปัตตานีและมีกระบวนการหนุนเสริมเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
โดยประเมินเก่ียวกับความคิดเห็น  เรื่องเขตปลอดบุหรี่  บุหรี่ผิดกฎหมาย และควันบุหรี่มือสองของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชนทั่วไป  ข้าราชการ  พนักงานของรัฐ  ที่ท างานในสถานที่ราชการ  ผู้ประกอบการ
เอกชน เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ผับ  ศาสนสถาน    ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์  จะเป็นประโยชน์
ต่อการประเมินความส าเร็จของโครงการ และสามารถน าผลที่ได้ไปเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุง  วางกล
ยุทธ์ การด าเนินงานของโครงการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เพื่อปัตตานีของเรา   นอกจากนี้จะมีการประเมิน
ระหว่างการด าเนินงานโครงการ โดยกระบวนการประเมินเสริมพลังเพื่อหนุนเสริมการท างานของเครือข่าย
ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปูาหมาย ในการผลักดันให้ปัตตานีเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ต่อไป 

1.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ 

การบังคับใช้กฎหมายให้มีพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังเช่น   ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  พบว่า คุณภาพอากาศภายในอาคารอากาศดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  โดยมีปริมาณฝุุนละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  (Lee et al, 2009) นอกจากนี้จากการประเมินผลจากการบังคับ
ใช้กฎหมายก าหนดพื้นท่ีปลอดบุหรี่ในอเมริกาในระยะเวลา  2 ปีที่ผ่านมา พบว่าบาร์หรือร้านอาหาร  และ
โรงแรมมีผลประกอบการก าไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  (Boles et al, 2010)  ดังนั้นการมีกฎหมายก าหนด
พ้ืนที่ปลอดบุหรี่จึงน่าจะส่งผลดีทั้งต่อผู้ใช้บริการ  และผู้ประกอบกิจการ   Lawn and Campion (2010 )  
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ระบุว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับความส าเร็จในการจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่ในแผนกจิตเวชผู้ปุวยใน  ของประเทศ
ออสเตรเลีย  คือ ความชัดเจน  ความสม่ าเสมอ  และความโปร่งใส  การท างานร่วมกัน  การฝึกฝน   จ านวน
บุคลากรที่สูบบุหรี่มีน้อย  การมีเวลาที่เพียงพอ ประสิทธิภาพการรักษาผู้ที่ติดสารนิโคติน  และการบังคับใช้
นโยบายปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง    

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียที่ส่งเสริมกฎหมายการห้ามการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง  
และเข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายยังต่ า การละเมิดกฎหมายยังคงมีการปฏิบัติอยู่ทั่วไป  
(Chitanondh, 2003; Vateesatokit, 2003) ดังเช่น  เพ็ญภักตร์  และคณะ (2550) ท าการศึกษา  ปัจจัย
ท านายการตอบสนองต่อนโยบายมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบในจังหวัดชลบุรี พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตามกฎหมาย  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับควรปรับปรุงร้อยละ  76.8 ทั้งนี้  การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  อาจมีปัจจัยต่าง  ๆ 
เกี่ยวข้อง ดังเช่น ปิยะรัตน์ และคณะ (2552) ท าการส ารวจการปฏิบัติตามกฎหมายและความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายเขตปลอดบุหรี่  ในจังหวัดสุโขทัย  ซึ่งพบว่าร้อยละ  50 ของสถานที่ราชการไม่มีปูาย
ห้ามสูบบุหรี่   จึงท าให้มีผู้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  อันเนื่องจากไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย  หรือไม่มีการติด
ปูายเตือน โดยผู้สูบบุหรี่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 73 ระบุว่าจะไม่สูบบุหรี่หากเห็นปูายห้ามสูบบุหรี่  (ปิยะรัตน์ และ
คณะ, 2552) สอดคล้องกับการรายงานของ  ยงยุทธ และคณะ (2550) กล่าวว่า ประเทศไทยมีมาตรการ
ทางกฎหมายชัดเจน  แต่ขาดการบังคับใช้ทางกฎหมายที่เข้มงวด  และเคร่งครัด  ซึ่งมีผลต่อการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ  เช่นเดียวกับรายงาน การศึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่  พ.ศ. 
2535 ในสถานที่ราชการที่เข้าร่วมโครงการ โดย  มณฑา และคณะ (2548) ที่ระบุว่า ร้อยละ 65.9 ของ
สถานที่มีการจัดหน่วยงานให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  หากแต่ลักษณะการจัดยังไม่ค่อยถูกต้อง  โดยมีการจัดเขต
ปลอดบุหรี่ร้อยละ 72.5 และจัดเขตสูบบุหรี่ ร้อยละ 44.7 ความส าเร็จในระดับมาก ร้อยละ 55.8  บุคลากร
ในหน่วยงานส่วนใหญ่ร้อยละ  79.2 รับทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ  และร้อยละ 97.2 เห็นด้วยกับการมี 
พระราชบัญญัติดังกล่าว ประมาณครึ่งหนึ่งของบุคลากรรับรู้การด าเนินงานให้หน่วยงานปลอดบุหรี่ (ร้อยละ  
50.3) โดยรับรู้จากปูายและสัญลักษณ์ที่ติดไว้ในหน่วยงาน  และ รับรู้ว่ามีการจัดเขตสูบบุหรี่ร้อยละ  28.7 
อย่างไรก็ตาม  การบังคับใช้กฎหมาย เช่น กฎหมายควบคุมการโฆษณายาสูบ ในประเทศไทยมีบังคับใช้
ก่อน และมีความเข้มแข็งกว่าในประเทศมาเลเซีย (Yong et al, 2008)   

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมยาสูบในประเทศไทย โดย  Sangthong 
et al. (2011)  พบว่า มาตรการการควบคุมยาสูบในประเทศไทยมีความเข้มแข็ง และเป็นไปตามกรอบ
อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก คือ มาตรการทางภาษี การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 
และติดฉลากเตือนบนซองบุหรี่  อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายในการจัดการกับอัตราการสูบบุหรี่มวนเอง
ที่พบว่ามีอัตราที่สูง ความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายไม่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชน การสูบบุหรี่ในบ้าน 
การค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย และการปรับเปลี่ยนการปลูกยาสูบเป็นพืชชนิดอื่น  หากมาตรการเหล่านี้มีการใช้
อย่างจริงจัง อัตราการการบริโภคยาสูบก็จะสามารถลดลงได้  



6 
 

1.2.2 สถานการณ์การบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมาย 

 ภาคีอนุสัญญา ( The Framework Convention Alliance: FCA) ได้ประมาณการไว้ว่า  ทั่วโลกมี
การค้าบุหรี่หนีภาษีมีประมาณร้อยละ 10.7 ของการขายบุหรี่ ทั้งหมด หรือ ประมาณ 600 ล้านมวนต่อปี  
ซึ่งท าให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายประมาณ 40-50 พันล้านดอลล่าห์ต่อปี  
(Framework Convention Alliance, 2007)  การค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย  ท าให้บุหรี่มีราคาถูก มีจ านวนผู้ที่
สามารถซื้อบุหรี่ได้มากขึ้น ส่งผลให้มีการบริโภคยาสูบมากข้ึน   ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อไปใน
อนาคต ดังเห็นได้จากการศึกษาโดย Aitken et al (2009) ท าการเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพของผู้ที่สูบ
บุหรี่ผิดกฎหมาย และผู้ที่สูบบุหรี่ถูกฎหมาย พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ผิดกฎหมายมีสภาวะสุขภาพแย่กว่ากลุ่มที่
สูบบุหรี่ถูกกฎหมาย   จากการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขายบุหรี่ผิดกฎหมายในกลุ่มเยาวชนในเมือง
ออนตาริโอ ในประเทศแคนนาดา พบว่า อายุ และเพศ มีความสัมพันธ์กับการขายบุหรี่ผิดกฎหมาย โดย 
เยาวชนที่มีอายุมากขึ้น และเยาวชนหญิงได้รับการเสนอขายบุหรี่ผิดกฎหมายมากกว่ากลุ่มอ่ืน ( O’Grady 
et al, 1999)   

 การบริโภคบุหรี่น าเข้าจากมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ของประเทศไทย  โดยส่วนใหญ่เป็น
บุหรี่หนีภาษี ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ส าคัญ ที่ไม่เพียงแต่มีผลต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการสูญเสียรายได้
ของรัฐ  บุหรี่ที่ลักลอบน าเข้ามาจากประเทศมาเลเซียหรือบุหรี่หนีภาษี มีราคาถูก  ประชาชนส่วนใหญ่
สามารถซื้อหามาได้  อาจมีผลท าให้อัตราการสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน จากการศึกษา
ปัจจัยต่อการบริโภคบุหรี่ลักลอบหนีภาษีในจังหวัดติดชายแดนในภาคใต้ของประเทศไทย โดย Ketchoo et 
al (2011) พบว่า การสูบบุหรี่ลักลอบหนีภาษีมีการขยายวงกว้างจากแนวชายแดนไปยังพ้ืนที่ชนบทใน
ภาคใต้ของประเทศไทย และได้รับการยอมรับจากชุมชน สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าท่ัวไป โดยปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับการบริโภคบุหรี่หนีภาษี เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่บริโภคบุหรี่หนีภาษี คือ การมีอายุที่ต่ ากว่า 
ระดับการศึกษาท่ีสูงกว่า รายจ่ายของค่าบุหรี่ที่สูงกว่า และจ านวนเพื่อนที่สูบบุหรี่หนีภาษีท่ีรู้จัก ราคาบุหรี่
หนีภาษีท่ีถูก เป็นเหตุผลหลักของการบริโภคบุหรี่หนีภาษี   

1.2.3 การสูบบุหรี่ในกลุ่มต่าง ๆ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสุบบุหรี่ 

การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย  นอกจากเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโปุงพอง 
โรคหัวใจ และมะเร็งปอดแล้ว ยังก่อให้เกิดความร าคาญต่อคนรอบข้าง ผู้ได้รับควันบุหรี่หรือสูบบุหรี่มือสอง
มีความเสี่ยงต่อการปุวยด้วยโรคดังกล่าวข้างต้น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้สูบโดยตรง  การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น เพศ  อายุ  การมีพ่อแม่  หรือเพ่ือนที่สูบบุหรี่ ( O'Connell et a, 1981) ระดับ
การศึกษา การรับรู้พิษภัยบุหรี่ ( Tong et al, 2010) ความเครียด (Coogan et al, 1998) เป็นต้น เพ่ือให้
มาตรการหรือการรณรงค์ในการควบคุมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะประสบผลส าเร็จ จึงควรพิจารณาให้
สอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ในกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย 
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1) กลุ่มประชาชนทั่วไป 

อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มประชากรทั่วไปแตกต่างกันไปตามประเทศ ดังเช่น ประเทศที่พัฒนา
แล้ว คือ สหราชอาณาจักร พบอัตราการสูบบุหรี่ในประชาชนทั่วไปร้อยละ 33 (Fear et al, 2010) ส่วน
ประเทศก าลังพัฒนา  เช่น ประเทศกัมพูชา มีอัตราการสูบบุหรี่ของประชาชน ร้อยละ 65 (Smith and 
Umenai, 2000)   

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ใหญ่ในประเทศโรมาเนีย พบว่าอัตรา
การสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นตามอายุ และรายได้ ( Ali et al, 2006) ในขณะที่การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
กลุ่มผู้ใหญ่ในประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการมีบิดาสูบบุหรี่ในเพศชาย และ
สัมพันธ์กับการมีมารดาสูบบุหรี่ในเพศหญิง  การออกจากโรงเรียนในขณะที่อายุยังน้อย  การมีจ านวน
สมาชิกในบ้านมาก การมีระดับเศรษฐานะต่ า การกินยาคุมก าเนิดในผู้หญิง  การดื่มแอกอฮอล์ในระดับสูง 
เพศ  ความนิยมในการบุหรี่ยี่ห้อที่มีทาร์หรือสารนิโคตินสูง และ และการสูดบุหรี่ในระดับลึก ( de Hamel, 
1981)  ส่วนการศึกษาในประเทศอังกฤษ พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ลดลงตามอายุ  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการสูบบุหรี่ คือ เพศ เศรษฐานะ การไม่มีกรรมสิทธิในพื้นที่  การครอบครองที่อยู่อาศัย และระดับ
การศึกษา (Dolman et al, 2007) ส าหรับการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่
ตอนต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับอายุที่เพ่ิมข้ึน การมีระดับการศึกษา
ต่ า การรับรู้โทษของการสูบบุหรี่ การสัมผัสกับผู้สูบบุหรี่  การรับรู้ถึงอัตราการเพ่ิมข้ึนของการสูบบุหรี่  การ
รับรู้การโฆษณาบุหรี่  การดื่มแอลกอฮอล์  ส่วนการสนับสนุนการด าเนินการต้านอุตสาหกรรมยาสูบ มี
ความสัมพันธ์กับการลดลงของการสูบบุหรี่  (Ling et al, 2009)  

2) กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 

อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐแตกต่างกันไปตามประเภทของเจ้าหน้าที่ และประเทศ 
ส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังเช่น  ประเทศสหราชอาณาจักร อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มทหาร พบ ร้อยละ 
30 (Fear et al, 2010) ส่วนการศึกษาอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อการเรียนการ
สอนในประเทศบราซิล พบว่า บุคลากรสูบบุหรี่ ร้อยละ 13.6 เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 20 (Echer et al, 
2011) 

จากการส ารวจในระดับชาติของสถานการณ์การสูบบุหรี่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศ
ไทย พบ เจ้าหน้าที่ต ารวจสูบบุหรี่ ร้อยละ 30.9 โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจชาย สูบร้อยละ 33.4 ส่วนเจ้าหน้าที่
ต ารวจหญิงสูบ ร้อยละ 3.3 (Vitavasiri and Pausawasdi, 2009) 

3) กลุ่มผู้ประกอบการ 

จากการทบทวนวรรณกรรม  พบว่า การศึกษาในกลุ่มผู้ประกอบการ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
การศึกษาถึงการด าเนินการตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  เช่น จากการศึกษาในประเทศอัลมาเนีย เกี่ยวกับ 
ทัศนคติ ความเชื่อ และการปฎิบัติ ของผู้จัดการในหน่วยงานสาธารณและบริษัทเอกชนเกี่ยวกับนโยบาย
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เขตปลอดบุหรี่ ร้อยละ  55.6 ของผู้จัดการระบุว่ามีนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในที่ท างาน ร้อย
ละ 37 ระบุว่ามีการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ อย่างไรก็ตามมีการพบการสูบบุหรี่หรือขี้บุหรี่ในที่ท างานท่ีเป็น
เขตปลอดบุหรี่ ร้อยละ 27.8 (Movsisyan et al, 2010) ส่วนการศึกษาการสนับสนุนนโยบายเขตปลอด
บุหรี่ของเจ้าของหรือผู้จัดการภัตตาคารหรือร้านอาหารในประเทศมองโกเลีย  พบว่า ภัตตาคาร ร้อยละ 
29.3 มีการห้ามสูบบุหรี่ พบว่า ลูกค้าร้อยละ 20 มีการสูบบุหรี่ในภัตตาคาร โดยคนที่สูบทุกคนมองเห็นปูาย
ห้ามสูบบุหรี่ (Chang et al, 2009) 

4) กลุ่มนักเรียน 

การศึกษาอัตราและปัจจัยเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ในเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
ประเทศเคนยา  พบว่า  ร้อยละ  72 เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุอยู่ระหว่าง  12-16 ปี การที่ครูหรือ
ผู้ปกครองสูบบุหรี่  จะมีผลต่อการเริ่มสูบบุหรี่ในเด็กท่ีอายุน้อย  ในขณะที่แรงกดดันจากกลุ่มเพ่ือน   การ
โฆษณาบุหรี่ และประเภทของโรงเรียนมีผลต่อการสูบบุหรี่ในเด็กท่ีอายุมากขึ้น  (Kwamanga et al, 2003)  
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาโดย  Al-Haddad และ Hamadeh (2003)  ที่ท าการศึกษา
ปัจจัยเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ในเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศบาห์เรน  และพบว่า  บิดา  พ่ีชาย  
เพ่ือนสนิท และครูที่สูบบุหรี่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของเด็กนักเรียนดังกล่าว  โดยอัตราการสูบบุหรี่ในเด็ก
นักเรียนกลุ่มนี้พบร้อยละ 26  ผลการศึกษาในประเทศบังคลาเทศยืนยันเช่นเดียวกันว่า การที่ครู และเพ่ือน
สูบบุหรี่เป็นปัจจัยท านายในการสูบบุหรี่ของเด็กนักเรียน  อย่างไรก็ตามอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ต่ ากว่า
ประเทศอ่ืน ๆ คือ 10.8 ปี (Rahman et al, 2011)  นอกจากนี้การศึกษาในประเทศซาอุดิอาระเบีย  (Al-
Damegh et al, 2004) พบว่าร้อยละ 84 ของนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ  
15 ปีหรือต่ ากว่า เด็กนักเรียนมีแนวโน้มการสูบบุหรี่เพ่ิมข้ึน  เมื่อเด็กพกเงินไปโรงเรียนมาก  และปัจจัยจาก
ครอบครัว  เช่น พ่ีชายสูบบุหรี่  และเพ่ือนสูบบุหรี่   เช่นเดียวกับผลการศึกษาในประเทศจีน  ที่พบว่าอัตรา
การสูบบุหรี่สูงขึ้นในกลุ่มที่มีมารดา  เพ่ือน หรือครูที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่  รวมทั้งทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ใน
เชิงบวก มีความสัมพันธ์กับอัตราการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น  (Zhang et al, 2000) ส าหรับอัตราการสูบบุหรี่ใน
เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศมาเลเซีย พบ ร้อยละ 14  โดยร้อยละ 38 เริ่มสูบบุหรี่ครั้ง
แรกเม่ืออายุ  13-14 ปี ปัจจัยด้านบุคคล  (อายุ เชื้อชาติ ที่อยู่) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  (บิดามารดาสูบบุหรี่  
การพักอาศัยกับบิดามารดา) พฤติกรรม และวิถีชีวิต มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ (Lee et al, 2005)   

การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย  มี
ด้วยกันหลายการศึกษา  เช่น Lerdpiromluk (2004) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวัดนนทบุรี  พบว่า การมีเพ่ือนสูบบุหรี่  และความสามารถใน
การปฏิเสธการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยท านายการสูบบุหรี่ ซึ่งผลการศึกษาให้ผลเช่นเดียวกับการศึกษาของ  
Promnuch (2006) พบว่า อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม  รายได้  จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ จ านวน
เพ่ือนที่สูบบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการสูบบุหรี่ในอีก 1 เดือนข้างหน้า  
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า  การที่สมาชิกในครอบครัว  เพ่ือน หรือ
ครูสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยท านายการสูบบุหรี่ในเด็กนักเรียน  การรณรงค์การไม่สูบบุหรี่เพื่อลดจ านวนผู้สูบบุหรี่
รายใหม่  และนักสูบวัยเยาว์   นอกจากมุ่งเน้นในกลุ่มเด็กนักเรียนระดับมัธยมต้นแล้ว   จ าเป็นต้องเน้นใน
กลุ่มเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วย ทั้งนี้อายุเฉลี่ยในการเริ่มสูบบุหรี่มีจ านวนไม่น้อยที่ต่ ากว่า 13 ปี 

5) กลุ่มผู้น าหรือผู้น าศาสนาและผู้น าชุมชน 

กลุ่มผู้น าชุมชนและผู้น าศาสนาเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นผู้น าในการ
ด าเนินการด้านต่าง ๆ และผู้น าทางความคิด  และเป็นแบบอย่างให้กับสังคม   

ส าหรับการศึกษาอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้น าศาสนาในประเทศตุรกี พบ 41.1% โดยอัตรา
การสูบบุหรี่ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น (Acik et al, 1998) ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มภิกษุในศาสนา
พุทธ เมืองพนมเปน ประเทศกัมพูชา คือ 44% (Smith and Umenai, 2000) ส าหรับอัตราการสูบบุหรี่ใน
กลุ่มภิกษุในประเทศไทย พบ ร้อยละ 24.4 (Kungskulniti et al, 2012) 

1.3 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือประเมินต้นทุนเดิมของการท างานเพ่ือควบคุมยาสูบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
2. เพ่ือส ารวจความคิดเห็น ทัศนคต ิความตระหนัก ของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องควันบุหรี่มือสองและ 

นโยบายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่  
3. เพ่ือประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ในจังหวัดปัตตานี 
4. เพ่ือประเมินการบริโภคบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
5. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็น  ทัศนคติ  ความตระหนักกับการ

ปฏิบัติตามกฎหมายในสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ 
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บทที่ 2 

วิธีด าเนินการ 

เนื้อหาในบทนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  กรอบแนวคิด
ของการด าเนินการโครงการ  วิธีการด าเนินการ  และการวิเคราะห์ข้อมูล  รายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ 
เป็นดังต่อไปนี้ 

2.1 กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการการด าเนินการเพ่ือมุ่งไปสู่จังหวัดปลอดบุหรี่  ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย  ผู้เกี่ยวข้องที่
มีความส าคัญในการเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมี  4 กลุ่ม คือ ผู้สนับสนุนทุนวิจัยคือ ศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) และ กลุ่มผู้ปฎิบัติ คือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ  (สสส.)  คณะท างานด้านสาธารณสุขจังหวัด   และกลุ่มนักวิชาการ  โดย ศจย. เป็นผู้ให้ทุน
สนับสนุนแก่โครงการการประเมินสถานณ์การยาสูบในจังหวัดปัตตานี  ส่วน สสส. เป็นผู้ให้ทุนโครงการ
สร้างสังคมปลอดบุหรี่  เพ่ือปัตตานีของเรา แก่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ โครงการนี้จึงประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ยาสูบที่เกิดข้ึนจาก
การด าเนินกิจกรรมโดยสาธารณสุขจังหวัด โดยในปีแรก การด าเนินการประกอบด้วยการประเมินต้น
ทุนเดิม และการประเมินสถานการณ์ยาสูบ  ปีที่สอง ประกอบด้วย การประเมินเสริมพลัง  การประเมิน
สถานการณ์ยาสูบหลังด าเนินโครงการ  เมื่อสิ้นสุดโครงการ จะมีการรายงานผลการด าเนินการโครงการแก่
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเพื่อรับทราบ และน าเอาผลการศึกษาไปปรับใช้ในเชิงนโยบาย และการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบ  นอกจากนี้  มีการถ่ายทอดผลการด าเนินการโครงการสู่
สาธารณะโดยการออกรายการวิทยุ 

2.2 กรอบแนวคิดการด าเนินโครงการ 

2.2.1 ก่อนการด าเนินโครงการ 

1)   การประเมินต้นทุนทางสังคม 

ในการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องทราบถึง
การด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการด าเนินงานร่วมกับระหว่างหน่วยงานรัฐและ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน การประเมินนี้จะมีเป้าหมาย  2 ประการ คือ 1) เพ่ือทราบ นโยบาย กล
ยุทธ์ในการท างาน งบประมาณของหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคขององค์กร /เครือข่ายในการด าเนินงาน  
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รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของการด าเนินงานที่ผ่านมา  และ 2) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีปลอดบุหรี่ 

2)  การประเมินสถานการณ์ยาสูบ 

ข้อมูล หรือองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ยาสูบในจังหวัดปัตตานีที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงาน  
หรือองค์กรใดที่มีการศึกษาอย่างจริงจัง  ซึ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้  
ชี้น าในการวางแผน การจัดกิจกรรม ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ยาสูบ โดยเฉพาะใน
ประเด็น การบริโภคยาสูบ  การบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมาย  ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
นโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่  และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่  ตามประกาศกระทรวง
สาธารณะสุขฉบับที่  19 ปี พ.ศ. 2553  ผลจากการประเมินจะน าไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาโครงการ  
และการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่  ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงเพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 ระหว่างด าเนินโครงการ 

1)  กลยุทธ์ในการด าเนินโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ 

จากการประสานงานกับคณะท างานของการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีปลอดบุหรี่  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  พบว่าการพัฒนาโครงการของจังหวัดปัตตานี  มีแนวทางในการด าเนินงานแยกเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบ 2) ประชาชนทั่วไป 3 ) 
ผู้ประกอบการ  4) บุคลากรของรัฐ 5 ) ผู้น าศาสนา และ 6) เยาวชน  โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงาน 6 กลยุทธ์ ดังนี้  

- พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานการควบคุมยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่  

- ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในมาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  

- ส่งเสริมสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ในบุคลากรของรัฐและประชาชน  

- พัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนในการด าเนินงานเขตปลอดบุหรี่  

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้านการป้องกันรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในพิษภัยของบุหรี่   

- ติดตามและประเมินผล การด าเนินงาน 

2)  การประเมินเสริมพลัง 

จังหวัดปัตตานี  มีกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่ท างานรณรงค์  จัดกิจกรรมเพ่ือควบคุมยาสูบหลาย
องค์กร แต่การด าเนินการยังขาดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีปลอด
บุหรี่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างกลไกการขับเคลื่อนให้มีความเข้มแข็ง  ดังนั้นในส่วนของทางภาค
วิชาการสามารถท่ีจะเข้าไปหนุนเสริมในส่วนนี้ได้ โดยการใช้กระบวนการประเมินเสริมพลัง  ที่เน้นการสร้าง
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การเรียนรู้ระหว่างการท างาน  และการจัดการความรู้เพื่อน ามาหนุนเสริมการท างานของกลไกขับเคลื่อน
ปลอดบุหรี่ให้มีความเข้มแข็ง   โดยในการด าเนินการประเมินในครั้งนี้ เริ่มด าเนินการหลังจากท่ีส านักงาน
สาธารณสุขที่เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้จังหวัดปัตตานีปลอดบุหรี่ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและด าเนินการไปแล้วประมาณครึ่งปี 

2.2.3 หลังด าเนินโครงการ 

1)   การประเมินสถานการณ์ยาสูบ 

ด าเนินการประเมินสถานการณ์ยาสูบ หลังจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนจังหวัด
ปัตตานีไปสู่สังคมปลอดบุหรี่ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  โดยใช้วิธีการประเมินในประเด็น 
การบริโภคยาสูบ  การบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมาย  ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อนโยบาย
จังหวัดปลอดบุหรี่  และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่  เช่นเดียวกับการประเมินก่อนการ
ด าเนินงานโครงการเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  ผลจากการประเมินจะช่วยให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและผลการด าเนินงาน 

2)   การถ่ายถอดผลการด าเนินการโครงการสู่ภาคประชาสังคม 

การด าเนินการในข้ันตอนนี้เป็นการด าเนินการช่วงเสร็จสิ้นโครงการ  ประกอบด้วย 

- น าเสนอผลการศึกษาให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อรับทราบสถานการณ์ยาสูบ
ในปัจจุบันของจังหวัดปัตตานี   

- ให้สัมภาษณ์และออกรายการวิทยุให้ภาคประชาสังคมรับทราบถึงสถาณการณ์ยาสูบของ
จังหวัด 

- จัดเตรียรมบทวิทยุส าหรับการออกรายการจ านวน 7 บท 
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ดังนั้นกรอบแนวคิดในการด าเนินการโครงการในครั้งนี้ สรุปเป็นแผนผังการด าเนินงาน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 
 

 ระยะ  ขั้นตอนการประเมิน  การพิจารณา 

  
 

ศักยภาพของ 
องค์กร/ภาคีเครือข่าย 

 - สภาพทุนเดิมของจังหวัด เช่น บุคลากร เงินทุน 
กิจกรรม 

    - จ านวนเครือข่ายที่ด าเนินการโครงการบุหรี่ 

 ก่อนด าเนิน    - จ านวนภาคีเครือข่ายใหม่ท่ีมีศักยภาพและสนใจ 

 โครงการ        

     -  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และบุหรี่ผิดกฎหมาย 

   สถานการณ์บุหรี่  -  การรับรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามกฎหมาย  

      ห้ามสูบบุหรี่ที่สาธารณะ 

      

     -  การบูรณาการ 

 ระหว่างด าเนิน    -  การประชาสัมพันธ/์รณรงค์ 

 โครงการ  เสริมเพิ่มพลัง  -  การเฝ้าระวัง และตรวจสอบ 

     -  การบ าบัดฟื้นฟู 

     -  การประเมินผล 

      

     -  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และบุหรี่ผิดกฎหมาย 

   สถานการณ์บุหรี่  -  การรับรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามกฎหมาย  

 หลังด าเนิน     ห้ามสูบบุหรี่ที่สาธารณะ 

 โครงการ       

   การด าเนินการ  -  ความต่อเนื่องของการด าเนินการควบคุมบุหรี่ 

   จังหวัดปลอดบุหรี่  -  มีมาตรการส าหรับการด าเนินการควบคุมบุหรี่ที่ 

        เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ 

ภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการ 
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2.3 กระบวนการในการประเมิน 

2.3.1 รูปแบบการวิจัย 

 เป็นการวิจัยภาคตัดขวาง  โดยด านเนิการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ คือ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ  ประชาชนทั่วไป   ผู้ประกอบการ  บุคลากรของรัฐ    ผู้น าศาสนา 
และนักเรียน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
แบบสอบถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงปริมาณ  และแบบสังเกตการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ในที่
สาธารณะ 

2.3.2 การพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย 

การวิจัยนี้  ได้รับการรับรองจริยธรรมในการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 

2.3.3 พื้นที่การประเมิน 

เนื่องจากพ้ืนที่การด าเนินงานของโครงการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เพื่อปัตตานีของเรา  ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งจังหวัดปัตตานี ดังนั้น พ้ืนที่ในการประเมินจึงครอบคลุมทุกอ าเภอ ในจังหวัดปัตตานี  ดังภาพที่ 2.2 
แต่การส ารวจเพื่อประเมินจะใช้วิธีการส ารวจแบบเฉพาะเจาะจง 

 
ภาพที่ 2.2 แผนที่แต่ละอ าเภอในจังหวัดปัตตานี 
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2.3.4 ประชากร 

1. ข้อมูลเขิงปริมาณ กลุ่มประชากร คือ ประชาชนทั่วไป  ข้าราชการ  พนักงานของรัฐ  
ลูกจ้างประจ าและชั่วคราวที่ท างานในสถานที่ราชการ  ผู้ประกอบการเอกชนและลูกจ้าง  ผู้น าศาสนา และ
นักเรียน นักศึกษา ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) คือ บุคคลที่ท างานด้านควบคุมยาสูบ  
เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติด โรงเรียน และ อ่ืนๆ 

2.3.5 การประเมินต้นทุนเดิม 

1. ประเด็นในการประเมินเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือประเมินต้นทุนเดิมของการ 
ท างานเพ่ือควบคุมยาสูบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย 

- ทรัพยากรบุคคลและเงิน 
- การสร้างภาคีเครือข่าย 
- ลักษณะการด าเนินการและสื่อ 
- ความครอบคลุมพ้ืนที่การท างาน 
- แนวทางในการสร้างเครือข่ายและระบบควบคุมยาสูบจังหวัดปัตตานี 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 
- สัมภาษณ์เชิงลึก 
- จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่ท างานควบคุมยาสูบในจังหวัดปัตตานี  

3.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ท างานเก่ียวกับการควบคุมยาสูบ
ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี จ านวน 50 คน 

4.  ระยะเวลาในการวิจัย จัดเวทีสนทนากลุ่มในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 และเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบ ระว่างเดือนมกรามคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2555 

2.3.6 สถานการณ์บุหรี่ 

1. ประเด็นในการประเมินเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 3 4 และ 5 ได้ก าหนดประเด็นในการ
ประเมินดังตารางที่ 2.1  
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ตารางที ่2.1 ประเด็นและวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ 3 

ประเด็นการประเมิน วิธีการเก็บข้อมูล 

ข้อมูลลักษณะประชากรและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
- เพศ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- เศรษฐสถานะ 
- พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

- ส ารวจ 

การปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ และการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง 
- การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง 
- การสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 
- การติดป้ายห้ามสูบ การมีที่เข่ียบุหรี่ จ านวนก้นบุหรี่ จ านวนผู้สูบบุหรี่ 

- ส ารวจ และ สังเกต 

การรับรู้ ทัศนคติ ความตระหนัก 
- การรับรู้นโยบาย กฎหมายเขตปลอดบุหรี่ 
- การสนับสนุนนโยบาย กฎหมายเขตปลอดบุหรี่ 
- ความตระหนักเก่ียวกับสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับควันบุหรี่มือสอง 
- จิตส านึกท่ีดีในการไม่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 
- ความเชื่อและความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของควันบุหรี่มือสอง 
- ค่านิยมการสูบบุหรี่ 

- ส ารวจ 

2.  วิธีการเก็บรวบรวบข้อมูล 

- สัมภาษณ์ โดยใช้ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (Structured questionnaire) โดย
สัมภาษณ์ กลุ่มประชาชนทั่วไป   เจ้าหน้าที่รัฐ  ลูกจ้างประจ าและชั่วคราวที่ท างานใน
สถานที่ราชการ  ผู้ประกอบการเอกชนและลูกจ้าง  นักเรียน นักศึกษา และผู้น าศาสนา 
หรือให้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง ( Self report) ส าหรับในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างอ่าน
ออกเขียนได้ และมีความรู้ภาษาไทยในระดับดี  

- สัมภาษณ์เชิงลึก บุคคลากรที่ท างานด้านควบคุมยาสูบ ทั้งจากหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน 

- จัดสนทนากลุ่มเพ่ือเก็บข้อมูล บุคคลหรือองค์กรที่ท างานด้านยาสูบในจังหวัดปัตตานี 
และบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในด้านการเป็นผู้น าทางความคิดและจิตวิญญาณในจังหวัด
ปัตตานี 



17 
 

- สังเกต เพ่ือเก็บข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย จ านวนและสถานที่ติดป้ายห้ามสูบจ านวน
ก้นบุหรี่ ที่เข่ียบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ 

- การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากฐานข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.  กลุ่มตัวอย่าง  

ขนาดตัวอย่างค านวณจากสูตร  ดังนี้ 

2

2

2/

1
d

)p1(pZ(
n


   

โดยที่  n1 และ n2 คือ  จ านวนขนาดตัวอย่าง 

          2

2/z  คือ  ค่าของช่วงความเชื่อมั่นท่ี 95%  
           p    คือ  ร้อยละของการสูบบุหรี่ (32.3%) 
     d       คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน ก าหนดที่ 2.5% 

  ขนาดตัวอย่าง คือ 1,344 ราย  ค านวณขนาดตัวอย่างเผื่อปัญหาข้อมูลที่เก็บได้ไม่สมบูรณ์
ไปอีก 11 % ดังนั้นขนาดตัวอย่าง คือ 1,500 ราย ซึ่งขนาดตัวอย่างในที่นี้แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม
ด้วยกัน คือ ประชาชนทั่วไป  เจ้าหน้าที่รัฐทั่วไป  เจ้าหน้าที่ท่ีท างานเก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบ  
ผู้ประกอบการ  นักเรียน  และผู้น าศาสนาหรือผู้น าชุมชน   ทั้งนี้การเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง ควรให้
ครอบคลุมกลุ่มประชากรหลากหลายกลุ่ม อย่างไรก็ตามการวิจัยในครั้งนี้ ไม่ได้เก็บข้อมูลในกลุ่มของนักท่อง
เที่ยง เนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีนักท่องเที่ยวจ านวนน้อยมาก  ประกอบกับสถานการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่ จึงท าให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่ 

จ านวนตัวอย่าง และสถานที่เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน จ านวนตัวอย่างและ
สถานที่เก็บข้อมูล มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

4.  ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2555  
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ตารางที ่2.2 กลุ่มเป้าหมาย จ านวนตัวอย่าง และ สถานที่เก็บข้อมูล 

ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่เก็บ 

ข้อมูล 
วิธีเก็บข้อมูลและ 

เครื่องมือ 
จ านวนตัวอย่าง 
ก่อน หลัง 

1 ข้าราชการ พนักงาน 
ของรัฐ ลูกจ้างประจ า 
และชั่วคราว ที่ท างาน 
ในสถานที่ราชการ 

โรงพยาบาล/โรงพยาบาล
ชุมชน 
โรงเรียน   
ศาลากลาง 
องค์กรบริหารท้องถิ่น 
สถานีต ารวจ 
สถานที่สาธารณะของราชการ 
สถานที่ขนส่ง 
สถานีรถไฟ 

ส ารวจ 
(แบบสอบถาม) 
สังเกต (แบบ
สังเกต) 

200 200 

2 ผู้ประกอบการเอกชน 
และลูกจ้าง ของสถาน 
ประกอบการต่าง ๆ 
เช่น 
ร้านค้า ร้านอาหาร 
โรงแรม   

โรงแรม 
ร้านอาหาร/ร้านน้ าชา 
ร้านขายยา/คลินิกแพทย/ ์ 
คลินิกทันตกรรม 
ผู้ให้บริการรถประจ าทาง 
โรงงาน/ตลาด 
ร้านค้าตามสถานที่พักผ่อน 

ส ารวจ (สัมภาษณ์
จากแบบสอบถาม) 
สังเกต (แบบ
สังเกต) 

250 250 

3 ผู้น าทางความคิดและ
จิตวิญญาณ 

ผู้น าศาสนา  
ผู้น าชุมชน 

ส ารวจ 
(แบบสอบถาม) 
สังเกต (แบบ
สังเกต) 

100 100 

4 ประชาชนทั่วไป ห้างสรรพสินค้า 
สถานีขนส่ง 
ป้ายรถเมล์ 
ตลาด วัด มัสยิด 

ส ารวจ (สัมภาษณ์
จากแบบสอบถาม) 
สังเกต (แบบ
สังเกต) 

400 400 

5 นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน 

โรงเรียน 
สถานศึกษาอุดมศึกษา 

ส ารวจ 
(แบบสอบถาม) 
สังเกต  

500 500 

6 บุคคลที่ท างานด้าน 
ควบคุมยาสูบ 

- สสจ. NGO, ครู, รพ. อ่ืนๆ -ส ารวจ 
(แบบสอบถาม) 

50 50 

 รวมทั้งสิ้น    1,500  1,500 
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2.3.7 การประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ 

การประเมินระหว่างการด าเนินงานโครงการ ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการประเมินด้วยวิธีการ
ประเมินเพียงส่วนหนึ่งของการประเมินเสริมพลัง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกที่จะขับเคลื่อน
โครงการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เพ่ือปัตตานีของเรา การประเมินในครั้งนี้ด าเนินการ  โดยการจัดเวทีเพ่ือ
สะท้อนข้อมูลที่ได้จากการประเมินสถานการณ์ยาสูบ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และเชื่อมโยงกลไกการ
ขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ รวมทั้งก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีปลอดบุหรี่ จ านวน 1 
ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ท างานที่เก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบ 
จ านวน 50 คน 

ตารางที ่2.3 กระบวนการ วิธีการและกลุ่มเป้าหมายในการประเมินเสริมพลัง 

ประเด็นประเมิน วิธีการ/เครื่องมือ กลุ่มเป้าหมาย 

- การสะท้อนข้อมูล และการเชื่อมโยง
กลไกขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ 

- จัดเวทีน าเสนอข้อมูล และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- เครือข่ายประชาสังคม
ขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี
ปลอดบุหรี่จ านวน 50 คน 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา โดยการค านวณหา  ความถี ่ และร้อยละ ส าหรับตัวแปร
ชนิดกลุ่ม  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับตัวแปรชนิดต่อเนื่อง  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห์ตัวแปรเดียวเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย t-
test และหาความสัมพันธ์ระว่างตัวแปรกลุ่มด้วย Chi-square test จากนั้นท าการวิเคราะห์
หลายตัวแปรเพื่อหาระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย
สมการถดถอยโลจีสติก (Logistic regression) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญของการวิเคราะห์ที่ 
0.05 

2.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และผลการสัมภาษณ์กลุ่ม
การศึกษารายกรณี  จะถูกบันทึกและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และสาเหตุของปรากฏการณ์
หรือผลในแต่ละด้านเพ่ืออธิบายสถานการณ์ ในความเชื่อมโยงกับผลการศึกษาเชิงปริมาณ ที่
ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ  และการสัมภาษณ์รายบุคคล  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ เป็น
ตัวเสริมให้การอภิปรายผลการศึกษาเชิงปริมาณมีความชัดเจนขึ้น 

2. การสรุปบทเรียนกระบวนการ การขับเคลื่อนเพ่ือปัตตานีปลอดบุหรี่  ใช้การสังเคราะห์ตาม
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 



 บทที่ 3 

ผลการศึกษา 

ในบทนี้น าเสนอผลการศึกษาในรอบที่สอง ปี พ.ศ. 2556 โดยแบ่งเป็น  2 ส่วนหลัก คือ 1) ผลการ
สัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  และ 2) ผลการสังเกตการปฏิบัติตามกฎหมาย สถานประกอบ การหรือ
สถานที่สาธารณะ โรงเรียน และสถานที่ราชการ  ในส่วนของผลการการศึกษาในรอบแรก ปี พ.ศ. 2555 
น าเสนอในภาคผนวก ง 

3.1   ผลการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 สรุป
ผลได้ดังนี้ 

3.1.1 ข้อมูลบุคคลและเศรษฐานะ   

1)  กลุ่มประชาชนทั่วไป 

  จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานีหรือ
อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี  จ านวน 677 คน ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอยู่ในอ าเภอเมือง 
ร้อยละ 11.5  รองลงมาอ าเภอมายอ ร้อยละ 10.3 และอ าเภอกะพ้อ คิดเป็นร้อยละ 9.6  ตามล าดับ กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.7  มีอายุเฉลี่ย 33.5  12.5 ปี กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี/สูงกว่า ร้อยละ 28.3   รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 24.8  และประถมศึกษา
หรือต่ ากว่า ร้อยละ 22.7 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 89. 2 ในกลุ่มตัวอย่างท่ีนับถือศาสนา
อิสลาม  จบการศึกษาระดับชั้นศาสนา คือ ตาดีกา ร้อยละ 29.6 รองลงมา คือ มูตาวัตซิเตาะ ร้อยละ 21 
และอิบตีดาอีย์ ร้อยละ 19.2  กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพแต่งงานแล้ว ร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ โสด ร้อย
ละ 40.1  มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 38.1  รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 13 และเกษตรกรรม ร้อยละ 
12.1 ส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือน   5,000-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 43.6 รองลงมา คือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 31.9 และ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ  16.3 ส าหรับ
รายจ่าย มีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 6 ,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 13.8 ระบุว่ามีโรคประจ าตัว ดัง
แสดงในตารางท่ี จ-1 ภาคผนวก จ 

2) กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 

กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดปัตตานีหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี  
จ านวน 250 คน ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอเมือง ร้อยละ 17.6 รองลงมา อ าเภอมายอและ

ยะหริ่ง ร้อยละ 10 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 65.2 มีอายุโดยเฉลี่ย  33.8  8.1 ปี  โดยจบ
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การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 68.4 รองลงมา คือ อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 
ร้อยละ 13.2 เจ้าหน้าที่รัฐ  นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 74 ในกลุ่มตัวอย่างท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จบ
การศึกษาระดับชั้นศาสนา คือ ตาดีกา ร้อยละ 30. 3 รองลงมา คือ อิบตีดาอีย์ ร้อยละ 26.1  และ มูตาวัตซิ
เตาะ ร้อยละ 21.2 กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพแต่งงานแล้ว ร้อยละ 56.8 รองลงมา คือ โสด ร้อยละ 41.6 
ส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือน 10,001-15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 30.6 รองลงมา คือ 5,000-10,000 บาท
ต่อเดือน ร้อยละ 29.4  ส าหรับรายจ่าย มีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 10,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 7.7 
ระบุว่ามีโรคประจ าตัว 

3) กลุ่มผู้ประกอบการ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดปัตตานีหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี จ านวน 
249 คน ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอ าเภอหนองจิก ร้อยละ 15.7 รองลงมา อ าเภอปะนาเระ  
ร้อยละ 10.4 และอ าเภอเมือง อ าเภอยะหริ่ง ร้อยละ 10 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.6  
มีอายุโดยเฉลี่ย  36. 8 ± 10.6 จบการศึกษาในระดับสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ  25.4 
รองลงมา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 20.2 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 84.3 ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดับชั้นศาสนา คือ อิบตีดาอี ร้อยละ 32.2 รองลงมา คือ     
มูตาวัตซิเตาะ ร้อยละ 26.1 กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพแต่งงานแล้ว ร้อยละ 68.7 รองลงมา คือ โสด ร้อยละ  
25.3 ส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือน 5,000-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 41.4 รองลงมา คือ 10,001-15,000 
บาทต่อเดือน ร้อยละ 24.5 ส าหรับรายจ่าย มีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 8,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
21.9 ระบุว่ามีโรคประจ าตัว  

4) กลุ่มนักเรียน 

กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดปัตตานีหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี  จ านวน 735 
คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง ร้อยละ 21.6 รองลงมา คือ  อ าเภอยะรัง ร้อยละ 8.7 อ าเภอปะนาเระ

และอ าเภอหนองจิก มี ร้อยละเท่ากันคือ 8.3 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.5 มีอายุเฉลี่ย 16.2  2.4 
ปี ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 44.1 รองลงมา  อนุปริญญาตรีหรือปริญญา
ตรี ร้อยละ 40.1  โดยกลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ  86.9 กลุ่มตัวอย่างท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลาม  จบการศึกษาระดับชั้นศาสนา คือ   มูตาวัตซิเตาะ ร้อยละ 33.3  รองลงมา  อิบตีดาอี ร้อย
ละ 19.3  ค่าใช้จ่ายต่อวันของกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐาน คือ 50 บาท 
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5) กลุ่มผู้น าศาสนา 

กลุ่มผู้น าศาสนา  ส ารวจโดยสัมภาษณ์ผู้น าศาสนาที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดปัตตานีหรืออาศัยอยู่ใน
จังหวัดปัตตานี  ผลการวิเคราะห์ พบว่า  ส่วนใหญ่มาจากอ าเภอมายอ ร้อยละ 10.2 รองลงมา อ าเภอเมือง 
และอ าเภอหนองจิก มีร้อยละเท่ากัน คือ 9.2 และ อ าเภอทุ่งยางแดง อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอ
ยะรัง อ าเภอกะพ้อ  อ าเภอแม่ลาน และอ าเภอไม้แก่น มีร้อยละเท่ากัน  คือร้อยละ 8.2 กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 83.7 มีอายุเฉลี่ย 43.8  12.0 ปี จบการศึกษาในระดับสูงสุด ประถมศึกษาหรือ
ต่ ากว่า ร้อยละ 32.7 รองลงมา คือ ปริญญาตรี/สูงกว่า ร้อยละ 28.6 โดยกลุ่มผู้น าศาสนาส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ  93.9 ในกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดับชั้นศาสนา คือ   มูตาวัตซิ
เตาะ ร้อยละ 48.9 รองลงมา  อิบตีดาอี ร้อยละ 20 กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพแต่งงานแล้ว ร้อยละ 75.3 
รองลงมา คือ โสด ร้อยละ  20.6 มีอาชีพรับจ้างร้อยละ 26 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนส่วนตัว ร้อยละ 17.7 
และรับราชการ เกษตรกรรม ร้อยละ เท่ากัน คือ 14.6 ส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือน 5,000-10,000 บาทต่อ
เดือน ร้อยละ  57.9 รองลงมา คือ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 28.4  ส าหรับรายจ่าย มีค่ามัธย
ฐานอยู่ที่ 6,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 25.5 ระบุว่ามีโรคประจ าตัว 

6) กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

ในภาพรวม  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมาจากอ าเภอเมือง ร้อยละ 15.7 รองลงมา 
อ าเภอหนองจิก ร้อยละ 9.4 และ อ าเภอมายอ ร้อยละ 9.1  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 57.3 มีอายุโดย
เฉลี่ย 28.2 ± 13 ปี จบการศึกษาในระดับสูงสุด คือ  ปริญญาตรี /สูงกว่า  ร้อยละ 27.6 รองลงมา  
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  ร้อยละ 26.7 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 86.1 ส าหรับผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดับชั้นศาสนา คือ   มูตาวัตซิเตาะ ร้อยละ 26.9 รองลงมา คือ ตาดีกา ร้อย
ละ 23.3 และ อิบตีดาอี ร้อยละ 21.7 กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 59.5 รองลงมา คือ 
แต่งงาน ร้อยละ 37.3 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 37.7 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มรายได้ ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 5,000 บาท ร้อยละ 50.5 รองลงมา คือ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 26.2 มีรายจ่ายต่อ
เดือน ค่ามัธยฐาน คือ  4,000 บาท กลุ่มตัวอย่างระบุว่ามีโรคประจ าตัวร้อยละ 15.1 

 3.1.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่  

1) ประชาชนทั่วไป 

จากตารางท่ี จ-2 ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปสูบ
บุหรี่ ร้อยละ 36.8 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อยละ 3.7 ส าหรับกลุ่มที่เคยสูบแต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิก
สูบบุหรี่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 3 ปี  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาค านวณ คือ 

274 ราย ในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 18.2  5.3 ปี โดยเมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่า
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ส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ  16-20 ปี ร้อยละ 49.2 รองลงมา คือ ต่ ากว่า 16 ปี ร้อยละ 33.2 บุหรี่ที่
สูบเป็นครั้งแรก คือ บุหรี่ซองที่ผลิตจากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 45  รองลงมา คือ  ใบจากหรือยาเส้น
มวนเอง  ร้อยละ 40.6 และบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 13.7 โดยแหล่งบุหรี่ที่ได้รับในการสูบ
บุหรี่ครั้งแรก คือ เพื่อนให้ ร้อยละ 52.6 รองลงมา คือ ซื้อเอง ร้อยละ  37.5 ส่วนใหญ่เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่าง
เริ่มสูบบุหรี่ คือ  อยากรู้อยากลอง ร้อยละ 62  รองลงมา คือ ตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ร้อยละ 19.2  และ

เพ่ือลดความเครียด ร้อยละ 13.7 อายุเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า คือ 20  5.5 ปี เมื่อจัด
กลุ่มอายุ พบว่า ส่วนใหญ่สูบบุหรี่เป็นประจ าในกลุ่มอายุ 20 ปีหรือต่ ากว่า ร้อยละ 68.7  โดยระยะเวลาของ

การสูบบุหรี่เป็นประจ าเฉลี่ย 14.8  11.6 ปี เมื่อจัดกลุ่มระยะเวลาการสูบบุหรี่เป็นประจ า พบว่า มากกว่า
ครึ่ง (54.2%) สูบบุหรี่มากกว่า 10 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่ไทย ร้อยละ 73.7 หากซื้อเป็น
มวน ส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ 3 มวนขึ้นไป ร้อยละ  68.8 จ านวนเงินที่ซื้อบุหรี่เป็นมวนต่อครั้ง 10 บาท ขึ้นไป 
ร้อยละ 71.1 ราคาที่ซ้ือต่อซอง 60 บาทหรือต่ ากว่า ร้อยละ 56.3  ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทยส่วนใหญ่ซื้อจาก
ร้านขายของช า ร้อยละ 8 3 กลุ่มตัวอย่างซื้อบุหรี่มาเลเซีย ร้อยละ 46.7 โดยส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ 3 มวนขึ้น
ไป ร้อยละ 68.4  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อครั้งคือ 10 บาทข้ึนไป ร้อยละ 76.3 ปริมาณเงินที่ซื้อต่อซองมีราคา 
25 บาทข้ึนไป ร้อยละ 67.4 ราคาที่ซ้ือต่อแพ็คคือ 50 บาทข้ึนไป ร้อยละ 83.3 แหล่งที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย คือ  
ร้านขายของช า ร้อยละ 76.9  รองลงมา เอเย่นหรือร้านค้า ร้อยละ 9.4 และร้านค้าปลอดภาษี  ร้อยละ 6 
ส่วนเหตุผลที่ซื้อบุหรี่  คือ ราคาถูก ร้อยละ 58. 5 รองลงมา คือ หาซื้อได้ง่าย  25.2 ส่วนระยะเวลาที่สูบ
บุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย มากกว่าครึ่งสูบมาแล้วเกินกว่า  1 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 66.7 กลุ่มตัวอย่างสูบ
ใบจาก ร้อยละ 51.8  โดยส่วนใหญ่ซื้อในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 63.4 กลุ่มตัวอย่างที่สูบยา
เส้นโดยส่วนใหญ่ซื้อในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 66.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ ทุกวัน 
ร้อยละ 86.5 ในกลุ่มท่ีระบุว่าสูบบุหรี่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบวันละ 10 มวนหรือต่ ากว่า ร้อยละ 83.2 ส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าสูบบุหรี่ไม่ทุกวัน ระบุว่าสูบบุหรี่ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป (ร้อยละ 50) โดยจ านวนมวนที่สูบ
ต่อวัน คือ มากกว่า 3 มวนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20.8 ส่วนเวลาที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ระบุว่า สูบบุหรี่ทุกเวลา
หรือไม่แน่นอน ร้อยละ 50.4 รองลงมา หลังอาหารทุกมื้อ ร้อยละ 32.7 สถานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่าสูบ
ทุกที่ที่มีโอกาส ร้อยละ 48.1 รองลงมา คือ นอกบ้าน ร้อยละ 27.4 และ  ในบ้าน ร้อยละ 15.4 กลุ่ม
ตัวอย่างระบุว่าก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ทุกครั้ง ร้อยละ 48.1 สังเกตบางครั้ง 
ร้อยละ 33.8 หากพบเห็นป้ายห้ามสูบโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 71.1 โดยค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์
ส าหรับการซื้อบุหรี่ อยู่ที่ต่ ากว่า 200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 61.2 มัธยฐาน เท่ากับ 150 บาท ประชาชนส่วน
ใหญ่เคยเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 47.8 ในกลุ่มของผู้ที่เคยเลิกสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ระบุว่าเลิกมาแล้ว 3 ครั้งหรือต่ า
กว่า ร้อยละ 86.5  มากกว่าครึ่งเลิกสูบบุหรี่มาแล้วมากกว่า  6 เดือน (ร้อยละ 48.1)  โดยมีค่ามัธยฐานของ
การเลิกสูบบุหรี่ที่ระยะเวลา 6 เดือน โดยส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง ร้อยละ 91.7 ด้วยเหตุผล คือ 
เพ่ือคนในครอบครัว ร้อยละ  50 รองลงมา คือ มีปัญหาด้านสุขภาพ ร้อยละ 36.5 ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุ
ว่ามีอาการที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 60.6 ส าหรับผู้ที่ระบุว่ามีอาการจากการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่อาการ
ที่พบ คือ ไอมีเสมหะในคอ  ร้อยละ 47.2 และ  ไอแห้ง ๆ ร้อยละ 36.8 กลุ่มตัวอย่างทราบสายด่วนให้
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ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ  12.5 เท่านั้น  เมื่อถามถึงความรู้สึกเมื่อเห็นรูปภาพบนซอง
บุหรี่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่ารู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 60.5 รองลงมา คือ กลัว ร้อยละ 32.1 

กลุ่มตัวอย่าง ระบุว่าไม่มีเพ่ือนสนิทที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ (ร้อยละ 40.6) รองลงมา มี
เพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ 5 คนหรือต่ ากว่า ร้อยละ  33.4 และมีมากกว่า  5 คนขึ้นไป ร้อยละ  26 โดยค่ามัธยฐาน
ของจ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ คือ 5 คน 

กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป  ระบุว่านอกเหนือจากตนเองยังคงมีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบ
บุหรี่ ร้อยละ 47.6 ในกลุ่มท่ีระบุว่ามีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่ มากกว่าครึ่งหนึ่งมีจ านวนคนที่สูบบุหรี่ใน
บ้าน 1 คน (ร้อยละ 53.2) และระบุว่าบุคคลในบ้านที่สูบบุหรี่ คือ พ่อหรือพ่ีชาย ร้อยละ 59.7 กลุ่มตัวอย่าง
มีญาติไปท างานที่ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 14.6 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไป
ท างานในประเทศมาเลเซีย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 ญาติที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย คือ แม่ 
พ่ีสาว/อ่ืน ๆ ร้อยละ 53.4                                           

2) กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 

กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐสูบบุหรี่ ร้อยละ 31.9 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อย  8.5 
ส าหรับกลุ่มที่เคยสูบแต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 2 ปี  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาค านวณ คือ 

100 ราย ในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 18.8  4.8 ปี โดยเมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่า
กว่าครึ่งหนึ่งเริ่มสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 16-20 ปี ร้อยละ 52  รองลงมา คือ ต่ ากว่า 16 ปี ร้อยละ 25.5 บุหรี่ที่
สูบเป็นครั้งแรก คือ บุหรี่ซองที่ผลิตจากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมา คือ  ใบจากหรือยาเส้น
มวนเอง  ร้อยละ 35 และบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 13 โดยแหล่งบุหรี่ที่ได้รับในการสูบบุหรี่
ครั้งแรก คือ เพื่อนให้ ร้อยละ 51 รองลงมา คือ ซื้อเอง ร้อยละ  39 ส่วนใหญ่เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบ
บุหรี่ คือ อยากรู้อยากลอง ร้อยละ 63 รองลงมา คือ ตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ร้อยละ 16 อายุเฉลี่ยที่กลุ่ม

ตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า คือ 21  4.4 ปี เมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่เป็น
ประจ าในกลุ่มอายุ  20 ปีหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 59.1) โดยระยะเวลาของการสูบบุหรี่เป็นประจ าเฉลี่ย 13.6 

 9.6 ปี เมื่อจัดกลุ่มระยะเวลาการสูบบุหรี่เป็นประจ า พบว่า มากกว่าครึ่ง ( 51.7%) สูบบุหรี่มากกว่า 10 
ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่ไทยมาสูบ ร้อยละ 68 หากซื้อเป็นมวน ส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ 3 มวน
ขึ้นไป ร้อยละ  83.3 โดยมีค่ามัธยฐานของจ านวนมวนที่ซื้ออยู่ที่  3 มวนต่อครั้ง  จ านวนเงินที่ซื้อบุหรี่เป็น
มวนต่อครั้ง 10 บาทข้ึนไป ร้อยละ 83.3 โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้ง คือ  12 บาท  หากซื้อ
บุหรี่เป็นซอง ราคาที่ซ้ือต่อซอง  60 บาทข้ึนไป ร้อยละ  59.5 (มัธยฐาน คือ  65 บาท) ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่
ไทยส่วนใหญ่ซื้อจากร้านขายของช า ร้อยละ 77.6 รองลงมา คือ ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 15.5  กลุ่มตัวอย่าง
ซื้อบุหรี่มาเลเซีย มาสูบ ร้อยละ 43 โดยส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ 3 มวนขึ้นไป ร้อยละ 81.2 หากซื้อเป็นมวน 
ทั้งหมดระบุว่า ซื้อด้วยราคา 10 บาทขึ้นไป ร้อยละ 75  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อซองมีราคา 25 บาทหรือ
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มากกว่า ร้อยละ 52.4 ราคาที่ซ้ือต่อแพ็คคือ 50 บาทข้ึนไป แหล่งที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย คือ  ร้านขายของช า 
ร้อยละ 59.5 รองลงมา คือ ร้านค้าปลอดภาษี ร้อยละ 19  ส่วนเหตุผลที่ซื้อบุหรี่  คือ ราคาถูก ร้อยละ 61 
รองลงมา คือ หาซื้อได้ง่าย  29.3  ส่วนระยะเวลาที่สูบบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่สูบมาแล้ว
เกินกว่า  1 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 84.6 กลุ่มตัวอย่างสูบใบจากและยาเส้น ร้อยละ 28 ส่วนใหญ่ซื้อใบจากใน
ราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 6 7.9  และซื้อยาเส้นในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 60 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ ทุกวัน ร้อยละ 78.5 ในกลุ่มที่ระบุว่าสูบบุหรี่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบวันละ 10 
มวนหรือต่ ากว่า ร้อยละ 73.2 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าสูบบุหรี่ไม่ทุกวัน ร้อยละ 21.5 โดยจ านวนมวน
ที่สูบต่อวัน คือ 3 มวนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 57.1  ส่วนเวลาที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ระบุว่า สูบบุหรี่ทุกเวลา
หรือไม่แน่นอน  ร้อยละ 48.3 รองลงมา คือ หลังอาหารทุกมื้อ ร้อยละ 34.8  และ สูบเวลาที่เครียด ร้อยละ 
10.1  สถานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่าสูบ ทุกที่ที่มีโอกาส ร้อยละ 47.2 รองลงมา คือ  นอกบ้าน ร้อยละ 36 
และ ในบ้าน ร้อยละ 7.9 กลุ่มตัวอย่างระบุว่าก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ทุกครั้ง 
ร้อยละ 63 สังเกตบางครั้ง ร้อยละ 29.3 หากพบเห็นป้ายห้ามสูบโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 
82.6 โดยค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ส าหรับการซื้อบุหรี่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 57.1 
มัธยฐาน เท่ากับ 140 บาท เจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่เคยเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 50.5 ในกลุ่มของผู้ที่เคยเลิกสูบ
บุหรี่ ส่วนใหญ่ระบุว่าเลิกมาแล้ว 3 ครั้งหรือต่ ากว่า  ร้อยละ 75.6  มีค่ามัธยฐานของจ านวนครั้งที่เลิก คือ  2 
ครั้ง ส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่มาแล้วน้อยกว่า  6 เดือน (ร้อยละ 70.7)  โดยมีค่ามัธยฐานของการเลิกสูบบุหรี่ที่
ระยะเวลา 2 เดือน โดยส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง ร้อยละ 95.3 ด้วยเหตุผล คือ เพื่อคนในครอบครัว 
ร้อยละ  50 รองลงมา คือ มีปัญหาด้านสุขภาพ ร้อยละ  37.5 ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอา การที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่ ร้อยละ 70.2 ส าหรับผู้ที่ระบุว่ามีอาการจากการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่อาการที่พบ คือ ไอมีเสมหะ
ในคอ  ร้อยละ 54.5 และ  มีอาการไอแห้ง ร้อยละ 22.7 กลุ่มตัวอย่างทราบสายด่วนให้ค าปรึกษาหาก
ต้องการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ  19 เท่านั้น  เมื่อถามถึงรู้สึกเม่ือเห็นรูปภาพบนซองบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างระบุ
ว่ารู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 54 รองลงมา คือ รู้สึกกลัว ร้อยละ 41 กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ระบุว่ามีเพื่อนสนิท
ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่  5 คนหรือต่ ากว่า  ร้อยละ 36.4 รองลงมา ไม่มีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ ร้อยละ 34 โดย
ค่ามัธยฐานของจ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ คือ 5 คน   

กลุ่มตัวอย่าง  ระบุว่านอกเหนือจากตนเองยังคงมีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 30.4 
ในกลุ่มท่ีระบุว่ามีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่ มีจ านวนคนที่สูบบุหรี่ในบ้าน 1 คน ร้อยละ 52.1  และระบุว่า
บุคคลในบ้านที่สูบบุหรี่ คือ พ่อหรือพ่ีชาย ร้อยละ 74.5 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐ มีญาติไป
ท างานที่ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 6.5 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไปท างานใน
ประเทศมาเลเซีย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 ญาติที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย คือ พี่ชาย /น้องชาย/
ปู่ ร้อยละ 80                                                                                                                              
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3) กลุ่มผู้ประกอบการ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการสูบบุหรี่ ร้อยละ 2 4.1 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อย  2.8
ส าหรับกลุ่มที่เคยสูบแต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 1.5 ปี  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาค านวณ คือ 67 

ราย ในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 17.5  3.6 ปี โดยเมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่ากว่า
ครึ่งหนึ่งเริ่มสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 16-20 ปี ร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ ต่ ากว่า 16 ปี ร้อยละ 31.8 บุหรี่ที่สูบ
เป็นครั้งแรก คือ บุหรี่ซองที่ผลิตจากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา คือ  ใบจากหรือยาเส้น
มวนเอง  ร้อยละ 31.3 และบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 10.4 โดยแหล่งบุหรี่ที่ได้รับในการสูบ
บุหรี่ครั้งแรก คือ เพื่อนให้ ร้อยละ 57.6 รองลงมา คือ ซื้อเอง ร้อยละ  28.8 ส่วนใหญ่เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่าง
เริ่มสูบบุหรี่ คือ  อยากรู้อยากลอง ร้อยละ 68.2 รองลงมา คือ ตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ร้อยละ 16.7 และ

เพ่ือลดความเครียด ร้อยละ 10.6 อายุเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า คือ 19.8  3.8 ปี เมื่อ
จัดกลุ่มเป็นอายุ พบว่า มากกว่า ครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่เป็นประจ าในกลุ่มอายุ  20 ปีหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 68.7) 

โดยระยะเวลาของการสูบบุหรี่เป็นประจ าเฉลี่ย 18.9  9.3 ปี เมื่อจัดกลุ่มระยะเวลาการสูบบุหรี่เป็น
ประจ า พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.9) สูบบุหรี่มากกว่า 10 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่ไทยมา
สูบ ร้อยละ 79.1 หากซื้อเป็นมวน ส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ 3 มวนขึ้นไป ร้อยละ  74.1  โดยมีค่ามัธยฐานของ
จ านวนมวนที่ซื้ออยู่ที่ 3 มวนต่อครั้ง  จ านวนเงินที่ซื้อบุหรี่เป็นมวนต่อครั้ง มากกว่า 10 บาทข้ึนไป ร้อยละ 
74.1  โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้ง คือ  10 บาท  หากซื้อบุหรี่เป็นซอง ราคาที่ซ้ือต่อซอง  60 
บาทหรือต่ ากว่า ร้อยละ  50 (มัธยฐาน คือ  62.5 บาท) ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทยส่วนใหญ่ซื้อจากร้านขาย
ของช า ร้อยละ 82.6 รองลงมา คือ ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 13  กลุ่มตัวอย่างระบุว่าซื้อบุหรี่มาเลเซีย มาสูบ 
ร้อยละ 50.7 โดยส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ 3 มวนขึ้นไป ร้อยละ 73.3  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อครั้งกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดระบุว่า 10 บาทหรือมากกว่า โดยค่ามัธยฐาน คือ 86.7 บาท  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อซองมีราคา 25 
บาทข้ึนไป ร้อยละ 58.3 ราคาที่ซ้ือต่อแพ็คมีค่ามัธยฐาน คือ 350 บาท แหล่งที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย คือ  ร้าน
ขายของช า ร้อยละ 90.6  รองลงมา คือ ร้านค้าปลอดภาษี ร้านสะดวกซื้อ และอ่ืนๆ ร้อยละเท่ากัน คือ 3.1  
ส่วนเหตุผลที่ซื้อบุหรี่  คือ ราคาถูก ร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ หาซื้อได้ง่าย ร้อยละ  39.4  ส่วนระยะเวลา
ที่สูบบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่สูบมาแล้ว ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 1 ปี  ร้อยละ 56.5  กลุ่ม
ตัวอย่างสูบใบจากและยาเส้น ร้อยละ 62.7  โดยส่วนใหญ่ซื้อใบจากในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อย
ละ 71.4  และซื้อยาเส้นในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 61.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ ทุก
วัน ร้อยละ 86.2 ในกลุ่มที่ระบุว่าสูบบุหรี่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบวันละ 10 มวนหรือต่ ากว่า ร้อยละ 85.2 โดยมี
ค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 5 มวน  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าสูบบุหรี่ไม่ทุกวัน ร้อยละ 13.8 สูบบุหรี่มากว่า 3 วัน 
(ร้อยละ 75) โดยจ านวนมวนที่สูบต่อวัน คือ 3 มวนหรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 50  ส่วนเวลาที่สูบบุหรี่ 
ส่วนใหญ่ระบุว่า หลังอาหารทุกม้ือ  ร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ สูบบุหรี่ทุกเวลาหรือไม่แน่นอน  ร้อยละ 
43.1 และ อื่นๆ ร้อยละ 6.2  สถานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่าสูบ ทุกที่ที่มีโอกาส  ร้อยละ 57.8 นอกบ้าน 
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ร้อยละ 21.9 กลุ่มตัวอย่างระบุว่าก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ทุกครั้ง และสังเกต
บางครั้ง เท่ากันคือ ร้อยละ 40 หากพบเห็นป้ายห้ามสูบโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 72.7 โดย
ค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ส าหรับการซื้อบุหรี่ อยู่ที่ต่ ากว่า 200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 60 มัธยฐาน เท่ากับ 150 
บาท ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เคยเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 39.4 ในกลุ่มของผู้ที่เคยเลิกสูบบุหรี่ ทั้งหมดระบุว่า
เลิกมาแล้ว 3 ครั้งหรือต่ ากว่า  มีค่ามัธยฐานของจ านวนครั้งที่เลิก คือ  1.5 ครั้ง ครึ่งหนึ่งเลิกสูบบุหรี่มาแล้ว
น้อยกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 50)  โดยมีค่ามัธยฐานของการเลิกสูบบุหรี่ที่ระยะเวลา 6.5 เดือน  โดยผู้เคยเลิก
สูบบุหรี่ทั้งหมดระบุว่า เลิกด้วยตนเอง ด้วยเหตุผล คือ เพื่อคนในครอบครัว ร้อยละ 57.9 รองลงมา คือ 
ปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 31.6  ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอาการที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 60.6 ส าหรับ
ผู้ที่ระบุว่ามีอาการจากการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่อาการที่พบ คือ ไอมีเสมหะในคอ  ร้อยละ 37.5 และ มีอาการ
ไอแห้ง ๆ ร้อยละ 27.5 กลุ่มตัวอย่างทราบสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ 11.9 
เท่านั้น  เมื่อถามถึงรู้สึกเม่ือเห็นรูปภาพบนซองบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่ารู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 68.7 รองลงมา 
คือ รู้สึกกลัว ร้อยละ 23.9 

กลุ่มตัวอย่างระบุว่าไม่มีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ ร้อยละ 47  รองลงมามีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่
จ านวน 5 คนลงมา ร้อยละ 35.7 โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ คือ 3 คน 

กลุ่มตัวอย่าง   ระบุว่านอกเหนือจากตนเองยังคงมีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 45 
ในกลุ่มท่ีระบุว่ามีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่ มีจ านวนคนที่สูบบุหรี่ในบ้าน 1 คน ร้อยละ 62. 5 และระบุว่า
บุคคลในบ้านที่สูบบุหรี่ คือ พ่อหรือพ่ีชาย ร้อยละ 41.1 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ มีญาติไป
ท างานที่ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 9.7 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไปท างานใน
ประเทศมาเลเซีย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 ญาติที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย คือ พี่ชาย /น้องชาย 
ร้อยละ 60.9 

4) กลุ่มนักเรียน 

กลุ่มตัวอย่างนักเรียนสูบบุหรี่ ร้อยละ 13.7 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อย  5.9 ส าหรับ
กลุ่มท่ีเคยสูบแต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 1 ปี  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาค านวณ คือ 

144 ราย  ในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 13.5  2.5 ปี โดยเมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่า  
โดยส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ  ต่ ากว่า 16 ปี ร้อยละ 85.7 บุหรี่ที่สูบเป็นครั้งแรก คือ ใบจากหรือยา
เส้นมวนเอง   ร้อยละ 42.7 รองลงมา คือ บุหรี่ที่ผลิตจากประเทศไทย ร้อยละ 30.8 และ บุหรี่น าเข้าจาก
ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 25.9  โดยแหล่งบุหรี่ที่ได้รับในการสูบบุหรี่ครั้งแรก คือ เพื่อนให้ ร้อยละ 56.6  
รองลงมา คือ ซื้อเอง ร้อยละ 32.9 ส่วนใหญ่เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่ คือ อยากรู้อยากลอง ร้อยละ 
62.2 รองลงมา คือ เพื่อลดความเครียด ร้อยละ 15.4 และตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ร้อยละ 13.3 อายุเฉลี่ย

ที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า คือ 14.3  2.3 ปี โดยระยะเวลาของการสูบบุหรี่เป็นประจ าเฉลี่ย 
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2.6  2.2 ปี  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่ไทยมาสูบ ร้อยละ 63.2 หากซื้อเป็นมวน ส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ 
3 มวนขึ้นไป ร้อยละ 76.1 โดยมีค่ามัธยฐานของจ านวนมวนที่ซื้ออยู่ที่  3 มวนต่อครั้ง  จ านวนเงินที่ซื้อบุหรี่
เป็นมวนต่อครั้งส่วนใหญ่ 10 บาทข้ึนไป ร้อยละ 88.1  โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้ง คือ  12 
บาท  หากซื้อบุหรี่เป็นซอง ราคาที่ซ้ือต่อซอง  60 บาทหรือต่ ากว่า ร้อยละ  75.5 (มัธยฐาน คือ  50 บาท) 
ราคาที่ซ้ือต่อแพ็ค มีค่ามัธยฐาน คือ  275 บาท ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทยส่วนใหญ่ซื้อจากร้านขายของช า 
ร้อยละ 65.9 รองลงมา คือ ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 19.5  กลุ่มตัวอย่างระบุว่าซื้อบุหรี่มาเลเซีย มาสูบ ร้อย
ละ 36.8 โดยส่วนใหญ่ซื้อมากกว่า  3 มวนขึ้นไป ร้อยละ 79.5  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อครั้งคือ 10 บาทหรือ
มากกว่า ร้อยละ 77.8 โดยค่ามัธยฐาน คือ 10 บาท  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อซองมีราคา 25 บาทข้ึนไป ร้อยละ 
86.5 ราคาที่ซ้ือต่อแพ็คส่วนใหญ่ระบุว่ามากกว่า  50 บาท (ร้อยละ 94.4) มีค่ามัธยฐาน คือ 320 บาท 
แหล่งที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย คือ  ร้านขายของช า ร้อยละ 47.8 รองลงมา คือ ร้านค้าปลอดภาษี ร้อยละ  17.9  
และเอเย่นหรือร้านค้าส่ง ร้อยละ  13.4  ส่วนเหตุผลที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย  คือ ราคาถูก ร้อยละ 47.1 
รองลงมา คือ หาซื้อได้ง่าย ร้อยละ 29.4 ส่วนระยะเวลาที่สูบบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่สูบ
น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 56.3  กลุ่มตัวอย่างสูบใบจากและยาเส้น ร้อยละ 45  โดยส่วนใหญ่ซื้อใบจากในราคา 
3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 67.6 โดยค่ามัธยฐาน คือ 1 บาท  และซื้อใบจากในราคา 3 บาทต่อถุงหรือ
ต่ ากว่า ร้อยละ 72.5 โดยมีค่ามัธยฐาน คือ 3 บาท กลุ่มตัวอย่างสูบยาเส้น ร้อยละ 29.9 โดยส่วนใหญ่ซื้อยา
เส้นในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 76.2 โดยมีค่ามัธยฐาน คือ 3 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบ
บุหรี่ ทุกวัน ร้อยละ 64.8 ในกลุ่มที่ระบุว่าสูบบุหรี่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบวันละ 10 มวนหรือต่ ากว่า ร้อยละ 
81.8 โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 5 มวน  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าสูบบุหรี่ไม่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ 3 วัน
หรือน้อยว่า ร้อยละ 81.4  โดยจ านวนมวนที่สูบต่อวัน คือ 3 มวนหรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 61.1  ส่วน
เวลาที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ระบุว่า ทุกเวลาไม่แน่นอน ร้อยละ35.8 รองลงมา คือ หลังอาหารทุกมื้อ  ร้อยละ 
30.6 และสูบเวลาที่เครียด ร้อยละ 20.1 สถานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่าสูบนอกบ้าน ร้อยละ  40.6 
รองลงมา คือ สูบทุกที่ที่มีโอกาส ร้อยละ 31.2 สูบในบ้าน ร้อยละ 12.3 กลุ่มตัวอย่างระบุว่าก่อนสูบบุหรี่ใน
ที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ทุกครั้ง ร้อยละ 45.3  สังเกตบางครั้ง ร้อยละ 32.8  หากพบเห็นป้าย
ห้ามสูบโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 56.9  โดยค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ส าหรับการซื้อบุหรี่ อยู่ที่ต่ า
กว่า 200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 82.7 มัธยฐาน เท่ากับ  70 บาท นักเรียนส่วนใหญ่เคยเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 
71.3  ในกลุ่มของผู้ที่เคยเลิกสูบบุหรี่ เลิกมาแล้ว 3 ครั้งหรือต่ ากว่า  ร้อยละ 83.3 มีค่ามัธยฐานของจ านวน
ครั้งที่เลิก คือ 2 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างเลิกสูบบุหรี่มาแล้วน้อยกว่า 6 เดือน ร้อยละ 70.8  โดยมีค่ามัธยฐานของ
การเลิกสูบบุหรี่ที่ระยะเวลา 3 เดือน  โดยส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง ร้อยละ 88 ด้วยเหตุผล คือ เพื่อ
คนในครอบครัว  ร้อยละ  52.1 รองลงมา คือ มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 23.3 ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มี
อาการที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 55.1 ส าหรับผู้ที่ระบุว่ามีอาการจากการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่อาการที่พบ 
คือ ไอมีเสมหะในคอ  ร้อยละ 40.3 และ มีอาการเสียงแหบ  29 กลุ่มตัวอย่างทราบสายด่วนให้ค าปรึกษา
หากต้องการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ 19 เท่านั้น  เมื่อถามถึงรู้สึกเม่ือเห็นรูปภาพบนซองบุหรี่ กลุ่มตัวอย่าง
ระบุว่ารู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 45.8 รองลงมา คือ รู้สึกกลัว ร้อยละ 32.6 
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กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีเพ่ือ นสนิทที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่  ร้อยละ 60.5 ส่วน
รองลงมามีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ จ านวน 5 คนหรือน้อยกว่า  ร้อยละ 25.3 และ มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ 5 คนขึ้น
ไป ร้อยละ 14.1 โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ คือ 2 คน   

กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป  ระบุว่านอกเหนือจากตนเองยังคงมีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบ
บุหรี่ ร้อยละ 48.3 ในกลุ่มที่ระบุว่ามีบุคคลอ่ืนในบ้านสูบบุหรี่ มากกว่าครึ่งหนึ่งมีจ านวนคนที่สูบบุหรี่ใน
บ้าน 1 คน (ร้อยละ 65.2) และระบุว่าบุคคลในบ้านที่สูบบุหรี่ คือ พ่อหรือพ่ีชาย ร้อยละ 88.2 กลุ่มตัวอย่าง 
มีญาติไปท างานที่ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 16 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไปท างาน
ในประเทศมาเลเซีย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ญาติที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย คือ พี่ชาย /
น้องชาย ร้อยละ 65.7  

5) กลุ่มผู้น าศาสนา 

กลุ่มตัวอย่างผู้น าสูบบุหรี่ ร้อยละ 40.8 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อย 10.2 ส าหรับกลุ่ม
ที่เคยสูบแต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 10 ปี  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาค านวณ คือ 50 

ราย  ในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 18.9  4.3 ปี โดยเมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่า  
ครึ่งหนึ่งเริ่มสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ  16-20 ปี (ร้อยละ 52)  บุหรี่ที่สูบเป็นครั้งแรก คือ ใบจากหรือยาเส้นมวน
เอง  ร้อยละ 50 รองลงมา คือ บุหรี่จากประเทศ ไทย ร้อยละ 44 โดยแหล่งบุหรี่ที่ได้รับในการสูบบุหรี่ครั้ง
แรก คือ ซื้อเอง ร้อยละ 59.2 รองลงมา คือ เพื่อนให้ ร้อยละ  36.7 ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างระบุเหตุผลที่
เริ่มสูบบุหรี่ คือ อยากรู้อยากลอง ร้อยละ 69.4 รองลงมา คือ ตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ร้อยละ 16.3 และ

เพ่ือลดความเครียด ร้อยละ  6.1 อายุเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า คือ 21.1  4.9 ปี เมื่อ
จัดเป็นกลุ่มอายุ พบว่าครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่เป็นประจ าในกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 51) โดยระยะเวลาของ

การสูบบุหรี่เป็นประจ าเฉลี่ย 25.6  11.7 ปี เมื่อจัดกลุ่มระยะเวลาการสูบบุหรี่เป็นประจ า พบว่า ส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 91.3) สูบบุหรี่มากกว่า 10 ปีขึ้นไป  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่ไทยมาสูบ ร้อยละ 68 
หากซื้อเป็นมวน ส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ 3 มวนขึ้นไป ร้อยละ 61.5  โดยมีค่ามัธยฐานของจ านวนมวนที่ซื้ออยู่ที่  
3 มวนต่อครั้ง  จ านวนเงินที่ซื้อบุหรี่เป็นมวนต่อครั้ง 10 บาทหรือสูงกว่า ร้อยละ 69.2  โดยค่ามัธยฐานของ
จ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้ง คือ  10 บาท  หากซื้อบุหรี่เป็นซอง ราคาที่ซ้ือต่อซอง  60 บาทหรือต่ ากว่า ร้อยละ  
50 (มัธยฐาน คือ 62.5 บาท)   ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทยส่วนใหญ่ซื้อจากร้านขายของช า ร้อยละ 89.7 
รองลงมา คือ ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 10.3  กลุ่มตัวอย่างระบุว่าซื้อบุหรี่มาเลเซีย มาสูบ ร้อยละ 22 กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดระบุว่า ซื้อมากกว่า 3 มวนขึ้นไป  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อครั้ง กลุ่มตัวอย่างทุกคนระบุว่า 10 
บาทหรือมากกว่า โดยค่ามัธยฐาน คือ 15 บาท  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อซองมีราคา 25 บาทข้ึนไป ร้อยละ 50 
แหล่งที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย คือ  ร้านขายของช า ร้อยละ 63.6 รองลงมา คือ แผงลอย ร้อยละ  27.3 ส่วน
เหตุผลที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย  คือ ราคาถูก ร้อยละ 63.6 หาซื้อได้ง่าย ร้อยละ 18.2 ส่วนระยะเวลาที่สูบบุหรี่
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น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่สูบมากกว่า 1 ปี  ร้อยละ 75  กลุ่มตัวอย่างสูบใบจาก ร้อยละ 52  
โดยส่วนใหญ่ซื้อใบจากในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 69.2 โดยค่ามัธยฐาน คือ 3 บาท  กลุ่ม
ตัวอย่างสูบยาเส้น ร้อยละ 52 โดยส่วนใหญ่ซื้อยาเส้นในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 73.1 โดยมี
ค่ามัธยฐาน คือ 3 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ ทุกวัน ร้อยละ 85.7 ในกลุ่มที่ระบุว่าสูบบุหรี่ทุกวัน 
ส่วนใหญ่สูบวันละ 10 มวนหรือต่ ากว่า ร้อยละ 75.6 โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 8 มวน  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ี
ระบุว่าสูบบุหรี่ไม่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ 3 วันหรือน้อยว่า ร้อยละ 80  โดยจ านวนมวนที่สูบต่อวัน คือ 3 
มวนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60  ส่วนเวลาที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ระบุว่าสูบทุกเวลาหรือไม่แน่นอน ร้อยละ 62.5 
รองลงมา คือ หลังอาหารทุกม้ือ  ร้อยละ 33.3 สถานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่าสูบ ทุกที่ที่มีโอกาส  ร้อยละ 
47.9 สูบนอกบ้าน ร้อยละ  39.6  กลุ่มตัวอย่างระบุว่าก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่
บางครั้ง ร้อยละ 44.9 สังเกตทุกครั้ง ร้อยละ 40.8 หากพบเห็นป้ายห้ามสูบโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ 
ร้อยละ 73.5  โดยค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ส าหรับการซื้อบุหรี่ อยู่ที่ต่ ากว่า 200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 65.1 
มัธยฐาน เท่ากับ 120 บาท ครึ่งหนึ่งของผู้น าเคยเลิกสูบบุหรี่ (ร้อยละ 57.1)  ในกลุ่มของผู้ที่เคยเลิกสูบบุหรี่ 
เลิกมาแล้ว 3 ครั้งหรือต่ ากว่า ร้อยละ 73.1 มีค่ามัธยฐานของจ านวนครั้งที่เลิก คือ  2 ครั้ง มากกว่าครึ่งหนึ่ง
เลิกสูบบุหรี่มาแล้วน้อยกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 57.7 )  โดยมีค่ามัธยฐานของการเลิกสูบบุหรี่ที่ระยะเวลา 2.5 
เดือน  โดยส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง ร้อยละ 88.5 ด้วยเหตุผล คือ มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 72 
รองลงมา เพื่อคนในครอบครัว  ร้อยละ  24  ผู้สูบบุหรี่ระบุว่ามีอา การที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 73.5 
ส าหรับผู้ที่ระบุว่ามีอาการจากการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่อาการที่พบ คือ ไอแห้ง ๆ ร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ 
ไอมีเสมหะในคอ ร้อยละ 27.8 กลุ่มตัวอย่างทราบสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ 
16 เท่านั้น  เมื่อถามถึงรู้สึกเม่ือเห็นรูปภาพบนซองบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่ารู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 50 
รองลงมา คือ รู้สึกกลัว ร้อยละ 42 

กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ระบุว่ามีเพื่อนสนิทที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่น้อยกว่า 5 คน ร้อยละ 
35.7 รองลงมาระบุว่า จ านวน  5 คนขึ้นไป ร้อยละ 33.7 โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ 
คือ 5 คน   

กลุ่มตัวอย่าง  ระบุว่านอกเหนือจากตนเองยังคงมีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 35.7 
ในกลุ่มท่ีระบุว่ามีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่ มีจ านวนคนที่สูบบุหรี่ในบ้าน 1 คน ร้อยละ 62.9 และระบุว่า
บุคคลในบ้านที่สูบบุหรี่ คือ พ่อหรือพ่ีชาย ร้อยละ 52.9 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างผู้น า มีญาติไปท างานที่
ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 5.2 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไปท างานในประเทศ
มาเลเซีย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ญาติที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย คือ แม่/พ่ีสาว/อ่ืน ๆ  (ร้อยละ 
60) 
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6)  กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมสูบบุหรี่  ร้อยละ 26.4 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อย  5.3 
ส าหรับกลุ่มที่เคยสูบแต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 2 ปี  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาค านวณ คือ 

635 ราย  ในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 17.2  4.9 ปี โดยเมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่า  
เริ่มสูบบุหรี่ใน อายุ 16 ปี หรือต่ ากว่า ร้อยละ 43 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ  16-20 ปี ร้อยละ 42 บุหรี่ที่สูบ
เป็นครั้งแรก คือ บุหรี่ที่ผลิตจากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมา คือ  ใบจากหรือยาเส้นมวนเอง   
ร้อยละ 40.6 และบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 13.7 โดยแหล่งบุหรี่ที่ได้รับในการสูบบุหรี่ครั้ง
แรก คือ เพ่ือนให้ ร้อยละ 52.6 รองลงมา คือ ซื้อเอง ร้อยละ 37.5 กลุ่มตัวอย่างระบุเหตุผลที่เริ่มสูบบุหรี่ 
คือ อยากรู้อยากลอง ร้อยละ  62 รองลงมา คือ ตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ร้อยละ 19.2 และเพ่ือลด

ความเครียด ร้อยละ  13.7 อายุเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า คือ 18.9  5.2 ปี เมื่อจัดเป็น
กลุ่มอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ สูบบุหรี่เป็นประจ าในกลุ่มอายุ  20 ปีลงมา ร้อยละ 72.8  โดยระยะเวลาของการ

สูบบุหรี่เป็นประจ าเฉลี่ย 13  11.6 ปี เมื่อจัดกลุ่มระยะเวลาการสูบบุหรี่เป็นประจ า พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อย
ละ 53.4 สูบบุหรี่ 10 ปีหรือน้อยกว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่ไทยมาสูบ ร้อยละ 70.6 หากซื้อเป็น
มวน ส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ 3 มวนขึ้นไป ร้อยละ  73.1 โดยมีค่ามัธยฐานของจ านวนมวนที่ซื้ออยู่ที่  3 มวนต่อ
ครั้ง  จ านวนเงินที่ซื้อบุหรี่เป็นมวนต่อครั้ง 10 บาทข้ึนไป ร้อยละ 78.3 โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเงินที่ซื้อ
ต่อครั้ง คือ  10 บาท  หากซื้อบุหรี่เป็นซอง ราคาที่ซ้ือต่อซอง  60 บาทหรือต่ ากว่า ร้อยละ  56 (มัธยฐาน 
คือ 60 บาท)  ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทยส่วนใหญ่ซื้อจากร้านขายของช า ร้อยละ 79 รองลงมา คือ ร้าน
สะดวกซื้อ ร้อยละ 13.5 กลุ่มตัวอย่างระบุว่าซื้อบุหรี่มาเลเซีย มาสูบ ร้อยละ 42.4 หากซ้ือเป็นมวน กลุ่ม
ตัวอย่างซื้อมากกว่า 3 มวนขึ้นไป ร้อยละ  75.2 ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อครั้งคือ 10 บาทหรือมากว่า ร้อยละ 
78.3 โดยค่ามัธยฐาน คือ 10 บาท  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อซองมีราคา 25 บาทข้ึนไป ร้อยละ 67.4 ราคาที่ซ้ือ
ต่อแพ็คระบุว่า 50 บาทขึ้นไป ร้อยละ  93.1  มีค่ามัธยฐาน คือ 280 บาท แหล่งที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย คือ ร้าน
ขายของช า ร้อยละ 68 รองลงมา คือ ร้านค้าปลอดภาษี ร้อยละ  10.4 และเอเย่นหรือร้านค้าส่ง ร้อยละ  
8.9  ส่วนเหตุผลที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย  คือ ราคาถูก ร้อยละ 55.4 หาซื้อได้ง่าย ร้อยละ 28.3 ส่วนระยะเวลาที่
สูบบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่สูบ 1 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 59.4 กลุ่มตัวอย่างสูบใบจาก ร้อยละ 
44.6 โดยส่วนใหญ่ซื้อใบจากในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 67.8 โดยค่ามัธยฐาน คือ 3 บาท  
กลุ่มตัวอย่างสูบยาเส้น ร้อยละ 43.8 โดยส่วนใหญ่ซื้อยาเส้นในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 68.3 
โดยมีค่ามัธยฐาน คือ 3 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ ทุกวัน ร้อยละ 80.6 ในกลุ่มที่ระบุว่าสูบบุหรี่
ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบวันละ 10 มวนหรือต่ ากว่า ร้อยละ 81 โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 6 มวน  ส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระบุว่าสูบบุหรี่ไม่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ 3 วันหรือน้อยว่า ร้อยละ 67.1  โดยจ านวนมวนที่สูบ
ต่อวัน คือ 3 มวนหรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 62.8 ส่วนเวลาที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ระบุว่าสูบทุกเวลา/ไม่
แน่นอน ร้อยละ คือ 47 รองลงมา คือ สูบหลังอาหารทุกม้ือ ร้อยละ 33.6 และสูบเวลาที่เครียด ร้อยละ 
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10.8  สถานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่า สูบทุกที่ที่มีโอกาส  ร้อยละ 45.1 รองลงมา คือ สูบนอกบ้าน ร้อยละ 
32.1 กลุ่มตัวอย่างระบุว่าก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ทุกครั้ง ร้อยละ 48.3 สังเกต
บางครั้ง ร้อยละ 34.5 หากพบเห็นป้ายห้ามสูบโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 70 โดยค่าใช้จ่ายต่อ
สัปดาห์ส าหรับการซื้อบุหรี่ อยู่ที่ต่ ากว่า 200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 65.3 มัธยฐาน เท่ากับ  100 บาท  กลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวมเคยเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 53.2 ในกลุ่มของผู้ที่เคยเลิกสูบบุหรี่ เลิกมาแล้ว 3 ครั้งหรือต่ า
กว่า ร้อยละ 83.4 มีค่ามัธยฐานของจ านวนครั้งที่เลิก คือ  2 ครั้ง  มากกว่าครึ่งหนึ่งเลิกสูบบุหรี่มาแล้วน้อย
กว่า 6 เดือน (ร้อยละ 60.4)  โดยมีค่ามัธยฐานของการเลิกสูบบุหรี่ที่ระยะเวลา 3 เดือน  โดยส่วนใหญ่เลิก
สูบบุหรี่ด้วยตนเอง ร้อยละ 91.6 ด้วยเหตุผล คือ เพื่อคนในครอบครัว  ร้อยละ  48.6  ผู้สูบบุหรี่ระบุว่ามี
อาการที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 59.6 ส าหรับผู้ที่ระบุว่ามีอาการจากการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่อาการที่พบ 
คือ ไอมีเสมหะในล าคอ ร้อยละ 44.4  รองลงมา คือ ไอแห้ง ๆ  ร้อยล ะ 31.3 กลุ่มตัวอย่างทราบสายด่วน
ให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ 15.2 เท่านั้น  เมื่อถามถึงรู้สึกเม่ือเห็นรูปภาพบนซองบุหรี่ 
กลุ่มตัวอย่างระบุว่ารู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 56.2 รองลงมา คือ รู้สึกกลัว ร้อยละ 33.5 

กลุ่มตัวอย่างระบุว่าไม่มีเพ่ือ นสนิทที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ (ร้อยละ 47.4) รองลงมา คือ มี
เพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ จ านวน 5 คนหรือต่ ากว่า  ร้อยละ 31.2 โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ 
คือ 3 คน   

กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  ระบุว่านอกเหนือจากตนเองยังคงมีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบบุหรี่ ร้อย
ละ 44.8 ในกลุ่มท่ีระบุว่ามีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่ มากกว่าครึ่งหนึ่งมีจ านวนคนที่สูบบุหรี่ในบ้าน 1 คน 
(ร้อยละ 59.4) และระบุว่าบุคคลในบ้านที่สูบบุหรี่ คือ พ่อหรือพ่ีชาย ร้อยละ 69.3 กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 
มีญาติไปท างานที่ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 13 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไปท างาน
ในประเทศมาเลเซีย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9  ญาติที่ไปท างานในประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่ คือ 
พ่ีชาย/น้องชาย ร้อยละ 59.6 

 3.1.3 การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายเขตปลอดบุหรี่และการรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ 

 สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสถานที่ คือ โรงเรียนระดับต่ ากว่า
อุดมศึกษา  โรงพยาบาล ภายในอาคารสถานที่ราชการ  ภายในอาคารสถานที่ท างานภาคเอกชนที่มีแอร์  
ร้านอาหาร  ห้าสรรพสินค้าและชุปเปอร์มาเก็ต  สถานีขนส่ง  ภายในอาคารศาสนสถาน  สวนสาธารณะ  
ตลาด และ ยานพาหนะขนส่ง มีเพียงโรงแรมและเกส ต์เฮ้าส์เท่านั้นที่เป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่เฉพาะบาง
พ้ืนที่ของอาคาร ผลการศึกษาดังแสดงในภาพที่ 3-1 ถึง 3-3 และตารางที่ จ-3 ภาคผนวก จ 

1) ประชาชนทั่วไป 

จากตารางท่ี จ-3 ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างประชาชนทั่วไปที่
รับรู้ว่าเป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่ โดยระบุได้อย่างถูกต้องสูงสุด คือ  โรงพยาบาล ร้อยละ 71.9  รองลงมา 
โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ร้อยละ 63.2 และภายในอาคารสถานที่ราชการ  ร้อยละ 62 ตามล าดับ 
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ส่วนสถานที่ท่ีรับรู้ว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างถูกต้องต่ าสุด คือ ตลาด ร้อยละ  26.3 รองลงมา คือ 
ร้านอาหาร ร้อยละ 32.1 สถานีขนส่ง ร้อยละ 34 และสวนสาธารณะ ร้อยละ 35.5 ตามล าดับ  กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใจว่า ร้านอาหาร สถานีขนส่ง โรงแรมและเกสต์เฮาส์ และสวนสาธารณะ เป็นสถานที่
ห้ามสูบบุหรี่เฉพาะในบางพ้ืนที่ ร้อยละ 49 45.3 44 และ 40.2 ตามล าดับ    

ส่วนการรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามี
กฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด ร้อยละ 87.9 รองลงมา คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ในที่ห้าม
สูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 77.7 และ เจ้าของสถานประกอบการหากไม่แสดง
ป้าย เครื่องหมายปลอดบุหรี่มีโทษปรับ  2,000 บาท ร้อยละ 59.8 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมายที่ให้
เจ้าของสถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000 บาท ต่ าสุด คือ รับรู้เพียง ร้อยละ 46.4 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพสูงสุด คือ ท าให้เกิดกลิ่นปาก ร้อยละ 93 
รองลงมา ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด  ร้อยละ 92.6 ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ร้อยละ 89.2 และท าให้แก่
ก่อนวัยอันควร ร้อยละ 85.7 ตามล าดับ 

2) เจ้าหน้าที่รัฐ 

กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐมีการรับรู้สถานที่เขตปลอดบุหรี่  ระบุได้ถูกต้องสูงสุด คือ โรงพยาบาล 
ร้อยละ 84 รองลงมา คือ  โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ร้อยละ 78 ภายในอาคารสถานที่ท างาน
ภาคเอกชนที่มีแอร์ ร้อยละ 74.4 ภายในอาคารสถานที่ราชการ ร้อยละ 73.6  ห้างสรรพสินค้าและชุปเปอร์
มาเก็ต ร้อยละ  63.2 และ ศาสนสถาน ร้อยละ 62  ตามล าดับ  ส าหรับสถานที่ระบุว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
ถูกต้องต่ าสุด คือ ตลาด ร้อยละ 32.4 รองลงมา คือ สวนสาธารณะ ร้อยละ 40.8 และสถานีขนส่ง ร้อยละ  
42.8 ตามล าดับ  

ส่วนการรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามี
กฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด โดยรับรู้ ร้อยละ 86 รองลงมา ผู้ที่สูบบุหรี่ในที่
ห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 84 และ เจ้าของสถานประกอบการหากไม่แสดง
ป้ายเครื่องหมายปลอดบุหรี่ มีโทษปรับ 2,000 ร้อยละ 69.2 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพสูงสุด คือ   ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 96.4 
รองลงมา ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด ร้อยละ 96 และท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ร้อยละ 94 ตามล าดับ 

3) ผู้ประกอบการ 

กลุ่มผู้ประกอบ การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ที่ระบุได้อย่าง
ถูกต้อง สูงสุด คือ โรงพยาบาล ร้อยละ 71.9 รองลงมา ภายในอาคารสถานที่ท างานภาคเอกชนที่มีแอร์  
ร้อยละ 65.9 และโรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษาและอาคารภายในสถานที่ราชการ มีร้อยละเท่ากัน คือ
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65.1 ตามล าดับ ส่วนที่ระบุได้ถูกต้องต่ าสุด คือ ตลาด ร้อยละ  21.8 รองลงมา คือ สวนสาธารณะ ร้อยละ 
26.5 และ ร้านอาหาร ร้อยละ 26.9 ตามล าดับ 

การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมาย
ห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ร้อยละ 80.2 รองลงมาคือ ผู้ที่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบหรือเขตปลอด
บุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 70.3 และกฎหมายห้ามไม่ให้มีการโฆษณาบุหรี่โดยสิ้นเชิง ร้อยละ 
58.2 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมายการที่เจ้าของสถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10 ,000 บาท
ต่ าสุด คือ รับรู้เพียงร้อยละ 42.3 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพสูงสุด คือ   ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด ร้อย
ละ 94.8 รองลงมา ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ร้อยละ 93.6 และท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 92 และท า
ให้แก่ก่อนวัย ร้อยละเท่ากัน คือ 86.3  

4) นักเรียน 

กลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีการรับรู้สถานที่เขตปลอดบุหรี่ที่ระบุได้อย่างถูกต้องสูงสุด คือ 
โรงพยาบาล ระบุได้ถูกต้องร้อยละ 61.9 รองลงมา คือ โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ร้อยละ 55.5  และ
ภายในอาคารสถานที่ท างานภาคเอกชนที่มีแอร์ ร้อยละ 55.3 ตามล าดับ ส่วนสถานที่ระบุได้ถูกต้องต่ าสุด 
คือ ตลาด ระบุได้ถูกต้องเพียง ร้อยละ 21.8 รองลงมา คือ ร้านอาหาร ระบุถูกต้อง ร้อยละ 28.9 และสถานี
ขนส่ง ระบุถูกต้อง ร้อยละ 29.6  

การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่าผู้ที่สูบบุหรี่ใน
ที่ห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท สูงสุด คือ ร้อยละ 68.3 รองลงมา มีกฎหมายห้ามขาย
บุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี คือ ร้อยละ 65.8 และ เจ้าของสถานประกอบการหากไม่แสดงป้าย
เครื่องหมายปลอดบุหรี่ มีโทษปรับ 2 ,000 บาท  ร้อยละ 50 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมายที่ให้เจ้าของ
สถานที่จัดเขตปลอดบุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000 บาท ต่ าสุด คือ รับรู้เพียง ร้อยละ 38.3 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพสูงสุด คือ   ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด ร้อย
ละ 86.1 รองลงมา ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 80.9 และ ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร ร้อย
ละ 78.9 ตามล าดับ 

5) ผู้น าศาสนา 

กลุ่มผู้น าศาสนามีการรับรู้สถานที่เขตปลอดบุหรี่ที่ระบุได้อย่างถูกต้องสูงสุด คือ  
โรงพยาบาล ร้อยละ 74.5 รองลงมา คือ โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษาและภายในอาคารสถานที่ราชการ 
มีร้อยละเท่ากันคือ 68.4  และภายในอาคารสถานที่ราชการ ร้อยละ 67.3 ตามล าดับ ส่วนสถานที่ระบุได้
ถูกต้องต่ าสุด คือ ตลาด ระบุได้ถูกต้อง ร้อยละ 28.6 รองลงมา คือ สวนสาธารณะ ระบุถูกต้อง ร้อยละ 
31.6 
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การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่าผู้ที่สูบบุหรี่ใน
ที่ห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท สูงสุด คือ ร้อยละ 85.7 รองลงมา คือ  มีกฎหมายห้าม
ขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ร้อยละ 77.6 และ เจ้าของประกอบการหากไม่แสดงป้ายเครื่องหมาย
ปลอดบุหรี่ มีโทษปรับ 2 ,000 บาท ร้อยละ 63.3 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมายห้ามไม่ให้มีก่ีโฆษณาโดย
สิ้นเชิง ต่ าสุด คือ รับรู้เพียง ร้อยละ 47.4 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพสูงสุด คือ   ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 95.9   
ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด ร้อยละ 90.8 และ ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร  ร้อยละ 88.8 
ตามล าดับ 

6) ภาพรวม 

กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีการรับรู้สถานที่เขตปลอดบุหรี่ที่ระบุได้อย่างถูกต้องสูงสุด คือ 
โรงพยาบาล ร้อยละ 69.9 รองลงมา โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ร้อยละ 62.7 และ ภายในอาคาร
สถานที่ราชการ ร้อยละ 60.8 ตามล าดับ ส่วนสถานที่ระบุได้ถูกต้องต่ าสุด คือ ตลาด ระบุได้ถูกต้อง ร้อยละ 
26 รองลงมา คือ ร้านอาหาร ระบุถูกต้อง ร้อยละ 32.1 

การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  กลุ่มตัวอย่างระบุว่ามีกฎหมาย
ห้ามกฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด ระบุร้อยละ 78.1 รองลงมา คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ใน
ที่ห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 74.5 และ เจ้าของประกอบการหากไม่แสดง
ป้ายเครื่องหมายปลอดบุหรี่ มีโทษปรับ 2 ,000 บาท ร้อยละ 55.6 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมายหาก
เจ้าของสถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000  บาท ต่ าสุด คือ รับรู้ ร้อยละ 44.2 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพสูงสุด คือ   ท าให้เป็นมะเร็งปอด  ร้อยละ 
90.8 รองลงมา ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 89 และ ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ร้อยละ 86.4 ตามล าดับ 

3.1.4 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ 
 1) ประชาชนทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ  สถานที่ที่ก าหนด
เป็นเขตปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดให้เห็นอย่างชัดเจน โดยระบุว่าเห็นด้วยสูงสุด คือ ร้อยละ 92.8 
รองลงมา ควรมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เห็นด้วย ร้อยละ  88.9 
ควรมีการบังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง ร้อยละ 87.9 และเห็นด้วยกับการมีกฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ คือ 87.4 ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 3-4 และตารางท่ี จ-4  
ภาคผนวก จ 
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 2) เจ้าหน้าที่รัฐ 

กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐ  เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ  ควรมีการประกาศ
หรือประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่  ร้อยละ 92 รองลงมา คือ สถานที่ที่ก าหนดเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดให้เห็นอย่างชัดเจน  ร้อยละ 90.8 และควรมีการจัดสถ านที่เฉพาะ
ส าหรับผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 88.8 ตามล าดับ  

 3) ผู้ประกอบการ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ  เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ  สถานที่ที่ก าหนด
เป็นเขตปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดให้เห็นอย่างชัดเจน  ร้อยละ 92.3 รองลงมา คือ ควรมีการ
บังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง  ร้อยละ 91.5 ควรมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ
ถึงสถานท่ีห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 88.8  และควรป้องกันผู้อ่ืนจากการสูดควันบุหรี่มือสอง ร้อยละ 88.4 
ตามล าดับ 

 4) นักเรียน 

กลุ่มตัวอย่างผู้นักเรียน เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ ควรมีการประกาศหรือ
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยระบุว่าเห็นด้วยสูงสุด ร้อยละ 80.1 รองลงมา คือ ควรมี
การบังคับใช้กฎหมายเขตปลอกบุหรี่อย่างจริงจัง ร้อยละ 79.4 และเห็นด้วยกับการมีกฎหมายคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 79 ตามล าดับ 

 5) ผู้น า 

กลุ่มตัวอย่างผู้น าศาสนา เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ สถานที่ท่ีก าหนดเป็น
เขตปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดให้เห็นอย่างชัดเจน โดยระบุว่าเห็นด้วยสูงสุด ร้อยละ 99 รองลงมา 
คือ ควรมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์  ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 93.9 และ ควรมีการ
บังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง ร้อยละ 93.8 ตามล าดับ 

 6)  กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม  เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ ควรมีการประกาศ
หรือประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ และสถานที่ที่ก าหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้าม
สูบบุหรี่ติดให้เห็นอย่างชัดเจน โดยระบุว่าเห็นด้วยสูงสุดเท่ากัน คือ ร้อยละ 86.3 รองลงมา คือควรมีการ
บังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง ร้อยละ 85.5 และเห็นด้วยกับการมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 84.6 ตามล าดับ 



37 

3.1.5 การปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

 1) ประชาชนทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไประบุว่าพบเห็นสถานที่ท่ีมีป้ายห้ามสูบบุหรี่สูงสุด คือ 
โรงพยาบาล  ร้อยละ 92.3 รองลงมา โรงเรียน ร้อยละ 78.9 และโรงแรม ร้อยละ 72.8 โดยสถานที่ท างาน
ของกลุ่มตัวอย่างมีป้ายสูบบุหรี่ ร้อยละ 34.3 กลุ่มตัวอย่างพบเห็นการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบบุหรี่บางครั้ง  
ร้อยละ 50.5 พบเห็นเป็นประจ า ร้อยละ 32.6 ดังแสดงในภาพที่ 3.5 และ ตารางที่ จ-5 ภาคผนวก จ 

 2) เจ้าหน้าที่รัฐ 

กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าสถานที่ท่ีพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่สูงสุด คือ โรงพยาบาล   
ร้อยละ 95.2 รองลงมา ร้านอาหารหรือภัตตาคาร ร้อยละ 89.2 และโรงแรม ร้อยละ 81.6 โดยสถานที่
ท างานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีป้ายสูบบุหรี่ ร้อยละ 68 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบเห็นการสูบบุหรี่ในที่
ห้ามสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง ร้อยละ 50 พบเห็นเป็นประจ า ร้อยละ 31.6 

 3) ผู้ประกอบการ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการระบุว่าสถานที่ที่พบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่สูงสุด คือ 
โรงพยาบาล ร้อยละ 96 รองลงมา โรงเรียน ร้อยละ 85.5 และร้านอาหาร/ภัตตาคาร ร้อยละ 81.9 โดย
สถานที่ท างานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีป้ายสูบบุหรี่ ร้อยละ 77 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นการสูบ
บุหรี่ในที่ห้ามสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง ร้อยละ 44.4 และพบเห็นเป็นประจ า ร้อยละ 39.9 

 4) นักเรียน 

กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระบุว่าสถานที่ท่ีพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่สูงสุด คือ โรงพยาบาล  ร้อย
ละ 82.9 รองลงมา โรงเรียน ร้อยละ 75.2 และร้านอาหารหรือภัตตาคาร ร้อยละ 71.2 โดยโรงเรียนของ
กลุ่มตัวอย่างมีป้ายสูบบุหรี่ ร้อยละ 57.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบบุหรี่เป็น
บางครั้ง ร้อยละ 56.3 พบเห็นเป็นประจ า ร้อยละ 26.5 

 5) ผู้น าศาสนา 

กลุ่มตัวอย่างผู้น าศาสนาและผู้น าชุมชนระบุว่าสถานที่ท่ีพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่สูงสุด  คือ 
โรงพยาบาล  ร้อยละ 94.9 รองลงมา โรงเรียน  ร้อยละ 84.7 และ ร้านอาหารหรือภัตตาคาร  ร้อยละ 80.6 
โดยศาสนสถานส่วนใหญ่ไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 74.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นการสูบบุหรี่ในที่
ห้ามสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง ร้อยละ 58.2 พบเห็นเป็นประจ า ร้อยละ 24.5 

 6) กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมระบุว่าสถานที่ที่พบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่สูงสุด คือ  โรงพยาบาล  
ร้อยละ 89.8 รองลงมา โรงเรียน  ร้อยละ 79.9 และร้านอาหารหรือภัตตาคาร  ร้อยละ 75.4 โดยสถานที่



38 

ท างานของกลุ่มตัวอย่างมีป้ายสูบบุหรี่ ร้อยละ 45.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ
บุหรี่เป็นบางครั้ง ร้อยละ 52.2 พบเห็นเป็นประจ าร้อยละ 30.8 ดังแสดงในภาพที่ 3-5 

3.1.6 การรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

1) ประชาชนทั่วไป 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี  ร้อยละ 39.5 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ 
(ร้อยละ 91.3) รองลงมา คือ จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  (ร้อยละ 77.3) วิทยุ (73.3) หนังสือพิมพ์/
แผ่นพับ (68.1) ดังตารางที ่จ-6 ภาคผนวก จ 

 2) เจ้าหน้าที่รัฐ 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี  ร้อยละ 49.2 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ 
(ร้อยละ 96.8) รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ (80.8) จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  (ร้อยละ 78.4) 
วิทยุ (75.1) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ร้อยละ 37.6 มีการจัด
สถานที่ส าหรับสูบบุหรี่ ร้อยละ 34.4 

 3) ผู้ประกอบการ 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี  ร้อยละ 32.3 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ 
(ร้อยละ 93.6) รองลงมา คือ วิทยุ ( 75.1) หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ  (65.9) และจากบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข (ร้อยละ 59.8) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ร้อยละ 19.8 
มีการจัดสถานที่ส าหรับสูบบุหรี่ ร้อยละ 12.6 

 4) นักเรียน 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี  ร้อยละ 44.2 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ 
(ร้อยละ 85.3) รองลงมา คือ จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  (ร้อยละ 73.2) อินเตอร์เน็ต ( 72.2) 
หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ (71.6) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ร้อยละ 59 
มีการจัดสถานที่ส าหรับสูบบุหรี่ 28.6 เคยพบเห็นคุณครูสูบบุหรี่ในโรงเรียนร้อยละ 65.1 เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ใช่
คุณครูสูบบุหรี่ในโรงเรียน ร้อยละ 70.7 
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 5) ผู้น าศาสนา 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี  ร้อยละ 31.6 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ 
(ร้อยละ 92.9) รองลงมา คือ จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  (ร้อยละ 80.6) วิทยุ (76.5) หนังสือพิมพ์/
แผ่นพับ (72.4)   

 6) กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี  ร้อยละ 41.2 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ 
(ร้อยละ 90.1) รองลงมา คือ จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  (ร้อยละ73.9 ) วิทยุ (72.8) หนังสือพิมพ์/
แผ่นพับ (70.9)   
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ภาพที่ 3.1 ร้อยละของการรับรู้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่ 
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ภาพที่ 3.2 ร้อยละของการรับรู้กฎหมายควบคุมยาสูบ 
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ภาพที่ 3.3 ร้อยละของการรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ 
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ภาพที่ 3.4 ร้อยละของทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ 
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ภาพที่ 3.5 ร้อยละของการพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
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3.2 การสังเกตการปฏิบัติตามกฎหมาย 

การสังเกตการปฏิบัติตามกฎหมาย  แบ่งสถานที่สังเกตเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) สถานประกอบการ
และสถานที่สาธารณะ จ านวน 48 ร้าน ประกอบด้วย ร้านอาหารและร้านกาแฟ เท่ากันคือ 9 ร้าน ร้านขาย
ของช า 7 ร้าน ร้านสะดวกซ้ือและวัดและมัสยิด เท่ากันคือ 6 แห่ง โรงแรม ธนาคาร และตลาดสด อย่างละ
2 แห่งและร้านคาราโอเกะ ร้านขายยา คิวรถประจ าทางและสถานีขนส่งอย่างละ 1 แห่ง (2) สถานที่
ราชการ ประกอบด้วย  โรงพยาบาล 8 แห่ง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง สถานบริการสาธารณสุข 4 
แห่ง ที่ว่าการอ าเภอ 3 แห่งส านักงานที่ดิน 2 แห่ง สถานีต ารวจ 2 แห่ง ศาลากลางและสถานีรถไฟ 1 แห่ง 
(3) โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน  
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2 โรงเรียน และ วิทยาลัยอาชีวะ/วิทยาลัยเทคนิค 1 โรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย 1 แห่ง ดังแสดงในตารางท่ี จ-2 ภาคผนวก จ 

3.2.1 สถานประกอบการและสถานที่สาธารณะ  

สถานประกอบการและสถานที่สาธารณะสังเกต จ านวน 48 ร้าน พบว่า ส่วนใหญ่สังเกตจากภายใน
อาคาร ร้อยละ 75  ส่วนใหญ่ไม่มีระบบปรับอากาศ คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา มีทั้งหมด ร้อยละ 14.3  
จากการสังเกตจากห้องท างาน ภายในอาคาร ร้อยละ 73.1 ไม่มีระบบปรับอากาศ ร้อยละ 83.3 จากการ
สังเกตทางเดิน โดยการสังเกตนอกตัวอาคาร ร้อยละ 50 ท าการสังเกตในห้องน้ า เป็นการสังเกต ในอาคาร 
ร้อยละ 69.4 ไม่มีกลิ่นบุหรี่ ร้อยละ 16.3 แต่พบก้นบุหรี่หล่น  ร้อยละ 50 และจากการสังเกตสถานที่อ่ืนๆ 
ในอาคาร ร้อยละ 77.8  ส่วนใหญ่ของสถานที่สาธารณะไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่สามารถมองเห็นจาก
ภายนอก ร้อยละ 66 กรณีท่ีมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่เป็นป้ายถูกกฎหมาย ร้อยละ 60  กรณีเป็นป้าย
รณรงค์ส่วนใหญ่ระบุว่ามีรูปห้ามสูบบุหรี่ เพียงอย่างเดียว  ร้อยละ 60 และภายในอาคาร  ส่วนใหญ่ของ
สถานประกอบการไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร กรณีท่ีมีป้ายห้ามสูบบุหรี่โดยส่วนใหญ่เป็นป้ายถูก
กฎหมาย ร้อยละ 57.1  กรณีท่ีเป็นป้ายรณรงค์โดยส่วนใหญ่ระบุว่ามีรูปเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ เพียงอย่าง
เดียว ร้อยละ 63.6 ส่วนใหญ่สถานประกอบการ ไม่มีป้ายพ้ืนที่เขตสูบบุหรี่ ในสถานที่นั้น  ร้อยละ 97.9 โดย
ส่วนใหญ่สถานประกอบการไม่มีที่เข่ียบุหรี่  ร้อยละ83.3  และรอบ ๆ สถานประกอบการณ์มีร้านค้าขาย
บุหรี่ ร้อยละ 59.6 ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย สถานประกอบการ โดยส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานหรือ
ประชาชนสูบบุหรี่ให้เห็น ร้อยละ 52.1 โดยส่วนใหญ่สถานที่ท่ีสังเกต ไม่มีกลิ่นบุหรี่ ร้อยละ  56.5 แต่มีก้น
บุหรี่ตกหล่น ร้อยละ 53.2 และพบผู้สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร ร้อยละ 51.2 ส่วนใหญ่สถานประกอบการไม่มี
การท าป้ายรณรงค์หรือสื่อโครงการท่ีเกี่ยวกับการงดบุหรี่ ร้อยละ 87.5 และร้อยละ 87.5 ไม่พบ สิ่งของ
หรือโลโก้ท่ีบอกถึงยี่ห้อบุหรี่ 
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3.2.2 สถานที่ราชการ 

สถานที่ราชการสังเกต จ านวน 31 แห่ง  พบว่า ส่วนใหญ่สังเกตจากภายนอกอาคาร ร้อยละ 92.3  
ส่วนใหญ่มีระบบปรับอากาศบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมา ไม่มีระบ บปรับอากาศ ร้อยละ 26.9  
สังเกตจากห้องท างาน ภายนอกอาคาร ร้อยละ 96  ส่วนใหญ่ระบุว่ามีระบบปรับอากาศ ร้อยละ 60 สังเกต
ทางเดิน ในอาคาร ร้อยละ 69.2  สังเกตในที่จอดรถ ภายนอกอาคาร ร้อยละ 55.6 ในห้องน้ า โดย ร้อยละ 
100 สังเกตภายในอาคาร พบว่า ไม่มีกลิ่นบุหรี่ ร้อยละ 85.7 ไม่มีก้นบุหรี่หล่น ร้อยละ 81 และสังเกต
สถานที่อ่ืนๆ นอกอาคาร ร้อยละ 62.5 มากกว่าครึ่งหนึ่งของสถานที่ราชการมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่เห็นจาก
ภายนอก  กรณีท่ีมีป้าย เป็นป้ายถูกกฎหมาย ร้อยละ 73.9 กรณีท่ีเป็นป้ายรณรงค์ส่วนใหญ่ระบุว่ามีรูปห้าม
สูบบุหรี่ ร้อยละ 53.8 รองลงมา มีรูป และข้อความ ร้อยละ 38.5 และภายในอาคาร  มากกว่าครึ่งหนึ่งของ
สถานที่ราชการมีป้ายภายในอาคาร ร้อยละ 93.5 กรณีท่ีมีป้าย เป็นป้ายรณรงค์ ร้อยละ 42.9  โดยมีรูป
และข้อความห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 47.1 ส่วนใหญ่สถานที่ราชการไม่มีป้ายพ้ืนที่เขตสูบบุหรี่ ร้อยละ 71 
มากกว่าครึ่งของสถานที่ราชการไม่มีที่เข่ียบุหรี่  และไม่มีร้านค้าขายบุหรี่ ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
มากกว่าครึ่งของสถานที่ราชการ มีการสูบบุหรี่ให้เห็น ร้อยละ 54.8 ไม่มีกลิ่นในสถานที่สังเกต ร้อยละ 64.5 
ไม่มีก้นบุหรี่ตกหล่น ร้อยละ 51.6 และไม่มีผู้สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร ส่วนป้ายรณรงค์/สื่อโครงการที่
เกี่ยวกับการงดบุหรี่ไม่มี และร้อยละ 51.6 ไม่พบว่ามสีิ่งของหรือโลโก้ท่ีบอกถึงยี่ห้อบุหรี่ในสถานที่ราชการ 

3.2.3 โรงเรียน 

  โรงเรียนสังเกต จ านวน 15 แห่ง  พบว่า ส่วนใหญ่สังเกตจากภายในอาคาร ร้อยละ 80 พบว่า 
ร้อยละ 86.7 ไม่มีระบบปรับอากาศ   สังเกตจากห้องท างาน ในอาคาร ร้อยละ 86.7  พบว่า  มีระบบปรับ
อากาศบางส่วน ร้อยละ 53.3 สังเกตทางเดิน ในอาคาร ร้อยละ 66.7 สังเกตในห้องน้ า ภายในอาคาร ร้อย
ละ 66.7 พบว่า ไม่มีกลิ่นบุหรี่ ร้อยละ 73.3 และไม่มีก้นบุหรี่หล่น ร้อยละ 66.7 โรงเรียนมีป้ายห้ามสูบบุหรี่
ที่เห็นจากภายนอก ร้อยละ 93.3 กรณีท่ีมีป้าย ร้อยละ 57.1 เป็นป้ายถูกกฎหมาย และภายในอาคาร  ของ
โรงเรียนมีป้ายถูกกฎหมาย ร้อยละ 78.6  ร้อยละ 93.3 ไม่มีป้าย พ้ืนที่เขตสูบบุหรี่ ใน และพบว่าภายใน
โรงเรียนไม่มีที่เข่ียบุหรี่ ร้อยละ 80 และไม่มีร้านค้าขายบุหรี่ ร้อยละ  66.7 ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย ใน
โรงเรียนไม่มีการสูบบุหรี่ให้เห็น ร้อยละ 80 ไม่มีกลิ่นในสถานที่สังเกต  ร้อยละ  66.7  และไม่มีผู้สูบบุหรี่
ภายนอกอาคาร  ร้อยละ  66.7  แต่มีก้นบุหรี่ตกหล่น ร้อยละ 60 ส่วน ภายในโรงเรียนมี ป้ายรณรงค/์สื่อ
โครงการที่เกี่ยวกับการงดบุหรี่ ร้อยละ  66.7 และร้อยละ 86.7 ไม่มี สิ่งของหรือโลโก้ท่ีบอกถึงยี่ห้อบุหรี่
ภายในในโรงเรียน 

3.3 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ในที่นี้วิเคราะห์เฉพาะ
ข้อมูลผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งมีจ านวน 524 ราย โดยจัดกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า เมื่อเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ก็ยังสูบ บุหรี่
บริเวณนั้น หรือสูบเมื่อมีโอกาส ให้เป็นกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ แต่หากไม่สูบให้เป็นกลุ่ม
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ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  ส่วนปัจจัยที่พิจารณา คือ ข้อมูลบุคคล เช่น เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพ
สมรส ศาสนา อาชีพ การศึกษา รายรับต่อเดือน  รายจ่ายต่อเดือน  การมีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่  การมี
เพ่ือนสนิทสูบบุหรี่  การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอด
บุหรี่  รู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ  ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่   และการรับทราบการรณรงค์
งดสูบบุหรี่จากสื่อต่าง ๆ  โดยการรับรู้ในเรื่องต่างๆ มีการก าหนดคะแนนดังนี้ 

3.3.1 การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  

มีคะแนนเต็ม 12 คะแนน มาจากข้อค าถาม  12 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง มีคะแนนเป็น 1 
หากตอบผิด คะแนนเป็น  0 แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม คือ คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ( > 6 คะแนน) 
และ คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (< 6 คะแนน) 

3.3.2 การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมาย 

มีคะแนนเต็ม 7 คะแนน มาจากข้อค าถาม  7 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง มีคะแนนเป็น 1 
หากตอบผิด คะแนนเป็น  0 แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม คือ คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ( > 4 คะแนน) 
และ คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (< 4 คะแนน) 

3.3.3 การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ   

มีคะแนนเต็ม 12 คะแนน มาจากข้อค าถาม  12 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างตอบว่าใช่ มีคะแนนเป็น 1 
หากตอบไม่ใช่ คะแนนเป็น  0 แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม คือ คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ( > 9 
คะแนน) และ คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (< 9 คะแนน) 

3.3.4 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่   

มีคะแนนเต็ม 13 คะแนน มาจากข้อค าถาม  13 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างตอบว่าเห็นด้วย มีคะแนน
เป็น 1 หากตอบเป็นอย่างอ่ืน มีคะแนนเป็น  0 ยกเว้นข้อค าถามท่ี 3 และ 5 ที่มีค าถามเชิงลบ หากตอบไม่
เห็นด้วย มีคะแนนเป็น 1 ตอบอย่างอ่ืน มีคะแนนเป็น 0 แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม คือ คะแนนสูงกว่าหรือ
เท่ากับค่าเฉลี่ย (> 9 คะแนน) และ คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (< 9 คะแนน) 

3.3.5 การพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ  

มีคะแนนเต็ม 13 คะแนน มาจากข้อค าถาม 13 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างตอบว่าพบเห็น มีคะแนนเป็น 
1 หากตอบเป็นอย่างอ่ืน มีคะแนนเป็น 0 แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม คือ คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย (> 
9 คะแนน) และ คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (< 9 คะแนน) 
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3.3.6 การได้รับข้อมูลข่าวสารรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ  

มีคะแนนเต็ม 7 คะแนน มาจากข้อค าถาม  7 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างตอบว่าพบเห็น มีคะแนนเป็น 1 
หากตอบเป็นอย่างอ่ืน มีคะแนนเป็น 0 แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม คือ คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย (> 5 
คะแนน) และ คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (< 5 คะแนน) 

ตารางที ่3.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไมป่ฏิบัติตามกฎหมาย ปี 2556 

ปัจจัยบุคคล 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย 

p-value 
(n=157) (n=367) 

อ าเภอ  
 

0.003 
   เมือง 34 (21.7) 59 (16.1) 

    ทุ่งยางแดง 10 (6.4) 23 (6.3) 
    โคกโพธิ์ 14 (8.9) 28 (7.6) 
    มายอ 28 (17.8) 37 (10.1) 
    หนองจิก 12 (7.6) 58 (15.8) 
    ยะหริ่ง 13 (8.3) 11 (3) 
    ยะรัง 5 (3.2) 18 (4.9) 
    ปะนาเระ 8 (5.1) 22 (6) 
    สายบุรี 3 (1.9) 29 (7.9) 
    กะพ้อ 11 (7) 27 (7.4) 
    แม่ลาน 7 (4.5) 27 (7.4) 
    ไม้แก่น 12 (7.6) 28 (7.6) 
 กลุ่มตัวอย่าง  

 
< 0.001 

   ผู้ประกอบการ 16 (10.2) 44 (12) 
    ประชาชนทั่วไป 68 (43.3) 178 (48.5) 
    เจ้าหน้ารัฐ 13 (8.3) 64 (17.4) 
    ผู้น า 12 (7.6) 28 (7.6) 
    นักเรียน 48 (30.6) 53 (14.4) 
 เพศ    

   ชาย 153 (97.5) 355 (96.7) 0.787 
   หญิง 4 (2.5) 12 (3.3)  
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

ปัจจัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย p-value 

 
(n=157) (n=367) 

 
กลุ่มอายุ   0.001 
   < 18 ปี 44 (28) 57 (15.6)  
   19-35 ปี 67 (42.7) 157 (42.9)  
   >35 ปี 46 (29.3) 152 (41.5)  
ศาสนา   0.465 
   อิสลาม 136 (86.6) 307 (83.7)  
   พุทธ 21 (13.4) 60 (16.3)  
ระดับการศึกษา   0.003 
   ประถมศึกษา 41 (26.1) 92 (25.1)  
   มัธยมศึกษาตอนต้น 10 (6.4) 57 (15.5)  
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 33 (21) 72 (19.6)  
   ปวช/ปวส/อนุปริญญา 41 (26.1) 55 (15)  
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 32 (20.4) 91 (24.8)  
สถานภาพสมรส   0.028 
   โสด 86 (54.8) 160 (43.8)  
   แต่งงาน/หม้าย/หย่าร้าง 71 (45.2) 205 (56.2)  
รายรับต่อเดือน   < 0.001 
   < 5,000 บาท 83 (53.2) 121 (33.2)  
   5,001-10,000 บาท 46 (29.5) 133 (36.4)  
   10,001-15,000 บาท 17 (10.9) 73 (20)  
   > 15,000 บาท 10 (6.4) 38 (10.4)  
รายจ่ายต่อเดือน   0.001 
   < 5,000 บาท 159 (46.9) 95 (64.6) 

    > 5,00 บาท 180 (53.1) 52 (35.4) 
 จ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่   0.444 

      ไม่มี 24 (15.3) 73 (19.9) 
     < 5 คน 58 (36.9) 124 (33.8) 
     มากกว่า 5 คน 75 (47.8) 170 (46.3)  
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

ปัจจัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย p-value 

 
(n=157) (n=367) 

 สมาชิกในบ้านสูบบุหรี่   0.731 
      มี 75 (47.8) 183 (49.9)  
    ไม่มี 82 (52.2) 184 (50.1)  
การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  0.027 
   > ค่าเฉลี่ย 46 (29.3) 145 (39.9) 

    < ค่าเฉลี่ย 111 (70.7) 218 (60.1) 
 การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  0.17 

   > ค่าเฉลี่ย 62 (39.7) 171 (46.7) 
    < ค่าเฉลี่ย 94 (60.3) 195 (53.3) 
 การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ   0.761 

   > ค่าเฉลี่ย 78 (50) 190 (51.9) 
    < ค่าเฉลี่ย 78 (50) 176 (48.1) 
 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่   0.799 

   > ค่าเฉลี่ย 91 (58) 217 (59.6) 
    < ค่าเฉลี่ย 66 (42) 147 (40.4) 
 การพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ  0.088 

   > ค่าเฉลี่ย 49 (31.2) 145 (39.5) 
    < ค่าเฉลี่ย 108 (68.8) 222 (60.5) 
 การได้รับข้อมูลข่าวสารรณรงค์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  0.131 

   > ค่าเฉลี่ย 51 (32.7) 147 (40.2) 
    < ค่าเฉลี่ย 105 (67.3) 219 (59.8) 
 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 524 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จ านวน 
367 คน และกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จ านวน 157 คน พบว่า การไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายมี
ความสัมพันธ์กับ อ าเภอ กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน 
รายจ่ายต่อเดือน และการรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  
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ตารางที่ 3.2 ผลการวิเคราะห์หลายตัวแปรส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ปี 
2556 

ปัจจัย crude OR(95%CI) adj. OR(95%CI) 
P  
(Wald’s 
test) 

P 
(LR test) 

อ าเภอ 
  

  
   เมือง 1 1 

 
0.019 

   ทุ่งยางแดง 0.82 (0.34,1.98) 1.14 (0.40,3.20) 0.809  
   โคกโพธิ์ 0.89 (0.41,1.97) 0.72 (0.29,1.79) 0.483  
   มายอ 1.36 (0.68,2.70) 1.64 (0.71,3.76) 0.244  
   หนองจิก 0.34 (0.15,0.75) 0.49 (0.20,1.20) 0.119  
   ยะหริ่ง 2.04 (0.81,5.13) 2.19 (0.68,7.04) 0.186  
   ยะรัง 0.54 (0.18,1.62) 0.62 (0.18,2.15) 0.454  
   ปะนาเระ 0.67 (0.25,1.80) 0.71 (0.22,2.26) 0.556  
   สายบุรี 0.14 (0.03,0.63) 0.15 (0.03,0.75) 0.021  
   กะพ้อ 0.69 (0.29,1.64) 1.13 (0.42,3.01) 0.815  
   แม่ลาน 0.39 (0.13,1.15) 0.37 (0.11,1.33) 0.129  
   ไม้แก่น 0.8 (0.35,1.81) 0.73 (0.28,1.89) 0.518  
กลุ่มตัวอย่าง     
   ประชาชนทั่วไป 1 1 

 
0.183 

   ผู้ประกอบการ 0.94 (0.49,1.83) 1.27 (0.57,2.83) 0.556  
   เจ้าหน้าที่รัฐ 0.49 (0.24,0.99) 0.54 (0.23,1.29) 0.167  
   ผู้น าศาสนา 1.06 (0.50,2.29) 1.49 (0.59,3.72) 0.398  
   นักเรียน/นักศึกษา 2.22 (1.35,3.65) 2.14 (0.81,5.68) 0.127  
เพศ     
   ชาย 1 1 

 
0.134 

   หญิง 0.76 (0.24,2.39) 0.38 (0.10,1.42) 0.151  
กลุ่มอายุ     
  < 18 ป ี 1 1 

 
0.490 

  19-35 0.54 (0.33,0.9) 1.37 (0.55,3.38) 0.498  
  >35 0.43 (0.25,0.74) 0.96 (0.34,2.74) 0.937  
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 

ปัจจัย crude OR(95%CI) adj. OR(95%CI) 
P 
(Wald’s 
test) 

P 
(LR test) 

ศาสนา     
   อิสลาม 1 1 

 
0.607 

   พุทธ 0.88 (0.5,1.54) 1.21 (0.59,2.48) 0.606  
ระดับการศึกษา 

   
 

   ประถมศึกษา 1 1 
 

0.319 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 0.9 (0.46,1.75) 0.58 (0.25,1.37) 0.215  
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.5 (0.85,2.65) 1.14 (0.54,2.37) 0.735  
   อาชีวศึกษา 1.6 (0.83,3.08) 1.31 (0.55,3.11) 0.537  
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 0.67 (0.34,1.34) 1.22 (0.46,3.22) 0.685  
สถานภาพสมรส     
   โสด 1 1 

 
0.581 

   แต่งงานแล้ว/หย่า/หม้าย 0.7 (0.47,1.04) 1.2 (0.63,2.27) 0.582  
รายรับต่อเดือน     
    < 5,000 บาท 1 1 

 
0.087 

    5,001-10,000 บาท 0.52 (0.33,0.81) 0.51 (0.23,1.13) 0.098  
    10,001-15,000 บาท 0.32 (0.17,0.6) 0.25 (0.08,0.75) 0.013  
    >15,000 บาท 0.38 (0.17,0.83) 0.33 (0.1,1.15) 0.081  
รายจ่ายต่อเดือน 

   
 

    < 5,000 บาท 1 1 
 

0.494 
    > 5,000 บาท 0.52 (0.35,0.78) 1.3 (0.61,2.8) 0.496  
การมีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ 

   
 

    ไม่มี 1 1 
 

0.746 
    < 5 คน 1.28 (0.71,2.3) 0.94 (0.46,1.89) 0.853  
    >  5 คน 1.2 (0.68,2.11) 1.14 (0.59,2.23) 0.695  
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

ปัจจัย 
crude 

OR(95%CI) 
adj. OR(95%CI) 

P 
(Wald’s 

test) 

P 
(LR test) 

มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่     
    มี 1 1  0.125 
    ไม่มี 1.25 (0.84,1.84) 1.43 (0.90,2.26) 0.127  
การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 

  
 

    > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.007 
    < ค่าเฉลี่ย 1.91 (1.28,2.85) 1.97 (1.2,3.24) 0.008  
การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่    
    > ค่าเฉลี่ย 1 1  0.360 
    < ค่าเฉลี่ย 1.46 (0.98,2.17) 1.26 (0.77,2.06) 0.36  
การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ 

   
 

    > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.020 
    < ค่าเฉลี่ย 1.00 (0.67,1.49) 0.54 (0.32,0.92) 0.022  
ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ 

   
 

    > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.413 
    < ค่าเฉลี่ย 1.04 (0.68,1.58) 0.80 (0.48,1.36) 0.415  
การพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ 

  
 

    > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.067 
    < ค่าเฉลี่ย 1.72 (1.15,2.56) 1.60 (0.97,2.64) 0.068  
การได้รับข้อมูลข่าวสารรณรงค์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

  
 

    > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.530 
    < ค่าเฉลี่ย 1.45 (0.98,2.15) 1.17 (0.72,1.89) 0.53  

ส าหรับการวิเคราะห์หลายตัวแปรด้วยสมการถดถอยโลจีสติก พบว่า กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอายุ เพศ 
ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายจ่ายต่อเดือน การมีบุคคลใน ครอบครัวสูบบุหรี่ การมีเพ่ือน
สนิทสูบบุหรี่  การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอด
บุหรี่ การ พบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ และ การได้รับข้อมูลข่าวสารรณรงค์งดสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะ  ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  ส่วนอ าเภอท่ีอยู่    การ
รับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  และการรับรู้ผลการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับการ ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  โดยผู้ที่อยู่ในอ าเภอเมืองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่มากกว่า
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ผู้ที่อยู่ในอ าเภอสายบุรี 6 .67 เท่า   เมื่อเทียบกับผู้ที่มีคะแนนการรับรู้ สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย สูง
กว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย   ผู้ที่มีคะแนนการรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่สูงกว่า 1.97 เท่า ผู้ที่มีคะแนนการรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพสูงกว่า
หรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่สูงกว่ากลุ่มผู้ที่มีคะแนนการรับรู้ผลของการสูบ
บุหรี่ต่อสุขภาพต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 1.85 เท่า  

3.4 การปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนในจังหวัดปัตตานีจากการส ารวจทั้งสองรอบ 

ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ในที่นี้วิเคราะห์เฉพาะ
ข้อมูลของผู้ที่สูบบุหรี่  และท าการรวมข้อมูลทั้ง 2 ปี คือ ผลการส ารวจครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2554 -2555  และ
ผลการส ารวจครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีจ านวนตัวอย่างที่สูบบุหรี่ทั้งสิ้น  946 ราย  โดยจัดกลุ่มตัวอย่างที่
ระบุว่า  เมื่อเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ก็ยังสูบ  หรือสูบบริเวณนั้นเมื่อมีโอกาส  ให้เป็นกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเขตปลอดบุหรี่  และกลุ่มท่ีระบุว่าเมื่อเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่แล้วจะไม่สูบบุหรี่ในบริเวณนั้น  ให้เป็น
กลุ่มท่ีปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
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ตารางที่ 3.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไมป่ฏิบัติตามกฎหมายจากข้อมูลการส ารวจสองรอบ 

ปัจจัย 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

(n=249) 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

(n=697) 
p-value 

รอบการส ารวจ  
 

0.006 
   2555 92 (36.9) 330 (47.3) 

    2556 157 (63.1) 367 (52.7) 
 อ าเภอ  

 
< 0.001 

   เมือง 51 (20.5) 110 (15.8) 
    ทุ่งยางแดง 17 (6.8) 44 (6.3) 
    โคกโพธิ์ 27 (10.8) 46 (6.6) 
    มายอ 38 (15.3) 57 (8.2) 
    หนองจิก 20 (8) 88 (12.6) 
    ยะหริ่ง 21 (8.4) 37 (5.3) 
    ยะรัง 7 (2.8) 43 (6.2) 
    ปะนาเระ 12 (4.8) 62 (8.9) 
    สายบุรี 8 (3.2) 69 (9.9) 
    กะพ้อ 19 (7.6) 51 (7.3) 
    แม่ลาน 13 (5.2) 40 (5.7) 
    ไม้แก่น 16 (6.4) 50 (7.2) 
 กลุ่มตัวอย่าง  

 
< 0.001 

   ผู้ประกอบการ 24 (9.6) 83 (11.9) 
    ประชาชนทั่วไป 93 (37.3) 311 (44.6) 
    เจ้าหน้าที่รัฐ 28 (11.2) 112 (16.1) 
    ผู้น า 22 (8.8) 63 (9) 
    นักเรียน/นักศึกษา 82 (32.9) 128 (18.4) 
 เพศ  

 
0.862 

   ชาย 241 (96.8) 678 (97.3) 
    หญิง 8 (3.2) 19 (2.7) 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

ปัจจัย 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

(n=249) 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

(n=697) 
p-value 

กลุ่มอายุ  
 

< 0.001 
   <18 ปี 78 (31.5) 131 (18.9) 

    19-35 ปี 97 (39.1) 260 (37.5) 
    >35 ปี 73 (29.4) 302 (43.6) 
 ศาสนา  

 
1 

   อิสลาม 202 (81.1) 565 (81.1) 
    พุทธ 47 (18.9) 132 (18.9) 
 ระดับการศึกษา  

 
0.087 

   ประถมศึกษา 43 (17.6) 131 (18.9) 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 27 (11) 99 (14.3) 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 91 (37.1) 226 (32.7) 
    ปวช/ปวส/อนุปริญญา 42 (17.1) 84 (12.1) 
    ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 42 (17.1) 152 (22) 
 สถานภาพสมรส  

 
0.002 

   โสด 138 (55.4) 303 (43.7) 
    แต่งงาน/หม้าย/หย่าร้าง 111 (44.6) 390 (56.3) 
 รายรับต่อเดือน  

 
< 0.001 

   < 5,000 บาท 132 (53.2) 244 (35.3) 
    5,001-10,000 บาท 65 (26.2) 224 (32.4) 
    10,001-15,000 บาท 30 (12.1) 130 (18.8) 
    > 15,000 บาท 21 (8.5) 94 (13.6) 
 รายจ่ายต่อเดือน  

 
0.001 

   < 5,000 บาท 303 (46.9) 139 (61.8) 
    >5,000 บาท 343 (53.1) 86 (38.2) 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 

ปัจจัย 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

(n=249) 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

(n=697) 
p-value 

จ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่  
 

0.874 
      ไม่มี 83 (33.3) 242 (34.7) 

     ≤ 5 คน 114 (45.8) 306 (43.9) 
     มากกว่า 5 คน 52 (20.9) 149 (21.4) 
 สมาชิกในบ้านสูบบุหรี่  

 
0.975 

      มี 128 (51.4) 361 (51.8) 
     ไม่มี 121 (48.6) 336 (48.2) 
 การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 

 
< 0.001 

   > ค่าเฉลี่ย 98 (40) 401 (59) 
    < ค่าเฉลี่ย 147 (60) 279 (41) 
 การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ 

 
0.133 

   > ค่าเฉลี่ย 138 (56.1) 426 (61.8) 
    < ค่าเฉลี่ย 108 (43.9) 263 (38.2) 
 การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ  

 
0.223 

   > ค่าเฉลี่ย 139 (56.5) 423 (61.2) 
    < ค่าเฉลี่ย 107 (43.5) 268 (38.8) 
 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่  

 
0.026 

   > ค่าเฉลี่ย 149 (61.1) 471 (69.2) 
    < ค่าเฉลี่ย 95 (38.9) 210 (30.8) 
 การพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ 

 
< 0.001 

   > ค่าเฉลี่ย 98 (40) 373 (54.7) 
    < ค่าเฉลี่ย 147 (60) 309 (45.3) 
 การได้รับข้อมูลข่าวสารรณรงค์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

 
0.009 

   > ค่าเฉลี่ย 118 (48) 397 (57.9) 
    < ค่าเฉลี่ย 128 (52) 289 (42.1) 
 

กลุ่มตัวอย่างจากส ารวจทั้งสองครั้ง จ านวน  94 6 คนซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย จ านวน 69 7 คน และ กลุ่มท่ีไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย จ านวน 24 9 คน พบว่า การไม่ปฏิบัติ ตาม
กฎหมายมีความสัมพันธ์กับ รอบปีที่ท าการส ารวจ  อ าเภอท่ีอยู่  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มอายุ   สถานสภาพการ
สมรส  รายรับ ต่อเดือน   รายจ่าย ต่อเดือน  การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  ทัศนคติต่อการ
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ก าหนดเขตปลอดบุหรี่  การพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ และการได้รับข้อมูลข่าวสารรณรงค์
งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  

ตารางที ่3.4 ผลการวิเคราะห์หลายตัวแปรส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจาก
การส ารวจสองรอบ 

ปัจจัย crude OR(95%CI) adj. OR(95%CI) 
P  
(Wald’s 
test) 

P  
(LR test) 

ปี พ.ศ.     
   2555 1 1  0.002 
   2556 1.73 (1.25,2.41) 1.82 (1.24,2.67) 0.002  
อ าเภอ     
   เมือง 1 1 

 
0.008 

   กะพ้อ  0.9 (0.46,1.76) 1.36 (0.65,2.86) 0.418  
   โคกโพธิ์ 1.42 (0.76,2.68) 1.23 (0.61,2.49) 0.555  
   แม่ลาน 0.51 (0.22,1.19) 0.56 (0.21,1.47) 0.236  
   ไม้แก่น 0.74 (0.37,1.47) 0.85 (0.4,1.82) 0.676  
   มายอ 1.35 (0.77,2.4) 1.52 (0.79,2.91) 0.21  
   หนองจิก 0.49 (0.26,0.93) 0.56 (0.27,1.15) 0.113  
   ปะนาเระ 0.36 (0.17,0.8) 0.5 (0.21,1.17) 0.111  
   สายบุรี 0.25 (0.1,0.63) 0.32 (0.12,0.85) 0.023  
   ทุ่งยางแดง 0.96 (0.49,1.91) 1.26 (0.58,2.76) 0.563  
   ยะรัง 0.42 (0.17,1.02) 0.54 (0.21,1.37) 0.192  
   ยะหริ่ง 1.24 (0.64,2.42) 1.48 (0.7,3.12) 0.301  
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ตารางที ่3.4 (ต่อ) 

ปัจจัย crude OR(95%CI) adj. OR(95%CI) 
P  
(Wald’s 
test) 

P  
(LR 
test) 

กลุ่ม      
   ประชาชนทั่วไป 1 1 

 
0.569 

   ผู้ประกอบการ 0.92 (0.54,1.56) 1.40 (0.76,2.56) 0.281  
   เจ้าหน้าที่รัฐ 0.71 (0.42,1.19) 0.92 (0.48,1.76) 0.791  
   ผู้น า 1.01 (0.53,1.90) 1.51 (0.73,3.14) 0.265  
   นักเรียน/นักศึกษา 1.85 (1.25,2.71) 1.39 (0.62,3.12) 0.422  
เพศ     
   ชาย 1 1 

 
0.296 

   หญิง 0.94 (0.37,2.4) 0.58 (0.21,1.65) 0.31  
กลุ่มอายุ 

   
 

  < 18 ป ี 1 1 
 

0.289 
  19-35 0.46 (0.31,0.69) 0.77 (0.32,1.82) 0.551  
  >35 0.63 (0.43,0.93) 1.16 (0.55,2.45) 0.704  
ศาสนา 

   
 

  อิสลาม 1 1 
 

0.361 
   พุทธ 0.95 (0.64,1.42) 1.27 (0.76,2.1) 0.359  
ระดับการศึกษา 

   
 

   ประถมศึกษา 1 1 
 

0.280 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 0.78 (0.47,1.32) 0.98 (0.48,2.00) 0.961  
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 1.11 (0.71,1.76) 0.79 (0.44,1.42) 0.427  
   อาชีวศึกษา 0.85 (0.48,1.51) 0.54 (0.27,1.08) 0.080  
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 1.52(0.89,2.59) 1.00 (0.51,1.99) 0.992  
สถานภาพสมรส 

   
 

   โสด 1 1 
 

0.410 
   แต่งงานแล้ว/หย่า/หม้าย 0.69 (0.5,0.94) 1.24 (0.74,2.06) 0.412  
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ตารางที ่3.4 (ต่อ) 

ปัจจัย crude OR(95%CI) adj. OR(95%CI) 
P 
(Wald’s 
test) 

P 
(LR test) 

รายรับต่อเดือน 
   

 
    < 5,000 บาท 1 1 

 
0.016 

    5,001-10,000 บาท 0.36 (0.21,0.59) 0.25 (0.11,0.6) 0.002  
    10,001-15,000 บาท 0.43 (0.25,0.74) 0.38 (0.15,0.94) 0.036  
     >15000 0.54 (0.37,0.79) 0.45 (0.24,0.87) 0.017  
รายจ่ายต่อเดือน     
    < 5,000 บาท 1 1  0.249 
    > 5,000 บาท 0.57 (0.42,0.79) 1.43 (0.78,2.62) 0.253  
การมีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่     
    ไม่มี 1 1  0.459 
    < 5 คน 1.10 (0.7,1.74) 0.86 (0.51,1.43) 0.556  
    >  5 คน 1.16 (0.75,1.8) 1.10 (0.67,1.8) 0.699  
มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่     
    มี 1 1  0.113 
    ไม่มี 1.08 (0.79,1.48) 1.33 (0.93,1.9) 0.114  
การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 

  
 

   > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

< 0.001 
   < ค่าเฉลี่ย 2.29 (1.66,3.15) 1.86 (1.28,2.7) 0.001  
การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่    
   > ค่าเฉลี่ย 1 1  0.594 
   < ค่าเฉลี่ย 1.25 (0.91,1.72) 0.90 (0.62,1.31) 0.595  
การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ 

   
 

   > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.470 
   < ค่าเฉลี่ย 1.28 (0.93,1.76) 0.87 (0.59,1.28) 0.471  
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ตารางที ่3.4 (ต่อ) 

ปัจจัย crude OR(95%CI) adj. OR(95%CI) 
P 
(Wald’s 
test) 

P 
(LR test) 

ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ 
   

 
   > ค่าเฉลี่ย 1 1 

 
0.546 

   < ค่าเฉลี่ย 1.48 (1.07,2.04) 1.13 (0.76,1.69) 0.545  
การพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ 

  
 

   > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.068 
   < ค่าเฉลี่ย 1.8 (1.31,2.48) 1.43 (0.97,2.11) 0.068  
การได้รับข้อมูลข่าวสารรณรงค์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

  
 

   > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.268 
   < ค่าเฉลี่ย 1.57 (1.14,2.14) 1.23 (0.85,1.76) 0.268  

ส าหรับการวิเคราะห์หลายตัวแปรด้วยสมการถดถอยโลจิสติก  พบว่า กลุ่ม ตัวอย่าง  กลุ่มอายุ  
ศาสนา  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  รายจ่ายต่อเดือน  การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขต
ปลอดบุหรี่  การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่  การพบเห็นป้าย
ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ  และการได้รับข้อมูลข่าวสารรณรงค์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะไม่พบว่ามี
ความสัมพันธ์ ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ กับการ ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายเขตปลอดบุหรี่    ส่วน รอบ ปีที่ท าการ
ส ารวจ   อ าเภอที่ท าการส ารวจ   รายรับ ต่อเดือน  และการรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายมี
ความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยกลุ่มตัวอย่างจาก
การส ารวจรอบที่สอง ( ปี พ.ศ. 2556 ) ไม่ปฎิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างจากการ
ส ารวจในรอบแรก ( ปี พ.ศ. 2555 ) อยู่ 1.82 เท่า ประชาชนที่อยู่ในอ าเภอเมืองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูง
กว่าประชาชนที่อยู่ในอ าเภอสายบุรี 3.13 เท่า ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในกลุ่ม     5,001-10,000 10,001-
15,000 และมากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ปฎิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือน 4, 2.6 และ 2.2 เท่า ตามล าดับ  ผู้ที่มีคะแนนการรับรู้สถานที่ห้ามสูบ
บุหรี่ตามกฎหมาย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย   ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ สูงกว่าผู้ที่มีคะแนนสูงกว่า หรือ
เท่ากับค่าเฉลี่ยอยู่ 1.86 เท่า  
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3.4  การด าเนินการจังหวัดปลอดบุหรี่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี มีการด าเนินการจังหวัดปลอดบุหรี่ควบคู่กับไปกับ
โครงการวิจัยประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ของการวิจัยในครั้งนี้ ด้วยการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดอบรม การจัดประชุม การพบปะเยี่ยมบ้านประชาชน ดังรายละเอียดการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

3.4.1 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน  

  1. การสร้างจิตส านึกใหม่ให้เยาวชนของชาติ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภครายใหม่  
2. การรณรงค์และส่งเสริมการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบของ

ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างมาตรการทางสังคม  
3. การคุ้มครองและลดผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ทั้งในผู้ที่

บริโภคและประชาชนทั่วไป  
4. การใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง โดยในขั้นแรกขอให้ชี้แจงท าความเข้าใจกับ

ผู้ประกอบการ ในกรณีท่ีพบการกระท าผิด ให้ท าการบันทึกการตรวจ และขอให้ปรับปรุงแก้ไข หากยังพบ
การกระท าผิดซ้ าก็ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายได้ 

5. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ เพ่ือท าความเข้าใจการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป  

6. การส่งเสริมให้องค์กรศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในพ้ืนที่ 
3.4.2 ตัวชี้วัดของจังหวัดปัตตานี เพื่อด าเนินการจังหวัดปลอดบุหรี่ 

1. สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพมีการด าเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่ร้อยละ 100 
2. สถานที่สาธารณะมีการด าเนินการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพ.ร.บ.ร้อยละ 90 
3. โรงพยาบาล(ทั่วไป/ชุมชน) มีคลินิกเลิกบุหรี่ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100 
4. อัตราผู้รับบริการคลินิกเลิกบุหรี่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20  
5. มีชุมชนต้นแบบ “สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่” อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ชุมชน 
6. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างน้อยแห่งละ 1 เรื่อง 
7. อัตราการสูบบุหรี่ของประชาชนในจังหวัดปัตตานีลดลงร้อยละ 5 
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ตารางที่ 3.5 กิจกรรมการด าเนินการจังหวัดปลอดบุหรี่ 

ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลา

ในการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนา
ระบบการ
จัดบริการเลิกบุหรี่ 
ประจ าปี 2555 
จังหวัดปัตตานี 

2554 - เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริการมีการ
จัดบริการเลิกบุหรี่ ตามแนวทางการ
ดูแลรักษาผู้สูบบุหรี่ โดยเฉพาะผู้สูบ
บุหรี่ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มี
ประวัติการสูบบุหรี่ได้รับการ
บ าบัดรักษาตามแนวทางการรักษา
อย่างถูกต้อง และเพ่ือเป็นการป้องกัน
และบรรเทาอาการรุนแรงของโรคท่ี
อาจเกิดข้ึนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ในอนาคต 

- หน่วยงานสถานบริการ
สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล 

โครงการช่วยเพื่อน
เลิกบุหรี่ ในกลุ่ม
เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล  

30 มกราคม 
– 1 
กุมภาพันธ์ 
2555 

- การพัฒนารูปแบบการบ าบัดและ
สร้างต้นแบบคนเลิกบุหรี่  

- หน่วยงานสถานบริการ
สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล 

โครงการ “รักต้อง
เลิก” 
 

รุ่นที่ 1 ปี
2553 
รุ่นที่ 2 
2555 
รุ่นที่ 3 
2556 

- เพ่ือส่งเริมสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่ที่
ต้องการเลิกบุหรี่ให้เป็นผลส าเร็จ 

- เพ่ือสร้างเครือข่ายคนต้นแบบเลิก
บุหรี่ ในการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ
ปลอดบุหรี่ 

- สนับสนุนการป้องกัน ลด ละเลิก การ
สูบบุหรี่ในพ้ืนที่ 

- ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัด
ปัตตานี 

- แกนน าชุมชนในพ้ืนที่
น าร่อง “ชุมชนปลอด
บุหรี่” 

การส่งเสริมการเลิก
สูบบุหรี่แก่
พระภิกษุในชุมชน 

 - ให้ความรู้พิษภัยของบุหรี่และรณรงค์
ให้เลิกบุหรี่ 

- พระภิกษุในชุมชน 

การส่งเสริมการเลิก
สูบบุหรี่ในเด็ก
ปอเนาะ 

 - ให้ความรู้พิษภัยของบุหรี่และรณรงค์
ให้เลิกบุหรี่ 

- เด็กนักเรียนปอเนาะ 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 

ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลา

ในการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 

มหกรรมรวมพลัง
เยาวชนปัตตานี 
เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึง
บุหรี่  

15 มิถุนายน 
2555 

- เพ่ือรณรงค์สร้างกระแส“คนรุ่นใหม่
ไม่สูบบุหรี่” ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  

- เยาวชนในจังหวัด
ปัตตานี 

การอบรมพัฒนา
ความรู้ทักษะและ
กระบวนการเสริม
พลัง  
การปฏิบัติงาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
และเครือข่าย 

11-12  
กรกฎาคม 
2555 

- เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะและ
กระบวนการเสริมพลัง  
การปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่
และเครือข่าย 

- หน่วยงานสถานบริการ
สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล 

- เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
- หน่วยงานทั่วไป  

การจัดกิจกรรม
สร้างกระแส  
 

31 
กรกฎาคม 
2555 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่
โลก 

 

- ประชาชนทั่วไป 
- นักเรียนในโรงเรียน 
- นักเรียนในโรงเรียน

ปอเนาะ 
การอบรมส่งเสริม
สุขภาพในกลุ่มผู้น า
ศาสนา 

 - - ให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ กฎหมาย
เขตปลอดบุหรี่และสถานการณ์บุหรี่
ในปัจจุบัน 

- ผู้น าศาสนาในจังหวัด
ปัตตานี 

สร้างสังคมปลอด
บุหรี่ เพื่อปัตตานี
ของเรา 

27 สิงหาคม 
2555 

- จัดท าบันทึกข้อตกลงจัดสถานที่
ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ จังหวัด
ปัตตานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานีเป็นประธานการลงนาม 

- หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องและสถาน
ประกอบการ 

การพัฒนาความ
ร่วมมือจัดเขตปลอด
บุหรี่ในสถาน
ประกอบการ 

 - ให้ความรู้เรื่องการจัดสถานที่เขต
ปลอดบุหรี่ และกฎหมายยาสูบแก่
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ประกอบการ 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 

ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลา

ในการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 

จัดการประชุม
วิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้น าเสนอ
ผลงาน/นวัตกรรม
การด าเนินงาน
สถานบริการ
สาธารณสุขปลอด
บุหรี่ 

20 
พฤศจิกายน 
2555 

- เพ่ือพัฒนางานด้านสถานบริการ
สาธารณสุขปลอดบุหรี่ให้เกิดความ
ยั่งยืน 

- หน่วยงานสถานบริการ
สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต าบล 

การเฝ้าระวังและ
บังคับใช้กฎหมาย 

15 มกราคม 
2556 

- โดยการสุ่มตรวจสถานประกอบการ 
ร้านอาหาร และหน่วยงานราชการที่
ต้องด าเนินการตามกฎหมาย โดยเน้น
การประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติตามกฎหมาย 

- สถานประกอบการ 
ร้านอาหาร และ
หน่วยงานราชการที่
ต้องด าเนินการตาม
กฎหมาย 

ชุมชนต้นแบบ
ปลอดบุหรี่ 

23 
พฤษภาคม 
2556 

- เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและความ
ยั่งยืนในพื้นที่ โดยคัดเลือกชุมชนที่
สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม“ชุมชน
ต้นแบบปลอดบุหรี่”อ าเภอละ 1 
ชุมชน ทั้งนี้เน้นให้ผู้น าศาสนามีส่วน
ร่วมด าเนินการให้ศาสนสถานปลอด
บุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นในชุมชน 

- ผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมการบริโภค
ยาสูบของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาล รพ.สต.
ของชุมชนต้นแบบ 
ผู้แทน เทศบาล อบต. 
เครือข่ายภาค
ประชาชนในชุมชน
ต้นแบบ ได้แก่ ผู้น า
ศาสนา อสม. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แกนน า
ชุมชน เครือข่าย
องค์กรงดเหล้าปัตตานี 
จ านวน 100 คน 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 

ชื่อกิจกรรม 
ระยะเวลา

ในการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียด กลุ่มเป้าหมาย 

มหกรรมรวมพลัง
เยาวชนปัตตานี 
เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึง
บุหรี่ TO BE 
NUMBER ONE 
จังหวัดปัตตานี 

18 มิถุนายน 
2556 

- การประกวดวาดภาพรณรงค์ไม่สูบ
บุหรี่ ในหัวข้อ“สร้างสังคมปลอดบุหรี่
เพ่ือปัตตานีของเรา” 

- การประกวดกิจกรรมการด าเนินงาน
ชมรม To Be Number One ใน
สถานศึกษาและชุมชน  

- กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อีกมากมาย 
อาทิเช่น การประกวดร้องเพลงคารา
โอเกะ การเล่นเกมส์ชิงรางวัล 
นิทรรศการความรู้บุหรี่ ยาเสพติด 
และคลินิกให้ค าปรึกษาวัยรุ่น การ
แสดงบนเวทีของกลุ่มเยาวชน เป็น
ต้น 

- นักเรียน นักศึกษา
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1–มัธยมศึกษาปีที่ 
6 จ านวนกว่า 700 คน   

 

รัก ต้อง เลิก 23-25 
มิถุนายน 
2556 

- ค้นหาและเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ในพ้ืนที่ 
เป็นต้นแบบในการเลิกบุหรี่  ชุมชน
ละ 5 คน 

- เพ่ือสร้างเครือข่ายคนต้นแบบเลิก
บุหรี่ ในการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ
ปลอดบุหรี่ 

- ผู้สูบบุหรี่ในพ้ืนที่ เป็น
ต้นแบบในการเลิกบุหรี่  
ชุมชนละ 5 คน 

กิจกรรมการให้
ความรู้พิษภัยบุหรี่
แก่นักเรียน 

ตลอดปี - ให้ความรู้ในโรงเรียน  
- ให้ความรู้ในสถาบันปอเนาะ 

- นักเรียนในโรง 
- เรียนและนักเรียนใน

สถาบันปอเนาะ 
โครงการมัสยิด
ส่งเสริมสุขภาพ 

16 สิงหาคม 
2556 

- ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเป็นแบบอย่าง
ไม่สูบบุหรี่  

- การจัดมัสยิดเป็นเขตปลอดบุหรี่  
- ให้ความรู้หลังละหมาดวันศุกร์ 
- คณะตรวจเยี่ยมกับผู้นาชุมชน 
- ให้ค าปรึกษาเลิกบุหรี่โดยโรงพยาบาล

มายอ 
- ให้ความรู้พิษภัยและกฎหมายเขต

ปลอดบุหรี่แก่ชุมชน 

- ชาวบ้านหมู่บ้านบาลุ
กาตือเง๊าะ  ต าบลลุโบะ
ยีไร อาเภอมายอ 

 



บทที่ 4 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปผล 

4.1.1 ข้อมูลบุคคลและเศรษฐานะ 

กลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจรอบแรกจ านวน 1,762 ราย มีอายุเฉลี่ย 28.413.7 ปี เพศชาย ร้อยละ 
56.8 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 78.6  จบการศึกษาในระดับต่ ากว่าอนุปริญญาตรี ร้อยละ 31.9 รองลงมา  
อนุปริญญาตรี/ปริญญาตรี ร้อยละ 26.7 สถานภาพโสด ร้อยละ 59.5 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มรายได้ 5,000-

10,000 บาท   ส่วน กลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจรอบที่สองจ านวนทั้งสิ้น 2,009 ราย  มีอายุ เฉลี่ย 28.2  13 
ปี  เพศชาย ร้อยละ 57.3 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 86.1  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 27.6 
รองลงมา  ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ร้อยละ 26.7 สถานภาพโสด ร้อยละ 59.5 ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อย
ละ 50.5 ) อยู่ในกลุ่มรายได้ 5,000-10,000 บาท   

4.1.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

จากการส ารวจรอบแรก  พบกลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี่  ร้อยละ 24.5  ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ อายุเฉลี่ยที่สูบบุหรี่

ครั้งแรก คือ 17.1  4.7 ปี  อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า คือ 18.9  5.5 ปี  บุหรี่ที่ได้รับในการสูบบุหรี่
ครั้งแรก คือ เพ่ือนให้ ร้อยละ 58.32 เหตุผลที่ เริ่มสูบบุหรี่ คือ อยากรู้อยากลอง ร้อยละ 63.4 และตามเพ่ือน
หรือเพ่ือนชวน ร้อยละ 17  สูบบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย ร้อยละ 65.2  สูบบุหรี่น าเข้าจากประเทศ มาเลเซีย  
ร้อยละ 38  สูบใบจาก ร้อยละ 42  และยาเส้น ร้อยละ 38.3  ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทยส่วนใหญ่ซื้อจากร้านขาย
ของช า ร้อยละ 80.9 และร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 10.5 แหล่งที่ซื้อบุหรี่มาเลเซียส่วนใหญ่  คือ ร้านขายของช า  
ร้อยละ 65.8  ส่วนเหตุผลที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย   คือ ราคาถูก ร้อยละ  50 และหาซื้อได้ง่าย  ร้อยละ 31.4  กลุ่ม
ตัวอย่างมีการสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะร้อยละ 86.5  หากพบเห็นป้ายห้ามสูบโดยส่วน
ใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 79.3  เคยเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 69.4  หตุผล โดยส่วนใหญ่ในการเลิกสูบบุหรี่ด้วย
ตนเอง คือ เพ่ือคนในครอบครัว ร้อยละ 54.9 มีเพ่ือนสนิทที่มีพฤติกรรมสูบหรี่  ร้อยละ 49.3 และมีบุคคลอื่นใน
บ้านสูบบุหรี่ ร้อยละ 41.4 

จากการส ารวจรอบสอง พบกลุ่มตัวอย่าง สูบบุหรี่  ร้อยละ 26.4 ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ อายุเฉลี่ยที่สูบบุหรี่

ครั้งแรก คือ 17.2  4.9 ปี  อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า  คือ 18.9  5.2 ปี บุหรี่ที่ได้รับในการสูบบุหรี่
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ครั้งแรก คือ เพ่ือนให้ ร้อยละ 52.6  เหตุผลที่ เริ่มสูบบุหรี่ คือ อยากรู้อยากลอง ร้อยละ 62 และตามเพ่ือนหรือ
เพ่ือนชวน  ร้อยละ 1 9.2  สูบบุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทย ร้อยละ 70.6  สูบบุหรี่น าเข้าจากประเทศ มาเลเซีย   
ร้อยละ 42.4   สูบใบจาก ร้อยละ 44.6  และยาเส้น ร้อยละ 43.8  แหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทย  และจากมาเลเซีย คือ 
จากร้านขายของช า  ร้อยละ 79 และ  68 ตามล าดับ   เหตุผลที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย   คือ ราคาถูก  ร้อยละ   55.4 
และหาซื้อได้ง่าย ร้อยละ 28.3 ก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ กลุ่มตัวอย่างจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่เสมอ ร้อยละ 
82.8  หากพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่  โดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 70  กลุ่มตัวอย่างเคยเลิกสูบบุหรี่  
ร้อยละ 53.2   โดยส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง เหตุผล คือ เพ่ือคนในครอบครัว ร้อยละ 48.6 และมีปัญหา
เรื่องสุขภาพ ร้อยละ 36 กลุ่มตัวอย่างมีเพ่ือนสนิทที่มีพฤติกรรมสูบหรี่  ร้อยละ 52.6 มีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่  
ร้อยละ 44.8  

4.1.3 การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายเขตปลอดบุหรี่และการรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ 

ในการส ารวจรอบแรก กลุ่มตัวอย่าง รับรู้สถานที่ ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ สูงสุด คือ โรงพยาบาล ร้อยละ 
74.4 รองลงมา คือ โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ร้อยละ 64.4  และรับรู้ว่าตลาดเป็นเขตปลอดบุหรี่ต่ าสุด 
คือ ร้อยละ 21.7   รับรู้ว่ามีกฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด ร้อยละ 82.7 รองลงมา 
คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 77.4  รับรู้กฎหมาย เกี่ยวกับ
เจ้าของสถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับ  10,000  บาท ต่ าสุด คือ ร้อยละ 40.6  ผลของการสูบบุหรี่
ต่อสุขภาพที่กลุ่มตัวย่างรับรู้สูงสุด  คือ  ท าให้เป็นมะเร็งปอด   ร้อยละ 93.4 รองลงมา ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 
92.2   

การส ารวจรอบที่สอง กลุ่มตัวอย่าง รับรู้สถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่สูงสุด คือ โรงพยาบาล ร้อยละ 
69.9 รองลงมา คือ โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ร้อยละ 62.7  รับรู้ว่าตลาดเป็นเขตปลอดบุหรี่ต่ าสุด คือ 
ร้อยละ 26   รับรู้ว่ามีกฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด ร้อยละ 78.1 รองลงมา คือ  ผู้ที่
สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 74.5  รับรู้กฎหมายเกี่ยวกับเจ้าของ
สถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10 ,000  บาท ต่ าสุด คือ ร้อยละ 44.2  รับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อ
สุขภาพสูงสุด คือ  ท าให้เป็นมะเร็งปอด  ร้อยละ 90.8 รองลงมา ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 89  

4.1.4 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ 

ในการส ารวจรอบแรก  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับการมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่สูงสุด ร้อย
ละ 87.2 รองลงมา คือ ควรมีการประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่  ร้อยละ 86.5   
ส่วนการส ารวจในรอบที่สอง  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยที่สถานที่ที่ก าหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่
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ติดให้ชัดเจน และควรมีการประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่  โดยระบุว่าเห็นด้วย
สูงสุดเท่ากัน คือ ร้อยละ 86.3 รองลงมา คือ ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ร้อยละ 85.5    

4.1.5 การปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

ในการส ารวจรอบแรก  กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมระบุว่าสถานที่ พบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ สูงสุด  คือ 
โรงพยาบาล ร้อยละ  91.7 รองลงมา คือ  โรงแรม ร้อยละ 81.1  และร้านอาหารหรือภัตตาคาร  ร้อยละ 79.9   
สถานที่ท างานของกลุ่มตัวอย่างมีป้ายสูบบุหรี่ ร้อยละ  47.9   พบเห็นการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบบุหรี่เป็น บางครั้ง 
ร้อยละ 58.7 รองลงมา พบเห็นเป็นประจ า ร้อยละ  32 จากการสังเกตสถานที่ต่าง ๆ  พบว่า สถานที่ราชการ   
โรงเรียน และสถานประกอบการ มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่เห็นจากภายนอก ร้อยละ 83.3 53.8 และ 39.5 
ตามล าดับ และมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร ร้อยละ 83.3  76.9 และ 20.9 ตามล าดับ 

ในการส ารวจรอบสอง  กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมระบุว่าสถานที่ พบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ สูงสุด  คือ 
โรงพยาบาล ร้อยละ  89.8 รองลงมา คือ โรงเรียน ร้อยละ 79.9  และร้านอาหารหรือภัตตาคาร  ร้อยละ 75.4 
สถานที่ท างานของกลุ่มตัวอย่างมีป้ายสูบบุหรี่  ร้อยละ  45.2  พบเห็นการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบบุหรี่เป็น บางครั้ง  
ร้อยละ 52.2 รองลงมา พบเห็นเป็นประจ า ร้อยละ  30.8 จากการสังเกตสถานที่ต่าง ๆ พบว่า สถานที่ราชการ  
โรงเรียน และสถานประกอบการ มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่เห็นจากภายนอก ร้อยละ 77.4 933 และ 34 ตามล าดับ 
และมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร ร้อยละ 93.5 93.3 และ 32.6 ตามล าดับ  

4.1.6 การรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

จากการส ารวจรอบแรก กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี ร้อยละ 48.9 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ (89%) 
รองลงมา คือ จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (79.1%) วิทยุ (76.8%)  และหนังสือพิมพ์/แผ่นพับ (73.4%) 
ส่วนการส ารวจรอบที่สอง กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่สังเกตเห็นได้ชัด
ในจังหวัดปัตตานี ร้อยละ 41.2 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ (90.1%) รองลงมา คือ 
จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (73.9%) วิทยุ (72.8%) หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ (70.9%)   

4.1.7 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ 

ในการส ารวจรอบแรก พบว่า การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมา ย การรับรู้บทลงโทษของผู้
ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  และทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเขตปลอดบุหรี่ โดยผู้ที่มีคะแนนการรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายต่ ากว่าค่าเฉลี่ยไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย 2.19  เท่า ในขณะที่ผู้ที่มีคะแนนการรับรู้บทลงโทษของ
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ผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ สูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย 2.33 เท่า และกลุ่มผู้ที่มีคะแนนทัศนคติต่อกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเขตปลอดบุหรี่สูงกว่ากลุ่มผู้ที่มีคะแนนทัศนคติสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย 2. 86 เท่า   ส่วนการส ารวจ
รอบท่ีสอง พบว่า อ าเภอท่ีอยู่    การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  และการรับรู้ผลจากการสูบบุหรี่ต่อ
สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับการ ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  โดยผู้ที่อยู่ในอ าเภอเมืองไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเขตปลอดบุหรี่มากกว่าผู้ที่อยู่ในอ าเภอสายบุรี 6 .67 เท่า   เมื่อเทียบกับผู้ที่มีคะแนนการรับรู้ สถานที่
ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย  ผู้ที่มีคะแนนการรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยไมป่ฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่สูงกว่า 1.97 เท่า ผู้ที่มีคะแนนการรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อ
สุขภาพสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ไมป่ฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่สูงกว่ากลุ่มผู้ที่มีคะแนนการรับรู้ผลของ
การสูบบุหรี่ต่อสุขภาพต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 1.85 เท่า 

4.1.8 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ในการส ารวจทั้งสองรอบ 

จากการวิเคราะห์หลายตัวแปร  โดยการรวมข้อมูลจากการส ารวจทั้งสองรอบเข้าด้วยกัน พบว่า รอบ ปี
ที่ท าการส ารวจ   อ าเภอที่อยู่  รายรับต่อเดือน  และการรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายมีความสัมพันธ์
กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยกลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจรอบที่
สอง (ปี พ.ศ. 2556 ) ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจในรอบแรก ( ปี 
พ.ศ. 2555) อยู่ 1.82 เท่า ประชาชนที่อยู่ในอ าเภอเมืองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงกว่าประชาชนที่อยู่ในอ าเภอ
สายบุรี 3.13 เท่า  ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในกลุ่ม     5 ,001-10 ,000 10,001-15,000 และมากกว่า 15,000 
บาทต่อเดือน ปฎิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือน 4  
2.6 และ 2.2 เท่า ตามล าดับ  ผู้ที่มีคะแนนการรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย   ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่สูงกว่าผู้ที่มีคะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยอยู่ 1.86 เท่า 

4.2 การอภิปราย 

 4.2.1 อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มต่าง ๆ 

(1) กลุ่มประชาชนทั่วไป 

อัตราการสูบบุหรี่ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป รอบการส ารวจแรก  ร้อยละ   36.2  รอบสอง ร้อยละ  
36.8 โดยเพศชายสูบบุหรี่ รอบแรก  ร้อยละ  56.6 รอบสอง ร้อยละ  58.1  ส่วนเพศหญิง สูบบุหรี่ รอบแรก 
ร้อยละ  3.5 และรอบสอง ร้อยละ  2.3  ซึ่งอัตราการสูบบุหรี่ดังกล่าว เมื่อเทียบกับรายงานอัตราการสูบบุหรี่ใน
ประเทศต่าง ๆ (Scollo and Winstanley, 2008) พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ในเพศหญิง ใกล้เคียงกับประเทศ
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มาเลเซีย (3%)  และเวียดนาม (3%)  แต่ต่ ากว่าประเทศอินโดนีเซีย (5 %) พม่า (14%) และฟิลิปปินส์ (10%)  
ส่วนในเพศชาย อัตราการสูบบุหรี่ต่ ากว่า ประเทศอินโดนีเซีย (66 %) แต่สูงกว่า ประเทศมาเลเซีย (54 %) พม่า 
(47%) และฟิลิปปินส์ (42%)  ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการส ารวจอัตราการสูบบุหรี่ในจังหวัดหวัด
ปัตตานี โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ใน ปี พ.ศ. 2550 (ศรัญญา และคณะ, 2551)   ที่พบว่าเพศชายมีอัตราการ
สูบบุหรี่  ร้อยละ  57.2 เพศหญิง ร้อยละ 2.1 และอัตราการสูบบุหรี่รวมทั้งจังหวัดเท่ากับร้อยละ  32.3   จาก 
Ghouri et al (2006) ท าการศึกษาอัตราการสูบบุหรี่ในประเทศมุสลิม 30 ประเทศ พบว่า ในประเทศ
อินโดนีเซีย อัตราการสูบบุหรี่ในภาพรวมของประเทศ คือ ร้อยละ  34  ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการสูบบุหรี่นี้
การศึกษาครั้งนี้   

(2) กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 

อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐในการส ารวจรอบแรก คือ  ร้อยละ  23.3  เพศชาย สูบ ร้อย
ละ  40.9 เพศหญิงไม่มีผู้สูบบุหรี่เลย   ส่วนการส ารวจในรอบสองมีอัตราการสูบบุหรี่  ร้อยละ  31.9 เพศชาย 
สูบ ร้อยละ  47.2  เพศหญิสูบ ร้อยละ  2.4  อัตราการสูบบุหรี่ในการศึกษาครั้งนี้สูงกว่าผลการศึกษาโดย  เพญ
ภักตร์ และคณะ (2550) ที่ท าการศึกษาการบริโภคยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมบริโภค
ยาสูบในจังหวัดชลบุรี ที่พบเพียงร้อยละ 8.9 อย่างไรก็ตาม อัตราการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละประเภท
แตกต่างกัน จากผลการส ารวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเทศไทย  พบเจ้าหน้าที่
ต ารวจสูบบุหรี่ ร้อยละ 30.9  โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจชาย  สูบร้อยละ 33.4 ส่วนเจ้าหน้าที่ต ารวจหญิงสูบ  ร้อยละ 
3.3 (Vitavasiri and Pausawasdi, 2009)  

(3) กลุ่มผู้ประกอบการ 

อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ประกอบการจากการส ารวจรอบแรก พบ  ร้อยละ   18.8   โดย
ผู้ประกอบการชาย สูบบุหรี่ ร้อยละ  45.1 ผู้ประกอบการหญิง สูบบุหรี่ ร้อยละ  0.7 ส่วนผลการส ารวจในรอบ
ที่สอง พบอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มนี้ ร้อยละ  24.1  เพศชาย สูบบุหรี่ ร้อยละ  58.3 ไม่พบผู้ประกอบการเพศ
หญิงสูบบุหรี่  ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการสูบบุหรี่  อาจมีผลต่อความตระหนักในการจัดเขตปลอดบุหรี่ของสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในที่นี้ พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ประกอบการเพศชายค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในผลการ
ส ารวจรอบที่สอง  อย่างไรก็ตามอัตราการสูบบุหรี่ในภาพรวมใกล้เคียงกับผลการศึกษาโดย อลงกรณ์ และคณะ 
(2556) ที่พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต คือ ร้อยละ 22 
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(4) กลุ่มนักเรียน 

จากผลการส ารวจในรอบแรก อัตราการสูบบุหรี่ในเด็กนักเรียน พบ ร้อยละ   16.3 โดย เพศชาย 
พบ ร้อยละ  28.6 และเพศหญิง ร้อยละ  2.5  ส่วนอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มนี้ในการส ารวจรอบที่สอง พบ ร้อย
ละ  13.7 เป็นเพศชาย สูบ ร้อยละ  23.8 และเพศหญิง  ร้อยละ  2.6  เมื่อเทียบกับผลการส ารวจอัตราการสูบ
บุหรี่ในเยาวชนอายุ 13 – 15 ทั่วโลก (Global Youth Tobacco Survey Collaborating Group, 2003) 
พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ในเพศชายในการศึกษาครั้งนี้ สูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่ในเพศชายในประเทศพม่า 
(19%) แต่ต่ ากว่าประเทศอินโดนีเซีย ที่นักเรียนชายมีอัตราการสูบบุหรี่สูงถึง ร้อยละ 38.9 ในขณะที่อัตราการ
สูบบุหรี่ในนักเรียนหญิง ต่ ากว่าทั้งสองประเทศดังกล่าว และ จากรายงานการเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ของกลุ่ม
เยาวชนในประเทศต่าง  ๆทั่วโลกของ Centers for Disease Control(CDC) และองค์การอนามัยโลก ใน
ประเทศสมาชิกจ านวน 140 ประเทศระหว่างปี พ.ศ.  2543-2551 พบว่ามีนักเรียนอายุ 13-15 ปี  สูบบุหรี่มาก
ถึง ร้อยละ 9.5 โดยเด็กชายมีอัตราการสูบบุหรี่ ร้อยละ 12.1 และเด็กหญิง  ร้อยละ 6.8 ขณะที่แนวโน้มการสูบ
บุหรี่ของวัยรุ่นในระดับโลกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากรายงานการ
สูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงอายุ 13-15 ปี ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน
ของไทย พบว่าประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์   มีอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กหญิงในอัตราค่อนข้างสูง
คือ ร้อยละ 11.2 , 8.8 และ 8.8  ตามล าดับ ส าหรับประเทศไทยพบว่า มีอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันร้อยละ 4.8  
การส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติระหว่างปี พ.ศ. 2547-2549 พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นอายุ 15-
18 ปี และ 19-24 ปี  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในเพศหญิง โดยเฉพาะอัตราการสูบบุหรี่ของผู้หญิงอายุ 15-
24 ปี เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน 

(5) กลุ่มผู้น าศาสนา/ผู้น าชุมชน 

อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้น าศาสนาและผู้น าชุมชนในการส ารวจรอบแรก พบ ร้อยละ 46 และรอบ
ที่สอง พบ ร้อยละ 40.8  อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้น าศาสนา และผู้น าชุมชนในการศึกษานี้มีอัตราการสูบบุหรี่
ที่ต่ ากว่าผลการส ารวจของ ส านักวิจัยเอแบคโพล์  (2552) ที่พบว่า ผู้น าทางศาสนาเกินกว่าครึ่ง หรือ ร้อยละ 
52.7 เคยสูบบุหรี่/ยาสูบมาก่อน โดยเริ่มสูบครั้งแรกอายุ 17 ปี 2 เดือน และพบว่า ปัจจุบันยังคงสูบอยู่ถึง ร้อย
ละ 58.7  อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั้งนี้มีอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้น าศาสนาและผู้น าชุมชนที่ใกล้เคียง
กับผลการศึกษาอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่ม ผู้น าศาสนาในประเทศตุรกี ที่พบ 41.1% (Acik et al, 1998) และ
อัตราการสูบบุหรี่ในภิกษุในประเทศกัมพูชา คือ 44% (Smith and Umenai, 2000)     
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(6)  กลุ่มตัวอย่างภาพรวม 

จากผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์อัตราการสูบบุหรี่ในจังหวัดปัตตานีในภาพรวม รอบแรก 
ร้อยละ 24.5 และ รอบสอง ร้อยละ 26.4  อายุที่เริ่มทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรก ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 16–20 ปี เป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบคือ 17 ปี อายุต่ าสุดที่เริ่มสูบ คือ 7  ปี  โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน 
อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ คือ 13.5 ปี สอดคล้องกับข้อมูลจากการส ารวจการสูบบุหรี่ของเยาวชนโลก  (GYTS, 
2002) ในปี พ.ศ. 2545 ที่พบว่าประมาณ  3 ใน 10 เคยสูบบุหรี่ เพศชายสูบมากกว่าเพศหญิง  และเริ่มสูบบุหรี่
ก่อนอาย ุ10 ปี และจากการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการสูบบุรี่ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  ปี พ.ศ. 
2549 ที่พบว่าอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่คือ  13.9 ปี  บุหรี่ที่ได้มา  ส่วนใหญ่  ซื้อจากร้านขายของช า  และร้าน
สะดวกซื้อ  จากผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย  
พ.ศ. 2534-2550 ที่พบว่าแหล่งซื้อบุหรี่  ส่วนใหญ่ซื้อบุหรี่จากร้านค้าหรือร้านขายของช า  ซ่ึงต้ังอยู่ใกล้บา้น  ที่
พักอาศัย  สถานศึกษา  หรือที่ท างานมากที่สุด  รองลงมาคือร้านสะดวกซ้ือและแหล่งอ่ืนๆ  (ศรัญญา , 2551)   
ส าหรับแหล่งที่ได้บุหรี่มาสูบ พบว่า หากระดับอายุหรือระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น  จะมีการซื้อเองจากร้านค้า  แต่
หากอายุน้อยหรือยังเรียนอยู่ในระดับต่ า  เพ่ิงจะมีการทดลองสูบ  ขอจากเพ่ือนหรือจากคนอื่นก่อน  ยังไม่กล้า
พอที่จะซื้อด้วยตัวเอง 

การศึกษานี้ พบว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างซื้อบุหรี่  ผู้ขายส่วนใหญ่ไม่เคยปฏิเสธถึงแม้ว่าอายุ ผู้ซื้อยังไม่ถึง 18 
ปี ทั้งนี้อาจ เนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์ในข้อกฎหมายยังไม่มากพอ หรือขาดการควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
ข้อกฎหมายอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ท าให้มีการละเมิดหรือกระท าผิดกฎหมาย  ประเภทของบุหรี่
ที่สูบ นอกจากบุหรี่ซองแล้ว  บุหรี่ที่ใช้สูบกันมากคือบุหรี่มวนเอง   สถานที่สูบส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเพื่อน  ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศรัณญา และคณะ (2551) ที่พบว่า ร้อยละ 61.7 ของเยาวชนที่ได้บุหรี่จากร้าน
สะดวกซื้อ ระบุว่าร้านค้าไม่เคยตรวจสอบอายุหรือขอดูบัตรประชาชนก่อนจ าหน่ายบุหรี่  

เหตุผลหลักของการเลิกสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง  คือ เพื่อครอบครัว  และเรื่องของสุขภาพ  จากสถิติ มี
นักสูบน้อยกว่า  2 ใน 5 ที่สามารถเลิกได้ส าเร็จ อาการติดนิโคตินเกิดขึ้นได้เร็วในประชาชนที่เพ่ิงสูบได้ไม่นาน 
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่คิดว่า ตัวเองจะติดบุหรี่ เยาวชนที่สูบบุหรี่เป็นประจ าร้อยละ 83 พยายามที่จะเลิกสูบแต่ไม่ส าเร็จ  
(มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่, 2547) สอดคล้องกับการวิจัยของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม
ยาสูบ พบว่าประชากรอายุ  15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ที่เคยและพยายามเลิกบุหรี่  ร้อยละ 16.3 คิดเป็นจ านวน  1.8 
ล้านคน กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เคยพยายามเลิกบุหรี่มาแล้ว 1-3 ครั้ง ร้อยละ 83.7 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
บุปผา (2553) พบว่า เหตุผลที่ผู้เลิกสูบบุหรี่กว่าร้อยละ 90 ระบุว่า มีส่วนช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้ ได้แก่ ความ
กังวลเรื่องสุขภาพของตัวเอง การที่ครอบครัวไม่เห็นด้วยกับการสูบบุหรี่ และการโฆษณาหรือข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่   เช่นเดียวกับเหตุผลจาก การศึกษาของส านักวิจัยเอแบคโพล์ 
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(2552) ที่พบว่า ผู้น าทางศาสนาร้อยละ 57.2 ระบุว่าจะเลิกสูบในเร็ววันนี้ ด้วยเหตุผลส าคัญคือไม่ดีต่อสุขภาพ 
(ร้อยละ 42.2) และมีโรคประจ าตัว/โรคต่างๆ ก าเริบ (ร้อยละ 15.6)  

4.2.2 การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายเขตปลอดบุหรี่และการรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ 

การรับรู้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่า  โรงพยาบาลเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ทั้งหมด  มากที่สุด รองลงมาเป็น  โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา  และภายในอาคารสถานที่ท างาน
ภาคเอกชนที่มีเครื่องปรับอากาศ  ตามล าดับ และรับรู้สถานที่กฎหมายห้ามสูบบุหรี่  น้อยที่สุด คือบริเวณตลาด
สด/ตลาด สถานีขนส่ง และสวนสาธารณะ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ที่ระบุว่า โดยภาพรวม
พบว่า ประชาชนทั่วไปรับรู้กฎหมายมากกว่า ร้อยละ 80 โดยสามารถบอกสถานที่หลัก  ๆ เช่น โรงพยาบาล 
โรงเรียน/สถานศึกษา และสถานที่ราชการได้ถูกต้อง ขณะที่สถานที่ท่ีเพ่ิงเริ่มประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่เพียง
ไม่ก่ีปี เช่น ศาสนสถาน ร้านอาหารที่ไม่มี เครื่องปรับอากาศ  รวมทั้งอุทยานประวัติศาสตร์การรับรู้ยังน้อย คือ 
ประมาณ ร้อยละ 35-55 เท่านั้น (ปิยะรัตน์ และคณะ, 2552)  ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่สาธารณะเหล่านี้  
ได้มีการประกาศเพ่ิมเติมล่าสุด  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  19 (พ.ศ. 255 3)  เกี่ยวกับเรื่อง
ก าหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่   และก าหนดส่วนหนึ่ง
ส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าว  เป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่รวมทั้งก าหนดสภาพ
ลักษณะและมาตรฐานของเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 (พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ , 2553)  แต่อย่างไรก็ตาม  การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม  ประชาชนส่วนใหญ่จึงยังไม่รับทราบ   โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าการห้าม
สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นมาตรการที่ดีเยี่ยมของสาธารณสุขที่จะปกป้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  ( IARC 
Handbooks of Cancer Prevention, 2009)  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่รับรู้ถึงการสูบ
บุหรี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสนับสนุนผลการศึกษา โดย ปิยะรัตน์ และคณะ 
(2552)  บุปผาและคณะ (2553) และการศึกษาของ สุขุมาลย์ (2551)  

4.2.3 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ 

ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะในระดับท่ีสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยโดย ปิยะรัตน์ และคณะ ( 2552)  ที่ระบุว่าประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อ
นโยบายสถานที่ปลอดบุหรี่  โดยส่วนใหญ่ระบุว่าเห็นด้วยในระดับที่สูงกว่า ร้อยละ 79 เช่น เห็นด้วยที่ผู้ไม่สูบ
บุหรี่มีสิทธิได้รับอากาศบริสุทธิ์ ในที่สาธารณะ ร้อยละ 91.5  เห็นด้วยที่ร้านอาหารที่ปลอดบุหรี่เท่านั้นที่เหมาะ
ส าหรับการพาคนที่เรารักไปใช้บริการ ร้อยละ  88.6  และ เห็นด้วยที่หน่วยงานของรัฐควรมีหน้าที่คุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง ร้อยละ 79.6   นอกจากนี้ผลการศึกษาในครั้งนี้สนับสนุนผลการศึกษา
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โดย พูลศักดิ์ และยุวดี (2554) ที่ศึกษาทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลหนองกุงศรี  ต่อนโยบายโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่ โดยพบว่าบุคคลากรมากกว่าร้อยละ 84 เห็นด้วยกับนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ทั้งหมด  และ
สอดคล้องกับการศึกษาของส านักวิจัยเอแบคโพล์ (2552) ที่พบว่า ผู้น าทางศาสนาร้อยละ 75.8 ของกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วย เพราะเป็นที่ปฏิบัติธรรม/เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี /เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรให้การ
เคารพ และเช่นเดียวกับการศึกษาของ กรองจิต และอภิญญา (2553) ที่ศึกษาทัศนคติต่อการท าโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่ของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 9 โรงพยาบาล ต่อการประกาศนโยบาย
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100 % พบว่าร้อยละ 96.6 ตอบว่ารู้สึกสบายใจที่โรงพยาบาลจะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
และ ร้อยละ 90.5 เห็นด้วยกับนโยบายห้ามสูบบุหรี่ภายในเขตโรงพยาบาลทั้งหมด 

4.2.4 การปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

ในการส ารวจรอบแรกพบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่ประกอบการหรือสาธารณะในขณะสังเกต ร้อยละ 
23.3 สถานที่ราชการร้อยละ 16.7 และ โรงเรียน ร้อยละ 15.4 ส่วนการส ารวจรอบที่สองพบเห็นการสูบบุหรี่ใน
สถานที่ประกอบการหรือสาธารณะ ร้อยละ 47.9 สถานที่ราชการร้อยละ 54.8 และ โรงเรียน ร้อยละ 20  
พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะในรอบท่ีสองสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะผลการส ารวจในรอบที่สอง
ที่พบอัตราการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสูงกว่าผลการศึกษาโดย    ปิยะรัตน์ และคณะ ( 2552)  แต่อย่างไรก็ตาม  
การศึกษาในครั้งนี้ระบุการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบในภาพรวม โดยไม่ได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงการสูบบุหรี่ในที่
ห้ามสูบในสถานที่ประเภทต่าง ๆ  

4.2.5 การรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  เคยพบเห็นสื่อเก่ียวกับการรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ผ่านสื่อต่าง ๆ   โดยเฉพาะ
โทรทัศน์ สอดคล้องกับผลการศึกษาโดย บุปผา และคณะ (2553) ซึ่งการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ  โทรทัศน์  
ส่งผลให้มีผู้รับรู้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง ทุกกลุ่ม ทุกวัย  

4.2.6 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ 

ส าหรับการอภิปรายปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ ในที่นี้อภิปราย

ผลการศึกษาจากการส ารวจทั้งสองรอบรวมกัน  จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจใน

รอบท่ีสอง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีส ารวจในรอบแรก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการ

สังเกตการปฏิบัติตามกฎหมายในสถานที่สาธารณะ 3 ประเภท คือ สถานที่ประกอบการหรือสาธารณะ  

สถานที่ราชการ และโรงเรียน ที่พบเห็นการสูบบุหรี่ในสถานที่เหล่านี้ในปี 2556 เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 กว่าสอง

เท่า ยกเว้นในโรงเรียน ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นถึงการประกาศเขตปลอดบุหรี่ยังไม่ได้ผล
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จริงจัง มีการละเมิดกฎหมายหลังจากการประกาศเขตปลอดบุหรี่เพ่ิมข้ีนอย่างชัดเจน  ทั้งนี้  อาจเนื่องจากการ

ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และไม่มีการตรวจจับของเจ้าหน้าที่  เมื่อมีผู้ละเมิดกฎหมายให้เห็นและ

ไม่มีการจับกุม ส่งผลให้มีการละเมิดเพ่ิมข้ึน  หรืออาจเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงเขตปลอดบุหรี่

ยังไม่ทั่วถึง   

จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างจากอ าเภอเมือง

ไม่แตกต่างจากอ าเภออ่ืน ๆ ยกเว้นอ าเภอสายบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างจากอ าเภอเมืองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูง

กว่ากลุ่มตัวอย่างจากอ าเภอสายบุหรี่  ทั้งนี้ เหตุผลของความแตกต่างยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตามเม่ือ

พิจารณาอัตราการสูบบุหรี่ พบว่า อ าเภอเมืองมีอัตราการสูบบุหรี่ในสูงสุดจากการส ารวจทั้งสองรอบ  

การปฏิบัติตามกฎหมายมีความสัมพันธ์กับรายได้ โดยผู้ที่มีรายได้ต่ าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงกว่าผู้ที่มี

รายได้สูง  จึงควรมีมาตรการส่งเสริมการรับรู้สถานที่เขตปลอดบุหรี่ให้กลุ่มผู้มีรายได้ต่ าให้รับทราบเพ่ิมข้ึน  

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าการปฏิบัติตามกฎหมายมีความสัมพันธ์กับ การรับรู้สถานที่ห้ามสูบ

บุหรี่ตามกฎหมาย  ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อลงกรณ์ และคณะ (2556) ที่พบว่า 

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย การได้รับสื่อสนับสนุนและการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่มี

ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นเดียวกับ ผลการศึกษาของ  Goodin et al (1997) ซึ่งพบว่าการ

ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย  รวมทั้งสนับสนุนผลการศึกษาโดย  Borland 

et al  (2006) พบว่า การปฏิบัติตามกฎหมายมีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนเขตปลอดบุหรี่ที่มากข้ึน  

4.3 ข้อเสนอแนะ 

1.  พ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาด้านความไม่สงบ และการระบาดของยาเสพติด
ชนิดต่าง ๆ  อายุที่เริ่มสูบของเยาวชนเริ่มมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ  โดยในการการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าเยาวชนที่
เริ่มสูบบุหรี่มีอายุต่ าสุด คือ 7 ปี หากไม่มีมาตรการใด ๆ ป้องกัน เยาวชนเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพ
ติดที่รุนแรงกว่าบุหรี่ต่อไปในอนาคต รวมทั้งปัญหาสุขภาพท่ีจะเกิดตามมา ดังนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรมหรือ
รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  โดยการร่วมมือกันในหน่วยงานหลายภาค
ส่วน 

 2. การสูบบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ คือ บุหรี่หนีภาษี ในพ้ืนที่นี้พบ 1 ใน 3 
ของกลุ่มตัวอย่าง แต่หากพิจารณารายกลุ่ม พบว่าการสูบบุหรี่น าเข้าพบสูงสุดในกลุ่มนักเรียน รองลงมา คือ 
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กลุ่มประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เหตุผล คือ มีราคาถูก  หาซื้อได้ง่าย สามารถซ้ือได้จากร้านขายของช าทั่วไป จาก
ปรากฏการณ์แสดงให้เห็นถึงการระบาดของการสูบบุหรี่หนีภาษีในกลุ่มเด็กนักเรียน  นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิด
นักสูบหน้าใหม่เพ่ิมสูงขึ้น และมีอายุเริ่มสูบบุหรี่น้อยลงเรื่อย ๆ   ดังนั้นจึงควรมีมาตรการจากภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวของ ในการตรวจจับบุหรี่หนีภาษีท่ีเข้มงวดมากข้ึน เพ่ือป้องกันการน าบุหรี่หนีภาษีเข้ามาใน
ประเทศไทย 

 3. เนื่องจากจังหวัดปัตตานี  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 80 ดั้งนั้นการรณรงค์
การไม่สูบบุหรี่นั้นควรน าหลักศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง  โดยควรชี้ให้เห็นถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นฮารอม ผิดหลักทาง
ศาสนา โดยการให้ความรู้ผ่านผู้น าศาสนา  แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างผู้น าศาสนามีอัตราการสูบบุหรี่ที่
ค่อนข้างสูง และในกลุ่มนี้มีอัตราการสูบใบจากสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ จึงควรให้ความรู้แก่ผู้น า
ศาสนา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี  ก่อนการให้ความรู้เรื่องพิษ
ภัยบุหรี่ และการยืนยันว่าการสูบบุหรี่ขัดต่อหลักศาสนาแก่ผู้เข้ามาละหมาดในมัสยิดทุกวันศุกร์  

 4. กลุ่มตัวอย่างผู้สูบบุหรี่โดยส่วนใหญ่ระบุว่า จะไม่สูบบุหรี่หากเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ มากกว่าร้อยละ 
70 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตส านึกในการเคารพกฎหมายในกลุ่มนักสูบมีสูง แต่ปัญหาคือ ครึ่งหนึ่งของกลุ่มนักสูบ
เหล่านี้จะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่เป็นประจ า ดังนั้น จึงความมีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน หรือควรมีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในหลายจุด 

 5. เกือบร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้น า
ศาสนามีความพยายามเลิกสูบบุหรี่ต่ าสุด คือ ร้อยละ 51 ดังนั้น การรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่หรือการให้ความรู้
ถึงพิษภัยของบุหรี่ควรเน้นในกลุ่มผู้น าศาสนา ทั้งนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้น าทางจิตวิญญาณและทางความคิด หาก
ผู้น าทางความคิดยังคงมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  การชักน าให้แก่ประชาชนทั่วไปเลิกสูบบุหรี่นั้นจึงเป็นไปได้ยาก  

 6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ติดบุหรี่ได้ทราบถึงบริการการเลิกบุหรี่ เช่นสายด่วนให้ค าปรึกษา ซึ่ง
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าผู้ที่ทราบสายด่วนให้ค าปรึกษาเลิกบุหรี่มีน้อยมาก ทราบเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น  

 7. การรณรงค์เพ่ือการเลิกสูบบุหรี่  ควรพิจารณาถึง ความแตกต่างระหว่างประชาชนทั่วไป  นักเรียน
หรือนักศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ และผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนา  ทั้งนี้เนื่องจากมีความแตกต่างในเรื่อง
การรับรู้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่  ทัศนคต ิ ความตระหนักต่อพิษภัยของบุหรี่  และประสบการณ์ในการพบเห็น
การปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ  โดยกลุ่มนักเรียนรับรู้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่ต่ าสุด 

 8.  ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ในปี 2556 สูงกว่าปี  
2555 รวมทั้ง การปฏิบัติตามกฎหมายมีความสัมพันธ์กับการรับทราบสถานที่เขตปลอดบุหรี่ที่เพ่ิมข้ึน  ชี้ให้เห็น
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ว่ายังคงมีความจ าเป็นในการรณรงค์สถานที่เขตปลอดบุหรี่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างต่อเนื่อง   ควรมี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการพัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิผล 
ต้องมีการให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  และต้องมี
มาตรการในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือลดอัตราการการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในเพศชายใน
ประชากรทุกกลุ่ม รวมทั้งนักสูบหน้าใหม่ 

9. สถานที่เขตปลอดบุหรี่ เช่น ตลาด สวนสาธารณะ ร้านอาหาร สถานีขนส่ง ยานพาหนะขนส่ง
มวลชน และโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ เป็นสถานที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ต่ า จึงควรมีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบถึงสถานท่ีปลอดบุหรี่ให้มากขึ้น 

10. การรับรู้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ เช่น กฎหมายที่ระบุว่า
เจ้าของสถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10 ,000 บาท  เจ้าของสถานประกอบการหากไม่จัดสถานที่
ปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 20,000 บาท  และเจ้าของสถานประกอบการหากไม่แสดงป้ายเครื่องหมายปลอดบุหรี่  มี
โทษปรับ 2,000 บาท  มีการรับรู้ค่อนข้างต่ า ดังนั้นจึงควรรณรงค์ให้ผู้ประกอบการรับทราบกฎหมายเขตปลอด
บุหรี่ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ได้อย่างถูกต้อง 

  11. ควรมีการตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะ เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกับเป็นภาคีเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ 
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ส่วนที ่4 การรับรู้ผลของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ

ส่วนที ่5 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหร่ี

ส่วนที ่6 การปฏิบัติตามกฏหมาย

ส่วนที ่7 สถานการณ์การรณรงค์เขตปลอดบุหร่ีในจังหวัด

การตอบแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง

ในการตอบค าถามไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน  ข้อมูลทีไ่ด้จากท่าน มีประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยในคร้ังนี้  

และถือเป็นความลับ โดยน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น

วันทีเ่ก็บข้อมูล............/................../...................... ชื่อผู้เก็บข้อมูล...................................................................................

pid[    ]

pcode[    ][    ]

สถานทีเ่ก็บข้อมูล place[    ]

 1. สถานีขนส่ง  7. มัสยิด/วัด

 2. สถานีรถไฟ  8. ร้านอาหาร/ร้านน้ าชา

 3. ป้ายรถเมล์  9. อื่น ๆ ระบุ ......................................

 4. สถานทีอ่อกก าลังกาย/สวนสาธารณะ

 5. ตลาดสด/ตลาดนัด  6. ห้างสรรพสินค้า

ส่วนที ่1 ขอ้มลูบุคคล

1. เพศ sex[    ]

 1. ชาย 2. หญิง

2. อายุ ...................................... ปี age[    ]

3. ศาสนา rel[    ]

 1. อิสลาม  2. พุทธ  3. อื่น ๆ ...................

ทีต้ั่ง  ต าบล......................................... อ าเภอ....................................

แบบสอบถามสถานการณ์ยาสูบและการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหร่ี 

ส าหรับประชาชนทัว่ไป

ชื่อสถานที.่..................................................................................
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4. ระดับการศึกษา edu[    ]

 1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  2. มัธยมศึกษาตอนต้น

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  4. อาชีวศึกษา/อนุปริญญา

 5. ปริญญาตรี  6. สูงกว่าปริญญาตรี

กรณีนับถือศาสนาอิสลาม ท่านเรียนศาสนาในระดับใด

 1. ไม่ได้เรียน2.ตาดีกา3.อิบตีดาอี 4.มูตาวัตซิ 5.ซานาวี

5. สถานภาพสมรส ms[    ]

 1. โสด 2. สมรส

 3. หม้าย/หย่าร้าง 4. อื่น ๆ ……………………………

6. อาชีพ occ[    ]

 1. การเกษตร  2. ประมง

 3. รับจ้าง  4. ค้าขาย

 5. ประกอบกิจการส่วนตัว  6. รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 7. อื่น ๆ …………………………........................…

7. รายได้ต่อเดือน ………………………………………..บาท inc[    ]

 1.  < 5,000 บาท  2. 5,001–10,000 บาท

 3. 10,001–15,000 บาท  4.  15,001–20,000 บาท

 5. 20,001–25,000 บาท  6. > 25,000 บาท

8. ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของท่าน คือ …………………………………………บาท expn[    ]

9. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ dis[    ]

 1. ม ีคือ โรค……………………………………………………….. ndis[    ]

 2. ไม่มี

ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการบริโภคบุหรี่

2.1 ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่ (กรณีไมเ่คยสูบ ให้ขา้มไปส่วนที ่2.17) b1[    ]

 1. สูบ  2. ไม่สูบ  3. เคยสูบแต่เลิกแล้ว

ในกรณีเลิกสูบบุหร่ีแล้ว ท่านเลิกเป็นระยะเวลา…………………………วัน/เดือน/ปี b1a[    ]

2.2 ท่านเร่ิมสูบบุหร่ีครั้งแรกเมื่ออายุ ………………………………….ปี b2[    ][    ]

2.3 บุหร่ีทีท่่านสูบเป็นครั้งแรกคือบุหร่ีประเภทใด b3[    ]

 1. บุหร่ีซองของไทย  2. บุหร่ีน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย

 3. ใบจาก/ยาเส้นมวนเอง  4. อื่น ๆ ระบ…ุ………………………….
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2.4 บุหร่ีทีท่่านสูบครั้งแรกได้มาจากแหล่งใด b4[    ]
 1. เพือ่นให้  2. จากคนในครอบครัว ระบุ…………

 3. ซ้ือเอง  4. อื่น ๆ ระบ…ุ………..

2.5 เหตุผลหลักทีท่่านสูบบุหร่ีครั้งแรก b5[    ]
 1. อยากรู้/อยากลอง  2. ตามเพือ่น/เพือ่นชวน

 3. เพือ่ให้เพือ่นยอมรับ  4. ลดความเครียด/ผ่อนคลาย

 5. เพือ่ความเท่/อวดเพือ่นต่างเพศ  6. อื่น ๆ ระบ…ุ……................................

2.6 ท่านเร่ิมสูบบุหร่ีเป็นประจ าเมื่อาย…ุ……………………………………ปี b6[    ]

2.7 ปัจจุบันท่านสูบบุหร่ีมาแล้วเป็นระยะเวลา ............................ปี b7[    ]

2.8 ปัจจุบันท่านซ้ือบุหร่ีอะไรมาสูบบ้าง
 1. บุหร่ีซองของไทย b8[    ]
 ก) แบ่งขายเป็นมวน ……………………….มวน……………………บาท b8a1[    ][    ]
 ข) เป็นซอง  ซองละ…………………………………บาท b8a2[    ][     ]
 ค) เป็นแพค แพคละ………………………………..บาท b8a3[    ][    ]
 ง) ส่วนใหญ่ท่านซ้ือบุหร่ีซองไทยจากแหล่งใด b8a4[    ]
 1. ร้านขายของช า  2. ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น

 3. แผงลอย  4. เอเย่น/ร้านค้าส่ง

 5. อื่น ๆ ระบ…ุ……..................................................................

 2. บุหร่ีซองน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย

 ก) แบ่งขายเป็นมวน ……………………….มวน……………………บาท b8b1[    ][    ]
 ข) เป็นซอง  ซองละ…………………………………บาท b8b2[    ][     ]
 ค) เป็นแพค แพคละ………………………………..บาท b8b3[    ][     ]
 ง) ส่วนใหญ่ท่านซ้ือบุหร่ีซองน าเข้าจากประเทศมาเลเซียจากแหล่งใด b8b4[    ]
 1. ร้านขายของช า  2. ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น

 3. แผงลอย  4. เอเย่น/ร้านค้าส่ง

 5. ร้านค้าปลอดภาษี  6. อื่น ๆ ระบ…ุ…….............................

 จ) เหตุผลทีซ้ื่อบุหร่ีน าเข้าจากมาเลเซีย b8b5[    ]
 1. หาซ้ือง่าย  2. ราคาถูก

 3. ญาติเอามาให้  4. อื่น ๆ ระบ…ุ……................................

 ฉ) ท่านสูบบุหร่ีน าเข้าจากมาเลเซียเป็นเวลา…………………….เดือน/ปี b8b6[    ][     ]
 3. ใบจาก  ราคา.......................................บาทต่อถุง b8c1[    ][     ]
 4. ยาเส้น  ราคา.......................................บาทต่อถุง b8d1[    ][     ]
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2.9 ท่านสูบบุหร่ีทุกวันหรือไม่ b9[    ]
 1. ใช่ สูบเฉล่ีย……………………………มวนต่อวัน b9a[    ][    ]
 2. ไม่ใช่ สูบ……………..………วัน/สัปดาห์ จ านวนมวน…….………มวน/วัน b9b[    ][    ]

b9c[    ][    ]
2.10 ส่วนใหญท่่านสูบบุหร่ีในเวลาใด b10[    ]
 1. หลังต่ืนนอน  2. หลังอาหารทุกมื้อ

 3. ก่อนนอน  4. เวลาทีเ่ครียด

 5. ทุกเวลา/ไม่แน่นอน  6. อื่น ๆ ………………………………………

2.11 ส่วนใหญท่่านสูบบุหร่ีทีไ่ด b11[    ]
 1. ในบ้าน  2. ห้องนอน

 3. นอกบ้าน  4. ทีท่ างาน

 5. สถานทีส่าธารณะ  6. ทุกทีท่ีม่ีโอกาส

 7. อื่น ๆ ระบ…ุ…….................................

2.12 ก่อนสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะท่านสังเกตว่ามีป้ายห้ามสูบบุหร่ีหรือไม่ b12[    ]
 1. สังเกตทุกคร้ัง  2. สังเกตบางคร้ัง  3. ไม่เคยสังเกต

2.13 หากมีป้ายห้ามสูบบุหร่ีท่านยังคงสูบบุหร่ีในสถานทีน่ั้นหรือไม่ b13[    ]
 1. สูบ  2. ไม่สูบ  3. หากไม่มีคนก็จะสูบ

2.14 ท่านจ่ายค่าบุหร่ีประมาณ……………………............................บาทต่อสัปดาห์ b14[    ][    ]

2.15 ท่านเคยเลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ b15[    ]
 1. เคย  จ านวน..................คร้ัง เลิกได้นานทีสุ่ด ...........................วัน/เดือน/ปี b15a[    ] b15b[   ][    ]

ท่านเลิกโดยวิธีใด  1. เลิกด้วยตนเอง  2. เข้าคลินิกเลิกบุหร่ี b15c[    ]
 3. เข้าโครงการงดบุหร่ี  4. อื่นๆ........................

เหตุผลทีเ่ลิก  1. เพือ่คนในครอบครัว  2. มีปัญหาสุขภาพ b15d[    ]
 3. กฏหมายเข้มงวด  4. อื่นๆ..........................

 2. ไม่เคย

2.16 ท่านมีอาการทางสุขภาพทีเ่กิดจากการสูบบุหร่ีหรือไม่ b16[    ]
 1. ไม่มี  2. มีอาการเสียงแหบ

 3. ไอแห้ง ๆ  4. ไอมีเสมหะในคอ

 4. หายใจติดขัด/เหนื่อย  6. อื่น ๆ ระบ…ุ…….................................

2.17 มีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหร่ีหรือไม่ b17[    ]
 1. มี  จ านวน......................คน คือ ................................................................... b17a[    ]
 2. ไม่มี b17b[    ]
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2.18 ท่านหรือสมาชิกในบ้านไปท างานในประเทศมาเลเซียหรือไม่ b18[    ]

 1. มี  จ านวน......................คน คือ ................................................................... b18a[    ]

 2. ไม่มี

2.19 ท่านมีเพือ่นสนิทสูบบุหร่ีจ านวน……............................คน b19[    ]

2.20 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหร่ี b20[    ]

 1. ทราบ คือ เบอร์………………………………………….  2. ไม่ทราบ

2.21  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นรูปบนซองบุหร่ี b21[    ]

 1. กลัว  2. ไม่กลัว  3. เฉย ๆ

ส่วนที ่3 การรับรู้เก่ียวกับกฎหมายเขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

3.1 สถานทีต่่อไปนี้เป็นสถานทีห่้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมาย ใช่ทัง้หมด ใช่เฉพาะ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

หรือไม่ บางพืน้ที่

1) โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา

2) โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข

3) ภายในอาคารสถานทีร่าชการ

4) ภายในอาคารสถานทีท่ างานภาคเอกชนทีม่ีแอร์

5) โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์

6) ร้านอาหาร

7) ห้างสรรพสินค้า/ชุปเปอร์มาเก็ต

8) สถานีขนส่ง (ป้ายรถเมล์/สถานีรถไฟ/สนามบิน)

9) ภายในอาคารศาสนสถาน

10) สวนสาธารณะ

11) ตลาด

12) ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ รถไฟ

3.2 บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

1) เจ้าของสถานประกอบการหากไม่จัดสถานทีป่ลอดบุหร่ีมีโทษ

    ปรับ 20,000 บาท

2) เจ้าของสถานประกอบการหากไม่แสดงป้ายเคร่ืองหมายปลอด

   บุหร่ีมีโทษปรับ 2,000 บาท
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3.2 บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

3) ผู้ทีสู่บบุหร่ีในทีห่้ามสูบหรือเขตปลอดบุหร่ีมีโทษ

   ปรับ 2,000 บาท 

4) ผู้พบเจอการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี สามารถแจ้งความ

   ด าเนินคดีกับผู้สูบได้

5) กฏหมายห้ามไม่ให้มีการโฆษณาบุหร่ีโดยส้ินเชิง

6) เจ้าของสถานทีจ่ัดเขตสูบบุหร่ีไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000  บาท

7) กฎหมายห้ามขายบุหร่ีให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี

ส่วนที ่4 การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ตอ่สุขภาพ

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

4.1 ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง

4.2 ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด

4.3 ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร

4.4 ท าให้เกิดโรคหัวใจ

4.5 ท าให้เส้นเลือดในสมองแตก

4.6 ท าให้ความดันโลหิตสูง

4.7 ท าให้เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ

4.8 ท าให้มีกล่ินปาก

4.9 ท าให้แก่ก่อนวัย

4.10 ท าให้หญิงต้ังครรภ์คลอดก่อนก าหนด

4.11 ท าให้เด็กแรกคลอดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์

4.12 ท าให้คนใกล้ชิดเป็นมะเร็งปอด

ส่วนที ่5 ทัศนคตติอ่การก าหนดเขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

ค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

5.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี

5.2 การสูบบุหร่ีเป็นทีรั่งเกียจของสังคมและคนรอบข้าง

5.3 การสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะถือว่าเป็นเร่ืองปกติ
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ค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

5.4  ควรมีการจัดสถานทีเ่ฉพาะส าหรับผู้ทีสู่บบุหร่ี

5.5  ผู้ทีสู่บบุหร่ีควรมีสิทธิในการสูบบุหร่ีในสถานทีต่่าง ๆ

5.6  สถานทีท่ีก่ าหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ีควรมีป้ายห้ามสูบบุหร่ีติดให้

   เห็นอย่างชัดเจน

5.7  ควรป้องกันผู้อื่นจากการสูดควันบุหร่ีจากคนทีสู่บบุหร่ี

5.8   การก าหนดเขตปลอดบุหร่ีสามารถลดอัตราการสูบบุหร่ีได้

5.9  การก าหนดเขตปลอดบุหร่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

   ทัว่ไปได้

5.10 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าสถานทีใ่ดบ้างทีก่ าหนดเป็น

   เขตปลอดบุหร่ี

5.11 ประชาชนส่วนใหญ่ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี

5.12 ควรมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถานทีห่้าม

   สูบบุหร่ี

5.13 ควรมีการบังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหร่ีอย่างจริงจัง

ส่วนที ่6 การปฎิบัตติามกฎหมาย

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องทีท่่านเลือก

6.1 ในช่วง 1 ปี ทีผ่่านมา ท่านเคยเห็นป้ายห้ามสุบบุหร่ี เคย ไม่เคย ไม่เคยไป

ในสถานทีต่่อไปนี้หรือไม่ สถานทีน่ี้

1) ร้านอาหาร/ภัตราคาร f1a[    ]

2) โรงแรม f1b[    ]

3) ป้ายรถเมล์ f1c[    ]

4) โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข f1d[    ]

5) สถานีขนส่ง f1e[    ]

6) สถานีรถไฟ f1f[    ]

7) โรงเรียน  f1g[    ]

8) มัสยิด f1h[    ]

9) วัด f1i[    ]

10) สปา/นวดแผนไทย f1j[    ]
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6.1 ในช่วง 1 ปี ทีผ่่านมา ท่านเคยเห็นป้ายห้ามสุบบุหร่ี เคย ไม่เคย ไม่เคยไป

ในสถานทีต่่อไปนี้หรือไม่ สถานทีน่ี้

11) บาร์/ผับ/คาราโอเกะ f1k[    ]

12) ศาลากลาง/อ าเภอ f1l[    ]

13) สถานีต ารวจ f1m[    ]

6.2  ในสถานทีท่ีท่่านท างานอยู่มีป้ายสูบบุหร่ีหรือไม่ f2[    ]

 1. มี 2. ไม่มี

3. ไม่ทราบ/ไม่เคยสังเกต 4. ท างานทีบ่้าน

6.3 ท่านพบเห็นการสูบบุหร่ีในทีห่้ามสูบบ่อยเพียงใด f3[    ]

 1. เป็นประจ า  2. บางคร้ัง  3. ไม่เคยเห็น

ส่วนที ่7 สถานการณ์การรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ในจังหวัด

7.1 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหร่ีขนาดใหญ่ที่ g1[     ]

สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานีหรือไม่

 1. เคยเห็น  2. ไม่เห็น

ถ้าเห็น ท่านเห็นทีใ่ด ระบุ ...................................................................

7.2 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยเห็นหรือรับทราบการ เคย ไม่เคย

รณรงค์งดสูบบุร่ีจากแหล่งใด

1) โทรทัศน์ g21[    ]

2) วิทยุ g22[    ]

3) หนังสือพิมพ/์แผ่นพับ g23[    ]

4) ผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนา g24[    ]

5) อินเตอร์เน็ต g25[    ]

6) เพือ่น g26[    ]

7) บุคลากรทางด้านสาธารณสุข g27[    ]

8) อื่น ๆ ระบ…ุ………………………..…………….. g28[    ]
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ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพือ่

การเปล่ียนแปลง” แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 7 ส่วน คือ

ส่วนที ่1 ข้อมูลบุคคล

ส่วนที ่2 พฤติกรรมการบริโภคบุหร่ี

ส่วนที ่3 การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี

ส่วนที ่4 การรับรู้ผลของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ

ส่วนที ่5 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหร่ี

ส่วนที ่6 การปฏิบัติตามกฏหมาย

ส่วนที ่7 สถานการณ์การรณรงค์เขตปลอดบุหร่ีในจังหวัด

การตอบแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง

ในการตอบค าถามไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน  ข้อมูลทีไ่ด้จากท่าน มีประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยในคร้ังนี้  

และถือเป็นความลับ โดยน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น

วันทีเ่ก็บข้อมูล............/................../...................... ชื่อผู้เก็บข้อมูล...................................................................................

pid[    ]

pcode[    ][    ]

สถานทีเ่ก็บข้อมูล place[    ]

 1. ศาลากลาง  7. สถานีรถไฟ

 2. ทีว่่าการอ าเภอ  8. สถานีต ารวจ

 3. โรงพยาบาล  9. ส านักงานทีดิ่น

 4. สถานีอนามัย  10. เทศบาลจังหวัด/อ าเภอ

 5. ส านักงานสาธารณสุข  11. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

 6. ส านักงานขนส่ง  12. อื่น ๆ ระบุ ............................................

ส่วนที ่1 ขอ้มลูบุคคล

1. เพศ sex[    ]

 1. ชาย 2. หญิง

2. อายุ ...................................... ปี age[    ]

3. ศาสนา rel[    ]

 1. อิสลาม  2. พุทธ  3. อื่น ๆ ...................

ทีต้ั่ง  ต าบล......................................... อ าเภอ....................................

แบบสอบถามสถานการณ์ยาสูบและการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหร่ี 

ส าหรับเจ้าหน้าทีรั่ฐ/รัฐวิสาหกจิ

ชื่อสถานที.่..................................................................................
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4. ระดับการศึกษา edu[    ]

 1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  2. มัธยมศึกษาตอนต้น

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  4. อาชีวศึกษา/อนุปริญญา

 5. ปริญญาตรี  6. สูงกว่าปริญญาตรี

กรณีนับถือศาสนาอิสลาม ท่านเรียนศาสนาในระดับใด

 1. ไม่ได้เรียน 2.ตาดีกา3.อิบตีดาอี4.มูตาวัตซิ 5.ซานาวี

5. สถานภาพสมรส ms[    ]

 1. โสด 2. สมรส

 3. หม้าย/หย่าร้าง 4. อื่น ๆ ……………………………

6. อาชีพ occ[    ]

 1. การเกษตร  2. ประมง

 3. รับจ้าง  4. ค้าขาย

 5. ประกอบกิจการส่วนตัว  6. รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 7. อื่น ๆ …………………………........................…

7. รายได้ต่อเดือน ………………………………………..บาท inc[    ]

 1.  < 5,000 บาท  2. 5,001–10,000 บาท

 3. 10,001–15,000 บาท  4.  15,001–20,000 บาท

 5. 20,001–25,000 บาท  6. > 25,000 บาท

8. ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของท่าน คือ …………………………………………บาท expn[    ]

9. ต าแหน่งงานของท่านคือ……………………………………………………………. pos[    ][    ]

 1. ข้าราชการ  2. พนักงานรัฐ

 3. ลูกจ้างประจ า  4. ลูกจ้างชั่วคราว

 5. อื่น ๆ ระบ…ุ…………………………………………………

9. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ dis[    ]

 1. มี  คือ โรค……………………………………………………….. ndis[    ]

 2. ไม่มี

ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการบริโภคบุหรี่

2.1 ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่ (กรณีไมเ่คยสูบ ให้ขา้มไปส่วนที ่2.17) b1[    ]

 1. สูบ  2. ไม่สูบ  3. เคยสูบแต่เลิกแล้ว

ในกรณีเลิกสูบบุหร่ีแล้ว ท่านเลิกเป็นระยะเวลา…………………………วัน/เดือน/ปี b1a[    ]

2.2 ท่านเร่ิมสูบบุหร่ีครั้งแรกเมื่ออายุ ………………………………….ปี b2[    ][    ]
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2.3 บุหร่ีทีท่่านสูบเป็นครั้งแรกคือบุหร่ีประเภทใด b3[    ]
 1. บุหร่ีซองของไทย  2. บุหร่ีน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย

 3. ใบจาก/ยาเส้นมวนเอง  4. อื่น ๆ ระบ…ุ………………………….

2.4 บุหร่ีทีท่่านสูบครั้งแรกได้มาจากแหล่งใด b4[    ]
 1. เพือ่นให้  2. จากคนในครอบครัว ระบุ…………

 3. ซ้ือเอง  4. อื่น ๆ ระบ…ุ………..

2.5 เหตุผลหลักทีท่่านสูบบุหร่ีครั้งแรก b5[    ]
 1. อยากรู้/อยากลอง  2. ตามเพือ่น/เพือ่นชวน

 3. เพือ่ให้เพือ่นยอมรับ  4. ลดความเครียด/ผ่อนคลาย

 5. เพือ่ความเท่/อวดเพือ่นต่างเพศ  6. อื่น ๆ ระบ…ุ……................................

2.6 ท่านเร่ิมสูบบุหร่ีเป็นประจ าเมื่อาย…ุ……………………………………ปี b6[    ]

2.7 ปัจจุบันท่านสูบบุหร่ีมาแล้วเป็นระยะเวลา ............................ปี b7[    ]

2.8 ปัจจุบันท่านซ้ือบุหร่ีอะไรมาสูบบ้าง
 1. บุหร่ีซองของไทย b8[    ]
 ก) แบ่งขายเป็นมวน ……………………….มวน……………………บาท b8a1[    ][    ]
 ข) เป็นซอง  ซองละ…………………………………บาท b8a2[    ][     ]
 ค) เป็นแพค แพคละ………………………………..บาท b8a3[    ][    ]
 ง) ส่วนใหญ่ท่านซ้ือบุหร่ีซองไทยจากแหล่งใด b8a4[    ]
 1. ร้านขายของช า  2. ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น

 3. แผงลอย  4. เอเย่น/ร้านค้าส่ง

 5. อื่น ๆ ระบ…ุ……..................................................................

 2. บุหร่ีซองน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย

 ก) แบ่งขายเป็นมวน ……………………….มวน……………………บาท b8b1[    ][    ]
 ข) เป็นซอง  ซองละ…………………………………บาท b8b2[    ][     ]
 ค) เป็นแพค แพคละ………………………………..บาท b8b3[    ][     ]
 ง) ส่วนใหญ่ท่านซ้ือบุหร่ีซองน าเข้าจากประเทศมาเลเซียจากแหล่งใด b8b4[    ]
 1. ร้านขายของช า  2. ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น

 3. แผงลอย  4. เอเย่น/ร้านค้าส่ง

 5. ร้านค้าปลอดภาษี  6. อื่น ๆ ระบ…ุ…….............................

 จ) เหตุผลทีซ้ื่อบุหร่ีน าเข้าจากมาเลเซีย b8b5[    ]
 1. หาซ้ือง่าย  2. ราคาถูก

 3. ญาติเอามาให้  4. อื่น ๆ ระบ…ุ……................................
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 ฉ) ท่านสูบบุหร่ีน าเข้าจากมาเลเซียเป็นเวลา…………………….เดือน/ปี b8b6[    ][     ]
 3. ใบจาก  ราคา.......................................บาทต่อถุง b8c1[    ][     ]
 4. ยาเส้น  ราคา.......................................บาทต่อถุง b8d1[    ][     ]

2.9 ท่านสูบบุหร่ีทุกวันหรือไม่ b9[    ]
 1. ใช่ สูบเฉล่ีย……………………………มวนต่อวัน b9a[    ][    ]
 2. ไม่ใช่ สูบ……………..………วัน/สัปดาห์ จ านวนมวน…….………มวน/วัน b9b[    ][    ]

b9c[    ][    ]
2.10 ส่วนใหญท่่านสูบบุหร่ีในเวลาใด b10[    ]
 1. หลังต่ืนนอน  2. หลังอาหารทุกมื้อ

 3. ก่อนนอน  4. เวลาทีเ่ครียด

 5. ทุกเวลา/ไม่แน่นอน  6. อื่น ๆ ………………………………………

2.11 ส่วนใหญท่่านสูบบุหร่ีทีไ่ด b11[    ]
 1. ในบ้าน  2. ห้องนอน

 3. นอกบ้าน  4. ทีท่ างาน

 5. สถานทีส่าธารณะ  6. ทุกทีท่ีม่ีโอกาส

 7. อื่น ๆ ระบ…ุ…….................................

2.12 ก่อนสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะท่านสังเกตว่ามีป้ายห้ามสูบบุหร่ีหรือไม่ b12[    ]
 1. สังเกตทุกคร้ัง  2. สังเกตบางคร้ัง  3. ไม่เคยสังเกต

2.13 หากมีป้ายห้ามสูบบุหร่ีท่านยังคงสูบบุหร่ีในสถานทีน่ั้นหรือไม่ b13[    ]
 1. สูบ  2. ไม่สูบ  3. หากไม่มีคนก็จะสูบ

2.14 ท่านจ่ายค่าบุหร่ีประมาณ……………………............................บาทต่อสัปดาห์ b14[    ][    ]

2.15 ท่านเคยเลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ b15[    ]
 1. เคย  จ านวน................คร้ัง เลิกได้นานทีสุ่ด ............................วัน/เดือน/ปี b15a[    ] b15b[   ][    ]

ท่านเลิกโดยวิธีใด  1. เลิกด้วยตนเอง  2. เข้าคลินิกเลิกบุหร่ี b15c[    ]
 3. เข้าโครงการงดบุหร่ี  4. อื่นๆ........................

เหตุผลทีเ่ลิก  1. เพือ่คนในครอบครัว  2. มีปัญหาสุขภาพ b15d[    ]
 3. กฏหมายเข้มงวด  4. อื่นๆ........................

 2. ไม่เคย

2.16 ท่านมีอาการทางสุขภาพทีเ่กิดจากการสูบบุหร่ีหรือไม่ b16[    ]
 1. ไม่มี  2. มีอาการเสียงแหบ

 3. ไอแห้ง ๆ  4. ไอมีเสมหะในคอ

 4. หายใจติดขัด/เหนื่อย  6. อื่น ๆ ระบ…ุ…….............................
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2.17 มีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหร่ีหรือไม่ b17[    ]

 1. มี  จ านวน......................คน คือ ................................................................... b17a[    ]

 2. ไม่มี  จ านวน......................คน b17b[    ]

2.18 ท่านหรือสมาชิกในบ้านไปท างานในประเทศมาเลเซียหรือไม่ b18[    ]

 1. มี  จ านวน......................คน คือ ................................................................... b18a[    ]

 2. ไม่มี

2.19 ท่านมีเพือ่นสนิทสูบบุหร่ีจ านวน……............................คน b19[    ]

2.20 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหร่ี b20[    ]

 1. ทราบ คือ เบอร์………………………………………….  2. ไม่ทราบ

2.21  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นรูปบนซองบุหร่ี b21[    ]

 1. กลัว  2. ไม่กลัว  3. เฉย ๆ

ส่วนที ่3 การรับรู้เก่ียวกับกฎหมายเขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

3.1 สถานทีต่่อไปนี้เป็นสถานทีห่้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมาย ใช่ทัง้หมด ใช่เฉพาะ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

หรือไม่ บางพืน้ที่

1) โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา

2) โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข

3) ภายในอาคารสถานทีร่าชการ

4) ภายในอาคารสถานทีท่ างานภาคเอกชนทีม่ีแอร์

5) โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์

6) ร้านอาหาร

7) ห้างสรรพสินค้า/ชุปเปอร์มาเก็ต

8) สถานีขนส่ง (ป้ายรถเมล์/สถานีรถไฟ/สนามบิน)

9) ภายในอาคารศาสนสถาน

10) สวนสาธารณะ

11) ตลาด

12) ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ รถไฟ
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3.2 บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

1) เจ้าของสถานประกอบการหากไม่จัดสถานทีป่ลอดบุหร่ีมีโทษ

    ปรับ 20,000 บาท

2) เจ้าของสถานประกอบการหากไม่แสดงป้ายเคร่ืองหมายปลอด

   บุหร่ีมีโทษปรับ 2,000 บาท

3) ผู้ทีสู่บบุหร่ีในทีห่้ามสูบหรือเขตปลอดบุหร่ีมีโทษ

   ปรับ 2,000 บาท 

4) ผู้พบเจอการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี สามารถแจ้งความ

   ด าเนินคดีกับผู้สูบได้

5) กฏหมายห้ามไม่ให้มีการโฆษณาบุหร่ีโดยส้ินเชิง

6) เจ้าของสถานทีจ่ัดเขตสูบบุหร่ีไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000  บาท

7) กฎหมายห้ามขายบุหร่ีให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี

ส่วนที ่4 การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ตอ่สุขภาพ

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

4.1 ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง

4.2 ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด

4.3 ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร

4.4 ท าให้เกิดโรคหัวใจ

4.5 ท าให้เส้นเลือดในสมองแตก

4.6 ท าให้ความดันโลหิตสูง

4.7 ท าให้เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ

4.8 ท าให้มีกล่ินปาก

4.9 ท าให้แก่ก่อนวัย

4.10 ท าให้หญิงต้ังครรภ์คลอดก่อนก าหนด

4.11 ท าให้เด็กแรกคลอดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์

4.12 ท าให้คนใกล้ชิดเป็นมะเร็งปอด
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ส่วนที ่5 ทัศนคตติอ่การก าหนดเขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

ค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

5.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี

5.2 การสูบบุหร่ีเป็นทีรั่งเกียจของสังคมและคนรอบข้าง

5.3 การสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะถือว่าเป็นเร่ืองปกติ

5.4 ควรมีการจัดสถานทีเ่ฉพาะส าหรับผู้ทีสู่บบุหร่ี

5.5 ผู้ทีสู่บบุหร่ีควรมีสิทธิในการสูบบุหร่ีในสถานทีต่่าง ๆ

5.6 สถานทีท่ีก่ าหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ีควรมีป้ายห้ามสูบบุหร่ีติดให้

 เห็นอย่างชัดเจน

5.7 ควรป้องกันผู้อื่นจากการสูดควันบุหร่ีมือสอง

5.8  การก าหนดเขตปลอดบุหร่ีสามารถลดอัตราการสูบบุหร่ีได้

5.9 การก าหนดเขตปลอดบุหร่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

 ทัว่ไปได้

5.10 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าสถานทีใ่ดบ้างทีก่ าหนดเป็น

   เขตปลอดบุหร่ี

5.11 ประชาชนส่วนใหญ่ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี

5.12 ควรมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถานทีห่้าม

  สูบบุหร่ี

5.13 ควรมีการบังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหร่ีอย่างจริงจัง

ส่วนที ่6 การปฎิบัตติามกฎหมาย

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องทีท่่านเลือก

6.1 ท่านเคยเห็นป้ายห้ามสุบบุหร่ีในสถานทีต่่อไปนี้หรือไม่ เคย ไม่เคย

1) ร้านอาหาร/ภัตราคาร f1a[    ]

2) โรงแรม f1b[    ]

3) ป้ายรถเมล์ f1c[    ]

4) โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข f1d[    ]

5) สถานีขนส่ง f1e[    ]

6) สถานีรถไฟ f1f[    ]

102 



ส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

6.1 ท่านเคยเห็นป้ายห้ามสุบบุหร่ีในสถานทีต่่อไปนี้หรือไม่ เคย ไม่เคย

7) โรงเรียน  f1g[    ]
8) มัสยิด f1h[    ]
9) วัด f1i[    ]

10) สปา/นวดแผนไทย f1j[    ]

11) บาร์/ผับ/คาราโอเกะ f1k[    ]
12) ศาลากลาง/อ าเภอ f1l[    ]
13) สถานีต ารวจ f1m[    ]

6.2  ในสถานทีท่ างานของท่านมีป้ายสูบบุหร่ีหรือไม่ f2[    ]
 1. มี 2. ไม่มี

ถ้ามี คือ สถานทีใ่ด …………………………………………………………………………..

6.3 ท่านพบเห็นการสูบบุหร่ีในทีห่้ามสูบบ่อยเพียงใด f3[    ]
 1. เป็นประจ า  2. บางคร้ัง  3. ไม่เคยเห็น

ส่วนที ่7 สถานการณ์การรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ในจังหวัดและหน่วยงาน

7.1 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหร่ีขนาดใหญ่ที่ g1[     ]

สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานีหรือไม่
 1. เคยเห็น  2. ไม่เห็น

ถ้าเห็น ท่านเห็นทีใ่ด ระบุ ...................................................................

7.2 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยเห็นหรือรับทราบการ เคย ไม่เคย

รณรงค์งดสูบบุร่ีจากแหล่งใด

1. โทรทัศน์ g21[    ]

2. วิทยุ g22[    ]

3) หนังสือพิมพ/์แผ่นพับ g23[    ]

4) ผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนา g24[    ]

5) อินเตอร์เน็ต g25[    ]

6) เพือ่น g26[    ]

7) บุคลากรทางด้านสาธารณสุข g27[    ]

8) อื่น ๆ ระบ…ุ………………………..…………….. g28[    ]
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7.3 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา หน่วยงานของท่านจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหร่ีหรือไม่ g7[     ]
 1. มี  2. ไม่มี

ถ้ามี คือ ในช่วงเดือน …………………………………………………………………………..

7.4 หน่วยงานของท่านจัดสถานทีส่ าหรับสูบบุหร่ีหรือไม่ g8[     ]
 1. มี  2. ไม่มี

ถ้ามี คือ สถานทีใ่ด …………………………………………………………………………..
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ค ำชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพือ่

การเปล่ียนแปลง” แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 7 ส่วน คือ

ส่วนที ่1 ข้อมูลบุคคล

ส่วนที ่2 พฤติกรรมการบริโภคบุหร่ี

ส่วนที ่3 การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี

ส่วนที ่4 การรับรู้ผลของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ

ส่วนที ่5 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหร่ี

ส่วนที ่6 การปฏิบัติตามกฏหมาย

ส่วนที ่7 สถานการณ์การรณรงค์เขตปลอดบุหร่ีในจังหวัด

การตอบแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง

ในการตอบค าถามไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน  ข้อมูลทีไ่ด้จากท่าน มีประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยในคร้ังนี้  

และถือเป็นความลับ โดยน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น

วันทีเ่ก็บข้อมูล............/................../...................... ชื่อผู้เก็บข้อมูล...................................................................................

pid[    ]

pcode[    ][    ]

สถานทีเ่ก็บข้อมูล place[    ]

 1. ร้านอาหาร  7. ร้าค้าหาบเร่/แผงลอย

 2. ร้านกาแฟ/ร้านน้ าขา  8. ร้านขายยา/คลินิกแพทย์

 3. ร้านขายของช า  9. ธนาคาร/ห้างสรรพสินค้า

 4. โรงแรม/เกสต์เฮ้าส์  10. ร้านสะดวกซ้ือ/อินเตอร์เน็ตคาเฟ่

 5. ร้านคาราโอเกะ  11. โรงงาน

 6. คิวรถประจ าทาง  12. อื่น ๆ ระบุ ...................................

ส่วนที ่1 ขอ้มลูบุคคล

1. เพศ sex[    ]

 1. ชาย 2. หญิง

2. อายุ ...................................... ปี age[    ]

3. ศาสนา rel[    ]

 1. อิสลาม  2. พุทธ  3. อื่น ๆ ...................

ทีต้ั่ง  ต าบล......................................... อ าเภอ....................................

แบบสอบถามสถานการณ์ยาสูบและการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหร่ี 

ส าหรับผู้ประกอบการ

ชื่อสถานที.่..................................................................................
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4. ระดับการศึกษา edu[    ]

 1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  2. มัธยมศึกษาตอนต้น

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  4. อาชีวศึกษา/อนุปริญญา

 5. ปริญญาตรี  6. สูงกว่าปริญญาตรี

กรณีนับถือศาสนาอิสลาม ท่านเรียนศาสนาในระดับใด

 1. ไม่ได้เรียน 2.ตาดีกา 3.อิบตีดาอี 4.มูตาวัตซิ  5.ซานาวี

5. สถานภาพสมรส ms[    ]

 1. โสด 2. สมรส

 3. หม้าย/หย่าร้าง 4. อื่น ๆ ……………………………

6. การเป็นเจ้าของกิจการ occ[    ]

 1. ใช่

 2. ไม่ใช่ ต าแหน่งทีรั่บผิดชอบ คือ

 1. ผู้จัดการ  2. พนักงานทัว่ไป

 3. คนงาน  4. ช่างเทคนิค

 5. อื่น ๆ ………………………………………………………

7. รายได้ต่อเดือน ………………………………………..บาท inc[    ]

 1.  < 5,000 บาท  2. 5,001–10,000 บาท

 3. 10,001–15,000 บาท  4.  15,001–20,000 บาท

 5. 20,001–25,000 บาท  6. > 25,000 บาท

8. ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของท่าน คือ …………………………………………บาท expn[    ]

9. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ dis[    ]

 1. มี  คือ โรค……………………………………………………….. ndis[    ]

 2. ไม่มี

ส่วนที ่2 พฤตกิรรมกำรบริโภคบุหรี่

2.1 ท่านสูบบุหร่ีหรือไม ่(กรณีไมเ่คยสูบ ให้ขำ้มไปส่วนที ่2.17) b1[    ]

 1. สูบ  2. ไม่สูบ  3. เคยสูบแต่เลิกแล้ว

ในกรณีเลิกสูบบุหร่ีแล้ว ท่านเลิกเป็นระยะเวลา…………………………วัน/เดือน/ปี b1a[    ]

2.2 ท่านเร่ิมสูบบุหร่ีครั้งแรกเมื่ออายุ ………………………………….ปี b2[    ][    ]

2.3 บุหร่ีทีท่่านสูบเป็นครั้งแรกคือบุหร่ีประเภทใด b3[    ]

 1. บุหร่ีซองของไทย  2. บุหร่ีน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย

 3. ใบจาก/ยาเส้นมวนเอง  4. อื่น ๆ ระบ…ุ………………………….
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2.4 บุหร่ีทีท่่านสูบครั้งแรกได้มาจากแหล่งใด b4[    ]
 1. เพือ่นให้  2. จากคนในครอบครัว ระบุ…………

 3. ซ้ือเอง  4. อื่น ๆ ระบ…ุ………..

2.5 เหตุผลหลักทีท่่านสูบบุหร่ีครั้งแรก b5[    ]
 1. อยากรู้/อยากลอง  2. ตามเพือ่น/เพือ่นชวน

 3. เพือ่ให้เพือ่นยอมรับ  4. ลดความเครียด/ผ่อนคลาย

 5. เพือ่ความเท่/อวดเพือ่นต่างเพศ  6. อื่น ๆ ระบ…ุ……................................

2.6 ท่านเร่ิมสูบบุหร่ีเป็นประจ าเมื่อาย…ุ……………………………………ปี b6[    ]

2.7 ปัจจุบันท่านสูบบุหร่ีมาแล้วเป็นระยะเวลา ............................ปี b7[    ]

2.8 ปัจจุบันท่านซ้ือบุหร่ีอะไรมาสูบบ้าง
 1. บุหร่ีซองของไทย b8[    ]

 ก) แบ่งขายเป็นมวน ……………………….มวน……………………บาท b8a1[    ][    ]
 ข) เป็นซอง  ซองละ…………………………………บาท b8a2[    ][     ]
 ค) เป็นแพค แพคละ………………………………..บาท b8a3[    ][    ]
 ง) ส่วนใหญ่ท่านซ้ือบุหร่ีซองไทยจากแหล่งใด b8a4[    ]
 1. ร้านขายของช า  2. ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น

 3. แผงลอย  4. เอเย่น/ร้านค้าส่ง

 5. อื่น ๆ ระบ…ุ……..................................................................

 2. บุหร่ีซองน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย

 ก) แบ่งขายเป็นมวน ……………………….มวน……………………บาท b8b1[    ][    ]
 ข) เป็นซอง  ซองละ…………………………………บาท b8b2[    ][     ]
 ค) เป็นแพค แพคละ………………………………..บาท b8b3[    ][     ]
 ง) ส่วนใหญ่ท่านซ้ือบุหร่ีซองน าเข้าจากประเทศมาเลเซียจากแหล่งใด b8b4[    ]
 1. ร้านขายของช า  2. ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น

 3. แผงลอย  4. เอเย่น/ร้านค้าส่ง

 5. ร้านค้าปลอดภาษี  6. อื่น ๆ ระบ…ุ…….............................

 จ) เหตุผลทีซ้ื่อบุหร่ีน าเข้าจากมาเลเซีย b8b5[    ]
 1. หาซ้ือง่าย  2. ราคาถูก

 3. ญาติเอามาให้  4. อื่น ๆ ระบ…ุ……................................

 ฉ) ท่านสูบบุหร่ีน าเข้าจากมาเลเซียเป็นเวลา…………………….เดือน/ปี b8b6[    ][     ]
 3. ใบจาก  ราคา.......................................บาทต่อถุง b8c1[    ][     ]
 4. ยาเส้น  ราคา.......................................บาทต่อถุง b8d1[    ][     ]
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2.9 ท่านสูบบุหร่ีทุกวันหรือไม่ b9[    ]
 1. ใช่ สูบเฉล่ีย……………………………มวนต่อวัน b9a[    ][    ]
 2. ไม่ใช่ สูบ……………..………วัน/สัปดาห์ จ านวนมวน…….………มวน/วัน b9b[    ][    ]

b9c[    ][    ]
2.10 ส่วนใหญท่่านสูบบุหร่ีในเวลาใด b10[    ]
 1. หลังต่ืนนอน  2. หลังอาหารทุกมื้อ

 3. ก่อนนอน  4. เวลาทีเ่ครียด

 5. ทุกเวลา/ไม่แน่นอน  6. อื่น ๆ ………………………………………

2.11 ส่วนใหญท่่านสูบบุหร่ีทีไ่ด b11[    ]
 1. ในบ้าน  2. ห้องนอน

 3. นอกบ้าน  4. ทีท่ างาน

 5. สถานทีส่าธารณะ  6. ทุกทีท่ีม่ีโอกาส

 7. อื่น ๆ ระบ…ุ…….................................

2.12 ก่อนสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะท่านสังเกตว่ามีป้ายห้ามสูบบุหร่ีหรือไม่ b12[    ]
 1. สังเกตทุกคร้ัง  2. สังเกตบางคร้ัง  3. ไม่เคยสังเกต

2.13 หากมีป้ายห้ามสูบบุหร่ีท่านยังคงสูบบุหร่ีในสถานทีน่ั้นหรือไม่ b13[    ]
 1. สูบ  2. ไม่สูบ  3. หากไม่มีคนก็จะสูบ

2.14 ท่านจ่ายค่าบุหร่ีประมาณ……………………............................บาทต่อสัปดาห์ b14[    ][    ]

2.15 ท่านเคยเลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ b15[    ]
 1. เคย  จ านวน................คร้ัง เลิกได้นานทีสุ่ด .............................วัน/เดือน/ปี b15a[    ] b15b[   ][    ]

ท่านเลิกโดยวิธีใด  1. เลิกด้วยตนเอง  2. เข้าคลินิกเลิกบุหร่ี b15c[    ]
 3. เข้าโครงการงดบุหร่ี  4. อื่นๆ.......................

เหตุผลทีเ่ลิก  1. เพือ่คนในครอบครัว  2. มีปัญหาสุขภาพ b15d[    ]
 3. กฏหมายเข้มงวด  4. อื่นๆ........................

 2. ไม่เคย

2.16 ท่านมีอาการทางสุขภาพทีเ่กิดจากการสูบบุหร่ีหรือไม่ b16[    ]
 1. ไม่มี  2. มีอาการเสียงแหบ

 3. ไอแห้ง ๆ  4. ไอมีเสมหะในคอ

 5. หายใจติดขัด/เหนื่อย  6. อื่น ๆ ระบ…ุ…….............................

2.17 มีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหร่ีหรือไม่ b17[    ]
 1. มี  จ านวน......................คน คือ ................................................................... b17a[    ]
 2. ไม่มี b17b[    ]

108 



ส าหรับผู้ประกอบการ

2.18 ท่านหรือสมาชิกในบ้านไปท างานในประเทศมาเลเซียหรือไม่ b18[    ]
 1. มี  จ านวน......................คน คือ ................................................................... b18a[    ]
 2. ไม่มี

2.19 ท่านมีเพือ่นสนิทสูบบุหร่ีจ านวน……............................คน b19[    ]

2.20 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหร่ี b20[    ]
 1. ทราบ คือ เบอร์………………………………………….  2. ไม่ทราบ

2.21  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นรูปบนซองบุหร่ี b21[    ]
 1. กลัว  2. ไม่กลัว  3. เฉย ๆ

ส่วนที ่3 กำรรับรู้เก่ียวกับกฎหมำยเขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

3.1 สถานทีต่่อไปนี้เป็นสถานทีห่้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมาย ใช่ทัง้หมด ใช่เฉพาะ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

หรือไม่ บางพืน้ที่

1) โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา

2) โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข

3) ภายในอาคารสถานทีร่าชการ

4) ภายในอาคารสถานทีท่ างานภาคเอกชนทีม่ีแอร์

5) โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์

6) ร้านอาหาร

7) ห้างสรรพสินค้า/ชุปเปอร์มาเก็ต

8) สถานีขนส่ง (ป้ายรถเมล์/สถานีรถไฟ/สนามบิน)

9) ภายในอาคารศาสนสถาน

10) สวนสาธารณะ

11) ตลาด

12) ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ รถไฟ

3.2 บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

1) เจ้าของสถานประกอบการหากไม่จัดสถานทีป่ลอดบุหร่ีมีโทษ

    ปรับ 20,000 บาท

2) เจ้าของสถานประกอบการหากไม่แสดงป้ายเคร่ืองหมายปลอด

   บุหร่ีมีโทษปรับ 2,000 บาท

3) ผู้ทีสู่บบุหร่ีในทีห่้ามสูบหรือเขตปลอดบุหร่ีมีโทษปรับ 2,000 บาท 
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3.2 บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

4) ผู้พบเจอการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี สามารถแจ้งความ

   ด าเนินคดีกับผู้สูบได้

5) กฏหมายห้ามไม่ให้มีการโฆษณาบุหร่ีโดยส้ินเชิง

6) เจ้าของสถานทีจ่ัดเขตสูบบุหร่ีไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000  บาท

7) กฎหมายห้ามขายบุหร่ีให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี

ส่วนที ่4 กำรรับรู้ผลของกำรสูบบุหรี่ตอ่สุขภำพ

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

4.1 ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง

4.2 ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด

4.3 ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร

4.4 ท าให้เกิดโรคหัวใจ

4.5 ท าให้เส้นเลือดในสมองแตก

4.6 ท าให้ความดันโลหิตสูง

4.7 ท าให้เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ

4.8 ท าให้มีกล่ินปาก

4.9 ท าให้แก่ก่อนวัย

4.10 ท าให้หญิงต้ังครรภ์คลอดก่อนก าหนด

4.11 ท าให้เด็กแรกคลอดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์

4.12 ท าให้คนใกล้ชิดเป็นมะเร็งปอด

ส่วนที ่5 ทัศนคตติอ่กำรก ำหนดเขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

ค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

5.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี

5.2 การสูบบุหร่ีเป็นทีรั่งเกียจของสังคมและคนรอบข้าง

5.3 การสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะถือว่าเป็นเร่ืองปกติ

5.4 ควรมีการจัดสถานทีเ่ฉพาะส าหรับผู้ทีสู่บบุหร่ี

5.5 ผู้ทีสู่บบุหร่ีควรมีสิทธิในการสูบบุหร่ีในสถานทีต่่าง ๆ
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ค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

5.6 สถานทีท่ีก่ าหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ีควรมีป้ายห้ามสูบบุหร่ีติดให้

เห็นอย่างชัดเจน

5.7 ควรป้องกันผู้อื่นจากการสูดควันบุหร่ีมือสอง

5.8  การก าหนดเขตปลอดบุหร่ีสามารถลดอัตราการสูบบุหร่ีได้

5.9 การก าหนดเขตปลอดบุหร่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของประชาชนทัว่ไปได้

5.10 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าสถานทีใ่ดบ้างทีก่ าหนดเป็น

  เขตปลอดบุหร่ี

5.11 ประชาชนส่วนใหญ่ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี

5.12 ควรมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถานทีห่้าม

  สูบบุหร่ี

5.13 ควรมีการบังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหร่ีอย่างจริงจัง

ส่วนที ่6 กำรปฎิบัตติำมกฎหมำย

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องทีท่่านเลือก

6.1 ท่านเคยเห็นป้ายห้ามสุบบุหร่ีในสถานทีต่่อไปนี้หรือไม่ เคย ไม่เคย

1) ร้านอาหาร/ภัตราคาร f1a[    ]

2) โรงแรม f1b[    ]

3) ป้ายรถเมล์ f1c[    ]

4) โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข f1d[    ]

5) สถานีขนส่ง f1e[    ]

6) สถานีรถไฟ f1f[    ]

7) โรงเรียน  f1g[    ]

8) มัสยิด f1h[    ]

9) วัด f1i[    ]

10) สปา/นวดแผนไทย f1j[    ]

11) บาร์/ผับ/คาราโอเกะ f1k[    ]

12) ศาลากลาง/อ าเภอ f1l[    ]

13) สถานีต ารวจ f1m[    ]
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6.2  ในสถานทีท่ างานของท่านมีป้ายสูบบุหร่ีหรือไม่ f2[    ]

 1. มี 2. ไม่มี

ถ้ามี คือ สถานทีใ่ด …………………………………………………………………………..

6.3 ท่านพบเห็นการสูบบุหร่ีในทีห่้ามสูบบ่อยเพียงใด f3[    ]

 1. เป็นประจ า  2. บางคร้ัง  3. ไม่เคยเห็น

ส่วนที ่7 สถำนกำรณ์กำรรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ในจังหวัด

7.1 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหร่ีขนาดใหญ่ที่ g1[     ]

สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานีหรือไม่

 1. เคยเห็น  2. ไม่เห็น

ถ้าเห็น ท่านเห็นทีใ่ด ระบุ ...................................................................

7.2 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยเห็นหรือรับทราบการ เคย ไม่เคย

รณรงค์งดสูบบุร่ีจากแหล่งใด

1) โทรทัศน์ g21[    ]

2) วิทยุ g22[    ]

3) หนังสือพิมพ/์แผ่นพับ g23[    ]

4) ผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนา g24[    ]

5) อินเตอร์เน็ต g25[    ]

6) เพือ่น g26[    ]

7) บุคลากรทางด้านสาธารณสุข g27[    ]

8) อื่น ๆ ระบ…ุ………………………..…………….. g28[    ]

7.3 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา หน่วยงานของท่านจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหร่ีหรือไม่ g7[     ]

 1. เคย  2. ไม่เคย

7.4 หน่วยงานของท่านจัดสถานทีส่ าหรับสูบบุหร่ีหรือไม่ g8[     ]

 1. มี  2. ไม่มี

ถ้ามี คือ สถานทีใ่ด …………………………………………………………………………..
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ค ำชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพือ่

การเปล่ียนแปลง” แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 7 ส่วน คือ

ส่วนที ่1 ข้อมูลบุคคล

ส่วนที ่2 พฤติกรรมการบริโภคบุหร่ี

ส่วนที ่3 การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี

ส่วนที ่4 การรับรู้ผลของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ

ส่วนที ่5 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหร่ี

ส่วนที ่6 การปฏิบัติตามกฏหมาย

ส่วนที ่7 สถานการณ์การรณรงค์เขตปลอดบุหร่ีในจังหวัด

การตอบแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง

ในการตอบค าถามไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน  ข้อมูลทีไ่ด้จากท่าน มีประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยในคร้ังนี้  

และถือเป็นความลับ โดยน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น

วันทีเ่ก็บข้อมูล............/................../...................... ชื่อผู้เก็บข้อมูล...................................................................................

pid[    ]

pcode[    ][    ]

สถานทีเ่ก็บข้อมูล place[    ]

 1. โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส

 2. โรงเรียนมัธยมศึกษา

 3. โรงเรียนอาชีวะ/วิทยาลัยเทคนิค

 4. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

 5. อุดมศึกษา

ส่วนที ่1 ขอ้มลูบุคคล

1. เพศ sex[    ]

 1. ชาย 2. หญิง

2. อายุ ...................................... ปี age[    ]

3. ศาสนา rel[    ]

 1. อิสลาม  2. พุทธ  3. อื่น ๆ ...................

ทีต้ั่ง  ต าบล......................................... อ าเภอ....................................

แบบสอบถามสถานการณ์ยาสูบและการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหร่ี 

ส าหรับนักเรียน

ชื่อสถานที.่..................................................................................
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4. ท่านก าลังศึกษาในระดับการศึกษาใด edu[    ]
 1. มัธยมศึกษาตอนต้น  2. มัธยมศึกษาตอนปลาย

 3. อาชีวศึกษา/อนุปริญญา  4. ปริญญาตรี

 6. อื่น ๆ ระบ…ุ…………………………………………………...…..

กรณีนับถือศาสนาอิสลาม เรียนศาสนาในระดับใด
 1. ไม่ได้เรียน  2.ตาดีกา 3. อิบตีดาอี 4.มูตาวัตซิ 5.ซานาวี redu[    ]

5. เกรดเฉล่ียในเทอมทีผ่่านมาของท่านคือ ................................. ms[    ]

6. รายรับของท่านเฉล่ียต่อวัน  คือ .......................................บาท inc[    ][    ][    ][    ]

7. รายจ่ายของท่านเฉล่ียต่อวัน  คือ .......................................บาท exp[    ][    ][    ][    ]

8. จ านวนพีน่้องทัง้หมด .......................................คน (รวมตัวนักเรียนด้วย) sib[     ][     ]

9. ระดับการศึกษาของบิดา fedu[    ]
 1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  2. มัธยมศึกษาตอนต้น

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  4. อาชีวศึกษา/อนุปริญญา

 5. ปริญญาตรี  6. สูงกว่าปริญญาตรี

กรณีนับถือศาสนาอิสลาม บิดาเรียนศาสนาในระดับใด
 1. ไม่ได้เรียน2.ตาดีกา 3.อิบตีดาอี 4.มูตาวัตซิ  5.ซานาวี fredu[    ]

10. ระดับการศึกษาของมารดา medu[    ]
 1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  2. มัธยมศึกษาตอนต้น

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  4. อาชีวศึกษา/อนุปริญญา

 5. ปริญญาตรี  6. สูงกว่าปริญญาตรี

กรณีนับถือศาสนาอิสลาม มารดาเรียนศาสนาในระดับใด
 1. ไม่ได้เรียน2.ตาดีกา 3.อิบตีดาอี 4.มูตาวัตซิ  5.ซานาวี mredu[    ]

11. อาชีพของบิดา focc[    ]
 1. การเกษตร  2. ประมง

 3. รับจ้าง  4. ค้าขาย

 5. ประกอบกิจการส่วนตัว  6. รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 7. อื่น ๆ …………………………........................…

12. อาชีพของมารดา mocc[    ]
 1. การเกษตร  2. ประมง

 3. รับจ้าง  4. ค้าขาย

 5. ประกอบกิจการส่วนตัว  6. รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 7. อื่น ๆ …………………………........................…
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13. สถานภาพสมรสของบิดามารดา ms[    ]

 1. อยู่ด้วยกัน  2. แยกกันอยู่

 3. หย่าร้าง  4. หม้าย

กรณีอยู่ด้วยกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดาเป็นอย่างไร relat[    ]

 1. อยู่ด้วยกันอย่างราบร่ืน  2. มีปากเสียงกันเป็นประจ า

 3. ทะเลาะมีการลงไม้ลงมือกัน  4. อื่น ๆ ……………………………

14. ผู้ทีอุ่ปการะเล้ียงดูท่าน คือ gu[    ]

 1. บิดา/มารดา  2. ปู-่ย่า/ตา-ยาย

 3. ลุง-ป้า/น้า-อา  4. อื่น ๆ ระบ…ุ……………………………

15. ปัจจุบันท่านอยู่กับใคร relat[    ]

 1. บิดา/มารดา  2. ปู-่ย่า/ตา-ยาย

 3. ลุง-ป้า/น้า-อา  4. หอพักชายล้วน/หญิงล้วน

 5. หอพักรวม  6. อื่น ๆ ……………………………………

ส่วนที ่2 พฤตกิรรมกำรบริโภคบุหรี่

2.1 ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่ (กรณีไมเ่คยสูบ ให้ขำ้มไปส่วนที ่2.17) b1[    ]

 1. สูบ  2. ไม่สูบ  3. เคยสูบแต่เลิกแล้ว

ในกรณีเลิกสูบบุหร่ีแล้ว ท่านเลิกเป็นระยะเวลา…………………………วัน/เดือน/ปี b1a[    ]

2.2 ท่านเร่ิมสูบบุหร่ีครั้งแรกเมื่ออายุ ………………………………….ปี b2[    ][    ]

2.3 บุหร่ีทีท่่านสูบเป็นครั้งแรกคือบุหร่ีประเภทใด b3[    ]

 1. บุหร่ีซองของไทย  2. บุหร่ีน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย

 3. ใบจาก/ยาเส้นมวนเอง  4. อื่น ๆ ระบ…ุ………………………….

2.4 บุหร่ีทีท่่านสูบครั้งแรกได้มาจากแหล่งใด b4[    ]

 1. เพือ่นให้  2. จากคนในครอบครัว ระบุ…………

 3. ซ้ือเอง  4. อื่น ๆ ระบ…ุ………..

2.5 เหตุผลหลักทีท่่านสูบบุหร่ีครั้งแรก b5[    ]

 1. อยากรู้/อยากลอง  2. ตามเพือ่น/เพือ่นชวน

 3. เพือ่ให้เพือ่นยอมรับ  4. ลดความเครียด/ผ่อนคลาย

 5. เพือ่ความเท่/อวดเพือ่นต่างเพศ  6. อื่น ๆ ระบ…ุ……................................

2.6 ท่านเร่ิมสูบบุหร่ีเป็นประจ าเมื่อาย…ุ……………………………………ปี b6[    ]

2.7 ปัจจุบันท่านสูบบุหร่ีมาแล้วเป็นระยะเวลา ............................ปี b7[    ]
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2.8 ปัจจุบันท่านซ้ือบุหร่ีอะไรมาสูบบ้าง

 1. บุหร่ีซองของไทย b8[    ]

 ก) แบ่งขายเป็นมวน ……………………….มวน……………………บาท b8a1[    ][    ]

 ข) เป็นซอง  ซองละ…………………………………บาท b8a2[    ][     ]

 ค) เป็นแพค แพคละ………………………………..บาท b8a3[    ][    ]

 ง) ส่วนใหญ่ท่านซ้ือบุหร่ีซองไทยจากแหล่งใด b8a4[    ]

 1. ร้านขายของช า  2. ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น

 3. แผงลอย  4. เอเย่น/ร้านค้าส่ง

 5. อื่น ๆ ระบ…ุ……..................................................................

 2. บุหร่ีซองน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย

 ก) แบ่งขายเป็นมวน ……………………….มวน……………………บาท b8b1[    ][    ]

 ข) เป็นซอง  ซองละ…………………………………บาท b8b2[    ][     ]

 ค) เป็นแพค แพคละ………………………………..บาท b8b3[    ][     ]

 ง) ส่วนใหญ่ท่านซ้ือบุหร่ีซองน าเข้าจากประเทศมาเลเซียจากแหล่งใด b8b4[    ]

 1. ร้านขายของช า  2. ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น

 3. แผงลอย  4. เอเย่น/ร้านค้าส่ง

 5. ร้านค้าปลอดภาษี  6. อื่น ๆ ระบ…ุ…….............................

 จ) เหตุผลทีซ้ื่อบุหร่ีน าเข้าจากมาเลเซีย b8b5[    ]

 1. หาซ้ือง่าย  2. ราคาถูก

 3. ญาติเอามาให้  4. อื่น ๆ ระบ…ุ……................................

 ฉ) ท่านสูบบุหร่ีน าเข้าจากมาเลเซียเป็นเวลา…………………….เดือน/ปี b8b6[    ][     ]

 3. ใบจาก  ราคา.......................................บาทต่อถุง b8c1[    ][     ]

 4. ยาเส้น  ราคา.......................................บาทต่อถุง b8d1[    ][     ]

2.9 ท่านสูบบุหร่ีทุกวันหรือไม่ b9[    ]

 1. ใช่ สูบเฉล่ีย……………………………มวนต่อวัน b9a[    ][    ]

 2. ไม่ใช่ สูบ……………..………วัน/สัปดาห์ จ านวนมวน…….………มวน/วัน b9b[  ][  ] b9c[   ][   ]

2.10 ส่วนใหญท่่านสูบบุหร่ีในเวลาใด b10[    ]

 1. หลังต่ืนนอน  2. หลังอาหารทุกมื้อ

 3. ก่อนนอน  4. เวลาทีเ่ครียด

 5. ทุกเวลา/ไม่แน่นอน  6. อื่น ๆ ………………………………………
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2.11 ส่วนใหญท่่านสูบบุหร่ีทีไ่ด b11[    ]
 1. ในบ้าน  2. ห้องนอน

 3. นอกบ้าน  4. ทีท่ างาน

 5. สถานทีส่าธารณะ  6. ทุกทีท่ีม่ีโอกาส

 7. อื่น ๆ ระบ…ุ…….................................

2.12 ก่อนสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะท่านสังเกตว่ามีป้ายห้ามสูบบุหร่ีหรือไม่ b12[    ]
 1. สังเกตทุกคร้ัง  2. สังเกตบางคร้ัง  3. ไม่เคยสังเกต

2.13 หากมีป้ายห้ามสูบบุหร่ีท่านยังคงสูบบุหร่ีในสถานทีน่ั้นหรือไม่ b13[    ]
 1. สูบ  2. ไม่สูบ  3. หากไม่มีคนก็จะสูบ

2.14 ท่านจ่ายค่าบุหร่ีประมาณ……………………............................บาทต่อสัปดาห์ b14[    ][    ]

2.15 ท่านเคยเลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ b15[    ]
 1. เคย  จ านวน................คร้ัง เลิกได้นานทีสุ่ด ...............................วัน/เดือน/ปี b15a[   ]b15b[   ][   ]

ท่านเลิกโดยวิธีใด  1. เลิกด้วยตนเอง  2. เข้าคลินิกเลิกบุหร่ี b15c[    ]
 3. เข้าโครงการงดบุหร่ี  4. อื่นๆ........................

เหตุผลทีเ่ลิก  1. เพือ่คนในครอบครัว  2. มีปัญหาสุขภาพ b15d[    ]
 3. กฏหมายเข้มงวด  4. อื่นๆ..........................

 2. ไม่เคย

2.16 ท่านมีอาการทางสุขภาพทีเ่กิดจากการสูบบุหร่ีหรือไม่ b16[    ]
 1. ไม่มี  2. มีอาการเสียงแหบ

 3. ไอแห้ง ๆ  4. ไอมีเสมหะในคอ

 4. หายใจติดขัด/เหนื่อย  6. อื่น ๆ ระบ…ุ…….................................

2.17 มีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหร่ีหรือไม่ b17[    ]
 1. มี  จ านวน......................คน คือ ................................................................... b17a[    ]
 2. ไม่มี b17b[    ]

2.18 ท่านหรือสมาชิกในบ้านไปท างานในประเทศมาเลเซียหรือไม่ b18[    ]
 1. มี  จ านวน......................คน คือ ................................................................... b18a[    ]
 2. ไม่มี

2.19 ท่านมีเพือ่นสนิทสูบบุหร่ีจ านวน……............................คน b17[    ]

2.20 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหร่ี b20[    ]
 1. ทราบ คือ เบอร์………………………………………….  2. ไม่ทราบ

2.21  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นรูปบนซองบุหร่ี b21[    ]
 1. กลัว  2. ไม่กลัว  3. เฉย ๆ
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ส่วนที ่3 กำรรับรู้เก่ียวกับกฎหมำยเขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

3.1 สถานทีต่่อไปนี้เป็นสถานทีห่้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมาย ใช่ทัง้หมด ใช่เฉพาะ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

หรือไม่ บางพืน้ที่

1) โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา

2) โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข

3) ภายในอาคารสถานทีร่าชการ

4) ภายในอาคารสถานทีท่ างานภาคเอกชนทีม่ีแอร์

5) โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์

6) ร้านอาหาร

7) ห้างสรรพสินค้า/ชุปเปอร์มาเก็ต

8) สถานีขนส่ง (ป้ายรถเมล์/สถานีรถไฟ/สนามบิน)

9) ภายในอาคารศาสนสถาน

10) สวนสาธารณะ

11) ตลาด

12) ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ รถไฟ

3.2 บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

1) เจ้าของสถานประกอบการหากไม่จัดสถานทีป่ลอดบุหร่ีมีโทษ

    ปรับ 20,000 บาท

2) เจ้าของสถานประกอบการหากไม่แสดงป้ายเคร่ืองหมายปลอด

   บุหร่ีมีโทษปรับ 2,000 บาท

3) ผู้ทีสู่บบุหร่ีในทีห่้ามสูบหรือเขตปลอดบุหร่ีมีโทษ

   ปรับ 2,000 บาท 

4) ผู้พบเจอการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี สามารถแจ้งความ

   ด าเนินคดีกับผู้สูบได้

5) กฏหมายห้ามไม่ให้มีการโฆษณาบุหร่ีโดยส้ินเชิง

6) เจ้าของสถานทีจ่ัดเขตสูบบุหร่ีไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000  บาท

7) กฎหมายห้ามขายบุหร่ีให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี
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ส่วนที ่4 กำรรับรู้ผลของกำรสูบบุหรี่ตอ่สุขภำพ

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

4.1 ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง

4.2 ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด

4.3 ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร

4.4 ท าให้เกิดโรคหัวใจ

4.5 ท าให้เส้นเลือดในสมองแตก

4.6 ท าให้ความดันโลหิตสูง

4.7 ท าให้เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ

4.8 ท าให้มีกล่ินปาก

4.9 ท าให้แก่ก่อนวัย

4.10 ท าให้หญิงต้ังครรภ์คลอดก่อนก าหนด

4.11 ท าให้เด็กแรกคลอดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์

4.12 ท าให้คนใกล้ชิดเป็นมะเร็งปอด

ส่วนที ่5 ทัศนคตติอ่กำรก ำหนดเขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

ค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

5.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี

5.2 การสูบบุหร่ีเป็นทีรั่งเกียจของสังคมและคนรอบข้าง

5.3 การสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะถือว่าเป็นเร่ืองปกติ

5.4 ควรมีการจัดสถานทีเ่ฉพาะส าหรับผู้ทีสู่บบุหร่ี

5.5 ผู้ทีสู่บบุหร่ีควรมีสิทธิในการสูบบุหร่ีในสถานทีต่่าง ๆ

5.6 สถานทีท่ีก่ าหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ีควรมีป้ายห้ามสูบบุหร่ีติดให้

เห็นอย่างชัดเจน

5.7 ควรป้องกันผู้อื่นจากการสูดควันบุหร่ีมือสอง

5.8  การก าหนดเขตปลอดบุหร่ีสามารถลดอัตราการสูบบุหร่ีได้

5.9 การก าหนดเขตปลอดบุหร่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของประชาชนทัว่ไปได้

5.10 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าสถานทีใ่ดบ้างทีก่ าหนดเป็น

เขตปลอดบุหร่ี

5.11 ประชาชนส่วนใหญ่ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี
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ค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

5.12 ควรมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถานทีห่้ามสูบบุหร่ี

5.13 ควรมีการบังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหร่ีอย่างจริงจัง

ส่วนที ่6 กำรปฎิบัตติำมกฎหมำย

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องทีท่่านเลือก

6.1 ในช่วง 1 ปี ทีผ่่านมา ท่านเคยเห็นป้ายห้ามสุบบุหร่ี เคย ไม่เคย ไม่เคยไป

ในสถานทีต่่อไปนี้หรือไม่ สถานทีน่ี้

1) ร้านอาหาร/ภัตราคาร f1a[    ]

2) โรงแรม f1b[    ]

3) ป้ายรถเมล์ f1c[    ]

4) โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข f1d[    ]

5) สถานีขนส่ง f1e[    ]

6) สถานีรถไฟ f1f[    ]

7) โรงเรียน  f1g[    ]

8) มัสยิด f1h[    ]

9) วัด f1i[    ]

10) สปา/นวดแผนไทย f1j[    ]

11) บาร์/ผับ/คาราโอเกะ f1k[    ]

12) ศาลากลาง/อ าเภอ f1l[    ]

13) สถานีต ารวจ f1m[    ]

6.2  ในโรงเรียนของท่านมีป้ายสูบบุหร่ีหรือไม่ f2[    ]

 1. มี 2. ไม่มี

6.3 ท่านพบเห็นการสูบบุหร่ีในทีห่้ามสูบบ่อยเพียงใด f3[    ]

 1. เป็นประจ า  2. บางคร้ัง  3. ไม่เคยเห็น

6.4 ท่านเคยเห็นคุณครูสูบบุหร่ีในโรงเรียนหรือไม่ f4[    ]

 1. เป็นประจ า  2. บางคร้ัง  3. ไม่เคยเห็น

6.5 ท่านพบเห็นเจ้าหน้าทีท่ีไ่ม่ใช่คุณครูสูบบุหร่ีในโรงเรียนหรือไม่ f5[    ]
 1. เป็นประจ า  2. บางคร้ัง  3. ไม่เคยเห็น
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ส่วนที ่7 สถำนกำรณ์กำรรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ในจังหวัด

7.1 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหร่ีขนาดใหญ่ที่ g1[     ]

สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานีหรือไม่
 1. เคยเห็น  2. ไม่เห็น

ถ้าเห็น ท่านเห็นทีใ่ด ระบุ ...................................................................

7.2 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยเห็นหรือรับทราบการ เคย ไม่เคย

รณรงค์งดสูบบุร่ีจากแหล่งใด

1) โทรทัศน์ g21[    ]

2) วิทยุ g22[    ]

3) หนังสือพิมพ/์แผ่นพับ g23[    ]

4) ผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนา g24[    ]

5) อินเตอร์เน็ต g25[    ]

6) เพือ่น g26[    ]

7) บุคลากรทางด้านสาธารณสุข g27[    ]

8) อื่น ๆ ระบ…ุ………………………..…………….. g28[    ]

7.3 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา โรงเรียนของท่านจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหร่ีหรือไม่ g7[     ]

 1. เคย  2. ไม่เคย

7.4 ในโรงเรียนของท่านมีสถานทีใ่ดบ้างทีส่ามารถสูบบุหร่ีได้ g8[     ]

 1. มี  2. ไม่มี

ถ้ามี คือ สถานทีใ่ด …………………………………………………………………………..

7.5  ในโรงเรียนของท่านมีป้ายห้ามสูบบุหร่ีหรือไม่ g9[     ]

 1. มี  2. ไม่มี

ถ้ามี คือ สถานทีใ่ด …………………………………………………………………………..
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ค ำชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพือ่

การเปล่ียนแปลง” แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 7 ส่วน คือ

ส่วนที ่1 ข้อมูลบุคคล

ส่วนที ่2 พฤติกรรมการบริโภคบุหร่ี

ส่วนที ่3 การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี

ส่วนที ่4 การรับรู้ผลของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพ

ส่วนที ่5 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหร่ี

ส่วนที ่6 การปฏิบัติตามกฏหมาย

ส่วนที ่7 สถานการณ์การรณรงค์เขตปลอดบุหร่ีในจังหวัด

การตอบแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง

ในการตอบค าถามไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน  ข้อมูลทีไ่ด้จากท่าน มีประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยในคร้ังนี้  

และถือเป็นความลับ โดยน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น

วันทีเ่ก็บข้อมูล............/................../...................... ชื่อผู้เก็บข้อมูล...................................................................................

pid[    ]

pcode[    ][    ]

สถานทีเ่ก็บข้อมูล place[    ]
 1. วัด  2. มัสยิด

ส่วนที ่1 ขอ้มลูบุคคล

1. เพศ sex[    ]
 1. ชาย 2. หญิง

2. อายุ ...................................... ปี age[    ]

3. ศาสนา rel[    ]
 1. อิสลาม  2. พุทธ  3. อื่น ๆ ...................

4. ระดับการศึกษา edu[    ]
 1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  2. มัธยมศึกษาตอนต้น

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย  4. อาชีวศึกษา/อนุปริญญา

 5. ปริญญาตรี  6. สูงกว่าปริญญาตรี

กรณีนับถือศาสนาอิสลาม ท่านเรียนศาสนาในระดับใด
1.ตาดีกา2.อิบตีดาอี3.มูตาวัตซิ 4.ซานาวี

ทีต้ั่ง  ต าบล......................................... อ าเภอ....................................

แบบสอบถามสถานการณ์ยาสูบและการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหร่ี 
ส าหรับผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนา

ชื่อสถานที.่..................................................................................
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5. สถานภาพสมรส (กรณีพระสงฆ ์ให้ข้ามไปตอบข้อ 10) ms[    ]
 1. โสด 2. สมรส
 3. หม้าย/หย่าร้าง 4. อื่น ๆ ……………………………

6. อาชีพ occ[    ]
 1. การเกษตร  2. ประมง
 3. รับจ้าง  4. ค้าขาย
 5. ประกอบกิจการส่วนตัว  6. รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 7. อื่น ๆ …………………………........................…

7. รายได้ต่อเดือน ………………………………………..บาท inc[    ]
 1.  < 5,000 บาท  2. 5,001–10,000 บาท
 3. 10,001–15,000 บาท  4.  15,001–20,000 บาท
 5. 20,001–25,000 บาท  6. > 25,000 บาท

8. ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของท่าน คือ …………………………………………บาท expn[    ]
9. ต าแหน่งผู้น าของท่านคือ(กรณีพระสงฆห์รือผู้น าศาสนาอิสลามข้ามไปตอบข้อ10) pos[    ]
 1.  ก านัน  2. ผู้ใหญ่บ้าน
 3. นายก อบต.  4.  สมาชิก อบต.
 5. อื่น ๆ ระบุ ……………………..………………………………

10. ต าแหน่งผู้น าทางศาสนา posrel[    ]
 1.  โต๊ะครู  2.  ครูสอนศาสนา
 3.  อิหม่าม  4.  บิหล่าน
 5.  คอเต็บ  6.  เจ้าอาวาส
 7.  พระลูกวัด  8.  อื่น ๆ ……………………………..

9. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ dis[    ]
 1. มี  คือ โรค……………………………………………………….. ndis[    ]
 2. ไม่มี

ส่วนที ่2 พฤตกิรรมกำรบริโภคบุหรี่
2.1 ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่ (กรณีไมเ่คยสูบ ให้ขำ้มไปส่วนที ่2.17) b1[    ]
 1. สูบ  2. ไม่สูบ  3. เคยสูบแต่เลิกแล้ว
ในกรณีเลิกสูบบุหร่ีแล้ว ท่านเลิกเป็นระยะเวลา…………………………วัน/เดือน/ปี b1a[    ]

2.2 ท่านเร่ิมสูบบุหร่ีครั้งแรกเมื่ออายุ ………………………………….ปี b2[    ][    ]
2.3 บุหร่ีทีท่่านสูบเป็นครั้งแรกคือบุหร่ีประเภทใด b3[    ]
 1. บุหร่ีซองของไทย  2. บุหร่ีน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย
 3. ใบจาก/ยาเส้นมวนเอง  4. อื่น ๆ ระบ…ุ………………………….
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2.4 บุหร่ีทีท่่านสูบครั้งแรกได้มาจากแหล่งใด b4[    ]
 1. เพือ่นให้  2. จากคนในครอบครัว ระบุ…………

 3. ซ้ือเอง  4. อื่น ๆ ระบ…ุ………..

2.5 เหตุผลหลักทีท่่านสูบบุหร่ีครั้งแรก b5[    ]
 1. อยากรู้/อยากลอง  2. ตามเพือ่น/เพือ่นชวน

 3. เพือ่ให้เพือ่นยอมรับ  4. ลดความเครียด/ผ่อนคลาย

 5. เพือ่ความเท่/อวดเพือ่นต่างเพศ  6. อื่น ๆ ระบ…ุ……................................

2.6 ท่านเร่ิมสูบบุหร่ีเป็นประจ าเมื่อาย…ุ……………………………………ปี b6[    ]

2.7 ปัจจุบันท่านสูบบุหร่ีมาแล้วเป็นระยะเวลา ............................ปี b7[    ]

2.8 ปัจจุบันท่านซ้ือบุหร่ีอะไรมาสูบบ้าง
 1. บุหร่ีซองของไทย b8[    ]
 ก) แบ่งขายเป็นมวน ……………………….มวน……………………บาท b8a1[    ][    ]
 ข) เป็นซอง  ซองละ…………………………………บาท b8a2[    ][     ]
 ค) เป็นแพค แพคละ………………………………..บาท b8a3[    ][    ]
 ง) ส่วนใหญ่ท่านซ้ือบุหร่ีซองไทยจากแหล่งใด b8a4[    ]
 1. ร้านขายของช า  2. ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น

 3. แผงลอย  4. เอเย่น/ร้านค้าส่ง

 5. อื่น ๆ ระบ…ุ……..................................................................

 2. บุหร่ีซองน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย

 ก) แบ่งขายเป็นมวน ……………………….มวน……………………บาท b8b1[    ][    ]
 ข) เป็นซอง  ซองละ…………………………………บาท b8b2[    ][     ]
 ค) เป็นแพค แพคละ………………………………..บาท b8b3[    ][     ]
 ง) ส่วนใหญ่ท่านซ้ือบุหร่ีซองน าเข้าจากประเทศมาเลเซียจากแหล่งใด b8b4[    ]
 1. ร้านขายของช า  2. ร้านสะดวกซ้ือ เช่น เซเว่น

 3. แผงลอย  4. เอเย่น/ร้านค้าส่ง

 5. ร้านค้าปลอดภาษี  6. อื่น ๆ ระบ…ุ…….............................

 จ) เหตุผลทีซ้ื่อบุหร่ีน าเข้าจากมาเลเซีย b8b5[    ]
 1. หาซ้ือง่าย  2. ราคาถูก

 3. ญาติเอามาให้  4. อื่น ๆ ระบ…ุ……................................

 ฉ) ท่านสูบบุหร่ีน าเข้าจากมาเลเซียเป็นเวลา…………………….เดือน/ปี b8b6[    ][     ]
 3. ใบจาก  ราคา.......................................บาทต่อถุง b8c1[    ][     ]
 4. ยาเส้น  ราคา.......................................บาทต่อถุง b8d1[    ][     ]
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2.9 ท่านสูบบุหร่ีทุกวันหรือไม่ b9[    ]
 1. ใช่ สูบเฉล่ีย……………………………มวนต่อวัน b9a[    ][    ]
 2. ไม่ใช่ สูบ……………..………วัน/สัปดาห์ จ านวนมวน…….………มวน/วัน b9b[    ][    ]

b9c[    ][    ]
2.10 ส่วนใหญท่่านสูบบุหร่ีในเวลาใด b10[    ]
 1. หลังต่ืนนอน  2. หลังอาหารทุกมื้อ

 3. ก่อนนอน  4. เวลาทีเ่ครียด

 5. ทุกเวลา/ไม่แน่นอน  6. อื่น ๆ ………………………………………

2.11 ส่วนใหญท่่านสูบบุหร่ีทีไ่ด b11[    ]
 1. ในบ้าน  2. ห้องนอน

 3. นอกบ้าน  4. ทีท่ างาน

 5. สถานทีส่าธารณะ  6. ทุกทีท่ีม่ีโอกาส

 7. อื่น ๆ ระบ…ุ…….................................

2.12 ก่อนสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะท่านสังเกตว่ามีป้ายห้ามสูบบุหร่ีหรือไม่ b12[    ]
 1. สังเกตทุกคร้ัง  2. สังเกตบางคร้ัง  3. ไม่เคยสังเกต

2.13 หากมีป้ายห้ามสูบบุหร่ีท่านยังคงสูบบุหร่ีในสถานทีน่ั้นหรือไม่ b13[    ]
 1. สูบ  2. ไม่สูบ  3. หากไม่มีคนก็จะสูบ

2.14 ท่านจ่ายค่าบุหร่ีประมาณ……………………............................บาทต่อสัปดาห์ b14[    ][    ]

2.15 ท่านเคยเลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ b15[    ]
 1. เคย  จ านวน................คร้ัง เลิกได้นานทีสุ่ด .............................วัน/เดือน/ปี b15a[    ] b15b[   ][    ]

ท่านเลิกโดยวิธีใด 1. เลิกด้วยตนเอง  2. เข้าคลินิกเลิกบุหร่ี b15c[    ]
 3. เข้าโครงการงดบุหร่ี  4. อื่นๆ........................

เหตุผลทีเ่ลิก  1. เพือ่คนในครอบครัว  2. มีปัญหาสุขภาพ b15d[    ]
 3. กฏหมายเข้มงวด  4. อื่นๆ.........................

 2. ไม่เคย

2.16 ท่านมีอาการทางสุขภาพทีเ่กิดจากการสูบบุหร่ีหรือไม่ b16[    ]
 1. ไม่มี  2. มีอาการเสียงแหบ

 3. ไอแห้ง ๆ  4. ไอมีเสมหะในคอ

 5. หายใจติดขัด/เหนื่อย  6. อื่น ๆ ระบ…ุ……..............................

2.17 มีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหร่ีหรือไม่ b17[    ]
 1. มี  จ านวน......................คน คือ ................................................................... b17a[    ]
 2. ไม่มี b17b[    ]
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2.18 ท่านหรือสมาชิกในบ้านไปท างานในประเทศมาเลเซียหรือไม่ b17[    ]
 1. มี  จ านวน......................คน คือ ................................................................... b18a[    ]
 2. ไม่มี

2.19 ท่านมีเพือ่นสนิทสูบบุหร่ีจ านวน……............................คน b19[    ]

2.20 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหร่ี b20[    ]
 1. ทราบ คือ เบอร์………………………………………….  2. ไม่ทราบ

2.21  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นรูปบนซองบุหร่ี b21[    ]
 1. กลัว  2. ไม่กลัว  3. เฉย ๆ

ส่วนที ่3 กำรรับรู้เก่ียวกับกฎหมำยเขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

3.1 สถานทีต่่อไปนี้เป็นสถานทีห่้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมาย ใช่ทัง้หมด ใช่เฉพาะ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

หรือไม่ บางพืน้ที่

1) โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา

2) โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข

3) ภายในอาคารสถานทีร่าชการ

4) ภายในอาคารสถานทีท่ างานภาคเอกชนทีม่ีแอร์

5) โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์

6) ร้านอาหาร

7) ห้างสรรพสินค้า/ชุปเปอร์มาเก็ต

8) สถานีขนส่ง (ป้ายรถเมล์/สถานีรถไฟ/สนามบิน)

9) ภายในอาคารศาสนสถาน

10) สวนสาธารณะ

11) ตลาด

12) ยานพาหนะขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ รถไฟ

3.2 บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

1) เจ้าของสถานประกอบการหากไม่จัดสถานทีป่ลอดบุหร่ีมีโทษ

    ปรับ 20,000 บาท

2) เจ้าของสถานประกอบการหากไม่แสดงป้ายเคร่ืองหมายปลอด

   บุหร่ีมีโทษปรับ 2,000 บาท
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3.2 บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

3) ผู้ทีสู่บบุหร่ีในทีห่้ามสูบหรือเขตปลอดบุหร่ีมีโทษ

   ปรับ 2,000 บาท 

4) ผู้พบเจอการสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี สามารถแจ้งความ

   ด าเนินคดีกับผู้สูบได้

5) กฏหมายห้ามไม่ให้มีการโฆษณาบุหร่ีโดยส้ินเชิง

6) เจ้าของสถานทีจ่ัดเขตสูบบุหร่ีไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000  บาท

7) กฎหมายห้ามขายบุหร่ีให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี

ส่วนที ่4 กำรรับรู้ผลของกำรสูบบุหรี่ตอ่สุขภำพ

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ

4.1 ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง

4.2 ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด

4.3 ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร

4.4 ท าให้เกิดโรคหัวใจ

4.5 ท าให้เส้นเลือดในสมองแตก

4.6 ท าให้ความดันโลหิตสูง

4.7 ท าให้เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ

4.8 ท าให้มีกล่ินปาก

4.9 ท าให้แก่ก่อนวัย

4.10 ท าให้หญิงต้ังครรภ์คลอดก่อนก าหนด

4.11 ท าให้เด็กแรกคลอดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์

4.12 ท าให้คนใกล้ชิดเป็นมะเร็งปอด

ส่วนที ่5 ทัศนคตติอ่กำรก ำหนดเขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

ค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

5.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี

5.2 การสูบบุหร่ีเป็นทีรั่งเกียจของสังคมและคนรอบข้าง

5.3 การสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะถือว่าเป็นเร่ืองปกติ
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ค าถาม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

5.4 ควรมีการจัดสถานทีเ่ฉพาะส าหรับผู้ทีสู่บบุหร่ี

5.5 ผู้ทีสู่บบุหร่ีควรมีสิทธิในการสูบบุหร่ีในสถานทีต่่าง ๆ

5.6 สถานทีท่ีก่ าหนดเป็นเขตปลอดบุหร่ีควรมีป้ายห้ามสูบบุหร่ีติดให้

เห็นอย่างชัดเจน

5.7 ควรป้องกันผู้อื่นจากการสูดควันบุหร่ีมือสอง

5.8  การก าหนดเขตปลอดบุหร่ีสามารถลดอัตราการสูบบุหร่ีได้

5.9 การก าหนดเขตปลอดบุหร่ีช่วยคุ้มครองสุขภาพของประชาชนทัว่ไปได้

5.10 ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าสถานทีใ่ดบ้างทีก่ าหนดเป็น

เขตปลอดบุหร่ี

5.11 ประชาชนส่วนใหญ่ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหร่ี

5.12 ควรมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถานทีห่้าม

สูบบุหร่ี

5.13 ควรมีการบังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหร่ีอย่างจริงจัง

ส่วนที ่6 กำรปฎิบัตติำมกฎหมำย

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องทีท่่านเลือก

6.1 ท่านเคยเห็นป้ายห้ามสุบบุหร่ีในสถานทีต่่อไปนี้หรือไม่ เคย ไม่เคย
1) ร้านอาหาร/ภัตราคาร f1a[    ]
2) โรงแรม f1b[    ]
3) ป้ายรถเมล์ f1c[    ]

4) โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข f1d[    ]

5) สถานีขนส่ง f1e[    ]

6) สถานีรถไฟ f1f[    ]

7) โรงเรียน  f1g[    ]

8) มัสยิด f1h[    ]

9) วัด f1i[    ]

10) สปา/นวดแผนไทย f1j[    ]

11) บาร์/ผับ/คาราโอเกะ f1k[    ]

12) ศาลากลาง/อ าเภอ f1l[    ]

13) สถานีต ารวจ f1m[    ]
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6.2  ในสถานทีท่ างานของท่านมีป้ายสูบบุหร่ีหรือไม่ f2[    ]

 1. มี 2. ไม่มี

ถ้ามี คือ สถานทีใ่ด …………………………………………………………………………..

6.3 ท่านพบเห็นการสูบบุหร่ีในทีห่้ามสูบบ่อยเพียงใด f3[    ]

 1. เป็นประจ า  2. บางคร้ัง  3. ไม่เคยเห็น

ส่วนที ่7 สถำนกำรณ์กำรรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ในจังหวัด

7.1 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหร่ีขนาดใหญ่ที่ g1[     ]

สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานีหรือไม่
 1. เคยเห็น  2. ไม่เห็น

ถ้าเห็น ท่านเห็นทีใ่ด ระบุ ...................................................................

7.2 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยเห็นหรือรับทราบการ เคย ไม่เคย

รณรงค์งดสูบบุร่ีจากแหล่งใด

1) โทรทัศน์ g21[    ]

2) วิทยุ g22[    ]

3) หนังสือพิมพ/์แผ่นพับ g23[    ]

4) ผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนา g24[    ]

5) อินเตอร์เน็ต g25[    ]

6) เพือ่น g26[    ]

7) บุคลากรทางด้านสาธารณสุข g27[    ]

8) อื่น ๆ ระบ…ุ………………………..…………….. g28[    ]

ค าถามข้อ 7.3 -7.5 ถามเฉพาะผู้น าศาสนา

7.3 ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา วัด/มัสยิดของท่านจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหร่ีหรือไม่ g7[     ]
 1. เคย  2. ไม่เคย

7.4 ในวัด/มัสยิดของท่านจัดสถานทีส่ าหรับสูบบุหร่ีหรือไม่ g8[     ]

 1. มี  2. ไม่มี

ถ้ามี คือ สถานทีใ่ด …………………………………………………………………………..

7.5 ในวัด/มัสยิดของท่านมีป้ายห้ามสูบบุหร่ีหรือไม่ g9[     ]

 1. มี  2. ไม่มี

ถ้ามี คือ สถานทีใ่ด …………………………………………………………………………..
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ชื่อผู้เก็บข้อมูล........................................................................ วันทีเ่ก็บข้อมูล................/................../..................

เวลาเร่ิมสังเกต........................................น. เวลาเสร็จส้ินการสังเกต..................................น.

ส่วนที ่1 ลักษณะของสถานทีร่าชการ

1. ชื่อสถานที.่................................................................................................  pid[    ][    ]

2. ทีต้ั่ง  ต าบล........................................................ อ าเภอ............................................................. pcode[   ][   ]

3. ลักษณะของสถานที่ place[   ]

 1. ศาลากลาง  7. สถานีรถไฟ

 2. ทีว่่าการอ าเภอ  8. สถานีต ารวจ

 3. ส านักงานขนส่ง  9. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/จังหวัด

 4. ส านักงานทีดิ่น  10. โรงพยาบาล

 5. เทศบาล  11. สถานบริการสาธารณสุข/ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน

 6. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  12. อื่น ๆ ระบุ ............................................

4. สถานทีสั่งเกต
 1. จุดให้บริการ  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร serv[   ]

มีเคร่ืองปรับอากาศหรือไม่  1. ทัง้หมด  2. บางส่วน  3. ไม่มี air1[   ]

 2. ห้องท างาน  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร wroom[   ]

มีเคร่ืองปรับอากาศหรือไม่  1. ทัง้หมด  2. บางส่วน  3. ไม่มี air2[   ]

 2. ทางเดิน  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร walk[   ]

 3. ทีจ่อดรถ  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร park[   ]

 4. ห้องน้ า  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร toil[   ]

มีกล่ินบุหร่ีหรือไม่ 1.มี  2.ไม่มี sodor[   ]

มีก้นบุหร่ีตกหล่นหรือไม่ 1.มี  2.ไม่มี but[   ]

 5. อื่น ๆ ระบ.ุ................................ 1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร oth[   ]
5.การมีป้ายห้ามสูบบุหร่ี

ก. มีป้ายห้ามสูบบุหร่ีทีเ่ห็นได้จากภายนอก หรือไม่
 1. มี เป็นป้ายแบบใด  1. ป้ายถูกกฎหมาย 2. ป้ายรณรงค์ sign1[    ]

กรณีเป็นป้ายรณรงค์ มีลักษณะแบบใด stype1[    ]
 1. มีรูป         อย่างเดียว
 2. มีข้อความอย่างเดียว ภาษา..................... เขียนว่า.........................................lang1[    ]
 3. มีรูปและข้อความ ภาษา....................เขียนว่า................................................lang2[    ]

 2.ไม่มี

แบบสังเกตความร่วมมือในการปฏบิติัตามนโยบายเขตปลอดบหุร่ี โครงการ 
“การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปตัตานีเพื่อการเปล่ียนแปลง”

130 



ส าหรับสถานที่ราชการ

ข. มีป้ายห้ามสูบบุหร่ีติดภายในอาคารสถานทีห่รือไม่
 1. มี เป็นป้ายแบบใด  1. ป้ายถูกกฎหมาย 2. ป้ายรณรงค์ sign2[    ]

กรณีเป็นป้ายรณรงค์ มีลักษณะแบบใด stype2[    ]
 1. มีรูป         อย่างเดียว
 2. มีข้อความอย่างเดียว ภาษา..................... เขียนว่า.........................................lang3[     ]
 3. มีรูปและข้อความ ภาษา....................เขียนว่า................................................lang4[     ]

 2.ไม่มี

6. การมีป้ายพืน้ทีเ่ขตสูบบุหร่ี

ก. มีป้ายพืน้ทีเ่ขตสูบบุหร่ีภายในสถานทีห่รือไม่ sign5[    ]

 1. มี สถานที ่คือ ...........................................................................................................lang5[    ]

ภาษา  1. ไทย  2. อังกฤษ 3. ยาวี

 2.ไม่มี

7.การมีส่ิงของทีเ่กี่ยวกับการสูบบุหร่ี
ก. มีทีเ่ขี่ยบุหร่ีหรือไม่  1. มี  2.ไม่มี ash[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

ข. รอบ ๆ สถานทีม่ีร้านค้าขายบุหร่ีหรือไม่  1. มี  2.ไม่มี sale[   ]

8. การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในทีท่ีห่้ามสูบบุหร่ี

ก. มีการสูบบุหร่ีให้เห็น  1. มี  2.ไม่มี sban[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

ข. มีกล่ินบุหร่ีในสถานทีสั่งเกต  1. มี  2.ไม่มี odor[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

ค. มีก้นบุหร่ีตกหล่นให้เห็น  1. มี  2.ไม่มี butt[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………จ านวนทีพ่บ ………………อัน
9. มีป้ายรณรงค์/ส่ือโครงการทีเ่กี่ยวกับการงดบุหร่ี  1. มี  2.ไม่มี csign[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

10. มีส่ิงของทีเ่ป็นโลโก้ทีบ่อกถึงยี่ห้อบุหร่ี  1. มี  2.ไม่มี logo[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ: 1. หากมีป้ายห้ามสูบบุหร่ี หรือป้ายรณรงค์งดบุหร่ี  ให้ถ่ายรูปป้ายและต าแหน่งทีติ่ดป้ายด้วย 

2. หากมีพืน้ทีเ่ขตสูบบุหร่ี ให้ถ่ายรูปพืน้ทีเ่ขตสูบบุหร่ีด้วย
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ส าหรับสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ

ชื่อผู้เก็บข้อมูล........................................................................ วันทีเ่ก็บข้อมูล................/................../..................

เวลาเร่ิมสังเกต........................................น. เวลาเสร็จส้ินการสังเกต..................................น.

ส่วนที ่1 ลักษณะของสถานทีร่าชการ

1. ชื่อสถานที.่................................................................................................  pid[    ][    ]

2. ทีต้ั่ง  ต าบล........................................................ อ าเภอ............................................................. pcode[   ][   ]

3. ลักษณะของสถานที่ place[   ]

 1. ร้านอาหาร/ภัตตาคาร  10. ร้านสะดวกซ้ือ/อินเตอร์เน็ตคาเฟ่

 2. ร้านกาแฟ/ร้านน้ าขา/ร้านขนม  11. โรงงาน

 3. ร้านขายของช า  12. คิวรถประจ าทาง

 4. โรงแรม/เกสต์เฮ้าส์  13. สถานีขนส่ง

 5. ร้านคาราโอเกะ/ผับ/บาร์  14. สถานีรถไฟ

 6. สปา/นวดแผนไทย/ร้านเสริมสวย  15. สถานทีอ่อกก าลังกาย/สวนสาธารณะ

 7. ร้าค้าหาบเร่/แผงลอย  16. ตลาดสด/ตลาดนัด

 8. ร้านขายยา/คลินิกแพทย์  17. วัด/มัสยิด

 9. ธนาคาร/ห้างสรรพสินค้า  18. อื่น ๆ ระบุ ...........................................

4. สถานทีสั่งเกต

 1. จุดให้บริการ  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร serv[   ]

มีเคร่ืองปรับอากาศหรือไม่  1. ทัง้หมด  2. บางส่วน 3. ไม่มี air1[   ]

 2. ห้องท างาน  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร wroom[   ]

มีเคร่ืองปรับอากาศหรือไม่  1. ทัง้หมด  2. บางส่วน 3. ไม่มี air2[   ]

 2. ทางเดิน  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร walk[   ]

 3. ทีจ่อดรถ  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร park[   ]

 4. ห้องน้ า  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร toil[   ]

มีกล่ินบุหร่ีหรือไม่ 1.มี  2.ไม่มี sodor[   ]

มีก้นบุหร่ีตกหล่นหรือไม่ 1.มี  2.ไม่มี but[   ]

 5. อื่น ๆ ระบ.ุ................................ 1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร oth[   ]

แบบสังเกตความร่วมมือในการปฏบิติัตามนโยบายเขตปลอดบหุร่ี โครงการ 
“การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปตัตานีเพื่อการเปล่ียนแปลง”
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ส าหรับสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ

5.การมีป้ายห้ามสูบบุหร่ี
ก. มีป้ายห้ามสูบบุหร่ีทีเ่ห็นได้จากภายนอก หรือไม่

 1. มี เป็นป้ายแบบใด  1. ป้ายถูกกฎหมาย 2. ป้ายรณรงค์ sign1[    ]

กรณีเป็นป้ายรณรงค์ มีลักษณะแบบใด stype1[    ]

 1. มีรูป         อย่างเดียว

 2. มีข้อความอย่างเดียว ภาษา..................... เขียนว่า.........................................lang1[    ]

 3. มีรูปและข้อความ ภาษา....................เขียนว่า................................................lang2[    ]

 2.ไม่มี

ข. มีป้ายห้ามสูบบุหร่ีติดภายในอาคารสถานทีห่รือไม่

 1. มี เป็นป้ายแบบใด  1. ป้ายถูกกฎหมาย 2. ป้ายรณรงค์ sign2[    ]

กรณีเป็นป้ายรณรงค์ มีลักษณะแบบใด stype2[    ]

 1. มีรูป         อย่างเดียว

 2. มีข้อความอย่างเดียว ภาษา..................... เขียนว่า.........................................lang3[     ]

 3. มีรูปและข้อความ ภาษา....................เขียนว่า................................................lang4[     ]

 2.ไม่มี

6. การมีป้ายพืน้ทีเ่ขตสูบบุหร่ี

ก. มีป้ายพืน้ทีเ่ขตสูบบุหร่ีภายในสถานทีห่รือไม่ sign5[    ]

 1. มี สถานที ่คือ ...........................................................................................................lang5[    ]

ภาษา  1. ไทย  2. อังกฤษ 3. ยาวี

 2.ไม่มี

7.การมีส่ิงของทีเ่กี่ยวกับการสูบบุหร่ี
ก. มีทีเ่ขี่ยบุหร่ีหรือไม่  1. มี  2.ไม่มี ash[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

ข. รอบ ๆ สถานทีม่ีร้านค้าขายบุหร่ีหรือไม่  1. มี  2.ไม่มี sale[   ]

8. การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในทีท่ีห่้ามสูบบุหร่ี

ก. มีการสูบบุหร่ีให้เห็น  1. มี  2.ไม่มี sban[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

ข. มีกล่ินบุหร่ีในสถานทีสั่งเกต  1. มี  2.ไม่มี odor[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

ค. มีก้นบุหร่ีตกหล่นให้เห็น  1. มี  2.ไม่มี butt[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ …………………...….…………………………จ านวนทีพ่บ ………………อัน

ง. มีผู้สูบภายนอกอาคารเรียน  1. มี  2.ไม่มี smoke[   ]
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ส าหรับสถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ

9. มีป้ายรณรงค์/ส่ือโครงการทีเ่กี่ยวกับการงดบุหร่ี  1. มี  2.ไม่มี csign[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

10. มีส่ิงของทีเ่ป็นโลโก้ทีบ่อกถึงยี่ห้อบุหร่ี  1. มี  2.ไม่มี logo[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….
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ส าหรับโรงเรียน

ชื่อผู้เก็บข้อมูล........................................................................ วันทีเ่ก็บข้อมูล................/................../..................

เวลาเร่ิมสังเกต........................................น. เวลาเสร็จส้ินการสังเกต..................................น.

ส่วนที ่1 ลักษณะของสถานทีร่าชการ

1. ชื่อสถานที.่................................................................................................  pid[    ][    ]

2. ทีต้ั่ง  ต าบล........................................................ อ าเภอ............................................................. pcode[   ][   ]

3. ลักษณะของสถานที่ place[   ]

 1. โรงเรียนประถมศึกษา  4. วิทยาลัยอาชีวะ/วิทยาลัยเทคนิค

 2. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  5. มหาวิทยาลัย

 3. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  6. อื่น ๆ ระบ.ุ...............................................

4. สถานทีสั่งเกต

 1. ห้องเรียน  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร serv[   ]

มีเคร่ืองปรับอากาศหรือไม่  1. ทัง้หมด  2. บางส่วน  3. ไม่มี air1[   ]

 2. ห้องพักครู  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร wroom[   ]

มีเคร่ืองปรับอากาศหรือไม่  1. ทัง้หมด  2. บางส่วน  3. ไม่มี air2[   ]

 2. ทางเดิน  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร walk[   ]

 3. ทีจ่อดรถ  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร park[   ]

 4. ห้องน้ า  1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร toil[   ]

มีกล่ินบุหร่ีหรือไม่ 1.มี  2.ไม่มี sodor[   ]

มีก้นบุหร่ีตกหล่นหรือไม่ 1.มี  2.ไม่มี but[   ]

 5. อื่น ๆ ระบ.ุ................................ 1.ในอาคาร  2.นอกอาคาร oth[   ]

5.การมีป้ายห้ามสูบบุหร่ี

ก. มีป้ายห้ามสูบบุหร่ีทีเ่ห็นได้จากภายนอก หรือไม่

 1. มี เป็นป้ายแบบใด  1. ป้ายถูกกฎหมาย 2. ป้ายรณรงค์ sign1[    ]

กรณีเป็นป้ายรณรงค์ มีลักษณะแบบใด stype1[    ]

 1. มีรูป         อย่างเดียว

 2. มีข้อความอย่างเดียว ภาษา..................... เขียนว่า.........................................lang1[    ]

 3. มีรูปและข้อความ ภาษา....................เขียนว่า................................................lang2[    ]

 2.ไม่มี

แบบสังเกตความร่วมมือในการปฏบิติัตามนโยบายเขตปลอดบหุร่ี โครงการ 

“การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปตัตานีเพื่อการเปล่ียนแปลง”
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ส าหรับโรงเรียน

ข. มีป้ายห้ามสูบบุหร่ีติดภายในอาคารสถานทีห่รือไม่

 1. มี เป็นป้ายแบบใด  1. ป้ายถูกกฎหมาย 2. ป้ายรณรงค์ sign2[    ]

กรณีเป็นป้ายรณรงค์ มีลักษณะแบบใด stype2[    ]

 1. มีรูป         อย่างเดียว

 2. มีข้อความอย่างเดียว ภาษา..................... เขียนว่า.........................................lang3[     ]

 3. มีรูปและข้อความ ภาษา....................เขียนว่า................................................lang4[     ]

 2.ไม่มี

6. การมีป้ายพืน้ทีเ่ขตสูบบุหร่ี

ก. มีทีเ่ขี่ยบุหร่ีหรือไม่  1. มี  2.ไม่มี ash[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

ข. รอบ ๆ โรงเรียนมีร้านค้าขายบุหร่ีหรือไม่  1. มี  2.ไม่มี sale[   ]

7.การมีส่ิงของทีเ่กี่ยวกับการสูบบุหร่ี

ก. มีการสูบบุหร่ีให้เห็นในโรงเรียน/สถานศึกษา  1. มี  2.ไม่มี sban[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

ข. มีกล่ินบุหร่ีในโรงเรียน/สถานศึกษา  1. มี  2.ไม่มี odor[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

ค. มีก้นบุหร่ีตกหล่นให้เห็น  1. มี  2.ไม่มี butt[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ……………………………………………………จ านวนทีพ่บ ………………อัน

ง. มีผู้สูบภายนอกอาคารเรียน  1. มี  2.ไม่มี smoke[   ]

8. มีป้ายรณรงค์/ส่ือโครงการทีเ่กี่ยวกับการงดบุหร่ี  1. มี  2.ไม่มี csign[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

9. มีส่ิงของทีเ่ป็นโลโก้ทีบ่อกถึงยี่ห้อบุหร่ี  1. มี  2.ไม่มี logo[   ]

ถ้ามี  คือทีใ่ด ระบุ ………………………………………………………………………………….

10. ณ เวลาทีสั่งเกตเห็นครู/อาจารย์สูบบุหร่ีหรือไม่ tcsm[     ]

 1. เห็น  2.ไม่เห็น

11. ณ เวลาทีสั่งเกตเห็นนักเรียน/นักศึกษาสูบบุหร่ีหรือไม่ stsm[     ]

 1. เห็น  2.ไม่เห็น

12. ณ เวลาทีสั่งเกตเห็นเจ้าหน้าทีสู่บบุหร่ีหรือไม่ sftsm[     ]

 1. เห็น  2.ไม่เห็น

หมายเหตุ: 1. หากมีป้ายห้ามสูบบุหร่ี หรือป้ายรณรงค์งดบุหร่ี  ให้ถ่ายรูปป้ายและต าแหน่งทีติ่ดป้ายด้วย 
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ส าหรับการประเมินต้นทุนเดิม

ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพือ่

การเปล่ียนแปลง” แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ

ส่วนที ่1 ข้อมูลบุคคล

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนที ่3 การรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหร่ี

ส่วนที ่4 ทัศนคติ ความคิดเห็น และการท างานของเจ้าหน้าทีค่วบคุมยาสูบ

ส่วนที ่5 การรณรงค์และการจัดกิจกรรมการควบคุมยาสุบ

ส่วนที ่6 พฤติกรรมการบริโภคบุหร่ี

การตอบแบบสอบถามนี้ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง

ในการตอบค าถามไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน  ข้อมูลทีไ่ด้จากท่าน มีประโยชน์อย่างมากต่อการวิจัยในคร้ังนี้  

และถือเป็นความลับ โดยน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น

ส่วนที ่1 ขอ้มลูบุคคล

1. เพศ sex[    ]
 1. ชาย 2. หญิง

2. อายุ ...................................... ปี age[    ]

3. ศาสนา rel[    ]
 1. อิสลาม  2. พุทธ  3. อื่น ๆ ...................

4. ระดับการศึกษา edu[    ]
 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี

 3. ปริญญาโท  4. ปริญญาเอก

 5. อื่นๆระบ…ุ……………………………………..

5. สถานภาพสมรส status[    ]
 1. โสด 2. สมรส

 3. หม้าย/หย่าร้าง 4. อื่น ๆ ……………………………

7. รายได้ต่อเดือน sala[    ]
 1.  < 8,000 บาท  2. 8,001–10,000 บาท

 3. 10,001–15,000 บาท  4.  15,001–20,000 บาท

 5. 20,001–25,000 บาท  6. > 25,000 บาท

8. ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนของท่าน คือ …………………………………………บาท sala1[    ]

แบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าทีท่ีท่ างานการควบคุมยาสูบ
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ส่วนที ่2 ขอ้มลูเก่ียวกับหน่วยงาน

1. ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………… 

2. อ าเภอ……………………………………………

3. ต าแหน่งงานของท่านคือ………………………………………………………………………….……… pos[    ][    ]

…………………………………………………………………………………………………………………………..

4. บทบาทและหน้าทีรั่บผิดชอบในหน่วยงาน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ท่านมีหน้าทีเ่กี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ

 1. มี 2. ไม่มี

6 ท่านท างานเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบมากี่ปี …………………………………….ปี

7. นโยบายในการควบคุมยาสูบในหน่วยงานของท่างมีอะไรบ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. การควบคุมยาสูบในหน่วยงานของท่านได้รับงบประมาณจากทีใ่ดบ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9. งบประมาณในการควบคุมยาสูบเฉล่ียต่อปีคือ ………………………………………. บาท

10. หน่วยงานท่านมีคนทีท่ างานควบคุมยาสูบจ านวนกี่คน………………………………………คน

11. จ านวนบุคลากรทีท่ างานควบคุมยาสูบในหน่วยงานของท่านมีเพียงพอหรือไม่

 1. มีเพียงพอ

 2. ไม่เพียงพอ

12. หน่วยงานท่านท างานควบคุมยาสูบร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่

 1. มี หากมี คือหน่วยงานใดบ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ไม่มี

12. ปัญหาและอุปสรรคในการท างานควบคุมยาสูบมีอะไรบ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ส่วนที ่3 การรับรู้และการปฏิบัตติามนโยบายเขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

3.1 การปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหร่ีในหน่วยงาน มี ไม่มี

1) ในสถานทีท่ างานของท่านมีป้ายห้ามสูบบุหร่ี c1

2) สถานทีท่ างานของท่านมีทีจ่ัดส าหรับสูบบุหร่ี c2
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3.1 การปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหร่ีในหน่วยงาน มี ไม่มี

3) สถานทีท่ างานของท่าน มีการบังคับใช้นโยบาย c3

ห้ามสูบบุหร่ีอย่างเป็นทางการ ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร

4) สถานทีท่ างานของท่านแสดงป้ายห้ามสูบบุหร่ี มีประชาชน c4

บางส่วนยังสูบบุหร่ีในสถานทีดั่งกล่าว

5) สถานทีท่ างานของท่านแสดงป้ายห้ามสูบบุหร่ี ติดทีป่ระตูทางเข้า c5

3.2 สถานทีต่่อใปนี้อนุญาติให้มีการสูบบุหร่ีในลักษณะใดบ้าง อนุญาติ ไม่อนุญาติ ไม่ทราบ

1) โถงกลาง/ล็อบบี้

2) ห้องเก็บของ

3) ห้องประชุม

4) ห้องทีม่ีแอร์ภายในอาคาร

5) ห้องน้ า

6) ห้องท างานส่วนตัว

7) ห้องพักรวม

8) ทางเดิน/บันได

9) ห้องอาหาร/โรงอาหาร

10) ลานจอดรถ/ทีจ่อดรถ

ส่วนที ่4 ทัศนคต ิความคิดเห็น เก่ียวกับนโยบายเขตปลอดบุหรี่และการท างานของเจ้าหน้าทีค่วบคุมยาสูบ

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

4.1 ทัศนคติ ความคิดเห็น เกี่ยวกับนโยบายเขตปลอดบุหร่ี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

1)  ท่านเห็นด้วยกับกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในอาคารทีเ่ป็นสถานที่

สาธารณะ

2)  ผู้ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีค่วบคุมการบริโภคยาสูบควรได้รับ

การฝึกอบรม เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ
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4.1 ทัศนคติ ความคิดเห็น เกี่ยวกับนโยบายเขตปลอดบุหร่ี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

3)  เจ้าหน้าทีค่วบคุมการบริโภคยาสูบ ไม่จ าเป็นต้องเป็นคนที่

ไม่สูบบุหร่ี

4)  เจ้าหน้าทีค่วบคุมยาสูบ จะต้องมีบทบาทในการให้ค าแนะน า

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เร่ืองบุหร่ีและการเลิกสูบบุหร่ี

5)  ท่านเห็นด้วยกับกฏหมายห้ามจ าหน่ายบุหร่ีให้เด็กอายุ

ต่ ากว่า 18 ปี

6)  ท่านเห็นด้วยกับกฏหมายห้ามโฆษณาบุหร่ีและผลิตภัณฑ์ยาสูบ

7)  การห้ามสูบบุหร่ีในทีส่าธารณะข่วยลดอัตราการสูบบุหร่ี

8)  ท่านเห็นด้วยกับกฎหมายห้ามสูบบุหร่ีในสถานทีบ่ันเทิง 

และสถานทีจ่ าหน่ายอาหรและเคร่ืองด่ืม

9)  ท่านเห็นด้วยกับกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี

4.2 ทัศนคติ ความคิดเห็น ในการท างานของเจ้าหน้าทีค่วบคุมยาสูบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

1) ท่านเห็นว่างานควบคุมยาสูบทีท่่านรับผิดชอบมีความส าคัญ

2) ท่านเห็นว่างานควบคุมยาสูบเป็นงานทีท่้าทายความสามารถ

3) ท่านรู้สึกเบือ่งานควบคุมยาสูบทีท่่านรับผิดชอบอยู่

4) ท่านคิดว่างานทีท่่านรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ต่อการคุ้มครองสุขภาพประชาชนทัว่ไป

5) ท่านคิดว่างานควบคุมยาสูบช่วยลดจ านวนผู้สูบบุหร่ี

6) ท่านคิดว่างานควบคุมยาสูบเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

ส่วนที ่5  การรณรงค์และการจัดกิจกรรมการควบคุมยาสุบ

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงตัวเลือกเดียว 

5.1 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เลิกสูบบุหร่ีภายในองค์กรหรือไม่ d1[    ]

 1. เคยเข้าร่วม 2. ไม่เคยเข้าร่วม
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5.2 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เลิกสูบบุหร่ีภายนอกองค์กรหรือไม่ d2[    ]

 1. เคยเข้าร่วม 2. ไม่เคยเข้าร่วม

5.3 คุณเคยได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ เร่ืองการรณรงค์เลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ d3[    ]

 1. เคยเข้าร่วม 2. ไม่เคยเข้าร่วม

5.4 หน่วยงานของท่านเคยได้จัดอบรมรณรงค์เลิกสูบบุหร่ีหรือไม่ d4[    ]

 1. เคย 2. ไม่เคย

5.5 ข้อเสนอแนะ

1) ด้านนโยบาย

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) ด้านทรัพยากรทีม่ีอยู เช่น งบประมาณ จ านวนคน เครือข่าย วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) ความคิดเห็นทัว่ไป

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

142 



ส าหรับการประเมินต้นทุนเดิม

ส่วนที ่6 พฤตกิรรมการบริโภคบุหรี่

6.1 ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่ (กรณีไมเ่คยสูบ ให้ขา้มไปส่วนที ่6.11) b1[    ]

 1. สูบ  2. ไม่สูบ

6.2 ท่านเร่ิมสูบบุหร่ีครั้งแรกเมื่ออายุ ………………………………….ปี b2[    ][    ]

6.3 เหตุผลหลักทีท่่านสูบบุหร่ีครั้งแรก b5[    ]

 1. อยากรู้/อยากลอง  2. ตามเพือ่น/เพือ่นชวน

 3. เพือ่ให้เพือ่นยอมรับ  4. ลดความเครียด/ผ่อนคลาย

 5. เพือ่ความเท่/อวดเพือ่นต่างเพศ  6. อื่น ๆ ระบ…ุ……................................

6.4 ท่านสูบบุหร่ีมานานเท่าใด………………………………………ปี b6[    ][    ]

6.5 ปัจจุบันท่านซ้ือบุหร่ีอะไรมาสูบบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1  ข้อ) b8[    ]

 1. บุหร่ีซองของไทย  3. ใบจาก/ยาเส้น

 2. บุหร่ีซองน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย  4. บุหร่ีไฟฟ้า

6.6 บุหร่ีทีท่่านสูบมีลักษณะอย่างไร b9[   ][   ][   ]

 1. บรรจุแพ็ค แพ็คละ…………………………………………บาท

 2. บรรจุซอง ซองละ…………………………………………บาท

 3. แบ่งขายเป็นมวน…………………………………….มวน……………………………บาท

6.7 ท่านจ่ายค่าบุหร่ีประมาณ……………………………………….บาทต่อเดือน b10[   ][   ][  ]

6.8 ส่วนใหญ่ท่านซ้ือบุหร่ีจากแหล่งใด b11[    ]

 1. ร้านขายของช า  2. ร้านสะดวกซ้ือ

 3. แผนลอย  4. เอเย่น/ร้านค้าส่ง

 5. ร้านค้าปลอดภาษี  6. อื่นๆระบ…ุ………………….

6.9  ส่วนใหญ่ท่านสูบบุหร่ีเวลาใด b12[    ]

 1. หลังต่ืนนอน  2. หลังอาหารทุกมื้อ

 3. ก่อนนอน  4. เวลาเครียด

 5. ทุกเวลา  5. อื่นระบุ……………………..
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6.10 ท่านมีอาการสุขภาพทีเ่กิดจากสูบบุหร่ีหรือไม่ b13[    ]

 1. ไม่ม/ีเฉย ๆ  2. มีอาการเสียงแหบ

 3. ไอแห้งๆ/จาม  4. ไอมีเสมหะ

 5. อื่นๆระบ…ุ………………………….

6.11 มีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหร่ีหรือไม่ b14[    ]

 1. มี  2. ไม่มี

6.12 ท่านมีเพือ่นสนิทสูบบุหร่ีจ านวน……………………………….คน b15[    ][    ]

6.13 ท่านทราบหรือไม่ว่ามีสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกสูบบุหร่ี b16[    ][    ]

 1. ทราบ  2. ไม่ทราบ b16a[    ][    ]

6.14 ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นรูปบนซองบุหร่ี b17[    ][    ]

 1. กลัว  2. ไม่กลัว  2. เฉยๆ
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ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกในบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ 

1. นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ 
a. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายควบคุมยาสูบในหน่วยงานท่านมีอะไรบ้าง 
b. นโยบายที่น าไปปฏิบัติใช้จริงคืออะไรบ้าง 
c. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว 
d. นโยบายควบคุมยาสูบใดที่ท่านให้ความส าคัญเป็นอับดับต้น ๆ เรียงล าดับจาก 1-10  
e. การสั่งการเพ่ือด าเนินนโยบายเป็นอย่างไร (รับค าสั่งจากใคร) 

2. กลยุทธ์ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
a. กลยุทธ์วัตถุประสงค์ของการท างานเป็นอย่างไร  เช่น การวางแผนงาน รูปแบบการบริหาร

จัดการงานเป็นอย่างไร 
b. วิธีการท างานเป็นอย่างไร เช่น ปฏิบัติตามค าสั่งจากหัวหน้างาน หรือเป็นงานเชิงรุก ก าหนด

ทิศทางการด าเนินงานเอง  
c. การจัดกิจกรรม และการรณรงค์ควบคุมยาสูบในหน่วยงานเป็นอย่างไร  

3. งบประมาณ 
a. การจัดสรรงบประมาณมาใช้เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในหน่วยงาน รวมถึงแหล่งทุนอ่ืน ๆ 

เป็นอย่างไร  
b. ความสอดคล้องของงบประมาณกับการท างานเป็นอย่างไร  

4. เครือข่ายในการท างานควบคุมยาสูบ 
a. การร่วมมือกับภาคีครือข่ายในการท างานควบคุมยาสูบเป็นอย่างไร 

5. การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานกลางที่ดูแลงานด้านควบคุมยาสูบ (กระทรวงสาธารณสุข)  
a. การสนับสนุนจากหน่วยงานกลางเพียงพอหรือไม่อย่างไร   
b. ต้องการให้หน่วยงานกลางสนับสนุนการท างานอย่างไรบ้าง เช่น สนับสนุนงบประมาณเพ่ิม   

การสนับสนุนข้อมูล  การรณรงค์ต่าง ๆ  การฝึกอบรม  เป็นต้น 
6. ปัญหาและอุปสรรคของการท างานด้านควบคุมยาสูบในพื้นที่มีอะไรบ้าง  
7. ข้อเสนอแนะในการท างานควบคุมยาสูบ 
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หน่วยงาน นโนบาย การสั่งการ การน าไปใช้จริง เรียงล าดับ ความคิดเห็น 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 



ส าหรับการประเมินเสริมพลัง

     แบบสอบถามโครงการวิจยัการประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวัดปัตตานีเพ่ือการเปลีย่นแปลง
ค าชีแ้จง  แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโครงการวิจยัการประเมินสถานการณ์ยาสูบจงัหวัดปัตตานีเพื่อการเปล่ียนแปลง

 แบบสัมภาษณ์นีแ้บ่งเป็น 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลบุคคล

ส่วนที่ 2 การรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหร่ี

ส่วนที่ 3 ทัศนคติการรับรู้กฎหมายเขตปลอดบุหร่ี การปฏิบัติงานการควบคุมเขตปลอดบุหร่ี  และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ส่วนที่ 4 สถานการณ์รณรงค์เขตปลอดบุหร่ี

การตอบแบบสอบถามนีผู้้วิจยัขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง

ในการตอบค าถามไม่เกดิผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน  ขอ้มูลที่ได้จากท่าน มีประโยชน์อยา่งมากต่อการวิจยัในคร้ังนี ้ 

และถอืเป็นความลับ โดยน าเสนอในภาพรวมเท่านัน้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคล

1. เพศ sex[   ]
 1. ชาย 2. หญิง

2. อาย ุ...................................... ปี age[   ][  ]

3. ศาสนา rel[   ]
 1. อสิลาม  2. พุทธ  3. อื่น ๆ ...................

4. ระดับการศึกษา edu[   ]
 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี

 3. ปริญญาโท  4. ปริญญาเอก

 5. อื่นๆระบ…ุ……………………………………..

5. สถานภาพสมรส ms[   ]
 1. โสด 2. สมรส

 3. หม้าย/หยา่ร้าง 4. อื่น ๆ ……………………………

6. อายรัุบราชการ……………………………………………………………………….ปี (ปีที่เร่ิมรับราชการจนถงึปีปัจจบุัน) agegv[ ][  ]

7. ท าการด้ายการควบคุมยาสูบมาแล้วกี่ป…ี………………………………………………………...ปี tcwk[  ][  ]

8.หน่วยงาน org[   ]

 1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/จงัหวัด  3. องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น

 2. กระทรวงศึกษาธิการ 4. กรมสรรพสามิต

 5. องค์กรงดเหล้าและบุหร่ี  6. สถานีต ารวจ

 7. อื่นๆระบ.ุ.............................................

แบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ท างานการควบคุมยาสูบ
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9. ท่านสูบบุหร่ีหรือไม่ 

 1. สูบ  2. ไม่สูบ sm[   ]

 3. เคยสูบ ปัจจบุันเลิกสูบบุหร่ีแล้วเป็นระยะเวลา...............เดือน……..........ปี

9. ท่านสูบบุหร่ีมานานเท่าใด………………………………………ปี smtm[  ][  ]

ส่วนที่ 2 การรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว 

2.1 การปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหร่ีในหน่วยงาน ใช่ ใช่

1) ในสถานที่ท างานของท่านมีป้ายห้ามสูบบุหร่ี

2) สถานที่ท างานของท่านจดัเขตปลอดบุหร่ี

3) สถานที่ท างานของท่าน มีการบังคับใช้นโยบายห้ามสูบบุหร่ีในหน่วยงาน 

4) ท่านพบเห็นประชาชนบางคนสูบบุหร่ีในสถานที่ห้ามสูบบุหร่ีในที่ท างานของท่าน

ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ การปฏิบัติงานการควบคุมเขตปลอดบุหรี่  และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว 

5=เห็นด้วยมากที่สุด      4=เห็นด้วย          3=ไม่แน่ใจ           2=ไม่เห็นด้วย         1= ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

3.1 ทัศนคติการรับรู้กฎหมายเขตปลอดบุหร่ี 5 4 3 2 1

1)  ห้ามสูบบุหร่ีในอาคารที่เป็นสถานที่สาธารณะ

2)  ห้ามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง

3)  ห้ามสูบบุหร่ีในร้านอาหาร

4)  กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหร่ี

5)  ห้ามจ าหน่ายบุหร่ีให้เด็กอายตุ่ ากว่าเกณฑ์

6)  ห้ามโฆษณาบุหร่ีและผลิตภัณฑ์ยาสูบ

3.2 ทัศนคติการปฏิบัติงานการควบคุมเขตปลอดบุหร่ี 5 4 3 2 1

1)  งานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นงานที่ยาก

2)  หน่วยงานของท่านต้องการการสนับสนุน

กจิกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ

3)  ตัวท่านมีความส าคัญกบัการท างานด้านการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบ
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3.2 ทัศนคติการปฏิบัติงานการควบคุมเขตปลอดบุหร่ี 5 4 3 2 1

4) ท่านรู้สึกว่างานด้านควบคุมยาสูบเป็น

งานที่มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติมาก

5)  ท่านได้น าความรู้ใหม่ๆ/ความคิดใหม่ๆ

มาใช้ในงานควบคุมการบริโภคยาสูบเสมอ

6)  ถา้มีโอกาสท่านอยากเปล่ียนงานด้านการควบคุม

การบริโภคยาสูบเนือ่งจากงานนีท้ าได้ยาก 

7)  งานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ

เป็นงานที่ต้องให้ความส าคัญในการด าเนินงาน

3.3 ทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 5 4 3 2 1

1)  ผู้ที่ได้รับควันบุหร่ีมีโอกาสเส่ียงเป็นโรคมะเร็งปอด

2)  กน้กรองของบุหร่ีสามารถลดอนัตรายของบุหร่ีได้

3)  การสูบบุหร่ีท าให้มีความมัน่ใจในตนเองมากยิ่งขึ้น

4) การสูบบุหร่ีท าให้คนใกล้ชิดเกดิความร าคาญ

5)  การสูบใบจาก/ยาเส้นอนัตรายน้อยกว่าการสูบบุหร่ี

6)  การที่ผู้หญิงสูบบุหร่ีเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม

7)  การที่ผู้ชายสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติที่พบเห็นได้ทั่วไป

8)  การสูบบุหร่ีเป็นการท าลายบุคลิกภาพของตนเอง

ส่วนที่ 4   สถานการรณรงค์เขตปลอดบุหรี่

ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตัวเลือกที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว 

4.1 ท่านเห็นป้ายหรือขอ้ความรณรงค์งดสูบบุหร่ีขนาดใหญ่ที่

สังเกตเห็นได้ชัดในจงัหวัดปัตตานีหรือไม่ sign[   ]

 1. เคยเห็น  2. ไม่เห็น

ถา้เห็น ท่านเห็นที่ใด ระบุ ...................................................................

4.2 ท่านได้รับรู้ขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกบัพิษภัยบุหร่ีและสถานที่ปลอดบุหร่ีที่ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) rd[   ]

 1. วิทยุ  4. หนังสือพิมพ์ tv[    ]

 2. โทรทัศน์  5. อื่นๆระบ…ุ………………………………………… in[   ]

 3. อนิเตอร์เน็ต np[   ]

"ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาให้ข้อมูล"
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ประเด็นในการสนทนากลุ่ม 

1. ทบทวนกิจกรรม/ประสบการณ์การท างานตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้ กฎหมาย 
และการณรงค์เก่ียวกับการบริโภคยาสูบในพื้นที่ 
- กิจกรรม/โครงการที่รับมาจากส่วนกลาง 
- กิจกรรม/โครงการที่พ้ืนที่ด าเนินการเอง 

2. ความส าเร็จในการด าเนินงาน (กิจกรรม/โครงการ) ที่ผ่านมา 
- กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินงานได้เป็นผลส าเร็จ 
- พ้ืนที่ทราบได้อย่างไรว่ากิจกรรม/โครงการประสบความส าเร็จ 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน 

3. การด าเนินที่ผ่านมามีจุดแข็ง  จุดอ่อน  (จุดอ่อน หมายความรวมถึง ข้อจ ากัด ปัญหา และอุปสรรค)  
- การวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งในการด าเนินงาน 
- มองพ้ืนที่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เข้ามามีผลต่อจุดแข็งและจุดอ่อนในการด าเนินงาน

ของพ้ืนที่ 

4. อะไรคือเป้าหมายในการด าเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบของพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  
- เป้าหมายระยะสั้น 1 ปี 
- เป้าหมายระยะกลาง 5 ป ี
- เป้าหมายระยะยาว มากกว่า  5 ปี 

5. กลยุทธ์/แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ในการด าเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

- ใคร (หน่วยงานที่รับผิดชอบ)  ท าอะไร (กิจกรรม/โครงการ)  ที่ไหน (พ้ืนที่เป้าหมาย)  
อย่างไร (วิธีการด าเนินงานเบื้องต้น) 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบของพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 

7. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  
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ภาพกิจกรรมในการด าเนินโครงการ  ปี 2554 - 2555 

  
ประชุมเจ้าหน้าภาคสนามที่ลงพ้ืนเก็บข้อมูล วันที่ 3 ธันวาคม 2554 

  

การจัดเตรียมแบบสอบถาม สมุดโน้ตและปากกาส าหรับแจกผู้ถูกสัมภาษณ์ 

  

  

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
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ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานี่ต่าง ๆ 

  
ป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณร้านขายของช า ป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณร้านน  าชา 

  
ป้ายห้ามสูบบุหรี่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ 
ป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณหน้าห้องน  าชาย 

  

ป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารที่ว่าการอ าเภอ
ทุ่งยางแดง 

ป้ายหามสูบบุหรี่บริเวณโรงพยาบาลกะพ้อ 

  

ประชุมคณะวิจัยในการปรับปรุงแบบสอบถาม     
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การจัดประชุมการประเมินต้นทุนเดิม วันที่ 13 มกราคม 2555 

  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

หัวหน้าโครงการกล่าวชี แจงโครงการ 

  
อภิปรายกลุ่มย่อยจากส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอและจังหวัด 
อภิปรายกลุ่มย่อยเจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานี

ต ารวจภูธร 

  

อภิปรายกลุ่มย่อยจากโรงพยาบาล อภิปรายกลุ่มย่อยจากองค์กรปกครองท้องถิ่น 
และภาคส่วนอ่ืนๆ 
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การประเมินเสริมพลัง วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 

 

  

การให้ความรู้ประเมินเสริมพลังในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 

  

  

การอภิปรายกลุ่มย่อยในการประเมินเสริมพลัง วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 
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ภาพกิจกรรมในการด าเนินโครงการ  ปี 2556 

  

  

  

ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในปีที่ 2 
  

  

หัวหน้าโครงการให้สัมภาษณ์ทางรายการวิจัยสถาบัน สถานีวิทยุ มอ.ปัตตานี 107.25 MHz.         
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 
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ภาคผนวก ง 

1.ผลการศึกษาจากการส ารวจในรอบแรก ปี 2555 

การน าเสนอผลการวิจัย  แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ผลการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ 2) ผลการสังเกตการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  สถานประกอบ/สถานสาธารณะ 
โรงเรียน และสถานที่ราชการ 3) ผลการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรที่ท างานด้าน
ควบคุมยาสูบของจังหวัดปัตตานี 

1.1   ผลการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

1.1.1 ข้อมูลบุคคลและเศรษฐานะ   

1)  กลุ่มประชาชนทั่วไป 

  จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล าเนา อยู่ในจังหวัดปัตตานีหรือ
อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี  จ านวน 442 คน ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอยู่ ในอ าเภอปะนา
เระ ร้อยละ 12 รองลงมาอ าเภอสายบุรี ร้อยละ 10.9 และอ าเภอโคกโพธิ์  คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามล าดับ 

ประชาชนทั่วไปเป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 61.5 มีอายุเฉลี่ย 34.6  12.1 ปี กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาตรี /ปริญญาตรี  ร้อยละ 50.9  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 83.5 ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่นับถือศาสนาอิสลาม  จบการศึกษาระดับชั้นศาสนา คือ ตาดีกา ร้อยละ 26.4 รองลงมา คือ  มูตา
วัตซิ เตาะ ร้อยละ 24.5 และซานาวี  ร้อยละ 19 กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพแต่งงานแล้ว ร้อยละ 61 
รองลงมา คือ โสด ร้อยละ 34.2  มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 37 .1 รองลงมา คือ ค้าขาย ร้อยละ 18.3 และอ่ืน 
ๆ เช่น แม่บ้าน หรือว่างงาน ร้อยละ 7.7  ส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ  5,000 บาทต่อ
เดือน ร้อยละ 34.3 รองลงมา คือ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 37 และ 10,001-15,000 บาทต่อ
เดือน ร้อยละ 16.7  ส าหรับรายจ่าย มีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 6,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 13 ระบุ
ว่ามีโรคประจ าตัว ดังแสดงในตารางท่ี ง-1  

2) กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 

กลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่รัฐที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดปัตตานีหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี  
จ านวน 270 คน ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ อยู่ในอ าเภอเมือง ร้อยละ 15.6 รองลงมา อ าเภอหนองจิก 
และกะพ้อ ร้อยละ 11.9 และอ าเภอยะรัง 10.4 กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเป็นชาย ร้อยละ 57 มีอายุโดยเฉลี่ย  
33.7 8.1  ปี  โดยจบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีหรือ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 73 รองลงมา   
รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 15.6 เจ้าหน้าที่รัฐ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 58.5 ในกลุ่ม
ตัวอย่างที่นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดับชั้นศาสนา คือ  มูตาวัตซิเตาะ  ร้อยละ 30.8 รองลงมา 
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คือ ตาดีกา ร้อยละ 30.1 และ  ซานาวี ร้อยละ 14 กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพแต่งงานแล้ว ร้อยละ 51.1 
รองลงมา คือ โสด ร้อยละ 44.8 ส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือน 10,001-15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ  31.5 
รองลงมา คือ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 23.7  ส าหรับรายจ่าย มีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 10,000 บาท
ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10.7 ระบุว่ามีโรคประจ าตัว 

3) กลุ่มผู้ประกอบการ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดปัตตานีหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี จ านวน 
250 คน ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยในอ าเภอเมือง และอ าเภอหนองจิก ร้อยละ 15.2 รองลงมา 
อ าเภอโคกโพธิ์ ร้อยละ 10.4 และอ าเภอยะหริ่ง อ าเภอปะนาเระ  และสายบุรี ร้อยละ ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 59.2  มีอายุโดยเฉลี่ย  38.1 ± 12.84 จบการศึกษาในระดับสูงสุด คือ ต่ ากว่า
อนุปริญญาตรี ร้อยละ  67.2 รองลงมา  ระดับอนุปริญญาตรี/ปริญญาตรี  ร้อยละ 31.6 ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 81.4 ในกลุ่มตัวอย่างท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดับชั้นศาสนา คือ  ตาดี
กา ร้อยละ 34.2 รองลงมา คือ อิบตีดาอี ร้อยละ 19.9 และ มูตาวัตซิเตาะ ร้อยละ 19.4 ปี  กลุ่มตัวอย่างมี
สถานภาพแต่งงานแล้ว ร้อยละ 68.4 รองลงมา คือ โสด ร้อยละ 24.4   ส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือน 5,000-
10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ  36.6 รองลงมา คือ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 23.6  ส าหรับ
รายจ่าย มีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 8,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 22.8 ระบุว่ามีโรคประจ าตัว  

4) กลุ่มนักเรียน 

กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดปัตตานีหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี  จ านวน 700 
คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง ร้อยละ 20.4 รองลงมา คือ  อ าเภอยะรัง และอ าเภอมายอ ร้อยละ 

8.7 และ  อ าเภอมายอ และอ าเภอยะหริ่ง  ร้อยละ 8.3 ส่วนใหญ่เป็นเพศ มีอายุเฉลี่ย 16.2  1.7 ปี ส่วน
ใหญ่ก าลังศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 93.8 รองลงมา  อนุปริญญาตรีหรือปริญญาตรี ร้อย
ละ 6.2  โดยกลุ่มนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 81.4  กลุ่มตัวอย่างท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  
จบการศึกษาระดับชั้นศาสนา คือ  มูตาวัตซิเตาะ ร้อยละ 45.5 รองลงมา  ตาดีกา ร้อยละ 24.3  ค่าใช้จ่าย
ต่อวันของกลุ่มตัวอย่างมีค่ามัธยฐาน คือ 40 บาท 

5) กลุ่มผู้น าศาสนา 

กลุ่มผู้น าศาสนา  ส ารวจโดยสัมภาษณ์ผู้น าศาสนาที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดปัตตานีหรืออาศัยอยู่ใน
จังหวัดปัตตานี ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่มาจากอ าเภอหนองจิก ร้อยละ 23 รองลงมา อ าเภอเมือง 
ร้อยละ 18 และ อ าเภอมายอ อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอยะรัง อ าเภอสายบุรี อ าเภอปะนาเระ และอ าเภอกะพ้อ 

มีร้อยละเท่ากันคือ ร้อยละ 7 ผู้น าศาสนาส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 99 มีอายุเฉลี่ย 47.1  13.0 ปี จบ
การศึกษาในระดับสูงสุด คือ  ต่ ากว่าอนุปริญญาตรี ร้อยละ 57.8 รองลงมา คือ อนุปริญญาตรี/ปริญญาตรี 
ร้อยละ 36.7 โดยกลุ่มผู้น าศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ  93 ในกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนา
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อิสลาม จบการศึกษาระดับชั้นศาสนา คือ   มูตาวัตซิเตาะ  ร้อยละ 54 รองลงมา ไม่ได้เรียน ร้อยละ 18.4 
และ  อิบตีดาอี ร้อยละ 16.1 กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพแต่งงานแล้ว ร้อยละ 84 รองลงมา คือ โสด ร้อยละ  
11.7 มีอาชีพรับจ้างร้อยละ 28 รองลงมา คือ เกษตรกรรม ร้อยละ 22.6 ธุรกิจส่วนส่วนตัว ร้อยละ 17.2 
และค้าขาย ร้อยละ 11.8 ส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือน 5,000-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ  49.5 รองลงมา 
คือ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 23.7  ส าหรับรายจ่าย มีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 7,000 บาทต่อเดือน 
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 14.8 ระบุว่ามีโรคประจ าตัว 

6) กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

ในภาพรวม  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมาจากอ าเภอเมือง ร้อยละ 15.4 รองลงมา 
อ าเภอหนองจิก ร้อยละ  10 และ อ าเภอปานาเระ  ร้อยละ 8.8 ส่วนใหญ่เป็นชาย  ร้อยละ 56.8 มีอายุโดย

เฉลี่ย 28.413.7 ปี จบการศึกษาในระดับสูงสุด คือ   ต่ ากว่าอนุปริญญาตรี ร้อยละ 31.9 รองลงมา   
อนุปริญญาตรี/ปริญญาตรี ร้อยละ 26.7 ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 78.6 ส าหรับผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดับชั้นศาสนา คือ   มูตาวัตซิเตาะ ร้อยละ 34.8 รองลงมา คือ ตาดีกา ร้อย
ละ 26.2 และ  ซานาวี ร้อยละ 14.3 กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 59.5 รองลงมา คือ 
แต่งงาน ร้อยละ 37.4 ส่วนใหญ่อาชีพอยู่ในกลุ่มอ่ืน ๆ คือ นักเรียน /นักศึกษา ร้อยละ  40.7 ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มรายได้ 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 52.5 รองลงมา คือ 10,001-15,000 ร้อยละ 20.7 มีรายจ่ายต่อ
เดือน ค่ามัธยฐาน คือ  4,000 บาท กลุ่มตัวอย่างระบุว่ามีโรคประจ าตัวร้อยละ 16 
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ตารางที่ ง-1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

1. อ าเภอ 
       เมือง 29 (6.6) 42 (15.6) 38 (15.2) 144 (20.6) 18 (18) 271 (15.4) 

 ทุ่งยางแดง 36 (8.1) 19 (7) 10 (4) 33 (4.7) 6 (6) 104 (5.9) 
 โคกโพธ์ิ 46 (10.4) 14 (5.2) 26 (10.4) 42 (6) 5 (5) 133 (7.5) 
 มายอ 21 (4.8) 17 (6.3) 19 (7.6) 58 (8.3) 7 (7) 122 (6.9) 
 หนองจิก 35 (7.9) 32 (11.9) 38 (15.2) 49 (7) 23 (23) 177 (10) 
 ยะหริ่ง 34 (7.7) 24 (8.9) 20 (8) 58 (8.3) 7 (7) 143 (8.1) 
 ยะรัง 31 (7) 28 (10.4) 16 (6.4) 61 (8.7) 7 (7) 143 (8.1) 
 ปะนาเระ 53 (12) 23 (8.5) 20 (8) 52 (7.4) 7 (7) 155 (8.8) 
 สายบุร ี 48 (10.9) 19 (7) 20 (8) 52 (7.4) 7 (7) 146 (8.3) 
 กะพ้อ 36 (8.1) 32 (11.9) 17 (6.8) 58 (8.3) 7 (7) 150 (8.5) 
 แม่ลาน 37 (8.4) 8 (3) 15 (6) 49 (7) 1 (1) 110 (6.2) 
 ไม้แก่น 36 (8.1) 12 (4.4) 11 (4.4) 44 (6.3) 5 (5) 108 (6.1) 
2. เพศ 

      
 ชาย 272 (61.5) 154 (57) 102 (40.8) 374 (53.4) 99 (99) 

1001 
(56.8) 

   หญิง 170 (38.5) 116 (43) 148 (59.2) 326 (46.6) 1 (1) 761 (43.2) 
3. อาย ุ             
    < 18 23 (5.3) 0 (0) 10 (4) 667 (97.5) 0 (0) 700 (40.3) 
    19-35 236 (54.3) 181 (67) 105 (42) 17 (2.5) 22 (22.7) 561 (32.3) 
    >35 176 (40.5) 89 (33) 135 (54) 0 (0) 75 (77.3) 475 (27.4) 
    เฉลี่ย (SD) 34.6 (12.1) 33.7 (8.1) 38.1 (12.8) 16.2 (1.7) 47.1 (13) 28.4 (13.7) 
4. ศาสนา 

      
 อิสลาม 369 (83.5) 158 (58.5) 195 (78) 569 (81.4) 93 (93) 

1384 
(78.6) 

 พุทธ และอื่นๆ 73 (16.5) 112 (41.5) 55 (22) 130 (18.6) 7 (7) 377 (21.4) 
5. ระดับการศึกษา 

         ประถมศึกษาหรือต่ า
กว่า 82 (18.7) 0 (0) 44 (17.6) 191 (27.4) 23 (25.6) 340 (19.5) 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 57 (13) 9 (3.3) 45 (18) 0 (0) 9 (10) 120 (6.9) 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 121 (27.6) 42 (15.6) 79 (31.6) 0 (0) 20 (22.2) 262 (15) 
   อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 45 (10.3) 22 (8.1) 20 (8) 464 (66.5) 7 (7.8) 558 (31.9) 
 ปริญญาตร/ีสูงกว่า 134 (30.5) 197 (73) 62 (24.8) 43 (6.2) 31 (34.4) 467 (26.7) 
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ตารางที่ ง-1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

   5.1 นับถือศาสนาอิสลาม             
        ไม่ได้เรียน 46 (16.8) 17 (11.9) 24 (12.2) 57 (10.5) 16 (18.4) 160 (12.9) 
        ตาดีกา 72 (26.4) 43 (30.1) 67 (34.2) 134 (24.6) 10 (11.5) 326 (26.2) 
        อิบตีดาอ ี 36 (13.2) 19 (13.3) 39 (19.9) 39 (7.2) 14 (16.1) 147 (11.8) 
        มูตาวัตซิเตาะ 67 (24.5) 44 (30.8) 38 (19.4) 237 (43.5) 47 (54) 433 (34.8) 
        ซานาว ี 52 (19) 20 (14) 28 (14.3) 78 (14.3) 0 (0) 178 (14.3) 
6. สถานภาพสมรส             

    โสด 150 (34.2) 121 (44.8) 61 (24.4) 700 (100) 11 (11.7) 
1043 
(59.5) 

    แต่งงาน 267 (61) 138 (51.1) 172 (68.8) 0 (0) 79 (84) 656 (37.4) 
    ม่าย/หย่าร้าง 21 (4.8) 11 (4.1) 17 (6.8) 0 (0) 4 (4.3) 53 (3) 
7. อาชีพ             
    เกษตรกรรม 36 (8.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 21 (22.6) 57 (3.2) 
    ประมง 15 (3.4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2.2) 17 (1) 
    รับจ้าง 164 (37.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 26 (28) 190 (10.8) 
    ค้าขาย 81 (18.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 11 (11.8) 92 (5.2) 
    ธุรกิจส่วนตัว 48 (10.9) 0 (0) 250 (100) 0 (0) 16 (17.2) 314 (17.9) 
    รับราชการ 30 (6.8) 270 (100) 0 (0) 0 (0) 10 (10.8) 310 (17.7) 
    นักเรียน/นักศึกษา 15 (3.4) 0 (0) 0 (0) 700 (100) 0 (0) 715 (40.7) 
    พนักงานบริษัท/ลูกจ้างรัฐ 19 (4.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 19 (1.1) 
    แม่บ้าน/อื่น ๆ 34 (7.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (7.5) 41 (2.3) 
8. รายรับต่อเดือน             
     5000 บาท 148 (34.3) 10 (3.7) 41 (16.7) 700 (100) 15 (16.1) 914 (52.5) 
    5001-10000 บาท 160 (37) 64 (23.7) 90 (36.6) 0 (0) 46 (49.5) 360 (20.7) 
    10001-15000 บาท 72 (16.7) 85 (31.5) 58 (23.6) 0 (0) 22 (23.7) 237 (13.6) 
    15001-20000 บาท 19 (4.4) 48 (17.8) 18 (7.3) 0 (0) 8 (8.6) 93 (5.3) 
    20001-25000 บาท 23 (5.3) 36 (13.3) 14 (5.7) 0 (0) 1 (1.1) 74 (4.3) 
    > 25000 10 (2.3) 27 (10) 25 (10.2) 0 (0) 1 (1.1) 63 (3.6) 
9. รายจ่ายต่อเดือน             
    มัธยฐาน 6000 10000 8000 40 7000 4000) 
    พิสัย (ต่ าสุด, สูงสุด) (4800,10000) (7000,15000) (5000,12000) (30,50) (5000,10000) (50,9000) 
10. โรคประจ าตัว             
    ม ี 57 (13) 29 (10.7) 57 (22.8) 0 26 (26) 169 (16) 
    ไม่ม ี 380 (87) 241 (89.3) 193 (77.2) 0 74 (74) 888 (84) 

  



161 

 1.1.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่  

1) ประชาชนทั่วไป 

จากตารางท่ี ง-2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างประชาชนทั่วไปสูบบุหรี่ ร้อยละ 
36.2 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อยละ 5.4 ส าหรับกลุ่มที่เคยสูบแต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่มี
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 0.5 ปี  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาค านวณ คือ 

184 ราย ในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรก เมื่ออายุเฉลี่ย 18  4 ปี โดยเมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่าส่วน
ใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ  16-20 ปี ร้อยละ 45.6 รองลงมา คือ ต่ ากว่า 16 ปี ร้อยละ 33.1 บุหรี่ที่สูบ
เป็นครั้งแรก คือ บุหรี่ที่ผลิตจากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมา คือ ใบจากหรือยาเส้นมวนเอง   
ร้อยละ 28.4 และบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 16.4 โดยแหล่งบุหรี่ที่ได้รับในการสูบบุหรี่ครั้ง
แรก คือ เพื่อนให้ ร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ ซื้อเอง ร้อยละ  35.3 ส่วนใหญ่เหตุผลที่ กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบ
บุหรี่ คือ อยากรู้อยากลอง ร้อยละ 57.9 รองลงมา คือ ตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ร้อยละ 19.7 และเพ่ือลด

ความเครียด ร้อยละ  15.3 อายุเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า  คือ 20.5  5.4 ปี เมื่อจัดกลุ่ม
อายุ พบว่า ส่วนใหญ่สูบบุหรี่เป็นประจ าในกลุ่มอายุ 20 ปีหรือต่ ากว่า ร้อยละ 60.2 โดยระยะเวลาของการ

สูบบุหรี่เป็นประจ าเฉลี่ย 16.9  12.8 ปี เมื่อจัดกลุ่มระยะเวลาการสูบบุหรี่เป็นประจ า พบว่า มากกว่าครึ่ง 
(58.9%) สูบบุหรี่มากกว่า 10 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซื้อบุหรี่ไทย ร้อยละ 69.6 หากซื้อเป็นมวน 
ส่วนใหญ่ซ้ือครั้งละ 3 มวนขึ้นไป ร้อยละ 87.5 จ านวนเงินที่ซื้อบุหรี่เป็นมวนต่อครั้ง 11 บาท ขึ้นไป ร้อยละ 
82.2 ราคาที่ซ้ือต่อซอง  60 บาทหรือต่ ากว่า ร้อยละ 91.3  ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทย ส่วนใหญ่ซื้อจากร้าน
ขายของช า ร้อยละ 87.6 กลุ่มตัวอย่างซื้อบุหรี่มาเลเซีย ร้อยละ 40.2  โดยส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ  3 มวนขึ้นไป 
ร้อยละ 68.8  ปริมาณเงินที่ซื้อต่อครั้งคือ 10 บาทขึ้นไป ร้อยละ 60 ปริมาณเงินที่ซื้อต่อซองมีราคา 25 
บาทข้ึนไป ร้อยละ 59.6 ราคาที่ซ้ือต่อแพ็คคือ 50 บาทขึ้นไป ร้อยละ 70  แหล่งที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย คือ  
ร้านขายของช า ร้อยละ 72.4  รองลงมา ร้านค้าปลอดภาษี  ร้อยละ 14.5 และ เอเย่นหรือร้านค้า ร้อยละ 
6.6  ส่วนเหตุผลที่ซื้อบุหรี่  คือ ราคาถูก ร้อยละ 61.7 รองลงมา คือ หาซื้อได้ง่าย  21  ส่วนระยะเวลาที่สูบ
บุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย มากกว่าครึ่งสูบมาแล้วเกินกว่า   1 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 59.2 กลุ่มตัวอย่างสูบ
ใบจาก ร้อยละ 44.2  โดยส่วนใหญ่ซื้อในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 66.7  กลุ่มตัวอย่างสูบยา
เส้น ร้อยละ 38.4 โดยส่วนใหญ่ซื้อในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 66.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบ
บุหรี่ ทุกวัน ร้อยละ 85.5 ในกลุ่มท่ีระบุว่าสูบบุหรี่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบวันละ 10 มวนหรือต่ ากว่า ร้อยละ 
71.4 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าสูบบุหรี่ไม่ทุกวัน มากกว่าครึ่ง สูบบุหรี่ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป (ร้อยละ 60) 
โดยจ านวนมวนที่สูบต่อวัน คือ มากกว่า 3 มวนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 66.7 ส่วนเวลาที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่
ระบุว่า หลังอาหารทุกม้ือ  ร้อยละ 42. 1 รองลงมา คือ สูบบุหรี่ ทุกเวล าหรือ ไม่แน่นอน  ร้อยละ 35.7  
สถานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่าสูบ ทุกที่ที่มีโอกาส  ร้อยละ 38.2 รองลงมา คือ   นอกบ้าน  ร้อยละ 3 4.7 
และ  ในบ้าน ร้อยละ 15. 6 กลุ่มตัวอย่างระบุว่าก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ทุก
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ครั้ง ร้อยละ 61.2 สังเกตบางครั้ง ร้อยละ 29.4  หากพบเห็นป้ายห้ามสูบโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ 
ร้อยละ 85.5 โดยค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ส าหรับการซื้อบุหรี่ อยู่ที่ต่ ากว่า 200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 63. 9 มัธย
ฐาน เท่ากับ 140 บาท ประชาชนส่วนใหญ่เคยเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 65.5 ในกลุ่มของผู้ที่เคยเลิกสูบบุหรี่ 
ส่วนใหญ่ระบุว่าเลิกมาแล้ว 3 ครั้งหรือต่ ากว่า  ร้อยละ 85.6  มากกว่าครึ่งเลิกสูบบุหรี่มาแล้วมากกว่า  6 
เดือน (ร้อยละ 54.3)  โดยมีค่ามัธยฐานของการเลิกสูบบุหรี่ที่ระยะเวลา 8 เดือน โดยส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่
ด้วยตนเอง ร้อยละ 93.3 ด้วยเหตุผล คือ เพื่อคนในครอบครัว ร้อยละ  52.4 รองลงมา คือ มีปัญหาด้าน
สุขภาพ ร้อยละ  28.6 ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอา การที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 58.6 ส าหรับผู้ที่
ระบุว่ามีอาการจากการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่อาการที่พบ คือ ไอมีเสมหะในคอ   ร้อยละ 51 และ  ไอแห้ง ๆ  
ร้อยละ 27.5 กลุ่มตัวอย่างทราบสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ  12.4 เท่านั้น  
เมื่อถามถึงรู้สึกเม่ือเห็นรูปภาพบนซองบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่ารู้สึกกลัว ร้อยละ 47.5 รองลงมา คือ เฉย ๆ 
ร้อยละ 44.8 

ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีเพ่ือนสนิทที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ (ร้อย
ละ 51.8) รองลงมา มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ 5 คนหรือต่ ากว่า ร้อยละ 30.1 และมีมากกว่า 5 คนขึ้นไป ร้อยละ  
18.1 โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ คือ 4 คน 

กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป  ระบุว่านอกเหนือจากตนเองยังคงมีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบ
บุหรี่ ร้อยละ 40.7 ในกลุ่มท่ีระบุว่ามีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่ มากกว่าครึ่งหนึ่งมีจ านวนคนที่สูบบุหรี่ใน
บ้าน 1 คน (ร้อยละ 58.2) และระบุว่าบุคคลในบ้านที่สูบบุหรี่ คือ พ่อหรือพ่ีชาย ร้อยละ 87.1 กลุ่มตัวอย่าง
มีญาติไปท างานที่ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 15.4 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไป
ท างานในประเทศมาเลเซีย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 ญาติที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย คือ พี่ชาย /
น้องชายปู่ ร้อยละ 55.8                                           

2) กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 

กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐสูบบุหรี่ ร้อยละ 23 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อย  8.9 ส าหรับ
กลุ่มท่ีเคยสูบแต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 2.5 ปี  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาค านวณ คือ 87 

ราย ในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรก เมื่ออายุเฉลี่ย 18.9  4.3 ปี โดยเมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่ากว่า
ครึ่งหนึ่งเริ่มสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 16-20 ปี ร้อยละ 52.4  รองลงมา คือ ต่ ากว่า 16 ปี ร้อยละ 25 บุหรี่ที่สูบ
เป็นครั้งแรก คือ บุหรี่ที่ผลิตจากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 66.3 รองลงมา คือ ใบจากหรือยาเส้นมวนเอง   
ร้อยละ 31.4 และบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 1.2 โดยแหล่งบุหรี่ที่ได้รับในการสูบบุหรี่ครั้ง
แรก คือ เพื่อนให้ ร้อยละ 65.1 รองลงมา คือ ซื้อเอง ร้อยละ  24.4 ส่วนใหญ่เหตุผลที่ กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบ
บุหรี่ คือ อยากรู้อยากลอง ร้อยละ 62.8 รองลงมา คือ ตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน และเพ่ือลดความเครียด 

ร้อยละเท่ากัน คือ 14  อายุเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า  คือ 21.4  4.3 ปี เมื่อจัดกลุ่มอายุ 
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พบว่า ครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่เป็นประจ าในกลุ่มอายุ  20 ปีหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 51.3) โดยระยะเวลาของการสูบ

บุหรี่เป็นประจ าเฉลี่ย 14.6  7.3 ปี เมื่อจัดกลุ่มระยะเวลาการสูบบุหรี่เป็นประจ า พบว่า มากกว่าครึ่ง 
(56.5%) สูบบุหรี่มากกว่า 10 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซื้อบุหรี่ไทยมาสูบ ร้อยละ 79.3 หากซื้อเป็น
มวน ส่วนใหญ่ ซ้ือครั้งละ 3 มวนหรือน้อยกว่า ร้อยละ 92.9 โดยมีค่ามัธยฐานของจ านวนมวนที่ซื้ออยู่ที่  2 
มวนต่อครั้ง  จ านวนเงินที่ซื้อ บุหรี่เป็นมวนต่อครั้ง  ต่ ากว่า 10 บาท ร้อยละ 72.7 โดยค่ามัธยฐานของ
จ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้ง คือ  4 บาท  หากซื้อบุหรี่เป็นซอง ราคาที่ซ้ือต่อซอง  60 บาทหรือน้อยกว่า  ร้อยละ 
87.5 (มัธยฐาน คือ  60 บาท)  ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทย ส่วนใหญ่ซื้อจาก ร้านขายของช า ร้อยละ 82.3 
รองลงมา คือ ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 11.3  กลุ่มตัวอย่างซื้อบุหรี่มาเลเซียมาสูบ ร้อยละ 16.1 โดยส่วนใหญ่
ซื้อครั้งละ 1-3 มวน ร้อยละ 85.7 หากซื้อเป็นมวน ทั้งหมดระบุว่า ซื้อด้วยราคาท่ีต่ ากว่า 10 บาท ปริมาณ
เงินที่ซื้อต่อซองมีราคา 25 บาทหรือมากกว่า ร้อยละ 80 ราคาที่ซ้ือต่อแพ็คคือ 50 บาทข้ึนไป แหล่งที่ซ้ือ
บุหรี่มาเลเซีย คือ  ร้านขายของช า ร้อยละ 61.1  รองลงมา คือ เอเย่นหรือร้านค้าส่ง ร้อยละ 11.1  ส่วน
เหตุผลที่ซื้อบุหรี่  คือ ราคาถูก ร้อยละ 84.2 รองลงมา คือ หาซื้อได้ง่าย  10.5  ส่วนระยะเวลาที่สูบบุหรี่
น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่สูบมาแล้วเกินกว่า   1 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 71.4 กลุ่มตัวอย่างสูบใบจาก 
ร้อยละ 14.9 โดยส่วนใหญ่ซื้อใบจากในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 6 1.5  กลุ่มตัวอย่างสูบยา
เส้น ร้อยละ 16.3 โดยส่วนใหญ่ซื้อยาเส้นในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 75 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่สูบบุหรี่ ทุกวัน ร้อยละ 73.8 ในกลุ่มที่ระบุว่าสูบบุหรี่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบวันละ 10 มวนหรือต่ ากว่า 
ร้อยละ 65.2 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าสูบบุหรี่ไม่ทุกวัน ร้อยละ 26.2 .สูบบุหรี่ 3 วันหรือน้อยว่า (ร้อย
ละ 53.8) โดยจ านวนมวนที่สูบต่อวัน คือ 3 มวนหรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 85.7  ส่วนเวลาที่สูบบุหรี่ 
ส่วนใหญ่ระบุว่า สูบบุหรี่ ทุกเวลาหรือไม่แน่นอน  ร้อยละ 38.4 รองลงมา คือ หลังอาหารทุกม้ือ  ร้อยละ 
24.7  และ สูบเวลาที่เครียด  ร้อยละ 1 3.7  สถานที่สูบบุหรี่วนใหญ่ระบุว่าสูบนอกบ้าน ร้อยละ 4 5.8 
รองลงมา คือ ทุกที่ที่มีโอกาส ร้อยละ 27.8  และ ที่ท างาน ร้อยละ 8.3 กลุ่มตัวอย่างระบุว่าก่อนสูบบุหรี่ใน
ที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ทุกครั้ง ร้อยละ 6 8.5 สังเกตบางครั้ง ร้อยละ 24.7 หากพบเห็นป้าย
ห้ามสูบโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 78.1 โดยค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ส าหรับการซื้อบุหรี่ อยู่ที่ 200 
บาทข้ึนไป คิดเป็น ร้อยละ 65 มัธยฐาน เท่ากับ 200 บาท เจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่เคยเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 
73.3 ในกลุ่มของผู้ที่เคยเลิกสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ระบุว่าเลิกมาแล้ว 3 ครั้งหรือต่ ากว่า  ร้อยละ 85.1 มีค่ามัธย
ฐานของจ านวนครั้งที่เลิก คือ  2 ครั้ง ส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่มาแล้วน้อยกว่า  6 เดือน (ร้อยละ 75)  โดยมี
ค่ามัธยฐานของการเลิกสูบบุหรี่ที่ระยะเวลา 3 เดือน โดยส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง ร้อยละ 96 ด้วย
เหตุผล คือ เพื่อคนในครอบครัว ร้อยละ  50 รองลงมา คือ มีปัญหาด้านสุขภาพ ร้อยละ  28.3 ผู้สูบบุหรี่
ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอาการที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 68 ส าหรับผู้ที่ระบุว่ามีอาการจากการสูบบุหรี่ ส่วน
ใหญ่อาการท่ีพบ คือ ไอมีเสมหะในคอ   ร้อยละ 51 และ มีอาการเสียงแหบ ร้อยละ 21.6 กลุ่มตัวอย่าง
ทราบสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ  27.9 เท่านั้น  เมื่อถามถึงรู้สึกเม่ือเห็น
รูปภาพบนซองบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่ารู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 55.8 รองลงมา คือ รู้สึกกลัว ร้อยละ 39.5 
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กลุ่มตัวอย่างโดย ส่วนใหญ่ระบุว่ามีเพื่อนสนิทที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ตั้งแต่  5 คนหรือต่ า
กว่า ร้อยละ 37.4 รองลงมา ไม่มีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ ร้อยละ 32.2 โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเพื่อนสนิทที่
สูบบุหรี่ คือ 5 คน   

กลุ่มตัวอย่าง  ระบุว่านอกเหนือจากตนเองยังคงมีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 32.6 
ในกลุ่มท่ีระบุว่ามีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่ มีจ านวนคนที่สูบบุหรี่ในบ้าน 1 คน ร้อยละ 69 และระบุว่า
บุคคลในบ้านที่สูบบุหรี่ คือ พ่อหรือพ่ีชาย ร้อยละ 71.8  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐ มีญาติไป
ท างานที่ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 3 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไปท างานใน
ประเทศมาเลเซีย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 ญาติที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย คือ พี่ชาย /น้องชาย/
ปู่ ร้อยละ 71.4                                                                                                                              

3) กลุ่มผู้ประกอบการ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการสูบบุหรี่ ร้อยละ 18.8 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว  ร้อย 5.2 
ส าหรับกลุ่มที่เคยสูบแต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 2 ปี  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาค านวณ คือ 60 

ราย ในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรก เมื่ออายุเฉลี่ย 18.4  4.9 ปี โดยเมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่ากว่า
ครึ่งหนึ่งเริ่มสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 16-20 ปี ร้อยละ 51.8 รองลงมา คือ ต่ ากว่า 16 ปี ร้อยละ 28.6 บุหรี่ที่สูบ
เป็นครั้งแรก คือ บุหรี่ที่ผลิตจากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา คือ ใบจากหรือยาเส้นมวนเอง   
ร้อยละ 30 และบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 11.7 โดยแหล่งบุหรี่ที่ได้รับในการ สูบบุหรี่ครั้ง
แรก คือ เพื่อนให้ ร้อยละ 60 รองลงมา คือ ซื้อเอง ร้อยละ  31.7 ส่วนใหญ่เหตุผลที่ กลุ่มตัวอย่างเริ่ม สูบ
บุหรี่ คือ อยากรู้อยากลอง ร้อยละ 65 รองลงมา คือ ตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ร้อยละ 16.7 และเพ่ือลด

ความเครียด ร้อยละ 13.3  อายุเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า  คือ 20.1  5.1 ปี เมื่อจัดกลุ่ม
เป็นอายุ พบว่า มากกว่า ครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่เป็นประจ าในกลุ่มอายุ  20 ปีหรือต่ ากว่า  (ร้อยละ 60.4) โดย

ระยะเวลาของการสูบบุหรี่เป็นประจ าเฉลี่ย 21  13.6 ปี เมื่อจัดกลุ่มระยะเวลาการสูบบุหรี่เป็นประจ า 
พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.2) สูบบุหรี่มากกว่า 10 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซื้อบุหรี่ไทยมาสูบ ร้อย
ละ 73.3 หากซื้อเป็นมวน ส่วนใหญ่ ซ้ือครั้งละ 3 มวนขึ้นไป ร้อยละ  62.5  โดยมีค่ามัธยฐานของจ านวน
มวนที่ซื้ออยู่ที่  3 มวนต่อครั้ง  จ านวนเงินที่ซื้อบุหรี่เป็นมวนต่อครั้ง  ต่ ากว่า 10 บาท ร้อยละ 75  โดย
ค่ามัธยฐานของจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้ง คือ  10 บาท  หากซื้อบุหรี่เป็นซอง ราคาที่ซ้ือต่อซอง  60 บาทหรือ
ต่ ากว่า ร้อยละ 88 (มัธยฐาน คือ  58 บาท) ราคาที่ซ้ือต่อแพ็คกลุ่มตัวอย่างมีเพียง 1 คนที่ตอบและระบุ
ราคา 270 บาท  ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทยส่วนใหญ่ซื้อจากร้านขายของช า ร้อยละ 81.6 รองลงมา คือ ร้าน
สะดวกซื้อ ร้อยละ 10.5  กลุ่มตัวอย่างระบุว่าซื้อบุหรี่มาเลเซียมาสูบ ร้อยละ 31.7 โดยส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ  
1-3 มวน ร้อยละ 66.7  ปริมาณเงินที่ซื้อต่อครั้งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดระบุว่า  10 บาทหรือมากกว่า โดย
ค่ามัธยฐาน คือ 10 บาท  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อซองมีราคา 25 บาทข้ึนไป ร้อยละ 81.8 ราคาที่ซ้ือต่อแพ็คมี
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ค่ามัธยฐาน คือ 297.5 บาท แหล่งที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย คือ  ร้านขายของช า ร้อยละ 70  รองลงมา คือ เอ
เย่นหรือร้านค้าส่ง  และร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละเท่ากัน คือ  10  ส่วนเหตุผลที่ซื้อบุหรี่  คือ ราคาถูก ร้อยละ 
40 รองลงมา คือ หาซื้อได้ง่าย ร้อยละ  25  ส่วนระยะเวลาที่สูบบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่
สูบมาแล้วเกินกว่า  1 ปีขึ้นไป ร้อยละ 90  กลุ่มตัวอย่างสูบใบจาก ร้อยละ 45  โดยส่วนใหญ่ซื้อใบจากใน
ราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 6 5.4  กลุ่มตัวอย่างสูบยาเส้น ร้อยละ 33.3 โดยส่วนใหญ่ซื้อยาเส้น
ในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 65 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ ทุกวัน ร้อยละ 86.3 ในกลุ่มที่
ระบุว่าสูบบุหรี่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบวันละ 10 มวนหรือต่ ากว่า ร้อยละ 75.6 โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 5 มวน  
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าสูบบุหรี่ไม่ทุกวัน มากกว่าครึ่ง สูบบุหรี่ 3 วันหรือน้อยว่า (ร้อยละ 60) โดย
จ านวนมวนที่สูบต่อวัน คือ 3 มวนหรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 50  ส่วนเวลาที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ระบุว่า 
หลังอาหารทุกม้ือ ร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ สูบบุหรี่ ทุกเวลาหรือไม่แน่นอน  ร้อยละ 38.9 และ สูบเวลา
ที่เครียด ร้อยละ 7.4   สถานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่าสูบ ทุกที่ที่มีโอกาส ร้อยละ 48.1 ในบ้าน  และนอก
บ้าน ร้อยละเท่ากัน คือ 20.4 กลุ่มตัวอย่างระบุว่าก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ทุก
ครั้ง ร้อยละ 50 สังเกตบางครั้ง ร้อยละ 37  หากพบเห็นป้ายห้ามสูบโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 
83  โดยค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ส าหรับการซื้อบุหรี่ อยู่ที่ต่ ากว่า 200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 69.2 มัธยฐาน 
เท่ากับ 150 บาท ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เคยเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 78.2 ในกลุ่มของผู้ที่เคยเลิกสูบบุหรี่ 
ทั้งหมดระบุว่าเลิกมาแล้ว 3 ครั้งหรือต่ ากว่า มีค่ามัธยฐานของจ านวนครั้งที่เลิก คือ  2 ครั้ง ส่วนใหญ่เลิกสูบ
บุหรี่มาแล้วน้อยกว่า  6 เดือน (ร้อยละ 76.5)  โดยมีค่ามัธยฐานของการเลิกสูบบุหรี่ที่ระยะเวลา 2.5 เดือน  
โดยส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง ร้อยละ 97.4 ด้วยเหตุผล คือ เพื่อคนในครอบครัวและปัญหาสุขภาพ 
ร้อยละเท่ากัน คือ 31.6  ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีอาการที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 51.9 ส าหรับผู้
ที่ระบุว่ามีอาการจากการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่อาการที่พบ คือ ไอมีเสมหะในคอ  ร้อยละ 42.3 และ มีอาการ
ไอแห้ง ๆ ร้อยละ 30.8 กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีเพ่ือ นสนิทที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ร้อยละ 40 
รองลงมา  กลุ่มตัวอย่างทราบสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ 16.1 เท่านั้น  เมื่อ
ถามถึงรู้สึกเม่ือเห็นรูปภาพบนซองบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่ารู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 48.2 รองลงมา คือ รู้สึก
กลัว ร้อยละ 46.4 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ ร้อยละ 64.8 ส่วนผู้ที่มีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่มี
จ านวน 5 คนลงมา ร้อยละ 24.6 โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ คือ 2 คน 

กลุ่มตัวอย่าง  ระบุว่านอกเหนือจากตนเองยังคงมีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 26.8  
ในกลุ่มท่ีระบุว่ามีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่ มีจ านวนคนที่สูบบุหรี่ในบ้าน 1 คน ร้อยละ 65.7 และระบุว่า
บุคคลในบ้านที่สูบบุหรี่ คือ พ่อหรือพ่ีชาย ร้อยละ 45.3  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ มีญาติ
ไปท างานที่ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 12 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไปท างานใน
ประเทศมาเลเซีย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 ญาติที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย คือ พี่ชาย /น้องชาย 
ร้อยละ 50 
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4) กลุ่มนักเรียน 

กลุ่มตัวอย่างนักเรียนสูบบุหรี่ ร้อยละ 16.4 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว  ร้อย 9.5 ส าหรับ
กลุ่มท่ีเคยสูบแต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 1 ปี  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาค านวณ คือ 

180 ราย  ในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรก เมื่ออายุเฉลี่ย 13.5  2.4 ปี โดยเมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่า  
โดยส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ ต่ ากว่า 16 ปี ร้อยละ 87.3  บุหรี่ที่สูบเป็นครั้งแรก คือ ใบจากหรือยา
เส้นมวนเอง   ร้อยละ 35.4 รองลงมา คือ บุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 34.3  และบุหรี่ที่ผลิต
จากประเทศไทย ร้อยละ 29.8  โดยแหล่งบุหรี่ที่ได้รับในการ สูบบุหรี่ครั้งแรก คือ เพื่อนให้ ร้อยละ 62.9 
รองลงมา คือ ซื้อเอง ร้อยละ 28.7 ส่วนใหญ่เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่ คือ อยากรู้อยากลอง ร้อยละ 
72.9 รองลงมา คือ ตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ร้อยละ 13 และเพ่ือลดความเครียด ร้อยละ  8.5 อายุเฉลี่ยที่

กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า คือ 14.3  2.6 ปี โดยระยะเวลาของการสูบบุหรี่เป็นประจ าเฉลี่ย 4.4 

 3.9 ปี  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซื้อบุหรี่ไทยมาสูบ ร้อยละ 58.9 หากซื้อเป็นมวน ส่วนใหญ่ ซ้ือครั้งละ 3 
มวนขึ้นไป ร้อยละ  84.3  โดยมีค่ามัธยฐานของจ านวนมวนที่ซื้ออยู่ที่  3 มวนต่อครั้ง  จ านวนเงินที่ซื้อบุหรี่
เป็นมวนต่อครั้งส่วนใหญ่ต่ ากว่า 10 บาท ร้อยละ 83.9  โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้ง คือ  10 
บาท  หากซื้อบุหรี่เป็นซอง ราคาที่ซ้ือต่อซอง  60 บาทหรือต่ ากว่า ร้อยละ 83.7 (มัธยฐาน คือ  60 บาท) 
ราคาที่ซ้ือต่อแพ็คกลุ่มตัวอย่างทุกคนระบุว่ามากกว่า 400 บาทข้ึนไป  ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทย ส่วนใหญ่ซื้อ
จากร้านขายของช า ร้อยละ 75.3 รองลงมา คือ ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 11.3  กลุ่มตัวอย่างระบุว่าซื้อบุหรี่
มาเลเซียมาสูบ ร้อยละ 52.2 โดยส่วนใหญ่ซื้อมากกว่า  3 มวนขึ้นไป ร้อยละ 64.1  ปริมาณเงินที่ซื้อต่อครั้ง
คือ 10 บาทหรือมากกว่า ร้อยละ 83.8 โดยค่ามัธยฐาน คือ 10 บาท  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อซองมีราคา 25 
บาทข้ึนไป ร้อยละ 90.9 ราคาที่ซ้ือต่อแพ็คส่วนใหญ่ระบุว่าต่ ากว่า  50 บาท (ร้อยละ  73.9) มีค่ามัธยฐาน 
คือ 360 บาท แหล่งทีซ่ื้อบุหรี่มาเลเซีย คือ  ร้านขายของช า ร้อยละ 62.1  รองลงมา คือ ร้านค้าปลอดภาษี 
ร้อยละ  14.6  และเอเย่นหรือร้านค้าส่ง ร้อยละ  6.8  ส่วนเหตุผลที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย  คือ หาซื้อได้ง่าย 
ร้อยละ 43.6 รองลงมา คือ ราคาถูก ร้อยละ 34.3 ส่วนระยะเวลาที่สูบบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย 
ส่วนใหญ่สูบน้อยกว่า  1 ปี ร้อยละ 56.3  กลุ่มตัวอย่างสูบใบจาก ร้อยละ 45  โดยส่วนใหญ่ซื้อใบจากใน
ราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 86.8 โดยค่ามัธยฐาน คือ 3 บาท  กลุ่มตัวอย่างสูบยาเส้น ร้อยละ 
44.4 โดยส่วนใหญ่ซื้อยาเส้นในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 86.7 โดยมีค่ามัธยฐาน คือ 3 บาท 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ ทุกวัน ร้อยละ 68.4 ในกลุ่มที่ระบุว่าสูบบุหรี่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบวันละ 10 
มวนหรือต่ ากว่า ร้อยละ 83.2 โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 5 มวน  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าสูบบุหรี่ไม่ทุกวัน 
ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ 3 วันหรือน้อยว่า ร้อยละ 77.8  โดยจ านวนมวนที่สูบต่อวัน คือ 3 มวนหรือน้อยกว่า คิด
เป็นร้อยละ 68.2  ส่วนเวลาที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ระบุว่า หลังอาหารทุกม้ือ  ร้อยละ 39.5 รองลงมา คือ สูบ
บุหรี่ทุกเวลาหรือไม่แน่นอน  สูบเวลาที่เครียด ร้อยละเท่ากัน คือ 25.3   สถานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่า
สูบนอกบ้าน ร้อยละ  41.8 รองลงมา คือ สูบทุกที่ที่มีโอกาส  ร้อยละ 28.5 สูบในบ้าน ร้อยละ 18.8 กลุ่ม
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ตัวอย่างระบุว่าก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ทุกครั้ง ร้อยละ 48.4  สังเกตบางครั้ง 
ร้อยละ 32.7  หากพบเห็นป้ายห้ามสูบโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 72.5  โดยค่าใช้จ่ายต่อ
สัปดาห์ส าหรับการซื้อบุหรี่ อยู่ที่ต่ ากว่า 200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 95.4 มัธยฐาน เท่ากับ 60 บาท นักเรียน
ส่วนใหญ่เคยเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 73.9  ในกลุ่มของผู้ที่เคยเลิกสูบบุหรี่ เลิกมาแล้ว 3 ครั้งหรือต่ ากว่า  ร้อย
ละ 79.6 มีค่ามัธยฐานของจ านวนครั้งที่เลิก คือ  2 ครั้ง กว่าครึ่งหนึ่งเลิกสูบบุหรี่มาแล้วน้อยกว่า  6 เดือน 
(ร้อยละ 52)  โดยมีค่ามัธยฐานของการเลิกสูบบุหรี่ที่ระยะเวลา 6 เดือน  โดยส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่ด้วย
ตนเอง ร้อยละ 95.5 ด้วยเหตุผล คือ เพื่อคนในครอบครัว ร้อยละ  65  รองลงมา คือ มีปัญหาสุขภาพ ร้อย
ละ 19  ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีอาการที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 52.5 ส าหรับผู้ที่ระบุว่ามีอาการ
จากการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่อาการที่พบ คือ ไอมีเสมหะในคอ  ร้อยละ 43.4 และ มีอาการเสียงแหบ  26.3 
กลุ่มตัวอย่างทราบสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ 13.3 เท่านั้น  เมื่อถามถึงรู้สึก
เมื่อเห็นรูปภาพบนซองบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่ารู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 51.1 รองลงมา คือ รู้สึกกลัว ร้อยละ 
34.5 

กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีเพ่ือนสนิทที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ร้อยละ 56 ส่วนที่มี
เพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ ระบุว่ามี จ านวน 5 คนหรือน้อยกว่า  ร้อยละ 28  และ มีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ 5 คนขึ้นไป 
ร้อยละ 16 โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ คือ 3 คน   

กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป  ระบุว่านอกเหนือจากตนเองยังคงมีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบ
บุหรี่ ร้อยละ 52.3 ในกลุ่มที่ระบุว่ามีบุคคลอ่ืนในบ้านสูบบุหรี่  มากกว่าครึ่งหนึ่งมีจ านวนคนที่สูบบุหรี่ใน
บ้าน 1 คน (ร้อยละ 62.8)  และระบุว่าบุคคลในบ้านที่สูบบุหรี่ คือ พ่อหรือพ่ีชาย ร้อยละ 85.8 กลุ่ม
ตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างนักเรียน มีญาติไปท างานที่ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 17.8 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 ญาติที่ไปท างาน
ในประเทศมาเลเซีย คือ พี่ชาย/น้องชาย ร้อยละ 65.9  

5) กลุ่มผู้น าศาสนา 

กลุ่มตัวอย่างผู้น าสูบบุหรี่ ร้อยละ 46 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อย 9 ส าหรับกลุ่มที่เคย
สูบแต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 0.9 ปี  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาค านวณ คือ 55 

ราย  ในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรก เมื่ออายุเฉลี่ย 21.1  5.5 ปี โดยเมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่า  
ครึ่งหนึ่งเริ่มสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ  16-20 ปี (ร้อยละ 50.9)  บุหรี่ที่สูบเป็นครั้งแรก คือ ใบจากหรือยาเส้น
มวนเอง  ร้อยละ 64.2 รองลงมา คือ บุหรี่จากประเทศไทย ร้อยละ 22.6 โดยแหล่งบุหรี่ที่ได้รับในการสูบ
บุหรี่ครั้งแรก คือ ซื้อเอง ร้อยละ 64.2 รองลงมา คือ เพ่ือนให้ ร้อยละ 44.4 ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างระบุ
เหตุผลที่ เริ่มสูบบุหรี่ คือ อยากรู้อยากลอง รองลงมา  คือ ตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ร้อยละ 25.9 และเพ่ือ

ลดความเครียด ร้อยละ 13 อายุเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า  คือ 23.5  5.8 ปี เมื่อจัดเป็น
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กลุ่มอายุ พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่เป็นประจ าในกลุ่มอายุ  20 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 52.3) โดยระยะเวลา

ของการสูบบุหรี่เป็นประจ าเฉลี่ย 24.8  13 ปี เมื่อจัดกลุ่มระยะเวลาการสูบบุหรี่เป็นประจ า พบว่า ส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 84.1) สูบบุหรี่มากกว่า 10 ปีขึ้นไป  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซื้อบุหรี่ไทยมาสูบ ร้อยละ 40 
หากซื้อเป็นมวน ส่วนใหญ่ ซ้ือครั้งละ 3 มวนขึ้นไป ร้อยละ  66.7  โดยมีค่ามัธยฐานของจ านวนมวนที่ซื้ออยู่
ที่ 3 มวนต่อครั้ง  จ านวนเงินที่ซื้อบุหรี่เป็นมวนต่อครั้ง 10 บาทหรือสูงกว่า ร้อยละ 66.7  โดยค่ามัธยฐาน
ของจ านวนเงินที่ซื้อต่อครั้ง คือ  10 บาท  หากซื้อบุหรี่เป็นซอง ราคาที่ซ้ือต่อซอง  60 บาทหรือต่ ากว่า ร้อย
ละ 85.7 (มัธยฐาน คือ 45 บาท)  ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทย ส่วนใหญ่ซื้อจาก ร้านขายของช า ร้อยละ 70 
รองลงมา คือ ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 25  กลุ่มตัวอย่างระบุว่าซื้อบุหรี่มาเลเซียมาสูบ ร้อยละ 25.5 กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดระบุว่า ซื้อมากกว่า 3 มวนขึ้นไป  ปริมาณเงินที่ซื้อต่อครั้ง กลุ่มตัวอย่างทุกคนระบุว่า  10 
บาทหรือมากกว่า โดยค่ามัธยฐาน คือ 10 บาท  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อซองมีราคา 25 บาทข้ึนไป ร้อยละ 
62.5 ราคาที่ซ้ือต่อแพ็คกลุ่มตัวอย่างทุกคนระบุว่าสูงกว่า  50 บาท มีค่ามัธยฐาน คือ 250 บาท แหล่งที่ซ้ือ
บุหรี่มาเลเซีย คือ  ร้านขายของช า ร้อยละ 57.1  รองลงมา คือ ร้านค้าปลอดภาษี ร้อยละ  28.6 ส่วน
เหตุผลที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย  คือ ราคาถูก ร้อยละ 71.4 หาซื้อได้ง่าย ร้อยละ 14.3  ส่วนระยะเวลาที่สูบบุหรี่
น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่สูบน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 81.8  กลุ่มตัวอย่างสูบใบจาก ร้อยละ 63.6  
โดยส่วนใหญ่ซื้อใบจากในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 85.3 โดยค่ามัธยฐาน คือ 3 บาท  กลุ่ม
ตัวอย่างสูบยาเส้น ร้อยละ 58.2 โดยส่วนใหญ่ซื้อยาเส้นในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 75 โดยมี
ค่ามัธยฐาน คือ 3 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ ทุกวัน ร้อยละ 80.9 ในกลุ่มที่ระบุว่าสูบบุหรี่ทุกวัน 
ส่วนใหญ่สูบวันละ 10 มวนหรือต่ ากว่า ร้อยละ 69.4 โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 10 มวน  ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ระบุว่าสูบบุหรี่ไม่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ 3 วันหรือน้อยว่า ร้อยละ 88.9  โดยจ านวนมวนที่สูบต่อวัน คือ 
3 มวนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 55.6  ส่วนเวลาที่สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ระบุว่าสูบ ทุกเวลาหรือไม่แน่นอน ร้อยละ 
47.8 รองลงมา คือ หลังอาหารทุกม้ือ  ร้อยละ 37 และสูบเวลาที่เครียด ร้อยละ 6.5   สถานที่สูบบุหรี่ส่วน
ใหญ่ระบุว่าสูบทุกที่ที่มีโอกาส ร้อยละ 44.7 สูบนอกบ้าน ร้อยละ  40.4  กลุ่มตัวอย่างระบุว่าก่อนสูบบุหรี่
ในที่สาธารณะจะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ทุกครั้ง ร้อยละ 47.8 สังเกตบางครั้ง ร้อยละ 30.4 หากพบเห็น
ป้ายห้ามสูบโดยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 77.8  โดยค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ส าหรับการซื้อบุหรี่ อยู่ที่
ต่ ากว่า 200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 90.5 มัธยฐาน เท่ากับ  75 บาท ครึ่งหนึ่งของผู้น าเคยเลิกสูบบุหรี่ (ร้อย
ละ 51.1)  ในกลุ่มของผู้ที่เคยเลิกสูบบุหรี่ เลิกมาแล้ว 3 ครั้งหรือต่ ากว่า  ร้อยละ 78.9 มีค่ามัธยฐานของ
จ านวนครั้งที่เลิก คือ  2 ครั้ง มากกว่าครึ่งหนึ่งเลิกสูบบุหรี่มาแล้วน้อยกว่า  6 เดือน (ร้อยละ 60)  โดยมี
ค่ามัธยฐานของการเลิกสูบบุหรี่ที่ระยะเวลา 3 เดือน  โดยส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง ร้อยละ 71.3 
ด้วยเหตุผล คือ เพื่อคนในครอบครัว  ร้อยละ  71.1  รองลงมา คือ กฎหมายเข้มงวด ร้อยละ 14.3  ผู้สูบ
บุหรี่ระบุว่ามีอาการที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ 63 ส าหรับผู้ที่ระบุว่ามีอาการจากการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่
อาการท่ีพบ คือ ไอแห้ง ๆ ร้อยละ 48.3 รองลงมา คือ ไอมีเสมหะในคอ ร้อยล ะ 21.4 กลุ่มตัวอย่างทราบ
สายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ 7.5 เท่านั้น  เมื่อถามถึงรู้สึกเม่ือเห็นรูปภาพบน
ซองบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่ารู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 47.2 รองลงมา คือ รู้สึกกลัว ร้อยละ 43.4 



169 

กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ระบุว่ามีเพื่อ นสนิทที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่จ านวน  5 คนขึ้นไป  
ร้อยละ 46  โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ คือ 8 คน   

กลุ่มตัวอย่าง   ระบุว่านอกเหนือจากตนเองยังคงมีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 28  
ในกลุ่มท่ีระบุว่ามีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่ มีจ านวนคนที่สูบบุหรี่ในบ้าน 1 คน ร้อยละ 55.6  และระบุว่า
บุคคลในบ้านที่สูบบุหรี่ คือ พ่อหรือพ่ีชาย ร้อยละ 56.5  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างผู้น า มีญาติไปท างานที่
ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 17.2 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ไปท างานในประเทศ
มาเลเซีย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 ญาติที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย คือ พี่ชาย/น้องชาย  (ร้อยละ 
16.7) 

6)  กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม สูบบุหรี่  ร้อยละ 24.5 เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อย  7.7 
ส าหรับกลุ่มที่เคยสูบแต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 1 ปี  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาค านวณ คือ 

566 ราย  ในจ านวนนี้ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ครั้งแรก เมื่ออายุเฉลี่ย 17.1  4.7 ปี โดยเมื่อจัดกลุ่มอายุ พบว่า  
เริ่มสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 16-20 ปี ร้อยละ 45.6 รองลงมา คือ อายุ 16 ปี หรือต่ ากว่า ร้อยละ  33.1 บุหรี่ที่
สูบเป็นครั้งแรก คือ บุหรี่ที่ผลิตจากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 45.4 รองลงมา คือ ใบจากหรือยาเส้นมวน
เอง  ร้อยละ 34.6 และบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 18.6 โดยแหล่งบุหรี่ที่ได้รับในการสูบบุหรี่
ครั้งแรก คือ เพ่ือนให้ ร้อยละ 58.2 รองลงมา คือ  ซื้อเอง ร้อยละ 32.2 กลุ่มตัวอย่างระบุ เหตุผลที่ เริ่มสูบ
บุหรี่ คือ อยากรู้อยากลอง ร้อยละ  63.4 รองลงมา คือ ตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ร้อยละ 17 และเพ่ือลด

ความเครียด ร้อยละ  12.5 อายุเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างเริ่มสูบบุหรี่เป็นประจ า  คือ 18.9  5.5 ปี เมื่อจัดเป็น
กลุ่มอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ สูบบุหรี่เป็นประจ าในกลุ่มอายุ  20 ปีลงมา ร้อยละ 70.2 โดยระยะเวลาของการ

สูบบุหรี่เป็นประจ าเฉลี่ย 12.9  12.7 ปี เมื่อจัดกลุ่มระยะเวลาการสูบบุหรี่เป็นประจ า พบว่า ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 56.7 สูบบุหรี่ 10 ปีหรือน้อยกว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซื้อบุหรี่ไทยมาสูบ ร้อยละ 65.2 หากซื้อ
เป็นมวน ส่วนใหญ่ซ้ือครั้งละ 3 มวนขึ้นไป ร้อยละ 69.6 โดยมีค่ามัธยฐานของจ านวนมวนที่ซื้ออยู่ที่  3 มวน
ต่อครั้ง  จ านวนเงินที่ซื้อบุหรี่เป็นมวนต่อครั้ง 10 บาทขึ้นไป ร้อยละ 77.3 โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเงินที่
ซื้อต่อครั้ง คือ  10 บาท  หากซื้อบุหรี่เป็นซอง ราคาที่ซ้ือต่อซอง  60 บาทหรือต่ ากว่า ร้อยละ 88 (มัธยฐาน 
คือ 58 บาท)  หากซื้อเป็นแพ็ค ซื้อในราคามากกว่า 350 บาท ส่วนแหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทยส่วนใหญ่ซื้อจากร้าน
ขายของช า ร้อยละ 80.9 รองลงมา คือ ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 10.5 กลุ่มตัวอย่างระบุว่าซื้อบุหรี่มาเลเซีย
มาสูบ ร้อยละ 38 หากซ้ือเป็นมวน กลุ่มตัวอย่างซื้อมากกว่า 3 มวนขึ้นไป ร้อยละ  61.3 ปริมาณเงินที่ซื้อ
ต่อครั้งคือ 10 บาทหรือมากว่า ร้อยละ 75.8 โดยค่ามัธยฐาน คือ 10 บาท  ปริมาณเงินที่ซ้ือต่อซองมีราคา 
25 บาทข้ึนไป ร้อยละ 76.3 ราคาที่ซ้ือต่อแพ็คระบุว่า 50 บาทขึ้นไป ร้อยละ  87.8  มีค่ามัธยฐาน คือ 250 
บาท แหล่งที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย คือ  ร้านขายของช า ร้อยละ 65.8 รองลงมา คือ ร้านค้าปลอดภาษี ร้อยละ  
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13.9 และเอเย่นหรือร้านค้าส่ง ร้อยละ  6.9  ส่วนเหตุผลที่ซื้อบุหรี่ มาเลเซีย  คือ ราคาถูก ร้อยละ 50 หา
ซื้อได้ง่าย ร้อยละ 31.4 ส่วนระยะเวลาที่สูบบุหรี่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่สูบ  1 ปีขึ้นไป ร้อย
ละ 51.6  กลุ่มตัวอย่างสูบใบจาก ร้อยละ 42  โดยส่วนใหญ่ซื้อใบจากในราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า 
ร้อยละ 74.7 โดยค่ามัธยฐาน คือ 3 บาท  กลุ่มตัวอย่างสูบยาเส้น ร้อยละ 38.3 โดยส่วนใหญ่ซื้อยาเส้นใน
ราคา 3 บาทต่อถุงหรือต่ ากว่า ร้อยละ 74.8 โดยมีค่ามัธยฐาน คือ 3 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ 
ทุกวัน ร้อยละ 78.1 ในกลุ่มที่ระบุว่าสูบบุหรี่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบวันละ 10 มวนหรือต่ ากว่า ร้อยละ 72.3 
โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 8 มวน  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีระบุว่าสูบบุหรี่ไม่ทุกวัน ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ 3 วันหรือ
น้อยว่า ร้อยละ 67.8  โดยจ านวนมวนที่สูบต่อวัน คือ 3 มวนหรือน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 61.4 ส่วนเวลาที่
สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ระบุว่าสูบหลังอาหารทุกม้ือ ร้อยละ คือ 38.5 รองลงมา คือ สูบทุกเวลา/ไม่แน่นอน ร้อย
ละ 34.2 และสูบ เวลาที่เครียด ร้อยละ 16.4  สถานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ระบุว่าสูบนอกบ้าน ร้อยละ  37.6 
รองลงมา คือ สูบทุกที่ที่มีโอกาส ร้อยละ 35.2 กลุ่มตัวอย่างระบุว่าก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะสังเกตป้าย
ห้ามสูบบุหรี่ทุกครั้ง ร้อยละ 55.8 สังเกตบางครั้ง ร้อยละ 30.7  หากพบเห็นป้ายห้ามสูบโดยส่วนใหญ่ระบุ
ว่าไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 79.3 โดยค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ส าหรับการซื้อบุหรี่ อยู่ที่ต่ ากว่า 200 บาท คิดเป็น ร้อย
ละ 71.3 มัธยฐาน เท่ากับ 100 บาท  กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมเคยเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 69.4 ในกลุ่มของผู้ที่
เคยเลิกสูบบุหรี่ เลิกมาแล้ว 3 ครั้งหรือต่ ากว่า  ร้อยละ 83.7 มีค่ามัธยฐานของจ านวนครั้งที่เลิก คือ  2 ครั้ง  
มากกว่าครึ่งหนึ่งเลิกสูบบุหรี่มาแล้วน้อยกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 57.1)  โดยมีค่ามัธยฐานของการเลิกสูบบุหรี่
ที่ระยะเวลา 5 เดือน  โดยส่วนใหญ่เลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง ร้อยละ 93.5 ด้วยเหตุผล คือ เพื่อคนใน
ครอบครัว ร้อยละ  54.9  ผู้สูบบุหรี่ระบุว่ามีอา การที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ร้อยละ  58.6ส าหรับผู้ที่ระบุว่ามี
อาการจากการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่อาการที่พบ คือ ไอมีเสมหะในล าคอ ร้อยละ 45.4 รองลงมา คือ ไอแห้ง ๆ 
ร้อยละ 26.8 กลุ่มตัวอย่างทราบสายด่วนให้ค าปรึกษาหากต้องการเลิกบุหรี่เพียง ร้อยละ 15.1 เท่านั้น  
เมื่อถามถึงรู้สึกเม่ือเห็นรูปภาพบนซองบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างระบุว่ารู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 49.1รองลงมา คือ รู้สึก
กลัว ร้อยละ 41.6 

ครึ่งหนึ่งของก ลุ่มตัวอย่างระบุว่ามีไม่เพ่ือ นสนิทที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ (ร้อยละ 50.7) 
รองลงมา คือ มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่จ านวน 5 คนหรือต่ ากว่า  ร้อยละ 29.6 โดยค่ามัธยฐานของจ านวนเพื่อน
สนิทที่สูบบุหรี่ คือ 4 คน   

กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  ระบุว่านอกเหนือจากตนเองยังคงมีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบบุหรี่ ร้อย
ละ 41.4 ในกลุ่มท่ีระบุว่ามีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่ ครึ่งหนึ่งมีจ านวนคนที่สูบบุหรี่ในบ้าน 1 คน (ร้อยละ 
62.4) และระบุว่าบุคคลในบ้านที่สูบบุหรี่ คือ พ่อหรือพ่ีชาย ร้อยละ 79.6 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างใน
ภาพรวม มีญาติไปท างานที่ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 13.7 โดยส่วนใหญ่ระบุว่า จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวที่ไปท างานในประเทศมาเลเซีย คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 ญาติที่ไปท างานในประเทศ
มาเลเซียส่วนใหญ่ คือ พี่ชาย/น้องชาย ร้อยละ 58.1 
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ตารางที่ ง-2 พฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ และบุหรี่ผิดกฎหมาย 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

1. การสูบบุหรื ่             
   สูบ 160 (36.2) 63 (23.3) 47 (18.8) 114 (16.4) 46 (46) 430 (24.5) 

   ไม่สูบ 258 (58.4) 183 (67.8) 190 (76) 515 (74.1) 45 (45) 
1191 
(67.8) 

   เคยสูบ แต่เลิกแล้ว 24 (5.4) 24 (8.9) 13 (5.2) 66 (9.5) 9 (9) 136 (7.7) 
 ระยะเวลาที่เลิกสูบ (ปี) 

       มธัยฐาน (IQR) 
0.5 

(0.2,1.5) 2.5 (0.6,5.2) 2 (0.8,5.2) 1 (0.2,3) 
0.9 

(0.6,3.5) 1 (0.3,3) 
1.1 อายุที่สูบบุหรี่ครั้งแรก ( n=184)  (n=87) (n=60)  (n=180)  (n=55) (n=566) 
   ต่ ากว่า 16 ปี 56 (33.1) 21 (25) 16 (28.6) 144 (87.3) 6 (11.3) 56 (33.1) 
   16-20 ปี 77 (45.6) 44 (52.4) 29 (51.8) 21 (12.7) 27 (50.9) 77 (45.6) 
   21 ปี ข้ึนไป 36 (21.3) 19 (22.6) 11 (19.6) 0 (0) 20 (37.7) 36 (21.3) 
   เฉลี่ย (SD) 18 (4) 18.9 (4.3) 18.4 (4.9) 13.5 (2.4) 21.1 (5.5) 17.1 (4.7) 
1.2 ขนิดของบุหรี่ที่สูบ 

         บุหรี่ซองของไทย (ใช่) 98 (53.6) 57 (66.3) 34 (56.7) 53 (29.8) 12 (22.6) 254 (45.4) 
   บุหรี่ประเทศมาเลเซีย (ใช่)   30 (16.4) 1 (1.2) 7 (11.7) 61 (34.3) 5 (9.4) 104 (18.6) 
   ใบจาก/ยาเส้นมวนเอง(ใช่)  52 (28.4) 27 (31.4) 18 (30) 63 (35.4) 34 (64.2) 194 (34.6) 
   อื่น ๆ (ใช่) 3 (1.6) 1 (1.2) 1 (1.7) 1 (0.6) 2 (3.8) 8 (1.4) 
1.3 แหล่งที่สูบบุหรี่ครั้งแรก 

         เพื่อนให้ 99 (53.8) 56 (65.1) 36 (60) 112 (62.9) 24 (44.4) 327 (58.2) 
   จากคนในครอบครัว  13 (7.1) 7 (8.1) 5 (8.3) 13 (7.3) 5 (9.3) 43 (7.7) 
   ซื้อเอง 65 (35.3) 21 (24.4) 19 (31.7) 51 (28.7) 25 (46.3) 181 (32.2) 
   อื่น ๆ  7 (3.8) 2 (2.3) 0 (0) 2 (1.1) 0 (0) 11 (2) 
1.4 เหตุผลสูบบุหรี่ครั้งแรก 

         อยากรู้/อยากลอง 106 (57.9) 54 (62.8) 39 (65) 129 (72.9) 27 (50) 355 (63.4) 
   ตามเพื่อน/เพื่อนชวน 36 (19.7) 12 (14) 10 (16.7) 23 (13) 14 (25.9) 95 (17) 
   เพื่อให้เพื่อนยอมรับ 4 (2.2) 2 (2.3) 1 (1.7) 2 (1.1) 2 (3.7) 11 (2) 
   ลดความเครียด 28 (15.3) 12 (14) 8 (13.3) 15 (8.5) 7 (13) 70 (12.5) 
   เพื่อความเท ่ 5 (2.7) 4 (4.7) 1 (1.7) 2 (1.1) 1 (1.9) 13 (2.3) 
   อื่น ๆ  4 (2.2) 2 (2.3) 1 (1.7) 6 (3.4) 3 (5.6) 16 (2.9) 
1.5. อายุที่สูบบุหรี่เป็นประจ า 

          20 ปี 103 (60.2) 40 (51.3) 32 (60.4) 157 (100) 21 (47.7) 353 (70.2) 
   > 20 ปีขึ้นไป 68 (39.8) 38 (48.7) 21 (39.6) 0 (0) 23 (52.3) 150 (29.8) 
  เฉลี่ย (SD) 20.5 (5.4) 21.4 (4.3) 20 (5.2) 14.3 (2.3) 23.5 (5.8) 18.9 (5.5) 



172 

ตารางที่ ง-2 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=185)  (n=86) (n=60)  (n=180)  (n=55) (n=566) 

1.6. ระยะเวลาสูบบุหรี ่             

    10 ปี 67 (41.1) 30 (43.5) 11 (23.4) 157 (100) 7 (15.9) 272 (56.7) 
   >10 ปีขึ้นไป 96 (58.9) 39 (56.5) 36 (76.6) 0 (0) 37 (84.1) 208 (43.3) 
  เฉลี่ย (SD) 16.9 (12.8) 14.6 (7.3) 20.4 (14.1) 2.3 (1.9) 25.7 (13) 12.9 (12.7) 
1.7.ปัจจุบันท่านซื้อบุหรี ่

       1) บุหรี่ไทย 
           สูบ 128 (69.6) 69 (79.3) 44 (73.3) 106 (58.9) 22 (40) 369 (65.2) 

     ไม่สูบ 56 (30.4) 18 (20.7) 16 (26.7) 74 (41.1) 33 (60) 197 (34.8) 
   กรณีที่ซื้อบุหรี่ไทย 

       ขายเป็นมวน 
                  1-3 มวน 5 (12.5) 26 (92.9) 6 (37.5) 13 (15.7) 2 (33.3) 52 (30.1) 

            > 3 มวนข้ึนไป 35 (87.5) 2 (7.1) 10 (62.5) 70 (84.3) 4 (66.7) 121 (69.9) 
           มัธยฐาน (IQR) 3 (3,5) 2 (1,2) 3 (1,3) 3 (3,3) 3 (2.2,3) 3 (2,3) 

 จ านวนเงิน             
            1-10 บาท 8 (17.8) 16 (72.7) 3 (18.8) 11 (12.6) 2 (33.3) 40 (22.7) 
            > 10 บาทขึ้นไป 37 (82.2) 6 (27.3) 13 (81.2) 76 (87.4) 4 (66.7) 136 (77.3) 
           มัธยฐาน (IQR) 10 (10,10) 4 (4,8.8) 10 (10,12.5) 10 (10,10) 10 (6.2,10) 10 (10,10) 

 ขายเป็นซอง/บาท 
                   60 บาท 63 (91.3) 35 (87.5) 22 (88) 36 (83.7) 12 (85.7) 168 (88) 

            > 60 บาทขึ้นไป 6 (8.7) 5 (12.5) 3 (12) 7 (16.3) 2 (14.3) 23 (12) 
           มัธยฐาน (IQR) 58 (50,60) 60 (58,60) 58 (35,60) 60 (50,60) 45 (30,60) 58 (50,60) 

 ขายเป็นแพ็ค/บาท 
                 มัธยฐาน 

(min,max) 
538 600 270 325 

(120,800) 
- 350 

(120,800) 

               แหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทย             
          ร้านขายของช า 85 (87.6) 51 (82.3) 31 (81.6) 73 (75.3) 14 (70) 254 (80.9) 
          ร้านสะดวกซื้อ  6 (6.2) 7 (11.3) 4 (10.5) 11 (11.3) 5 (25) 33 (10.5) 
          แผงลอย 2 (2.1) 2 (3.2) 0 (0) 2 (2.1) 0 (0) 6 (1.9) 
          เอเย่น/ร้านค้าส่ง 2 (2.1) 1 (1.6) 2 (5.3) 6 (6.2) 0 (0) 11 (3.5) 
          อื่น ๆ  2 (2.1) 1 (1.6) 1 (2.6) 5 (5.2) 1 (5) 10 (3.2) 



173 

ตารางที่ ง-2 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=185)  (n=86) (n=60)  (n=180)  (n=55) (n=566) 

2) บุหรี่มาเลเซีย 
           สูบ 74 (40.2) 14 (16.1) 19 (31.7) 94 (52.2) 14 (25.5) 215 (38) 

     ไม่สูบ 110 (59.8) 73 (83.9) 41 (68.3) 86 (47.8) 41 (74.5) 351 (62) 
   กรณีที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย 

              ขายเป็นมวน             
           1-3 มวน 5 (31.2) 6 (85.7) 2 (66.7) 23 (35.9) 0 (0) 36 (38.7) 
          >  3 มวนข้ึนไป 11 (68.8) 1 (14.3) 1 (33.3) 41 (64.1) 3 (100) 57 (61.3) 
           มัธยฐาน (IQR) 5 (31.2) 6 (85.7) 2 (66.7) 23 (35.9) 0 (0) 36 (38.7) 

 จ านวนเงิน 
                 1-10 บาท 8 (40) 5 (100) 0 (0) 11 (16.2) 0 (0) 24 (24.2) 

           > 10 บาทขึ้นไป 12 (60) 0 (0) 3 (100) 57 (83.8) 3 (100) 75 (75.8) 
           มัธยฐาน (IQR) 10 (5,10) 3 (2,3) 10 (10,20) 10 (10,10) 10 (10,10) 10 (10,10) 

 ขายเป็นซอง/บาท             
           1-25 บาท 19 (40.4) 2 (20) 2 (18.2) 5 (9.1) 3 (37.5) 31 (23.7) 
           > 25 บาทขึ้นไป 28 (59.6) 8 (80) 9 (81.8) 50 (90.9) 5 (62.5) 100 (76.3) 

          มัธยฐาน (IQR) 30  (25,50) 30 29.2,30) 38(28.5,56.5) 
50  

(50,59) 29  (25,35) 
50  

(28.5,55) 

 ขายเป็นแพ็ค/บาท             
           1-50 บาท 3 (30) 0 1 (50) 1 (4.3) 0 5 (12.2) 
           > 50 บาทขึ้นไป 7 (70) 2 (100) 1 (50) 22 (95.7) 4 (100) 36 (87.8) 
           มัธยฐาน  
            (IQR) 

 80 
(36,230) 

190 
(185,195) 

297.5 
(171.2,423.8) 

360 
(350,480) 

250 
(250,250) 

250 
(180,480) 

 แหล่งซื้อบุหรี ่             
          ร้านขายของช า 55 (72.4) 11 (61.1) 14 (70) 64 (62.1) 8 (57.1) 152 (65.8) 
          ร้านสะดวกซื้อ  3 (3.9) 1 (5.6) 2 (10) 4 (3.9) 1 (7.1) 11 (4.8) 
          แผงลอย 0 (0) 1 (5.6) 1 (5) 6 (5.8) 1 (7.1) 9 (3.9) 
          ร้านค้าปลอดภาษ ี 11 (14.5) 1 (5.6) 1 (5) 15 (14.6) 4 (28.6) 32 (13.9) 
          เอเย่น/ร้านค้าส่ง 5 (6.6) 2 (11.1) 2 (10) 7 (6.8) 0 16 (6.9) 
          อื่น ๆ  2 (2.6) 2 (11.1) 0 7 (6.8) 0 11 (4.8) 
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ตารางที่ ง-2 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=185)  (n=86) (n=60)  (n=180)  (n=55) (n=566) 

 เหตุผลที่ซื้อบุหรี ่             
          หาซื้อง่าย 17 (21) 2 (10.5) 5 (25) 50 (46.3) 2 (14.3) 76 (31.4) 
          ราคาถูก 50 (61.7) 16 (84.2) 8 (40) 37 (34.3) 10 (71.4) 121 (50) 
          ญาติเอามาให ้ 5 (6.2) 0 (0) 3 (15) 4 (3.7) 0 12 (5) 
          อื่น ๆ  9 (11.1) 1 (5.3) 4 (20) 17 (15.7) 2 (14.3) 33 (13.6) 

 ระยะเวลาที่สูบบุหรี่น าเข้า            

           1ปี 20 (40.8) 4 (28.6) 1 (10) 41 (57.7) 9 (81.8) 75 (48.4) 
          > 1 ปีขึ้นไป 29 (59.2) 10 (71.4) 9 (90) 30 (42.3) 2 (18.2) 80 (51.6) 
           มัธยฐาน (IQR) 2 (0,5) 2 (1.2,2.8) 10 (4.2,17.5) 1 (0.5,3) 1 (0.5,1) 2 (0.5,4) 
 3) ใบจาก  

           สูบ 82 (44.6) 13 (14.9) 27 (45) 81 (45) 35 (63.6) 238 (42) 
     ไม่สูบ 102 (55.4) 74 (85.1) 33 (55) 99 (55) 20 (36.4) 328 (58) 

 ราคาบาท/ถุง             
           1-3 บาท 54 (66.7) 8 (61.5) 17 (65.4) 79 (86.8) 25 (73.5) 183 (74.7) 
           > 3 บาทขึ้นไป 27 (33.3) 5 (38.5) 9 (34.6) 12 (13.2) 9 (26.5) 62 (25.3) 
           มัธยฐาน (IQR) 3 (3,5) 3 (3,5) 3 (3,5) 3 (3,3) 3 (3,4.5) 3 (3,4) 
 4) ยาเส้น (ใช่) 

           สูบ 71 (38.4) 14 (16.3) 20 (33.3) 80 (44.4) 32 (58.2) 217 (38.3) 
     ไม่สูบ 114 (61.6) 72 (83.7) 40 (66.7) 100 (55.6) 23 (41.8) 349 (61.7) 

 ราคาบาท/ถุง             
           1-3 บาท 48 (66.7) 9 (75) 13 (65) 78 (86.7) 21 (65.6) 169 (74.8) 
           > 3 บาทขึ้นไป 24 (33.3) 3 (25) 7 (35) 12 (13.3) 11 (34.4) 57 (25.2) 
           มัธยฐาน (IQR) 3 (3,5) 3 (3,3.2) 3 (3,10) 3 (3,3) 3 (3,5) 3 (3,3.8) 
1.8 สูบบุหรี่ทุกวันหรือไม ่             
  1) ใช่ (ทุกวัน) 142 (85.5) 48 (73.8) 44 (86.3) 106 (68.4) 38 (80.9) 378 (78.1) 

 จ านวนมวน/วัน             

            10 มวน 95 (71.4) 30 (65.2) 24 (58.5) 84 (83.2) 25 (69.4) 258 (72.3) 
           > 10 มวนข้ึนไป 38 (28.6) 16 (34.8) 17 (41.5) 17 (16.8) 11 (30.6) 99 (27.7) 
           มัธยฐาน (IQR) 10 (5,15) 10 (5,18.8) 10 (5,20) 5 (3,7) 10 (8.2,12) 8 (4,12) 
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ตารางที่ ง-2 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=185)  (n=86) (n=60)  (n=180)  (n=55) (n=566) 

  2) ไม่ใช่ (ไม่ทุกวัน) 24 (14.5) 17 (26.2) 7 (13.7) 49 (31.6) 9 (19.1) 106 (21.9) 

 จ านวนวัน/สัปดาห ์             
           1-3 วัน 6 (40) 7 (53.8) 3 (60) 35 (77.8) 8 (88.9) 59 (67.8) 
          > 3 วันข้ึนไป 9 (60) 6 (46.2) 2 (40) 10 (22.2) 1 (11.1) 28 (32.2) 
           มัธยฐาน (IQR) 4 (2.5,5) 3 (3,5) 3 (2,4) 2 (1,3) 1 (1,2) 3 (1,4) 

 จ านวนมวนที่สูบ/วัน 
                 1-3 มวน 5 (33.3) 12 (85.7) 3 (50) 30 (68.2) 4 (44.4) 54 (61.4) 

           > 3 มวนข้ึนไป 10 (66.7) 2 (14.3) 3 (50) 14 (31.8) 5 (55.6) 34 (38.6) 
           มัธยฐาน (IQR) 7 (2.5,10) 2 (2,3) 4 (3,6.5) 2.5 (1,4) 8 (2,20) 3 (2,5.2) 
1.9 เวลาที่ท่านสูบบุหรี ่             

  หลังตื่นนอน 3 (1.8) 7 (9.6) 1 (1.9) 4 (2.5) 1 (2.2) 16 (3.2) 
  หลังอาหารทุกมื้อ 72 (42.1) 18 (24.7) 24 (44.4) 64 (39.5) 17 (37) 195 (38.5) 
  ก่อนนอน 3 (1.8) 3 (4.1) 1 (1.9) 5 (3.1) 1 (2.2) 13 (2.6) 
  เวลาที่เครียด 25 (14.6) 10 (13.7) 4 (7.4) 41 (25.3) 3 (6.5) 83 (16.4) 
  ทุกเวลา/ไม่แน่นอน 61 (35.7) 28 (38.4) 21 (38.9) 41 (25.3) 22 (47.8) 173 (34.2) 
  อื่น ๆ 7 (4.1) 7 (9.6) 3 (5.6) 7 (4.3) 2 (4.3) 26 (5.1) 
1.10 สถานท่ีสูบบุหรี ่

        ในบ้าน 27 (15.6) 5 (6.9) 11 (20.4) 31 (18.8) 4 (8.5) 78 (15.3) 
  ห้องนอน 0 (0) 1 (1.4) 0 (0) 6 (3.6) 1 (2.1) 8 (1.6) 
  นอกบ้าน 60 (34.7) 33 (45.8) 11 (20.4) 69 (41.8) 19 (40.4) 192 (37.6) 
  ที่ท างาน 13 (7.5) 6 (8.3) 4 (7.4) 1 (0.6) 0 (0) 24 (4.7) 
  สถานท่ีสาธารณะ 1 (0.6) 1 (1.4) 1 (1.9) 4 (2.4) 0 (0) 7 (1.4) 
  ทุกที่ท่ีมีโอกาส 66 (38.2) 20 (27.8) 26 (48.1) 47 (28.5) 21 (44.7) 180 (35.2) 
  อื่น ๆ  6 (3.5) 6 (8.3) 1 (1.9) 7 (4.2) 2 (4.3) 22 (4.3) 
1.11 ก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี ่

      ทุกครั้ง 104 (61.2) 50 (68.5) 27 (50) 77 (48.4) 22 (47.8) 280 (55.8) 
  บางครั้ง 50 (29.4) 18 (24.7) 20 (37) 52 (32.7) 14 (30.4) 154 (30.7) 
  ไม่เคย 16 (9.4) 5 (6.8) 7 (13) 30 (18.9) 10 (21.7) 68 (13.5) 
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ตารางที่ ง-2 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=185)  (n=86) (n=60)  (n=180)  (n=55) (n=566) 

1.12 หากมีป้ายห้ามสูบบุหรี ่
        ยังคงสูบ 11 (6.4) 9 (12.3) 3 (5.7) 29 (18.1) 4 (8.9) 56 (11.1) 

  ไม่สูบ 147 (85.5) 57 (78.1) 44 (83) 116 (72.5) 35 (77.8) 399 (79.3) 
  ไม่มีคนก็จะสูบ 14 (8.1) 7 (9.6) 6 (11.3) 15 (9.4) 6 (13.3) 48 (9.5) 
1.13 ซื้อบุหรี่บาท/สัปดาห ์

        1-199 บาท 92 (63.9) 21 (35) 23 (59) 124 (95.4) 36 (85.7) 296 (71.3) 
  200 บาทขึ้นไป 52 (36.1) 39 (65) 16 (41) 6 (4.6) 6 (14.3) 119 (28.7) 
  มัธยฐาน (IQR) 140(50,240) 200(100,300) 150 (50,275) 60 (30,100) 75(31.5,150) 100 (50,200) 

1.14 การเลิกสูบบุหรี ่             
  เคย 112 (65.5) 55 (73.3) 43 (78.2) 116 (73.9) 23 (51.1) 349 (69.4) 
  ไม่เคย 59 (34.5) 20 (26.7) 12 (21.8) 41 (26.1) 22 (48.9) 154 (30.6) 
  1) กรณีที่เคยเลิกสูบ 

       จ านวน/ครั้ง             
        1-3 ครั้ง 83 (85.6) 40 (85.1) 31 (91.2) 82 (79.6) 15 (78.9) 251 (83.7) 
       > 3 ครั้งขึ้นไป 14 (14.4) 7 (14.9) 3 (8.8) 21 (20.4) 4 (21.1) 49 (16.3) 
        มัธยฐาน (IQR) 2 (1,2) 2 (1,3) 2 (1,2.8) 2 (1,3) 2 (1.5,3) 2 (1,3) 

 เลิกได้นาน/เดือน             
        1-6 เดือน 43 (45.7) 36 (75) 26 (76.5) 51 (52) 12 (60) 168 (57.1) 
        > 6 เดือนขึ้นไป 51 (54.3) 12 (25) 8 (23.5) 47 (48) 8 (40) 126 (42.9) 
        มัธยฐาน (IQR) 8 (3,20) 3 (2,6.2) 2.5 (1,5.8) 6 (2,15) 3 (2,12.8) 5 (2,14.8) 

 วิธีทีเ่ลิก             
        เลิกด้วยตนเอง 97 (93.3) 48 (96) 38 (97.4) 105 (95.5) 15 (71.4)  303 (93.5) 
        เข้าคลินิกเลิกบุหรี ่ 3 (2.9) 0 0 0 1 (4.8)   4 (1.2) 
        เข้าโครงการงดบุหรี ่ 3 (2.9) 2 (4) 1 (2.6) 4 (3.6) 3 (14.3)  13 (4) 
        อื่นๆ 1 (1) 0 0 1 (0.9) 2 (9.5) 4 (1.2) 

 เหตุผลที่เลิก             
        เพื่อคนในครอบครัว 44 (52.4) 23 (50) 20 (52.6) 65 (65) 5 (27.8)  157 (54.9) 
        มีปัญหาสุขภาพ 24 (28.6) 13 (28.3) 12 (31.6) 19 (19) 7 (38.9)   75 (26.2) 
        กฏหมายเข้มงวด 3 (3.6) 0 0 1 (1) 0  4 (1.4) 
        อื่นๆ 13 (15.5) 10 (21.7) 6 (15.8) 15 (15) 6 (33.3)  50 (17.5) 
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ตารางที่ ง-2 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=185)  (n=86) (n=60)  (n=180)  (n=55) (n=566) 

1.15 อาการจากการสูบบุหรี ่             
    ไม่ม ี 72 (41.4) 24 (32) 28 (51.9) 84 (52.5) 17 (37) 72 (41.4) 
    มี 102 (58.6) 51 (68) 26 (48.1) 76 (47.5) 29 (63) 102 (58.6) 
  1) อาการจากการสูบบุหรี ่

               มีอาการเสียงแหบ 13 (12.7) 11 (21.6) 1 (3.8) 20 (26.3) 3 (10.3) 48 (16.9) 
         ไอแห้ง ๆ 28 (27.5) 7 (13.7) 8 (30.8) 19 (25) 14 (48.3) 76 (26.8) 
         ไอมีเสมหะในคอ 52 (51) 26 (51) 11 (42.3) 33 (43.4) 7 (24.1) 129 (45.4) 
         หายใจติดขัด/เหนื่อย 3 (2.9) 0 (0) 5 (19.2) 0 (0) 1 (3.4) 9 (3.2) 
         อ่ืน ๆ 6 (5.9) 7 (13.7) 1 (3.8) 4 (5.3) 4 (13.8) 22 (7.7) 
1.16 ทราบสายด่วนให้ค า ปรึกษาหากต้องการเลิกบุหรี ่

         ทราบ 22 (12.4) 24 (27.9) 9 (16.1) 22 (13.3) 4 (7.5) 81 (15.1) 
     ไม่ทราบ 155 (87.6) 62 (72.1) 47 (83.9) 143 (86.7) 49 (92.5) 456 (84.9) 
1.17 ความรู้สึกเมื่อเห็นรูปบนซองบุหรี ่

          กลัว 86 (47.5) 34 (39.5) 26 (46.4) 60 (34.5) 23 (43.4) 229 (41.6) 
     ไม่กลัว 14 (7.7) 4 (4.7) 3 (5.4) 25 (14.4) 5 (9.4) 51 (9.3) 
     เฉยๆ 81 (44.8) 48 (55.8) 27 (48.2) 89 (51.1) 25 (47.2) 270 (49.1) 
2. ประวัติการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง 

     2.1 เพื่อนสนิทสูบบุหรี ่ (n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1962) 
    ไม่ม ี 229 (51.8) 87 (32.2) 162 (64.8) 392 (56) 24 (24) 894 (50.7) 
    < 5 คน 133 (30.1) 101 (37.4) 62 (24.8) 196 (28) 30 (30) 522 (29.6) 
     5 คน ขึ้นไป 80 (18.1) 82 (30.4) 26 (10.4) 112 (16) 46 (46) 346 (19.6) 
    มัธยฐาน (IQR) 4 (2,8) 5 (2,10) 2 (0,5) 3 (2,7) 8 (3,10) 4 (2,10) 
2.2. มีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี ่

          มี 180 (40.7) 88 (32.6) 67 (26.8) 366 (52.3) 28 (28) 729 (41.4) 

     ไม่ม ี 262 (59.3) 182 (67.4) 183 (73.2) 334 (47.7) 72 (72) 
1033 
(58.6) 

 1) กรณีมีคนในบ้านสูบบุหรี่ 
              1 คน 103 (58.2) 60 (69) 44 (65.7) 228 (62.8) 15 (55.6) 450 (62.4) 

        > 1 คน 74 (41.8) 27 (31) 23 (34.3) 135 (37.2) 12 (44.4) 271 (37.6) 
       มัธยฐาน (min,max) 1 (1,7) 1 (1,3) 1 (1,10) 1 (1,10) 1 (1,9) 1 (1,10) 
 2) สมาชิกในบ้านท่ีสูบบุหรี่ 

              พ่อหรือพ่ีชาย 142 (87.1) 56 (71.8) 29 (45.3) 295 (85.8) 13 (56.5) 535 (79.6) 
        อื่น ๆ 21 (12.9) 22 (28.2) 35 (54.7) 49 (14.2) 10 (43.5) 137 (20.4) 



178 

ตารางที่ ง-2 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

4. ประวัติการท างานในประเทศมาเลเซียของญาต ิ
    4..1 มีญาติไปท างานประเทศมาเลเซีย 

         ม ี 62 (15.4) 8 (3) 22 (12) 91 (17.8) 17 (17.2) 200 (13.7) 
    ไม่ม ี 341 (84.6) 258 (97) 161 (88) 421 (82.2) 82 (82.8) 1263 (86.3) 
  1)  กรณี มี จ านวน/คน 

                1 คน 36 (62.1) 5 (71.4) 14 (63.6) 53 (58.9) 9 (56.2) 117 (60.6) 
 > 1 คนขึ้นไป 22 (37.9) 2 (28.6) 8 (36.4) 37 (41.1) 7 (43.8) 76 (39.4) 

        มัธยฐาน (min,max) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 
  2)  ญาติที่ไปท างานคือ             
        พ่อ/พี่ชาย/ปู่ 24 (55.8) 5 (71.4) 10 (50) 56 (65.9) 2 (16.7) 97 (58.1) 
        แม/่พี่สาว/ อ่ืนๆ 19 (44.2) 2 (28.6) 10 (50) 29 (34.1) 10 (83.3) 70 (41.9) 

              

1.1.3 การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายเขตปลอดบุหรี่และการรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ 

  สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสถานที่ คือ โรงเรียนระดับต่ า
กว่าอุดมศึกษา  โรงพยาบาล ภายในอาคารสถานที่ราชการ  ภายในอาคารสถานที่ท างานภาคเอกชนที่มี
แอร์  ร้านอาหาร  ห้าสรรพสินค้าและชุปเปอร์มาเก็ต  สถานีขนส่ง  ภายในอาคารศาสนสถาน  
สวนสาธารณะ  ตลาด และ ยานพาหนะขนส่ง มีเพียงโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์เท่านั้นที่เป็นสถานที่ห้ามสูบ
บุหรี่เฉพาะบางพ้ืนที่ของอาคาร ผลการศึกษาดังแสดงในภาพที่ ง-1 ถึง ง-3 และตารางท่ี ง-3 

1) ประชาชนทั่วไป 

จากตารางท่ี ง-3  ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ที่รับรู้ว่าเป็น
สถานที่เขตปลอดบุหรี่  โดยระบุได้อย่างถูกต้องสูงสุด คือ  โรงพยาบาล ร้อยละ 79.2 รองลงมา โรงเรียน
ระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา  ร้อยละ 69.6 และภายในอาคารสถานที่ราชการ  ร้อยละ 69 ตามล าดับ  ส่วน
สถานที่ที่รับรู้ว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่อย่างถูกต้องต่ าสุด คือ ตลาด ร้อยละ  20.6 รองลงมา คือ ร้านอาหาร 
ร้อยละ 30.1 สวนสาธารณะ ร้อยละ 31. 6 และสถานีขนส่ง ร้อยละ  37.8 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เข้าใจว่า ตลาด  ร้านอาหาร  สวนสาธารณะ  และสถานีขนส่งเป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่เฉพาะในบาง
พ้ืนที่ ร้อยละ 43.7 55.2 48.7 และ 46.1 ตามล าดับ    

ส่วน การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามี
กฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด ร้อยละ 86.4 รองลงมา คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ในที่ห้าม
สูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 77.6 และ เจ้าของสถานประกอบการหากไม่แสดง
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ป้าย เครื่องหมายปลอดบุหรี่มีโทษปรับ  2,000 บาท ร้อยละ 57.5 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมายที่ให้
เจ้าของสถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000 บาท ต่ าสุด คือ รับรู้เพียง ร้อยละ 42.8 

กลุ่มตัวอย่าง รับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ สูงสุด  คือ ท าให้เกิดโรคมะเร็ง  ร้อยละ 
94.3 รองลงมา ท าให้เกิดกลิ่นปาก ร้อยละ 93.8 ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปาก  และหลอดอาหาร ร้อยละ 
87.5 และท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ร้อยละ 87.2 ตามล าดับ 

2) เจ้าหน้าที่รัฐ 

กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐมีการรับรู้สถานที่เขตปลอดบุหรี่  ระบุได้ถูกต้องสูงสุด คือ โรงพยาบาล 
ร้อยละ 83.3 รองลงมา คือ โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ร้อยละ 82.6 ภายในอาคารสถานที่ท างาน
ภาคเอกชนที่มีแอร์ ร้อยละ 71.5 ภายในอาคารสถานที่ราชการ ร้อยละ 70  ห้างสรรพสินค้าและชุปเปอร์
มาเก็ต ร้อยละ  64.7 และ ศาสนสถาน ร้อยละ 66.5  ตามล าดับ  ส าหรับสถานที่ระบุว่าเป็นเขตปลอด
บุหรี่ ถูกต้องต่ าสุด คือ ตลาด ร้อยละ 29.4 รองลงมา คือ สวนสาธารณะ ร้อยละ 37.4 และร้านอาหาร 
ร้อยละ  38.5 ตามล าดับ  

ส่วนการรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่   กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามี
กฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด โดยรับรู้ ร้อยละ 88.5 รองลงมา ผู้ที่สูบบุหรี่ในที่
ห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 84.8 และ กฎหมายห้ามไม่ให้มีการโฆษณาโดย
สิ้นเชิง ร้อยละ 70.4 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ สูงสุด คือ  ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 97.8 
รองลงมา ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด ร้อยละ 97 และท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง ร้อยละ 94.4 ตามล าดับ 

3) ผู้ประกอบการ 

กลุ่มผู้ประกอบ การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ ที่ระบุได้อย่าง
ถูกต้อง สูงสุด คือ โรงพยาบาล ร้อยละ 81.6 รองลงมา ภายในอาคารสถานที่ท างานภาคเอกชนที่มีแอร์  
ร้อยละ 74.4 และโรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ร้อยละ 73.6 ตามล าดับ ส่วนที่ระบุได้ถูกต้องต่ าสุด คือ 
ตลาด ร้อยละ 25.6 รองลงมา คือ สวนสาธารณะ ร้อยละ 34.4 และ สถานีขนส่ง ร้อยละ 40.8 ตามล าดับ 

การรับรู้บทลงโทษของผู้ ละเมิดกฎ หมายเขตปลอดบุหรี่  กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามี กฎหมาย
ห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี และเจ้าของสถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับ  10,000 
บาท พบระบุการรับรู้สูงสุด ร้อยละเท่ากัน คือ 86.8 รองลงมา ผู้ที่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มี
โทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 76.4 และผู้พบเจอการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่สามารถแจ้งความด าเนินคดี
กับผู้สูบได้  ร้อยละ 54 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมายการที่เจ้าของสถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษ
ปรับ 10,000  บาทต่ าสุด คือ รับรู้เพียงร้อยละ 38 
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กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ สูงสุด คือ  ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด ร้อย
ละ 97.2 รองลงมา ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 94.8 และ ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร  และ
ท าให้แก่ก่อนวัย ร้อยละเท่ากัน คือ 90.8  

4) นักเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนมีการรับรู้สถานที่เขตปลอดบุหรี่ ที่ระบุได้อย่างถูกต้องสูงสุด คือ 
โรงพยาบาล ระบุได้ถูกต้อง ร้อยละ 63.6 รองลงมา คือ ภายในอาคารสถานที่ท างานภาคเอกชนที่มีแอร์  
ร้อยละ 54.8 และ ภายในอาคารสถานที่ราชการ ร้อยละ 53.7 ตามล าดับ ส่วนสถานที่ระบุได้ถูกต้องต่ าสุด 
คือ ตลาด ระบุได้ถูกต้องเพียง ร้อยละ 18 รองลงมา คือ ร้านอาหาร ระบุถูกต้อง ร้อยละ 21.4 และสถานี
ขนส่ง ระบุถูกต้อง ร้อยละ 26.8  

การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  กลุ่มตัวอย่างระบุว่ามี กฎหมาย
ห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด คือ ร้อยละ 76.3 รองลงมา คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบหรือ
เขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 75.5 และผู้พบเจอการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่สามารถแจ้ง
ความ 
ด าเนินคดีกับผู้สูบได้   ร้อยละ 51.8 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมายที่ให้เจ้าของสถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ไม่
ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000 บาท ต่ าสุด คือ รับรู้เพียง ร้อยละ 32.2 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ สูงสุด คือ  ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด ร้อย
ละ 90.4 รองลงมา ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 87.6 และ ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร ร้อย
ละ 79.9 ตามล าดับ 

5) ผู้น าศาสนา 

กลุ่มผู้น าศาสนามีการรับรู้สถานที่เขตปลอดบุหรี่ ที่ระบุได้อย่างถูกต้องสูงสุด คือ  
โรงพยาบาล ร้อยละ 87 รองลงมา คือ โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษาร้อยละ 74.7 และภายในอาคาร
สถานที่ราชการ ร้อยละ 73 ตามล าดับ ส่วนสถานที่ระบุได้ถูกต้องต่ าสุด คือ ตลาด ระบุได้ถูกต้อง ร้อยละ 
21 รองลงมา คือ สวนสาธารณะ ระบุถูกต้อง ร้อยละ 33 

การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  กลุ่มตัวอย่างระบุว่ามี กฎหมาย
ห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด คือ ร้อยละ 85 รองลงมา คือ ผู้ที่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบหรือ
เขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 72 และกฎหมายหากผู้พบเจอการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
สามารถแจ้งด าเนินคดีกับผู้สูบได้ร้อยละ 62 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมายที่ให้เจ้าของสถานที่จัดเขตสูบ
บุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000 บาท ต่ าสุด คือ รับรู้เพียง ร้อยละ 43 
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กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ สูงสุด คือ  ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 96   
ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด ร้อยละ 92 และ ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร  และท าให้เกิด
โรคหัวใจ ร้อยละเท่ากัน คือ 88 ตามล าดับ 

6) ภาพรวม 

กลุ่มตัวอย่างในภาพ รวมมีการรับรู้สถานที่เขตปลอดบุหรี่ ที่ระบุได้อย่างถูกต้องสูงสุด คือ  
โรงพยาบาล ร้อยละ 74.4 รองลงมา โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา ร้อยละ 64.4 และ ภายในอาคาร
สถานที่ท างานภาคเอกชนที่มีแอร์ ร้อยละ 63.2 ตามล าดับ ส่วนสถานที่ระบุได้ถูกต้องต่ าสุด คือ ตลาด ระบุ
ได้ถูกต้อง ร้อยละ 21.7 รองลงมา คือ สวนสาธารณะ ระบุถูกต้อง ร้อยละ 33.9 

การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิ ดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  กลุ่มตัวอย่างระบุว่ามี กฎหมาย
ห้ามกฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี สูงสุด ระบุร้อยละ 82.7 รองลงมา คือ  ผู้ที่สูบบุหรี่
ในที่ห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท ร้อยละ 77.4 และกฎหมายห้ามไม่ให้มีการโฆษณา
บุหรี่โดยสิ้นเชิง ร้อยละ 55.6 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีกฎหมาย หากเจ้าของสถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ไม่ถูกต้องมี
โทษปรับ 10,000 บาท ต่ าสุด คือ รับรู้ ร้อยละ 40.6 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ สูงสุด คือ  ท าให้เป็นมะเร็งปอด   ร้อยละ 
93.4 รองลงมา ท าให้มีกลิ่นปาก ร้อยละ 92.2 และ ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร ร้อยละ 
85.9 ตามล าดับ 

ตารางที่ ง-3 การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ และการรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ  

การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

1. สถานท่ีต่อไปนี้เป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย         
1.1 โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา 

          ใช่ทั้งหมด 304 (69.6) 223 (82.6) 184 (73.6) 342 (49.3) 74 (74.7) 1127 (64.4) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 75 (17.2) 28 (10.4) 37 (14.8) 181 (26.1) 19 (19.2) 340 (19.4) 
     ไม่ใช่ 30 (6.9) 9 (3.3) 13 (5.2) 52 (7.5) 0 (0) 104 (5.9) 
     ไม่ทราบ 28 (6.4) 10 (3.7) 16 (6.4) 119 (17.1) 6 (6.1) 179 (10.2) 
1.2 โรงพยาบาล  

           ใช่ทั้งหมด 346 (79.2) 225 (83.3) 204 (81.6) 443 (63.6) 87 (87) 1305 (74.4) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 54 (12.4) 32 (11.9) 28 (11.2) 133 (19.1) 10 (10) 257 (14.7) 
     ไม่ใช่ 20 (4.6) 8 (3) 11 (4.4) 73 (10.5) 1 (1) 113 (6.4) 
     ไม่ทราบ 17 (3.9) 5 (1.9) 7 (2.8) 47 (6.8) 2 (2) 78 (4.4) 
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ตารางที่ ง-3 (ต่อ) 

การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

1.3 ภายในอาคารสถานท่ีราชการ 
          ใช่ทั้งหมด 301 (69) 189 (70) 171 (68.4) 373 (53.7) 73 (73) 1107 (63.2) 

     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 94 (21.6) 68 (25.2) 53 (21.2) 178 (25.6) 20 (20) 413 (23.6) 
     ไม่ใช่ 20 (4.6) 7 (2.6) 11 (4.4) 75 (10.8) 2 (2) 115 (6.6) 
     ไม่ทราบ 21 (4.8) 6 (2.2) 15 (6) 69 (9.9) 5 (5) 116 (6.6) 
1.4 ภายในอาคารสถานท่ีท างานภาคเอกชนท่ีมีแอร ์

         ใช่ทั้งหมด 295 (68) 193 (71.5) 186 (74.4) 381 (54.8) 66 (66.7) 1121 (64.1) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 80 (18.4) 54 (20) 35 (14) 123 (17.7) 23 (23.2) 315 (18) 
     ไม่ใช่ 33 (7.6) 13 (4.8) 13 (5.2) 92 (13.2) 2 (2) 153 (8.8) 
     ไม่ทราบ 26 (6) 10 (3.7) 16 (6.4) 99 (14.2) 8 (8.1) 159 (9.1) 
1.5 โรงแรมและเกสต์เฮ้าส ์ 

           ใช่ทั้งหมด 158 (36.2) 98 (36.3) 107 (42.8) 186 (26.9) 41 (41.8) 590 (33.8) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนที่ 211 (48.4) 144 (53.3) 104 (41.6) 297 (43) 44 (44.9) 800 (45.8) 
     ไม่ใช่ 28 (6.4) 20 (7.4) 13 (5.2) 89 (12.9) 4 (4.1) 154 (8.8) 
     ไม่ทราบ 39 (8.9) 8 (3) 26 (10.4) 119 (17.2) 9 (9.2) 201 (11.5) 
1.6 ร้านอาหาร (ใช่ทั้งหมด) 

           ใช่ทั้งหมด 131 (30.1) 104 (38.5) 95 (38) 149 (21.4) 40 (40.4) 519 (29.7) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 240 (55.2) 144 (53.3) 112 (44.8) 380 (54.7) 45 (45.5) 921 (52.7) 
     ไม่ใช่ 46 (10.6) 17 (6.3) 26 (10.4) 103 (14.8) 6 (6.1) 198 (11.3) 
     ไม่ทราบ 18 (4.1) 5 (1.9) 17 (6.8) 63 (9.1) 8 (8.1) 111 (6.3) 
1.7 ห้างสรรพสินค้าและชุปเปอร์มาเก็ต 

          ใช่ทั้งหมด 259 (59.3) 182 (67.4) 172 (68.8) 313 (45.1) 68 (68) 994 (56.8) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 120 (27.5) 61 (22.6) 41 (16.4) 199 (28.7) 20 (20) 441 (25.2) 
     ไม่ใช่ 36 (8.2) 21 (7.8) 16 (6.4) 86 (12.4) 4 (4) 163 (9.3) 
     ไม่ทราบ 22 (5) 6 (2.2) 21 (8.4) 96 (13.8) 8 (8) 153 (8.7) 
1.8 สถานีขนส่ง  

           ใช่ทั้งหมด 165 (37.8) 130 (48.1) 102 (40.8) 186 (26.8) 44 (44.4) 627 (35.8) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 201 (46.1) 117 (43.3) 106 (42.4) 307 (44.2) 46 (46.5) 777 (44.4) 
     ไม่ใช่ 49 (11.2) 17 (6.3) 16 (6.4) 94 (13.5) 5 (5.1) 181 (10.3) 
     ไม่ทราบ 21 (4.8) 6 (2.2) 26 (10.4) 108 (15.5) 4 (4) 165 (9.4) 
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ตารางที่ ง-3 (ต่อ) 

การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

1.9 ภายในอาคารศาสนสถาน 
          ใช่ทั้งหมด 256 (58.9) 179 (66.3) 149 (59.6) 270 (38.9) 69 (71.1) 923 (52.9) 

     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 116 (26.7) 67 (24.8) 63 (25.2) 194 (28) 17 (17.5) 457 (26.2) 
     ไม่ใช่ 32 (7.4) 16 (5.9) 17 (6.8) 80 (11.5) 5 (5.2) 150 (8.6) 
     ไม่ทราบ 31 (7.1) 8 (3) 21 (8.4) 150 (21.6) 6 (6.2) 216 (12.4) 
1.10 สวนสาธารณะ  

           ใช่ทั้งหมด 138 (31.6) 101 (37.4) 86 (34.4) 236 (34) 33 (33) 594 (33.9) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 213 (48.7) 132 (48.9) 104 (41.6) 269 (38.8) 52 (52) 770 (44) 
     ไม่ใช่ 60 (13.7) 28 (10.4) 45 (18) 116 (16.7) 11 (11) 260 (14.8) 
     ไม่ทราบ 26 (5.9) 9 (3.3) 15 (6) 73 (10.5) 4 (4) 127 (7.3) 
1.11 ตลาด  

           ใช่ทั้งหมด 90 (20.7) 79 (29.4) 64 (25.6) 125 (18) 21 (21) 379 (21.7) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 190 (43.7) 117 (43.5) 90 (36) 296 (42.7) 47 (47) 740 (42.3) 
     ไม่ใช่ 127 (29.2) 62 (23) 73 (29.2) 184 (26.5) 23 (23) 469 (26.8) 
     ไม่ทราบ 28 (6.4) 11 (4.1) 23 (9.2) 89 (12.8) 9 (9) 160 (9.2) 

                    1.12 ยานพาหนะขนส่งมวลชน 
          ใช่ทั้งหมด 192 (44.1) 176 (65.2) 144 (57.6) 216 (31.1) 54 (54) 782 (44.7) 

     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 145 (33.3) 63 (23.3) 58 (23.2) 249 (35.8) 31 (31) 546 (31.2) 
     ไม่ใช่ 60 (13.8) 19 (7) 27 (10.8) 103 (14.8) 7 (7) 216 (12.3) 
     ไม่ทราบ 38 (8.7) 12 (4.4) 21 (8.4) 127 (18.3) 8 (8) 206 (11.8) 
2 บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี ่

    2.1 เจ้าของสถานประกอบการหากไม่จัดสถานท่ีปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 20,000 บาท 
        ใช่ 224 (51.3) 168 (62.2) 123 (49.2) 308 (44.6) 48 (48) 871 (49.9) 

      ไม่ใช่ 55 (12.6) 25 (9.3) 16 (6.4) 107 (15.5) 16 (16) 219 (12.5) 
      ไม่ทราบ 158 (36.2) 77 (28.5) 111 (44.4) 275 (39.9) 36 (36) 657 (37.6) 
2.2 เจ้าของสถานประกอบการหากไม่แสดงป้ายเครื่องหมายปลอดบุหรี่ มีโทษปรับ 2,000 บาท 

        ใช่ 253 (57.5) 182 (67.4) 126 (50.4) 328 (47.7) 52 (52) 941 (53.8) 
      ไม่ใช่ 37 (8.4) 20 (7.4) 14 (5.6) 97 (14.1) 12 (12) 180 (10.3) 
      ไม่ทราบ 150 (34.1) 68 (25.2) 110 (44) 263 (38.2) 36 (36) 627 (35.9) 
2.3 ผู้ที่สูบบุหรี่ในท่ีห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท   

         ใช่ 342 (77.6) 229 (84.8) 191 (76.4) 522 (75.5) 72 (72) 1356 (77.4) 
      ไม่ใช่ 22 (5) 8 (3) 9 (3.6) 42 (6.1) 3 (3) 84 (4.8) 
      ไม่ทราบ 77 (17.5) 33 (12.2) 50 (20) 127 (18.4) 25 (25) 312 (17.8) 
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ตารางที่ ง-3 (ต่อ) 

การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

2.4 ผู้พบเจอการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่สามารถแจ้งด าเนินคดีกับผู้สูบได ้
         ใช่ 246 (56.4) 172 (63.7) 135 (54) 357 (51.8) 62 (62) 972 (55.7) 

      ไม่ใช่ 48 (11) 34 (12.6) 32 (12.8) 82 (11.9) 13 (13) 209 (12) 
      ไม่ทราบ 142 (32.6) 64 (23.7) 83 (33.2) 250 (36.3) 25 (25) 564 (32.3) 
2.5 กฎหมายห้ามไม่ให้มีการโฆษณาบุหรี่โดยสิ้นเชิง 

          ใช่ 241 (55.3) 190 (70.4) 150 (60) 331 (48) 59 (59) 971 (55.6) 
      ไม่ใช่ 81 (18.6) 42 (15.6) 43 (17.2) 132 (19.1) 19 (19) 317 (18.2) 
      ไม่ทราบ 114 (26.1) 38 (14.1) 57 (22.8) 227 (32.9) 22 (22) 458 (26.2) 
2.6 เจ้าของสถานท่ีจัดเขตสูบบุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000  บาท 

         ใช่ 186 (42.8) 162 (60) 95 (38) 222 (32.2) 43 (43) 708 (40.6) 
      ไม่ใช่ 44 (10.1) 22 (8.1) 23 (9.2) 95 (13.8) 15 (15) 199 (11.4) 
      ไม่ทราบ 205 (47.1) 86 (31.9) 132 (52.8) 373 (54.1) 42 (42) 838 (48) 
2.7 กฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 

          ใช่ 380 (86.4) 239 (88.5) 217 (86.8) 528 (76.3) 85 (85) 1449 (82.7) 
      ไม่ใช่ 12 (2.7) 7 (2.6) 8 (3.2) 43 (6.2) 6 (6) 76 (4.3) 
      ไม่ทราบ 48 (10.9) 24 (8.9) 25 (10) 121 (17.5) 9 (9) 227 (13) 
3. การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ 

     3.1 ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง 
          ใช่ 381 (87.2) 255 (94.4) 232 (92.8) 524 (75.7) 87 (87) 1479 (84.6) 

     ไม่ใช่ 9 (2.1) 3 (1.1) 3 (1.2) 31 (4.5) 3 (3) 49 (2.8) 
     ไม่ทราบ 47 (10.8) 12 (4.4) 15 (6) 137 (19.8) 10 (10) 221 (12.6) 
 3.2 ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด 

          ใช่ 415 (94.3) 262 (97) 243 (97.2) 628 (90.4) 92 (92) 1640 (93.4) 
     ไม่ใช่ 6 (1.4) 3 (1.1) 0 (0) 21 (3) 2 (2) 32 (1.8) 
     ไม่ทราบ 19 (4.3) 5 (1.9) 7 (2.8) 46 (6.6) 6 (6) 83 (4.7) 
3.3 ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร 

         ใช่ 384 (87.5) 253 (93.7) 227 (90.8) 555 (79.9) 88 (88) 1507 (85.9) 
     ไม่ใช่ 9 (2.1) 5 (1.9) 4 (1.6) 31 (4.5) 4 (4) 53 (3) 
     ไม่ทราบ 46 (10.5) 12 (4.4) 19 (7.6) 109 (15.7) 8 (8) 194 (11.1) 
3.4 ท าให้เกิดโรคหัวใจ   

           ใช่ 368 (83.8) 235 (87) 215 (86) 431 (62.1) 88 (88) 1337 (76.3) 
     ไม่ใช่ 21 (4.8) 16 (5.9) 12 (4.8) 80 (11.5) 4 (4) 133 (7.6) 
     ไม่ทราบ 50 (11.4) 19 (7) 23 (9.2) 183 (26.4) 8 (8) 283 (16.1) 
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ตารางที่ ง-3 (ต่อ) 

การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

3.5 ท าให้เส้นเลือดในสมองแตก 
          ใช่ 329 (74.8) 231 (85.6) 199 (79.6) 375 (54.1) 72 (72) 1206 (68.8) 

     ไม่ใช่ 34 (7.7) 14 (5.2) 13 (5.2) 93 (13.4) 11 (11) 165 (9.4) 
     ไม่ทราบ 77 (17.5) 25 (9.3) 38 (15.2) 225 (32.5) 17 (17) 382 (21.8) 
3.6 ท าให้ความดันโลหิตสูง   

           ใช่ 321 (73.1) 231 (85.6) 191 (76.4) 380 (54.8) 75 (75) 1198 (68.3) 
     ไม่ใช่ 40 (9.1) 15 (5.6) 22 (8.8) 104 (15) 9 (9) 190 (10.8) 
     ไม่ทราบ 78 (17.8) 24 (8.9) 37 (14.8) 210 (30.3) 16 (16) 365 (20.8) 
3.7 ท าให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  

          ใช่ 341 (77.5) 245 (90.7) 202 (80.8) 376 (54.2) 78 (78) 1242 (70.8) 
     ไม่ใช่ 35 (8) 8 (3) 17 (6.8) 104 (15) 7 (7) 171 (9.7) 
     ไม่ทราบ 64 (14.5) 17 (6.3) 31 (12.4) 214 (30.8) 15 (15) 341 (19.4) 
3.8 ท าให้มีกลิ่นปาก   

           ใช่ 411 (93.8) 264 (97.8) 237 (94.8) 609 (87.6) 96 (96) 1617 (92.2) 
     ไม่ใช่ 8 (1.8) 0 (0) 7 (2.8) 23 (3.3) 1 (1) 39 (2.2) 
     ไม่ทราบ 19 (4.3) 6 (2.2) 6 (2.4) 63 (9.1) 3 (3) 97 (5.5) 
3.9 ท าให้แก่ก่อนวัย  

           ใช่ 381 (86.6) 245 (90.7) 227 (90.8) 538 (77.4) 87 (87) 1478 (84.2) 
     ไม่ใช่ 16 (3.6) 10 (3.7) 6 (2.4) 40 (5.8) 7 (7) 79 (4.5) 
     ไม่ทราบ 43 (9.8) 15 (5.6) 17 (6.8) 117 (16.8) 6 (6) 198 (11.3) 
3.10 ท าให้หญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนก าหนด   

          ใช่ 264 (60.4) 216 (80) 156 (62.4) 256 (36.9) 67 (67) 959 (54.8) 
     ไม่ใช่ 45 (10.3) 22 (8.1) 32 (12.8) 114 (16.4) 16 (16) 229 (13.1) 
     ไม่ทราบ 128 (29.3) 32 (11.9) 62 (24.8) 324 (46.7) 17 (17) 563 (32.2) 
 3.11 ท าให้เด็กแรกคลอดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ ์  

         ใช่ 276 (63) 223 (82.6) 174 (69.6) 250 (36.1) 68 (68) 991 (56.6) 
     ไม่ใช่ 33 (7.5) 15 (5.6) 16 (6.4) 100 (14.4) 12 (12) 176 (10.1) 
     ไม่ทราบ 129 (29.5) 32 (11.9) 60 (24) 343 (49.5) 20 (20) 584 (33.4) 
3.12 ท าให้คนใกล้ชิดเป็นมะเร็งปอด 

          ใช่ 380 (86.6) 226 (83.7) 223 (89.2) 503 (72.4) 88 (88) 1420 (81) 
     ไม่ใช่ 15 (3.4) 34 (12.6) 5 (2) 57 (8.2) 6 (6) 117 (6.7) 
     ไม่ทราบ 44 (10) 10 (3.7) 22 (8.8) 135 (19.4) 6 (6) 217 (12.4) 
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1.1.4 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ 

 1) ประชาชนทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ สถานที่ที่ก าหนด
เป็นเขตปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดให้เห็นอย่างชัดเจน โดยระบุว่าเห็นด้วยสูงสุด คือ ร้อยละ 90.1 
รองลงมา ควรมีการบังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง เห็นด้วย ร้อยละ 89.4 และเห็นด้วยกับ
การมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่  เห็นด้วย ร้อยละ 89 ตามล าดับ ดัง
แสดงในภาพที่ ง-4 และตารางท่ี ง-4  

 2) เจ้าหน้าที่รัฐ 

กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐ เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ  ควรมีการประกาศ
หรือประชาสัมพันธ์  ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่  ร้อยละ 94.8 รองลงมา  คือ ควรมีการบังคับใช้
กฎหมายเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง  โดยระบุว่าเห็นด้วยสูงสุด คือ ร้อยละ 94.1 สถานที่ที่ก าหนดเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดให้เห็นอย่างชัดเจน  ร้อยละ 91.5 เห็นด้วยกับการมีกฎหมายคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 90.4  

 3) ผู้ประกอบการ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ ควรมีการบังคับใช้
กฎหมายเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง  ร้อยละ 92.8 รองลงมา คือ ควรมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์  ให้
ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยระบุว่าเห็นด้วยสูงสุด ร้อยละเท่ากัน คือ 92.4 เห็นด้วยกับการมีกฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 92 และ สถานที่ที่ก าหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติด
ให้เห็นอย่างชัดเจน ร้อยละ 90.4 ตามล าดับ 

 4) นักเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้นักเรียน  เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ การมีกฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยระบุว่าเห็นด้วยสูงสุด  ร้อยละ 81.2 รองลงมา  คือ สถานที่ท่ีก าหนดเป็น
เขตปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดให้เห็นอย่างชัดเจน  ร้อยละ 80.5 และควรมีการประกาศหรือ
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 78.4 

 5) ผู้น า 

กลุ่มตัวอย่างผู้น าศาสนา  เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ ควรมีการประกาศ
หรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยระบุว่าเห็นด้วยสูงสุด  ร้อยละ 94 รองลงมา สถานที่
ที่ก าหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดให้เห็นอย่างชัดเจน  ร้อยละ 91.8 และ เห็นด้วยกับ
การมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 91 ตามล าดับ 
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 6)  กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

กลุ่มตัวอย่างในภาพ รวม  เห็นด้วยกับการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ คือ การมีกฎหมาย
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยระบุว่าเห็นด้วยสูงสุด ร้อยละ 87.2 รองลงมา คือ ควรมีการประกาศ หรือ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถานที่ห้ามสูบบุหรี่  ร้อยละ 86.5 และ ควรมีการบังคับใช้กฎหมายเขตปลอด
บุหรี่อย่างจริงจัง ร้อยละ 85.7  

 1.1.5 การปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

 1) ประชาชนทั่วไป 

กลุ่ม ตัวอย่าง ประชาชนทั่วไป ระบุว่า พบเห็น สถานที่ที่มี ป้ายห้ามสูบบุหรี่ สูงสุด  คือ 
โรงพยาบาล   ร้อยละ 94.8 รองลงมา โรงเรียน ร้อยละ 84.2 และโรงแรม ร้อยละ 82 โดยสถานที่ท างาน
ของกลุ่มตัวอย่าง มีป้ายสูบบุหรี่ ร้อยละ 45.9 กลุ่มตัวอย่างพบเห็นการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบบุหรี่บางครั้ง  
ร้อยละ 53 พบเห็นเป็นบางครั้ง ร้อยละ 38.9 ดังแสดงในภาพที่ ง-5 และ ตารางที่ ง-5 

 2) เจ้าหน้าที่รัฐ 

กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่รัฐระบุว่าสถานที่ท่ีพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ สูงสุด คือ โรงพยาบาล   
ร้อยละ 94.8 รองลงมา โรงแรม ร้อยละ 93 และ ร้านอาหาร หรือภัตตาคาร  ร้อยละ 91.9 โดยสถานที่
ท างานของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีป้ายสูบบุหรี่ ร้อยละ 63.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นการสูบบุหรี่ในที่
ห้ามสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง ร้อยละ 57.2 พบเห็นเป็นบางครั้ง ร้อยละ 37.5 

 3) ผู้ประกอบการ 

กลุ่ม ตัวอย่าง ผู้ประกอบการ ระบุว่าสถานที่ท่ี พบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ สูงสุด  คือ 
โรงพยาบาล ร้อยละ 96.4 รองลงมา โรง เรียน ร้อยละ 78.8 และโรงแรม ร้อยละ 83.2 โดยสถานที่ท างาน
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีป้ายสูบบุหรี่ ร้อยละ 78.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นการสูบบุหรี่ในที่ห้าม
สูบบุหรี่เป็นบางครั้ง ร้อยละ 58.4 และพบเห็นเป็นประจ า ร้อยละ 32.8 

 4) นักเรียน 

กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระบุว่าสถานที่ท่ีพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่สูงสุด คือ โรงพยาบาล ร้อย
ละ 86.2 รองลงมา ร้านอาหารหรือภัตตาคาร ร้อยละ 72.8 โดยโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่างมีป้ายสูบบุหรี่ 
ร้อยละ 54.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบบุหรี่เป็น บางครั้ง ร้อยละ 61.5 พบเห็น
เป็นประจ า ร้อยละ 26.7 

 5) ผู้น าศาสนา 

กลุ่มตัวอย่างผู้น าศาสนาและผู้น าชุมชนระบุว่าสถานที่ท่ีพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่สูงสุด คือ 
โรงพยาบาล  ร้อยละ 97 รองลงมา โรงแรม ร้อยละ 92 และ ร้านอาหารหรือภัตตาคาร  ร้อยละ 89 โดยศา
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สนสถานส่วนใหญ่ไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 62.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ
บุหรี่เป็นบางครั้ง ร้อยละ 69.7 พบเห็นเป็นประจ า ร้อยละ 21.2 

 6) กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมระบุว่าสถานที่ที่ พบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ สูงสุด คือ โรงพยาบาล  
ร้อยละ 91.7 รองลงมา โรงแรม  ร้อยละ 81.1 และร้านอาหารหรือภัตตาคาร  ร้อยละ 79.9 โดยสถานที่
ท างานของกลุ่มตัวอย่างมีป้ายสูบบุหรี่ ร้อยละ 47.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบเห็นการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ
บุหรี่เป็นบางครั้ง ร้อยละ 58.7 พบเห็นเป็นประจ าร้อยละ 32 ดังแสดงในภาพที่ ง-5 
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ตารางที่ ง-4 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ 

ทัศนคติต่อการก าหนดเขต
ปลอดบุหรี่ 

จ านวน (ร้อยละ) 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

1.  เห็นด้วยกับการมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี ่
         เห็นด้วย 390 (88.6) 255 (94.4) 230 (92) 563 (81.2) 91 (91) 1529 (87.2) 

     ไม่เห็นด้วย 15 (3.4) 8 (3) 10 (4) 37 (5.3) 7 (7) 77 (4.4) 
     ไม่แน่ใจ 35 (8) 7 (2.6) 10 (4) 93 (13.4) 2 (2) 147 (8.4) 
2.  การสูบบุหรี่เป็นท่ีรังเกียจของสังคมและคนรอบข้าง 

         เห็นด้วย 349 (79.3) 239 (88.5) 217 (86.8) 496 (71.5) 83 (83) 1384 (78.9) 
     ไม่เห็นด้วย 41 (9.3) 13 (4.8) 9 (3.6) 65 (9.4) 9 (9) 137 (7.8) 
     ไม่แน่ใจ 50 (11.4) 18 (6.7) 24 (9.6) 133 (19.2) 8 (8) 233 (13.3) 

       3.  การสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะถือว่าเป็นเรื่องปกต ิ
         เห็นด้วย 151 (34.3) 104 (38.5) 83 (33.2) 163 (23.5) 21 (21) 522 (29.8) 

     ไม่เห็นด้วย 252 (57.3) 151 (55.9) 142 (56.8) 432 (62.2) 73 (73) 1050 (59.9) 
     ไม่แน่ใจ 37 (8.4) 15 (5.6) 25 (10) 99 (14.3) 6 (6) 182 (10.4) 
4.  ควรมีการจัดสถานท่ีเฉพาะส าหรับผู้ที่สูบบุหรี ่

         เห็นด้วย 375 (85.4) 231 (85.6) 215 (86) 454 (65.6) 87 (87.9) 1362 (77.8) 
     ไม่เห็นด้วย 39 (8.9) 27 (10) 26 (10.4) 136 (19.7) 9 (9.1) 237 (13.5) 
     ไม่แน่ใจ 25 (5.7) 12 (4.4) 9 (3.6) 102 (14.7) 3 (3) 151 (8.6) 
5.  ผู้ที่สูบบุหรี่ควรมีสิทธิในการสูบบุหรี่ในสถานท่ีต่าง  ๆ

         เห็นด้วย 177 (40.3) 124 (45.9) 96 (38.4) 192 (27.7) 35 (35) 624 (35.6) 
     ไม่เห็นด้วย 216 (49.2) 128 (47.4) 131 (52.4) 386 (55.8) 59 (59) 920 (52.5) 
     ไม่แน่ใจ 46 (10.5) 18 (6.7) 23 (9.2) 114 (16.5) 6 (6) 207 (11.8) 
6.  สถานท่ีที่ก าหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดให้เห็นอย่างชัดเจน 

       เห็นด้วย 393 (90.1) 247 (91.5) 226 (90.4) 556 (80.5) 89 (91.8) 1511 (86.6) 
     ไม่เห็นด้วย 24 (5.5) 12 (4.4) 12 (4.8) 52 (7.5) 5 (5.2) 105 (6) 
     ไม่แน่ใจ 19 (4.4) 11 (4.1) 12 (4.8) 83 (12) 3 (3.1) 128 (7.3) 
7.  ควรป้องกันผู้อื่นจากการสูดควันบุหรี่มือสอง 

         เห็นด้วย 374 (85.8) 240 (88.9) 209 (83.6) 487 (70.2) 81 (89) 1391 (79.9) 
     ไม่เห็นด้วย 30 (6.9) 11 (4.1) 18 (7.2) 73 (10.5) 3 (3.3) 135 (7.8) 
     ไม่แน่ใจ 32 (7.3) 19 (7) 23 (9.2) 134 (19.3) 7 (7.7) 215 (12.3) 
8.  การก าหนดเขตปลอดบุหรี่สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ได ้

         เห็นด้วย 332 (76.3) 223 (82.6) 183 (73.2) 450 (65) 78 (80.4) 1266 (72.6) 
     ไม่เห็นด้วย 54 (12.4) 25 (9.3) 24 (9.6) 77 (11.1) 5 (5.2) 185 (10.6) 
     ไม่แน่ใจ 49 (11.3) 22 (8.1) 43 (17.2) 165 (23.8) 14 (14.4) 293 (16.8) 
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ตารางที่ ง-4 (ต่อ) 

ทัศนคติต่อการก าหนดเขต
ปลอดบุหรี่ 

จ านวน (ร้อยละ) 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

9.  การก าหนดเขตปลอดบุหรี่ช่วยคุ้มครองสุขภาพของประชาชนท่ัวไปได ้
        เห็นด้วย 373 (85.6) 244 (90.4) 213 (85.2) 503 (72.7) 84 (84.8) 1417 (81.1) 

     ไม่เห็นด้วย 35 (8) 11 (4.1) 13 (5.2) 65 (9.4) 7 (7.1) 131 (7.5) 
     ไม่แน่ใจ 28 (6.4) 15 (5.6) 24 (9.6) 124 (17.9) 8 (8.1) 199 (11.4) 
10. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าสถานท่ีใดบ้างที่ก าหนดเป็นเขตปลอดบุหรี ่

       เห็นด้วย 305 (69.8) 213 (78.9) 179 (71.6) 396 (57.3) 66 (66) 1159 (66.3) 
     ไม่เห็นด้วย 49 (11.2) 22 (8.1) 31 (12.4) 76 (11) 14 (14) 192 (11) 
     ไม่แน่ใจ 83 (19) 35 (13) 40 (16) 219 (31.7) 20 (20) 397 (22.7) 
11. ประชาชนส่วนใหญ่ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี ่

        เห็นด้วย 332 (76.3) 233 (86.3) 213 (85.2) 447 (64.3) 68 (69.4) 1293 (74) 
     ไม่เห็นด้วย 45 (10.3) 9 (3.3) 15 (6) 83 (11.9) 18 (18.4) 170 (9.7) 
     ไม่แน่ใจ 58 (13.3) 28 (10.4) 22 (8.8) 165 (23.7) 12 (12.2) 285 (16.3) 
12. ควรมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงสถานท่ีห้ามสูบบุหรี ่

        เห็นด้วย 390 (89) 256 (94.8) 231 (92.4) 545 (78.4) 94 (94) 1516 (86.5) 
     ไม่เห็นด้วย 22 (5) 5 (1.9) 8 (3.2) 57 (8.2) 5 (5) 97 (5.5) 
     ไม่แน่ใจ 26 (5.9) 9 (3.3) 11 (4.4) 93 (13.4) 1 (1) 140 (8) 
13. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง 

         เห็นด้วย 390 (89.4) 254 (94.1) 232 (92.8) 540 (77.8) 83 (83.8) 1499 (85.7) 
     ไม่เห็นด้วย 18 (4.1) 10 (3.7) 9 (3.6) 44 (6.3) 10 (10.1) 91 (5.2) 
     ไม่แน่ใจ 28 (6.4) 6 (2.2) 9 (3.6) 110 (15.9) 6 (6.1) 159 (9.1) 
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ตารางที่ ง-5 การปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

การปฏิบัติตามกฎหมายห้าม
สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ 

      จ านวน (ร้อยละ) 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

2. การติดป้ายห้ามสูบบุหรี ่             
2.1 เคยเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีต่อไปนี ้

        1) ร้านอาหาร/ภัตตาคาร  
       เคย  348 (79.5) 248 (91.9) 210 (84) 507 (72.8) 89 (89) 1402 (79.9) 

 ไม่เคย  78 (17.8) 22 (8.1) 40 (16) 153 (22) 11 (11) 304 (17.3) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  12 (2.7) 0 (0) 0 (0) 36 (5.2) 0 (0) 48 (2.7) 
    2) โรงแรม  

       เคย  360 (82) 251 (93) 208 (83.2) 512 (73.6) 92 (92) 1423 (81.1) 
 ไม่เคย  48 (10.9) 19 (7) 42 (16.8) 123 (17.7) 8 (8) 240 (13.7) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  31 (7.1) 0 (0) 0 (0) 61 (8.8) 0 (0) 92 (5.2) 
    3) ป้ายรถเมล์  

       เคย  280 (63.9) 188 (69.6) 137 (54.8) 376 (54.3) 76 (76) 1057 (60.4) 
 ไม่เคย  149 (34) 82 (30.4) 113 (45.2) 257 (37.1) 24 (24) 625 (35.7) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  9 (2.1) 0 (0) 0 (0) 59 (8.5) 0 (0) 68 (3.9) 
    4) โรงพยาบาล  

       เคย  416 (94.8) 256 (94.8) 241 (96.4) 600 (86.2) 97 (97) 1610 (91.7) 
 ไม่เคย  21 (4.8) 14 (5.2) 9 (3.6) 70 (10.1) 3 (3) 117 (6.7) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  2 (0.5) 0 (0) 0 (0) 26 (3.7) 0 (0) 28 (1.6) 
    5) สถานีขนส่ง  

       เคย  306 (69.9) 215 (79.6) 160 (64) 374 (53.7) 83 (83) 1138 (64.9) 
 ไม่เคย  111 (25.3) 55 (20.4) 90 (36) 240 (34.5) 17 (17) 513 (29.2) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  21 (4.8) 0 (0) 0 (0) 82 (11.8) 0 (0) 103 (5.9) 
    6) สถานีรถไฟ   

       เคย  313 (71.6) 204 (75.6) 157 (62.8) 400 (57.5) 88 (88) 1162 (66.3) 
 ไม่เคย  106 (24.3) 66 (24.4) 93 (37.2) 229 (32.9) 12 (12) 506 (28.9) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  18 (4.1) 0 (0) 0 (0) 67 (9.6) 0 (0) 85 (4.8) 
    7) โรงเรียน  

       เคย  367 (84.2) 227 (84.1) 197 (78.8) 530 (76.4) 79 (79) 1400 (80) 
 ไม่เคย  65 (14.9) 43 (15.9) 53 (21.2) 137 (19.7) 21 (21) 319 (18.2) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  4 (0.9) 0 (0) 0 (0) 27 (3.9) 0 (0) 31 (1.8) 
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ตารางที่ ง-5 (ต่อ) 

การปฏิบัติตามกฎหมายห้าม
สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ 

      จ านวน (ร้อยละ) 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

    8) มัสยิด  
       เคย  277 (63.7) 167 (61.9) 145 (58) 430 (62) 68 (68.7) 1087 (62.2) 

 ไม่เคย  127 (29.2) 102 (37.8) 105 (42) 203 (29.3) 31 (31.3) 568 (32.5) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  31 (7.1) 1 (0.4) 0 (0) 61 (8.8) 0 (0) 93 (5.3) 
    9) วัด  

       เคย  134 (31.1) 142 (52.6) 64 (25.6) 160 (23) 31 (31.6) 531 (30.4) 
 ไม่เคย  131 (30.4) 127 (47) 184 (73.6) 225 (32.3) 67 (68.4) 734 (42.1) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  166 (38.5) 1 (0.4) 2 (0.8) 311 (44.7) 0 (0) 480 (27.5) 
  10) สปา/นวดแผนไทย  

       เคย  133 (30.8) 129 (47.8) 74 (29.6) 171 (24.6) 32 (32) 539 (30.8) 
 ไม่เคย  99 (22.9) 138 (51.1) 173 (69.2) 181 (26) 68 (68) 659 (37.7) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  200 (46.3) 3 (1.1) 3 (1.2) 344 (49.4) 0 (0) 550 (31.5) 
  11) บาร์/ผับ/คาราโอเกะ  

       เคย  115 (26.6) 122 (45.2) 55 (22) 169 (24.3) 18 (18.4) 479 (27.4) 
 ไม่เคย  107 (24.8) 146 (54.1) 192 (76.8) 186 (26.7) 80 (81.6) 711 (40.7) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  210 (48.6) 2 (0.7) 3 (1.2) 341 (49) 0 (0) 556 (31.8) 
  12) ศาลากลาง/อ าเภอ  

       เคย  350 (80.6) 230 (85.2) 198 (79.2) 495 (71.1) 84 (84) 1357 (77.5) 
 ไม่เคย  65 (15) 39 (14.4) 51 (20.4) 124 (17.8) 16 (16) 295 (16.9) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  19 (4.4) 1 (0.4) 1 (0.4) 77 (11.1) 0 (0) 98 (5.6) 
  13) สถานีต ารวจ  

       เคย  327 (75.9) 221 (81.9) 186 (74.4) 489 (70.5) 80 (80.8) 1303 (74.7) 
 ไม่เคย  62 (14.4) 48 (17.8) 64 (25.6) 112 (16.1) 19 (19.2) 305 (17.5) 
 ไม่เคยไปสถานที่น้ี  42 (9.7) 1 (0.4) 0 (0) 93 (13.4) 0 (0) 136 (7.8) 
2.2  ในสถานท่ีท างานของท่านมีป้ายห้ามสูบบุหรี ่

          มี 196 (45.9) 170 (63.2) 53 (21.2) 375 (54.3) 37 (37.4) 831 (47.9) 
      ไม่ม ี 231 (54.1) 99 (36.8) 197 (78.8) 316 (45.7) 62 (62.6) 905 (52.1) 
2.3 การพบเห็นการสูบบุหรี่ในท่ีห้ามสูบ 

           เป็นประจ า 169 (38.9) 101 (37.5) 82 (32.8) 185 (26.7) 21 (21.2) 558 (32) 
      บางครั้ง 230 (53) 154 (57.2) 146 (58.4) 426 (61.5) 69 (69.7) 1025 (58.7) 
      ไม่เคย 35 (8.1) 14 (5.2) 22 (8.8) 82 (11.8) 9 (9.1) 162 (9.3) 
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ภาพที่ ง-1 ร้อยละของการรับรู้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่ 

0 50 100

 ตลาด(ใช่ทั้งหมด)

 สถานีขนส่ง(ใช่ทั้งหมด)

 ร้านอาหาร(ใช่ทั้งหมด)

 โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์(ใช่ทั้งหมด)

 สวนสาธารณะ(ใช่ทั้งหมด)

 ยานพาหนะขนส่งมวลชน(ใช่ทั้งหมด)

ภายในอาคารศาสนสถาน(ใช่ทั้งหมด)

 ห้างสรรพสินค้า(ใช่ทั้งหมด)

ในที่ท างานภาคเอกชนที่มีแอร์(ใช่… 

ภายในสถานที่ราชการ(ใช่ทั้งหมด)

โรงเรียนต่ ากว่าอุดมศึกษา(ใช่ทั้งหมด)

โรงพยาบาล(ใช่ทั้งหมด)

ร้อยละการรับรู้สถานที่เขตปลอดบุหรี่

ผู้น าศาสนา

นักเรียน

ผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่รัฐ

ประชาชน
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ภาพที่ ง-2 ร้อยละของการรับรู้กฎหมายควบคุมยาสูบ 

 

0 20 40 60 80 100

 เจ้าของสถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ไม่
ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000  บาท

เจ้าของสถานประกอบการหากไม่จัด
สถานที่ปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 20,000 

บาท

 ผู้พบเจอการสูบบุหรี่ในเขตปลอด
บุหรี่สามารถแจ้งด าเนินคดีกับผู้สูบได้

 กฏหมายห้ามไม่ให้มีการโฆษณาบุหรี่
โดยสิ้นเชิง

 เจ้าของสถานประกอบการหากไม่
แสดงป้ายเครื่องหมายปลอดบุหรี่ มี

โทษปรับ 2,000 บาท

 ผู้ที่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบหรือเขต
ปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท

 กฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุ
ต่ ากว่า 18 ปี

ร้อยของการรับรู้กฎหมายควบคุมยาสูบ

ผู้น าศาสนา

นักเรียน

ผู้ประกอบการ

เจ้าหน้าที่รัฐ

ประชาชน
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ภาพที่ ง-3 ร้อยละของการรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ 
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ภาพที่ ง-4 ร้อยละของทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ 
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1.1.6 การรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

1) ประชาชนทั่วไป 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี  ร้อยละ 48.7 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ 
(ร้อยละ 89.9) รองลงมา คือ จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  (ร้อยละ 85.4) วิทยุ (77.8) หนังสือพิมพ์/
แผ่นพับ (75.6) ดังตารางที ่ง-6 

 2) เจ้าหน้าที่รัฐ 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี  ร้อยละ 52.8 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ 
(ร้อยละ 94.1) รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ (80.4) จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  (ร้อยละ 77.4) 
วิทยุ (77.4) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ร้อยละ 44.8 มีการจัด
สถานที่ส าหรับสูบบุหรี่ 41.9 

 3) ผู้ประกอบการ 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี ร้อยละ 38 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ (ร้อย
ละ 92) รองลงมา คือ จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  (ร้อยละ 80.4) วิทยุ (76.8) หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ 
(73.2) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ร้อยละ 38 มีการจัดสถานที่
ส าหรับสูบบุหรี่ 24.4 

 4) นักเรียน 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี  ร้อยละ 52.2 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ 
(ร้อยละ 85.2) รองลงมา คือ จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  (ร้อยละ 74.1) อินเตอร์เน็ต ( 70.9) 
หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ (69)   ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ร้อยละ 
65.7มีการจัดสถานที่ส าหรับสูบบุหรี่ 29.2 เคยพบเห็นคุณครูสูบบุหรี่ในโรงเรียนร้อยละ 62.5 เจ้าหน้าที่ท่ี
ไม่ใช่คุณครูสูบบุหรี่ในโรงเรียน ร้อยละ 62.6 

 5) ผู้น าศาสนา 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี ร้อยละ 45 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ (ร้อย
ละ 91) รองลงมา คือ จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  (ร้อยละ 88) วิทยุ (78) ผู้นาชุมชน/ผู้นาศาสนา 
(75.8)  
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 6) กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างพบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่
สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตานี  ร้อยละ 48.9 สื่อที่รับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่สูงสุด คือ โทรทัศน์ 
(ร้อยละ 89) รองลงมา คือ จากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  (ร้อยละ 79.1) วิทยุ (76.8) หนังสือพิมพ์/แผ่น
พับ (73.4)   

ตารางที่ ง-6 สถานการณ์การรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในจังหวัดปัตตานี 

สถานการณ์การรณรงค์การ
งดสูบบุหรี ่

จ านวน (ร้อยละ) 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

1.ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา พบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตาน ี

   เคยเห็น 204 (48.7) 142 (52.8) 95 (38) 344 (52.2) 45 (45) 830 (48.9) 
   ไม่เคยเห็น 215 (51.3) 127 (47.2) 155 (62) 315 (47.8) 55 (55) 867 (51.1) 
2. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา เคยเห็นหรือรับทราบการรณรงค์งดสูบบุรีจ่ากแหล่ง 

   
2.1. โทรทัศน ์

      
   ใช่ 390 (89.9) 254 (94.1) 230 (92) 587 (85.2) 91 (91) 1552 (89) 
   ไม่ใช่ 44 (10.1) 16 (5.9) 20 (8) 102 (14.8) 9 (9) 191 (11) 
2.2 วิทยุ 

         ใช่ 337 (77.8) 209 (77.4) 192 (76.8) 463 (67) 78 (78) 1279 (73.3) 
   ไม่ใช่ 96 (22.2) 61 (22.6) 58 (23.2) 228 (33) 22 (22) 465 (26.7) 
2.3 หนังสือพิมพ/์แผ่นพับ 

         ใช่ 329 (75.6) 217 (80.4) 183 (73.2) 477 (69) 75 (75) 1281 (73.4) 
   ไม่ใช่ 106 (24.4) 53 (19.6) 67 (26.8) 214 (31) 25 (25) 465 (26.6) 
2.4 ผู้นาชุมชน/ผู้นาศาสนา 

         ใช่ 255 (59.4) 131 (48.5) 129 (51.6) 406 (58.8) 75 (75.8) 996 (57.3) 
   ไม่ใช่ 174 (40.6) 139 (51.5) 121 (48.4) 285 (41.2) 24 (24.2) 743 (42.7) 
2.5 อินเตอร์เน็ต 

         ใช่ 227 (52.9) 191 (70.7) 125 (50) 490 (70.9) 46 (46.5) 1079 (62) 
   ไม่ใช่ 202 (47.1) 79 (29.3) 125 (50) 201 (29.1) 53 (53.5) 660 (38) 
2.6 เพื่อน 

         ใช่ 260 (60.2) 165 (61.1) 136 (54.4) 429 (62.1) 57 (57.6) 1047 (60.1) 
   ไม่ใช่ 172 (39.8) 105 (38.9) 114 (45.6) 262 (37.9) 42 (42.4) 695 (39.9) 
2.7 บุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

        ใช่ 369 (85.4) 209 (77.4) 201 (80.4) 511 (74.1) 88 (88) 1378 (79.1) 
   ไม่ใช่ 63 (14.6) 61 (22.6) 49 (19.6) 179 (25.9) 12 (12) 364 (20.9) 
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ตารางที่ ง-6 (ต่อ) 

สถานการณ์การรณรงค์การ
สูบบุหรี ่

จ านวน (ร้อยละ) 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
(n=442) (n=270) (n=250) (n=700) (n=100) (n=1,762) 

2.8 อื่น ๆ  
         ใช่ 132 (75.9) 48 (38.1) 43 (17.4) 166 (50.8) 16 (44.4) 405 (44.5) 

   ไม่ใช่ 42 (24.1) 78 (61.9) 204 (82.6) 161 (49.2) 20 (55.6) 505 (55.5) 
3. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี ่

      ม ี - 121 (44.8) 95 (38) 452 (65.7) - 668 (54.4) 
   ไม่ม ี - 149 (55.2) 155 (62) 236 (34.3) - 560 (45.6) 
4. หนว่ยงานของทา่นจดัสถานท่ีส าหรับสบูบหุร่ี  

       ม ี - 113 (41.9) 61 (24.4) 202 (29.2) - 376 (31) 
   ไม่ม ี - 157 (58.1) 189 (75.6) 490 (70.8) - 836 (69) 

5. พบเห็นคณุครูสบูบหุร่ีในโรงเรียน 

        เป็นประจ า - - - 107 (15.5) - 107 (15.5) 
   บางครั้ง - - - 325 (47) - 325 (47) 
   ไม่เคย - - - 260 (37.6) - 260 (37.6) 
6. พบเห็นเจ้าหน้าที่ท่ีไมใ่ช่คณุครูสบูบหุร่ีในโรงเรียน 

       เป็นประจ า - - - 118 (17) - 118 (17) 
   บางครั้ง - - - 386 (55.6) - 386 (55.6) 
   ไม่เคย - - - 190 (27.4) - 190 (27.4) 
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ภาพที่ ง-5 ร้อยละของการพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 
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1.2 การสังเกตการปฏิบัติตามกฎหมาย 

การสังเกตการปฏิบัติตามกฎหมาย  แบ่งสถานที่สังเกตเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) สถานประกอบการ
และสถานที่สาธารณะ จ านวน 43 ร้าน ประกอบด้วย ร้านอาหาร 7 ร้าน ร้านกาแฟ/ร้านน้ าชา/ร้านขนม 5 
ร้าน ร้านขายของช า 10 ร้าน ร้านเสริมสวย 1 ร้าน ร้านขายยา 3 ร้าน ร้านสะดวกซ้ือ 1 ร้าน สถานีขนส่ง 
1แห่ง สถานที่ออกก าลังกาย 1 แห่ง และตลาดนัด 3 แห่ง  (2) สถานที่ราชการ ประกอบด้วย  ศาลากลาง 
1 แห่ง ที่ว่าการอ าเภอ 11 แห่ง และสถานีต ารวจ 12 แห่ง  (3) โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
ประถมศึกษา 1 โรงเรียน  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 
โรงเรียน และ วิทยาลัยอาชีวะ/วิทยาลัยเทคนิค 1 โรงเรียน ดังแสดงในตารางที่ ง-7 

1.2.1 สถานประกอบการและสถานที่สาธารณะ  
สถานประกอบการและสถานที่สาธารณะสังเกต จ านวน 43 ร้าน พบว่า ส่วนใหญ่สังเกตจากภายใน

อาคาร ร้อยละ 53.5  ส่วนใหญ่ไม่มีระบบปรับอากาศ คิดเป็นร้อยละ 81.40 รองลงมา มีบางส่วน ร้อยละ 
13.95  จากการสังเกตจากห้องท างาน ภายในอาคาร ร้อยละ 58.1  ไม่มีระบบปรับอากาศ ร้อยละ 76.7 
จากการสังเกตทางเดิน โดยการสังเกตนอกตัวอาคาร ร้อยละ 53.5  ท าการสังเกตในห้องน้ า เป็นการสังเกต
นอกอาคาร ร้อยละ 58.5 โดยมีกลิ่นบุหรี่ ร้อยละ 16.3 พบก้นบุหรี่หล่น  ร้อยละ 16.3 และจากการสังเกต
สถานที่อ่ืนๆ นอกอาคาร ร้อยละ 83.3 ส่วนใหญ่ของสถานที่สาธารณะไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่สามารถ
มองเห็นจากภายนอก  กรณีท่ีมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่เป็นป้ายรณรงค์ ร้อยละ 70  โดยมีรูปห้ามสูบ
บุหรี่ ร้อยละ 80 และภายในอาคาร  ส่วนใหญ่ของสถานประกอบการไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร 
กรณีท่ีมีป้ายห้ามสูบบุหรี่โดยส่วนใหญ่เป็นป้ายรณรงค์ ร้อยละ 88. 9  โดยมีรูปเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ 
ร้อยละ 87.5 ส่วนใหญ่สถานประกอบการมีป้ายอยู่ไม่มีในพ้ืนที่เขตสูบบุหรี่ ร้อยละ 83.7 โดยภาษาท่ีใช้
ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย ร้อยละ 57.1 สถานประกอบการโดยส่วนใหญ่ไม่มีที่เข่ียบุหรี่ และรอบ ๆ สถาน
ประกอบการณ์โดยส่วนใหญ่ไม่มีร้านค้าขายบุหรี่ ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย สถานประกอบการ โดยส่วน
ใหญ่ไม่มีพนักงานหรือประชาชนสูบบุหรี่ให้เห็น โดยส่วนใหญ่สถานที่ท่ีสังเกต ไม่มีกลิ่นบุหรี่ ไม่มีก้นบุหรี่ตก
หล่น และไม่พบผู้สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร ส่วนใหญ่สถานประกอบการไม่มีการท าป้ายรณรงค์หรือสื่อ
โครงการที่เกี่ยวกับการงดบุหรี่ ร้อยละ 97 .7 และสิ่งของหรือโลโก้ท่ีบอกถึงยี่ห้อบุหรี่ไม่พบในสถาน
ประกอบการ 

1.2.2 สถานที่ราชการ 

สถานที่ราชการสังเกต จ านวน 24 แห่ง  พบว่า ส่วนใหญ่สังเกตจากภายนอกอาคาร ร้อยละ 66.7  
ส่วนใหญ่ไม่มีระบบปรับอากาศ คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา มีบางส่วน ร้อยละ 29.2  สังเกตจากห้อง
ท างาน ภายนอกอาคาร ร้อยละ 54.2  ไม่มีระบบปรับอากาศ ร้อยละ 62.5 สังเกตทางเดิน พบว่า นอก
อาคาร ร้อยละ 87.5  สังเกตในห้องน้ า ภายนอกอาคาร ร้อยละ 66.7 ไม่มีกลิ่นบุหรี่ ร้อยละ 95.8 ไม่มีก้น
บุหรี่หล่น  และสังเกตสถานที่อ่ืนๆ นอกอาคาร ร้อยละ 79. 2 มากกว่าครึ่งหนึ่งของสถานที่ราชการมีป้าย
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ห้ามสูบบุหรี่ที่เห็นจากภายนอก  กรณีท่ีมีป้าย เป็นป้ายรณรงค์ ร้อยละ 85  โดยมีรูปห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 
64.7 รองลงมา มีรูป และข้อความ ร้อยละ 29.4 และภายในอาคาร  มากกว่าครึ่งหนึ่งของสถานที่ราชการมี
ป้ายภายในอาคาร ร้อยละ 83.30 กรณีท่ีมีป้าย เป็นป้ายรณรงค์ ร้อยละ 95   โดยมีรูปและข้อความห้ามสูบ
บุหรี่ ร้อยละ 47.4 ส่วนใหญ่สถานที่ราชการมีป้ายอยู่มีในพ้ืนที่เขตสูบบุหรี่ ร้อยละ 66.7 โดยภาษาท่ีติด
ส่วนใหญ่ ภาษาไทย มากกว่าครึ่งของสถานที่ราชการไม่มีที่เข่ียบุหรี่  และไม่มีร้านค้าขายบุหรี่ ส่วนการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย มากกว่าครึ่งของสถานที่ราชการ ไม่มีการสูบบุหรี่ให้เห็น ไม่มีกลิ่นในสถานที่สังเกต ไม่
มีก้นบุหรี่ตกหล่น และไม่มีผู้สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร ส่วนป้ายรณรงค์/สื่อโครงการที่เก่ียวกับการงดบุหรี่ไม่
มี และส่วนใหญ่สิ่งของหรือโลโก้ท่ีบอกถึงยี่ห้อบุหรี่ไม่มีในสถานที่ราชการ 

1.2.3 โรงเรียน 

  โรงเรียนสังเกต จ านวน 13 แห่ง  พบว่า ส่วนใหญ่สังเกตจากภายในอาคาร ร้อยละ 53.8 ส่วน
ใหญ่ไม่มีระบบปรับอากาศ สังเกตจากห้องท างาน ภายนอกอาคาร ร้อยละ 53.8 ไม่มีระบบปรับอากาศ 
ร้อยละ 76.9 สังเกตทางเดิน พบว่า นอกอาคาร ร้อยละ 84.6 สังเกตในห้องน้ า ภายนอกอาคาร ร้อยละ 
69.2 มากกว่าครึ่ง ไม่มีกลิ่นบุหรี่  และไม่มีก้นบุหรี่หล่น  และสังเกตสถานที่อ่ืนๆ นอกอาคาร มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของโรงเรียนมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่เห็นจากภายนอก กรณีที่มีป้าย เป็นป้ายรณรงค์ ร้อยละ 57.1 
โดยมีรูปห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 80 และภายในอาคาร  มากกว่าครึ่งหนึ่งของโรงเรียนมีป้ายเป็นป้ายรณรงค์ 
ร้อยละ 60   โดยมีรูป ร้อยละ 85.7 ส่วนใหญ่ไม่มีโรงเรียนมีป้ายอยู่มีในพื้นที่เขตสูบบุหรี่ มากกว่าครึ่งของ
โรงเรียนไม่มีที่เข่ียบุหรี่  และไม่มีร้านค้าขายบุหรี่ ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย มากกว่าครึ่งของโรงเรียนไม่
มีการสูบบุหรี่ให้เห็น ไม่มีกลิ่นในสถานที่สังเกต ไม่มีก้นบุหรี่ตกหล่น และไม่มีผู้สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร ส่วน
ป้ายรณรงค/์สื่อโครงการที่เก่ียวกับการงดบุหรี่ไม่มี ร้อยละ  92.3 และส่วนใหญ่สิ่งของหรือโลโก้ท่ีบอกถึง
ยี่ห้อบุหรี่ไม่มีในโรงเรียน 
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ตารางที่ ง-7 ผลการสังเกตสถานที่ต่างๆ 

ประเด็นการสังเกต 

จ านวน (ร้อยละ) 
สถานประกอบการ/ สถานที่ราชการ โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ n=24 n=13 

n=43 
  1.อ าเภอ 

 
    

 เมือง 6 (13.95)  2 (8.33) 2 (15.38) 
 ทุ่งยางแดง 1 (2.33)  2 (8.33) 1 (7.69) 
 โคกโพธิ์ 1 (2.33)  1 (4.17) 1 (7.69) 
 มายอ  3 (6.98)  4 (16.67) 1 (7.69) 
 หนองจิก 4 (9.30)  1 (4.17) 1 (7.69) 
 ยะหร่ิง 4 (9.30)  2 (8.33) 1 (7.69) 
   ยะรัง 6 (13.95)   2 (8.33) 1 (7.69) 
 ปะนาเระ 3 (6.98)  2 (8.33) 1 (7.69) 
 สายบุรี 5 (11.63)  2 (8.33) 1 (7.69) 
 กะพ้อ 3 (6.98)  2 (8.33) 1 (7.69) 
 แม่ลาน 4 (9.30)  2 (8.33) 1 (7.69) 
 ไม้แก่น 3 (6.98)  2 (8.33) 1 (7.69) 
2. สถานที่สังเกต ุ       
   2.1 จุดให้บริการ       
        ในอาคาร 23 (53.50)   8 (33.3) 7 (53.80) 
        นอกอาคาร 20 (46.50)  16 (66.7) 6 (46.20) 
       มีเคร่ืองปรับอากาศหรือไม่       
           ทั้งหมด 2 (4.65)  1 (4.17) 0 
           บางส่วน 6 (13.95)  7 (29.17) 0 
           ไม่ม ี 35 (81.40)  16 (66.67)  13 (100) 
   2.2 ห้องท างาน       
        ในอาคาร 25 (58.10) 11 (45.80)   6 (46.20) 
        นอกอาคาร 18 (41.90)  13 (54.20)  7 (53.8) 
       มีเครื่องปรับอากาศหรือไม ่       
           ทั้งหมด 3 (6.98)   3 (12.50) 0 
           บางส่วน 7 (16.28)  6 (25)  3 (23.10) 
           ไม่ม ี 33 (76.74) 15 (62.50)  10 (76.90) 
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ตารางที่ ง-7 (ต่อ) 

ประเด็นการสังเกต 

จ านวน (ร้อยละ) 
สถาน
ประกอบการ/ สถานที่ราชการ โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ n=24 n=13 

n=43 
    2.3 ทางเดิน       

        ในอาคาร 20 (46.50)   3 (12.50)   2 (15.40) 
        นอกอาคาร 23 (53.50)  21 (87.50)  11 (84.60) 
  2.4 ทางเดิน       
        ในอาคาร 12 (27.90)   6 (25)   5 (38.50) 
        นอกอาคาร 31 (72.10)  18 (75)  8 (61.50) 
   2.5 ห้องน้ า       
        ในอาคาร 18 (41.90) 8 (33.30)  4 (30.80) 
        นอกอาคาร 25 (58.10)  16 (66.70)   9 (69.20) 
        มีกลิ่นบุหรี่หรือไม ่       
             ม ี 7 (16.30)  1 (4.17)  3 (23.10) 
             ไม่ม ี 36 (83.70)  23 (95.83)  10 (76.90) 
        มีก้นบุหรี่ตกหล่นหรือไม ่       
             ม ี 7 (16.30) 0  2 (15.40) 
             ไม่ม ี 36 (83.70) 24 (100)  11 (84.60) 
   2.6 อื่นๆระบ ุ       
       ในอาคาร 4 (16.70)  5 (20.83) 0 
       นอกอาคาร 20 (83.30) 19 (79.17)   9 (100) 
3. การมีป้ายห้ามสูบบุหรี ่       
   ก. มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่เห็นได้จากภายนอก 

         3.1 ม ี 17 (39.5) 20 (83.30) 7 (53.80) 
         3.1.1 เป็นป้ายแบบใด 

              1.ป้ายถูกกฎหมาย 5 (29.4) 3 (15) 3 (42.90) 
           2.ป้ายรณรงค ์ 12 (70.6) 17 (85) 4 (57.10) 
             กรณีเป็นป้ายรณรงค ์

             1. มีรูป         อย่างเดียว 13 (80) 11 (64.71) 4 (80) 
                    2. มีข้อความอย่างเดียว 3(20) 1 (5.88) 1 (20) 
                        ภาษา..............เขียนว่า........... 

            3. มีรูปและข้อความ 0 5 (29.41) 
                        ภาษา.............เขียนว่า............... 

         3.2 ไม่ม ี 26 (60.50)   4 (16.70)    6 (46.2) 
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ตารางที่ ง-7 (ต่อ) 

ประเด็นการสังเกต 

จ านวน (ร้อยละ) 
สถานประกอบการ/ สถานที่ราชการ โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ n=24 n=13 

n=43 
    ข. มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่ติดภายในอาคาร       

      3.1 ม ี 9 (20.90)  20 (83.30)    10 (76.9) 
          3.1.1 เป็นป้ายแบบใด       
            1. ป้ายถูกกฎหมาย 1 (11.11)   1 (5)  4 (40) 
            2. ป้ายรณรงค ์ 8 (88.89)    19 (95)  6 (60) 
 กรณีเป็นป้ายรณรงค ์       
                    1. มีรูป         อย่างเดียว 7 (87.5)   8 (42.1)    6 (85.70) 
                    2. มีข้อความอย่างเดียว 0  2 (10.5)    1 (14.30) 
                   ภาษา..............เขียนว่า ........... 

                       3. มีรูปและข้อความ 1 (12.50)  9 (47.4) 0 
  3.2 ไม่มี 34 (79.10)  4 (16.70)  3 (23.10) 
4. การมีป้ายพ้ืนที่เขตสูบบุหร่ีภายในสถานที่นั้น       
   4.1 ม ี 7 (16.3) 16 (66.7) 0 
    ภาษา       
        ไทย 4 (57.1) 16 (100) 0 
        อังกฤษ 3 (42.9) 0 0 
        มาลาย ู 0   0 
   4.2 ไม่ม ี 36 (83.7)  8 (33.30)    13 (100) 
5. การมีสิ่งของเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี       
   5.1 มีที่เขี่ยบุหร่ี       
        มี 6 (14)  1 (4.17)  2 (15.40) 
        ไม่มี 37 (86)   23 (95.83)  11 (84.60) 
  5.2 รอบๆสถานที่มีร้านค้าขายบุหร่ีหรือไม่       
       ม ี 8 (18.60)  1 (4.20)     1 (7.69) 
       ไม่ม ี 35 (81.40)   23 (95.80)    12 (92.31) 
6. การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในที่ห้าม       
   สูบบุหร่ี       
   6.1 มีการสูบบุหร่ีให้เห็น       
        มี 10 (23.30)   4 (16.70)   2 (15.40) 
        ไม่มี 33 (76.70)  20 (83.30)  11 (84.60) 
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ตารางที่ ง-7 (ต่อ) 

ประเด็นการสังเกต 

จ านวน (ร้อยละ) 
สถานประกอบการ/ สถานที่ราชการ โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ n=24 n=13 

n=43 
     6.2 มีกลิ่นบุหร่ีในสถานที่สังเกต       

        มี 7 (16.30)  3 (12.50)   1 (7.69) 
       ไม่ม ี 36 (83.70)  21 (87.50)    12 (92.31) 
   6.3 มีก้นบุหร่ีตกหล่นให้เห็น       
        มี 5 (11.60) 0  2 (15.40) 
        ไม่มี 38 (88.40) 24 (100)    11 (84.60) 
   6.4 มีผู้สูบบุหร่ีภายนอกอาคาร       
        มี 3 (6.98)   0 
        ไม่มี 40 (93.02)     13 (100) 
7. มีป้ายรณรงค์/สื่อโครงการที่เกี่ยวข้อง       
   กับการงดสูบบุหร่ี       
   ม ี 1 (2.33) 0  1 (7.69) 
   ไม่มี 42 (97.67)  24 (100)   12 (92.31) 
8. มีสิ่งของที่เป็นโลโก้ที่บอกถึงยี่ห้อบุหร่ี       
   ม ี 0 0 0 
   ไม่มี 43 (100) 24 (100) 13 100) 

 

1.3 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามกฎหมาย ในที่นี้วิเคราะห์เฉพาะ
ข้อมูลผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งมีจ านวน 430 คน โดยจัดกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า เมื่อเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ก็ยังสูบ หรือ
สูบเมื่อมีโอกาส ให้เป็นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 422 ราย ที่ระบุการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ ส่วน 8 ราย ไม่ได้ระบุ ดังนั้น จึงวิเคราะห์ข้อมูลจากขนาดตัวอย่าง 422 
ราย  ส่วนปัจจัยที่พิจารณา คือ ข้อมูลบุคคล เช่น เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ การศึกษา 
รายรับต่อเดือน  รายจ่ายต่อเดือน  การมีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี่  การมีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่  การรับรู้
สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่   รู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อ
สุขภาพ  ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่  และการรับทราบการรณรงค์งดสูบบุหรี่จากสื่อต่าง ๆ  โดย
การรับรู้ในเรื่องต่าง ๆ มีการก าหนดคะแนนดังนี้ 
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1.3.1 การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  

มีคะแนนเต็ม 12 คะแนน มาจากข้อค าถาม  12 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง มีคะแนนเป็น 1 
หากตอบผิด คะแนนเป็น  0 แบ่งคะแนนเป็น  2 กลุ่ม คือ คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ( > 6 คะแนน) 
และ คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (< 6 คะแนน) 

1.3.2 การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมาย 

มีคะแนนเต็ม 7 คะแนน มาจากข้อค าถาม  7 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง มีคะแนนเป็น 1 
หากตอบผิด คะแนนเป็น  0 แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม คือ คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ( > 4 คะแนน) 
และ คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (< 4 คะแนน) 

1.3.3 การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ   

มีคะแนนเต็ม 12 คะแนน มาจากข้อค าถาม  12 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างตอบว่าใช่ มีคะแนนเป็น 1 
หากตอบไม่ใช่ คะแนนเป็น  0 แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม คือ คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ( > 9 
คะแนน) และ คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (< 9 คะแนน) 

1.3.4 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่   

มีคะแนนเต็ม 13 คะแนน มาจากข้อค าถาม  13 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างตอบว่าเห็นด้วย มีคะแนน
เป็น 1 หากตอบเป็นอย่างอ่ืน มีคะแนนเป็น  0 ยกเว้นข้อค าถามท่ี 3 และ 5 ที่มีค าถามเชิงลบ หากตอบไม่
เห็นด้วย มีคะแนนเป็น 1 ตอบอย่างอ่ืน มีคะแนนเป็น 0 แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม คือ คะแนนสูงกว่าหรือ
เท่ากับค่าเฉลี่ย (> 9 คะแนน) และ คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (< 9 คะแนน) 

1.3.5 การพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ  

มีคะแนนเต็ม 13 คะแนน มาจากข้อค าถาม 13 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างตอบว่าพบเห็น มีคะแนนเป็น 
1 หากตอบเป็นอย่างอ่ืน มีคะแนนเป็น  0 แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม คือ คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย 
(> 9 คะแนน) และ คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (< 9 คะแนน) 

1.3.6 การการได้รับข้อมูลข่าวสารรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ  

มีคะแนนเต็ม 7 คะแนน มาจากข้อค าถาม  7 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างตอบว่าพบเห็น มีคะแนนเป็น 1 
หากตอบเป็นอย่างอ่ืน มีคะแนนเป็น  0 แบ่งคะแนนเป็น 2 กลุ่ม คือ คะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย ( > 
5 คะแนน) และ คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย (< 5 คะแนน) 
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ตารางที่ ง-8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ปัจจัยบุคคล 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย 

p-value 
(n=92) (n=330) 

อ าเภอ 
 

 0.019 
   เมือง 17 (18.5) 51 (15.5) 

    ทุ่งยางแดง 7 (7.6) 21 (6.4) 
    โคกโพธิ์ 13 (14.1) 18 (5.5) 
    มายอ 10 (10.9) 20 (6.1) 
    หนองจิก 8 (8.7) 30 (9.1) 
    ยะหริ่ง 8 (8.7) 26 (7.9) 
    ยะรัง 2 (2.2) 25 (7.6) 
    ปะนาเระ 4 (4.3) 40 (12.1) 
    สายบุรี 5 (5.4) 40 (12.1) 
    กะพ้อ 8 (8.7) 24 (7.3) 
    แม่ลาน 6 (6.5) 13 (3.9) 
 เพศ   0.265 

   ชาย 88 (95.7) 323 (97.9)  
   หญิง 4 (4.3) 7 (2.1)  
กลุ่มอายุ   0.005 
   < 18 ปี 34 (37.4) 74 (22.6)  
   19-35 ปี 30 (33) 103 (31.5)  
   >35 ปี 27 (29.7) 150 (45.9)  
ศาสนา   0.248 
   อิสลาม 66 (71.7) 258 (78.2)  
   พุทธ 26 (28.3) 72 (21.8)  
ระดับการศึกษา   0.532 
   ประถมศึกษา 22 (25) 68 (20.9)  
   มัธยมศึกษาตอนต้น 5 (5.7) 30 (9.2)  
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 14 (15.9) 71 (21.8)  
   ปวช/ปวส/อนุปริญญา 25 (28.4) 83 (25.5)  
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 22 (25) 73 (22.5)  
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ตารางที่ ง-8 (ต่อ) 

ปัจจัยบุคคล 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย 

p-value 
(n=92) (n=330) 

สถานภาพสมรส   0.038 
   โสด 143 (43.6) 52 (56.5)  
   แต่งงาน/หม้าย/หย่าร้าง 185 (56.4) 40 (43.5)  
รายรับต่อเดือน 

 
 0.061 

   <  5,000 บาท 123 (37.6) 49 (53.3)  
   5,001-10,000 บาท 91 (27.8) 19 (20.7)  
   10,001-15,000 บาท 57 (17.4) 13 (14.1)  
   > 15,000 บาท 56 (17.1) 11 (12)  
รายจ่ายต่อเดือน 

 
 0.170 

   <  1,000 บาท 144 (46.9) 44 (56.4)  
   > 5,000 บาท 163 (53.1) 34 (43.6)  

จ านวนเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่  
 

0.203 
      ไม่มี 28 (30.4) 76 (23)  
    < 5 คน 25 (27.2) 118 (35.8)  
    มากกว่า 5 คน 39 (42.4) 136 (41.2)  
สมาชิกในบ้านสูบบุหรี่  

 

0.617 
      มี 46 (50) 153 (46.4)  
    ไม่มี 46 (50) 177 (53.6)  
การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย  

 
0.011 

   > ค่าเฉลี่ย 30 (34.1) 159 (50.2)  
   < ค่าเฉลี่ย 58 (65.9) 158 (49.8)  
การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ 

 
0.264 

   > ค่าเฉลี่ย 33 (36.7) 142 (44) 
    < ค่าเฉลี่ย 57 (63.3) 181 (56) 
 การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ  

 
0.048 

   > ค่าเฉลี่ย 42 (46.7) 192 (59.1) 
    < ค่าเฉลี่ย 48 (53.3) 133 (40.9) 
 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่  

 
< 0.001 

   > ค่าเฉลี่ย 35 (40.2) 196 (61.8) 
    < ค่าเฉลี่ย 52 (59.8) 121 (38.2) 
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ตารางที่ ง-8 (ต่อ) 

ปัจจัยบุคคล 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย 

p-value 
(n=92) (n=330) 

การพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ 
 

0.289 
   > ค่าเฉลี่ย 34 (38.6) 144 (45.7) 

    < ค่าเฉลี่ย 54 (61.4) 171 (54.3) 
 การได้รับข้อมูลข่าวสารรณรงค์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

 
0.006 

   > ค่าเฉลี่ย 143 (44.7) 25 (27.8) 
    < ค่าเฉลี่ย 177 (55.3) 65 (72.2) 
 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 422 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จ านวน 
330 คน และกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จ านวน 92 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมี
ความสัมพันธ์กับอ าเภอที่อยู่  กลุ่มอายุ สถานภาพสมรส การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย การ
รับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ และ การได้รับข้อมูลข่าวสาร
รณรงค์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

ตารางที่ ง-9 ผลการวิเคราะห์หลายตัวแปรส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ปัจจัย crude OR(95%CI) adj. OR(95%CI) 
P  
(Wald’s 
test) 

P  
(LR test) 

อ าเภอ 
   

 
   เมือง 1 1 

 
0.072 

   ทุ่งยางแดง 1.20 (0.40,3.62) 1.54 (0.38,6.24) 0.548  
   โคกโพธิ์ 3.20 (1.08,9.53) 2.9 (0.76,11.03) 0.119  
   มายอ 0.89 (0.28,2.80) 1.64 (0.39,6.87) 0.495  
   หนองจิก 0.91 (0.31,2.68) 1.35 (0.30,6.18) 0.699  
   ยะหริ่ง 0.83 (0.29,2.43) 1.37 (0.37,5.00) 0.638  
   ยะรัง 0.30 (0.06,1.45) 0.30 (0.05,1.69) 0.171  
   ปะนาเระ 0.17 (0.04,0.80) 0.27 (0.05,1.63) 0.154  
   สายบุร ี 0.46 (0.14,1.51) 0.53 (0.13,2.20) 0.383  
   กะพ้อ 1.32 (0.46,3.78) 3.66 (0.95,14.18) 0.060  
   แม่ลาน 0.74 (0.19,2.94) 1.51 (0.25,9.12) 0.652  

   ไม้แก่น 0.51 (0.13,1.95) 0.91 (0.19,4.49) 0.911  
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ตารางที่ ง-9 (ต่อ) 

ปัจจัย crude OR(95%CI) adj. OR(95%CI) 
P  
(Wald’s 
test) 

P  
(LR test) 

กลุ่มตัวอย่าง 
   

 
   ประชาชนทั่วไป 1 1 

 
0.789 

   ผู้ประกอบการ 1.12 (0.45,2.82) 1.51 (0.47,4.85) 0.491  
   เจ้าหน้าที่รัฐ 1.46 (0.64,3.31) 2.18 (0.62,7.63) 0.221  
   ผู้น าศาสนา 1.04 (0.32,3.42) 1.41 (0.29,6.78) 0.668  
   นักเรียน/นักศึกษา 2.05 (1.04,4.05) 1.11 (0.15,8.17) 0.919  
เพศ     
   ชาย 1 1 

 
0.432 

   หญิง 1.33 (0.26,6.76) 2.29 (0.31,16.93) 0.417  
กลุ่มอายุ     
  < 18 ปี 1 1 

 
0.351 

  19-35 0.63 (0.33,1.20) 0.70 (0.11,4.21) 0.693  
  >35 0.43 (0.22,0.84) 0.34 (0.05,2.42) 0.281  
ศาสนา     
   มุสลิม 1 1 

 
0.636 

   พุทธ 1.25 (0.69,2.27) 1.22 (0.54,2.75) 0.635  
ระดับการศึกษา     
   ประถมศึกษา 1 1 

 
0.140 

   มัธยมศึกษาตอนต้น 0.48 (0.12,1.87) 0.22 (0.04,1.31) 0.096  
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.81 (0.37,1.77) 0.29 (0.09,1.00) 0.051  
   อาชีวศึกษา 1.34 (0.52,3.44) 0.45 (0.10,1.95) 0.283  
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 1.02 (0.45,2.32) 0.72 (0.18,2.82) 0.632  
สถานภาพสมรส     
   โสด 1 1 

 
0.305 

   แต่งงานแล้ว/หย่า/หม้าย 0.64 (0.37,1.1) 1.71 (0.61,4.81) 0.31  
รายรับต่อเดือน 1 1 

 
0.305 

    < 5,000 บาท 1 1 
 

0.414 
    5,001-10,000 บาท 0.48 (0.24,0.96) 0.34 (0.09,1.29) 0.113  
    10,001-15,000 บาท 0.4 (0.17,0.96) 0.32 (0.06,1.67) 0.176  
     >15000 0.56 (0.26,1.22) 0.44 (0.08,2.28) 0.327  
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ตารางที่ ง-9 ผลการวิเคราะห์หลายตัวแปรส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ปัจจัย crude OR(95%CI) adj. OR(95%CI) 
P 

(Wald’s 
test) 

P 
(LR 
test) 

การมีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ 
   

 
   ไม่มี 1 1 

 
0.079 

   < 5 คน 0.84 (0.4,1.76) 0.49 (0.2,1.22) 0.124  
   >  5 คน 1.04 (0.51,2.11) 1.09 (0.44,2.66) 0.855  
มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ 

   
 

   มี 1 1 
 

0.770 
   ไม่มี 0.85 (0.5,1.45) 1.11 (0.56,2.2) 0.770  

การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตาม
กฎหมาย 

    

   > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.030 
   < ค่าเฉลี่ย 2.81 (1.63,4.85)  2.19 (1.07,4.47)  0.031  
การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ 

  
 

   > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.019 
   < ค่าเฉลี่ย 0.97 (0.57,1.67) 0.43 (0.21,0.89) 0.022  
การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อ
สุขภาพ    

 

   > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.518 
   < ค่าเฉลี่ย 1.85 (1.08,3.18) 1.27 (0.62,2.59) 0.517  
ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอด
บุหรี่    

 

   > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.006 
   < ค่าเฉลี่ย 2.9 (1.68,5.01) 2.86 (1.33,6.15) 0.007  
การพบเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่าง ๆ 

  
 

   > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.456 
   < ค่าเฉลี่ย 1.81 (1.06,3.10) 1.33 (0.63,2.79) 0.455  
การได้รับข้อมูลข่าวสารรณรงค์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

  
 

   > ค่าเฉลี่ย 1 1 
 

0.171 
   < ค่าเฉลี่ย 1.72 (1.01,2.94) 1.61 (0.81,3.20) 0.171  
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ส าหรับการวิเคราะห์หลายตัวแปรด้วยสมการถดถอยโลจีสติก พบว่า การรับรู้สถานที่ห้ามสูบบุหรี่
ตามกฎหมาย การรับรู้บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  และทัศนคติต่อการก าหนดเขต
ปลอดบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ โดยผู้ที่มีคะแนน การรับรู้สถานที่
ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายต่ ากว่าค่าเฉลี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับ
ค่าเฉลี่ย 2.19  เท่า ในขณะที่ผู้ที่มีคะแนนการรับรู้ บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่สูงกว่า
หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 2.33 เท่า และกลุ่มผู้ที่มี
คะแนนทัศนคติต่ ากว่าค่าเฉลี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่สูงกว่ากลุ่มผู้ที่มีคะแนนทัศนคติสูงกว่า
หรือเท่ากับค่าเฉลี่ย 2.86 เท่า     

1.4   การประเมินต้นทุนเดิม 

 จากการแบบสอบถาม  และการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรทีท างานด้านควบคุมยาสูบของจังหวัด
ปัตตานีในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ คือ  จ านวน ร้อยละ (%) ส าหรับตัวแปรกลุ่ม  
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard division) แสดงผลได้ตารางที่ ง-10 

ตารางที่ ง-10 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบ  

ข้อมูลทั่วไปและหน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

 ชาย 
 หญิง 

 
11 
39 

 
22.0 
78.0 

2. อาย ุ
 < 30 ปี 
 31-40 ปี 
 > 41 ปี 

 
20 
11 
19 

 
40.0 
22.0 
38.0 

4. ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 
 อ่ืน 

 
7 
38 
3 
1 
1 

 
14.0 
76.0 
6.0 
2.0 
2.0 

5. สถานภาพ 
 โสด 
 สมรส 
 หม้ายหรือหย่าร้าง 

 
15 
33 
2 

 
30.0 
66.0 
4.0 
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ตารางที่ ง-10 (ต่อ)  

ข้อมูลทั่วไปและหน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวน ร้อยละ 
6. รายได้ต่อเดือน 

 < 10,000  บาท 
 10,001-20,000  บาท 
 > 20,000        บาท 

 
9 
14 
27 

 
18.0 
28.0 
54.0 

7. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
 < 10,000       บาท 
 10,001-20,000  บาท 
 > 20,000         บาท 

 
19 
17 
14 

 
38.0 
34.0 
24.0 

8. หน่วยงานที่สังกัด 
ส านักงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ศูนย์บ าบัดยาเสพติด 
สถานีต ารวจ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

 
6 
9 
2 
1 
5 
27 

 
12.0 
18.0 
4.0 
2.0 
10.0 
54.0 

9. ท่านมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ 
  มี 
  ไม ่

 
25 
24 

 
51.0 
49.0 

10. ท่านท างานเกี่ยวข้องกับยาสูบเฉลี่ย/ปี 
 < 2 ปี 
 > 2 ปีขึ้นไป 

 
17 
7 

 
70.8 
29.2 

11. งบประมาณที่ใช้การท างานการควบคุมยาสูบ 
 < 20,000 บาท 
 > 20,000 บาท 

 
6 
10 

 
37.5 
62.5 

12. หน่วยงานที่ท างานอยู่มีเจ้าหน้าทีค่วบคุมยาสูบ/คน 
 < 3 ปี 
 > 3 ปีขึ้นไป 

 
23 
11 

 
67.6 
32.4 

13. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบ 
 เพียงพอ 
 ไม่เพียงพอ 

 
27 
13 

 
67.5 
32.5 
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1.4.1   ผลการสัมภาษณ์เชิงปริมาณผู้เข้าร่วมประชุมการประเมินต้นทุนเดิม 

 ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบเป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.0 โดย
มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ร้อยละ 40 รองลง อายุ 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 38 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 76 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับการศึกษาจบปริญญาตรี ร้อยละ 76 รองลงมา 
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 14 มีสถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 66 รองลงมา โสด ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน  มากกว่า 20, 000 บาท ร้อยละ 54 รองลงมารายได้ 10 ,001-20,000 บาท ร้อย
ละ 28 

โรงพยาบาล ร้อยละ 18 และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/จังหวัด ร้อยละ 12 ตามล าดับ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากอ าเภอเมือง ร้อยละ 60 รองลงมา คือ อ าเภอยะรัง อ าเภอสายบุรี ร้อยละ 10 และ 
6 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 35.4 รองลงมา คือ นักวิชาการ
สาธารณสุข ร้อยละ 27.1 และมีต าแหน่งในระดับปฏิบัติการและช านาญการ ร้อยละ 12.5 ส่วนใหญ่ท างาน
เกี่ยวกับยาสูบน้อยกว่าเท่ากับ 2 ปี ร้อยละ 70.8 โดยงบประมาณที่ใช้ในการท างานควบคุมยาสูบ มากกว่า 
20,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 62.5 ส่วนใหญ่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละท่ีจะมีเจ้าหน้าที่ 
จ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 กลุ่มตัวอย่างระบุว่า เจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบภายใน
หน่วยงาน มีจ านวนเพียงพอ ร้อยละ 67.5  

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหรี่ คือ ในสถานที่ท างานมี
ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 95.9 รองลงมาคือในสถานที่ท างานมีการบังคับใช้นโยบายห้ามสูบบุหรี่อย่างเป็น
ทางการ ร้อยละ 85.7 และสถานที่ท างานของกลุ่มตัวอย่างมีการ แสดงป้ายห้ามสูบบุหรี่ ร้อยละ 74.5 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่สถานที่ท่ีอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้คือ ลานจอดรถ ร้อยละ 14 รองลงมาคือ ห้องท างาน
ส่วนตัว ร้อยละ 12และ โถงกลาง/ล็อบบี้ ร้อยละ 10 ตามล าดับ (ตารางที่ ง-11) 

ทัศนคติ ความคิดเห็น และการท างานของเจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบ ส่วนใหญ่ที่เห็นด้วย 100 
เปอร์เซ็นต์ คือ (1) กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในอาคารที่เป็นสถานที่สาธารณะ   (2) ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่
ควบคุมการบริโภคยาสูบควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุม ยาสูบ (3) เจ้าหน้าที่
ควบคุมยาสูบ  จะต้องมีบทบาทในการให้ค าแนะน าข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องบุหรี่และการเลิกสูบ
บุหรี่ (4) กฎหมายห้ามจ าหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี (5) กฎหมายห้ามโฆษณาบุหรี่และผลิตภัณฑ์
ยาสูบ (6) การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่  (7) กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ
บุหรี่ ส่วนที่เหลือ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบเห็นด้วย ร้อยละ 80 โดยทัศนคติ  ความคิดเห็น และการท างานของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบ ที่กลุ่มกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยเกิน ร้อยละ 50 คือ (1) เจ้าหน้าที่ควบคุมการบริโภค
ยาสูบ ไม่จ าเป็นต้องเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ (2) รู้สึกเบื่องานควบคุมยาสูบที่ท่านรับผิดชอบอยู่ (ตารางท่ี ง-12) 
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ตารางที่ ง-11 การรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหรี่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบ  

การรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหรี่ จ านวน ร้อยละ 
1.การรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหรี่ 
   1.1 ในสถานที่ท างานของท่านมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ (มี) 
   1.2 สถานที่ท างานของท่านมีท่ีส าหรับสูบบุหรี่ (มี) 
  1.3 สถานที่ท างานของท่าน มีการบังคับใช้นโยบายห้ามสูบบุหรี่อย่าง 
เป็นทางการ (มี) 
  1.4 สถานที่ท างานของท่านแสดงป้ายห้ามสูบบุหรี่ มีประชาชน 
บางส่วนยังสูบบุหรี่ในสถานที่ดังกล่าว (มี) 

   1.5 สถานที่ท างานของท่านแสดงป้ายห้ามสูบบุหรี่ (มี) 

 
47 
19 
42 
 

28 
 

35 

 
95.9 
38.0 
85.7 

 
57.1 

 
74.5 

2.สถานที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ 
   2.1 โถงกลาง/ล็อบบี้ (อนุญาต) 
   2.2 ห้องเก็บของ (อนุญาต) 
  2.3 ห้องประชุม (อนุญาต) 
  2.4 ห้องท่ีมีแอร์ภายในอาคาร (อนุญาต) 

   2.5 ห้องน้ า (อนุญาต) 
   2.6 ห้องท างานส่วนตัว (อนุญาต) 
   2.7 ห้องพักรวม (อนุญาต) 
  2.8 ทางเดิน/บันได (อนุญาต) 
  2.9 ห้องอาหาร/โรงอาหาร (อนุญาต) 

   2.10 ลานจอดรถ/ที่จอดรถ (อนุญาต) 

 
5 
3 
2 
3 
4 
6 
1 
1 
1 
7 

 
10 
6 
4 
6 
8 
12 
2 
2 
2 
14 
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ตารางที่ ง-12 ทัศนคติ ความคิดเห็น และการท างานของเจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบ  

ทัศนคติ 
จ านวน (ร้อยละ) 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่มี
ความเห็น 

1.ทัศนคติ ความคิดเห็น และการท างานของเจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบ   
1.1 กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในอาคารที่เป็นสถานที่สาธารณะ 50 (100) 0 (0) 0 (0) 
1.2 ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการบริโภคยาสูบควร

ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุม
ยาสูบ 

50 (100) 0 (0) 0 (0) 

1.3 เจ้าหน้าที่ควบคุมการบริโภคยาสูบ  ไม่จ าเป็นต้องเป็นคน
ที่ไม่สูบบุหรี่ 

20 (40) 29 (58) 1 (2) 

1.4 เจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบ  จะต้องมีบทบาทในการให้
ค าแนะน าข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องบุหรี่และ
การเลิกสูบบุหรี่ 

50 (100) 0 (0) 0 (0) 

1.5 เห็นด้วยกับกฎหมายห้ามจ าหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ ากว่า 
18 ป ี

50 (100) 0 (0) 0 (0) 

1.6 กฎหมายห้ามโฆษณาบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ 50 (100) 0 (0) 0 (0) 
1.7 การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ 50 (100) 0 (0) 0 (0) 
1.8 กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่บันเทิง  และสถานที่

จ าหน่าย อาหรและเครื่องดื่ม 
42 (84) 6 (12) 2 (4) 

1.9 กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่   49 (98) 1 (2) 0 (0) 
2. ทัศนคติ ความคิดเห็น และการท างานของเจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบ   
   2.1 งานควบคุมยาสูบที่ท่านรับผิดชอบมีความส าคัญ  48 (96) 1 (2) 1 (2) 
   2.2 งานควบคุมยาสูบเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ 44 (88) 1 (2) 5 (10) 
   2.3 รู้สึกเบื่องานควบคุมยาสูบที่ท่านรับผิดชอบอยู่  13 (26) 27 (54) 10 (20) 
   2.4 งานที่ท่านรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
คุ้มครองสุขภาพประชาชนทั่วไป 

47 (94) 1 (2) 2 (4) 

   2.5 งานควบคุมยาสูบช่วยลดจ านวนผู้สูบบุหรี่  43 (86) 3 (6) 4 (8) 
   2.6  งานควบคุมยาสูบเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  49 (98) 1 (2) (0) 
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ตารางที่ ง-13 การรณรงค์และการจัดกิจกรรมการควบคุมยาสูบ  

การรณรงค์และการจัดกิจกรรมการควบคุมยาสูบ จ านวน ร้อยละ 
1.ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ภายในองค์กร 

เคย 
ไม่เคย 

 
26 
24 

 
52.0 
48.0 

2.ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ภายนอกองค์กร 
เคย 
ไม่เคย 

 
18 
31 

 
36.7 
63.0 

3.ท่าน เคยได้รับการฝึกอบรม การรณรงค์การเลิกบุหรี่ อย่างเป็ น
ทางการ  

เคย 
ไม่เคย 

 
 

12 
36 

 
 

25.0 
75.0 

4.หน่วยงานของท่านเคยได้จัดอบรมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ 
เคย 
ไม่เคย 

 
19 
29 

 
39.6 
60.4 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ภายในองค์กร  ร้อยละ 52 และเข้า
ร่วมกิจกรรมการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ภายนอกองค์กร  ร้อยละ 36.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคย ได้รับการ
ฝึกอบรมในเรื่องการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่  ร้อยละ 75  และ หน่วยงาน ที่กลุ่มตัวอย่างสังกัดไม่เคย จัดอบรม
รณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 60 

ตารางที่ ง-14 พฤติกรรมการบริโภคบุหรี่  

พฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ จ านวน ร้อยละ 
1.ท่านสูบบุหรี่ 

สูบ 
ไม่สูบ 

 
5 
44 

 
10.2 
89.8 

      1.1 ท่านเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก x ± SD =  16.8 ± 15 
      1.2 เหตุผลที่ท่านสูบบุหรี่ 

         อยากรู/้อยากลอง 
         เพ่ือให้เพ่ือนยอมรับ 

 
3 
1 

 
 

      1.3 ระยะเวลาสูบบุหรี่/ปี x  ± SD = 6.0 ± 3.0 
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ตารางที่ ง-14 (ต่อ)  

พฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ จ านวน ร้อยละ 
      1.4 บุหรี่ที่ท่านสูบ 

         บหุรี่ไทย(ใช่) 
         บหุรี่ประเทศมาเลเซีย(ใช่) 
         บหุรี่ไฟฟ้า(ใช่) 

 
2 
1 
1 

 
 

     1.5 สถานที่ซื้อบุหรี่ 
        ร้านขายของช า 

 
1 

 
 

    1.6 ท่านสูบบุหรี่เวลาใด 
       หลังตื่นนอน 

 
1 

 

     1.7 อาการสูบบุหรี่ของท่าน 
        ไม่มี/เฉยๆ 
        ไอแห้ง/จาม 
        ไอมีเสมหะ 

 
1 
1 
1 

 

    1.8 ท่านทราบเบอร์ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ 
        ทราบ 
        ไม่ทราบ 

 
10 
12 

 
45.5 
54.5 

    1.9 ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นภาพค าเตือนบนซองบุหรี่ 
        กลัว 
        ไม่กลัว 
        เฉยๆ 

 
16 
2 
5 

 
69.6 
8.7 
21.7 

2. มีบุคคลในบ้านสูบบุหรี่ 
มี 
ไม่มี 

 
4 
18 

 
18.2 
81.8 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สูบบุหรี่ร้อยละ 10.2 โดยอายุเฉลี่ยที่สูบบุหรี่ครั้งแรก คือ 16.8 ± 15 ปี โดย
เหตุผลกลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี่ คือ อยากลอง ระบุ 3 ราย รองลงมาเพ่ือให้เพ่ือนยอมรับ ระบุ 1 ราย บุหรี่ที่
สูบส่วนใหญ่คือ บุหรี่จากประเทศไทย ส่วนสถานที่ซ้ือบุหรี่ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของช า ส่วนใหญ่จะสูบ
บุหรี่หลังตื่นนอน ส่วนอาการสูบบุหรี่ คือ ไม่/เฉยๆ ไอแห้ง/จาม และไอมีเสมหะ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่
ทราบเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ ร้อยละ 45 .5 และมีความรู้สึกกลัวเมื่อเห็นภาพค า
เตือนบนซองบุหรี่ ร้อยละ 69.6 
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1.4.2   ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เข้าร่วมประชุมการประเมินต้นทุนเดิม 

จากการประเมินต้นทุนเดิม  การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกเป็นไปในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม 
โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนาเป็นกลุ่มย่อย จ านวน 4 กลุ่ม โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ ง-15 

ตารางที่ ง-15 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรทีท างานด้านควบคุมยาสูบของจังหวัดปัตตานี 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบ จ านวน (คน) 
1. หน่วยงาน 
    ส านักงานสาธารณสุข 
    โรงพยาบาล 
    องค์การบริหารส่วนต าบล 
    ศูนย์บ าบัดยาเสพติด 
    สถานีต ารวจ 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

 
6 
9 
2 
1 
5 
27 

1) ส านักงานสาธารณสุข 

ก. นโยบายเขตปลอดบุหรี่ 

- ในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และจังหวัดปัตตานี ทุกหน่วยงานนโยบายให้บุคลากร 
และผู้รับบริการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  ซึ่งภายในส านักงานมีการติดป้าย
หรือสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ ความเห็นว่า ไม่
เพียงแต่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่เท่านั้น  แต่ สถานที่ท างานจะต้องไม่มีที่เข่ียบุหรี่ ด้วย  การ
ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่นั้น หน่วยงานสาธารณาสุขได้เริ่มมานานแล้ว  

ดังเช่น เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“แต่ก่อน เราติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่อยู่แล้ว หลังจากนั้นก็จะมีป้ายฟิวเจอร์
บอร์ดเป็นแผ่นขนาดใหญ่มาแจกค่ะ ได้รับประมาณปี 2549 2550 และ 2551” 

- หน่วยงานสาธารณสุขมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์คลินิกให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ที่
ต้องการเลิกบุหรี่ได้รับทราบ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือส าหรับกลุ่มคนเหล่านี้ 

- นโยบายการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตาม กฎหมายเขตปลอดบุหรี่  มีเพียงแค่การ
ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ส่วนการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายยังไม่สามารถท าได้ จะต้อง
มีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติงาน 

- ไม่อนุญาตให้มีร้านค้าขายบุหรี่ในสถานที่ราชการ ที่เป็นส านักงานสาธารณสุข 
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ข. ด้านกลยุทธ์ 

ส านักงานสาธารณสุขการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบพิษภัยของบุหรี่ 
และน าไปสู่การเลิกสูบบุหรี่ หรือ มีนักสูบหน้าใหม่น้อยลง ดังเช่น กิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้  

- การจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในวันที่ 31 พฤษภาคม  

- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเพ่ือให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการเลิกบุหรี่ในคลินิกให้
ค าปรึกษาเลิกบุหรี่  

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของบุหรี่ในโรงเรียน 

- จัดกิจกรรมเดินขบวน ชูป้ายบอกถึงโทษ และพิษภัยของบุหรี่  

ดังเช่น เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า  

“ส าหรับอ าเภอมายอ ทุก ๆ ปี เราจะมีการจัดกิจกรรมการเดินขบวนแข่งขันกีฬาสี 
ซึ่งในการเดินขบวน ก็จะมีการน าเสนอเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด และบุหรี่ด้วย และในแต่ละ
โรงเรียนเองก็มีโครงการ ทู บี นับเบอร์ วัน อยู่แล้ว”  

- จัดกิจกรรมส่งเสริมนโยบายส่งสุขภาพในศาสนสถาน เช่น มัสยิด และวัด  

 ดังเช่น เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งกล่าวว่า  

“มีการให้ความรู้ถึงพิษภัย ยาเสพติด เช่น บุหรี่ เรื่องโทษบุหรี่เนี่ย เราจะมีแทรกใน
โครงการส่งเสริมสุขภาพศาสนสถานค่ะ การลด หวาน มัน เค็ม และเรื่องบุหรี่ ด้วยการให้ความรู้ให้
ประชาชนรู้เท่าทัน”  

- มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าทีท่ี่มีหน้าที่เก่ียวข้อง ด าเนินการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ 
เพราะการท างานด้านการควบควบยาสูบยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน แต่จะ
แทรกอยู่ในการท างานด้านยาเสพติด 

ค. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีจัดสรร  มีการจัดสรรมาให้ทางสาธารณสุข อ าเภอแล้ว  สามารถด าเนินการ

ได้เลย  โดยเฉพาะงบประมาณศาสนสถาน  และกองทุนต าบล 

ง. ปัญหา/อุปสรรค    

- งบประมาณที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข ไม่เฉพาะเจาะจง ส าหรับการใช้ใน งาน
ควบคุมยาสูบ   

- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในด้านการควบคุมยาสูบมีไม่เพียงพอ 
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- การวัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผล ด าเนินการเฉพาะบางส่วน (ไม่มีการก าหนด
ขอบเขตงานที่เกิดจากการสูบบุหรี่) 

- ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงา นที่รับผิดชอบทางด้านการควบคุมยาสูบด้วย
กันเองและกับหน่วยงานอื่น ๆ 

- ในศาสนสถานยังไม่ประสบความส าเร็จในการท างานด้านนโยบายเขตปลอดบุหรี่ 
ดังเช่น เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง กล่าวว่า 

“ในศาสนสถานควรเน้นย้ า ว่าสูบบุหรี่ไม่ได้ แต่นี่ ไปละหมาดก็คุยกันไปและสูบบุหรี่
กันไป ยังพบทั้งในมัสยิด และหน้ามัสยิด สาธารณสุขเองจะเน้นย้ าเรื่องสุขภาพมากกว่า” 

- ขาดการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างจริงจัง   

- อ านาจการปรับ ผู้ที่ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ขึ้น อยู่กับเจ้าหน้าที่ ต ารวจ เพียง
อย่างเดียว  เจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุข ท าได้เพียงแค่การบอกกล่าวเท่านั้น 

ดังเช่น เจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขท่านหนึ่ง กล่าวว่า  

“ตั้งแต่ฉันท างานมา ฉันยังไม่เคยเห็นต ารวจจับคนที่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบสักที อยาก
เห็นต ารวจจับคนพวกนี้อย่างจริงจังเสียที”  

- เจ้าหน้าที่ต ารวจมีภาระหน้าที่อย่างอ่ืนที่มีความส าคัญมากกว่าการจับกุมผู้ละเมิด
กฎหมายเขตปลอดบุหรี่  ซึ่งการจับกุมจึงยังไม่เกิดขึ้น  

จ. ข้อเสนอแนะ 

- งบประมาณท่ีจัดสรรจะอยู่ที่อ าเภอ สามารถด าเนินการได้เลย โดยเฉพาะงบประมาณ  
ศาสนสถาน  จึงควรมีการรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ในศาสนสถานอย่างจริงจัง 

- การรงณรงค์ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ควรด าเนินการ ตลอดทั้งปี  และควรเน้น เฉพาะ
จงเจาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

- ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ ผู้รับผิดชอบควร ชี้ให้เห็นเป็นปัญหา
หลักระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ทุกภาคส่วนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

ฉ. ความคิดเห็น ความรู้สึกในการท างานควบคุมบริโภคยาสูบ 

- การด าเนินการควบคุมยาสูบหากไม่ได้รับความร่วมมือ โอกาสส าเร็จยาก  

เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งกล่าวว่า  

 “เท่าท่ีดิฉันพบเห็น ในการท างานด้านควบคุมยาสูบ มีความร่วมมือไม่ชัด ต่างคนต่าง
ท า” 
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- ผลการท างานไม่เป็นที่ทราบ การท างานขาดการประเมินผล ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความ
ภาคภูมิใจ ผลงาน ไม่เกิดเป็นรูปธรรม  จึงมีผลให้ขาดก าลังใจในการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

- ผู้ปฏิบัติงาน รู้สึกท้อแท้ เมื่อยังพบเห็นการสูบบุหรี่ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เขตปลอดบุหรี่  

- การท างานขาดความต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ต้องรอรับค าสั่งจากหัวหน้างาน 

- การท างานด้านการควบคุมยาสูบยังขาดทิศทางท่ีชัดเจน และไม่ทราบว่า จะประสบ
ความส าเร็จหรือไม ่

- พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ คือ เป็น เรื่องของ
พฤติกรรมและจิตส านึกของตัวบุคคล 

- ควรมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น ครอบครัว สถานศึกษาโดยใช้วิธีการ 
ส ารวจ ประเมิน ให้ความรู้ และเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

- ควรมีการขยายเครือข่าย หน่วยงานต่างๆ สู่ ชุมชน โรงเรียน สถานที่ราชการ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  โดยจัด ประชุมประจ าเดือนในกลุ่มผู้น า 
อาทิเช่น ก านัน ผู้ใหญ่ และผู้น าศาสนา เพ่ือรณรงค์ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ 

2) โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ก. นโยบายเขตปลอดบุหรี่ 

- ส าหรับโรงพยาบาล กฎหมายก าหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  100%  ฉะนั้นเจ้าหน้าที่
และคนไข้จึงไม่สามารถสูบบุหรี่ในบริเวณโรงพยาบาลได้  ทางโรงพยาบาลมีโครงการ
อบรมการให้ความรู้เรื่องบุหรี่ การติดใบประกาศ  การติดสติ๊กเกอร์ เขตปลอดบุหรี่ทุก
พ้ืนที่ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาล  การจัดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

ดังเช่น เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง กล่าว่า  

“เราได้ท าโรงพยาบาลปลอดบุหรี่มานานแล้ว ทั้งโรงพยาบาล และศูนย์บ าบัดยาเสพ
ติด เราท ามาตั้งแต่ปี 51”  

- โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล ก าหนดให้มีคลินิกการเลิกบุหรี่เปิดให้บริการ  

ดังเช่น เจ้าหน้าท่านหนึ่งกล่าวว่า 
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“ในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลมีคลินิกเลิกสูบบุหรี่ บางโรงพยาบาลมีการจัดค่าย 
บางโรงพยาบาลมีการติดสติ๊กเกอร์”  

- การให้บริการ เลิกบุหรี่ใน แต่ละโรงพยาบาล  ประกอบด้วย พยาบาล  นักวิชาการ
สาธารณสุข และนักจิตวิทยา ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว  เป็นผู้ ให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษา โรงพยาบาล ส่วนใหญ่จึงมีการพัฒนาบุคลากรด้วยการสนับสนุนบุคลากร
เหล่านี้เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ส าหรับการให้บริการและค าปรึกษา 

- ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล มีค าสั่งจัดตั้งคณะท างาน เพื่อด าเนินการในการท างาน
โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ดั้งนี้ 

o ไม่รับ คนที่สูบบุหรี่เข้ามาท างานในโรงพยาบาล  ใช้วิธีการคัดเลือกโดยการ
สัมภาษณ์ และซักประวัติ 

o ไม่รับเงินสนับสนุน หรือของบริจาคจากบริษัทผู้ค้าบุหรี่ 

o ห้ามจ าหน่ายบุหรี่ สิ่งของมึนเมาในสหกรณ์ของโรงพยาบาล  

o หากพบเห็นเจ้าหน้าที่และคนไข้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล  สามารถตักเตือนไดท้ันที  

o ส่งเสริมให้มีการเลิกบุหรี่แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ยังสูบบุหรี่อยู่ 

o มีการขยายเครือข่ายสู่ชุมชน โรงเรียน สถานที่ราชการ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล และการประชุมประจ าเดือนในกลุ่มผู้น า อาทิเช่น ก านัน 
ผู้ใหญ่ และผู้น าศาสนา  

ข้อแตกต่างของโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ในแต่ละโรงพยาบาล 

- โรงพยาบาลยะหริ่ง ส่วนใหญ่จะเน้น ผู้ป่วยใน ที่อยู่ในโรงพยาบาล  หรืออยู่ในความ
ดูแลของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ให้ลด ละ เลิกบุหรี่  

- โรงพยาบาลหนองจิก มีโครงการปลอดบุหรี่สู่ชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
เป็นผู้รับผิดชอบ  และมีการประชุมร่วมกันระหว่างประชาชน ทั่วไป กับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล มีการอบรม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่แบบมีส่วนร่วม 

- โรงพยาบาลยะรัง มีการประชุมคณะกรรมการ การติดตามแผนโครงการปลอดบุหรี่
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล นอกจากนี้ ยังมีบทบาทของเภสัชกรใน
การเลือกตัวยามารักษาของผู้สูบบุหรี่ มีการรณรงค์และประกวดร้านอาหารปลอด
บุหรี่ในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง และมีการจัดตั้งคลินิกส าหรับผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่
ภายในโรงพยาบาล ซึ่งมีชื่อว่า “คลินิกฟ้าใส” 
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- โรงพยาบาลสายบุรี มีการจัดทัศนียภาพหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงพยาบาลเพื่อให้
ความร่มเย็นแก่โรงพยาบาล  และเป็นแรงดึงดูดการมารับการรักษาของประชาชน มี
การขยายโครงการปลอดบุหรี่สู่ชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
จะเป็นผู้เริ่มจัดการหรือด าเนินการ 

การด าเนินการตามนโยบาย 

- โครงการที่จัดท า ด าเนินการโดยส่งโครงร่าง ไปยังส านักงาน จังหวัด  เพื่อ เสนอท า
โครงการต่าง  ๆ ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ปี พ .ศ. 2553  ซึ่งส านักงาน จังหวัดมีนโยบายผ่าน
โรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็นโรงพยาบาลเขตปลอดบุหรี่ 

- มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีโครงการให้ โรงพยาบาล
ด าเนินการ  โดยริเริ่มโครงการ  ให้งบประมาณในการจัด ท าโครงการ  ให้องค์ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล มีการติดตามผลงาน   และเป็นผู้ด าเนินการโครงการ 
นอกจากนี้  ยังเป็นผู้ปลุกกระแสในการรณรงค์สถานที่เขตปลอดบุหรี่ ส่วนศูนย์บ าบัด
ยาเสพติด รับนโยบายจากสถาบันธัญรักษ์ส่วนกลาง 

ข. ด้านกลยุทธ์ 

- กลุ่มโรงพยาบาล  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เริ่มการท างานด้านการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังนี้ 

o ขั้นที่หนึ่ง โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติงาน เริ่มต้นท างานตาม แผน  ซึ่ง เป็นงาน
ประจ าปีของโรงพยาบาล 

o ขั้นที่สอง คณะท างานเริ่มท างานตามทีว่างแผนตามแผนปฏิบัติงาน  

o ขั้นที่สาม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลัก ติดตามผลการท างานแต่ละสัปดาห์  แต่ละ
เดือน และแต่ละปี 

- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักในโรงพยาบาลมีขั้นตอนการท างานดังนี้  

o ใช้วิธีการท างานแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ  โดยการ เข้าหาเป้าหมายหลัก  และ
แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสร้างความร่วมมือ แต่ละโรงพยาบาลมีวิธี การที่แตกต่าง
กัน เช่น  

ก) โรงพยาบาลหนองจิก ใช้วิธีการท าวิจัยในการค้นหาข้อมูล   และประเมินผล
การเลิกบุหรี่ตามกระบวนการท าวิจัย โดยมีผู้สนับสนุนในการท าวิจัย คือ 
สมาคมการพยาบาลแห่งประเทศ 
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ข) โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ใช้ความสามารถของผู้สูบบุหรี่ในการฟันฝ่าเพื่อการเลิก
บุหรี่ และศูนย์บ าบัดยาเสพติดเป็นเจ้าภาพหลักในการให้บริการการเลิกบุหรี่ 
และจัด ท าโครงการต่าง  ๆ โดยไม่ต้องสรรหาทุนหรือขอทุนจาก แหล่ง อ่ืน
ส าหรับจัดท าโครงการ   

การจัดกิจกรรม และการรณรงค์ควบคุมยาสูบในโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีดังนี้ 

ค) โรงพยาบาลโคกโพธิ์  จัดโครงการรณรงค์สถานที่เขตปลอดบุหรี่ ตามสถานที่
ต่างๆ ในเขต พ้ืนที่ เช่น สถานที่ราชการ ตลาด  ประชาสัมพันธ์ เช่น จัด
รายการวิทยุของทหาร คลื่น  FM.107.7 MHz ทุกวันจันทร์เวลา 10.00-
11.00 น.  

ง) โรงพยาบาลมายอ   จัด ประชาสัมพันธ์ เรื่อ งบุหรี่ใน โรงพยาบาล เช่น จุด
บริการ ปากต่อปาก ชุมชน และสื่อ นอกจากนี้มีตัวยาที่ใช้ในการบ าบัดรักษา
และได้ผลที่ดีที่สุด คือ หญ้าดอกขาว และกานพลู  ซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาติ  
และหาได้ง่าย 

จ) โรงพยาบาลหนองจิก มีการจัดกิจกรรมรณรงค ์และติดตามผล ของกิจกรรม 

ฉ) โรงพยาบาลยะรัง  จัดรายการวิทยุเรื่องบุหรี่ตา มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  
มีชื่อว่า “โครงการเยาวชนปลอดบุหรี่ ” นอกจากนี้ มีการ จัดรายการวิทยุที่
อ าเภอทุกวัน คลื่น  FM.107.07 MHz เวลา 11.00-12.00 น . เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับสุขภาพ 

ช) ศูนย์บ าบัด มีการประชาสัมพันธ์  และคลินิกเลิกสูบบุหรี่ โรงพยาบาลยะหริ่ง 
ประชาสัมพันธ์พร้องกับ จัดรายการวิทยุทุกวันศุกร์ เวลา  14.00-15.00 น. 
คลื่น FM.100.5 MHz 
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ค. งบประมาณ 

- มูลนิธิเพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 30,000 บาท (ทุกโรงพยาบาล) 

- ส านักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช .) 50,000 บาท  สนับสนุน บาง
โรงพยาบาล อาทิเช่น โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลหนองจิก และโรงพยาบาล
สายบุรี 

ง. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

- การท างานในการควบคุมยาสูบขาดความต่อเนื่อง 

- ผู้บริหารยังไม่ให้ความส าคัญในงานควบคุมยาสูบเท่าที่ควร  ขาดความร่วมมือของ
เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร  

ดังเช่น เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง กล่าวว่า  

“บางโรงพยาบาล ผู้อ านวยการยังไม่เห็นความส าคัญของการควบคุมการสูบบุหรี่ก็มี” 

3) องค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์บ าบัดยาเสพติด/สพป เขต 1/สพป เขต 3 

ก. นโยบายเขตปลอดบุหรี่ 

- ทุกส านักงาน มีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ  โดยจัดสถานที่ สูบบุหรี่นอก
ส านักงาน และการรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์ภายในอาคาร  

- มีการจัดกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ ดังนี้ 

o การให้ความรู้เรื่องกฎหมายสถานที่เขตปลอดบุหรี่ 

ดังเช่น เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งกล่าวว่า 

  “ส าหรับการควบคุมยาสูบนี้ เรามีการท างานด้วยการ ให้ความรู้ด้านการสื่อสารที่
ชัดเจนในเชิงการสร้างจิตส านึก เริ่มจากครอบครัว ต่อยอดเพ่ือนบ้าน และกลุ่มหมู่บ้านต่อไป” 

- จัดกิจกรรมในโรงเรียน  เช่น การแข่งขันกีฬาสี  

- สร้างจิตส านึกให้กับชุมชน โดยให้ชุมชนมองเห็นว่า การสูบบุหรี่เป็นการท าลาย
สุขภาพ 
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ข. กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ในการด าเนิน มีข้ันตอนการท างานดังนี้ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ 

- สพป. ด าเนินการเขียนโครงการ  จากนั้นด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน  รูปแบบการ
ท างาน คือ ยึดนโยบายเป็นหลัก   และ รัฐบาลเป็นตัวกลาง  และสร้างเครือข่ายใน
การท างาน ประกอบด้วย  โรงเรียน  โรงพยาบาล  ส านักงานอ าเภอ อ งค์การบริหาร
ส่วนต าบล นักปกครอง อาสาสมัครชุมชน และ แกนน าเยาวชน  ท าการ ส ารวจ
สถานการณ์การสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ เช่น ในโรงเรียนจัดเก็บข้อมูล ปีละสองครั้ง 

ค. งบประมาณ 

งบประมาณยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ไม่มีงบประมาณโดยตรงส าหรับการท างานด้านนี้ แต่
จะมีแฝงมากับงบประมาณส่วนอื่น 

ง. ปัญหาอุปสรรค 

- วิธีการในการด าเนินการการควบคุมการสูบยังไม่มีประสิทธิภาพ 

- ผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 

- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 

- ขาดการบูรณาการเขตหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น เครือข่ายในการท างานควบคุม
ยาสูบ เขตพ้ืนที่ โรงพยาบาล โรงเรียน ส านักงานอ าเภอ ส านักงานจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และอาสาสมัครหมู่บ้าน 

- การสนับสนุนการท างานของหน่วยงานกลาง ในการดูแลงานด้านควบคุมยาสูบ ยังมี
น้อย 

- ประชาชนไม่เคารพกฎหมายการควบคุมยาสูบ 

4) กลุ่มเจ้าหน้าที่จากสถานีต ารวจภูธร 

ก. นโยบาย 

- มีป้ายแสดงเขตปลอดบุหรี่ แต่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมาะสม และการจัดสถานทีเ่ขตสูบบุหรี่   

ดังเช่น เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งกล่าวว่า 
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“สถานีต ารวจต่าง ๆ มีสถานที่จัดเขตสูบบุหรี่ บางหน่วยงานเคร่งครัด บางหน่วยงานไม่
เคร่งครัด ยืดหยุ่น อะลุ่มอล่วยกันไปนะครับ บางสถานีต ารวจไม่เข้มงวด เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง มีให้เห็น
เจ้าหน้าที่สูบบุหรี่ข้างห้องน้ า” 

- การจัดกิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ ดังนี้ 
o จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนหน้าเสาธงห้านาที 
o บังคับใช้กฎหมายให้จริงจัง   
o ให้แนวทางในการประชาสัมพันธ์  เช่น ป้ายนิเทศ  แต่ที่ส าคัญ การสั่งการเพ่ือ

ด าเนินนโยบายขึ้นอยู่กับความพร้อมและความตื่นตัวของหัวหน้าหน่วยงาน 

ข. กลยุทธ์ 

- จัดท ากิจกรรมโครงการ ส่งเสริมรณรงค์ ในพ้ืนที่ และ ปฏิบัติตาม ค าสั่งของ หัวหน้า
หน่วยงาน  

ดังเช่น เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง กล่าวว่า  

“ผมท างานสายป้องกันปราบปราม ต้องด าเนินการตามกฎหมาย จะให้เลิกสูบบุหรี่
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แต่ต ารวจมีหน้าที่ปรับ จับตามกฎหมาย เช่น ให้เด็กไป
ซื้อบุหรี่ ต้องด าเนินการตามกฎหมาย คือหน้าที่โดยตรงของต ารวจ”  

- การจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 

ค. งบประมาณ 

ไม่มีงบประมาณส าหรับกิจกรรมหรือการด าเนินการถ้าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงหรือเร่งด่วน 

ง. ปัญหาอุปสรรค 

- ชาวบ้านยังมีเจตคติมองว่าบุหรี่ไม่ค่อยส าคัญ ไม่มีกฎหมายรองรับ รัฐมองว่าเป็นเรื่อง
เล็ก 

- งบประมาณยังไม่มีการสนับสนุนอย่างชัดเจน 

- ขาดภาคีเครือข่ายร่วมกันในการท างาน 

- ความชัดเจนของนโยบายที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของบุหรี่ 

- ยังขาดการควบคุม ขาดความตระหนัก และขาดการสร้างเจตคตทิี่ถูกต้อง 

- การปลูกใบจากเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
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จ. ข้อเสนอแนะ 

- สถาบันครอบครัว ควรปลูกฝังเด็กและเยาวชน  ในค่านิยมท่ีถูกต้อง ไม่ควรไปยุ่ง
เกี่ยวกับบุหรี่ 

- ควรให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ อย่างจริงจัง  เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
ประชาชนทั่วไป 

- อบรมชุมชนสัมพันธ์ขยายผลในท้องถิ่น เช่น โรงเรียนและสถานที่ต่างๆ 

- หาวีดีทัศน์ในการ ชี้ให้เห็นถึงอันตรายจากการ สูบบุหรี่ เพราะปัตตานี ติดอันดับที่สอง
ในการสูบบุหรี่ของประเทศไทย 

5) สรุปภาพรวม  

  ด้านนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ   สถานที่ท างานราชการเป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่ 
มีเครื่องหมายปลอดบุหรี่ทุกหน่วยงาน มีการจัดสถานที่เขตปลอดบุหรี่ในมัสยิด และห้ามสูบบุหรี่ใน
ส านักงาน  แต่มีการจัดเขตสูบบุหรี่ไว้ให้  นอกจากนั้นในแต่ละหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ อาทิ รับ
สมัครผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ มีการจัดรายการวิทยุให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่  จัดกิจกรรมกรรมรณรงค์เลิกสูบ
บุหรี่ในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และจัดอบรมกลุ่มนักเรียนในอ าเภอ ส าหรับ
ในโรงพยาบาลมีการจัดตั้งคลินิกปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ และไม่รับพนักงานหรือบุคลากรที่สูบบุหรี่ 

  ด้านกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติ มีการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล โดย
ส ารวจสถานการณ์เก่ียวกับบุหรี่ในโรงเรียน มีการจัดเก็บข้อมูลปีละสองครั้ง  และ ติดตามผลการ
ด าเนินงานแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน และแต่ละปี โดยยึดนโยบายเป็นหลัก นอกจากนั้นการด าเนินงานส่วน
ใหญ่เป็นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ และมีตัวยาที่ในการบ าบัดในการเลิกสูบบุหรี่ คือ หญ้าดอกขาว และกานพลู 

  ด้านงบประมาณ งบประมาณการควบคุมการบริโภคยาสูบมีงบประมาณจากมูลนิธิ
รณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจะอยู่ที่  20, 000 บาท ถึง 50,000 บาท 

  ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน งบประมาณไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นงบประมาณการ
ควบคุมยาสูบ โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร  การไม่เคารพกฎหมายของประชาชน 
ไม่มีการบูรณการการท างานท่ีเป็นเครือข่ายในแต่ละหน่วยงาน  ในสถานที่บางแห่งยังมีการลักลอบสูบบุหรี่
ในสถานที่เขตปลอดบุหรี่ 
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1.5 การประเมินเสริมเพิ่มพลัง   

กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบ  จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น 40 คน ที่เข้า
ร่วมการประเมินเสริมพลัง ผลการวิเคราะห์ เป็น ดังตารางต่อไปนี้ 

1.5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมอบรม 

ตารางที่ ง-16 ข้อมูลทั่วไปผู้เข้าร่วมอบรม (n=40) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
28 
12 

 
70 
30 

2.อายุ 

   30 ปี 
  31-45 ปี 
  45 ปีขึ้นไป 

 
12 
16 
12 

 
30 
40 
30 

3.ศาสนา 
   อิสลาม 
   พุทธ 

 
21 
19 

 
52.5 
47.5 

4.ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 

 
9 
21 
5 

 
22.5 
65.0 
12.5 

5.สถานภาพสมรส 
  โสด 
  แต่งงานแล้ว 

 
11 
29 

 
27.5 
72.5 

6.อายุรับราชการ 

     10 ปี 
    > 10 ปี 

 
16 
23 

 
40.0 
58.9 

7.ท างานด้านควบคุมยาสูบ 

     5ปี 
   >5  ปีขึ้นไป 

 
14 
7 

 
66.7 
33.3 



232 

ตารางที่ ง-16 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
8.หน่วยงาน 
   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
   ส านักงานเทศบาล 
   กระทรวงศึกษาธิการ 
   กรมสรรพสามิต 
   สถานีต ารวจ 
   อื่นๆระบุ 

 
11 
1 
3 
2 
15 
8 

 
27.5 
2.5 
7.5 
5.0 
37.5 
20.0 

9. สูบบุหรี่ 
   สูบ 
   เคยสูบ แต่เลิกแล้ว 
   ไม่สูบ 

 
7 
4 
29 

 
17.5 
10.0 
72.5 

    9.1. กรณีเคยสูบบุหรี่ แต่เลิกแล้ว ระยะเวลาที่เลิก 
         < 2 ปี 

          2 ปีขึ้นไป 

 
2 
2 

 
50 
50 

 จากตารางที่ ง-16 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70  อยู่ใน
กลุ่มอายุ 31-45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40 รองลงมา คือ กลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ  30 ปี และ อายุ 45 ปีขึ้น
ไป ร้อยละเท่ากัน คือ 30  โดยกลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 52.5 มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 65 รองลงมา คือ ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 22.5  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส แต่งงานแล้ว ร้อยละ 72.5 มีอายุราชการตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไปร้อยละ 59 และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ท างานด้านการควบคุมยาสูบเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5  ปี คิดเป็นร้อยละ 66.7 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มาจากสถานีต ารวจ  ร้อยละ 37.5 รองลงมา   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ร้อยละ 27.5  และอ่ืนๆ 
ร้อยละ 20   กลุ่มตัวอย่างเคยสูบบุหรี่ร้อยละ 27.5  ครึ่งหนึ่งของผู้ที่เคยสูบบุหรี่ แต่เลิกแล้ว เลิกสูบบุหรี่มา
เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไป 

1.5.2 การรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหรี่ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างถึงการรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหรี่ของ
ประชาชนที่มารับบริการในสถานที่ราชการ ผลการวิเคราะห์เป็นดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ ง-17 การรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหรี่ 

การปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหรี่ จ านวน ร้อยละ 

1. ในสถานที่ท างานมีป้ายห้ามสูบบุหรี่  
   มี 
   ไม่มี 

 
40 
0 

 
100 

2. สถานทีท่ างานจัดเขตปลอดบุหรี่  
   มี 
   ไม่มี 

 
37 
3 

 
92.5 
7.5 

3. สถานที่ท างานมีการบังคับใช้นโยบายห้ามสูบบุหรี่ใน
หน่วยงาน  
   มี 
   ไม่มี 

 
 

32 
8 

 
 

80 
20 

4. พบเห็นประชาชนบางคนสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่  
   พบ 
   ไม่พบ 

 
24 
16 

 
60 
40 

 จากตารางที่ ง-17 พบว่า การรับรู้และการปฏิบัติตามนโยบายเขตปลอดบุหรี่ คือ ในสถานที่ท างาน
ของกลุ่มตัวอย่างทุกสถานที่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ รองลงมา สถานที่ ท างานของกลุ่มตัวอย่างมีการจัดเขต
ปลอดบุหรี่  ร้อยละ 92.5 และ สถานที่ท างาน ของกลุ่มตัวอย่าง มีการบังคับใช้นโยบายห้ามสูบบุหรี่ใน
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 80 กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็นประชาชนบางคนสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ของ
สถานที่ราชการร้อยละ 60 

1.5.3 ทัศนคติต่อกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ ภาคปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมเขตปลอดบุหรี่และ 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

จากการจัดโครงการการประเมิน เสริมพลัง ท าการ วิเคราะห์และสรุปผลโครงการ โดยน าเสนอ
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การแปลผลดังนี้  

 1.00 - 1.50 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยมากที่สุด  
 1.51 - 2.50 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย  
 2.51 - 3.50 หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
 3.51 - 4.50 หมายถึง  เห็นด้วย  
 4.51 - 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด  
ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
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ตารางที่ ง-18 ทัศนคติต่อกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ ภาคปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมเขตปลอดบุหรี่และ 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ทัศนคติต่อกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ ค่าเฉลี่ย ± SD การแปลผล 
1. ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสถานที่เป็นสาธารณะ  
2. ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่บันเทิง  
3. ห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหาร  
4. กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  
5. ห้ามจ าหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ ากว่าเกณฑ์  
6. ห้ามโฆษณาบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

4.88 ± 0.33 
4.65 ± 0.77 
4.83 ± 0.55 
4.83 ± 0.38 
4.95 ± 0.22 
4.83 ± 0.45 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.83 ± 0.32 เห็นด้วยมากที่สุด 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วม การอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและ
กระบวนการเสริมพลังภาคปฏิบัติงาน  มีทัศนคติเห็นด้วยต่อกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ ทั้ง 6 ประเด็น อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ในหัวข้อ “ห้ามจ าหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ ากว่าเกณฑ์ ” 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ “ห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสถานที่เป็นสาธารณะ”  

ตารางที่ ง-19 ทัศนคติการปฏิบัติงานการควบคุมเขตปลอดบุหรี่ 

ทัศนคติการปฏิบัติงานการควบคุมเขตปลอดบุหรี่ ค่าเฉลี่ย ± SD การแปลผล 
1. งานด้านการควบคุมยาสูบเป็นงานที่ยาก  
2. หน่วยงานของท่านต้องการสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ   
3. ตัวท่านมีความส าคัญกับการท างานด้านการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ   
4. ท่านรู้สึกว่างานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นงานมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีจะต้องปฏิบัติมาก   
5. ท่านได้น าความรู้ใหม่ๆและความคิดใหม่ๆมาใช้ในงานการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบเสมอ  
6. ถ้ามีโอกาส ท่านอยากเปลี่ยนงานด้านการควบคุมการ
บริโภคยาสูบเนื่องจากเป็นงานที่ท าได้ยาก   
7. งานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นงานที่ต้องให้
ความส าคัญในการด าเนินงาน  

4.22 ± 0.73 
4.47 ± 0.68 

 
4.18 ± 0.68 

 
4.03 ± 1.05 

 
3.92 ± 0.80 

 
3.34 ± 1.10 

 
4.54 ± 0.51 

เห็นด้วย 
เห็นด้วย 

 
เห็นด้วย 

 
เห็นด้วย 

 
เห็นด้วย 

 
ไม่แน่ใจ 

 
เห็นด้วยมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.09 ± 0.49 เห็นด้วย 
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เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการอบรม  ส่วนใหญ่ มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานการควบคุมเขตปลอดบุหรี่ใน
ภาพรวมเห็นด้วย  ประเด็นค าถามในเรื่องของ “งานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นงานที่ต้องให้
ความส าคัญในการด าเนินงาน” ผู้เข้าร่วมอบรมมีทัศนคติเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นค าถาม
ในเรื่องของ   “ถ้ามีโอกาส อยากเปลี่ยนงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบเนื่องจากเป็นงานที่ท าได้
ยาก” ส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในกลุ่มไม่แน่ใจ ส่วนประเด็นค าถามอ่ืน ๆ มีทัศนคติเห็นด้วย 

ตารางที่ ง-20 ทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ค่าเฉลี่ย ± SD การแปลผล 
1. ผู้ได้รับควันบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด  
2. ก้นกรองของบุหรี่ท าให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  
3. การสูบบุหรี่ท าให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น   
4. การสูบบุหรี่ท าให้คนใกล้ชิดเกิดความร าคาญ  
5. การสูบใบจากหรือยาเส้นอันตรายน้อยกว่าการสูบ
บุหรี่  
6. การที่ผู้หญิงสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
7. การที่ผู้ชายสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติที่พบเห็นได้ทั่วไป  
8. การสูบบุหรี่เป็นการท าลายบุคลิกภาพตนเอง  

4.78 ± 0.73 
2.72 ± 1.28 
1.71 ± 1.18 
4.83 ± 0.68 
2.17 ± 1.36 
4.83 ± 0.78 
2.83 ± 1.41 
4.40 ± 1.10 

เห็นด้วยมากที่สุด 
ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็นด้วย 
เห็นด้วยมากที่สุด 

ไม่แน่ใจ 
เห็นด้วยมากที่สุด 

ไม่แน่ใจ 
เห็นด้วย 

เฉลี่ย 3.53 ± 0.55 เห็นด้วย 

เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วม การอบรม มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในภาพรวมเห็นด้วย  เมื่อ
วิเคราะห์ใน รายประเด็น พบว่า ทัศนคติในเรื่องของ  “ผู้ได้รับควันบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด ”  
“การสูบบุหรี่ท าให้คนใกล้ชิดเกิดความร าคาญ ” และ “การที่ผู้หญิงสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม ” มี
ทัศนคติเห็นด้วยในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็นในเรื่อง  การสูบบุหรี่ท าให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
ผู้เข้าร่วมการอบรมมีทัศนคติไม่เห็นด้วย 
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ตารางที่ ง-21 สถานการณ์รณรงค์เขตปลอดบุหรี่ 

ลักษณะตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
1. เคยเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่
ที่สังเกตได้ชัดในจังหวัดปัตตานี 
   เคยเห็น 
   ไม่เคยเห็น 

 
 

25 
15 

 
 

62.5 
37.5 

2. ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่และสถานที่ปลอดบุหรี่ 
 2.1 วิทยุ (ใช่) 
 2.2 โทรทัศน์ (ใช่) 
 2.3 อินเตอร์เน็ต (ใช่) 
 2.4 หนังสือพิมพ์ (ใช่) 
 2.5  อ่ืนๆ (ใช่) 

 
19 
37 
26 
22 
6 

 
47.5 
92.5 
65 
55 
15 

 จากตารางที่ ง- 21 พบว่า ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เคยเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือข้อความรณรงค์งดสูบ
บุหรี่ขนาดใหญ่ที่สังเกตได้ชัดในจังหวัดปัตตานี ร้อยละ 62.5 โดยแหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัย
บุหรี่และสถานที่ปลอดบุหรี่ มากท่ีสุด คือ โทรทัศน์ ร้อยละ 92.5 รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 65 
และ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 15     

1.5.4 ผลการสนทนากลุ่ม 

1)   กลุ่มเจ้าหน้าที่จากสถานีต ารวจภูธร 

1. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินเสริมเพ่ิมพลัง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานี

ต ารวจภูธรใน 12 อ าเภอ ของจังหวัดปัตตานี เช่น สารวัตร รองสารวัตร หน่วยงานการป้องกันและ
ปราบปราม หน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวน 

2. ทบทวนกิจกรรม/ประสบการณ์ท างานตรวจเตือน 

ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เก่ียวข้องกับงานการควบคุมยาสูบ ประกอบไป
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- การจัดกิจกรรมวันในช่วงเทศกาลต่างๆ  เช่น กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  มีนโยบายให้
เจ้าหน้าที่ท่ีสูบบุหรี่งดสูบบุหรี่ในวันดังกล่าว พร้อมกับก าหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน
รณรงค์เลิกสูบบุหรี่ของจังหวัด 
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- โครงการพบปะประชาชนในมัสยิดทุกวันศุกร์   ซึ่งเป็นวันละหมาดรวมตัวของชายที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยมีเจ้าหน้าที่ไปให้การบรรยายถึงโทษของอบายมุข รวมถึงพิษภัยของ
บุหรี่ ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีต่อครั้ง 

- โครงการครู 5 นาที  โดยการพูดคุยในเรื่องต่าง ๆ หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติให้กับทาง
โรงเรียนต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานี 

- การติดป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่เขตปลอดบุหรี่  โดยติดป้ายบริเวณทางเข้าออก
ของสถานีต ารวจภูธร  รวมทั้งในอาคาร และนอกอาคารของสถานที่ท างาน 

- การจัดกิจกรรมอบรมวัยรุ่นในหมู่บ้าน โดยรณรงค์และปลูกจิตส านึกเรื่องของพิษภัยบุหรี่ 
ให้กับโรงเรียน และชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 

- การจับและการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง  ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่
ในสถานที่ที่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ หรือการกระท าผิดอย่างอ่ืน 

- มีการประเมินความคิดเห็นจากผู้สูบบุหรี่ภายหลังจากการรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ  โดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินที่ได้สร้างข้ึน 

3. ความส าเร็จในการด าเนินงาน (กิจกรรม/โครงการ) 
- จากการประชาสัมพันธ์ และการติดป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่เขตปลอดบุหรี่ ท า

ให้สถานีต ารวจภูธรมีการจัดเขตปลอดบุหรี่ทุกอ าเภอในจังหวัดปัตตานี  และไม่มีการ

จ าหน่ายบุหรี่ในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วัด และมัสยิด 

- จากการจัดกิจกรรมอบรมวัยรุ่นในหมู่บ้าน และการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง 
ประชาชนรับทราบจากการรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร  
วัด  มัสยิด  สถานที่ราชการต่าง ๆ  เป็นผลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่
มากขึ้น 

4. การด าเนินงานที่ผ่านมา (จุดอ่อน/จุดแข็ง) 

จุดแข็ง 

- ประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการจัดสถานที่เขตปลอดบุหรี่มากขึ้น  

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นและมีจิตส านึกท่ีจะปฏิบัติงานด้านการควบคุมยาสูบ 
และมีแผนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม  

จุดอ่อน 

- ในการด าเนินในด้านการควบคุมยาสูบขาดความต่อเนื่อง  

- การประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี่ต่าง ๆ ยังไม่ทั่วถึง  

- เจ้าหน้าที่ท่ีท างานด้านการควบคุมยาสูบไม่ได้ท างานตรงตามสายงาน   
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- สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี  เป็นปัญหาที่ส าคัญ และส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

5. เป้าหมายในการด าเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

- มีโครงการจัดอบรมผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และผู้น าศาสนา และเจ้าหน้าที่ท่ีท างานด้าน

การควบคุมการบริโภคยาสูบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

- มีการจัดกิจกรรมก่อนเทศกาลถือศีลอด ซึ่งเป็นเทศกาลของชาวไทยที่นับถือศาสนา

อิสลาม กิจกรรมวันวิชาการ เช่น การแข่งขันกีฬาประจ าต าบลหรืออ าเภอ เพื่อเป็น

แบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นท่ี และชุมชน   

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจจับผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอด

บุหรี่   

- สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกมีความมั่นคงมาก

ขึ้น   

- ปลูกจิตใต้ส านึกให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ และกฎหมายเกี่ยวกับการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบ  

- เก็บข้อมูลด้านการควบคุมยาสูบ  และสร้างเครือข่ายหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง เช่น 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานีต ารวจภูธร 

6. กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
- ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
- ด าเนินการของบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ  และจัดสรรงบประมาณที่ได้ 
- ประสานงานหรือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือด าเนินการโครงการหรือ

กิจกรรมด้านการควบคุมยาสูบ เช่น โรงเรียน  โรงพยาบาล  ส านักงานสาธารณสุขทั้งใน
ระดับอ าเภอ และจังหวัด 

- จัดอบรม ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และผู้น าศาสนา และกิจกรรมนันทนาการแต่ละหมู่บ้าน
เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

- รณรงค์ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่เขตปลอดบุหรี่ 
- จัดโครงการ “เลิกบุหรี่ในวันนี้ สุขภาพดีในวันหน้า ”  โครงการ “ดื่มแล้วเมา สูบแล้วจน ” 

และ โครงการ”พ่อท าเพ่ือลูก” เป็นต้น 

7. ตัวช้ีวัดความความส าเร็จ 
- จ านวนผู้สูบบุหรี่น้อยลง และไม่มีผู้สูบหน้าใหม่  
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- สถานที่ราชการมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ ทุกสถานที่ทั้ง 12 อ าเภอในจังหวัดปัตตานี 
- จ านวนผู้สูบบุหรี่ที่มารับบริการในสถานที่ราชการ มีจ านวนน้อยลง หรือไม่มีเลย 

8. ข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอด

ประสบการณ์การท างานด้านการควบคุมยาสูบ 
- ควรสนับสนุนด้านงบประมาณ และยานพาหนะ แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในด้านการควบคุมยาสูบโดยเฉพาะ เพื่อที่จะได้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพ

อย่างต่อเนื่อง 
- ควรท างานเชิงรุก ในด้านการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์พิษภัยของบุหรี่ 
- ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

2) กลุ่มหน่วยงานทั่วไป 
1. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 

- นักจิตวิทยา  ครู  เจ้าพนักงานสรรพาสามิต 

2. ทบทวนกิจกรรม/ประสบการณ์ท างานตรวจเตือน 

- กิจกรรม/โครงการที่พ้ืนที่ด าเนินการเอง ได้แก ่อบรมแกนน า เช่น  แกนน านักศึกษา , แกน

น าชาวบ้าน, แกนน าชุมชน เป็นต้น 

-  โครงการศาสนสถานปลอดสิ่งเสพติด 

- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 

- กิจกรรมเชิงบูรณาการ ได้แก่ โครงการ To be number one รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  

- กิจกรรมตรวจร้านอาหาร คาราโอเกะ 

3. ความส าเร็จในการด าเนินงาน(กิจกรรม/โครงการ) 

- สามารถวัดได้จากจ านวน ผู้เข้าร่วมโครงการที่หลากหลาย  เช่น อาจารย์จากสถานศึกษา 

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล และสถานีต ารวจ 

- การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  สนับสนุนงบประมาณ  เอกชนส่งเสริมการติดป้าย

รณรงค์ ภาคประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้น าศาสนาเป็นผู้น าทางความคิด ที ่

ชาวบ้านเคารพนับถือ และให้การยอมรับ ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ

พิษภัยต่าง ๆ จากการสูบบุหรี่แก่ประชนชนทั่วไป 

- จ านวนผู้น าศาสนา  เข้าร่วมโครงการมากขึ้น และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพิษภัยบุหรี่ 

และสถานที่เขตปลอดบุหรี่ 
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- สถานการณ์ใน พ้ืนที่เอ้ืออ านวย เช่นสถานการณ์ความไม่สงบ  ท าให้แหล่งอบายมุข ปิด
กิจการหลายแห่ง 

4. การด าเนินงานที่ผ่านมา (จุดอ่อน จุดแข็ง) 
จุดแข็ง ได้แก่ 
- มีงบประมาณในการสนับสนุนจากส่วนกลาง แต่อย่างไรก็ตาม การเสนอโครงการในพ้ืนที่ 

3 จังหวัด ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ 

- ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม มีการท างานเชิงบูรณาการ 

จุดอ่อน  ได้แก่   
- สถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นท่ี ท าให้ เจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานต่างๆ หรือส่วนกลางไม่

กล้าลงพื้นที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  วิทยากร ไม่กล้าลงพ้ืนที่ 3 จังหวัด ต้องจัดทีม วิทยากรใน

การอบรมไปสถานที่อ่ืน ๆ นอกพ้ืนที่ 3 จังหวัด  

- ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และพระราชบัญญัติต่าง 

ๆ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ไปพูดคุย ในร้านน้ าชา บอกให้ผู้ที่อยู่ในท่ีนั้นทราบ ว่าการสูบบุหรี่ใน

ร้านเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ประชาชนบางส่วน ถือเป็นเรื่องตลก โดยไม่ให้ความส าคัญและ

ความร่วมมือ 

- ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ กลัวส่งผลกระทบต่อฐานเสียง และต าแหน่ง โดยถือเป็นเรื่อง

ไกลตัว และมองว่าเป็นปัญหาที่ไม่ส าคัญ 

- ผลกระทบต่อสุขภาพ จากการสูบบุหรี่ ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน กว่าจะเห็นผล  ผู้สูบบุหรี่

บางส่วนจึงคิดว่าตนเองสูบบุหรี่แล้วจะไม่ติด 

- ประชาชนและ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความตระหนัก  ไม่ให้ความส าคัญ

กับปัญหาสุขภาพอันเกิดจากพิษภัยบุหรี่ 

- บุหรี่หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อ ผู้ขายไม่สนใจว่าเด็กเป็นผู้ซื้อ หวังเพียงผลก าไร  จึง

ยังพบเห็นการขายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี  

- การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผลเท่าท่ีควร   มีการละเมิดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอยู่เป็น

ประจ า โดยผู้ละเมิดไม่สนใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่  หรือแม้กระทั่ง

ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน หรือผู้น าศาสนาเป็นผู้ละเมิดเสียเอง 

- ประชาชนโดยส่วนใหญ่ มองว่าบุหรี่เป็นสิทธิส่วนบุคคล การสูบบุหรี่หรือไม่นั้น ถือเป็น
เรื่องของบุคคลนั้น ไม่เก่ียวกับบุคคลอ่ืน 

-  
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5. เป้าหมายในการด าเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
เป้าหมายระยะสั้น 1 ป ี
- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ โทษภัย เหล้า บุหรี่ แก่ประชาชนทั่วไป 

- สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือช่วยกันด าเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาจากการสูบบุหรี่ 

- สนับสนุนให้ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกัน นักสูบ

หน้าใหม่ และลดอัตราการสูบบุหรี่ 

- จัดตั้งคณะกรรมการและหาเจ้าภาพที่ชัดเจนในการท างานด้านการควบคุมยาสูบ 

- เสนอให้กรรมการอิสลามประจ าจังหวัดมีกา รสอดแทรกการบรรยายธรรม  เกี่ยวกับเรื่อง

โทษ และพิษภัยจากบุหรี่ ทุกวันศุกร ์

เป้าหมายระยะกลาง 5 ป ี
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสูบบุหรี่  โดยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 

- การก าหนดมาตรการทางสังคมของตนเอง เช่น มาตรการทางสังคมโดยมัสยิด หรือวัด 

เพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมไม่สูบบุหรี่  และบังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง 

- เสนอให้คณะกรรมการกลางอิสลามให้มีการก าหนด วัน ศุกร์เป็นวันพบปะน าเสนอแนว

ทางการเลิกสูบบุหรี่ให้กับประชาชนทั่วไป 

เป้าหมายระยะยาว เกินกว่า 5 ป ี
- ผลักดันให้เกิดการเพ่ิมภาษีบุหรี่ให้สูงยิ่งขึ้น และถือเป็นสินค้าควบคุมพิเศษ 

- สร้างจิตส านึกให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมองว่าการสูบบุหรี่  เป็นสิ่งที่ผิด ขัด

ต่อหลักศาสนา 

6. กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 

- ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ  พ้ืนที่เป้าหมาย และวิธีการด าเนินงาน  

เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ในสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา ส า นักงานสาธารณสุขจังหวัด

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโทษบุหรี่ 

- ก าหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพ่ื อเข้ากระบวนการบ าบัด เพ่ือเลิก

บุหรี่ 
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- จัดหาแหล่งทุนเพื่อการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน ที่เก่ียวข้องกับการควบคุม

ยาสูบ 

- ก าหนดให้โรงพยาบาลจัดกลุ่มบ าบัด และแนะแนววิธีการเลิกบุหรี่ 

- รับสมัครผู้ต้องการเลิกบุหรี่เพื่อเข้าสู่กระบวนการบ าบัด 

- ประชาสัมพันธ์ ในเรื่ องของบทลงโทษ และข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับเขตปลอดบุหรี่ให้

ประชาชนทั่วไปรับทราบ 

- ประสานงาน หรือสร้างเครือข่ายกับ ผู้น าศาสนา เพ่ือให้ผู้น าศาสนาช่วย ให้ความรู้เรื่อง

บทลงโทษทางศาสนาเกี่ยวกับสูบบุหรี่ เพ่ือให้ผู้สูบรู้สึกเป็นบาป และเลิกสูบบุหรี่ในที่สุด 

- จัดทัศนศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในส่วนของงานด้านการควบคุมยาสูบ 

- ประสานงานกับ สถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้สถานการศึกษาเหล่านี้ เป็นแกนน าในการดูแล

และรับสมัคร ผู้ติดบุหรี่เพื่อเข้าร่วมโครงการการเลิกบุหรี่ 

- ก าหนดให้โรงพยาบาลเป็นแหล่ง ให้ความรู้ ก่อนดูงานและถอดบทเรียนหลังการศึกษาดู

งาน 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

- ปริมาณการขายบุหรี่ลดลง 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย 

- จ านวนครั้งในการออกประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมมากข้ึน 

- จ านวนครั้งการจัดอบรมให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 

- จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

8. ข้อเสนอแนะ 

- หน่วยงานทุกหน่วยงานควรปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 

- พยายามน าโทษของบุหรี่และสุราเข้ามาสอดแทรกในแต่ละกิจกรรม 

- ก าหนดให้มีมาตรการงดสูบบุหรี่ทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรการทางศาสนาอิสลาม 
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3) กลุ่มโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุข 
1. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 

- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการช านาญจากโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี 

2. ทบทวนกิจกรรม/ประสบการณ์ท างานตรวจเตือน 

- กิจกรรม/โครงการที่รับมาจากส่วนกลาง 
ก) ตรวจร้านค้า ร้านขายของช า แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ หอพัก 
ข) ตรวจ สถานที่ราชการ ศาสนสถาน  ปั้มน้ ามัน สวนสาธารณะ โรงแรม สถานบันเทิง 

ค) ตรวจเยี่ยมแนะน า ประชาสัมพันธ์ ติดสติ๊กเกอร์แผ่นพับ คู่มือ กฎหมาย 

ง) จัดหน่วยบูรณาการสหวิชาชีพ (ช่วงเทศกาล/รณรงค)์ 

จ) จัดค่ายเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ยาเสพติด” ในทุกอ าเภอ “ค่ายคนส าราญ 

งานส าเร็จ” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

- กิจกรรม/โครงการที่พ้ืนที่ด าเนินการเอง 
ก) ตั้งข้อก าหนดในการรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ที่ไม่สู บบุหรี่  ดังตัวอย่างเช่น นโยบายจาก

โรงพยาบาลปัตตานี 

ข) จัดรณรงค์ วัน “งดสูบบุหรี่โลก” 

ค) จัดตั้งคลินิก “งดบุหรี่ เลิกเหล้า” จะท าควบคู่กับคลินิกผู้ที่มาบ าบัดยาเสพติดของ

โรงพยาบาล เพราะบุหรี่ถือเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ผู้สูบต้องได้รับการรักษา 

ง) จัดท าสื่อและอบรมแก่ผู้ที่เข้ารับบริการ เพ่ือให้เกิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยกเว้น 

โรงพยาบาลปะนาเระยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าสื่อ เช่น ป้ายรณรงค์ 

จ) รณรงค์ให้ศาสนสถาน เป็นเขตปลอดบุหรี่  เช่น มัสยิด   โดยให้ผู้น าทางศาสนา เช่น 

ศาสนาอิสลาม  ซึ่งมีโต๊ะอิหม่าม  ให้ค าแนะน า และสอดแทรกถึงโทษและพิษภัยของ

บุหรี่ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นวันรวมตัวของชายที่นับถือศาสนาอิสลามหรือ

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ศาสนาพุทธ  ด้วยการเทศน์โดยพระสงฆ์ 

3. ความส าเร็จในการด าเนินงาน(กิจกรรม/โครงการ) 

- การก าหนดสถานที่เขตปลอดบุหรี่ในโรงพยาบาลและส านักงานสาธารสุข ซึ่งโรงพยาบาล

ที่ด าเนินการไปแล้ว  คือ  โรงพยาบาลหนองจิก โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลกะพ้อ 

โรงพยาบาลไม้แก่น และสาธารณสุขต าบลทุ่งนเรนทร์ 
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- การจัดกิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขต้นแบบ   โดยการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ท างาน

ด้านการควบคุมยาสูบที่มีการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายเขตปลอดบุหรี่  ที่มีผลงานเป็น

รูปธรรม และชัดเจน 

- การจัดประกวด มอบเกียรติบัตรบุคคลที่เลิกสูบบุหรี่ส าเร็จ   ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วใน

โรงพยาบาลปัตตานี 

- มีผู้เข้าร่วมคลินิกงดบุหรี่ จ านวนเพิ่มขึ้น 

- มีการจัดประกวด บุคคลต้นแบบ  โดยการติดตามผลงานของเจ้าหน้าที่ท างานด้านการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบ 

- ผู้บริหารในหลาย ๆ หน่วยงานเริ่มให้ความส าคัญและประกาศเป็นนโยบาย 

- เจ้าหน้าที่มีจิตอาสาหรือมีจิตส านึก 

- มีการจัดท ากระบวนการคลินิกอดบุหรี่ ให้มีความน่าเชื่อถือ เช่น ยาดี  และวิธีการดี 

- มีการท างานเป็นเครือข่ายจากทุกภาคส่วน มาร่วมด าเนินการในงานควบคุมยาสูบ 

- สถานประกอบการ โรงแรม และร้านสะดวกซ้ือ ให้ความร่วมมือมากขึ้น 

4. การด าเนินงานที่ผ่านมา (จุดอ่อน จุดแข็ง) 

จุดแข็ง ได้แก่ 
- ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้ความส าคัญ และน ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง  ร่วมทั้งได้รับความ

ร่วมมือจากผู้น าศาสนา 

- วัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอ เช่น ป้าย สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ 

- สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีส่งผลท าให้สถานประกอบการปิดก่อนเวลาก าหนด 

- มีภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง 

- ข้อบัญญัติ ในศาสนาอิสลามถือว่า  การสูบบุหรี่เป็นการกระท าผิดหรือการท าบาป เพราะ

เป็นการท าร้ายร่างกายตนเอง 

จุดอ่อน  ได้แก่  
- ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น ร้านกาแฟหน้าสถานีต ารวจภูธร มีการสูบบุหรี่

ให้พบเห็นอยู่เป็นจ านวนมาก เพราะเป็นค่านิยม 

- สื่อต่างๆ เข้าใจยาก ไม่มีภาษาท้องถิ่น เพราะประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูใน
การสื่อสาร 
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- ความไม่ปลอดภัยในการท างานของเจ้าหน้าที่  อันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี
สามจังหวัดชายแดนใต้ 

- ความล าบากในการท างานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ต ารวจเมื่อท างานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เกิดความไม่เชื่อม่ันของประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในครั้ง
ต่อไปประชาชนจะไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

- งบประมาณไม่เพียงพอ 

5. เป้าหมายในการด าเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

เป้าหมายระยะสั้น 1 ป ี

- ลดจ านวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ 

- ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่มากข้ึน 

- มีการสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังจากภาคีเครือข่าย 

- มีการท างานร่วมกันและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายระยะกลาง 5 ป ี

- มีการตรวจจับอย่างจริงจังและภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 

- มีการว่ากล่าวการตักเตือนผู้ที่กระท าผิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ  

- ลดจ านวนนักสูบบุหรี่รายใหม ่

- ผลิตสื่อที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย เช่น สื่อภาพ/เสียง โทรทัศน์ วงจรปิดทุกมุมเมือง 

- การให้ความร่วมมือของชุมชนเรื่อง ลด ละ เลิก บุหรี่  

- มีสถานศึกษาเป็นแบบอย่างของโรงเรียนปลอดบุหรี่หรือโรงเรียนสีขาว 

- การลดลงผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่   

เป้าหมายระยะยาว เกินกว่า 5 ป ี

- หน่วยราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % และเจ้าหน้าที่ บุคลากรเป็นตัวอย่างและมีการ

มอบเกียรติบัตร รางวัลประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 

- ส านักงาน สาธารณสุข ทั้งระดับอ าเภอ และจังหวัด ให้การ รณรงค์การเลิกบุหรี่ และเขต

ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

- มีชุมชนตัวอย่างที่คนในชุมชนปลอดบุหรี่และเหล้าอย่างยั่งยืน 

- สามารถใช้ชุมชนเป็นสื่อกลางแหล่งเรียนรู้ให้กับจังหวัดอ่ืนๆ มาศึกษาดูงาน 
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6. กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 

- ประชาสัมพันธ์ เขตปลอดบุหรี่ การการรณรงค์การเลิกบุหรี่  โดย ต ารวจ  องค์การบริหาร

ส่วนต าบล สาธารณสุข จังหวัด/อ าเภอ  โดยใช้วิธีการ จัดท าสื่อ รณรงค์  เช่น ท าแผ่นพับ  

โปสเตอร์  วิทยุ และอักษรวิ่ง 4 มุมเมือง 

- ก าหนดทุกพ้ืนที่มีแผนยุทธ์ศาสตร์ของหน่วยงาน  มีการประเมิน และติดตามผล 

- แบ่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะท างาน ระดับต่างๆ ต าบล อ าเภอและจังหวัด เพื่อความ

รับผิดชอบที่ชัดเจน 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

- จ านวนสถานที่ที่ก าหนดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  
- จ านวนป้ายรับรองมาตรฐานในสถานที่ต่าง ๆ เช่น มีเขตปลอดบุหรี่ 
- ดัชนีการบริโภคยาสูบลดลง 
- ได้รับการรับรองจาก ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
- การตรวจจับทีจ่ริงจัง  ท าให้จ านวนผู้สูบลดลง หรือลดจ านวนนักสูบหน้าใหม่   
- สถิติผู้ที่มาบ าบัดรักษาท่ีคลินิกเลิกบุหรี่ในแต่ละเดือนลดลง 
- จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากบุหรี่ลดลง 
- จ านวนร้านค้าต่างๆ  ให้ความร่วมมือ  และปฏิบัติตามข้อกฎหมายหมายบังคับอย่าง

จริงจัง 
8. ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดหน่วยตรวจจับ   เช่น การน าร่องโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการควบคุม
การบริโภคยาสูบ 

- ควรมีความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจจับผู้
ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ 

- ควร เลื่อนต าแหน่ง หน้าที่การงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

- ควรมีการแลกเปลี่ยนรู้และดูงานในพ้ืนเครือข่ายการท างาน 
  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oic.go.th%2F&ei=S_x0UMGdOIvJrQeX7YHoCA&usg=AFQjCNFW810xbMmkMhkkVDam7perWWjuvA


247 

4) สรุปภาพรวม 

1) การจัดกิจกรรมท่ีผ่าน 

จากการจัดประเมินเสริมพลังในภาพรวม เป็นการช่วยบอกเล่ากิจกรรมที่ผ่านมาโดยเฉพาะใน
เรื่องของสถานการณ์การสูบบุหรี่ การปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่ราชการ ประกอบด้วย 
สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุข และองค์กรอื่น ๆ 

- การจัดกิจกรรมในชุมชน ประกอบด้วย การจัดตรวจสถานที่ห้ามจ าหน่ายบุหรี่ในสถาน

ประกอบการ เช่น ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ โดยการตรวจใบอนุญาตการจ าหน่าย 

เวลาการจ าหน่าย วันห้ามจ าหน่าย ติดสติ๊กเกอร์แผ่นพับ คู่มือ กฎหมาย และอายุของผู้

ซ้ือ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพบปะประชาชนในพื้นท่ีในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันละหมาดรวมของ

ชาวไทยมุสลิมที่มารวมตัวกันในมัสยิด และการจัดอบรมเยาวชนในหมู่บ้าน จัดอบรมแกน

น าต่าง ๆ  

- การจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 

ประกอบด้วย วันงดสูบบุหรี่โลก และโครงการครู 5 นาที โดยพูดเก่ียวกับยาเสพติดให้กับ

นักเรียนหลังเคารพธงชาติในโรงเรียน แจ้งให้ทางครู หรือผู้บริหารทราบเกี่ยวกับพิษภัย

ของบุหรี่หลังเคารพธงชาติ  นอกจากนี้ จัดให้มีการเดินรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ในวันส าคัญ

ต่างๆ 

- การจัดกิจกรมในส านักงาน  ประกอบด้วยการติดป้ายรณรงค์เก่ียวกับบุหรี่ และ

ทางเข้าออกของสถานที่ราชากร  และกิจกรรมสถานที่ราชการปลอดบุหรี่ 100 % 

นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีการจัดตั้งคลินิกเลิกสูบบุหรี่ โดยท าควบคู่กับคลินิกผู้ที่มา

บ าบัดยาเสพติด 

2) การด าเนินงานที่ผ่านมา 

  ในการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ในพ้ืนที่ดังกล่าว พบว่า  

- มีการจัดเขตปลอดบุหรี่มากขึ้น ในส่วนของสถานที่ราชการสามารถน ามาเป็นต้นแบบ
ให้กับชุมชนได้  

- ผู้อ านวยการให้ความส าคัญและประกาศเป็นนโยบาย  
- มีกฎหมายที่รองรับสามารถเอาผิดกับผู้กระท าผิดได้  
- ผู้เข้าร่วมโครงการเก่ียวกับบุหรี่ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย   
- ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนผู้น าศาสนาเป็นผู้น าทางความคิด ชาวบ้าน

เคารพนับถือ และให้การยอมรับ ท าให้ประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น  
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- โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรส าหรับบุคคลที่เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ  

3) วิเคราะห์ จุดอ่อนและจุดแข็ง 

ตารางที่ ง-22 วิเคราะห์จุดอ่อน  

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
1. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
2. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี  ท าให้ความ

ร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีลดน้อยลง 
3. หน่วยงานรับผิดชอบหลักบางหน่วยงานไมให้

ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอด
บุหรี่เท่าท่ีควร 

4. สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก เช่น ในร้าน
น้ าชาที่มีผู้อ่ืนสูบบุหรี่ อาจส่งผลให้ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่
แล้ว เมื่อเข้าร่วมกลุ่ม จะกลับมาบุหรี่อีกครั้ง 

5. เมื่อมีการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์จนเกิดผล 

1. ประชาชนยังไม่เข้าใจกฎหมายและขาดการ
ปลูกจิตส านึกในการเคารพกฎหมาย 

2. ป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ยังไม่ทั่วถึง และไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

3. บุหรี่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อ 
โดยไม่มีการตรวจสอบอายุของผู้ซื้อ 

4. การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 
5. สื่อเข้าใจยาก (ไม่มีภาษาท้องถิ่น) 
6. ความล าบากในการท างานร่วมกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ 
6. การท างานของเจ้าหน้าไม่ต่อเนื่อง 
7. เจ้าหน้าที่ท่ีเข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้ท างาน

ตรงตามสายงาน 

7. งบประมาณในบางส านักงานมีไม่เพียงพอ 

 

ตารางที่ ง-23 วิเคราะห์จุดแข็ง 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1. มีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนพร้อมปฏิบัติงาน 
2. มีแผนและนโยบายที่ชัดเจน 
3. วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอ 
4. เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่การท างานในชุมชน 

เยี่ยมบ้าน ท าให้สามารถรับรู้ปัญหาได้มากกว่า 

1. มีกฎหมายรองรับชัดเจน 
2. มีการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ 
3. มีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง 
4. มีข้อบัญญัติจากศาสนา 
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4) เป้าหมายในการท างาน 

ตารางที่ ง-24 เป้าหมายในการท างาน 

เป้าหมายระยะ 1 ปี เป้าหมายระยะ 5 ปี เป้าหมายเกินกว่า 5 ปี 
1. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ 
2. สร้างเครือข่ายภาคีเพ่ือช่วยกัน

ด าเนินงานด้านควบคุมยาสูบ 
3. สนับสนุนให้ผู้น าท้องถิ่นและ

ผู้น าศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานป้องกัน แก้ไข
ปัญหาบุหรี่ 

4. จัดตั้งคณะกรรมการและหา
เจ้าภาพที่ชัดเจน 

5. เสนอให้กรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัดมีการสอดแทรก
การบรรยายธรรม (คุตบะห์) 
ทุกวันศุกร์ 

6. สนับสนุน ประชาชนทั่วไปรับรู้
ข้อกฎหมายและถือปฏิบัติ  โดย
แจกเอกสาร แผ่นพับ ป้าย
ต่างๆ 

 

1. สนับสนุนลดจ านวนผู้สูบบุหรี่
น้อยลง โดยการท าแบบ
ประเมิน หรือแบบสอบถาม
เก็บข้อมูล 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

3. สร้างปลูกจิตใต้ส านึกและ
ทัศนคติในการ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

4. มี การตั ก เตือน  และ การ
ตรวจจับอย่างจริงจัง 

5. สร้าง ความร่วมมือของชุมชน
เรื่อง ลด ละ เลิก บุหรี่ และจัด
จัดเขตปลอดบุหรี่  100 % 

6.  จัดสถานศึกษาเป็นแบบอย่าง
ของโรงเรียนสีขาว 

7. ท าแบบประเมินเก็บข้อมูล
สถานการณ์ซื้อ ขาย การสูบ
บุหรี่ในพ้ืนที่ 

1. สนับสนุนลดจ านวนผู้ป่วย
มะเร็งปอด 

2. ลดจ านวนผู้บริโภคใหม่ใน
สถานศึกษา 

3. ผลักดันให้เกิดการเพ่ิมภาษี
บุหรี่/ ให้สูงยิ่งขึ้น เป็นสินค้า
ควบคุมพิเศษ 

4. สร้างจิตส านึกมุมมองบุหรี่ 
เป็นสิ่งที่ผิด (ไม่เท)่ 

5. หน่วยราชการเป็นเขตปลอด
บุหรี่ 100 % และเจ้าหน้าที่ 
บุคลากรเป็นตัวอย่างและมี
การมอบ       เกียรติบัตร 
รางวัลประกาศเกียรติคุณ  

6. หน่วยงานสาธารณสุขรณรงค์
เป็นต้นแบบสถานที่เขต ปลอด
บุหรี่ 

7. มีชุมชนตัวอย่างที่คนในชุมชน
ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน 

7. มีการท างานร่วมกันและมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 

8. การท างานเชิงรุก โดยการเน้น
ให้นโยบายได้รับการสนับสนุน
เป็นรูปธรรมทุกภาคส่วน 

9. ความร่วมมือจากท้องถิ่น ดึง
งบประมาณบางส่วนมาใช้ใน
การท างานด้านบุหรี่ เช่น 
งบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

8. ให้ ชุมชนเป็นสื่อกลางแหล่ง
เรียนรู้ให้กับจังหวัดอ่ืน  ๆ มา
ศึกษาดูงาน 

9. สร้างชมรมเพื่อให้มีแกนน า
ควบคุมดูแลในระยะยาว 

10. จัดตั้งโครงการหมู่บ้านสี
ขาว/อ าเภอสีขาว โดย
หมู่บ้านดังกล่าวเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ 
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5) กลยุทธ์ / แผนการด าเนินงาน 

ตารางที่ ง-25 กลยุทธ์ / แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์/แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ในการ
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

- ก าหนดเป้าหมาย และวางแผน โดยจัดอบรม ผู้น า

ท้องถิ่น ผู้น าในชุมชน และผู้น าศาสนา  ให้มี

ประสิทธิภาพ ในการท างาน  

- สร้างเครือข่าย  ประกอบด้วย โรงพยาบาล  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานีวิทยุ 

จัดกิจกรรมสันทนาการ  อาทิเช่น จัดโครงการ

หมู่บ้านสีขาว โครงการ “เลิกบุหรี่ในวันนี้ สุขภาพดี

ในวันหน้า ” โครงการ”ดื่มแล้วเมา สูบแล้วจน ” 

และโครงการ”พ่อท าดีเพ่ือลูก” 

- สถิติจ านวนผู้สูบบุหรี่ การปฏิบัติตามกฏหมาย
จาก   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
โรงพยาบาล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/
จังหวัด 

- การจัดกิจกรรมสถานีต ารวจดีเด่น  และจัด
กิจกรรม ชุมชนสีขาว 70% ของแต่ละอ าเภอ  
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย  

- จ านวนครั้งการจัดอบรมให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 
-  มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใน

สถานศึกษา เช่น จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม  

- สถานที่ที่ก าหนดปลอดบุหรี่ มีป้ายรับรอง
มาตรฐาน   เช่น มีเขตปลอดบุหรี่มีการตรวจจับ
อย่างจริงจัง 

6) ข้อเสนอแนะ 
1. การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับบุหรี่ 

โดยจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่น ลาม เขมร พม่า 

2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะและได้เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง 

3. สนับสนุนงานด้านงบประมาณและยานพาหนะ โดยให้ หน่วยงานของรัฐสนับสนุนในส่วนของ
งบประมาณต่างๆ  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์อย่างครอบคลุม 

4. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบและเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

5. ประกาศเป็นนโยบายของจังหวัดเกี่ยวกับกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ให้ชัดเจน  และการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 

6. ให้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน 

7. ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
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8. พยายามน าโทษของบุหรี่เข้ามาสอดแทรกในแต่ละกิจกรรม  โดยให้ความรู้  ความเข้าใจ  ทั้ง

หน่วยงานและประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและวางใจในการท างานของเจ้าหน้าที่  

นอกจากนี ้

ให้หน่วยงานจัดกิจกรรมให้มีการกระตุ้นจิตส านึกตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ให้แก่ประชาชน 

9. มีมาตรการงดสูบบุหรี่ทุกวันศุกร์ มาตรการทางศาสนาอิสลาม 
10. ชื่นชม ชมเชย ยกย่องผู้ด าเนินงานยาสูบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  สถานประกอบการที่ร่วม

ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  และเลื่อนต าแหน่ง หน้าที่การงานให้กับ คนที่ท างานอย่าง
จริงจัง 

11. มีการจัดหน่วยตรวจจับและการน าร่อง โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 
12. มีการตรวจจับและมีการปรับ ในแต่ละต าบลและอ าเภอน าร่องในจังหวัดปัตตานี 
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ภาคผนวก จ 

ผลการศึกษาจากการส ารวจในรอบท่ีสอง ปี 2556 

ตารางที่ จ-1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

1. อ าเภอ 
       เมือง 78 (11.5) 44 (17.6) 25 (10) 159 (21.6) 9 (9.2) 315 (15.7) 

 ทุ่งยางแดง 37 (5.5) 20 (8) 20 (8) 50 (6.8) 8 (8.2) 135 (6.7) 
 โคกโพธ์ิ 43 (6.4) 13 (5.2) 14 (5.6) 51 (6.9) 8 (8.2) 129 (6.4) 
 มายอ 70 (10.3) 25 (10) 18 (7.2) 60 (8.2) 10 (10.2) 183 (9.1) 
 หนองจิก 60 (8.9) 20 (8) 39 (15.7) 61 (8.3) 9 (9.2) 189 (9.4) 
 ยะหริ่ง 50 (7.4) 25 (10) 15 (6) 40 (5.4) 8 (8.2) 138 (6.9) 
 ยะรัง 59 (8.7) 20 (8) 20 (8) 64 (8.7) 8 (8.2) 171 (8.5) 
 ปะนาเระ 52 (7.7) 17 (6.8) 26 (10.4) 61 (8.3) 7 (7.1) 163 (8.1) 
 สายบุร ี 50 (7.4) 12 (4.8) 16 (6.4) 50 (6.8) 7 (7.1) 135 (6.7) 
 กะพ้อ 65 (9.6) 16 (6.4) 19 (7.6) 40 (5.4) 8 (8.2) 148 (7.4) 
 แม่ลาน 53 (7.8) 18 (7.2) 12 (4.8) 49 (6.7) 8 (8.2) 140 (7) 
 ไม้แก่น 60 (8.9) 20 (8) 25 (10) 50 (6.8) 8 (8.2) 163 (8.1) 
2.เพศ 

       ชาย 418 (61.7) 163 (65.2) 103 (41.4) 386 (52.5) 82 (83.7) 1152 (57.3) 
   หญิง 259 (38.3) 87 (34.8) 146 (58.6) 349 (47.5) 16 (16.3) 857 (42.7) 
3. อาย ุ

          < 18 41 (6.1) 0 (0) 6 (2.4) 621 (84.5) 1 (1) 669 (33.3) 
    19-35 397 (58.6) 163 (65.7) 110 (44.2) 114 (15.5) 25 (25.5) 809 (40.3) 
    >35 239 (35.3) 85 (34.3) 133 (53.4) 0 (0) 72 (73.5) 529 (26.4) 
    เฉลี่ย (SD) 33.5 (12.5)      33.8 (8.1)        36.8 (10.6)      16.4 (2.4)  43.8 (12)        28.2 (13)    
4. ศาสนา 

       อิสลาม 604 (89.2) 185 (74) 210 (84.3) 639 (86.9) 92 (93.9) 1730 (86.1) 
 พุทธ และอื่นๆ 73 (10.8) 65 (26) 39 (15.7) 96 (13.1) 6 (6.1) 279 (13.9) 
5. ระดับการศึกษา 

         ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 153 (22.7) 5 (2) 47 (19) 0 (0) 32 (32.7) 536 (26.7) 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 84 (12.5) 11 (4.4) 50 (20.2) 94 (12.8) 17 (17.3) 162 (8.1) 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 167 (24.8) 30 (12) 63 (25.4) 324 (44.1) 15 (15.3) 275 (13.7) 
   อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 79 (11.7) 33 (13.2) 37 (14.9) 295 (40.1) 6 (6.1) 479 (23.9) 
 ปริญญาตร/ีสูงกว่า 191 (28.3) 171 (68.4) 51 (20.6) 22 (3) 28 (28.6) 553 (27.6) 



253 

ตารางท่ี จ-1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

   5.1 นับถือศาสนาอิสลาม             
        ไม่ได้เรียน 91 (18.6) 20 (12.1) 35 (17.6) 57 (9.2) 14 (15.6) 217 (13.9) 
        ตาดีกา 145 (29.6) 50 (30.3) 52 (26.1) 104 (16.7) 14 (15.6) 365 (23.3) 
        อิบตีดาอ ี 94 (19.2) 43 (26.1) 64 (32.2) 120 (19.3) 18 (20) 339 (21.7) 
        มูตาวัตซิเตาะ 103 (21) 35 (21.2) 32 (16.1) 207 (33.3) 44 (48.9) 421 (26.9) 
        ซานาว ี 57 (11.6) 17 (10.3) 16 (8) 133 (21.4) 0 (0) 223 (14.2) 
6. สถานภาพสมรส  

         โสด 271 (40.1) 104 (41.6) 63 (25.3) 735 (100) 20 (20.6) 1193 (59.5) 
    แต่งงาน 363 (53.8) 142 (56.8) 171 (68.7) 0 (0) 73 (75.3) 749 (37.3) 
    ม่าย/หย่าร้าง 41 (6.1) 4 (1.6) 15 (6) 0 (0) 4 (4.1) 64 (3.2) 
7. อาชีพ 

          เกษตรกรรม 82 (12.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 14 (14.6) 96 (4.8) 
    ประมง 19 (2.8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (6.2) 25 (1.2) 
    รับจ้าง 258 (38.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 25 (26) 283 (14.1) 
    ค้าขาย 81 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 11 (11.5) 92 (4.6) 
    ธุรกิจส่วนตัว 88 (13) 0 (0) 249 (100) 0 (0) 17 (17.7) 354 (17.6) 
    รับราชการ 35 (5.2) 250 (100) 0 (0) 0 (0) 14 (14.6) 299 (14.9) 
    นักเรียน/นักศึกษา 21 (3.1) 0 (0) 0 (0) 735 (100) 0 (0) 756 (37.7) 
    พนักงานบริษัท/ลูกจ้างรัฐ 13 (1.9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 13 (0.6) 
    แม่บ้าน/อื่น ๆ 80 (11.8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (9.4) 89 (4.4) 
8. รายรับต่อเดือน 

           5000 บาท 213 (31.9) 10 (4) 41 (16.5) 735 (100) 8 (8.4) 1007 (50.5) 
    5001-10000 บาท 291 (43.6) 73 (29.4) 103 (41.4) 0 (0) 55 (57.9) 522 (26.2) 
    10001-15000 บาท 109 (16.3) 76 (30.6) 61 (24.5) 0 (0) 27 (28.4) 273 (13.7) 
    15001-20000 บาท 32 (4.8) 53 (21.4) 20 (8) 0 (0) 3 (3.2) 108 (5.4) 
    20001-25000 บาท 11 (1.6) 21 (8.5) 12 (4.8) 0 (0) 0 (0) 44 (2.2) 
    > 25000 11 (1.6) 15 (6) 12 (4.8) 0 (0) 2 (2.1) 40 (2) 
9. รายจ่ายต่อเดือน 

          มัธยฐาน 6000  10000  8000  50  6000  4000  

    พิสัย (ต่ าสุด, สูงสุด) (4000,8000) (7000,13000) (5000,10875) (40,70) (5000,9600) (60,8000) 

10. โรคประจ าตัว 
          ม ี 93 (13.8) 19 (7.7) 54 (21.9) - 25 (25.5) 191 (15.1) 

    ไม่ม ี 583 (86.2) 228 (92.3) 193 (78.1) - 73 (74.5) 1077 (84.9) 
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ตารางที่ จ-2 พฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ และบุหรี่ผิดกฎหมาย 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

1. การสูบบุหรื ่             
   สูบ 249 (36.8) 79 (31.9) 60 (24.1) 101 (13.7) 40 (40.8) 529 (26.4) 
   ไม่สูบ 403 (59.5) 148 (59.7) 182 (73.1) 591 (80.4) 48 (49) 1372 (68.4) 
   เคยสูบ แต่เลิกแล้ว 25 (3.7) 21 (8.5) 7 (2.8) 43 (5.9) 10 (10.2) 106 (5.3) 

 ระยะเวลาที่เลิกสูบ (ปี) 
       มธัยฐาน (IQR) 3 (0.5,5) 2 (0.9,6.5) 1.5 (1,3.2) 1 (1,3) 1 (0.6,6) 2 (0.9,3.8) 
1.1 อายุที่สูบบุหรี่ครั้งแรก ( n=274)  (n=100) (n=67)  (n=144)  (n=50) (n=635) 
   ต่ ากว่า 16 ปี 87 (33.2) 25 (25.5) 21 (31.8) 120 (85.7) 12 (24) 265 (43) 
   16-20 ปี 129 (49.2) 51 (52) 34 (51.5) 19 (13.6) 26 (52) 259 (42) 
   21 ปี ข้ึนไป 46 (17.6) 22 (22.4) 11 (16.7) 1 (0.7) 12 (24) 92 (14.9) 
   เฉลี่ย (SD) 18.2 (5.3) 18.8 (4.8) 17.5 (3.6) 13.5 (2.5) 18.9 (4.3) 17.2 (4.9) 
1.2 ขนิดของบุหรี่ที่สูบ 

         บุหรี่ซองของไทย (ใช่) 122 (45) 51 (51) 38 (56.7) 44 (30.8) 22 (44) 122 (45) 
   บุหรี่ประเทศมาเลเซีย (ใช่)   37 (13.7) 13 (13) 7 (10.4) 37 (25.9) 2 (4) 37 (13.7) 
   ใบจาก/ยาเส้นมวนเอง(ใช่)  110 (40.6) 35 (35) 21 (31.3) 61 (42.7) 25 (50) 110 (40.6) 
   อื่น ๆ (ใช่) 2 (0.7) 1 (1) 1 (1.5) 1 (0.7) 1 (2) 2 (0.7) 
1.3 แหล่งที่สูบบุหรี่ครั้งแรก 

         เพื่อนให้ 143 (52.6) 51 (51) 38 (57.6) 81 (56.6) 18 (36.7) 143 (52.6) 
   จากคนในครอบครัว  23 (8.5) 8 (8) 6 (9.1) 15 (10.5) 2 (4.1) 23 (8.5) 
   ซื้อเอง 102 (37.5) 39 (39) 19 (28.8) 47 (32.9) 29 (59.2) 102 (37.5) 
   อื่น ๆ  4 (1.5) 2 (2) 3 (4.5) 0 (0) 0 (0) 4 (1.5) 
1.4 เหตุผลสูบบุหรี่ครั้งแรก 

         อยากรู้/อยากลอง 168 (62) 63 (63) 45 (68.2) 89 (62.2) 34 (69.4) 168 (62) 
   ตามเพื่อน/เพื่อนชวน 52 (19.2) 16 (16) 11 (16.7) 19 (13.3) 8 (16.3) 52 (19.2) 
   เพื่อให้เพื่อนยอมรับ 7 (2.6) 3 (3) 2 (3) 6 (4.2) 2 (4.1) 7 (2.6) 
   ลดความเครียด 37 (13.7) 11 (11) 7 (10.6) 22 (15.4) 3 (6.1) 37 (13.7) 
   เพื่อความเท ่ 3 (1.1) 5 (5) 1 (1.5) 4 (2.8) 1 (2) 3 (1.1) 
   อื่น ๆ  4 (1.5) 2 (2) 0 (0) 3 (2.1) 1 (2) 4 (1.5) 
1.5. อายุที่สูบบุหรี่เป็นประจ า 

          20 ปี 184 (68.7) 55 (59.1) 46 (68.7) 140 (99.3) 25 (51) 450 (72.8) 
   > 20 ปีขึ้นไป 84 (31.3) 38 (40.9) 21 (31.3) 1 (0.7) 24 (49) 168 (27.2) 
  เฉลี่ย (SD) 20 (5.5) 21 (4.4) 19.8 (3.8) 14.3 (2.3) 21.1 (4.9) 18.9 (5.2) 
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ตารางที่ จ-2 (ต่อ) 

พฤติกรรมการสูบบุหรี ่
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=274)  (n=100) (n=67)  (n=144)  (n=50) (n=635) 

1.6. ระยะเวลาสูบบุหรี ่             

    10 ปี 121 (45.8) 42 (48.3) 15 (23.1) 140 (99.3) 4 (8.7) 322 (53.4) 
   >10 ปีขึ้นไป 143 (54.2) 45 (51.7) 50 (76.9) 1 (0.7) 42 (91.3) 281 (46.6) 
  เฉลี่ย (SD) 14.8 (11.6) 13.6 (9.6) 18.9 (9.3) 2.6 (2.2) 25.6 (11.7) 13.1 (11.6) 
1.7.ปัจจุบันท่านซื้อบุหรี ่

       1) บุหรี่ไทย 
           สูบ 202 (73.7) 68 (68) 53 (79.1) 91 (63.2) 34 (68) 448 (70.6) 

     ไม่สูบ 72 (26.3) 32 (32) 14 (20.9) 53 (36.8) 16 (32) 187 (29.4) 
   กรณีที่ซื้อบุหรี่ไทย 

       ขายเป็นมวน 
                  1-3 มวน 24 (31.2) 4 (16.7) 7 (25.9) 17 (23.9) 5 (38.5) 57 (26.9) 

            > 3 มวนข้ึนไป 53 (68.8) 20 (83.3) 20 (74.1) 54 (76.1) 8 (61.5) 155 (73.1) 
           มัธยฐาน (IQR) 3 (2,4) 3 (3,5) 3 (2.5,3) 3 (3,3) 3 (1,4) 3 (2,4) 

 จ านวนเงิน 
                  1-10 บาท 22 (28.9) 4 (16.7) 7 (25.9) 8 (11.9) 4 (30.8) 45 (21.7) 

            > 10 บาทขึ้นไป 54 (71.1) 20 (83.3) 20 (74.1) 59 (88.1) 9 (69.2) 162 (78.3) 
           มัธยฐาน (IQR) 10 (5,12.8) 12(10,16.2) 10 (9,12) 12 (10,15) 10 (5,15) 10 (10,15) 

 ขายเป็นซอง/บาท 
                   60 บาท 76 (56.3) 17 (40.5) 16 (50) 37 (75.5) 12 (50) 158 (56) 

            > 60 บาทขึ้นไป 59 (43.7) 25 (59.5) 16 (50) 12 (24.5) 12 (50) 124 (44) 
           มัธยฐาน (IQR) 60 (45,65) 65 (58,68) 62.5 (55,65) 50 (35,60) 62.5(53.8,70) 60 (50,65) 

 ขายเป็นแพ็ค/บาท 
                 มัธยฐาน 

(min,max) 
360 

(200,600) 
515 

(250,780) 
500 

(500,500) 
275 

(100,800) 
900 

(900,900) 
340 

(100,900) 

        แหล่งที่ซื้อบุหรี่ไทย 
                ร้านขายของช า 142 (83) 45 (77.6) 38 (82.6) 54 (65.9) 26 (89.7) 305 (79) 

          ร้านสะดวกซื้อ  18 (10.5) 9 (15.5) 6 (13) 16 (19.5) 3 (10.3) 52 (13.5) 
          แผงลอย 4 (2.3) 0 (0) 1 (2.2) 6 (7.3) 0 (0) 11 (2.8) 
          เอเย่น/ร้านค้าส่ง 4 (2.3) 3 (5.2) 1 (2.2) 4 (4.9) 4 (4.9) 12 (3.1) 
          อื่น ๆ  3 (1.8) 1 (1.7) 0 (0) 2 (2.4) 0 (0) 6 (1.6) 
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2) บุหรี่มาเลเซีย 
           สูบ 128 (46.7) 43 (43) 34 (50.7) 53 (36.8) 11 (22) 269 (42.4) 

     ไม่สูบ 146 (53.3) 57 (57) 33 (49.3) 91 (63.2) 39 (78) 366 (57.6) 
   กรณีที่ซื้อบุหรี่มาเลเซีย 

              ขายเป็นมวน 
                 1-3 มวน 12 (31.6) 3 (18.8) 4 (26.7) 8 (20.5) 0 (0) 27 (24.8) 

          >  3 มวนข้ึนไป 26 (68.4) 13 (81.2) 11 (73.3) 31 (79.5) 1 (100) 82 (75.2) 
           มัธยฐาน (IQR) 1 (1,2) 1 (1,2) 1 (1,2) 1 (1,2) 1 (1,2) 1 (1,2) 

 จ านวนเงิน 
                 1-10 บาท 9 (23.7) 4 (25) 2 (13.3) 10 (22.2) 0 (0) 25 (21.7) 

           > 10 บาทขึ้นไป 29 (76.3) 12 (75) 13 (86.7) 35 (77.8) 1 (100) 90 (78.3) 
           มัธยฐาน (IQR) 10 (4,30) 10 (5,30) 10 (4,30) 10 (5,60) 15 (15,15) 10 (10,20) 

 ขายเป็นซอง/บาท 
                 1-25 บาท 29 (32.6) 10 (47.6) 10 (41.7) 5 (13.5) 5 (50) 59 (32.6) 

           > 25 บาทขึ้นไป 60 (67.4) 11 (52.4) 14 (58.3) 32 (86.5) 5 (50) 122 (67.4) 
          มัธยฐาน (IQR) 32 (25,55) 26 (25,50) 31.5 (25,45) 45 (35,55) 26.5(25,29.5) 35 (25,55) 

 ขายเป็นแพ็ค/บาท 
                 1-50 บาท 1 (16.7) 0 (0) 0 (0) 1 (5.6) 0 (0) 2 (6.9) 

           > 50 บาทขึ้นไป 5 (83.3) 3 (100) 2 (100) 17 (94.4) 0 (0) 27 (93.1) 
           มัธยฐาน 
            (IQR) 

210 
(20,500) 

200 
(120,280) 

350 
(300,400) 

320  
(1,800) - 

280    
(1,800) 

 แหล่งซื้อบุหรี ่
                ร้านขายของช า 90 (76.9) 25 (59.5) 29 (90.6) 32 (47.8) 7 (63.6) 183 (68) 

          ร้านสะดวกซื้อ  4 (3.4) 1 (2.4) 1 (3.1) 4 (6) 0 (0) 10 (3.7) 
          แผงลอย 3 (2.6) 0 (0) 0 (0) 8 (11.9) 3 (27.3) 14 (5.2) 
          ร้านค้าปลอดภาษ ี 7 (6) 8 (19) 1 (3.1) 12 (17.9) 0 (0) 28 (10.4) 
          เอเย่น/ร้านค้าส่ง 11 (9.4) 4 (9.5) 0 (0) 9 (13.4) 0 (0) 24 (8.9) 
          อื่น ๆ  2 (1.7) 4 (9.5) 1 (3.1) 2 (3) 1 (9.1) 10 (3.7) 
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 เหตุผลที่ซื้อบุหรี ่             
          หาซื้อง่าย 31 (25.2) 12 (29.3) 13 (39.4) 20 (29.4) 2 (18.2) 78 (28.3) 
          ราคาถูก 72 (58.5) 25 (61) 17 (51.5) 32 (47.1) 7 (63.6) 153 (55.4) 
          ญาติเอามาให ้ 5 (4.1) 1 (2.4) 0 (0) 4 (5.9) 0 (0) 10 (3.6) 
          อื่น ๆ  15 (12.2) 3 (7.3) 3 (9.1) 12 (17.6) 2 (18.2) 35 (12.7) 

 ระยะเวลาที่สูบบุหรี่น าเข้า 
                1ปี 23 (33.3) 4 (15.4) 13 (56.5) 23 (67.6) 2 (25) 65 (40.6) 

          > 1 ปีขึ้นไป 46 (66.7) 22 (84.6) 10 (43.5) 11 (32.4) 6 (75) 95 (59.4) 

           มัธยฐาน (IQR) 2 (1,3) 2 (2,3.8) 0.3 (0.2,2.3) 1 (0.9,2) 
2.2 

(1.6,9.8) 2 (0.9,3) 
 3) ใบจาก  

           สูบ 142 (51.8) 28 (28) 42 (62.7) 45 (31.2) 26 (52) 283 (44.6) 
     ไม่สูบ 132 (48.2) 72 (72) 25 (37.3) 99 (68.8) 24 (48) 352 (55.4) 

 ราคาบาท/ถุง 
                 1-3 บาท 90 (63.4) 19 (67.9) 30 (71.4) 66 (72.5) 18 (69.2) 223 (67.8) 

           > 3 บาทขึ้นไป 52 (36.6) 9 (32.1) 12 (28.6) 25 (27.5) 8 (30.8) 106 (32.2) 
           มัธยฐาน (IQR) 3 (3,5) 3 (3,5) 3 (3,5) 3 (3,5) 3 (3,5) 3 (3,5) 
 4) ยาเส้น (ใช่) 

           สูบ 137 (50) 30 (30) 42 (62.7) 43 (29.9) 26 (52) 278 (43.8) 
     ไม่สูบ 137 (50) 70 (70) 25 (37.3) 101 (70.1) 24 (48) 357 (56.2) 

 ราคาบาท/ถุง 
                 1-3 บาท 91 (66.4) 18 (60) 26 (61.9) 64 (76.2) 19 (73.1) 218 (68.3) 

           > 3 บาทขึ้นไป 46 (33.6) 12 (40) 16 (38.1) 20 (23.8) 7 (26.9) 101 (31.7) 
           มัธยฐาน (IQR) 3 (3,5) 3 (3,5) 3 (3,5) 3 (3,3) 3 (3,3.8) 3 (3,5) 
1.8 สูบบุหรี่ทุกวันหรือไม ่

        1) ใช่ (ทุกวัน) 231 (86.5) 73 (78.5) 56 (86.2) 83 (64.8) 42 (85.7) 485 (80.6) 

 จ านวนมวน/วัน 
                  10 มวน 183 (83.2) 52 (73.2) 46 (85.2) 63 (81.8) 31 (75.6) 375 (81) 

           > 10 มวนข้ึนไป 37 (16.8) 19 (26.8) 8 (14.8) 14 (18.2) 10 (24.4) 88 (19) 
           มัธยฐาน (IQR) 7 (5,10) 10 (5,12) 5 (4,10) 5 (3,10) 8 (5,10) 6 (4.5,10) 
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  2) ไม่ใช่ (ไม่ทุกวัน) 36 (13.5) 20 (21.5) 9 (13.8) 45 (35.2) 7 (14.3) 117 (19.4) 

 จ านวนวัน/สัปดาห ์
                 1-3 วัน 11 (50) 5 (71.4) 2 (25) 35 (81.4) 4 (80) 57 (67.1) 

          > 3 วันข้ึนไป 11 (50) 2 (28.6) 6 (75) 8 (18.6) 1 (20) 28 (32.9) 
           มัธยฐาน (IQR) 3.5 (2,5) 3 (1.5,3.5) 4 (3.8,4) 2 (1,3) 3 (3,3) 3 (2,4) 

 จ านวนมวนที่สูบ/วัน 
                 1-3 มวน 19 (79.2) 3 (42.9) 3 (50) 22 (61.1) 2 (40) 49 (62.8) 

           > 3 มวนข้ึนไป 5 (20.8) 4 (57.1) 3 (50) 14 (38.9) 3 (60) 29 (37.2) 
           มัธยฐาน (IQR) 2 (2,3) 5 (3,7) 3.5 (3,4.8) 3 (2,5) 7 (2,10) 3 (2,5) 
1.9 เวลาที่ท่านสูบบุหรี ่

        หลังตื่นนอน 5 (1.9) 4 (4.5) 2 (3.1) 6 (4.5) 1 (2.1) 18 (3) 
  หลังอาหารทุกมื้อ 87 (32.7) 31 (34.8) 27 (41.5) 41 (30.6) 16 (33.3) 202 (33.6) 
  ก่อนนอน 9 (3.4) 2 (2.2) 1 (1.5) 4 (3) 0 (0) 16 (2.7) 
  เวลาที่เครียด 26 (9.8) 9 (10.1) 3 (4.6) 27 (20.1) 0 (0) 65 (10.8) 
  ทุกเวลา/ไม่แน่นอน 134 (50.4) 43 (48.3) 28 (43.1) 48 (35.8) 30 (62.5) 283 (47) 
  อื่น ๆ 5 (1.9) 0 (0) 4 (6.2) 8 (6) 1 (2.1) 18 (3) 
1.10 สถานท่ีสูบบุหรี ่

        ในบ้าน 41 (15.4) 7 (7.9) 9 (14.1) 17 (12.3) 4 (8.3) 78 (12.9) 
  ห้องนอน 1 (0.4) 2 (2.2) 0 (0) 6 (4.3) 0 (0) 9 (1.5) 
  นอกบ้าน 73 (27.4) 32 (36) 14 (21.9) 56 (40.6) 19 (39.6) 194 (32.1) 
  ที่ท างาน 10 (3.8) 4 (4.5) 2 (3.1) 7 (5.1) 1 (2.1) 24 (4) 
  สถานท่ีสาธารณะ 6 (2.3) 1 (1.1) 1 (1.6) 5 (3.6) 0 (0) 13 (2.1) 
  ทุกที่ท่ีมีโอกาส 128 (48.1) 42 (47.2) 37 (57.8) 43 (31.2) 23 (47.9) 273 (45.1) 
  อื่น ๆ  7 (2.6) 1 (1.1) 1 (1.6) 4 (2.9) 1 (2.1) 14 (2.3) 
1.11 ก่อนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสังเกตป้ายห้ามสูบบุหรี่ 

      ทุกครั้ง 128 (48.1) 58 (63) 26 (40) 62 (45.3) 20 (40.8) 294 (48.3) 
  บางครั้ง 90 (33.8) 27 (29.3) 26 (40) 45 (32.8) 22 (44.9) 210 (34.5) 
  ไม่เคย 48 (18) 7 (7.6) 13 (20) 30 (21.9) 7 (14.3) 105 (17.2) 
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1.12 หากมีป้ายห้ามสูบบุหรี ่
        ยังคงสูบ 26 (9.8) 8 (8.7) 8 (12.1) 41 (29.9) 5 (10.2) 88 (14.4) 

  ไม่สูบ 189 (71.1) 76 (82.6) 48 (72.7) 78 (56.9) 36 (73.5) 427 (70) 
  ไม่มีคนก็จะสูบ 51 (19.2) 8 (8.7) 10 (15.2) 18 (13.1) 8 (16.3) 95 (15.6) 
1.13 ซื้อบุหรี่บาท/สัปดาห ์

        1-199 บาท 134 (61.2) 44 (57.1) 33 (60) 86 (82.7) 28 (65.1) 325 (65.3) 
  200 บาทขึ้นไป 85 (38.8) 33 (42.9) 22 (40) 18 (17.3) 15 (34.9) 173 (34.7) 
  มัธยฐาน (IQR) 150(62.5,245) 140 (60,300) 150(100,200) 70 (35,100) 120(33,250) 100 (50,200) 

1.14 การเลิกสูบบุหรี ่
        เคย 129 (47.8) 48 (50.5) 26 (39.4) 97 (71.3) 28 (57.1) 328 (53.2) 

  ไม่เคย 141 (52.2) 47 (49.5) 40 (60.6) 39 (28.7) 21 (42.9) 288 (46.8) 
  1) กรณีที่เคยเลิกสูบ 

       จ านวน/ครั้ง 
              1-3 ครั้ง 90 (86.5) 31 (75.6) 21 (95.5) 70 (83.3) 19 (73.1) 231 (83.4) 

       > 3 ครั้งขึ้นไป 14 (13.5) 10 (24.4) 1 (4.5) 14 (16.7) 7 (26.9) 46 (16.6) 
        มัธยฐาน (IQR) 2 (1,3) 2 (1,3) 1.5 (1,2) 2 (1,3) 2 (1.2,3.8) 2 (1,3) 

 เลิกได้นาน/เดือน 
              1-6 เดือน 54 (51.9) 29 (70.7) 11 (50) 51 (70.8) 15 (57.7) 160 (60.4) 

        > 6 เดือนขึ้นไป 50 (48.1) 12 (29.3) 11 (50) 21 (29.2) 11 (42.3) 105 (39.6) 
        มัธยฐาน (IQR) 6 (2,48.8) 2 (1,7) 6.5 (1,34.5) 3 (1,10) 2.5 (1,21) 3 (1,14) 

 วิธีทีเ่ลิก 
              เลิกด้วยตนเอง 100 (91.7) 41 (95.3) 24 (100) 73 (88) 23 (88.5) 261 (91.6) 

        เข้าคลินิกเลิกบุหรี ่ 3 (2.8) 1 (2.3) 0 (0) 1 (1.2) 0 (0) 5 (1.8) 
        เข้าโครงการงดบุหรี ่ 2 (1.8) 1 (2.3) 0 (0) 6 (7.2) 3 (11.5) 12 (4.2) 
        อื่นๆ 4 (3.7) 0 (0) 0 (0) 3 (3.6) 0 (0) 7 (2.5) 

 เหตุผลที่เลิก 
              เพื่อคนในครอบครัว 48 (50) 20 (50) 11 (57.9) 38 (52.1) 6 (24) 123 (48.6) 

        มีปัญหาสุขภาพ 35 (36.5) 15 (37.5) 6 (31.6) 17 (23.3) 18 (72) 91 (36) 
        กฏหมายเข้มงวด 1 (1) 1 (2.5) 0 (0) 2 (2.7) 0 (0) 4 (1.6) 
        อื่นๆ 12 (12.5) 4 (10) 2 (10.5) 16 (21.9) 1 (4) 35 (13.8) 
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1.15 อาการจากการสูบบุหรี ่             
    ไม่ม ี 106 (39.4) 28 (29.8) 26 (39.4) 76 (55.1) 13 (26.5) 249 (40.4) 
    มี 163 (60.6) 66 (70.2) 40 (60.6) 62 (44.9) 36 (73.5) 367 (59.6) 
  1) อาการจากการสูบบุหรี ่

               มีอาการเสียงแหบ 17 (10.4) 12 (18.2) 6 (15) 18 (29) 7 (19.4) 60 (16.3) 
         ไอแห้ง ๆ 60 (36.8) 15 (22.7) 11 (27.5) 17 (27.4) 12 (33.3) 115 (31.3) 
         ไอมีเสมหะในคอ 77 (47.2) 36 (54.5) 15 (37.5) 25 (40.3) 10 (27.8) 163 (44.4) 
         หายใจติดขัด/เหนื่อย 2 (1.2) 0 (0) 7 (17.5) 0 (0) 7 (19.4) 16 (4.4) 
         อ่ืน ๆ 7 (4.3) 3 (4.5) 1 (2.5) 2 (3.2) 0 (0) 13 (3.5) 
1.16 ทราบสายด่วนให้ค า ปรึกษาหากต้องการเลิกบุหรี ่

         ทราบ 34 (12.5) 19 (19) 8 (11.9) 27 (19) 8 (16) 96 (15.2) 
     ไม่ทราบ 238 (87.5) 81 (81) 59 (88.1) 115 (81) 42 (84) 535 (84.8) 
1.17 ความรู้สึกเมื่อเห็นรูปบนซองบุหรี ่

          กลัว 87 (32.1) 41 (41) 16 (23.9) 47 (32.6) 21 (42) 212 (33.5) 
     ไม่กลัว 20 (7.4) 5 (5) 5 (7.5) 31 (21.5) 4 (8) 65 (10.3) 
     เฉยๆ 164 (60.5) 54 (54) 46 (68.7) 66 (45.8) 25 (50) 355 (56.2) 
2. ประวัติการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง 

     2.1 เพื่อนสนิทสูบบุหรี ่ ( n=677) (n=250) (n=249) (n=735) (n=98) (n=2,029) 
    ไม่ม ี 275 (40.6) 85 (34) 117 (47) 445 (60.5) 30 (30.6) 952 (47.4) 
    < 5 คน 226 (33.4) 91 (36.4) 89 (35.7) 186 (25.3) 35 (35.7) 627 (31.2) 
     5 คน ขึ้นไป 176 (26) 74 (29.6) 43 (17.3) 104 (14.1) 33 (33.7) 430 (21.4) 
    มัธยฐาน (IQR) 5 (2,10) 5 (2,10) 3 (2,6) 2 (0,5) 5 (3,10) 3 (1,10) 
2.2. มีบุคคลอื่นในบ้านสูบบุหรี ่

          มี 322 (47.6) 76 (30.4) 112 (45) 355 (48.3) 35 (35.7) 900 (44.8) 
     ไม่ม ี 355 (52.4) 174 (69.6) 137 (55) 380 (51.7) 63 (64.3) 1109 (55.2) 
 1) กรณีมีคนในบ้านสูบบุหรี่ 

              1 คน 168 (53.2) 37 (52.1) 70 (62.5) 223 (65.2) 22 (62.9) 520 (59.4) 
        > 1 คน 148 (46.8) 34 (47.9) 42 (37.5) 119 (34.8) 13 (37.1) 356 (40.6) 
       มัธยฐาน (min,max) 1 (1,2) 1 (1,2) 1 (1,2) 1 (1,2) 1 (1,2) 1 (1,2) 
 2) สมาชิกในบ้านท่ีสูบบุหรี่ 

              พ่อหรือพ่ีชาย 172 (59.7) 41 (74.5) 44 (41.1) 283 (88.2) 18 (52.9) 558 (69.3) 
        อื่น ๆ 116 (40.3) 14 (25.5) 63 (58.9) 38 (11.8) 16 (47.1) 247 (30.7) 
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4. ประวัติการท างานในประเทศมาเลเซียของญาต ิ
    4..1 มีญาติไปท างานประเทศมาเลเซีย 

         ม ี 99 (14.6) 16 (6.5) 24 (9.7) 117 (16) 5 (5.2) 261 (13) 
    ไม่ม ี 578 (85.4) 231 (93.5) 224 (90.3) 616 (84) 92 (94.8) 1741 (87) 
  1)  กรณี มี จ านวน/คน 

                1 คน 58 (60.4) 8 (57.1) 13 (54.2) 57 (52.8) 2 (40) 138 (55.9) 
 > 1 คนขึ้นไป 38 (39.6) 6 (42.9) 11 (45.8) 51 (47.2) 3 (60) 109 (44.1) 

        มัธยฐาน (min,max) 1 (1,2) 1 (1,2) 1 (1,2) 1 (1,2) 2 (1,2) 1 (1,2) 
  2)  ญาติที่ไปท างานคือ 

              พ่อ/พี่ชาย 41 (46.6) 8 (80) 18 (78.3) 67 (65.7) 2 (40) 136 (59.6) 
        แม/่พี่สาว/ อ่ืนๆ 47 (53.4) 2 (20) 5 (21.7) 35 (34.3) 3 (60) 92 (40.4) 
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ตารางที่ จ-3 การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายเขตปลอดบุหรี่ และการรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ  

การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

1. สถานท่ีต่อไปนี้เป็นสถานท่ีห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย         
1.1 โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา 

          ใช่ทั้งหมด 428 (63.2) 195 (78) 162 (65.1) 407 (55.5) 67 (68.4) 1259 (62.7) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 163 (24.1) 45 (18) 65 (26.1) 191 (26.1) 24 (24.5) 488 (24.3) 
     ไม่ใช่ 36 (5.3) 3 (1.2) 6 (2.4) 71 (9.7) 1 (1) 117 (5.8) 
     ไม่ทราบ 50 (7.4) 7 (2.8) 16 (6.4) 64 (8.7) 6 (6.1) 143 (7.1) 
1.2 โรงพยาบาล  

           ใช่ทั้งหมด 487 (71.9) 210 (84) 179 (71.9) 455 (61.9) 73 (74.5) 1404 (69.9) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 134 (19.8) 34 (13.6) 60 (24.1) 157 (21.4) 21 (21.4) 406 (20.2) 
     ไม่ใช่ 35 (5.2) 3 (1.2) 5 (2) 90 (12.2) 1 (1) 134 (6.7) 
     ไม่ทราบ 21 (3.1) 3 (1.2) 5 (2) 33 (4.5) 3 (3.1) 65 (3.2) 
1.3 ภายในอาคารสถานท่ีราชการ 

          ใช่ทั้งหมด 420 (62) 186 (74.4) 162 (65.1) 386 (52.6) 66 (67.3) 1220 (60.8) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 189 (27.9) 55 (22) 76 (30.5) 223 (30.4) 28 (28.6) 571 (28.4) 
     ไม่ใช่ 42 (6.2) 6 (2.4) 6 (2.4) 79 (10.8) 1 (1) 134 (6.7) 
     ไม่ทราบ 26 (3.8) 3 (1.2) 5 (2) 46 (6.3) 3 (3.1) 83 (4.1) 
1.4 ภายในอาคารสถานท่ีท างานภาคเอกชนท่ีมีแอร ์

         ใช่ทั้งหมด 395 (58.3) 184 (73.6) 164 (65.9) 406 (55.3) 67 (68.4) 1216 (60.6) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 166 (24.5) 47 (18.8) 64 (25.7) 163 (22.2) 18 (18.4) 458 (22.8) 
     ไม่ใช่ 64 (9.5) 12 (4.8) 7 (2.8) 111 (15.1) 7 (7.1) 201 (10) 
     ไม่ทราบ 52 (7.7) 7 (2.8) 14 (5.6) 54 (7.4) 6 (6.1) 133 (6.6) 
1.5 โรงแรมและเกสต์เฮ้าส ์ 

           ใช่ทั้งหมด 229 (33.8) 106 (42.6) 89 (35.7) 232 (31.7) 42 (42.9) 698 (34.8) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนที่ 298 (44) 116 (46.6) 114 (45.8) 310 (42.3) 38 (38.8) 876 (43.7) 
     ไม่ใช่ 67 (9.9) 18 (7.2) 17 (6.8) 94 (12.8) 5 (5.1) 201 (10) 
     ไม่ทราบ 83 (12.3) 9 (3.6) 29 (11.6) 97 (13.2) 13 (13.3) 231 (11.5) 
1.6 ร้านอาหาร (ใช่ทั้งหมด) 

           ใช่ทั้งหมด 217 (32.1) 114 (45.6) 67 (26.9) 211 (28.9) 35 (35.7) 644 (32.1) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 331 (49) 108 (43.2) 108 (43.4) 352 (48.2) 38 (38.8) 937 (46.8) 
     ไม่ใช่ 80 (11.8) 22 (8.8) 49 (19.7) 106 (14.5) 13 (13.3) 270 (13.5) 
     ไม่ทราบ 48 (7.1) 6 (2.4) 25 (10) 62 (8.5) 12 (12.2) 153 (7.6) 
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ตารางที่ จ-3 (ต่อ) 

การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

1.7 ห้างสรรพสินค้าและชุปเปอร์มาเก็ต 
          ใช่ทั้งหมด 337 (49.8) 158 (63.2) 124 (49.8) 349 (47.5) 48 (49) 1016 (50.6) 

     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 210 (31) 72 (28.8) 80 (32.1) 193 (26.3) 34 (34.7) 589 (29.3) 
     ไม่ใช่ 66 (9.7) 15 (6) 27 (10.8) 133 (18.1) 5 (5.1) 246 (12.3) 
     ไม่ทราบ 64 (9.5) 5 (2) 18 (7.2) 59 (8) 11 (11.2) 157 (7.8) 
1.8 สถานีขนส่ง  

           ใช่ทั้งหมด 230 (34) 107 (42.8) 96 (38.6) 217 (29.6) 40 (40.8) 690 (34.4) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 307 (45.3) 121 (48.4) 83 (33.3) 328 (44.7) 37 (37.8) 876 (43.6) 
     ไม่ใช่ 68 (10) 18 (7.2) 44 (17.7) 114 (15.5) 10 (10.2) 254 (12.6) 
     ไม่ทราบ 72 (10.6) 4 (1.6) 26 (10.4) 75 (10.2) 11 (11.2) 188 (9.4) 
1.9 ภายในอาคารศาสนสถาน 

          ใช่ทั้งหมด 294 (43.4) 155 (62) 136 (54.6) 288 (39.2) 52 (53.6) 925 (46.1) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 227 (33.5) 80 (32) 73 (29.3) 234 (31.8) 31 (32) 645 (32.1) 
     ไม่ใช่ 68 (10) 13 (5.2) 16 (6.4) 104 (14.1) 7 (7.2) 208 (10.4) 
     ไม่ทราบ 88 (13) 2 (0.8) 24 (9.6) 109 (14.8) 7 (7.2) 230 (11.5) 
1.10 สวนสาธารณะ  

           ใช่ทั้งหมด 240 (35.5) 102 (40.8) 66 (26.5) 254 (34.6) 31 (31.6) 693 (34.5) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 272 (40.2) 113 (45.2) 93 (37.3) 285 (38.8) 44 (44.9) 807 (40.2) 
     ไม่ใช่ 119 (17.6) 30 (12) 65 (26.1) 137 (18.6) 22 (22.4) 373 (18.6) 
     ไม่ทราบ 46 (6.8) 5 (2) 25 (10) 59 (8) 1 (1) 136 (6.8) 
1.11 ตลาด  

           ใช่ทั้งหมด 178 (26.3) 81 (32.4) 54 (21.8) 180 (24.5) 28 (28.6) 521 (26) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 264 (39) 101 (40.4) 68 (27.4) 294 (40.1) 34 (34.7) 761 (37.9) 
     ไม่ใช่ 170 (25.1) 58 (23.2) 97 (39.1) 183 (24.9) 32 (32.7) 540 (26.9) 
     ไม่ทราบ 65 (9.6) 10 (4) 29 (11.7) 77 (10.5) 4 (4.1) 185 (9.2) 
1.12 ยานพาหนะขนส่งมวลชน 

          ใช่ทั้งหมด 243 (35.9) 137 (54.8) 97 (39.1) 242 (33) 44 (44.9) 763 (38.1) 
     ใช่เฉพาะบางพ้ืนท่ี 256 (37.9) 93 (37.2) 69 (27.8) 264 (36) 34 (34.7) 716 (35.7) 
     ไม่ใช่ 87 (12.9) 18 (7.2) 49 (19.8) 132 (18) 12 (12.2) 298 (14.9) 
     ไม่ทราบ 90 (13.3) 2 (0.8) 33 (13.3) 95 (13) 8 (8.2) 228 (11.4) 
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ตารางที่ จ-3 (ต่อ) 

การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

2 บทลงโทษของผู้ละเมิดกฎหมายเขตปลอดบุหรี ่
    2.1 เจ้าของสถานประกอบการหากไม่จัดสถานท่ีปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 20,000 บาท 

        ใช่ 345 (51) 164 (65.6) 102 (41) 342 (46.7) 48 (49) 1001 (49.9) 
      ไม่ใช่ 95 (14.1) 33 (13.2) 27 (10.8) 150 (20.5) 10 (10.2) 315 (15.7) 
      ไม่ทราบ 236 (34.9) 53 (21.2) 120 (48.2) 241 (32.9) 40 (40.8) 690 (34.4) 
2.2 เจ้าของสถานประกอบการหากไม่แสดงป้ายเครื่องหมายปลอดบุหรี่ มีโทษปรับ 2,000 บาท 

        ใช่ 404 (59.8) 173 (69.2) 109 (43.8) 366 (50) 62 (63.3) 1114 (55.6) 
      ไม่ใช่ 60 (8.9) 23 (9.2) 25 (10) 134 (18.3) 8 (8.2) 250 (12.5) 
      ไม่ทราบ 212 (31.4) 54 (21.6) 115 (46.2) 232 (31.7) 28 (28.6) 641 (32) 
2.3 ผู้ที่สูบบุหรี่ในท่ีห้ามสูบหรือเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท 

         ใช่ 526 (77.7) 210 (84) 175 (70.3) 501 (68.3) 84 (85.7) 1496 (74.5) 
      ไม่ใช่ 27 (4) 15 (6) 15 (6) 96 (13.1) 1 (1) 154 (7.7) 
      ไม่ทราบ 124 (18.3) 25 (10) 59 (23.7) 136 (18.6) 13 (13.3) 357 (17.8) 
2.4 ผู้พบเจอการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่สามารถแจ้งด าเนินคดีกับผู้สูบได ้

         ใช่ 388 (57.3) 158 (63.2) 125 (50.2) 346 (47.3) 57 (58.2) 1074 (53.5) 
      ไม่ใช่ 111 (16.4) 34 (13.6) 56 (22.5) 159 (21.7) 18 (18.4) 378 (18.8) 
      ไม่ทราบ 178 (26.3) 58 (23.2) 68 (27.3) 227 (31) 23 (23.5) 554 (27.6) 
2.5 กฏหมายห้ามไม่ให้มีการโฆษณาบุหรี่โดยสิ้นเชิง 

          ใช่ 402 (59.4) 169 (67.6) 145 (58.2) 328 (44.8) 46 (47.4) 1090 (54.4) 
      ไม่ใช่ 128 (18.9) 45 (18) 59 (23.7) 175 (23.9) 25 (25.8) 432 (21.5) 
      ไม่ทราบ 147 (21.7) 36 (14.4) 45 (18.1) 229 (31.3) 26 (26.8) 483 (24.1) 
2.6 เจ้าของสถานท่ีจัดเขตสูบบุหรี่ไม่ถูกต้องมีโทษปรับ 10,000  บาท 

         ใช่ 314 (46.4) 139 (55.6) 105 (42.3) 280 (38.3) 48 (49) 886 (44.2) 
      ไม่ใช่ 87 (12.9) 33 (13.2) 28 (11.3) 129 (17.6) 12 (12.2) 289 (14.4) 
      ไม่ทราบ 276 (40.8) 78 (31.2) 115 (46.4) 323 (44.1) 38 (38.8) 830 (41.4) 
2.7 กฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี 

          ใช่ 595 (87.9) 215 (86) 199 (80.2) 482 (65.8) 76 (77.6) 1567 (78.1) 
      ไม่ใช่ 25 (3.7) 11 (4.4) 15 (6) 102 (13.9) 5 (5.1) 158 (7.9) 
      ไม่ทราบ 57 (8.4) 24 (9.6) 34 (13.7) 149 (20.3) 17 (17.3) 281 (14) 
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ตารางที่ จ-3 (ต่อ) 

การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

3. การรับรู้ผลของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ 
     3.1 ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง 

          ใช่ 604 (89.2) 235 (94) 233 (93.6) 575 (78.4) 87 (88.8) 1734 (86.4) 
     ไม่ใช่ 24 (3.5) 6 (2.4) 5 (2) 56 (7.6) 4 (4.1) 95 (4.7) 
     ไม่ทราบ 49 (7.2) 9 (3.6) 11 (4.4) 102 (13.9) 7 (7.1) 178 (8.9) 
3.2 ท าให้เกิดโรคมะเร็งปอด 

          ใช่ 627 (92.6) 240 (96) 236 (94.8) 632 (86.1) 89 (90.8) 1824 (90.8) 
     ไม่ใช่ 19 (2.8) 8 (3.2) 6 (2.4) 61 (8.3) 5 (5.1) 99 (4.9) 
     ไม่ทราบ 31 (4.6) 2 (0.8) 7 (2.8) 41 (5.6) 4 (4.1) 85 (4.2) 
3.3 ท าให้เกิดโรคมะเร็งช่องปากและหลอดอาหาร 

         ใช่ 568 (83.9) 227 (90.8) 205 (82.3) 579 (78.9) 81 (82.7) 1660 (82.7) 
     ไม่ใช่ 41 (6.1) 14 (5.6) 21 (8.4) 57 (7.8) 7 (7.1) 140 (7) 
     ไม่ทราบ 68 (10) 9 (3.6) 23 (9.2) 98 (13.4) 10 (10.2) 208 (10.4) 
3.4 ท าให้เกิดโรคหัวใจ   

           ใช่ 508 (75) 209 (83.6) 200 (80.3) 494 (67.3) 81 (82.7) 1492 (74.3) 
     ไม่ใช่ 80 (11.8) 24 (9.6) 29 (11.6) 108 (14.7) 8 (8.2) 249 (12.4) 
     ไม่ทราบ 89 (13.1) 17 (6.8) 20 (8) 132 (18) 9 (9.2) 267 (13.3) 
3.5 ท าให้เส้นเลือดในสมองแตก 

          ใช่ 479 (70.8) 194 (77.6) 171 (68.7) 424 (57.8) 76 (77.6) 1344 (66.9) 
     ไม่ใช่ 85 (12.6) 33 (13.2) 34 (13.7) 136 (18.5) 7 (7.1) 295 (14.7) 
     ไม่ทราบ 113 (16.7) 23 (9.2) 44 (17.7) 174 (23.7) 15 (15.3) 369 (18.4) 
3.6 ท าให้ความดันโลหิตสูง   

           ใช่ 477 (70.5) 198 (79.2) 172 (69.4) 430 (58.6) 77 (78.6) 1354 (67.5) 
     ไม่ใช่ 88 (13) 31 (12.4) 30 (12.1) 131 (17.8) 8 (8.2) 288 (14.3) 
     ไม่ทราบ 112 (16.5) 21 (8.4) 46 (18.5) 173 (23.6) 13 (13.3) 365 (18.2) 
3.7 ท าให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 

          ใช่ 482 (71.2) 219 (87.6) 193 (77.5) 427 (58.2) 78 (79.6) 1399 (69.7) 
     ไม่ใช่ 83 (12.3) 16 (6.4) 15 (6) 121 (16.5) 8 (8.2) 243 (12.1) 
     ไม่ทราบ 112 (16.5) 15 (6) 41 (16.5) 186 (25.3) 12 (12.2) 366 (18.2) 
3.8 ท าให้มีกลิ่นปาก   

           ใช่ 629 (93) 241 (96.4) 229 (92) 594 (80.9) 94 (95.9) 1787 (89) 
     ไม่ใช่ 23 (3.4) 5 (2) 6 (2.4) 70 (9.5) 3 (3.1) 107 (5.3) 
     ไม่ทราบ 24 (3.6) 4 (1.6) 14 (5.6) 70 (9.5) 1 (1) 113 (5.6) 
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ตารางที่ จ-3 (ต่อ) 

การรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

3.9 ท าให้แก่ก่อนวัย  
           ใช่ 580 (85.7) 232 (92.8) 215 (86.3) 523 (71.3) 83 (84.7) 1633 (81.3) 

     ไม่ใช่ 43 (6.4) 11 (4.4) 10 (4) 102 (13.9) 4 (4.1) 170 (8.5) 
     ไม่ทราบ 54 (8) 7 (2.8) 24 (9.6) 109 (14.9) 11 (11.2) 205 (10.2) 
3.10 ท าให้หญิงตั้งครรภ์คลอดก่อนก าหนด 

          ใช่ 402 (59.5) 192 (76.8) 151 (60.6) 327 (44.6) 62 (63.3) 1134 (56.5) 
     ไม่ใช่ 84 (12.4) 23 (9.2) 27 (10.8) 157 (21.4) 3 (3.1) 294 (14.6) 
     ไม่ทราบ 190 (28.1) 35 (14) 71 (28.5) 250 (34.1) 33 (33.7) 579 (28.8) 
3.11 ท าให้เด็กแรกคลอดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ ์

         ใช่ 421 (62.2) 194 (77.6) 146 (58.6) 358 (48.8) 61 (62.2) 1180 (58.8) 
     ไม่ใช่ 78 (11.5) 16 (6.4) 21 (8.4) 120 (16.4) 5 (5.1) 240 (12) 
     ไม่ทราบ 178 (26.3) 40 (16) 82 (32.9) 255 (34.8) 32 (32.7) 587 (29.2) 
3.12 ท าให้คนใกล้ชิดเป็นมะเร็งปอด 

          ใช่ 532 (78.6) 221 (88.4) 203 (81.5) 506 (69) 80 (81.6) 1542 (76.8) 
     ไม่ใช่ 51 (7.5) 12 (4.8) 16 (6.4) 105 (14.3) 3 (3.1) 187 (9.3) 
     ไม่ทราบ 94 (13.9) 17 (6.8) 30 (12) 122 (16.6) 15 (15.3) 278 (13.9) 
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ตารางที่ จ-4 ทัศนคติต่อการก าหนดเขตปลอดบุหรี่ 

ทัศนคติต่อการก าหนดเขต
ปลอดบุหรี่ 

จ านวน (ร้อยละ) 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

1.  เห็นด้วยกับการมีกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี ่
         เห็นด้วย 592 (87.4) 219 (87.6) 218 (87.6) 578 (79) 90 (91.8) 1697 (84.6) 

     ไม่เห็นด้วย 37 (5.5) 7 (2.8) 13 (5.2) 86 (11.7) 4 (4.1) 147 (7.3) 
     ไม่แน่ใจ 48 (7.1) 24 (9.6) 18 (7.2) 68 (9.3) 4 (4.1) 162 (8.1) 
2.  การสูบบุหรี่เป็นท่ีรังเกียจของสังคมและคนรอบข้าง 

         เห็นด้วย 543 (80.2) 203 (81.2) 204 (81.9) 528 (71.9) 87 (88.8) 1565 (77.9) 
     ไม่เห็นด้วย 60 (8.9) 20 (8) 27 (10.8) 100 (13.6) 6 (6.1) 213 (10.6) 
     ไม่แน่ใจ 74 (10.9) 27 (10.8) 18 (7.2) 106 (14.4) 5 (5.1) 230 (11.5) 

       3.  การสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะถือว่าเป็นเรื่องปกต ิ
         เห็นด้วย 304 (44.9) 111 (44.4) 124 (49.8) 243 (33.2) 56 (57.1) 838 (41.8) 

     ไม่เห็นด้วย 305 (45.1) 119 (47.6) 106 (42.6) 409 (55.8) 41 (41.8) 980 (48.8) 
     ไม่แน่ใจ 68 (10) 20 (8) 19 (7.6) 81 (11.1) 1 (1) 189 (9.4) 
4.  ควรมีการจัดสถานท่ีเฉพาะส าหรับผู้ที่สูบบุหรี ่

         เห็นด้วย 552 (81.5) 222 (88.8) 212 (85.8) 455 (62.1) 89 (90.8) 1530 (76.3) 
     ไม่เห็นด้วย 73 (10.8) 17 (6.8) 29 (11.7) 175 (23.9) 9 (9.2) 303 (15.1) 
     ไม่แน่ใจ 52 (7.7) 11 (4.4) 6 (2.4) 103 (14.1) 0 (0) 172 (8.6) 
5.  ผู้ที่สูบบุหรี่ควรมีสิทธิในการสูบบุหรี่ในสถานท่ีต่าง  ๆ

         เห็นด้วย 337 (49.8) 131 (52.4) 116 (46.8) 271 (37) 64 (65.3) 919 (45.8) 
     ไม่เห็นด้วย 263 (38.8) 103 (41.2) 121 (48.8) 360 (49.1) 32 (32.7) 879 (43.8) 
     ไม่แน่ใจ 77 (11.4) 16 (6.4) 11 (4.4) 102 (13.9) 2 (2) 208 (10.4) 
6.  สถานท่ีที่ก าหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ควรมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดให้เห็นอย่างชัดเจน 

       เห็นด้วย 628 (92.8) 227 (90.8) 229 (92.3) 550 (75) 97 (99) 1731 (86.3) 
     ไม่เห็นด้วย 24 (3.5) 9 (3.6) 10 (4) 106 (14.5) 1 (1) 150 (7.5) 
     ไม่แน่ใจ 25 (3.7) 14 (5.6) 9 (3.6) 77 (10.5) 0 (0) 125 (6.2) 
7.  ควรป้องกันผู้อื่นจากการสูดควันบุหรี่มือสอง 

         เห็นด้วย 579 (85.5) 223 (89.2) 220 (88.4) 502 (68.5) 83 (84.7) 1607 (80.1) 
     ไม่เห็นด้วย 53 (7.8) 10 (4) 12 (4.8) 129 (17.6) 4 (4.1) 208 (10.4) 
     ไม่แน่ใจ 45 (6.6) 17 (6.8) 17 (6.8) 102 (13.9) 11 (11.2) 192 (9.6) 
8.  การก าหนดเขตปลอดบุหรี่สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ได ้

         เห็นด้วย 540 (79.8) 208 (83.2) 195 (78.3) 479 (65.3) 84 (85.7) 1506 (75) 
     ไม่เห็นด้วย 45 (6.6) 17 (6.8) 34 (13.7) 123 (16.8) 6 (6.1) 225 (11.2) 
     ไม่แน่ใจ 92 (13.6) 25 (10) 20 (8) 131 (17.9) 8 (8.2) 276 (13.8) 
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ตารางที่ จ-4 (ต่อ) 

ทัศนคติต่อการก าหนดเขต
ปลอดบุหรี่ 

จ านวน (ร้อยละ) 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

9.  การก าหนดเขตปลอดบุหรี่ช่วยคุ้มครองสุขภาพของประชาชนท่ัวไปได ้
        เห็นด้วย 561 (82.9) 216 (86.4) 214 (85.9) 541 (73.8) 86 (87.8) 1618 (80.6) 

     ไม่เห็นด้วย 47 (6.9) 14 (5.6) 15 (6) 94 (12.8) 4 (4.1) 174 (8.7) 
     ไม่แน่ใจ 69 (10.2) 20 (8) 20 (8) 98 (13.4) 8 (8.2) 215 (10.7) 
10. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าสถานท่ีใดบ้างที่ก าหนดเป็นเขตปลอดบุหรี ่

       เห็นด้วย 476 (70.3) 196 (78.4) 198 (79.5) 405 (55.3) 80 (81.6) 1355 (67.5) 
     ไม่เห็นด้วย 66 (9.7) 15 (6) 25 (10) 142 (19.4) 9 (9.2) 257 (12.8) 
     ไม่แน่ใจ 135 (19.9) 39 (15.6) 26 (10.4) 185 (25.3) 9 (9.2) 394 (19.6) 
11. ประชาชนส่วนใหญ่ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายเขตปลอดบุหรี ่

        เห็นด้วย 528 (78) 209 (83.6) 210 (84.3) 479 (65.3) 83 (84.7) 1509 (75.2) 
     ไม่เห็นด้วย 64 (9.5) 16 (6.4) 19 (7.6) 127 (17.3) 6 (6.1) 232 (11.6) 
     ไม่แน่ใจ 85 (12.6) 25 (10) 20 (8) 127 (17.3) 9 (9.2) 266 (13.3) 
12. ควรมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงสถานท่ีห้ามสูบบุหรี ่

        เห็นด้วย 602 (88.9) 230 (92) 221 (88.8) 583 (80.1) 92 (93.9) 1728 (86.3) 
     ไม่เห็นด้วย 36 (5.3) 7 (2.8) 18 (7.2) 83 (11.4) 2 (2) 146 (7.3) 
     ไม่แน่ใจ 39 (5.8) 13 (5.2) 10 (4) 62 (8.5) 4 (4.1) 128 (6.4) 
13. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง 

         เห็นด้วย 593 (87.9) 220 (88) 227 (91.5) 578 (79.4) 91 (93.8) 1709 (85.5) 
     ไม่เห็นด้วย 41 (6.1) 18 (7.2) 10 (4) 81 (11.1) 3 (3.1) 153 (7.7) 
     ไม่แน่ใจ 41 (6.1) 12 (4.8) 11 (4.4) 69 (9.5) 3 (3.1) 136 (6.8) 
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ตารางที่ จ-5 การปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ห้ามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 

      จ านวน (ร้อยละ) 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

2. การติดป้ายห้ามสูบบุหรี ่             
2.1 เคยเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานท่ีต่อไปนี ้

        1) ร้านอาหาร/ภัตตาคาร  
              เคย 486 (71.8) 223 (89.2) 204 (81.9) 522 (71.2) 79 (80.6) 1514 (75.4) 

        ไมเ่คย 148 (21.9) 27 (10.8) 45 (18.1) 165 (22.5) 19 (19.4) 404 (20.1) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 43 (6.4) 0 (0) 0 (0) 46 (6.3) 0 (0) 89 (4.4) 
    2) โรงแรม  

              เคย 493 (72.8) 204 (81.6) 187 (75.1) 493 (67.3) 75 (76.5) 1452 (72.3) 
        ไมเ่คย 98 (14.5) 46 (18.4) 62 (24.9) 167 (22.8) 23 (23.5) 396 (19.7) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 86 (12.7) 0 (0) 0 (0) 73 (10) 0 (0) 159 (7.9) 
    3) ป้ายรถเมล์  

              เคย 407 (60.1) 164 (65.6) 139 (55.8) 430 (58.7) 56 (57.1) 1196 (59.6) 
        ไมเ่คย 215 (31.8) 86 (34.4) 110 (44.2) 253 (34.5) 42 (42.9) 706 (35.2) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 55 (8.1) 0 (0) 0 (0) 50 (6.8) 0 (0) 105 (5.2) 
    4) โรงพยาบาล  

              เคย 625 (92.3) 238 (95.2) 239 (96) 608 (82.9) 93 (94.9) 1803 (89.8) 
        ไมเ่คย 41 (6.1) 12 (4.8) 10 (4) 89 (12.1) 5 (5.1) 157 (7.8) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 11 (1.6) 0 (0) 0 (0) 36 (4.9) 0 (0) 47 (2.3) 
    5) สถานีขนส่ง  

              เคย 427 (63.1) 186 (74.4) 164 (65.9) 424 (57.8) 66 (67.3) 1267 (63.1) 
        ไมเ่คย 190 (28.1) 64 (25.6) 85 (34.1) 212 (28.9) 32 (32.7) 583 (29) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 60 (8.9) 0 (0) 0 (0) 97 (13.2) 0 (0) 157 (7.8) 
    6) สถานีรถไฟ   

              เคย 390 (57.7) 175 (70) 145 (58.2) 442 (60.3) 62 (63.3) 1214 (60.5) 
        ไมเ่คย 205 (30.3) 75 (30) 104 (41.8) 204 (27.8) 36 (36.7) 624 (31.1) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 81 (12) 0 (0) 0 (0) 87 (11.9) 0 (0) 168 (8.4) 
    7) โรงเรียน  

              เคย 534 (78.9) 223 (89.2) 213 (85.5) 551 (75.2) 83 (84.7) 1604 (79.9) 
        ไมเ่คย 119 (17.6) 27 (10.8) 36 (14.5) 143 (19.5) 15 (15.3) 340 (16.9) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 24 (3.5) 0 (0) 0 (0) 39 (5.3) 0 (0) 63 (3.1) 
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ตารางที่ จ-5 (ต่อ) 

การปฏิบัติตามกฎหมาย
ห้ามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ 

      จ านวน (ร้อยละ) 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

    8) มัสยิด  
              เคย 421 (62.2) 181 (72.4) 147 (59) 477 (65.1) 68 (69.4) 1294 (64.5) 

        ไมเ่คย 209 (30.9) 69 (27.6) 102 (41) 174 (23.7) 30 (30.6) 584 (29.1) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 47 (6.9) 0 (0) 0 (0) 82 (11.2) 0 (0) 129 (6.4) 
    9) วัด  

              เคย 165 (24.4) 119 (47.8) 72 (28.9) 179 (24.5) 23 (23.5) 558 (27.8) 
        ไมเ่คย 170 (25.1) 130 (52.2) 177 (71.1) 245 (33.5) 75 (76.5) 797 (39.8) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 342 (50.5) 0 (0) 0 (0) 308 (42.1) 0 (0) 650 (32.4) 
  10) สปา/นวดแผนไทย  

              เคย 157 (23.2) 86 (34.4) 68 (27.3) 204 (27.8) 19 (19.4) 534 (26.6) 
        ไมเ่คย 159 (23.5) 164 (65.6) 181 (72.7) 233 (31.8) 79 (80.6) 816 (40.7) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 360 (53.3) 0 (0) 0 (0) 296 (40.4) 0 (0) 656 (32.7) 
  11) บาร์/ผับ/คาราโอเกะ  

              เคย 115 (17) 74 (29.6) 56 (22.5) 172 (23.5) 19 (19.4) 436 (21.7) 
        ไมเ่คย 156 (23) 176 (70.4) 193 (77.5) 261 (35.6) 79 (80.6) 865 (43.1) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 406 (60) 0 (0) 0 (0) 300 (40.9) 0 (0) 706 (35.2) 
  12) ศาลากลาง/อ าเภอ  

              เคย 491 (72.5) 217 (86.8) 201 (80.7) 496 (67.8) 79 (80.6) 1484 (74) 
        ไมเ่คย 119 (17.6) 33 (13.2) 48 (19.3) 153 (20.9) 19 (19.4) 372 (18.5) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 67 (9.9) 0 (0) 0 (0) 83 (11.3) 0 (0) 150 (7.5) 
  13) สถานีต ารวจ  

              เคย 444 (65.6) 200 (80) 170 (68.3) 466 (63.7) 73 (74.5) 1353 (67.4) 
        ไมเ่คย 111 (16.4) 50 (20) 79 (31.7) 162 (22.1) 25 (25.5) 427 (21.3) 
        ไมเ่คยไปสถานท่ีน้ี 122 (18) 0 (0) 0 (0) 104 (14.2) 0 (0) 226 (11.3) 
2.2  ในสถานท่ีท างานของท่านมีป้ายห้ามสูบบุหรี ่

          มี 232 (34.3) 170 (68) 57 (23) 423 (57.7) 25 (25.5) 907 (45.2) 
      ไม่ม ี 445 (65.7) 80 (32) 191 (77) 310 (42.3) 73 (74.5) 1099 (54.8) 
2.3 การพบเห็นการสูบบุหรี่ในท่ีห้ามสูบ 

           เป็นประจ า 221 (32.6) 79 (31.6) 99 (39.9) 194 (26.5) 24 (24.5) 617 (30.8) 
      บางครั้ง 342 (50.5) 125 (50) 110 (44.4) 412 (56.3) 57 (58.2) 1046 (52.2) 
      ไม่เคย 114 (16.8) 46 (18.4) 39 (15.7) 126 (17.2) 17 (17.3) 342 (17.1) 
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ตารางที่ จ-6 สถานการณ์การรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในจังหวัดปัตตานี 

สถานการณ์การรณรงค์การ
งดสูบบุหรี ่

จ านวน (ร้อยละ) 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

1.ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา พบเห็นป้ายหรือข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ที่สังเกตเห็นได้ชัดในจังหวัดปัตตาน ี
   เคยเห็น 267 (39.5) 123 (49.2) 80 (32.3) 323 (44.2) 31 (31.6) 824 (41.2) 
   ไม่เคยเห็น 409 (60.5) 127 (50.8) 168 (67.7) 407 (55.8) 67 (68.4) 1178 (58.8) 

2. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา เคยเห็นหรือรับทราบการรณรงค์งดสูบบุรี่จากแหล่ง 
   

2.1. โทรทัศน ์
      

   ใช่ 618 (91.3) 242 (96.8) 233 (93.6) 625 (85.3) 91 (92.9) 1809 (90.1) 
   ไม่ใช่ 59 (8.7) 8 (3.2) 16 (6.4) 108 (14.7) 7 (7.1) 198 (9.9) 
2.2 วิทยุ 

         ใช่ 496 (73.3) 199 (79.6) 187 (75.1) 504 (68.8) 75 (76.5) 1461 (72.8) 
   ไม่ใช่ 181 (26.7) 51 (20.4) 62 (24.9) 229 (31.2) 23 (23.5) 546 (27.2) 
2.3 หนังสือพิมพ/์แผ่นพับ 

         ใช่ 461 (68.1) 202 (80.8) 164 (65.9) 525 (71.6) 71 (72.4) 1423 (70.9) 
   ไม่ใช่ 216 (31.9) 48 (19.2) 85 (34.1) 208 (28.4) 27 (27.6) 584 (29.1) 
2.4 ผู้น าชุมชน/ผู้น าศาสนา 

         ใช่ 358 (52.9) 135 (54.2) 94 (37.8) 469 (64) 60 (61.2) 1116 (55.6) 
   ไม่ใช่ 319 (47.1) 114 (45.8) 155 (62.2) 264 (36) 38 (38.8) 890 (44.4) 
2.5 อินเตอร์เน็ต 

         ใช่ 355 (52.5) 178 (71.2) 132 (53) 529 (72.2) 56 (57.1) 1250 (62.3) 
   ไม่ใช่ 321 (47.5) 72 (28.8) 117 (47) 204 (27.8) 42 (42.9) 756 (37.7) 
2.6 เพื่อน 

         ใช่ 362 (53.6) 147 (59) 112 (45) 460 (62.8) 51 (52) 1132 (56.5) 
   ไม่ใช่ 314 (46.4) 102 (41) 137 (55) 273 (37.2) 47 (48) 873 (43.5) 
2.7 บุคลากรทางสาธารณสุข 

        ใช่ 523 (77.3) 196 (78.4) 149 (59.8) 535 (73.2) 79 (80.6) 1482 (73.9) 
   ไม่ใช่ 154 (22.7) 54 (21.6) 100 (40.2) 196 (26.8) 19 (19.4) 523 (26.1) 
2.8 อื่น ๆ  

         ใช่ 106 (48.4) 37 (42) 32 (29.9) 173 (49.1) 11 (28.9) 359 (44.7) 
   ไม่ใช่ 113 (51.6) 51 (58) 75 (70.1) 179 (50.9) 27 (71.1) 445 (55.3) 
3. ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี ่

      ม ี - 94 (37.6) 49 (19.8) 431 (59) - 574 (46.8) 
   ไม่ม ี - 156 (62.4) 198 (80.2) 299 (41) - 653 (53.2) 
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ตารางที่ จ-6 (ต่อ) 

สถานการณ์การรณรงค์การ
สูบบุหรี ่

จ านวน (ร้อยละ) 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ประกอบการ นักเรียน ผู้น าศาสนา รวม 
( n=677)  (n=250) (n=249)  (n=735)  (n=98) (n=2,009) 

4. หน่วยงานของท่านจัดสถานท่ีส าหรับสูบบุหรี ่ 
       มี - 86 (34.4) 31 (12.6) 210 (28.6) - 327 (26.6) 

   ไม่มี - 164 (65.6) 216 (87.4) 523 (71.4) - 903 (73.4) 

5. พบเห็นคุณครูสูบบุหรี่ในโรงเรียน - 
       เป็นประจ า - - - 110 (15) - 110 (15) 

   บางครั้ง - - - 367 (50.1) - 367 (50.1) 
   ไม่เคย - - - 255 (34.8) - 255 (34.8) 
6. พบเห็นเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ใช่คุณครูสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

       เป็นประจ า - - - 154 (21) - 154 (21) 
   บางครั้ง - - - 364 (49.7) - 364 (49.7) 
   ไม่เคย - - - 214 (29.2) - 214 (29.2) 
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ตารางที่ จ-7 ผลการสังเกตสถานที่ต่างๆ 

ประเด็นการสังเกต 

จ านวน (ร้อยละ) 
สถานประกอบการ/ สถานที่ราชการ โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ n=31 n=15 

n=48 
  1.อ าเภอ 

 
    

 เมือง 5 (10.4) 3 (9.7) 4 (26.7) 
 ทุ่งยางแดง 4 (8.3) 2 (6.5) 1 (6.7) 
 โคกโพธ์ิ 5 (10.4) 2 (6.5) 1 (6.7) 
 มายอ  4 (8.3) 2 (6.5) 1 (6.7) 
 หนองจิก 4 (8.3) 3 (9.7) 1 (6.7) 
 ยะหริ่ง 4 (8.3) 3 (9.7) 1 (6.7) 
   ยะรัง 5 (10.4) 4 (12.9) 1 (6.7) 
 ปะนาเระ 3 (6.2) 2 (6.5) 1 (6.7) 
 สายบุร ี 4 (8.3) 2 (6.5) 1 (6.7) 
 กะพ้อ 3 (6.2) 2 (6.5) 1 (6.7) 
 แม่ลาน 3 (6.2) 3 (9.7) 1 (6.7) 
 ไม้แก่น 4 (8.3) 3 (9.7) 1 (6.7) 
2. สถานที่สังเกต ุ

      2.1 จุดให้บริการ 
           ในอาคาร 30 (75) 24 (92.3) 12 (80) 

        นอกอาคาร 10 (25) 2 (7.7) 3 (20) 
       มีเครื่องปรับอากาศหรือไม ่

              ทั้งหมด 5 (14.3) 5 (19.2) 1 (6.7) 
           บางส่วน 2 (5.7) 14 (53.8) 1 (6.7) 
           ไม่ม ี 28 (80) 7 (26.9) 13 (86.7) 
   2.2 ห้องท างาน     

         ในอาคาร 19 (73.1) 24 (96) 13 (86.7) 
        นอกอาคาร 7 (26.9) 1 (4) 2 (13.3) 
       มีเครื่องปรับอากาศหรือไม ่     

            ทั้งหมด 2 (8.3) 15 (60) 2 (13.3) 
           บางส่วน 2 (8.3) 6 (24) 8 (53.3) 
           ไม่ม ี 20 (83.3) 4 (16) 5 (33.3) 
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ตารางที่ จ-7 (ต่อ) 

ประเด็นการสังเกต 

จ านวน (ร้อยละ) 
สถาน
ประกอบการ/ สถานที่ราชการ โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ n=31 n=15 

n=48 
    2.3 ทางเดิน       

        ในอาคาร 19 (50) 18 (69.2) 10 (66.7) 
        นอกอาคาร 19 (50) 8 (30.8) 5 (33.3) 
  2.4 ทีจอดรถ 

           ในอาคาร 7 (19.4) 12 (44.4) 10 (66.7) 
        นอกอาคาร 29 (80.6) 15 (55.6) 5 (33.3) 
   2.5 ห้องน้ า 

           ในอาคาร 25 (69.4) 25 (100) 12 (80) 
        นอกอาคาร 11 (30.6) 0 (0) 3 (20) 
        มีกลิ่นบุหรี่หรือไม ่

                ม ี 14 (42.4) 3 (14.3) 4 (26.7) 
             ไม่ม ี 19 (57.6) 18 (85.7) 11 (73.3) 
        มีก้นบุหรี่ตกหล่นหรือไม ่

                ม ี 17 (50) 4 (19) 5 (33.3) 
             ไม่ม ี 17 (50) 17 (81) 10 (66.7) 
   2.6 อื่นๆระบ ุ

          ในอาคาร 7 (77.8) 3 (37.5) 5 (50) 
       นอกอาคาร 2 (22.2) 5 (62.5) 5 (50) 
3. การมีป้ายห้ามสูบบุหรี ่

      ก. มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่เห็นได้จากภายนอก 
         3.1 ม ี 16 (34) 24 (77.4) 14 (93.3) 

         3.1.1 เป็นป้ายแบบใด 
              1.ป้ายถูกกฎหมาย 9 (60) 17 (73.9) 8 (57.1) 

           2.ป้ายรณรงค ์ 6 (40) 6 (26.1) 6 (42.9) 
             กรณีเป็นป้ายรณรงค ์

             1. มีรูป         อย่างเดียว 6 (60) 7 (53.8) 4 (44.4) 
                    2. มีข้อความอย่างเดียว 1 (10) 1 (7.7) 0 (0) 
                        ภาษา..............เขียนว่า........... 

            3. มีรูปและข้อความ 3 (30) 5 (38.5) 5 (55.6) 
                       ภาษา.............เขียนว่า............... 

         3.2 ไม่ม ี 31 (66) 7 (22.6) 1 (6.7) 
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ตารางที่ จ-7 (ต่อ) 

ประเด็นการสังเกต 

จ านวน (ร้อยละ) 
สถานประกอบการ/ สถานที่ราชการ โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ n=31 n=15 

n=48 
    ข. มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่ติดภายในอาคาร       

      3.1 ม ี 15 (32.6) 29 (93.5) 14 (93.3) 
          3.1.1 เป็นป้ายแบบใด 

               1. ป้ายถูกกฎหมาย 8 (57.1) 16 (57.1) 11 (78.6) 
            2. ป้ายรณรงค ์ 6 (42.9) 12 (42.9) 3 (21.4) 
 กรณีเป็นป้ายรณรงค ์

                       1. มีรูป         อย่างเดียว 7 (63.6) 6 (35.3) 4 (66.7) 
                    2. มีข้อความอย่างเดียว 2 (18.2) 3 (17.6) 0 (0) 
                   ภาษา..............เขียนว่า ........... 

                       3. มีรูปและข้อความ 2 (18.2) 8 (47.1) 2 (33.3) 
     3.2 ไม่ม ี 31 (67.4) 2 (6.5) 1 (6.7) 
4. การมีป้ายพ้ืนที่เขตสูบบุหร่ีภายในสถานที่นั้น 

      4.1 มี 1 (2.1) 9 (29) 1 (6.7) 
    ภาษา 

           ไทย 1 (100) 8 (100) 0 (0) 
        อังกฤษ 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
        มาลาย ู 0 (0)88 0 (0) 0 (0) 
   4.2 ไม่ม ี 46 (97.9) 22 (71) 14 (93.3) 
5. การมีสิ่งของเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 

      5.1 มีที่เขี่ยบุหรี ่
           ม ี 8 (16.7) 1 (3.2) 3 (20) 

        ไม่ม ี 40 (83.3) 30 (96.8) 12 (80) 
  5.2 รอบๆสถานท่ีมีร้านค้าขายบุหรี่หรือไม ่

          มี 28 (59.6) 13 (44.8) 5 (33.3) 
       ไม่ม ี 19 (40.4) 16 (55.2) 10 (66.7) 
6. การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในที่ห้าม 

      สูบบุหร่ี 
      6.1 มีการสูบบุหรี่ให้เห็น 
           ม ี 23 (47.9) 17 (54.8) 3 (20) 

        ไม่ม ี 25 (52.1) 14 (45.2) 12 (80) 
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ตารางที่ จ-7 (ต่อ) 

ประเด็นการสังเกต 

จ านวน (ร้อยละ) 
สถานประกอบการ/ สถานที่ราชการ โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ n=31 n=15 

n=48 
     6.2 มีกลิ่นบุหรี่ในสถานท่ีสังเกต ุ       

        ม ี 20 (43.5) 11 (35.5) 5 (33.3) 
       ไม่ม ี 26 (56.5) 20 (64.5) 10 (66.7) 
   6.3 มีก้นบุหรี่ตกหล่นให้เห็น 

           ม ี 25 (53.2) 15 (48.4) 9 (60) 
        ไม่ม ี 22 (46.8) 16 (51.6) 6 (6) 
   6.4 มีผู้สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร 

           ม ี 21 (51.2) - 5 (33.3) 
        ไม่ม ี 20 (48.8) 

 
10 (66.7) 

7. มีป้ายรณรงค์/สื่อโครงการที่เกี่ยวข้อง 
      ม ี 6 (12.5) 15 (48.4) 10 (66.7) 

   ไม่ม ี 42 (87.5) 16 (51.6) 5 (33.3) 
8. มีสิ่งของที่เป็นโลโก้ที่บอกถึงยี่ห้อบุหร่ี 

      ม ี 6 (12.5) 15 (48.4) 2 (13.3) 
   ไม่ม ี 42 (87.5) 16 (51.6) 13 (86.7) 

 



277 

ภาคผนวก ฉ 

ถอดบทวิทยุ ช่วงเสวนางานวิจัย 

วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น. ออกอากาศวันที่ 9 กันยายน เวลา 13.00 น. 

สัมภาษณ์  วิทยากร ผศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้จัดรายการ กลับเข้าสู่เปิดโลกวิจัยสู่ชุมชน ช่วงนี้มาติดตาม ช่วงเสวนางานวิจัย ซึ่งสัปดาห์นี้ เราจะให้คุณผู้ฟังมา
ติดตามงานวิจัยชิ้นนี้ ค่ะ ที่จะสามารถเป็นประโยชน์และสามารถที่จะค้นหานะค่ะว่า เยาวชนใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา มีการสูบบุหรี่มากน้อยแค่ไหนนะค่ะ เรื่องการประเมิน
สถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะค่ะ โดยอาจารย์ ผศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม รอง
คณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี 
ขณะได้อยู่กับเราในรายการแล้วนะค่ะ สวัสดีค่ะ อาจารย์ค่ะ ในวันนี่เราจะมาคุยเรื่องบุหรี่กันนะค่ะ 
ว่าการท าวิจัยชิ้นนี้ ท าไมถึงสนใจที่จะท าเรื่องงานวิจัยชิ้นนี้ 

วิทยากร สวัสดีค่ะ เริ่มแรกนะค่ะ ได้รับการติดต่อจากอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ หน่วยระบาดวิทยา  
คุณหมอรัศมี  สังข์ทอง ซึ่งอาจารย์ได้ท าวิจัยเรื่องบุหรี่หนีภาษี อาจารย์ได้รับทุนจากศูนย์วิจัย
จัดการและควบคุมยาสูบ (ศจย.) จากผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ศจย.ได้น าข้อมูล
จากส านักงานสถิติแห่งชาติมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง แล้วพบว่าผลจากการส ารวจใน ปี 2550 
จังหวัดปัตตานีมีอัตราการสูบบุหรี่ สูงเป็นอันดับสองของประเทศไทย  

ผู้จัดรายการ ค่ะ นับว่าสูงมาก 
วิทยากร ใช่ค่ะ สูงมาก ทาง ศจย.ก็เลยมีทุนในการท าวิจัย โดยให้ทุนใน 10 จังหวัดน าร่อง ซึ่งปัตตานีเป็น

หนึ่งใน 10 จังหวัด นะค่ะ 
ผู้จัดรายการ ก็เลยได้ทุนมา 
วิทยากร ใช่ค่ะ  ทุนวิจัยที่ได้มา มีระยะเวลาการท าวิจัยสองปี แต่การท าวิจัยอันนี้เราจะท าควบคู่ไปกับการ

วิจัยขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีปลอดบุหรี่ ส าหรับการท าวิจัยขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีปลอดบุหรี่  
ซึ่งได้รับทุนจากทาง สสส. ก็คือส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ ที่ให้กับทาง
สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้ดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานีปลอดบุหรี่ 
ซึ่งจะท าควบคู่กับการวิจัยของเรา ของเราจะเป็นการส ารวจ เมื่อส ารวจเสร็จแล้วจะได้ข้อมูล ทาง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะด าเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม การลด ละ เลิกสูบบุหรี่ จังหวัด
ปัตตานี หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จแล้ว เราท าการส ารวจอีกรอบในปีที่สอง 
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ผู้จัดรายการ ที่นี้ พอได้ทุนมาเรียบร้อยแล้ว เริ่มแรกที่เราจะท างานวิจัย อาจารย์มีข้ันตอนในการท าวิจัย เริ่มแรก
อย่างไรบ้างค่ะ อาจารย์ 

วิทยากร ขั้นตอนเริ่มแรก ก็คือว่า เราก าหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราต้องการรู้เรื่องอะไรบ้าง ซึ่งจากข้อมูลที่
เราทราบมาว่าในจังหวัดปัตตานีมีอัตราการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับสองในประเทศไทย แล้วทีนี้เราก็
อยากจะรู้ว่าอัตราการสูบบุหรี่ของปัตตานี ณ ปัจจุบัน ตอนที่เริ่มท า ได้เก็บข้อมูลปลาย พ.ศ. 2554 
คือเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม อยากจะทราบว่าอัตราการสูบบุหรี่ในจังหวัดปัตตานียังคงเดิมไหม 
หลังจากนั้น เราจะมีการเก็บข้อมูลการรับรู้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่ด้วย เนื่องจากว่ามีประกาศ
กระทรวงฉบับใหม่ออกมา คือ ฉบับที่ 19 เมื่อปีพ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดเขตปลอดบุหรี่เอาไว้อย่าง
ชัดเจน เดิมก็มีการก าหนดไว้ แต่ว่ายังไม่ชัดเจน แต่ปัจจุบันมีการก าหนดอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ
ก าหนดเขตปลอดบุหรี่ 5 ประเภทด้วยกัน สถานที่แรก คือ สถานที่บริการสาธารณสุขและส่งเสริม
สุขภาพ สถานที่ 2 คือสถานศึกษา  สถานที่ 3 คือ สถานที่สาธารณะที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน สถานที่ 
4 คือ ยานพาหนะ และสถานีขนส่งสาธารณะ และสถานที่สุดท้ายคือ ศาสนสถาน ที่ก าหนดให้เป็น
สถานที่ปลอดบุหรี่ ซึ่งสาธารณสุขก าหนดอย่างชัดเจน ก่อนหน้านี้ก าหนดไม่ชัดเจน ที่นี้ ก็เลยต้อง
ส ารวจว่าคนในจังหวัดปัตตานีรับรู้เรื่องนี้บ้างไหม ซึ่งประกาศฉบับนี้ออกมาเมื่อ พ.ศ. 2553 

ผู้จัดรายการ ค่ะ หลังจากนี้ อาจารย์คิดว่า เราจะท าแบบนี้แล้ว วิธีการที่เราท างานวิจัยชิ้นนี้ เราจะมีการลงพ้ืนที่
หรือว่าการท างานร่วมกันอย่างไรค่ะ อาจารย์ 

วิทยากร ส าหรับการวิจัยชิ้นนี้ เรามีการท างานร่วมกันอยู่หลายคณะ ซึ่งเรามีคณะที่ท างานวิจัยเรื่องนี้อยู่
ด้วยกัน 4 คณะ คณะแรก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการ
สื่อสาร และวิทยาลัยอิสลามศึกษา นอกจากนี้เราโชคดีท่ีว่ามีบุคลากรจากทางส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี เข้ามาเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วย 

ผู้จัดรายการ นอกจากอาจารย์ทั้ง 4 คณะ แล้วเรายังมีบุคลากรจาก สสจ. ร่วมอยู่ด้วย 
วิทยากร ก็คือได้ท่านสาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์ยอร์น จิระนคร และคุณศรันย์พัชร์ จิระจินต์ มาร่วม

ท างานวิจัยครั้งนี้ด้วย ซึ่งท าให้การท างานของเราง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าเราเป็นนักวิชาการ เราจะ
ถนัดจะอยู่แต่ในมหาวิทยาลัย ในส่วนของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก เราก็ต้องอาศัยหน่วยงานข้างนอกท่ีเค้ารับผิดชอบโดยตรง คือ ส านักงานสาธารณสุข 
เพราะฉะนั้นงานท างานของเราก็จะง่ายขึ้น  ในจังหวัดปัตตานี ในเริ่มแรกเราจะเก็บข้อมูลในเขตตัว
เมือง แต่มีปัญหาว่า ถ้าเราเก็บเฉพาะตัวเมืองมันก็จะไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรของจังหวัด
ปัตตานีทั้งหมด เพราะว่าสัดส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในแต่ละอ าเภอไม่
เหมือนกัน สุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าเราเก็บข้อมูลจากทุกอ าเภอ ในจังหวัดปัตตานี  

ผู้จัดรายการ ก็คือเหมือนเก็บข้อมูลทั้งจังหวัด  ทุกอ าเภอ ทีนี้เรามีการลงพื้นที่โดยตรงเลยใช่ไหมค่ะ 
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วิทยากร ใช่ค่ะ เรามีการลงพ้ืนที่ คือในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มท่ีเราเก็บมีกลุ่มประชาชน
ทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มนักเรียน และกลุ่มผู้น า เราแยกเป็น 5 กลุ่ม ลง
พ้ืนที่ไปเก็บ 

ผู้จัดรายการ คือเรามีตัวแทน 
วิทยากร ใช่ค่ะ ตัวแทนกลุ่มที่เราไปเก็บ ในแต่ละอ าเภอ มาจาก 5 กลุ่มท่ีกล่าวมา 
ผู้จัดรายการ นั่น คือขั้นตอนใช่ไหมค่ะ คือเราจะมีการลงพ้ืนที่ หลังจากท่ีเราได้ข้อมูลมาแล้ว แต่ละอ าเภอของ

จังหวัดปัตตานี เราจะไปท าข้ันตอนไหนอีกค่ะ  
วิทยากร เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เนื่องจากว่า เราตั้งสมมุติฐานเอาไว้ว่าในแต่ละ

อ าเภอจะมีอัตราการสูบบุหรี่ที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นก็มาดูว่าแต่ละอ าเภอมีอัตราการสูบบุหรี่
อย่างไรบ้าง ซึ่งมันก็แตกต่างกันจริงค่ะ 

ผู้จัดรายการ ถ้าแตกต่าง ก็คือว่า ศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามสูบมากน้อยแค่ไหน ตรงนี้หรือเปล่าค่ะ  
วิทยากร เราไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องศาสนา แต่ว่าเราดูในอ าเภอค่ะ ว่าอ าเภอแต่ละอ าเภอมีอัตราการสูบบุหรี่

เป็นอย่างไรบ้าง 
ผู้จัดรายการ หลังจากนั้นขั้นตอนสุขท้าย คือ  
วิทยากร หลังจากได้ข้อมูลมาแล้ว เราก็ท าการวิเคราะห์และเขียนรายงาน ซึ่งในการเขียนรายงานเค้าให้ทุน

เรามาสองปี  ดังนั้นเราต้องเขียนรายงานสองครั้ง ครั้งแรกในปีที่หนึ่ง ซึ่งเราส่งไปให้กับแหล่งทุน 
คือทาง ศจย. แล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้น ทางศจย.ก็ให้ผู้วิจัยน าเสนอผลงาน เมื่อ
เดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา 

ผู้จัดรายการ ก็เสนอเรียบร้อยแล้ว 
วิทยากร คะ เรียบร้อยแล้วส าหรับผลการศึกษาในปีแรก ส่วนผลการศึกษาในปีที่สอง เราเก็บข้อมูลเมื่อต้นปี 

พ.ศ. 2556 ก็คือเราเริ่มเก็บต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนที่ผ่าน ในช่วงนี้อยู่ระหว่างการ
วิเคราะห์และการเขียนรายงาน 

ผู้จัดรายการ ส าหรับปีที่ผ่านมา อาจารย์ พอจะประเมินได้ไหมค่ะ ว่าอัตราการสูบบุหรี่ในปีที่ผ่านมาคนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่อย่างไรบ้าง 

วิทยากร ที่เก็บข้อมูลมานะค่ะ เนื่องจากเราเก็บข้อมูลมาติด ๆ กัน เก็บรอบแรกในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 
2554 และเก็บรอบที่สองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ในปีนี้ ปรากฏว่า อัตรา
การสูบบุหรี่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย ก็คือว่ายังคงท่ีค่ะ อัตราการสูบบุหรี่ของประชาชนทั่วไปเมื่อปี พ.ศ.
2554 ปลายปีนะค่ะ อยู่ที่ 36% ปัจจุบันอยู่ที่ 36.6% เพิ่มข้ึนเล็กน้อย  จึงน่าเป็นห่วงเพราะว่า
จังหวัดปัตตานี  เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับชายแดนประเทศมาเลเซีย และจังหวัดปัตตานีมีอัตราการ
สูบบุหรี่สูง ใกล้เคียงกับจังหวัดสตูล 
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ผู้จัดรายการ เพราะว่าสตูลเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับประเทศมาเลเซีย 
วิทยากร ใช่ค่ะ  ปัญหาของบุหรี่หนีภาษีท่ีลักลอบเข้ามา และราคาถูก จึงเป็นปัญหาในอนาคตว่า ถ้าเราไม่

มาตรการอะไรมาด าเนินจะมีนักสูบหน้าใหม่เข้ามาใหม่มากขึ้น แล้วท าให้อัตราการสูบบุหรี่เพ่ิมมาก
ขึ้น ส าหรับผลของการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ อัตราการสูบบุหรี่ในปี พ.ศ. 2554 ของ
จังหวัดปัตตานี จากเดิมมีอัตราการสูบบุหรี่เป็นอันดับสอง ปัจจุบันอยู่อันดับสาม สตูลไล่ไปอยู่
อันดับสอง ในอดีตภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ าที่สุด ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการสูบ
บุหรี่ลดลงช้ากว่าภาคอ่ืน ณ ปัจจุบันกลายเป็นว่าภาคใต้เป็นภาคท่ีมีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดใน
ประเทศไทย  

ผู้จัดรายการ อาจารย์ได้ประเมินไหมค่ะ ว่ากลุ่มท่ีมีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุดคือกลุ่มไหนค่ะ  
วิทยากร กลุ่มท่ีอัตราการสูบบุหรี่มากที่สุด เราพบว่าเป็นกลุ่มผู้น าซึ่งมีอัตราการสูบบุหรี่ ร้อยละ 46 ซึ่งเราก็

สงสัยว่าผู้น าสูบบุหรี่จริงไหม เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ ประชาชนทั่วไปร้อยละ 36 ผู้ประกอบการ
ร้อยละ 23 เจ้าหน้าที่รัฐร้อยละ 19 และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 16 จึงสงสัยว่า ผู้น า
สูบบุหรี่ถึงร้อยละ 46 ท าไมจึงสูบบุหรี่สูง เมื่อไปดูข้อมูล  จึงพบว่าผู้น าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย แต่
กลุ่มอ่ืน ๆ มีผู้หญิงเข้ามา ในกลุ่มผู้น าเรารวมหมดเลยทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้น าทางความคิด  

ผู้จัดรายการ หมดเลย รวมผู้น า ก็เลยถือว่าสูงเพราะว่าร้อยละ 46 
วิทยากร ก็คิดว่าสูง แต่มันไม่ยุติธรรมส าหรับกลุ่มผู้น า สุดท้ายก็น ามาวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ โดยการแยกเพศ  

เพ่ือพิสูจน์ว่าที่อัตราการสูบบุหรี่สูงเป็นเพราะจ านวนเพศผู้ชายสูงหรือเปล่า 
ผู้จัดรายการ กลุ่มนี้มีผู้หญิงด้วยหรือเปล่า 
วิทยากร มีค่ะ กลุ่มผู้น ามีผู้หญิงด้วยแต่มีน้อย แต่กลุ่มอ่ืนมีผู้หญิงเยอะกว่า เพราะฉะนั้นควรจะค านวณแยก

เพศ  พบว่าอัตราการสูบบุหรี่เฉพาะในกลุ่มผู้ชายในกลุ่มประชาชนทั่วไปพบร้อยละ 57 ซึ่งสูงกว่า
กลุ่มผู้น า ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการร้อยละ 41 เจ้าหน้าที่รัฐร้อยละ 45 และนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาร้อยละ ประมาณ 28-29 ฉะนั้นเมื่อดูแล้วกลุ่มผู้น าที่สูบบุหรี่ร้อยละ 46 ไม่ใช่กลุ่มที่สูง
ที่สุด แต่เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปถึงร้อยละ 46 

ผู้จัดรายการ ต้องมาจ าแนกใหม่ค่ะ ว่ากลุ่มสูบบุหรี่สูงสุด คือกลุ่มประชาชนทั่วไป เพราะว่าเราได้แยกออกมา  
วิทยากร ค่ะ ดูเฉพาะเพศชาย 
ผู้จัดรายการ ถ้าเกิดเราท างานวิจัยชิ้นแล้ว ความคาดหวังในอนาคตอยากจะเห็นอัตราการสูบบุหรี่ของประชาชน

ในพ้ืนที่ลดลงอย่างไรบ้างค่ะ  
วิทยากร เราคาดหวังว่าอยากให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ เพราะว่าบุหรี่ถือเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง 

และเป็นสารเสพติดที่สามารถน าไปสู่การใช้สารเสพติดที่รุนแรงชนิดอื่น ถ้าเกิดว่าเราไม่มีมาตรการ
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มาช่วยลดลงอัตราการสูบบุหรี่ มันจะมีปัญหาว่าจะมีนักสูบหน้าใหม่เพ่ิมข้ึน ซึ่งอัตราการสูบบุหรี่
จากข้อมูลการส ารวจจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา จะลดลงตลอด จนถึงปี 
พ.ศ.2550 พอปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรกที่เริ่มเพ่ิมข้ึนอีกครั้ง  ซึ่งอัตราการสูบบุหรี่ภาพรวมใน
ประเทศ ข้อมูลจากศจย. นะค่ะ พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 21 ในภาพรวม แต่ถ้าในเพศชายจะอยู่ที่ร้อยละ 
40 กว่า ๆ  

ผู้จัดรายการ งานวิจัยชิ้น เราคาดหวังว่าจะให้ประชาชนในพื้นท่ีงดสูบบุหรี่ และหน้าใหม่ ๆ ห่างไกลจากบุหรี่ด้วย
ใช่ไหมค่ะ 

วิทยากร ค่ะ  นอกจากนี้ จากประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 ในปีพ.ศ. 2553 เกี่ยวกับเขตปลอดบุหรี่ เรา
ต้องการทราบว่าประชาชนรับรู้กฎหมายเขตปลอดบุหรี่มากน้อยแค่ไหน พ้ืนที่ใดบ้างท่ีเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ในสถานที่
เขตปลอดบุหรี่ ประชาชนรับทราบไหม ผลการศึกษา พบว่าโดยส่วนใหญ่ประชาชนรับทราบว่า
โรงพยาบาลเป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่ รับทราบสูงมาก  เกินร้อยละ 90 แต่ที่สถานที่รับทราบว่า
เป็นเขตปลอดบุหรี่ต่ า คือ ตลาดสด  ประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบเลย รับทราบต่ ากว่าร้อยละ 
50  

ผู้จัดรายการ คิดว่าตลาดเป็นที่อิสระ สูบได้ ความจริงแล้วเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
วิทยากร สถานีขนส่งก็เช่นเดียวกัน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบ ว่าสถานีขนส่งเป็นสถานีเขตปลอดบุหรี่ 

รวมทั้งร้านอาหารประชาชนก็ทราบน้อยเช่นกัน ร้านอาหารไม่ว่าจะมีแอร์หรือไม่มีแอร์ ก็เป็น
สถานที่เขตปลอดบุหรี่เช่นเดียวกัน 

ผู้จัดรายการ จากที่อาจารย์ได้ท างานวิจัยชิ้นนี้ พบจะสรุปได้ไหมค่ะว่าหลักๆเลย ท าให้ทราบอะไรเป็นข้อแรก
และเป็นสิ่งแรกที่ต้องไปแก้ปัญหาในเรื่องของการสูบบุหรี่ค่ะ อาจารย์  

วิทยากร ค่ะ ส าหรับการวิจัยชิ้นนี้ ข้อที่ทราบจากผลการศึกษาของเราก็ยืนยันตรงกับผลการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติว่าอัตราการสูบบุหรี่ของประชาชนในจังหวัดปัตตานีสูง โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้ชายสูงมาก ก็คือสูงถึงร้อยละ 57 เกินกว่าครึ่ง ในขณะที่ผู้ชายในภาคอ่ืนๆ มีเพียงแค่ร้อยละ 40 
เพราะฉะนั้นเราก็ควรมีมาตรการอะไรมาช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ ถ้าเราไม่มีมาตรการอะไรมาช่วย
ลดอาจท าให้อัตราการสูบบุหรี่เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งการสูบบุหรี่ก็จะมีผลต่อสุขภาพในอนาคตว่า
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีถ้าไม่มีมาตรการรณรงค์ ประชาชนก็จะเป็นโรคต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และโรคอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจาก
ตัวเองมีปัญหาแล้วยังส่งผลต่อสุขภาพของคนรอบข้างท่ีไม่สูบบุหรี่ด้วย 

ผู้จัดรายการ นี่คือผลของการสูบบุหรี่ที่อยากจะบอกนะค่ะ นอกจากนี้ เรายังอยากจะให้คนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของเราห่างไกลจากบุหรี่ด้วยนะค่ะ เพราะบุหรี่เป็นสิ่งเริ่มต้นในการติดสารเสพติดชนิดอื่นๆ
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ด้วยเช่นกันนะค่ะ สุดท้ายอาจารย์มีอะไรจะฝากเพ่ิมเติมไหมค่ะ  
วิทยากร ส าหรับการวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยประเมินสถานการณ์ยาสูบในจังหวัดปัตตานี เราคาดหวังว่า การ

วิจัยชิ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในระดับประเทศหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น
สามารถที่จะเอาผลการวิจัยชิ้นนี้ไปวางนโยบายแก้ปัญหาอัตราการสูบบุหรี่ในจังหวัดต่อไปใน
อนาคตค่ะ  

ผู้จัดรายการ ในส่วนของกิจกรรมที่อาจารย์ได้บอกมา ว่าได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เราจะพูดคุยกันใน
สัปดาห์หรือสัปดาห์ต่อๆ ไปด้วยเช่นกัน เราจะพูดถึงกิจกรรมด้วยนะค่ะ ว่าหลังจากท่ีเราได้
ผลการวิจัยมาแล้ว กิจกรรมที่เราจะต้องออกมาท าให้ประชาชนได้ทราบหรือออกมารณรงค์กิจกรรม
ที่จะท ามีแบบไหนบ้างนะค่ะ ช่วงนี้ต้องขอบคุณ ผศ.ดร.อภิรดี  แซ่ลิ่ม รองคณบดี ฝ่ายประกัน
คุณภาพและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ที่มาร่วมรายการกับเรา
เสวนางานวิจัย ในสัปดาห์นี้ด้วยนะค่ะ 

วิทยากร ค่ะ สวัสดีค่ะ 
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ภาคผนวก ช 

บทสารคดีวิทยุกระจายเสียง 

บทสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง    สารคดี  : สถานการณ์ยาสูบในจังหวัดปัตตานี 
ตอนที่ 1: สถานการณ์ยาสูบในปัจจุบัน   วันที่..........เดือน............พ.ศ............... 
ความยาวของรายการ 5 นาที    ผู้เขียนบท : อาทิตยา สมโลก 
วัตถุประสงค์      1. เพ่ือส่งเสริมความรู้เรื่องสถานการณ์ยาสูบ 
                      2. เพ่ือให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก    ประชาชนทั่วไปซึ่งรับฟังสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25MHz. 

รายละเอียดเสียง ข้อมูล เวลา 
Jingle ประจ า
รายการ  

- - - - - -   สื่อสาร  สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี  - - - - - - 10 วินาที 

F/I เสียงละคร/
รายการทีวี 
                     
ผู้ประกาศ 
                     
                     
           
 

  
 

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับสารคดีชุด สถานการณ์ยาสูบในจังหวัด
ปัตตานี รายการนี้ สนับสนุนโดย โครงการวิจัยประเมินสถานการณ์ยาสูบ
จังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อ
การควบคุมยาสูบ ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่า  “สถานการณ์ยาสูบในปัจจุบัน ” 
ท่านผู้ฟังค่ะทราบหรือไม่ว่า บุหรี่เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่สุดในการคร่า
ชีวิตคนไทยก่อนวัยอันสมควร ในบุหรี่มีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารที่จะไปกระตุ้น
สมองส่วนที่เกี่ยวกับความอยาก ความสุขสม และเป็นสารเสพติด จึงท าให้คน
ที่สูบบุหรี่ เพียงแค่ ครั้งเดียวหรือ สองครั้งเกิด อาการอยากสูบอีก จน ในที่สุด
กลายเป็นคนติดบุหรี่ จากการส ารวจอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ  
15 ปี ขึ้นไป จ าแนกรายจังหวัด ในปี พ.ศ.2554 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า 10 จังหวัดแรกท่ีมีอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบัน  สูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน 
สตูล ปัตตานี ระนอง นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี  ขอนแก่น กาญจนบุรี 
ตรัง  และ  หนองบั วล าภู ตามล าดับ จากการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ระบุว่าประชากรไทยอายุ  15 ปีขึ้น อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่  18 ปี 
และเริ่มสูบเป็นประจ าเมื่ออายุเฉลี่ย 19 ปี โดยเพศชายเริ่มสูบบุหรี่ ครั้งแรก
เมื่ออายุเฉลี่ย 18 ปี และเริม่สูบเป็นประจ าเมื่ออายุเฉลี่ย 19 ปี ส่วนเพศหญิง 
เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ืออายุเฉลี่ย 21 ปี และเริ่มสูบเป็นประจ าเมื่ออายุเฉลี่ย 
22 ปี ผู้ทีสู่บบุหรี่เริ่มสูบบุหรี่อายุน้อยที่สุดเพียง 6 ปี 

 
10 วินาที 
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จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาด้านความไม่สงบ และการ
ระบาดของยาเสพติดชนิดต่าง ๆ อายุของการเริ่มสูบบุหรี่ของเยาวชนเริ่ม
น้อยลงเรื่อย ๆ ผลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2554 
พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ในจังหวัดปัตตานี เท่ากับ ร้อยละ 29.1ซึ่งใกล้เคียง
กับ ผลจาการศึกษาของโครงการวิจัยประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัด
ปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ในจังหวัดปัตตานีใน
ภาพรวม เท่ากับ 25.3 เมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ใน
ประชาชนทั่วไป เท่ากับ 36.1 กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ คือ ร้อยละ 27.4 
ผู้ประกอบการ ร้อยละ 21.4 กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 15 และกลุ่ม
ผู้น าศาสนา/ผู้น าชุมชน ร้อยละ 43.4 จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบอีกว่า 
อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ในครั้งแรกต่ าสุด คือ 7 ปี โดย เพศชายเริ่มสูบบุหรี่ ครั้งแรก
เมื่ออายุเฉลี่ย 17 ปี และเริม่สูบเป็นประจ าเมื่ออายุเฉลี่ย 18 ปี ส่วนเพศหญิง 
เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเม่ืออายุเฉลี่ย 18 ปี และเริ่มสูบเป็นประจ าเมื่ออายุเฉลี่ย 
19 ปี หากไม่มีมาตรการใด ๆ มาป้องกัน อาจท าให้เยาวชนเหล่านี้มีความ
เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดที่รุนแรงกว่าบุหรี่ต่อไปในอนาคต รวมทั้งปัญหา
สุขภาพที่อาจจะเกิดตามมา ดังนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรม รณรงค์ และพิษ
ภัยของบุหรี่ในกลุ่มเด็กนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาท้ังในโรงเรียนและชุมชนที่
อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ยอมรับว่าเคยเลิก
สูบบุหรี่มาแล้ว อย่างน้อยสามครั้ง ร้อยละ 83.4 และเกินครึ่งระบุว่าเลิกนาน
สุด 6 เดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าเลิกบุหรี่ด้วยเหตุผลเพื่อครอบครัว 
และปัญหาเรื่องสุขภาพ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีนักสูบบุหรี่น้อยกว่า 2 ใน 5 
ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ   
        ในเรือ่งการรับรูเ้ก่ียวกับกฎหมายเขตปลอดบุหรี ่จากการศึกษา พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่าสถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่สูงสุด คือ โรงพยาบาล 
รองลงมา คือ โรงเรียนระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา  และภายในอาคารสถานที่
ราชการ ส่วนการรับรู้ว่าสวนสาธารณะ สถานีขนส่ง ร้านอาหาร และตลาด 
เป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่ค่อนข้างต่ า ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 
รับรู้ว่าการสูบบุหรี่ส่งผลต่อสุขภาพ 
        ท่านผู้ฟังค่ะการสูบบุหรี่ นอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้
สูบเอง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดและหลอดลม ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ เส้น
เลือดแข็งหรือตีบตัน และโรคอ่ืนๆ อีกหลายโรค นอกจากนี้แล้วยังกระทบต่อ
รายจ่ายของผู้สูบอีกด้วย  แม้เป็นสิ่งที่ทราบกันดีแต่ไม่ได้ท าให้คนสูบบุหรี่ลด
จ านวนลงแต่อย่างใด ที่เป็นเช่นนี้เพราะพิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพเกิดข้ึน
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อย่างช้า ๆ กว่าจะรู้สึกตัวก็ติดบุหรี่จนถอนตัวไม่ข้ึนเสียแล้ว       

        สารคดสีถานการณ์ยาสบูในจงัหวัดปัตตานีสนับสนุนโดยโครงการวิจัย
การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับ 
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  

Jingle ประจ า
รายการ  

- - - - - -   สื่อสาร  สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี  - - - - - - 10 วินาที 
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บทสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง    สารคดี : การสร้างสังคมปลอดบุหรี่ 
ตอนที่ 2: สร้างสังคมปลอดบุหรี่ เพื่อปัตตานีของเรา  วันที่..........เดือน............พ.ศ............... 
ความยาวของรายการ 5 นาที    ผู้เขียนบท: อาทิตยา สมโลก 
วัตถุประสงค์      1. เพ่ือส่งเสริมความรู้เรื่องสถานการณ์ยาสูบ 
                     2. เพ่ือให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก    ประชาชนทั่วไปซึ่งรับฟังสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25MHz. 

รายละเอียดเสียง ข้อมูล เวลา 
Jingle ประจ า
รายการ  
 

- - - - - -   สื่อสาร  สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี  - - - - - - 10 วินาที 

F/I เสียงละคร/
รายการทีวี 
                     
ผู้ประกาศ 
                     
                     
           
 

  
 
 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับสารคดีชุด การสร้างสังคมปลอดบุหรี่

สนับสนุนโดยโครงการวิจัยการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อ

การเปลี่ยนแปลง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  

ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่า “สร้างสังคมปลอดบุหรี่ เพื่อปัตตานีของเรา” ท่าน

ผู้ฟังคะ นโยบายจากภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ 

ของประเทศไทย โครงการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เพ่ือปัตตานีของเรา ก็

เช่นเดียวกัน สืบเนื่องจากข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบรายจังหวัดจาก

ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2554 พบว่าจังหวัดปัตตานีมีอัตราการสูบบุหรี่

ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.1 เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ 

แม้ว่าลดลงจากปีพ.ศ. 2550 ที่พบว่ามีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 32.26 ซ่ึง

เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ แม้ว่าจะมีอัตราการสูบบุหรี่โดยรวมลดลง แต่

เมื่อดูข้อมูลอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรเพศชายอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า

อัตราการสูบบุหรี่ในเพศชายในปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 57.19 เพ่ิมเป็นร้อยละ 

57.45 ในปี พ.ศ. 2554  จากข้อมูลดังกล่าวทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ปัตตานีไดม้ีการจัดท าแผนงานให้สอดรับแผนควบคุมการบริโภคยาสูบ

แห่งชาติ พ.ศ.2553-2557  ที่ระบุว่า  ภายในปี  2557  ต้องลดจ านวนการ

สูบบุหรี่ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ให้เหลือร้อยละ 19.2  นอกจากนี้ต้อง

ควบคุมไม่ให้จ านวนการสูบบุหรี่ชนิดอื่นเพ่ิมข้ึนและลดการได้รับควันบุหรี่มือ

 
10 วินาที 
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สองของประชาชน การด าเนินงานในครั้งนี้ประกอบด้วยกรอบการด าเนินงาน

การควบคุมการบริโภคยาสูบในจังหวัดปัตตานี โดยมีแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด 

5 ด้าน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันนักสูบหน้าใหม่  ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสริมให้ลดและเลิกสูบ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสิ่งแวดล้อม สังคมปลอด

บุหรี่  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีด

ความสามารถ  ยุทธศาสตร์ที่5  การควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย  

นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงแผนนโยบาย “สร้างสังคม

ปลอดบุหรี่ เพื่อปัตตานีของเรา” ว่า 

................................................................................ 

....................ปล่อยเสียงนพ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์.....................  
           นอกจากนีผ้ลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ได้ข้อสรุปดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่1 การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ มีการรณรงค์สร้างกระแสและการ
จัดกิจกรรมวันส าคัญ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาโดยใช้ชื่องานว่า 
“มหกรรมรวมพลังเยาวชนปัตตานี เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงบุหรี่ TO BE NUMBER 
ONE จังหวัดปัตตานี” ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การ
ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ การเล่นเกมส์ชิงรางวัล นิทรรศการความรู้บุหรี่ 
ยาเสพติด และคลินิกให้ค าปรึกษาวัยรุ่น  การแสดงบนเวทีของกลุ่มเยาวชน  
ยุทธศาสตร์ที ่2  การส่งให้ลด ละ เลิก สูบบุหรี่โดยส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุก
แห่ง มีการพัฒนาคุณภาพบริการงานคลินิกเลิกบุหรี่ มีการขยายเครือข่ายใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เริ่มตั้งแต่ปี 2554-2556  และพัฒนา
ระบบบริการคลินิกเลิกบุหรี่ให้มีประสิทธิภาพ ให้บริการแบบ One Stop 
Service ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ การพัฒนา
ความร่วมมือในการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่โดยให้สถานที่ราชการต่างๆ
ปลอดบุหรี่ 100% ได้แก่ โรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  และ 
สถานบริการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ  ยุทธศาสตร์ที่  4 การเฝ้าระวัง
และบังคับใช้กฎหมาย เป็นการออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานใช้บังคับ
กฎหมายของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในเชิงรุก ให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่องเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนา
ความสามารถ  ได้แก่ การจัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอ
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ผลงาน/นวัตกรรมการด าเนินงานสถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่  สร้าง
ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่  การพัฒนางานวิจัย และพัฒนาการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ โดยร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ในการจัดท างานวิจัย เรื่อง การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัด
ปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยน างานวิจัยบูรณาการกับการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 โดยเริ่มด าเนินการร่วมกันตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2554 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 และเม่ือได้ผลการวิจัยเสร็จ
สิ้นแล้วจะน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับการด าเนินงานและขับเคลื่อนงาน
บุหรี่ต่อไปในอนาคต 

 ขอขอบคุณข้อมูล  รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินสถานการณ์
ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง และ เอกสารการด าเนินงาน
โครงการ  “สร้างสังคมปลอดบุหรี่ เพื่อปัตตานีของเรา ” ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  
 สารคดี การสร้างสังคมปลอดบุหรี่ สนับสนุนโดยโครงการวิจัยการ
ประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับ 
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ   

Jingle ประจ า
รายการ  

- - - - - -   สื่อสาร  สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี    - - - - - - 10 วินาที 
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บทสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง    สารคดี : กฎหมายเกี่ยวกับยาสูบที่ควรรู้ 
ตอนที ่3: กฎหมายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่    วันที่..........เดือน............พ.ศ............... 
ความยาวของรายการ 5 นาที     ผู้เขียนบท: อาทิตยา สมโลก 
วัตถุประสงค์      1. เพ่ือส่งเสริมความรู้เรื่องสถานการณ์ยาสูบ 
                      2. เพ่ือให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก    ประชาชนทั่วไปซึ่งรับฟังสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25MHz. 

รายละเอียด
เสียง 

ข้อมูล เวลา 

Jingle ประจ า
รายการ  

- - - - - -   สื่อสาร  สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี  - - - - - - 10 วินาที 

F/I เสียงละคร/
รายการทีวี 
                   
  
ผู้ประกาศ 
                   
                   
               
 

  
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับสารคดีชุด  “กฎหมายเกี่ยวกับยาสูบที่ควร

รู้” รายการนี้สนับสนุนโดยโครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานี
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุม
ยาสูบ ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่า “กฎหมายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ ”  ในวันนี้เราจะ
น าทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่ส าคัญยิ่ง ที่ ท่านผู้ฟังควร ทราบค่ะ  ท่านผู้ฟัง
ค่ะ รู้หรือไม่ว่าบุ หรี่หรือยาสูบ ถือเป็นสาเหตุส าคัญอันดับต้น ๆ ของการ
เสียชีวิตทั่วโลก มากกว่าการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ โรค
มาลาเรีย และวัณโรครวมกัน โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการสูดดมควันบุหรี่มี
จ านวนสูงกว่า 600 ,000 คนต่อปี จากการส ารวจของของส านักงานสถิติแห่ง 
พบว่าภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดคือร้อยละ 25.6 ซึ่งจังหวัดปัตตานีมี
อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.1 เป็นอันดับที่ 3 
ของประเทศ  หมายความว่า  จังหวัดปัตตานีมีกลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกิด
จากบุหรี่ในอัตราที่สูง ซึ่งมีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในปัจจุบัน
ต้องยอมรับว่าทุกประเทศท่ัวโลกถือว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและมีพิษภัย
ต่อสุขภาพของตัวเราเอง แม้เป็นสิ่งที่ทราบกันดีแต่ก็ไม่ท าให้คนสูบบุหรี่ลด
จ านวนลงแต่อย่างใด แต่กลับจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในหลายๆประเทศทั่ว โลก 
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีมาตรการควบคุมและป้องกันการสูบบุหรี่ โดยมีการ
ออกประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2553 โดยประกาศฉบับนี้เป็นการก าหนด
สถานที่ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด เพื่อสร้างพ้ืนที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด 
ครอบคลุมสถานที่ 5 ประเภท ได้แก่ 1.สถานบริการสาธารณสุข และสถาน
ส่งเสริมสุขภาพทุกประเภท 2.สถานศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา 3. สถานที่
สาธารณะเช่นตลาด โรงงาน ส านักงาน 4.ยานพาหนะและสถานที่ขนส่ง

 
10 วินาที 
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สาธารณะ เช่นแท็กซี่ รถโดยสารประจ าทาง และ 5.ศาสนสถาน  เป็นต้น 
ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดท าโครงการ “สร้าง
สังคมปลอดบุหรี่ เพ่ือปัตตานีของเรา ” โดยมียุทธศาสตร์การด าเนินงานใน
การสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังและด าเนินการ
เพ่ือคุ้มครองสุขภาพประชาชนการลดอัตราการบริโภคยาสูบ การท าให้
สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ การป้องกันไม่ให้เกิดผู้บริโภครายใหม่ การ
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคลดและเลิกยาสูบ การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีด
ความสามารถในการด าเนินงานควบคุมยาสูบ และเพ่ือให้การขับเคลื่อนกลไก
การด าเนินงานจังหวัดปัตตานีปลอดบุหรี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
รวมพลังของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีที่จะต้อง
เป็นแบบอย่างในการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการเป็นเขตปลอด
บุหรี่ โดยจะต้องจัดสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามท่ีกฎหมายก าหนด หาก
พบผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งเจ้าของสถานที่และผู้สูบ นอกจากนั้นยัง
ก าหนดให้เจ้าของสถานที่ต้องให้ความร่วมมือกับกฎกระทรวง โดยติด
เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายก าหนด ต้องดูแลไม่ให้มีการสูบ
บุหรี่ในพ้ืนที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ส่วนการจัดเขตสูบบุหรี่นอกอาคารนั้น 
จะต้องไม่อยู่บริเวณทางเข้าออก แต่ต้องอยู่ในที่ที่ลับตา และไม่รบกวนผู้อ่ืน 

  ส าหรับในจังหวัดปัตตานีนั้นก็ได้ด าเนินการรณรงค์ให้มีการจัด
สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดย
ส าหรับที่แรกท่ีด าเนินการ คือ โรงพยาบาล   ซ่ึงทุกโรงพยาบาลได้จัดเป็น
สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ 100 % แล้ว  และสถานที่อ่ืน ๆ ตามล าดับ  ในส่วน
ของศาสนสถานมีการด าเนินการศาสนสถานปลอดบุหรี่ โดยมี มัสยิดนูรูลยัน
นะฮ์ ต าบลลุโบะยีไร  อ าเภอมายอ ถือเป็นมัสยิดต้นแบบหลังแรก ที่ก าหนด
เป็นศาสนสถานปลอดบุหรี่  ด าเนินการโดยท่านอีหม่ามคอเดร์ สาและ และ
ถือเป็นอีกก้าวในการลดพื้นที่ของผู้สูบบุหรี่ให้แคบลงไปอีก 

 ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็ปไซต์: www.thaihealth.or.th\ 

 สารคดี กฎหมายเกี่ยวกับยาสูบที่ควรรู้ สนับสนุนโดย โครงการ
ประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  

Jingle ประจ า
รายการ 

- - - - - -   สื่อสาร  สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี  - - - - - - 10 วินาที 

        

http://www.thaihealth.or.th/
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บทสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง     สารคดี: การประเมินต้นทุนเดิม 
ตอนที่ 4: ประเมินต้นทุนเดิม พร้อมเสริมศักยภาพงานบุหรี่ปัตตานี วันที่......เดือน.......พ.ศ........... 
ความยาวของรายการ 5 นาที     ผู้เขียนบท: อาทิตยา สมโลก 
วัตถุประสงค์      1. เพ่ือส่งเสริมความรู้เรื่องสถานการณ์ยาสูบ 
                     2. เพ่ือให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก    ประชาชนทั่วไปซึ่งรับฟังสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25MHz. 

รายละเอียดเสียง ข้อมูล เวลา 
Jingle ประจ า
รายการ  

- - - -   สื่อสาร  สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี - - - - - 10 วินาที 

F/I เสียงละคร/
รายการทีวี 
                     
ผู้ประกาศ 
                      
                      
         
 

  
 
 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับสารคดีชุด การประเมินต้นทุนเดิม  
สนับสนุนโดยโครงการวิจัยการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง  ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 
ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่า “ประเมินต้นทุนเดิม พร้อมเสริมศักยภาพงานบุหรี่
ปัตตานี ” การปฏิบัติงานบุหรี่จ าเป็นต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายและประชาชน  โครงการวิจัยประเมิน
สถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็เช่นกัน การท างาน
ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จึงท าให้เกิดกิจกรรมที่เชื่อม
ร้อยต่อเนื่องกัน จากการประเมินต้นทุนเดิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติงานด้านบุหรี่ และ จัดกระบวนการเสริมพลังให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบ  

 ส าหรับโครการวิจัยประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้น วัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการวิจัย คือ การประเมินต้น
ทุนเดิมของการท างานเพ่ือควบคุมยาสูบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ในช่วงแรก
ของการวิจัย การประเมินต้นทุนเดิมการท างานในพ้ืนที่จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด 
จากการประเมินต้นทุนเดิมในการท างานบุหรี่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  เมื่อ
ปี 2554   พบว่า การส ารวจการด าเนินงานด้านบุหรี่ของเจ้าหน้าที่พบว่า มี
การด าเนินกิจกรรมการจัดเขตปลอดบุหรี่ในจังหวัดปัตตานีเพิ่มมากขึ้น  
ผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีความเก่ียวข้องกับเรื่องบุหรี่ เห็น
ความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องมีการประกาศนโยบายให้บุคคลทั่วไป

 
10 วินาที 
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รับทราบ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องบุหรี่มากข้ึน  เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งท างานด้านบุหรี่ พบว่า มีเจ้าหน้าที่พร้อมจะปฏิบัติงาน  
รวมทั้งการมีแผนและนโยบายงานที่ชัดเจนท าให้การท างานด้านบุหรี่ง่ายขึ้น  
ในส่วนของการวิเคราะห์จุดอ่อน พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนขาดความเข้าใจ
เรื่องกฏหมายเขตปลอดบุหรี่และการห้ามสูบบุหรี่ตามสถานที่ต่างๆท าให้การ
ท างานและการเข้าถึงประชาชนเป็นเรื่องยาก  นอกจากนี้ยังพบว่า 
สภาพแวดล้อมทั่วไปและสถานการณ์ภายนอก  เช่น ในร้านน้ าชาที่มีผู้อื่นสูบ
บุหรี่ อาจส่งผลให้ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่แล้ว  เมื่อเข้าร่วมกลุ่ม  กลับมาบุหรี่อีกครั้ง   
ข้อค้นพบจากการประเมินต้นทุนเดิมดังกล่าว จึงท าให้เกิดกิจกรรม  
กระบวนการเสริมพลังให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเฝ้าระวังและบังคับใช้
กฏหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  จัดโดย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีขึ้น  กิจกรรมนี้ด าเนินการโดย  นางสาว
ศรัณย์พัช ชีระจินต์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ และเป็น
หนึ่งในทีมนักวิจัยการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง กล่าวถึงความต่อเนื่องของโครงการดังกล่าวว่า  โครงการนี้เป็น
การร่วมมือระหว่างกันในการท าโครงการ จากการประเมินต้นทุนเดิม 
เจ้าหน้าที่ต้องการการพัฒนาทางด้านทักษะต่างในด้านกฎหมายบุหรี่และการ
เฝ้าระวังมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้จากผลงานวิจัยจึงได้เกิดเป็นการจัดกิจกรรม
พัฒนาความรู้ศักยภาพในงานเฝ้าระวังด้านกฎหมาย รวมทั้งเป็นการ
ด าเนินการเสริมพลังเพื่อให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านงานบุหรี่เพ่ิมมากข้ึน 

....................ปล่อยเสียงคุณศรัณย์พัช ชีระจินต์........(1นาที).............  
นอกจากนี้ คุณศรัณย์พัช ยังกล่าวต่ออีกว่า จากการท ากิจกรรมเสริม

พลังให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบุหรี่  เจ้าหน้าที่ได้ระดมความคิดเห็นจน
เกิดเป็นแผนปฏิบัติการในการท างานร่วมกันหลากหลายฝ่ายที่เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น ในการวางแผนนั้นจะแบ่งเป็น แผนระยะสั้น  แผนระยะกลาง 
และแผนระยะยาว แผนระยะสั้นภายใน 1 ปี เป็นแผนที่พัฒนาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีการจัดตั้งกรรมการ
และเจ้าภาพในการท างานที่ชัดเจนและเป็นระบบมากข้ึน  แผนระยะกลาง
ภายในระยะเวลา 5 ปี เน้นการท างานเชิงรุก สร้างมาตรฐานด้านการจัดพ้ืนที่
ปลอดบุหรี่ 100% ในจังหวัดปัตตานี และเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ  ส่วนแผนระยะยาว 5 ปีขึ้นไป เป็นการ
ร่วมกันผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม สร้างชุมชนตัวอย่างและสร้างจิตส านึกให้
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คนในจังหวัดปัตตานีตระหนักถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ จัดตั้งชมรมพื้นที่สี
ขาวทุกพ้ืนที่  

ท่านผู้ฟังคะการจัดกิจกรรมประเมินต้นทุนเดิมพร้อมเสริมศักยภาพ
งานบุหรี่ปัตตานีให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบุหรี่นั้นเป็นสิ่งจ าเป็นและ
ส าคัญยิ่ง ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเป็นสิ่งที่ทางส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง การให้ข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ความเชื่อมร้อยการท างานระหว่างส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและโครงการวิจัยการประเมินสถานการณ์ยาสูบ
จังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ก็เป็นสิ่งส าคัญ การท างานภายใต้ความ
ร่วมมือดังกล่าวท าให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วในงานด้านการเฝ้าระวังและ
บังคับใช้กฎหมายยาสูบ  

 ขอขอบคุณข้อมูล  รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินสถานการณ์
ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง และข้อเสนอโครงการ “การอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและบังคับใช้
กฏหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์และยาสูบ และ
กระบวนการเสริมพลัง”  
     สารคดี การประเมินต้นทุนเดิม สนับสนุนโดยโครงการวิจัยการประเมิน
สถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ   

Jingle ประจ า
รายการ  

- - - - - -  สื่อสาร  สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี - - - - - - 10 วินาที 
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บทสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง    สารคดี : ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่  
ตอนที่ 5: ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่    วันที.่.........เดือน.............พ.ศ............ 
ความยาวของรายการ 5 นาที    ผู้เขียนบท: อาทิตยา สมโลก 
วัตถุประสงค์      1. เพ่ือส่งเสริมความรู้เรื่องสถานการณ์ยาสูบ 
                     2. เพ่ือให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก    ประชาชนทั่วไปซึ่งรับฟังสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25MHz. 

รายละเอียดเสียง ข้อมูล เวลา 
Jingle ประจ า
รายการ  

- - - - - -   สื่อสาร  สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี  - - - - - - 10 วินาที 

F/I เสียงละคร/
รายการทีวี 
ผู้ประกาศ 
           
                      
                      
         
 

  
 
 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับสารคดีชุด ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่  
รายการนี้สนับสนุนโดยโครงการวิจัยการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัด
ปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่า “ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ ” ท่านผู้ฟัง
คะการท างานหรือผลักดันกิจกรรมใด ๆ ให้แปรเปลี่ยนจากท่ีอยู่ใน
แผ่นกระดาษให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนอย่างจริงจังไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่
ยากเกินไปส าหรับผู้ที่มีความพยายามและความตั้งใจ การท างานขับเคลื่อน
งานยาสูบในชุมชนท้องถิ่นก็เช่นกัน  ไม่เพียงแค่ผู้ติดบุหรี่เท่านั้นที่จะต้องใช้
ใจและใช้ความพยายามในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ภาครัฐก็ต้องให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ กิจกรรม  “ชุมชนต้นแบบ
ปลอดบุหรี่ ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรทั้งภาครัฐและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การสูบ
บุหรี่ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ครอบครัว ชุมชน และสังคม และร่วมกัน
แก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยใช้หลักการ
ในการสร้างการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา โดยมีความ
ตระหนักร่วมกันว่า  บุหรี่คือปัญหาของชุมชนที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการ
แก้ไข  ซึ่งในจังหวัดปัตตานีมีชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12อ าเภอ 
อ าเภอละ 1 ชุมชน   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวศรัณย์พัช ชีระจินต์ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ท าหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดกิจกรรมและเป็น
หนึ่งในนักวิจัยการประเมินส ถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการ

 
10 วินาที 
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เปลี่ยนแปลง กล่าวว่า  
กิจกรรมนี้ มีกรอบแนวคิดในการท างานที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน จากการส ารวจบริบทของชุมชนในจังหวัดปัตตานี พบว่า
โดยส่วนใหญ่ ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 87.25 กิจกรรมนี้จึง
เริ่มต้นโดยขับเคลื่อนผ่านกลุ่มผู้น าศาสนา โดยเริ่มจากการด าเนินโครงการ
มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ มีการบูรณาการงานด้านบุหรี่ เข้ากับงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม ของส านักงานสาธารณสุข เสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษ
ภัยของบุหรี่ให้กับกลุ่มผู้น าศาสนา พัฒนาศักยภาพของผู้น าศาสนาเสริมสร้าง
ผู้น าต้นแบบ และพัฒนาให้เป็นมัสยิดต้นแบบ จัดการอบรมส่งเสริมสุขภาพ
ในศาสนาสถาน มีการจัดและรณรงค์ให้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่ และ
ขอความร่วมมือผู้น าศาสนาเป็นแบบอย่างในการไม่สูบบุหรี่ มีกิจกรรมเฝ้า
ระวัง ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น ลานสุขภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ สวน
สมุนไพร 
       ...................ปล่อยเสียงคุณศรัณย์พัชร ชีระจินต์.....(30วินาที)................  
 คุณศรัณย์พัชร กล่าวต่อว่า นอกจากจะเสริมความรู้และพยายาม
สร้างมัสยิดต้นแบบในเบื้องต้น การท างานอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นหนึ่งในหัวใจ
ของการท างานขับเคลื่อนที่ดี การท างานหลังจากการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพ เริ่มด้วยการตรวจเยี่ยมและติดตามผล โดยเป็นการร่วมมือกับ
โรงพยาบาลมายอ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาสื่อต่างๆให้เหมาะสมกับชุมชนและ
พ้ืนที่ รวมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลส าเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เป็นผลงาน
ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลงานของคนในชุมชน และผู้น าศาสนาที่ร่วมใจ
กันสร้างมัสยิดต้นแบบขึ้น กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและผลการจัด
กิจกรรมได้ถูกน าเสนอในงานการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ”
ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา 
 นอกจากนี้ อิหม่ามคอเดร์ สาและ ผู้น าศาสนาจากมัสยิดนูรูลยัน
นะฮ์ ต.ลุโบะยีไร อ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและเป็นผู้น าชุมชนต้นแบบได้กล่าวถึงบุหรี่และพัฒนามัสยิดต้นแบบ
ไว้อย่างน่าสนใจว่า เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนามัสยิดต้นแบบปลอด
บุหรี่ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี บุหรี่คือสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลาม มัสยิดถือเป็น
สถานที่ส าคัญทางศาสนาอันดับแรกที่น่าจะสามารถช่วยยับยั้งการสูบบุหรี่ได้ 
ในศาสนาอิสลามผู้น ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เมื่อมีผู้น าดีก็จะมีผู้ตามที่ดี 
หากจะเริ่มต้นมัสยิดปลอดบุหรี่ควรเริ่มที่ตัวผู้น าศาสนาดีที่สุด หากเราเอา
หลักศาสนาเข้ามาช่วยก็จะท าให้คนเข้าใจเรื่องบุหรี่มากข้ึน  
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................ปล่อยเสียงอิหม่ามคอเดร์ สาและ.....(15 วินาที)................ 
ท่านผู้ฟังคะการจัดกิจกรรม “ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่” นั้นเป็น

ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคี
เครือข่าย ในการสนับสนุนและสร้างต้นแบบที่ดี ผ่านทางผู้น าศาสนา และ
ผู้น าในชุมชน กิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดข้ึนไม่ได้เลยหากเราไม่ร่วมด้วย
ช่วยกัน  
ขอขอบคุณข้อมูล  รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินสถานการณ์ยาสูบ
จังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง และ รายงานสรุปผลกิจกรรม “ชุมชน
ต้นแบบปลอดบุหรี่”   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  
 สารคดี ชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ สนับสนุนโดยโครงการวิจัยการ
ประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับ 
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ   

Jingle ประจ า
รายการ  

- - - - - -  สื่อสาร  สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี  - - - - - - 10 วินาที 
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บทสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง    สารคดี : การลด ละ เลิก บุหรี่ 
ตอนที่ 6: รักต้องเลิก     วันที่..........เดือน............พ.ศ............... 
ความยาวของรายการ 5 นาที    ผู้เขียนบท: อาทิตยา สมโลก 
วัตถุประสงค์      1. เพ่ือส่งเสริมความรู้เรื่องสถานการณ์ยาสูบ 
                     2. เพ่ือให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก    ประชาชนทั่วไปซึ่งรับฟังสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25MHz. 

รายละเอียดเสียง ข้อมูล เวลา 
Jingle ประจ า
รายการ  

- - - - - -   สื่อสาร  สร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยี  - - - - - - 10 วินาที 

F/I เสียงละคร/
รายการทีวี 
                     
ผู้ประกาศ 
                     
                     
           
 

  
 
 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับสารคดีชุดการลด ละ เลิก บุหรี่สนับสนุน
โดยโครงการวิจัยการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง  ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ขอ
เสนอตอนที่มีชื่อว่า “รักต้องเลิก” 

  ในวันนี้เราจะน าทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่ส าคัญยิ่งและเกี่ยวข้อง
กับครอบครัวของทุกท่านที่มีบุคคลที่รักในบ้านเป็นผู้ สูบบุหรี่  โครงการ  หนึ่ง
ทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้จัดขึ้นเป็นประจ าเกือบทุกปีและเป็น
โครงการที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการวิจัยการประเมินสถานการณ์ยาสูบ
จังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง นั่นคือโครงการ “รักต้องเลิก”  ท่าน
ทราบหรือไม่คะการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคต่าง ๆ หลาย
ชนิด และท าให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวันอันควร ทั้ง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ ใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 52 ,000 คน และใน
ปัจจุบันภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ  
โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดปัตตานีมีอัตราการสูบบุหรี่ใน
เพศชายสูงสุดในประเทศ คือ ร้อยละ 57.2  อัตราการสูบบุหรี่รวมทั้งจังหวัด
เท่ากับร้อยละ 32.3  โดยสรุปรวมจังหวัดปัตตานีมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มข้ึน  
ในขณะที่จังหวัดอ่ืนๆในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง ถึงแม้
จะมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มข้ึนในจังหวัดปัตตานี แต่ก็ยังพบว่ามีคนจ านวน
หนึ่งที่พยายามเลิกบุหรี่แต่ก็ยังเลิกไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “รัก 
ต้อง เลิก ” ภายใต้แนวคิดรักสุขภาพต้องเลิกสูบบุหรี่ ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  โดยผู้จัดโครงการ คือ นางสาวศรัณย์พัช ชีระ

 
10 วินาที 
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จินต์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ และเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัย
การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวว่า 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกสูบ
บุหรี่เลิกได้เป็นผลส าเร็จ   รวมทั้งสร้างเครือข่ายต้นแบบคนเลิกบุหรี่ และ
สร้างเครือข่ายการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน ลด ละ เลิก 
การสูบบุหรี่ในพื้นที่ได้  โดยผู้เข้าร่วมโครงการนั้นจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (จัดโครงการปี 2553 และ 2555) ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ
ข้าราชการ ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ ในจังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 3 (ซึ่งจัดขึ้นใน
ปี 2556) ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ แกนน าชุมชนในพ้ืนที่น าร่อง “ชุมชน
ปลอดบุหรี่”  

....................ปล่อยเสียงคุณศรัณย์พัช ชีระจินต์.....................  

นอกจากนี้ คุณศรัณย์พัช ยังกล่าวต่ออีกว่า โครงการนี้เป็นผลดีและ
เป็นการท างานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการท างานร่วมกับโครงการวิจัยจน
ท าให้ค้นพบได้ว่า ผู้สูบบุหรี่ในจังหวัดปัตตานีหลังจากท่ีเข้าร่วมโครงการมี
อัตราการสูบบุหรี่ลดลง ในปีที่  1 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 22 คน 
และจากการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 วัน 2 คืน พบว่าระหว่างร่วม
กิจกรรมสามารถงดสูบบุหรี่ได้ทุกคน และเมื่อติดตามผล 1 ปี พบว่า สามารถ
เลิกบุหรี่ได้ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 ลดปริมาณการสูบได้ 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.37  โดยทั้ง 8 คน มีความตั้งใจจะเลิกให้ได้  ในปีที่  2 ผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 23  คน จากการติดตามผล 3 ครั้ง สามารถหยุดบุหรี่ได้มี
ทั้งสิ้น 17 คน คิดเป็นร้อยละ  73.91   ผู้ที่พยายามหยุดและมีการสูบบุหรี่
ปริมาณลดลง  6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 และในปีที่ 3 มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 50 คน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรุปผลการด าเนินการ  

ผลจากการจัดโครงการ “รักต้องเลิก” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดม
ความคิดและสรุปถึงประโยชน์จากโครงการไว้ดังนี้ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่มากขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเรื่องสุขภาพร่างกาย การจัด
โครงการมีการติดตามผลหลังจากเลิกบุหรี่ท าให้เกิดความตั้งใจในการเลิก
บุหรี่เพ่ิมมากยิ่งข้ึน และเกิดเป็นคนต้นแบบในการเลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นก าลังขับ
เคลื่อนที่ส าคัญในการเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ในชุมชนมาเลิกบุหรี่ นอกจากนี้พบ
ข้อเสนอแนะต่อการท ากิจกรรมหรือสื่อรณรงค์เก่ียวกับเรื่องบุหรี่ไว้อย่าง
น่าสนใจดังนี้ ในการให้ความรู้แก่ผู้สูบบุหรี่ผู้จัดโครงการหรือผู้สื่อสารควรใช้
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ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น เพราะจะท าให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจและมี
แรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ได้มากข้ึน   และสื่อรณรงค์ควรใช้ภาพการ์ตูน
มากกว่าภาพจริง เพราะท าให้เกิดความน่าสนใจและจูงใจผู้ที่ต้องการรับ
ข้อมูลข่าวสารได้ดีกว่าสื่อที่ใช้ภาพสยดสยองและอันตราย  

ท่านผู้ฟังคะการจัดกิจกรรม รักต้องเลิก ตั้งแต่ปีที่ 1ถึงปีท่ี3 นั้นเป็น
ความร่วมมือและความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนให้อัตราการสูบบุหรี่ในจังหวัดปัตตานีลดน้อยลง 
ความพยายามของเราจะไม่เกิดผลหากทุกท่านไม่ช่วยกัน ร่วมกันลด ละ เลิก
บุหรี่ เพื่อปัตตานีของเรา 

 ขอขอบคุณข้อมูล  รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินสถานการณ์
ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง และรายงานสรุปผลโครงการ  “รัก
ต้องเลิก” ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  

 สารคดีการลด ละ เลิก บุหรี่สนับสนุนโดยโครงการวิจัยการประเมิน
สถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและ
จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ   

Jingle ประจ า
รายการ  
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บทสารคดีทางวิทยุกระจายเสียง    สารคดี : ผู้น าศาสนากับการเป็นผู้น าในการเลิกบุหรี่ 
ตอนที่ 7: ผู้น าศาสนากับการสูบบุหรี่ในจังหวัดปัตตานี  วันที่..........เดือน...........พ.ศ................ 
ความยาวของรายการ 5 นาที    ผู้เขียนบท: อาทิตยา สมโลก 
วัตถุประสงค์      1. เพ่ือส่งเสริมความรู้เรื่องสถานการณ์ยาสูบ 
                      2. เพ่ือให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายหลัก    ประชาชนทั่วไปซึ่งรับฟังสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25MHz. 

รายละเอียดเสียง ข้อมูล เวลา 
Jingle ประจ า
รายการ  
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F/I เสียงละคร/
รายการทีวี 
                     
ผู้ประกาศ 
                        
                        
     
 

  
 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับสารคดีชุด ผู้น าศาสนากับการเป็นผู้น าใน
การเลิกบุหรี่รายการนี้สนับสนุนโดยโครงการวิจัยประเมินสถานการณ์ยาสูบ
จังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อ
การควบคุมยาสูบ ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่า  “ผู้น าศาสนากับการสูบบุหรี่ใน
จังหวัดปัตตานี” ท่านผู้ฟังค่ะ  ผู้น าศาสนาเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความส าคัญ 
เนื่องจากเป็นผู้น าในการด าเนินการในด้านต่างๆ และเป็นผู้น าทางความคิด 
เป็นแบบอย่างให้กับสังคม และ ผู้ที่สามารถในการชักจูงให้คนอื่นท างานให้
ส าเร็จตามต้องการ ในกลุ่มผู้น าศาสนามีการนิยมสูบบุหรี่ไม่เฉพาะในประเทศ
ไทย แต่รวมถึงในประเทศอ่ืนๆ ด้วย ผล จากการศึกษาอัตราการสูบบุหรี่ของ
ประชาชนในจังหวัดปัตตานี พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของกลุ่มผู้น าศาสนาสูง
ถึง ร้อยละ 43.4 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้น าศาสนาใน
ประเทศตุรกี ร้อยละ 41.1 และอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มพระภิกษุในศาสนา
พุทธ ประเทศกัมพูชา ร้อยละ 44  จากอัตราดังที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นว่า
ในผู้น าศาสนายังมีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูง และในกลุ่มนี้มีอัตราการการสูบใบ
จากสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 87.25 ดังนั้นการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในกลุ่ม
ผู้น านั้น ควรน าหลักศาสนาเข้ามาช่วย ด้วยการชี้ให้เห็นว่า บุหรี่คือสิ่ง
ต้องห้ามในศาสนาอิสลาม มัสยิดถือเป็นสถานที่ส าคัญทางศาสนาอันดับแรก
ที่น่าจะสามารถช่วยยับยั้งการสูบบุหรี่ได้ ในศาสนาอิสลามผู้น ามีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก เมื่อมีผู้น าดีก็จะมีผู้ตามที่ดี หากจะเริ่มต้นมัสยิดปลอดบุหรี่
ควรเริ่มที่ตัวผู้น าศาสนาดีที่สุด หากเราเอาหลักศาสนาเข้ามาช่วยก็จะท าให้
คนเข้าใจเรื่องบุหรี่มากขึ้น  
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ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ค าสอนของศาสนาอิสลามมีก าหนดข้อห้าม
สิ่งที่เป็นภัยต่อสุขภาพ และท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมกว้างขวางกว่าข้อก าหนด
ในกฎหมายมากมายที่กระท าแล้วไม่ผิดกฎหมาย และผิดต่อหลักการของ
อิสลาม เช่น การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ แต่เมื่อมาถึงเรื่องของการสูบบุหรี่ 
หลายคนคนรวมทั้งผู้น าศาสนาบางคนยังปล่อยให้ผู้มาร่วมละหมาดสูบบุหรี่
ในบริเวณมัสยิดอย่างเปิดเผย ท าให้ดูเหมือนกับว่าค าสอนของอิสลามล้าหลัง
กว่ากฎหมาย ฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมในรณรงค์และให้เรื่องพิษภัย
บุหรี่และการยืนยันว่าการสูบบุหรี่ขัดต่อหลักศาสนาแก่ผู้เข้ามาละหมาดใน
มัสยิดทุก ๆ วันศุกร์ จากการสังเกตทั่ว ๆ ไปคงเป็นที่ยอมรับว่า ผู้ชายมุสลิม
สูบบุหรี่กันอย่างกว้างขวาง เวลาไปละหมาดวันศุกร์ หรือเวลาร่วมงานเฉลิม
ฉลองต่าง ๆ ตามมัสยิดหรือสุเหร่า จะเห็นกลุ่มพี่น้องมุสลิมนั่งร่วมวงสนทนา 
ดื่มน้ าชาและสูบบุหรี่ไปพร้อม ๆ กันนอกจากนี้ยังพบว่า ครูสอนศาสนา และ
ผู้ท างานที่เก่ียวข้องกับศาสนาติดบุหรี่อีกด้วย 
ขอขอบคุณข้อมูล รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินสถานการณ์ยาสูบ
จังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง  

           สารคดผีูน้ าศาสนากับการเปน็ผูน้ าในการเลิกบหุรี่สนบัสนนุโดย
โครงการวิจัยการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 
สวัสดีค่ะ  

Jingle ประจ า
รายการ  
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