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         บทคัดยอ 
 

        การศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดของยาสูบประเภท “บารากู” และพฤติกรรมการ
บริโภคบารากู ในกลุมเยาวชน (Marketing Strategies and Consumption of “Hookah” 
Tobacco among Thai Adolescents) มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาปญหายาสูบประเภทบารากูใน
กลุมผูบริโภควัยรุนในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ความ
เชื่อและอ่ืนๆที่สนับสนุนการบริโภค ศึกษาสวนประสมทางการตลาด (4P)ของสินคายาสูบ
ประเภทบารากู ศึกษากลยทุธการสรางความเชื่อ หรือการสื่อสารของผูจําหนาย หรือผูใหบริการ 
เพ่ือเปรียบเทยีบและวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการสูบและการไมสูบ รวมทั้งเฝาระวังการ
เปลี่ยนแปลงของบารากู การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากกลุมตวัอยาง
รวมทั้งสิ้น 783 ราย แบงเปนกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ 217 ราย เชิงปริมาณ 566 ราย 
 

ผลการศึกษาในเชิงปริมาณมีดังน้ี กลุมตัวอยางแบงเปนเพศหญิง รอยละ 55.8 เพศชาย 
รอยละ 44.2 ระดับชั้นการศึกษาแบงเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอย
ละ 36.1 กลุมที่ 2 ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 10.9 และกลุมที ่ 3 
ระดับอุดมศึกษา รอยละ 52.9 พบวา รอยละ 81 รูจักบารากู ในจํานวนนี้ รอยละ 34 สูบบารากู
ประจํา  และเปนผูสูบบุหร่ีมากอน และในจํานวนผูรูจักบารากู รอยละ 15 อยากเริ่มสูบ สวน
แหลงขอมูลทีท่ําใหรูจักบารากูมากที่สุดคือรานสรุา รอยละ 57 ทราบวามีบารากูจําหนายในราน
สุรา คาใชจายในการสูบอยูที่ 201-300 บาท เฉลี่ยมีการสูบอาทิตยละ 1 ครั้ง เพ่ือนเปนบุคคลที่
ชักชวนใหลองมากที่สุด รอยละ 90 สูบกับเพ่ือน และรอยละ 90 ยอมรับวา บารากู เปนสารที่
วัยรุนชอบลอง รอยละ 88 ทราบสถานที่ซ้ือเตาและตวัยาและตนเองสามารถซื้อหาได ราคาเตา
เฉลี่ย 1500 บาท ราคาของยาเฉลี่ย 300 บาทตอกลอง สถานที่ๆ นิยมสูบบารากูมากที่สุดคือ 
รานสุรา รองลงมาคือรานเหลาปน วาระโอกาสที่ทําใหเกิดการสูบมากที่สุดคือ การไดด่ืมสุรา  
รอยละ 51 ตดัสินใจไปสูบเม่ือมีรานสุราอยูใกลที่พัก ในสวนความเชื่อเกี่ยวกับบารากู รอยละ 47 
เชื่อวาบารากูไมเสพติด รอยละ 62 เชื่อวา การสูบบารากูใหความสุข เปนเรื่องสวนบุคคลและไม
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ทําใหคนอ่ืนเดือดรอน รอยละ 69 คิดวา โอกาสที่เหมาะสมในการสูบคือการจัดปารตี้ รอยละ 44 
เชื่อวาบารากูเปนสมุนไพร รอยละ 68 เชื่อวา ทําจากผลไม รอยละ 56 เชื่อวาบารากูมีพิษภัย
นอยมากเมื่อเทียบกับบุหร่ี และรอยละ 66 เชื่อวา บารากูเปนวัฒนธรรมอาหรับเกาแกที่ไมมี
อันตราย 

 
ผลการศึกษาในเชิงคุณภาพมีดังน้ี พฤติกรรมการบรโิภคบารากูเปนการบริโภค

ผลิตภัณฑยาสูบแบบ multiple tobacco product consumption เน่ืองจากผูสูบบารากูเปนผูสบู
บุหร่ีอยูกอนแลว ปจจัยที่มีผลตอการสูบคือ อิทธิพลเพื่อน (peer influence)  ปจจัยที่สงเสริมการ
แพรระบาดของบารากูคือ ความเชื่อลวง (myth) 17 ประการ ที่สําคัญคือ ความเชื่อที่วาบารากู
เปนผลไม บารากูไมมีนิโคติน บารากูไมมีโทษ ปจจัยที่มีผลตอการสบูคือ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
ที่นําไปสูการสูบบารากู ปจจัยดานพฤตกิรรมเสี่ยง คือ การดื่มสุราและการเทีย่วกลางคืนตาม
สถานบันเทิง กลุมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง คือมีการดื่มสุรา ไปเที่ยวรานสุราและสถาน
บันเทิงยามกลางคืน มีการสูบบารากูในปริมาณสูงเชนกัน ปจจัยเสริมคือ การเขาถึงบารากูที่งาย 
การใหความหมายกับบารากูมีความแตกตางกันระหวางเพศ กลุมผูสูบเพศชายใหความหมาย
กับบารากูในทางบวกในดานการเปนผลติภัณฑยาสูบเพ่ือสันทนาการ กลุมผูสูบเพศหญิงให
ความหมายกบับารากูในดานบวกในดานการเปนผลติภัณฑยาสูบทีเ่หมาะสมกับเพศหญิง กลุมผู
สูบบารากูมีทัง้กลุมวัยรุนไทยพุทธและกลุมวัยรุนมุสลมิ กลุมวัยรุนมุสลิมมีประวัติการสบูในอายุ
นอย เฉลี่ยเริม่ตนสูบที่อาย ุ 12 ป มีแบบแผนการสูบที่แตกตางจากกลุมไทยพุทธ คือ สูบบอย 
สูบอยางเปดเผยโดยครอบครัวและชุมชนรับรูรวมทั้งเปดโอกาส เชื่อวาการสูบบารากูเปน
วัฒนธรรมที่สัง่สมกนัมาและเปนสิ่งไมอันตราย การคาบารากูในกรุงเทพมหานครมีลักษณะ
เปดเผยสูงและผูประกอบการทําการคาอยางเสรี  ไมมีการปราบปรามหรือมีขอจํากัด มีแหลง
จําหนายบารากูอยู 4ประเภทใหญๆ คือ 1 รานสุรา ผับบาร  2 แหลงชอปปง  3 ตลาดนัด แผง
ลอย 4  ชองทางอินเตอรเนต  
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Abstract 

 
The Study of Marketing Strategies and Consumption of “Hookah” 
Tobacco among Thai Adolescents has three objectives; 1) to study the 
consumption of hookah among Thai adolescents living in Bangkok and 
suburban areas and examine hookah marketing mix (4Ps) 2) study hookah 
smoking problems and factors which support hookah consumption and 3) 
surveillance on hookah use. The design of this study was cross-sectional 
and was a qualitative study. Total participants was 783, consisting of 217 
participants in qualitative section and 566 in quantitative section. 
Participants consisted of 3 education levels; 36.1% of pre-university 
students, 10.9% of vocational students and 52.9 % of university students.  
 
The overall findings showed that 81% were familiar with hookah and 
34% were regular smokers of both hookah and cigarette, among these, 
another 15% wanted to try hookah. Alcohol outlets were primary source 
of hookah information and 57% knew hookah are sold or serviced in 
alcohol outlets. The average frequency of smoking was once a week, 90% 
smoked with friends, paid 201 up to 300 Baht for a pot, 88% knew where 
and how to buy hookah pot (cost started from 1,500 BHT) and hookah 
tobacco (cost started from 300 BHT per box) and 90% admitted hookah 
was popular among teenagers. Favourite places to smoke hookah were 
alcohol outlets and alcopop shops. It was found out that drinking  or 
visiting alcohol venues increased hookah smoking, 51% decided to have 
a smoke if alcohol outlets were near. For hookah myth, 47% believed 
hookah was not addictive, 62% believed smoking hookah was a personal 
pleasure and harmless, 69% believed the most suitable occasion to smoke 
hookah was in a party, 44% believed hookah was herbal, 68% believed it 
was made from fruit, 56% said hookah was less toxic than cigarette and 
66% believed hookah was centuries-old Arabian culture which was 
harmless. 
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The result also showed that hookah smokers in this study are multiple 
tobacco product consumers. The most important factor was peer 
influence, supporting factors are 17 myths involving hookah such as 
hookah is nicotine-free and harmless, risk factors are drinking and 
cigarette-smoking behaviour which increased hookah consumption. 
Health risk behaviours among hookah smokers were drinking, visiting 
alcohol venues and easy access to hookah service. Males and females had 
different perception toward hookah, males smoked hookah as a 
recreational activity which accompany drinking behaviour whereas 
females believed hookah was appropriate for females because hookah 
was better than cigarette. Among Thai smokers, we found both Buddhist 
and Islamic adolescents smoked. Islamic adolescents exposed to more 
risk than Buddhist adolescents since Islamic communities and families 
openly accepted hookah smoking as a social gathering and as a tradition, 
thus Islamic adolescents more frequently smoked hookah, their onset 
smoking age was 12 years old. Although illegal, hookah trade flourished 
in Thailand and access to both service and sales was easy. There were 4 
trading places where hookah service and sales can be found; 1) alcohol 
outlets 2) shopping centers 3) market fairs and 4) through the internet.  
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         บทสรุปผูบริหาร 
 

ปจจุบัน บุหร่ีไมใชสารเสพติดหรือยาสูบชนิดเดียวทีว่ยัรุนบริโภค ยังมียาสูบอีกประเภท
หน่ึงที่ไดรับความนิยมจากกลุมวัยรุนมาเปนเวลาประมาณ 4-5 ปแลวและเปนที่รูจักแพรหลายไม
แพบุหร่ี น่ันก็คือยาสูบประเภท “บารากู”  ที่มาของยาสูบบารากูน้ันมาจากสถานบนัเทิงประเภท
รานสุรา ผับ บาร นําเขามาใหบริการกลุมลูกคาในฐานะความบันเทิงรูปแบบใหม ทาํใหบารากู
กระจายตัวจากสถานบันเทงิ มาสูรานสุราขนาดเล็กรอบสถานศึกษา และมาสูการขายตามตลาด
นัด รวมทั้งทางชองทางอินเตอรเนต ในปจจุบัน บารากูกลายเปนตวัเลือกใหมทีท่ันสมัยกวาบหุร่ี
เน่ืองจากบารากูมีกลิ่นหอม ผูจําหนายโฆษณาวามีกลิ่นรสผลไม ทํามาจากเนื้อผลไมแหง (ตาม
รูปผลไมหนาซองยา)  ไมมีพิษภัยเหมือนบุหร่ี บารากูดีตอสุขภาพเพราะชวยลางพิษหรือ “ดี
ทอกซ” ชวยฟอกปอด ทาํใหสมองแจมใส เชื่อวากลิ่นของบารากูเปนสุวคนธบาํบัด 
(aromatherapy) เชื่อวาบารากูไมใชบุหร่ี บารากูเปนวัฒนธรรมอาหรับโบราณ สูบบารากูแลว
สรางภาพลักษณได บารากูถูกกฎหมาย ไมมีพิษภัย ไมใชยาสูบเหมือนบุหร่ีเพราะมีกลิ่นผลไม 
และเชื่อวาไมมีนิโคตินเหมือนบุหร่ี หรือถามี ก็นอยกวาบุหร่ี  ดังน้ัน จึงไมมีการสูบแลวติด
เหมือนบุหร่ีหรือจะเปนโรคเหมือนบหุร่ี เหลานี้ เปนความเชื่อที่สนับสนุนการแพรหลายของบาระ
กู ทําใหวัยรุนและผูหญิงหันมาสูบบารากู รวมทั้งเปนความอยากลองดวย บารากูเปนปญหาใหม
ที่ทาทายความพยายามจากภาครัฐในการลดและควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งน้ีน้ันเพ่ือศึกษาปญหายาสูบประเภทบารากูในกลุม

ผูบริโภควัยรุนในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ศึกษาพฤตกิรรมการบริโภค ศึกษาสวน
ประสมทางการตลาด (4P) ของสินคายาสูบประเภทบารากูทั้งในดานตัวผลิตภัณฑการเปนยาสูบ
รูปแบบใหม (product) ชองทางการจัดจําหนาย (place) ชองทางและรูปแบบการใหบริการ ราคา 
(price) และการสงเสริมการขาย (promotion) การโฆษณาชวนเชือ่ ศึกษาความเชื่อและอ่ืนๆที่
สนับสนุนการบริโภค การใหความหมายตอสินคายาสบูประเภทบารากู ทัศนคติ โดยศึกษาทั้งใน
กลุมที่สูบบารากู กลุมสูบบุหร่ี กลุมที่สูบทั้งสองประเภทและกลุมที่ไมสูบยาสูบประเภทใดเลย 
เพ่ือเปรียบเทยีบและวิเคราะหปจจัยหรืออิทธิพลใดที่มีผลตอการสูบและการไมสูบ อันจะเปนการ
นําไปสูการคนหาการใชแรงจูงใจที่เหมาะสมในการสรางการตระหนกัรูตอบารากูสาํหรับสังคม
และกลุมประชากรวัยรุนทีเ่ปนกลุมเสี่ยง รวมทั้งเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของบารากู
กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งน้ี แบงเปนสามกลุมเปาหมายคือ 1) กลุมเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 2) กลุมเยาวชนระดับสายอาชพี  3) กลุมวัยผูใหญตอนตนคือ กลุม
ระดับอุดมศึกษาปที่ 1-4 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากกลุมตวัอยาง
รวมทั้งสิ้น 783 ราย แบงเปนกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ 217 ราย เชิงปริมาณ 566 ราย เครื่องมือ
ที่ใชประกอบไปดวย แบบสอบถาม การสํารวจอยางมีโครงสราง การสัมภาษณกลุม การ
สัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณอยางมีสวนรวมและไมมีสวนรวม และ การทํา Home visit  
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ผลการวิจัยสรปุได ดังน้ี 
 
ขอสรุปเชิงปริมาณ  
 

พบวา กลุมตัวอยาง มีความรูจักและมพีฤติกรรมการใชสารเสพตดิหลายประเภท คือ 
ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล สูบบุหร่ี สูบบุหร่ีชูรส สูบกัญชา เสพยาบา เสพยาไอซ เสพยาอี  

  
ในสวนของบารากู พบวา รอยละ 81 รูจักบารากู ในจํานวนนี้ รอยละ 34 สูบบารากู

ประจํา  และเปนผูสูบบุหร่ีมากอน และในจาํนวนผูรูจักบารากู รอยละ 15 อยากทดลองสูบ 
แหลงขอมูลทีท่ําใหรูจักบารากูมากที่สุดคือรานสุรา รองลงมา คือ รับรูเรื่องบารากูจากเพื่อน รอย
ละ 57 ทราบวามีบารากูจําหนายในรานสุรา คาใชจายในการสูบอยูที่ 201-300 บาท เฉลีย่มีการ
สูบอาทิตยละ 1 ครั้ง เพ่ือนเปนบุคคลที่ชกัชวนใหลองมากที่สุด รอยละ 90 สูบกบัเพ่ือน และรอย
ละ 90 ยอมรับวา บารากู เปนสารที่วัยรุนชอบลอง รอยละ 88 ทราบสถานที่ซ้ือเตาและตัวยาและ
ตนเองสามารถซื้อหาได สถานที่ๆนิยมสบูบารากูมากที่สุดคือ รานสุรา รองลงมาคือรานเหลาปน 
สอดคลองกับขอมูลที่พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 53 นิยมใชเวลาวางที่รานสุรา วาระโอกาสที่ทาํ
ใหเกิดการสูบมากที่สุดคือ การไดด่ืมสุรา  รอยละ 51 ตัดสินใจไปสูบเม่ือมีรานสุราอยูใกลที่พัก 
ในสวนความเชื่อเกี่ยวกับบารากู รอยละ 47 เชื่อวาบารากูไมเสพตดิ รอยละ 62 เชื่อวา การสูบ
บารากูใหความสุข เปนเรื่องสวนบุคคลและไมทําใหคนอ่ืนเดือดรอน รอยละ 69 คดิวา โอกาสที่
เหมาะสมในการสูบคือการจัดปารตี้ รอยละ 44 เชื่อวาบารากูเปนสมุนไพร รอยละ 68 เชื่อวา ทํา
จากผลไม รอยละ 56 เชื่อวาบารากูมีพิษภัยนอยมากเมื่อเทียบกับบุหร่ี และรอยละ 66 เชื่อวา 
บารากูเปนวฒันธรรมอาหรับเกาแกที่ไมมีอันตราย ในดานการจําหนายและไดมานั้น พบวา ผูซ้ือ
บารากูที่อายุต่ํากวา 18 ป ก็สามารถซื้อหาบารากูไดจากผูขาย รวมไปถึงการซื้อหาบุหร่ีและบหุร่ี
ชูรสดวยเชนกนั เหตุผลลําดับแรกในการทดลองสูบคือ ความอยากลองอยากรู รองลงมา คือ ทํา
ตามเพื่อนชักชวน และพบวา ผูสูบจํานวนรอยละ 46 มีลักษณะเปนผูสูบผลติภัณฑยาสบูซํ้าซอน 
(multiple tobacco product consumer) คือ สูบทั้งบุหร่ีและบารากู 
 
ขอสรุปเชิงคณุภาพ 
 
 กลุมตัวอยางในเชิงคุณภาพ แบงเปน กลุมที่สูบบารากู (heavy smoker) จํานวน 20 
ราย  กลุมสูบเปนครั้งคราว/กลุมทดลองสบู จํานวน 71 ราย กลุมสูบหนักที่ทําการ Home visit 
จํานวน 3 บาน กลุมที่ไมสูบ (non-smoker) จํานวน 80 ราย และ กลุมที่นับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึง
พบวาเปนกลุมที่มีการสูบบารากูในบริบททางประเพณแีละศาสนา แตกตางจากกลุมอ่ืนๆ 
จํานวน 23 ราย 
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แบบแผนการสูบบารากู (smoking pattern) ของกลุมตวัอยางพบวา มี 4 แบบแผน คือ  
1) สูบหนักหรือสูบประจํา 2) สูบเปนครั้งคราว 3) เริ่มระยะทดลองสบู/อยากทดลองสูบ  
และ 4) ทดลองสูบแลวเลิก พบวา ผูสบูมีพฤติกรรม multiple tobacco product consumption 
ซ่ึงผูสูบมีเหตผุลในการรองรับพฤติกรรมการสูบผลติภัณฑยาสูบแตละประเภท กลาวคือ การสบู
บุหร่ีน้ันเปนสิง่ปกติสําหรับชีวติประจําวันที่เลิกไมได สวนการสูบบารากูน้ันเปนการคลายเครยีด 
ผอนคลาย เน่ืองจากกลิ่นหอม เพ่ือการสังสรรคสนทนาในกลุมเพ่ือนฝูง เพ่ือความแปลกใหม 
และเพื่อเสริมกิจกรรมในวงสุรา ในกลุมผูสูบหญิงน้ัน พบวา มีพฤตกิรรมทั้งสูบบหุร่ีและสูบบารา
กู และมีกลุมที่สูบเฉพาะบารากูแตเพียงอยางเดียว โดยมีเหตุผลรองรับการสูบบารากูอยางเดียว
โดยไมสูบบุหร่ี คือ ไมตองการมีภาพลักษณของหญิงสูบบุหร่ี และเชื่อวา บารากูเหมาะกบัเพศ
หญิงมากกวาบุหร่ี เน่ืองจาก กลิ่นหอม เปนผลไม ไมเสพติด บรรจุภัณฑและอุปกรณสวยงาม 
ราคาแพง สรางภาพลักษณได ในดานความเชื่อที่สนับสนุนการบริโภค พบวา มีความเชื่อลวง 
(myth) 17 ประการ ดังน้ี 1) บารากูเปนผลไม 2) บารากูเปนสมุนไพร 3) บารากูทํามาจากผลไม 
เพราะใหกลิ่นรสของผลไม 4) บารากูเปนวัฒนธรรมอินเดียและตะวนัออกกลางที่เกาแก จึงไมใช
สิ่งอันตราย 5) บารากูไมใชบุหร่ี จึงไมเสพติดเหมือนบุหร่ีและไมมีโทษเหมือนบุหร่ี 6) บารากูไม
มีนิโคตินเพราะทํามาจากผลไม 7) บารากูมีกลิ่นรสหอมหวานชวนสบู เปนอโรมาประเภทหนึ่ง 
8) บารากูดีกวาบุหร่ี 9) บารากูลางพิษได เปนการดีทอกซ 10) บารากูสูบแลวผอมได เพราะทํา
ใหไมหิวอาหาร 11)นํ้าในหมอสูบกรองพิษได 12) บารากูมีจําหนายทั่วไป ไมใชสิ่งผิดกฎหมาย 
13) บารากูสบูแลวไมติด 14) บารากูสบูแลวผอนคลาย 15)บารากูมีควนัเบา ไมเจ็บคอ 16) บา
รากูไมใชบุหร่ี 17) บารากูเหมาะกับผูหญิง    
 
 การใหความหมาย/ทัศนคตติอบารากู พบวา กลุมผูสบูมีการใหความหมายและทศันคติ
ตอบารากูในทางบวก และกลุมผูสบูตางเพศ ตางศาสนา มีการใหความหมายและทศันคติที่
ตางกัน กลุมผูสูบเพศชายใหความหมายกับบารากูในทางบวกในดานการเปนผลิตภัณฑยาสบู
เพ่ือสันทนาการ เน่ืองจาก กลุมผูสูบเพศชายใชบารากูอยางมีวาระและโอกาส คือ ใชสูบเม่ือ
รวมกลุมกับกลุมเพ่ือน ใชสูบเม่ือไปด่ืมกับกลุมเพ่ือนที่รานสุรา หรือใชสูบเม่ืออยูกับกลุมเพ่ือน 
กลุมผูสูบเพศหญิงใหความหมายกับบารากูในดานบวกในดานการเปนผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับ
เพศหญิง เปนผลิตภัณฑสงเสริมภาพลักษณของหญิงผูสูบวานําสมยั มีเสนหทางเพศ กลุมผูสบู
มุสลิมเพศชายใหความหมายกับบารากูในเชิงบวกในดานการเปนวฒันธรรมกลุมศาสนาและ
วัฒนธรรมชมุชน โดยมีทัศนคติวา บารากูเปนสิ่งที่มีมาคูกันกับชุมชนมุสลิมในประเทศไทยมาชา
นาน พบวา กลุมมุสลิมเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการเปนผูสบูหนัก 
 

ปจจัยที่มีผลตอการสูบ คือ 1) อิทธิพลเพื่อน (peer influence) 2) การเขาถึงบารากูที่
งาย (easy access) 3)แหลงจําหนายที่มีมากและพบเห็นงาย  4) โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับบา
รากู 5) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ปจจัยที่มีผลตอการไมสบู คือ 1) ไมมีพฤติกรรมสูบบุหร่ี  
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2) ไดรับขอมูลพิษภัยบารากูมากอนลวงหนา  3) ไมมีพฤติกรรมเที่ยวกลางคนืหรือ
เที่ยวรานสุรา  4)มีความคาดหวังในชีวติการเรียนสูง 5) เลือกกลุมเพ่ือนที่คบ  6) มีภาวะแหง
ตนสูง (self-efficacy) 7)มีสิ่งทดแทนในเวลาวางที่กนิเวลามาก  8) อิทธิพลของศาสนา 9)
อิทธิพลบิดามารดา 10) ขาดการเขาถงึบารากู (no access) 11) ทัศนคติดานลบที่มีตอบารากู  
12) มีความรูเทาทนัโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกบับารากู   การเปลี่ยนแปลงของบารากูใน
ประเทศไทยพบวามีสี่ระยะ ระยะที่หน่ึงคือ ชวงเริ่มตน โดยมาจากการนําบารากูเขามาใหบริการ
ลูกคาตะวันออกกลางในรานอาหารยานนานาและสุขมุวิท ระยะทีส่อง คือ ระยะเริ่มตน พ.ศ. 
2547-2548 สื่อมวลชนและธุรกิจบารากู ตางก็เปนผูแพรกระจายความนิยมในบารากู โดยเริ่มมา
จากผูประกอบการรานสุราและสถานบันเทิงในยานกลางคืนตางๆ เชน ถนนขาวสาร ระยะที่สาม 
คือ ระยะแพรกระจาย พ.ศ. 2549-2550 โดยแพรกระจายไปสูรานสุรารอบสถานศกึษา รานเหลา
ปนและอ่ืนๆ ระยะที่สี ่คือ ระยะระบาดเปนสินคามวลชน พ.ศ. 2550-2551 เปนระยะที่บารากู ทั้ง
อุปกรณและตวัยา กระจายสูการคาปลกีในทองตลาด ผูสูบสามารถหาซื้ออุปกรณไดเองโดยไม
จําเปนตองใชบริการในรานสุราหรือสถานบันเทิงเหมือนกอน และอุปกรณมีราคาถูกลงมาก 
รวมทั้งหาซื้อไดในหลายแหลง ระยะที่หา: ระยะถดถอยและเปลีย่นแปลง พ.ศ. 2551-2552 เปน
ระยะทีบ่ารากูมีการเปลี่ยนแปลงสูงในหลายๆดาน เน่ืองจากเริ่มมีกระแสการปราบปรามบารากู
จากภาครัฐ รวมทั้งมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 หามการสูบบุหร่ีในผับบารและ
สถานบันเทิงที่มีเครื่องปรับอากาศ ทําใหรานสุราและสถานบันเทิงหลายรานงดการใหบริการบา
รากูในรานหรือตองเก็บเตาบารากูออกจากชั้นวางโชว ทําใหบารากูหายไปจากกระแสนิยม แต
หลบออกจากที่สาธารณะไปสูบานพักอาศัย ระยะที่หก: ระยะกลับมาใหม พ.ศ. 2552-2553
หลังจากกระแสการปราบปรามบารากูลดลง ทําใหรานสุราและสถานบนัเทิงเริ่มนําบารากูกลับมา
ใหบริการใหม กระแสความนิยมบารากูไดขยายไปยังตางจังหวัดใกลเคยีงกรุงเทพมหานครอีก
ดวย การคาบารากูเริ่มลุกลามขยายวงคาปลีกมากขึ้น 
 
 สวนประสมทางการตลาดของบารากู: 6 P  1) Product การสรางความสําเร็จในเชิง
การตลาด (marketing success) ของสินคาบารากูน้ัน พบวา มาจากปจจัยทางดานตัว
ผลิตภัณฑ 3 ประการ คือ Product innovation หรือ ความสมัยใหม Product variation หมายถึง 
ความหลากหลายในตัวผลติภัณฑ  Product differentiation หมายถึง การสรางความแตกตาง
ใหกับตวัผลติภัณฑ บารากูเปนสินคาที่ถกูสรางใหตางจากบุหร่ี 2) Price กลยุทธราคา การคา
บารากูมีกลยทุธการวางราคาไว 2 กลยทุธคือ ในระยะแรกของการเขาตลาด การคาบารากูในยุค
แรกใชกลยทุธแบบ price skimming  และในยุคตอมาจนถึงปจจุบัน การคาบารากูใชกลยทุธ  
penetration pricing เพราะอยูในยุค price war 3) Place กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 
กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนายของการคาบารากูน้ัน มีชองทางการจัดจําหนาย 8 ชองทาง 
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4) Promotion กลยุทธดานการสงเสริมการขาย การคาบารากูมีการสงเสริมการขายทั้งแบบ
สื่อสารผานบุคคล (individual communication) และสือ่สารผานมวลชน (mass 
communication) 5) Policy นโยบาย นโยบาย/กฎหมายที่สรางอุปสรรคตอบารากู คือ
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที่ 18 นโยบาย/กฎหมายที่ควรสงเสริมและแกไขเรงดวน คือ
กฎหมายที่ควบคุมดานอุปกรณบารากู คือ เตา 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ บารากูถือเปนสินคายาสบู (tobacco product) แตการคา
บารากูกลับเปนไปอยางเปดเผยและเสรีในหลายๆแหลง การปราบปรามการคาบารากูตามแหลง
คาเหลานี้ควรมีการดําเนินการอยางเขมงวดและจริงจัง ควรมีการเขาถึงกลุมหญิงวัยรุนเพ่ือ
สื่อสารคัดคานความเชื่อลวง กลุมผูสูบวัยรุนมุสลิมเปนกลุมเสี่ยงที่นาเปนหวง หนวยงานที่
เกี่ยวของ ควรมีการสื่อสารทําความเขาใจกับผูปฏิบตัิงานดานศุลกากรนําเขา ณ สนามบิน ใน
หัวขอการเสียภาษีปากระวางสินคาประเภทยาสูบ 
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    Executive Summary 
 
Tobacco smoking among Thai adolescents nowadays includes hookah or waterpipe 
smoking. Waterpipe has been popular among Thais adolescents for 4-5 years. In Thai 
setting, waterpipe first came from alcohol venues, pubs and bars which brought 
waterpipe as a new entertainment for customers, later, waterpipe spread out into 
public and gained more popularity among adelescents and women. Today, waterpipe 
smoking is common and can be purchased in markets, in the internet and in alcohol 
outlets around university areas where adolescents congregate. Waterpipe smoking has 
been recognized as a better alternative than cigarette because of its fruity flavour and 
popular beliefs. There are widespread but unsubstantial beliefs held by Thai waterpipe 
smokers, these beliefs are; waterpipe tobacco is made from real fruit thus has no 
harm, it is good for health because it can detoxify bodily toxin, helps boost up the 
brain and is aromatherapy. Waterpipe is not cigarette and is Arabian culture which is 
harmless, smoking waterpipe can create a good image of smoker because it is 
expensive and better than cigarette, waterpipe is legal and is nicotine free, thus, 
smoking waterpipe does not damage health. These unsubstantial beliefs have long 
been supported by advertising, propaganda and from waterpipe vendors which, in 
turn, facilitates waterpipe trade in Thailand and induces young and female smokers. 
Waterpipe is a new threat challenging Thailand’s efforts and concerns about the 
increasing harm of new tobacco products. 

 
The Study of Marketing Strategies and Consumption of “Hookah” Tobacco among 
Thai Adolescents has three objectives; 1) to study the consumption of hookah among 
Thai adolescents living in Bangkok and suburban areas and examine hookah 
marketing mix (4Ps) 2) study hookah smoking problems and factors which support 
hookah consumption and 3) surveillance on hookah use. The design of this study was 
cross-sectional and was a qualitative plus quantitative study. Total participants was 
783, consisting of 217 participants in qualitative section and 566 in quantitative 
section. Participants consisted of 3 education levels; 36.1% of pre-university students, 
10.9% of vocational students and 52.9 % of university students. Research tools 
included questionnaire, survey, participative observation, focused-group interview, in-
depth interview and home visit.  
 
Quantitative Result 
 
The quantitative findings showed that 81% were familiar with hookah and 34% were 
regular smokers of both hookah and cigarette, among these, another 15% wanted to 
try hookah. Alcohol outlets were primary source of hookah information and 57% 
knew hookah are sold or serviced in alcohol outlets. The average frequency of 
smoking was once a week, 90% smoked with friends, paid 201 up to 300 Baht for a 
pot, 88% knew where and how to buy hookah pot (cost started from 1,500 BHT) and 
hookah tobacco (cost started from 300 BHT per box) and 90% admitted hookah was 
popular among teenagers. Favourite places to smoke hookah were alcohol outlets and 
alcopop shops. It was found out that drinking or visiting alcohol venues increased 
hookah smoking, 51% decided to have a smoke if alcohol outlets were near. For 
hookah myth, 47% believed hookah was not addictive, 62% believed smoking hookah 
was a personal pleasure and harmless, 69% believed the most suitable occasion to 
smoke hookah was in a party, 44% believed hookah was herbal, 68% believed it was 
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made from fruit, 56% said hookah was less toxic than cigarette and 66% believed 
hookah was centuries-old Arabian culture which was harmless..  
 
Qualitative Result 
 
Participants in the qualitative part consisted of 1) 20 heavy smokers 2) 71 temporary 
smokers 3) 3 homes to visit  4) 80 non-smokers and 5) 23 Islamic smokers. There are 
4 patterns of smoking;  1) heavy or regular smoking 2) casual smoking 3) at the 
beginning stage of trial and 4) quit smoking. The result also showed that hookah 
smokers in this study are multiple tobacco product consumers who switch between 
several tobacco products and have different use between each tobacco product. For 
multiple tobacco product users, cigarette is regarded as a daily routine and daily 
consumption but watepipe is for pleasure smoking, for relaxation, for entertaining 
friends and can be used as accompany alcohol drinking. For female smokers, we 
found 2 groups of female smokers, one group smoke both cigarette and waterpipe 
while another group chose to smoke waterpipe only because they did not want to have 
a bad look of smoking cigarette and believed waterpipe was proper for females 
because of its aromatic flavour and is not addictive. Females were attracted to 
waterpipe because of its oriental and exotic look and its fruit flavoured tobacco. There 
are 17 unsubstantial myths which support the epidemic of waterpipe in Thai setting; 
1) waterpipe tobacco is real fruit 2) waterpipe tobacco is herbal 3) waterpipe has 
fruity aroma because it is made from real fruit 4) waterpipe is centuries-old Indian or 
Arabian culture which is harmless 5) waterpipe is not addictive like cigarette and is 
harmless 6) waterpipe is nicotine-free because it is made from fruit 7) waterpipe is 
aromatherapy 8) waterpipe is better than cigarette 9) waterpipe can help detoxify 
toxin 10) smoking waterpipe can help loose weight 11) the water in the waterpipe 
bowl can help absorb toxin or any chemical if there is any in waterpipe tobacco 12) 
waterpipe is legal 13) waterpipe is not addictive 14) smoking waterpipe is a relaxation 
15) the puff from waterpipe smoking is softer than cigarette 16) waterpipe is not 
cigarette and 17) waterpipe is suitable for women. 
 
Attitude and beliefs about waterpipe differed among genders and religious groups. 
Males have positive attitude toward waterpipe, regarding waterpipe as a pleasureable 
recreational activity and used waterpipe when gathered with friends or smoked when 
drink with friends. Females also have positive attitude toward waterpipe, believing 
waterpipe is suitable for women and smoking waterpipe can create sexual appeal for 
smokers and lead to the image of being fashionable women. For Islamic group, 
smokers have religious and traditional attitude toward waterpipe, regarding waterpipe 
as Islamic tradition. It is revealed that Islamic adolescent group is exposed to more 
health risks from frequent waterpipe use. Important factors in waterpipe smoking 
were 1) peer influence 2) easy access to waterpipe purchase or service 3) false claims 
and advertising on waterpipe 4) abundant waterpipe services and 5) cigarette smoking 
which can facilitate waterpipe smoking. Among non-smokers, it was revealed that 
there were 12 factors which detained them from waterpipe smoking, these factors 
were; 1) non-smokers have no cigarette smoking behaviour 2) they have some 
information on waterpipe about its health damaging effects 3) they do not visit 
nightclubs or night entertainments which service waterpipe 4) students who do not 
smoke were found out to have more academic ambition 5) they selectively and 
carefully choose their friends 6) they have a higher level of self-efficacy 7) they were 
occupied in some extra activities which took more time 8) religious influence 9) 
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parental influence 10) no access to waterpipe service 11) negative attitude on 
waterpipe and 12) they disbelieved false claims and propaganda about waterpipe.   
 
Trends in waterpipe use in Thailand have gone through 6 stages;  
Stage 1) the beginning: waterpipe was serviced to Middle East tourists in restaurants 
and cafes in Soi Nana and Sukhumvit areas. 
Stage 2) the year 2004-2005: waterpipe vendors and the press propagandized 
waterpipe, made it known to Thai nightclub visitors around the area of Khao San 
Road. 
Stage 3) the year 2005-2006: waterpipe spread out to smaller alcohol venues around 
university areas and became popular. 
Stage 4)  the epidemic year 2006-2007: waterpipe went into retail trade and could be 
purchase easily in markets, its price became cheaper. 
Stage 5) regression year 2007-2008: waterpipe smoking was deterred because the 
government put a stringent control on tobacco smoking….. announced …..but the 
scene changed to home smoking. 
Stage 6) coming back in 2009-2010: the stringent measures were dropped, therefore, 
waterpipe made a come back in pubs and in alcohol outles as previously had been. 
Moreover, it moved to other provinces around Bangkok and there has been easier 
access to hookah service and purchase. 
 
Marketing mix (5Ps) in waterpipe phenomenon in Thailand are; 
1 Product: marketing success of waterpipe came from 1)  Product innovation 2) 
Product differentiation. Waterpipe was positioned as a safer and healthier alternative 
than cigarette, thus made it more appealing to smokers. 
2) Price: during the first stages of waterpipe trend, the price strategic was price 
skimming, setting the price as high as the consumers could afford to make it more 
appealing and fascinating. Today, waterpipe strategy is  penetration pricing, price is 
decreased to make it more affordable,  because of the price war.  
3)Place: waterpipe trading channels were found to be 8 different channels.  
4)Promotion: waterpipe trade was promoted through individual communication and 
mass communication  
5)Policy: policy which practically proved to deter waterpipe smoking was the 
Ministerial Regulation which prohibited smoking in pubs and bars. However, there 
must be strong measure to curb the sales of waterpipe pots also. 
 
Recommendations from this study are; 1) waterpipe tobacco is a tobacco product but 
waterpipe tobacco trade and service are freely available in many places such as in 
markets where waterpipe tobacco, pots and charcoals can be easily purchased. There 
must be a prohibition and control on this illegal trade. 2) young female smokers are 
another risk group who tend to be misled by false claims, health warnings must be 
communicated to this group 3) related agencies such as TRC or ThaiHealth should 
provide a full document on waterpipe as illegal tobacco product to officials working 
at airport customs to filter imported waterpipe. 
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คํานํา 
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บุหร่ีหรือไมมีนิโคตินและทารเหมือนบุหร่ี แตทํามาจากเปลือกผลไม ซ่ึงทําใหวัยรุนจํานวนมาก
รวมทั้งผูหญิงเชื่อและกลาทีจ่ะลองบารากู ขอเท็จจริงคือ บารากูมีนิโคตินเชนเดียวกับบุหร่ี 
เน่ืองมาจากทําจากใบยาสูบเหมือนกัน โฆษณาชวนเชื่อน้ีไมไดมีเพียงประการเดียวแตมี
มากมายที่ถูกนํามาใชกลาวอางอิงเพ่ือคาบารากู เม่ือผูบริโภคเชื่อและนําไปพดูปากตอปาก ก็
กลายเปนความเชื่อที่ฝงรากลึกไปได อาจกลาวไดวา การคาบารากูน้ันเติบโตไดดวยโฆษณา
ชวนเชื่อและการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือกลาวขอเท็จจริงไมหมด นับวา เปนการลวงผูบริโภคได
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ดร.ศรีรัช ลาภใหญ  บทท่ี 1 

   บทท่ี 1 
        ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

ปจจุบัน พฤติกรรมการสูบบุหรี่กลายเปนพฤติกรรมที่พบเห็นไดแพรหลายในกลุมวัยรุน
และเยาวชนไมวาจะเปนเยาวชนหญิงหรือชาย โดยเฉพาะในกลุมนักศึกษาอุดมศึกษา จากการ
สํารวจของสํานักวิจัยเอแบคโพลลที่ทําการสํารวจนิสิตนักศึกษาจํานวน 4,485 คน จาก 36 
สถาบัน พบวามีพฤติกรรมสูบบุหรี่รอยละ 11.8 และในจํานวนนี้รอยละ 12 สูบมากกวา 10 มวน
ตอวัน  
 
ตารางที่ 1 จํานวนผูสูบบุหรี่ในกลุมประชากรอายุตางๆ  
 

อายุ (ป) ชาย หญิง จํานวน (คน) 
15 – 18 189,850 12,659 202,509 
19 – 24 921,221 25,616 946,837 
25 – 40 3,600,977 131,265 3,732,242 
41 – 59 3,256,445 243,557 3,500,002 

> 60 1,047,441 106,453 1,153,894 
รวม 9,015,934 519,550 9,535,484 

 
        ที่มา: www.thaihealth.or.th, 2551 

 
จากตารางจะเห็นไดวา จํานวนและอัตราผูสูบบุหรี่กลุมอายุ 15–18 ป ในเพศชายนั้นมีผู

สูบ 189,221 คน คิดเปนอัตรารอยละ 8.32 เพศหญิง 25,616 คน คิดเปนอัตรารอยละ 0.56 อายุ
เฉลี่ยของเพศชายในการสูบอยูที่อายุ 18.18 ป สวนเพศหญิงอายุ 19.91 ป เฉลี่ยแลววัยรุนใน
กรุงเทพมหานครสูบบุหรี่เมื่อมีอายุเฉลี่ยแลวที่ 18.25 ป ซึ่งในวัยดังกลาวนี้คือวัยนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษานั่นเอง เหตุผลในการสูบคือความอยากลอง อยากรูอยากเห็น การเลียนแบบ
กลุมเลียนแบบเพ่ือน และการรูไมจริง (“วัยรุนกับบุหรี่”,http://www.backtohome.org/auto 

pagev4/ TopicPk,2551) ซึ่งนอกจากการสูบบุหรี่แลว กลุมวัยรุนยังเปนกลุมที่มีพฤติกรรม 
เสี่ยงอ่ืนๆ อีกหลายพฤติกรรม หนึ่งในพฤติกรรมเสี่ยงนั้น คือ การสูบบารากู 

http://www.thaihealth.or.th
http://www.backtohome.org/auto
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จากสถานการณในปจจุบัน บุหรี่ไมใชสารเสพติด หรือยาสูบชนิดเดียวที่วัยรุนบริโภค  
ยังมียาสูบอีกประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากกลุมวัยรุนมาเปนเวลาประมาณ 4-5 ปแลว  
และในขณะนี้วัยรุนรูจักแพรหลายไมแพบุหรี่ นั่นก็คือ ยาสูบประเภทที่กลุมเยาวชนเรียกวา   
“บารากู”  “บาระกู” “บาละกุ” หรือ “บารากุ” (เนื่องจากมีคําเรียกหลายคําที่ออกเสียงตางกัน ใน
ที่นี้ จะใชคําวา “บารากู”) หรือที่คนไทยรูจักกันในนามเดิมวา “มอระกู” วาเปนยาสูบของชนชาติ
ตะวันออกกลางซึ่งเปนการสูบยาสูบตามวัฒนธรรมประเพณีของชนชาติอาหรับแตเดิมซึ่ง        
มีลักษณะแตกตางจากยาสูบของชาติตะวันตกไมวาจะเปนบุหรี่ซิกาแรต หรือไปป เนื่องจาก
ยาสูบบารากูนี้ไมไดมีลักษณะเปนมวนแตเปนยาเสนแบบเปยกที่ตองใชกรรมวิธีในการเผา      
ตัวแผนยาสูบในภาชนะพิเศษใหควันลอยข้ึนมาตามภาชนะและผูสูบตองสูบควันที่ผานหมอน้ํา
ข้ึนมาตามทอสูบ (ดังภาพที่ 1) 

 

                                  

                             ภาพที่ 1 เตาบารากู ถายจากรานสุราที่ใหบริการบารากู 
 
ปจจุบัน พบวา การสูบยาสูบแบบนี้ไดกลายมาเปน “แฟชั่น” ที่แพรหลายในกลุมเยาวชน

และวัยรุนที่มาควบคูไปกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา และการเที่ยวสถานบันเทิง ที่มาของ
ยาสูบบารากูนั้นมาจากการที่สถานบันเทิงประเภทรานสุรา ผับ บาร นําเขามาใหบริการ      
กลุมลูกคาโดยเปนความบันเทิงรูปแบบใหมที่ทางรานพยายามดึงดูดใจลูกคาและสราง       
ความแปลกใหม ทําใหบารากูเริ่มมีจําหนายและใหบริการในรานสุราที่ วัยรุนนิยมเที่ยว         
การกระจายตัวของบารากูในประเทศไทย นั้นเริ่มจากรานสุราระดับใหญหรือผับบารชื่อดังยาน 
ใจกลางเมือง หรือรานใหบริการบารากูโดยเฉพาะที่ยาน ตรอกขาวสาร ก็กระจายตัวมาสูรานสุรา
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ระดับเล็กและรานเหลาปนตามยานสถาบันการศึกษา และที่มีบริการในรานสุราหรือสถานบันเทิง
นั้นเนื่องจากการสูบบารากูนั้นไมเหมือนบุหรี่ตรงที่ตองมีภาชนะขนาดคอนขางใหญประกอบ 
การสูบ ซึ่งก็คือตัวเตาที่ เรียกวา “บารากู” (Baraku) และเนื่องจากการสูบบารากูนั้นสามารถ  
สูบจากภาชนะเดียวกันไดหลายคนพรอมกัน จึงเปนความสนุกในกลุมวัยรุนมากกวาในระหวาง
เที่ยวสถานบันเทิง บารากูในปจจุบันจึงกลายเปนตัวเลือกใหมที่ทันสมัยกวาบุหรี่สําหรับเยาวชน 
ผูหญิงและวัยรุนในการเสพสารเสพติด และเนื่องจากบารากูมีกลิ่นหอม ผูขายผูจําหนาย      
ตางพยายามโฆษณาวามีกลิ่นรสผลไม เพราะทํามาจากเนื้อผลไมจริงๆ และไมมีพิษภัย ทําให
วัยรุนจํานวนมากทั้งหญิง และชาย มีความเชื่อที่ผิดและเปนความเชื่อที่สนับสนุนการแพรหลาย
ของบาระกู  
 

เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา บุหรี่ เปนตนเหตุของโรคภัยมากมายรวมทั้งการตายกอน
วัยอันควร (Premature death) และหลังจากที่มีการรณรงคใหความรูเรื่องพิษภัยบุหรี่มายาวนาน
รวมทั้งการหามโฆษณาในทุกรูปแบบ ทําใหวัยรุนและเยาวชน เริ่มตระหนักวา บุหรี่กอโรค    
ภัยสังคมตอตาน มีพ้ืนที่หามสูบเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แตในขณะเดียวกันยาสูบประเภทบารากู      
กลับเปนสารเสพติดที่สังคมและตัวผูสูบเองมองขาม ทั้งๆ ที่บารากูมีพิษภัยมากกวาบุหรี่ถึง      
6 เทาเมื่อเทียบการสูบบารากู 1 ครั้ง กับการสูบบุหรี่ 1 มวน หรือเทากับการสูบบุหรี่ 60 มวน 
เพราะในยาสูบและในควันซึ่งผูสูบตองสูบควันเขาไปนั้นมีคารบอนมอนอกไซด มีสารทาร 
นิโคติน และสารโลหะหนักซึ่งอาจมีปริมาณมากกวาบุหรี่ และปจจุบันยังไมสามารถกําหนด  
หรือควบคุมมาตรฐานของยาสูบบารากูไดเหมือนบุหรี่ ทําใหผูผลิตอาจใสสวนผสมที่ไมมี
มาตรฐานลงไปก็ได (Knishkowy and Amitai, 2005) รวมทั้งการที่ยาสูบบารากูนั้นเปนการ
ลักลอบนําเขาประเทศไทยเพ่ือเลี่ยงภาษี ผูบริโภคจึงไมสามารถทราบไดวายาสูบบารากู         
ที่ตนบริโภคผลิตจากที่ใดและใครเปนผูผลิต มีสวนผสมใดบาง เทากับย่ิงเพ่ิมความเสี่ยง        
ตอผูบริโภคมากข้ึนในการเสพสารที่ไมทราบแหลงผลิต อีกทั้งการสูบบารากูในรานนั้น        
รานจะเปนผูผสมและจัดยาจุดอุปกรณใหผูสูบ การที่รานเปนผูจัดอุปกรณการสูบ และผสมยาเอง
ใหทั้งหมดนั้นเทากับเพ่ิมความเสี่ยงตอความปลอดภัยของผูสูบ เนื่องจากไมสามารถคาดเดา  
ไดเลยวาทางรานจะผสมอะไรลงไปบางในตัวยาสูบที่จัดมาให  

 
นอกจากนี้ กลุมผูสูบเองก็มองขามบารากูวาไมมีพิษภัย รวมทั้งมีความเชื่อที่ผิดวายาสูบ

บารากูดีตอสุขภาพเพราะชวยลางพิษหรือ “ดีทอกซ” รางกาย เปนการฟอกปอด ทําใหสมอง
แจมใส และเชื่อวากลิ่นของบารากูเปนสุวคนธบําบัด (Aromatherapy) ทําใหวัยรุนและเยาวชน 
โดยเฉพาะวัยรุนหญิงหันมาสูบบารากูแทนที่จะสูบบุหรี่ เนื่องดวยตระหนักวาบุหรี่กอโรค และ
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กลุมผูหญิงไมตองการมีภาพลักษณของหญิงติดบุหรี่ จึงสูบบารากูแทน โดยมองวาการสูบบารา
กูนั้น ดูดี โกเก กวาการสูบบุหรี่ รวมทั้งเปนความอยากลองดวย และกลุมวัยรุนเชื่อวา บารากู
ไมใชบุหรี่ บารากูถูกกฎหมาย ไมมีพิษภัยเหมือนบุหรี่ ไมใชยาสูบเหมือนบุหรี่เพราะมีกลิ่นผลไม 
เชื่อวาแผนยาที่ใชสูบทําจากผลไมแหง (ตามรูปผลไมหนาซองยา) ไมมีนิโคตินเหมือนบุหรี ่(ตาม
โฆษณาวา “Nicotine free”) ดังนั้น จึงไมมีการสูบแลว       ติดเหมือนบุหรี่หรือจะเปนโรค
เหมือนบุหรี่ แตกลับดีตอสุขภาพมากกวา วัยรุนบางรายเชื่อวา การสูบบารากูทําใหสมองแจมใส 
ย่ิงสูบกอนชวงสอบก็จะย่ิงดีข้ึนจะทําใหสมองแลน และบางรายเชื่อวาการสูบบารากูชวยเพ่ิม
สมรรถภาพและความตองการทางเพศ ซึ่งลวนเปนความเชื่อที่ผิดทั้งสิ้น เพราะบารากูมีพิษภัย
มากกวาบุหรี่ถึง 6 เทา แตมีการบิดเบือนขอมูลนี้โดยแหลงจําหนายและสื่อมวลชน สวนกลุม
วัยรุนที่สูบบารากูก็เปนผูแพรขอมูลนี้ตอๆ ไปในกลุมเพ่ือนดวยกัน    ทําใหความเชื่อที่ผิดๆ นี้
ขยายวงกวางไปเรื่อยๆ โดยจากการสํารวจเบ้ืองตนของผูวิจัย       (Pilot study) ในชวงปดภาค
ฤดูรอน (กุมภาพันธ-เมษายน 2551) ทําการสํารวจขอมูลจาก   กลุมตัวอยางระดับอุดมศึกษาชั้น
ปที่ 1-4 อายุ 19-24 ป จํานวนทั้งสิ้น 45 ราย โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ พบวา 
ผูตอบกวารอยละ 90 รายงานวา ไมทราบวาบารากูมี  พิษภัย แตทราบวาดีตอสุขภาพโดยเปน
การลางพิษ โดยไดรับขอมูลนี้มาจากกลุมเพ่ือนและ  จากรายการโทรทัศนรายการหนึ่งเปน
รายการประเภทสารคดีทองเที่ยวในชวงป 2550 ซึ่งกลุมตัวอยางใหขอมูลวา รายการนี้ไดแนะนํา
การสูบบารากูในฐานะเปนของแปลกใหม 

 
ประเทศไทย เปนอีกหนึ่งประเทศที่ใชกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของ

องคการอนามัยโลก (WHO FCTC) เพ่ือการลดการบริโภคยาสูบ แตบารากูกลับเปนปญหาใหม
ที่ทาทายความพยายามจากภาครัฐ ในการลดและควบคุมการบริโภคยาสูบ การแพรระบาด  
ของยาสูบบารากู ถือวาเปนปญหาในการบริโภคยาสูบที่ประเทศไทยตองเผชิญนอกเหนือ    
จากการตอสูกับบุหรี่ ปจจุบันบุหรี่ไมใชสารเสพติดอยางเดียวสําหรับผูสูบวัยรุนอีกตอไปแต      
มีตัวเลือกใหมที่ดีกวาคือ บารากู ที่มีกลิ่นหอมกวา ผูสูบเชื่อวาไมมีพิษภัย สรางความสนุก     
ในกลุมเพ่ือนได หางาย และสังคมไมตอตาน แตแทจริงแลวบารากูมีพิษภัยเทาบุหรี่ สูบแลว  
มึนเมา เหมือนด่ืมสุรา หรือมีอาการเคลิ้มเมา คลายการเสพยาเสพติด มีคาใชจายสูง และผูสูบ
ไมตระหนักถึงผลเสียทางสุขภาพที่ไดรับจากการสูบ เนื่องจากขาดขอมูลขาวสารในการ         
ใหความรูประชากรวัยรุนเก่ียวกับเรื่องนี้และมีความเชื่อผิดๆ ที่แพรหลายกันอยูในกลุมผูสูบ 
นอกจากนี้ บารากูยังเปนปญหายาสูบในหลายดาน นอกเหนือจากการกอพิษภัยตอสุขภาพ  
ของผูสูบ คือ เปนปญหาดานเศรษฐกิจที่รัฐไมสามารถใชมาตรการทางเศรษฐกิจ เชน ภาษีบุหรี ่
มาควบคุมได เนื่องจากบารากูที่ใหบริการตามรานสุรา และสงที่บานนั้นมักลักลอบนําเขาโดย  
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ไมเสียภาษี เพ่ือใหจําหนายในราคาที่ถูก ปญหาดานแหลงจําหนาย รัฐไมสามารถควบคุม    
และกํากับไดเชนบุหรี่ เนื่องจากบารากูถูกลักลอบนําเขา และใหบริการในรานสุราทั้งเล็ก      
และใหญ การตรวจตราในทุกรานทําไดยาก ย่ิงบริการบารากูแบบเดลิเวอรี่แลวนั้น ย่ิงกํากับ
ควบคุมไดยากมากข้ึนไปอีก และเปนแหลงจําหนายที่ไรตัวตนหรือมีลักษณะ “ใตดิน” มากกวา
บุหรี่   

 
นอกจากนี้ มาตรการทางราคาก็ใชไมไดผลกับบารากู เนื่องจากมีหลายระดับราคาให

เลือกตามกําลังเงินของผูซื้อและมีแนวโนมราคาถูกลงเรื่อยๆ สวนมาตรการการโฆษณานั้น 
พบวา มีโฆษณาซื้อขายบารากูในชองทางอินเตอรเน็ตจํานวนมาก ขัดกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมยาสูบป พ.ศ.2535 ที่หามการโฆษณาและสงเสริมการขายทุกรูปแบบ สวนมาตรการ 
ดานอุปสงคและอุปทานนั้น พบวา ปริมาณสินคามีจํานวนมากและซื้อหาไดงาย ซื้อหาแบบ    
“ใตดิน” ผูจําหนายไมตองเสียภาษี จึงจําหนายไดถูก ความตองการของผูบริโภคมีตลอดเวลา
เพราะเปนความนิยมและมีความเชื่อผิดๆ หนุนอยู และนอกจากนี้ ยังไมมีขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอกลุมผูบริโภควัยรุนเก่ียวกับพิษภัยบารากู เหลานี้เปนการลดสมรรถนะของ   
ประเทศไทย ในการพัฒนาการลดและควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามกรอบอนุสัญญาฯ         
และยังเพ่ิมปมปญหาใหมในการแกปญหายาสูบเขาไปอีก 

 
ผลิตภัณฑบารากู มีสวนผสมของยาเสน มีใบยาสูบ ซึ่งนับวาเปนผลิตภัณฑยาสูบตาม

พระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ เปนสิ่งเสพติดคลายบุหรี่ ในแงของการควบคุมบารากูในปจจุบัน
นั้น ผลิตภัณฑบารากูผิดกฎหมายการนําเขาตามพระราชบัญญัติยาสูบของกรมสรรพสามิต    
ขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ ดานการใหบริการและโฆษณารวมทั้งสงเสริมการขาย   
และผิดกฎหมายการนําเขาของกรมศุลกากร โดยเปนการลักลอบนําเขาแบบหลีกเลี่ยงภาษี      
ผูจําหนายและผูใหบริการ เขาขายกระทําผิดกฎของกระทรวงสาธารณสุข มาตรา 11 ถึงแมวา 
จะมีการพบวา บารากูมีสวนผสมของยาสูบเหมือนบุหรี่ แตการควบคุมบารากูยังไมมีมาตรการ
ใดมาควบคุมไดในแงสุขภาพ ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ใน           
ที่สาธารณะ และมาตรการควบคุมยาสูบประเภทบุหรี่ เพ่ือปองกันไมใหคนไทยเกิดอันตราย  
และเกิดโรครายแรงตอสุขภาพ และจํานวนผูสูบลดลงหลังจากมีการรณรงคตอเนื่องหลายป   
และภาครัฐมีมาตรการที่เขมขนข้ึนเรื่อยๆ ตั้งแต การหามโฆษณาประชาสัมพันธหรือ       
(Total ban) การหามแสดงสินคาบุหรี่ในรานคา ไปจนถึงการแสดงภาพและคําเตือนบนซองบุหรี่ 
แตบารากู กลับกลายเปนสิ่ง เสพติดรายใหม ที่ไดรับความนิยมในกลุมวัยรุนแทนบุหรี่         
ดวยวิธีการตลาดที่แยบยล โดยผานมาตามชองทางการจัดจําหนายในรานสุราและสถานบันเทิง
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แทน ดวยวิธีการสงเสริมการตลาด เชน มีโปรโมชั่น และการสื่อสารใหเกิดแรงจูงใจในกลุมวัยรุน 
เชน ใหขอมูลชวนเชื่อวา บารากูไมอันตราย บารากูไมผิดกฎหมาย ไมมีผลเสียตอสุขภาพใดๆ 
แตบารากูมีผลดีตอสุขภาพมากกวาคือ ลางพิษ  กลิ่นรสหอมหวาน ทําใหอารมณแจมใสคลาย
เครียด และการสรางใหบารากูกลายเปนแฟชั่นในกลุมวัยรุนดวยวิธีการตางๆ มอมเมา เยาวชน
ดวยวิธีการสื่อสารที่จูงใจ ย่ิงทําใหกระแสการสูบบารากูสามารถทดแทนการสูบบุหรี่ไดอยาง   
ไมยากเย็น หากปลอยใหมีการแพรระบาดของบารากูไปเรื่อยๆ การปกปองเยาวชนจากความ
เสี่ยงทางสุขภาพและมาตรการเพ่ือสุขภาวะตางๆ ของภาครัฐก็จะไมประสบความสําเร็จ      
หากจะกลายเปนสังคมที่เต็มไปดวยสารเสพติดใหมๆ อยูตลอดเวลาที่แพรหลายรวดเร็ว  

 
การศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการศึกษากลยุทธและสวนประสมทางการตลาดของยาสูบ   

บารากู เพ่ือศึกษาเสนทาง ชองทาง และวิธีการการแพรกระจายของสินคายาสูบบารากู         
ในกลุมวัยรุน รวมทั้งศึกษาตัวผูบริโภคเองในความพรอมรับสินคาเสพติดประเภทนี้ อันจะเปน
การสรางองคความรู เพ่ือสนับสนุนภาครัฐในการเพ่ิมสมรรถนะของประเทศในการควบคุมยาสูบ
ตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมการบริโภคยาสูบขององคการอนามัยโลก เพ่ือควบคุม
ชองทางการแพรกระจายของยาสูบบารากู อันจะเปนการปกปองสังคมไทยในที่สุด และตอสูกับ
ปญหายาสูบในรูปแบบใหมๆ 

 
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาสวนประสมทางการตลาดของบารากู ปญหา        

และพฤติกรรมของผูสูบ ซึ่งสอดคลองกับสวนประสมทางการตลาดของสินคาบารากู ไมวาจะเปน 
ตัวผลิตภัณฑเอง การมีใหบริการที่สะดวกในราน ราคาที่ผูสูบพอจายได การใหบริการพรอม 
สารเสพติดอ่ืนๆ เชน สุรา  บุหรี่ ไปจนถึงการบริการสงถึงบาน การแจกใบปลิวไปตามหองพัก
ของนักศึกษาเพ่ือจูงใจใหใชบริการ ฯลฯ เหลานี้นับเปนชองทางการแพรระบาดของยาสูบบารากู
ในกลุมวัยรุน นอกจากนี้ ความเชื่อของผูสูบเองก็มีสวนในการเรงการแพรระบาดของบารากู  
และถึงแมจะมีพระราชบัญญัติในการหามการสูบบุหรี่ในผับ บาร ก็ตาม แตพบวา กลุมลูกคาที่ไป
ใชบริการในรานสุราก็ยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในรานเชนเดิม และรานก็ไมอาจหามปราม
ลูกคาเนื่องจากกลัวเสียลูกคา พฤติกรรมการสูบบุหรี่และบารากูก็ยังปรากฏเชนเดิมโดย        
ไมเปลี่ยนแปลงแมวาจะมีกฎหมายใดๆ ก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้จึงเปนทั้งการศึกษาและการ
เฝาระวังการแพรและการเปลี่ยนแปลงของบารากูไปพรอมกัน เพ่ือสรางความสอดคลอง       
กับกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบในการลดการระบาดของยาสูบและผลิตภัณฑยาสูบ
แบบใหมๆ รวมทั้งสรางการปฏิบัติการในดานการรวบรวมองคความรูเพ่ือทําความเขาใจ       
กับปญหา ปรากฏการณและพฤติกรรม ความเชื่อใหมๆ ของผูเสพวัยรุน พรอมทั้งนําเสนอ
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ตามกรอบอนุสัญญาฯ เพ่ือดําเนินการควบคุมและกํากับการบริโภค  
บารากู มิใหแพรระบาดตอไปไมวาจะเปนในดานผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมการขาย กฎหมายที่เก่ียวของโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการควบคุมยาสูบ และในดาน
การสรางการตระหนักรูและใหขอมูลขาวสารแกสังคมตอไป 
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 

1. มีกระบวนการใดและแรงจูงใจใดในกลุมผูบริโภคบารากูที่กอใหยาสูบประเภทบารากู
เปนที่นิยมแพรหลายในกลุมวัยรุนและวัยรุนบริโภคบารากูดวยเหตุผลใด ไมวาจะเปน
กระบวนการทางการตลาด กระบวนการสื่อสารเพ่ือชวนเชื่อ หรืออิทธิพลกลุมเพ่ือน (Peer 
influence)  

 
2. ผูจําหนายหรือผูใหบริการบารากูใชกลยุทธการตลาดแบบใดในการเผยแพรยาสูบ

ประเภทบารากูและสรางใหเปนที่นิยมในกลุมวัยรุนได และปญหาผลิตภัณฑยาสูบแบบใหมอยาง
บารากูนี้สรางผลกระทบในดานใดบางตอสังคมและผูเสพ เชน ดานสุขภาพและความเสี่ยง ดาน
เศรษฐกิจ ดานการตระหนักรู ดานกฎหมาย เชน มาตรา 15 ตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการ
ควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก เนื่องจากบารากู เปนการลักลอบนําเขาและเลี่ยงภาษี 
เปนตน 

 
3. มีการสรางความเชื่อหรือการสื่อสารวิธีใดที่ทําใหผูบริโภควัยรุนเชื่อวา บารากู       

ไมอันตราย แตกลับเปนผลดีตอสุขภาพหลายๆ ประการมากกวา ซึ่งผูเสพบริโภคบารากูดวย
เหตุผลดานความเชื่อเรื่องสุขภาพ เหตุใดการตระหนักรูจึงไมเกิดข้ึนในกรณีของบารากู        
และจําเปนจะตองสรางแรงจูงใจดานใดที่กอการตระหนักรูเรื่องความเสี่ยงตอสุขภาพในกลุม
ประชากรวัยรุนที่เปนกลุมเสี่ยง 

 
4. ภาครัฐควรใชมาตรการใดหรือวิธีใดในการควบคุมยาสูบประเภทบารากูเพ่ือปองกัน

การแพรระบาดและปกปองสุขภาวะของกลุมเยาวชน เหตุใดกฎระเบียบที่มีอยู ณ ปจจุบัน เชน 
การหามสูบบุหรี่ในผับ บาร (ในรานสุราที่เปนแหลงเปาหมายในการศึกษา) การหามสงเสริมการ
ขาย จึงไมไดผลในเชิงปฏิบัติ หรือไดผลเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้น จําเปนตองใชมาตรการ
หรือการเรงรัดประการใดในการดําเนินการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบแบบใหมๆ ได 
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1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาปญหายาสูบประเภทบารากูในกลุมผูบริโภควัยรุนในกรุงเทพมหานครและ
เขตปริมณฑล ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ความเชื่อและอ่ืนๆที่สนับสนุนการบริโภค การให
ความหมายตอสินคายาสูบประเภทบาระกู ทัศนคติ โดยศึกษาทั้งในกลุมที่สูบบารากู          
กลุมสูบบุหรี่ กลุมที่สูบทั้งสองประเภทและกลุมที่ไมสูบยาสูบประเภทใดเลย เพ่ือเปรียบเทียบ
และวิเคราะหปจจัย หรืออิทธิพลใดที่มีผลตอการสูบและการไมสูบ อันจะเปนการนําไปสู       
การคนหาการใชแรงจูงใจที่เหมาะสมในการสรางการตระหนักรูตอบารากู สําหรับสังคมและ  
กลุมประชากรวัยรุนที่เปนกลุมเสี่ยง รวมทั้งเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของบารากู 
 

2. เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาด (4P) ของสินคายาสูบประเภทบารากูทั้งในดาน
ตัวผลิตภัณฑการเปนยาสูบรูปแบบใหม (Product) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ชองทาง
และรูปแบบการใหบริการ ราคา (Price) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 

 
3. เพ่ือศึกษากลยุทธการสรางความเชื่อ หรือการสื่อสารของผูจําหนาย หรือผูใหบริการ

ยาสูบประเภทบารากูที่สื่อสารไปยังกลุมผูบริโภควัยรุนที่สามารถสรางชุดความเชื่อใหมตอ     
บารากูไดในแงสุขภาพ รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อและการสื่อสารในกลุมผูเสพดวยกันเอง      
ที่มีผลตอการจูงใจผูเสพรายใหม หรือสนับสนุนพฤติกรรมกลุม 

 
4. เพ่ือทบทวนนโยบายและกฎหมายที่มีอยูในการควบคุมยาสูบบารากูวามีผลอยางไร

ตอการควบคุมบารากู และควรมีนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายอ่ืนใดในการควบคุมบารากู
ตอไป และนําเสนอเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการศึกษาครั้งนี ้
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัย การศึกษากลยุทธการตลาดของยาสูบประเภท “บารากู” และพฤติกรรม       
การบริโภคนกลุมเยาวชนและวัยรุน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพผสานกับเชิงปริมาณ ผูวิจัยได    
กําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
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1. ขอบเขตทางดานเนื้อหา: การศึกษากลยุทธการตลาดและสวนประสมทางการตลาด 
(4P) ของยาสูบบารากู ไดแก 1) Product ตัวผลิตภัณฑและการบริโภคผลิตภัณฑ 2) price 
ราคาและกลยุทธทางดานราคา 3) Place ชองทางการจัดจําหนาย และ 4) Promotion         
การสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ กันและการสื่อสารเพ่ือสงเสริมการขาย รวมทั้งปญหา   
ของยาสูบบารากูทั้ งในดานสุขภาพ และความเสี่ยงตอผูบริ โภค ดานการตระหนักรู             
ดานคาใชจายของผูบริโภค และดานกฎหมาย 

 
2. ขอบเขตทางดานพ้ืนที่: พ้ืนที่เปาหมายคือ กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  

จํากัดเฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีแหลงรานสุราและสถานบันเทิง 
ขนาดเล็ก (ขอสงวนนามสถานศึกษาทุกแหง) เนื่องจากการใหบริการบารากูนั้นมุงเปาหมายไป 
ที่นักศึกษาและนักเรียน ผูใหบริการจึงมักแฝงการบริการบารากูมายังแหลงที่มีนักศึกษา คือ 
รอบสถานศึกษา โดยแฝงมายังรานสุรารอบสถานศึกษาซึ่งมีจํานวนมากหรือสถานบันเทิง  
ขนาดเล็กรอบสถานศึกษา (ในที่นี้ หมายถึงรานสุรา/รานอาหารที่มีการแสดงประเภทตางๆ   
โตะสนุกเกอร กิจกรรมเพ่ือความบันเทิงและดนตรี) รวมทั้งแฝงการใหบริการมาตามแหลงหอพัก
ของนักศึกษารอบสถานศึกษา (หอพักนอกสถานศึกษา) ซึ่งแหลงเที่ยวรอบสถานศึกษาที่        
มีนักศึกษามาชุมนุมจะเปนที่ที่ดึงดูดนักเรียนมัธยม นักเรียนสายอาชีพดวยเชนกัน  

 
เนื่องจากกลุมนักเรียนอายุไมถึง 18 ป ไมสามารถเขาไปเที่ยวยังสถานบันเทิงขนาด

ใหญในเมืองได มีกําลังทรัพยนอย จึงตองมาเที่ยวยังสถานบันเทิงรอบนอกเมืองซึ่งไมตรวจ  
บัตรประชาชน ไมเขมงวดเทาสถานบันเทิงในเมือง และใหการบริการในราคาถูก ทําใหแหลง
บันเทิงรอบสถานศึกษาระดับอุดมศึกษากลายเปนแหลงบันเทิงรองรับวัยรุน 2 กลุม คือ       
กลุมอุดมศึกษา และกลุมนักเรียนมัธยมศึกษา และจากการที่พ้ืนที่นี้เปนพ้ืนที่ที่มีวัยรุนชุมนุม
จํานวนมาก ทําใหผูใหบริการบารากูมีชองทางการใหบริการมากมาย โดยพ้ืนที่ในที่นี้ คือ     
(นับจํานวนรานในชวงเปดภาคเรียนใหม ภาคการศึกษาที ่1/2551) 

 
1) พ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยรังXX มีรานสุราประมาณ 13 รานในพ้ืนที่ประมาณ             

2 กิโลเมตร (วัดเปนเสนตรงจากหนามหาวิทยาลัย โดยวัดจากรานแรกถึงรานสุดทาย     
จํานวนรานที่ใหบริการนับจํานวน ณ วันที่ทําการศึกษา) โดยรานสุราในเขตนี้เปนรานขนาดเล็ก
ขนาด 1 คูหาของอาคารพาณิชย รานแรกหางจากมหาวิทยาลัยประมาณไมเกิน 500 เมตร ซึ่ง
ผิดกฎหมาย ซึ่งรานนี้มีบริการบารากู ทั้งกลางวัน และกลางคืน 
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2)  พ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยธรรมXXX ศูนยรังสิต มีรานสุราประมาณ 5 ราน ในพ้ืนที่
แบบ Cluster ประมาณ 500 ตรม. (ไมนับรวม 2 รานสุดทาย เนื่องจากอยูหางจาก (Cluster) 
แรกมาก โดยรานสุราในเขตนี้เปนรานขนาดใหญ มีลักษณะเปนสถานบันเทิงเต็มรูปแบบ ราน
แรกหางจากมหาวิทยาลัยประมาณเกินกวา 500 เมตร รานสุดทายหางจากมหาวิทยาลัย
ประมาณ 1.30 กม. ขณะนี้ ยานนี้มีรานสุราขนาดใหญระดับสถานบันเทิงมาเปดอีก 2 ราน 
กอสรางดวยเงินลงทุนรานละประมาณ 5 ลานบาท แสดงถึงการมีกลุมลูกคาเปาหมายจํานวน
มาก 

 
3) พ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัXXX มีรานสุราประมาณ 15 รานใน

พ้ืนที่ประมาณ 2 กิโลเมตร (วัดจากหนาสถานศึกษาเปนเสนตรง) 
 
4) พ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยกรุงXXX วิทยาเขตรังสิต มีรานสุราประมาณ 8 ราน ในพ้ืนที่

แบบ Cluster ประมาณ 500 ตารางเมตร 
 
3. ขอบเขตของกลุมเปาหมาย: กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 2 

กลุม เปาหมาย  คือ 1.  กลุม เยาวชนวัยรุนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3-6 และสายอาชีพ                 
2. กลุมเยาวชนวัยผูใหญตอนตน คือ กลุมระดับอุดมศึกษาปที่ 1-4  
 
1.5 สมมติฐานการวิจัย 
 
 การศึกษาในครั้งนี ้ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานไว 2 ประเด็น คือ 1) สมมติฐานดานอุปสงค-
อุปทานของสินคา (Demand and Supply) และ 2) สมมติฐานดานพฤติกรรมและแรงจูงใจ ดังนี้  
 
1. สวนประสมทางการตลาดหรือ 4P ซึ่งถือเปนอุปทาน (Supply) ของสินคาบารากู คือ 

1.1 Product ตัวผลิตภัณฑ ในที่นี้ หมายถึงตัวผลิตภัณฑยาสูบบารากูมีความนาสนใจ 
แปลกใหม มีหลายกลิ่นรส รสชาติหอมหวาน ทําจากผลไม (ตามรูปโฆษณาหนาซองยา) นา
ทดลอง ดูทันสมัย เปนที่นิยม ไมมีพิษภัย เปนแฟชั่น จูงใจผูบริโภคหรือมี (Product appeal) ตอ
วัยรุนเชนเดียวกับบุหรี ่

1.2 Price ราคา/แรงจูงใจดานราคา หมายถึง ราคาที่ถูก มีใหเลือกหลายราคา และเปน
ราคาที่จายรวมกันกับเพ่ือนไดหรือม ี(Price motive) ที่ถูกใจผูบริโภค 
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1.3 Place ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง แหลงและชองทางการจัดจําหนายและ
ใหบริการที่เปนที่พึงพอใจของผูบริโภค เชน ใหบริการในสถานบันเทิงที่เสนอความบันเทิงอ่ืนๆ
ไปพรอมกัน ใหบริการสงถึงบาน ใหบริการทั้งกลุมและเด่ียว ฯลฯ หางาย มีบริการทั่วไป 
เรียกวามี (Easy access) สําหรับผูบริโภคหรือเสนทางในการเขาถึงสั้น 

1.4 Promotion การสงเสริมการขาย หมายถึง การโฆษณา การชวนเชื่อ การสื่อสาร 
การใชแรงจูงใจในการสงเสริมสินคาที่เหมาะกับกลุมผูบริโภคหรือทําใหผูบริโภคพึงพอใจและ
เขาใจ เชน นําประเด็นเรื่องเสริมสุขภาพมาสื่อสาร นําประเด็นเรื่องความไมอันตรายมาสื่อสาร 
เรียกวามี (Communication appeal) กับผูบริโภค 

ทั้ง 4P นี้ เปนปจจัยที่มีสวนสัมพันธในทางบวกกับความนิยมยาสูบประเภทบารากู    
ในกลุมผูบริโภควัยรุน   
 
2. พบวา การสูบบารากู นอกจากผูจําหนายจะเปนผูนํา อุปทาน มานําเสนอกับผูบริโภค      
และสรางใหอุปทานนั้นเปนที่นาพึงพอใจแลว สาเหตุอีกประการหนึ่ง ที่กอใหเกิดความนิยม     
บารากูก็คือ พฤติกรรมของผูบริโภคเองที่เปนปจจัยที่สรางอุปสงค (Demand) ตอสินคาบารากู 
พฤติกรรมผูบริโภคในที่นี้ แบงเปนสองระดับ ระดับที่หนึ่ง คือ พฤติกรรมสวนบุคคล ระดับที่สอง 
คือ พฤติกรรมที่เกิดจากการกระตุนจากปจจัยภายนอก หรือเกิดจากสังคมรอบตัวบุคคล ดังนี้ 
ระดับที่หน่ึง พฤติกรรมสวนบุคคล 

2.1 ความตองการ (Need) 
2.2 การรับรู  (Perception) 
2.3 การเรียนรู (Learning) 
2.4 ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
2.5 ความเชื่อ (Belief) 

ระดับที่สอง พฤติกรรมที่เกิดจากการกระตุนจากปจจัยภายนอกหรือเกิดจากสังคมรอบตัวบุคคล 
2.6 อิทธิพลเพ่ือน (Peer group influence) 
2.7 อิทธิพลสังคม (Social influence) 

 
1.6 นิยามตัวแปรในการวิจัย 
 
1. สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง โครงสรางของตลาดอันประกอบดวย
สวนประกอบหลัก 4 ประการ ดังนี้ 
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1.1 ผลิตภัณฑหรือตัวสินคา (Product) ในที่นี้คือผลิตภัณฑยาสูบบารากู และรวมไปถึง
บุหรี่ บารากูดวยเชนกัน   
 1.2 ราคาของสินคานั้นๆ (Price)  หมายถึง ราคาในการไดมาซึ่งผลิตภัณฑบารากู ไมวา
จะเปนราคาที่ผูบริโภคตองจายเมื่อซื้อบริการบารากูแบบสําเร็จรูป ณ สถานที่ๆ ใหบริการ    
และราคาสําหรับการซื้ออุปกรณบารากูแบบปลีก เชน ซื้อตัวยา ซื้อเตาสูบ  
 1.3 สถานที่จัดจําหนายหรือสถานที่ใหบริการสินคานั้นๆ แกผูบริโภค (Place or 
channel of distribution) ในที่นี้ มีความหมายครอบคลุมสถานที่หลายประเภท ดังนี้   
           1.3.1) รานและสถานบันเทิงในรูปแบบตางๆที่มีลักษณะเปนรานถาวร มีชื่อรานและ
มีที่ตั้ง ใหบริการบารากูแบบสําเร็จรูป เชน รานสุราขนาดเล็กและใหญ รานเหลาปน รานที่
ใหบริการบารากูอยางเดียว สถานบันเทิงประเภทที่มีการแสดงและดนตรีสด ผับ บาร คอกเทล
เลานจ เมมเบอรคลับ  
     1.3.2) สถานที่จําหนายที่ไรตัวตนของผูจําหนายหรือผูจําหนายแบบนิรนามหรือ
ไมไดมีลักษณะเปนราน ใหบริการบารากูแบบทั้งสําเร็จรูปและแบบคาปลีก ไดแก การสั่งบารากู
แบบเดลิเวอรี่หรือการสงถึงที่พักอาศัยของผูซื้อบริการ การสั่งทางอินเตอรเน็ต  การสั่งทาง
โทรศัพท  การสั่งและสงสินคาทางไปรษณีย  
     1.3.3) สถานที่จําหนายอุปกรณบารากู ใหบริการบารากูแบบไมสําเร็จรูป คือ
จําหนายอุปกรณบารากูอยางเดียว ไมไดใหบริการสูบ มีลักษณะเปนรานถาวรและเปนแผงลอย 
  
  1.4 การสงเสริมสินคา (Promotion)  ในที่นี้ หมายถึง การสงเสริมสินคาดวยวิธีการ
ตางๆที่ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจและตองการในตัวสินคา ไมวาจะดวยการโฆษณา        
การประชาสัมพันธ การโฆษณาชวนเชื่อ การตั้งราคาใหผูบริโภคพึงพอใจ การปรับตัวสินคา   
ใหถูกใจผูบริโภค การจัดสถานที่จัดจําหนายที่อํานวยความสะดวกใหผูบริโภค การสื่อสาร       
ในทางบวกเก่ียวกับตัวสินคา และการสงเสริมการขายประเภทตางๆ เชน การลด แลก แจก 
แถม การสะสมแตม การใหบริการอยางเปนกันเองกับผูบริโภค ฯลฯ 

 
2. พฤติกรรมการบริโภคบารากู หมายถึง การใชผลิตภัณฑยาสูบบารากูดวยการสูบ สูดควันที่
เกิดจากการเผายาสูบบารากูเขาปาก ไมวาจะดวยอุปกรณใดๆ ในที่นี้ การทดลองใช หรือการ
ลองเพียงหนึ่งครั้งถือวาเปนพฤติกรรมการบริโภคบารากูและไมวาผูบริโภคจะเปนผูจายเงิน
หรือไมไดจายเองเพ่ือการไดมาซึ่งบารากูหรือไมก็ตาม 
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3. เจตคติในทางบวกตอบารากู หมายถึง การรู การจดจํา การรับทราบ การเขาใจ การเรียนรู 
จากการไดรับสารเก่ียวกับบารากูในทางใดทางหนึ่ง และกอใหเกิดการรู การจดจํา การรับทราบ 
การเขาใจ การเรียนรู ความคิดเห็น ทัศนคติ ความเชื่อ และความรูสึกในทางบวกตอ            
ตัวผลิตภัณฑยาสูบบารากู ตอพฤติกรรมการสูบบารากู ตอราคาที่ตองจาย ตอสถานที่จําหนาย
และใหบริการบารากู ตอผูสูบบารากูไมวาจะเปนตนเองหรือผูอ่ืน และตอผลลัพธที่ไดจาก     
การบริโภคบารากู 
 
1.7 ตัวแปรและกรอบแนวคิด 
 
การศึกษาในครั้งนี ้ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปร ดังนี ้
 

1. ตัวแปรตน ไดแก สวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบบารากูทั้ง 4 ประการ คือ 
ตัวผลิตภัณฑ (Product) ราคาของบาระกู (Price) สถานที่ที่ใหบริการและจําหนาย (Place) และ
วิธีการในการโปรโมทหรือสื่อสารถึงผลิตภัณฑบารากู (Promotion) รวมทั้งอิทธิพลแวดลอม   
ตัวบุคคล คือ กลุมเพ่ือนและสังคม 

2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการบริโภคบารากูและเจตคติในทางบวกตอบารากู 
 
จากตัวแปรขางตน ผูวิจัยไดกําหนดความสัมพันธของตัวแปร ไวดังนี ้

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1.8 นิยามศัพท 

ตัวแปรตน  
(Independent variable) 
 
1. ตัวผลิตภัณฑยาสูบบารากู มีความ
นาสนใจ แปลกใหมชวนทดลอง (Product 
appeal) 
2. ราคาที่ถูกและแบงกันกับเพื่อนไดเปน
แรงจูงใจใหสูบ (Price motive) 
3. ชองทางการจัดจําหนายเปนที่พึงพอใจ
ของผูเสพคือ บริการที่สถานบันเทิงและสง
ถึงบาน มีทั้งความสะดวกและสบาย (Easy 
access) 
4. มีการสงเสริมการขายที่ใชแรงจูงใจที่
เขาถึงกลุมผูบริโภค 
5. แรงกระตุนสวนบุคคล 
6. แรงกระตุนจากภายนอก 

ตัวแปรตาม 
(Dependent variable) 
พฤติกรรมการบริโภค 
บารากู และเจตคติในทางบวก
ตอบารากู 

  มีผลตอ 

     นําไปสู 

การสูบและความนิยม 
บารากูในปจจุบัน 
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1.8 นิยามศัพท 
 
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทที่ใชการวิจัย ดังตอไปนี ้

 
1. บาระกู/บารากู/ชิชา/ฮุกกาห หมายถึง ผลิตภัณฑยาสูบประเภทหนึ่ง ในภาษาอังกฤษ 

มีศัพทเรียกผลิตภัณฑยาสูบประเภทนี้หลายคํา เชน shee-sha, shisha, chi-cha, hookah, 
waterpipe, narghile และ hubble bubble  คําที่ใชแพรหลายคือคําวา hookah, waterpipe และ 
narghile  ในรายงานฉบับนี้เลือกใชคําวา บารากู อันเปนคําที่มีการใชแพรหลายและเปนที่รูจัก
มากที่สุดในประเทศไทย ยกเวนศัพทเดิมคือคําวา มอระกู ในขณะนี้ ยังไมมีศัพทและการสะกด
ตัวอักษรที่ถูกตองที่สุดในภาษาไทยสําหรับการเรียกขานผลิตภัณฑยาสูบประเภทนี้ ถึงแมผูสูบ
จะมีชื่อเรียกและการสะกดที่ตางกัน เชน บาลากุ บาระกุ บารากุ เปนตน คําวา บารากู           
ในภาษาไทยปจจุบันนั้นเพ้ียนมาจากศัพทเดิมวา มอระกู อันเปนศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรม
สําหรับเรียกกลองยาสูบของชาวอาหรับแตโบราณ ความหมายของบารากูในปจจุบันนั้น 
หมายถึง ผลิตภัณฑและอุปกรณสําหรับการสูบยาสูบชนิดหนึ่ง อุปกรณประกอบดวย  

1) เสนยาสูบซึ่งมีลักษณะเปนเสนยาเปยก มีกลิ่นรสอันเกิดจากการปรุงรส และการแตง
กลิ่น  

2) กอนถานสําหรับการสูบบารากูโดยเฉพาะซึ่งจะมีลักษณะเปนกอนถานกลมขนาดเล็ก 
3) หมอ หรือเตายาสูบที่ทําดวยแกว หรือทองเหลืองมีลวดลาย ลักษณะเปนหมอทรงสูง

มีกะเปาะทรงกลมดานลาง และมีแกนสูงดานในกลวงตอจากกะเปาะข้ึนดานบน มีถาดขนาดเล็ก
ดานบนสําหรับวางยาสูบและถาน มีสายสูบตอจากตัวเตาและหัวสูบที่ใชสําหรับดูดควันเขาปาก 
กระบวนการสูบนั้นเริ่มจากการใสน้ําลงไปในกะเปาะสูบทรงกลมดานลาง วางตัวยาที่ถาดและจุด
ถานวางในถาดดานบนใหถานเผาตัวยาจนควันที่เกิดจากการเผาไหมนั้นลอยลงไปที่หมอใสน้ํา
ดานลาง ผูสูบจึงใชหัวสูบดูดควันออกมาจากหมอโดยผานสายสูบ ตัวยาสูบนั้นจัดอยูใน
ผลิตภัณฑประเภทยาสูบ (Tobacco product) เนื่องจากมีสวนผสมของใบยาสูบ รวมกับ
กากน้ําตาล (Molasses) และสารแตงกลิ่นรสอ่ืนๆ การเผาไหมและการสูบยาสูบบารากูนั้น     
ใชเวลานานกวาการสูบบุหรี ่โดยเฉลี่ยจะกินเวลาประมาณ 40-60 นาที 
 

2. สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix or 4P) หมายถึง สวนผสมในโครงสราง
ของการตลาด โดยประกอบไปดวยสวนประกอบ 4 สวนคือ  

1) ผลิตภัณฑ หมายถึง ตัวสินคาหรือบริการ  
2) ราคา  
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3) แหลงจําหนาย หมายถึง สถานที่ วิธีการ ชองทางในการจําหนาย ใหบริการแก
ผูบริโภค และ  

4) การสงเสริมการขาย หมายถึง  การทําใหผูบริโภคไดรับรู รูจักและตองการสินคาไม
วาดวยวิธีการใดๆ หรือเพ่ิมความประสงคตอสินคา กระตุนใหผูบริโภครูจัก และตระหนักตอตรา
สินคานั้นๆ เชน วิธีการดานราคา การสื่อสารการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ เปนตน 
 

3. พฤติกรรมผูบริโภค ในที่นี้ หมายถึง การกระทําและการตัดสินใจเพ่ือใหเกิดการ
กระทําของผูบริโภค ผูบริโภคหมายถึงทั้ง ผูใช (User) และ ผูซื้อ (Buyer) พฤติกรรมผูบริโภค 
แบงออกเปนสองระดับ คือ พฤติกรรมที่ไดรับอิทธิพลมาจากสวนบุคคล และพฤติกรรมที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากภายนอก พฤติกรรมที่ไดรับอิทธิพลมาจากแรงกระตุนสวนบุคคล แบงออกเปน       

ความตองการ (Need) ในที่นี้ หมายถึง ความประสงคตอสินคา  
การรับรู  (Perception) ในที่นี้หมายถึง การตระหนักตอสินคา   
การเรียนรู (Learning) ในที่นี้ หมายถึง หลังการตระหนักเกิดข้ึนแลว บุคคลมีการสราง

ชุดของขอมูลและความทรงจําเก่ียวกับสินคานั้นๆไว  
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในที่นี้ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอสินคานั้นๆ ในทางบวก 

ไมวาจะกอนหรือหลังการใชสินคานั้นๆ  
ความเชื่อ (Belief) ในที่นี้ หมายถึง ทัศนคติสวนตนที่บุคคลยึดถือเก่ียวกับสินคานั้นๆ 

ไมวาตนเองจะเคยบริโภคหรือไมก็ตาม    
 

พฤติกรรมที่ไดรับอิทธิพลมาจากภายนอกนั้น แบงออกเปน  
อิทธิพลเพ่ือน (Peer group influence) ในที่นี้ หมายถึง แรงกระตุนในความประสงคที่มี

ตอสินคาของบุคคลที่ถูกกระตุนจากกลุมเพ่ือนที่แวดลอมบุคคลนั้นๆ  
อิทธิพลสังคม (Social influence) ในที่นี้ หมายถึง แรงกระตุนในความประสงคที่มีตอ

สินคาของบุคคลที่ถูกกระตุนจากสถาบันทางสังคม (Social institution) เชน สื่อมวลชน 
ครอบครัว สถาบันการศึกษา เปนตน 

 
4. เยาวชน ตามนิยามของสหประชาชาติ หมายถึง กลุมบุคคลที่มีอายุระหวาง 15-25 ป 

ในที่นี้ หมายถึง กลุมบุคคลที่มีอายุตั้งแต 14-25 ป กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับสายอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาทุกชั้นป 
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1.9 ประโยชนเชิงวิชาการ 
 

1 องคความรูเก่ียวกับบารากูในฐานะสิ่งเสพติดชนิดใหมที่ไดรับความนิยมอยางสูงใน
กลุมวัยรุนชายหญิง ซึ่งยังไมไดรับการศึกษาในวงกวางรวมทั้งยังไมมีการศึกษาเรื่องบารากูใน
เชิงวิชาการอยางจริงจังในประเทศไทย แตบารากูมีการแพรหลายอยางรวดเร็วโดยอาศัย
หลักการตลาดจนเปนกระแสแฟชั่นในกลุมวัยรุน จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีองคความรูใน
ประเด็นนี้เพ่ืออธิบายปรากฏการณดังกลาว 

 
2 สรางองคความรูในการวิจัยตอไปในเรื่องการเฝาระวังปญหาสุขภาพกับกลุมเปาหมาย

เยาวชนโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมการใชยาสูบและสารเสพติดชนิดใหมๆในกลุมเยาวชน 
 
3 ไดขอมูลเก่ียวของในการสนับสนุนประเด็นการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑยาสูบในกลุมวัยรุน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องยาสูบประเภทใหมๆ บุหรี่/บารากูผสม 
สารเสพติด และผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆ ที่เปนที่นิยมในกลุมเยาวชน 
 
1.10 ประโยชนเชิงปฏิบัติการ 
 
         1 เปนขอมูลสนับสนุนการใชกฎหมายที่เก่ียวของกับการควบคุมยาสูบประเภทบารากู 
โดยเฉพาะกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ รวมทั้งเพ่ือการผลักดันทางดานกฎหมายที่
เก่ียวของในการควบคุมและระงับยาสูบบารากู เชน กฎหมายสรรพสามิต  การเพ่ิมโทษแกผูขาย
ผูจําหนาย การควบคุมแหลงขายและชองทางการจัดจําหนาย และการเฝาระวังสื่อที่ใชในการ
ขาย เปนตน 
 

2 เปนประโยชนตอประชากรกลุมเปาหมายในดานการปรับปรุงสุขภาวะ การสราง
นโยบายดานการสื่อสารสุขภาพและการรณรงคดานสุขภาวะ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องยาสูบ  
และยาสูบประเภทใหมๆ ตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก 
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                                           บทท่ี 2 
      แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
   การทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ศกึษาวจิยัในครัง้นี้ แบ่งออกเป็นสีป่ระเดน็ ดงันี้  
 

1. ประวตั ิความเป็นมา ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับารากู่ การแพร่หลายและปญัหา ณ 
ปจัจุบนัของบารากู่   

2. แนวคดิทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค   
3. ผลวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
4. ผลการส ารวจเบือ้งตน้จากการส ารวจภาคสนาม 

 
1 ประวติั ความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ และปัญหา ณ ปัจจุบนั ของบารากู่  
 

1.1  ประวติั ความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับารากู่  
 

บารากู่ หรอื ฮุกกาห ์ (hookah) เป็นศพัทน์ามเฉพาะ (generic name) ทีใ่ชเ้รยีก
ผลติภณัฑย์าสบู (tobacco product) ประเภทหนึ่งทีม่ตีน้ก าเนิดมาจากการสบูยาสบูผ่านกลอ้ง
ยาสบูตามแบบวฒันธรรมอาหรบัแต่โบราณ ซึง่แตกต่ างจากการสบูบุหรี ่เนื่องจากการสบูบารา
กู่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์หลายอยา่งในการสบู ประกอบดว้ย เตาสบูเป็นทรงสงูยาวขนาดตัง้แต่ 5 นิ้ว 
ฟุตหรอืสงูกวา่นัน้ หมอ้ใส่น ้าทีต่ดิอยูก่บัตวัเตาดา้นล่างเป็นกะเปาะทรงกลม สายสบูส าหรบัดดู
ควนัออกมาจากหมอ้ หวัสบูส าหรบัผูส้บูใชส้บูเขา้ป าก ถ่านเฉพาะส าหรบัจุดยาสบู และตวัเสน้
ยาสบู การสบูนัน้ตอ้งใส่น ้าลงไปในหมอ้น ้าดา้นล่างเพื่อใหเ้กดิความเยน็ก่อน จุดถ่านเฉพาะทีท่ า
มาส าหรบัการสบูบาระกู่โดยเฉพาะวางลงบนถาดวางถ่านดา้นบนตวัเตา วางเสน้ยาดา้นล่าง
ถ่านเพื่อจุดใหเ้กดิควนัโดยมแีผ่นอะลมูเินียมฟอยลก์ัน้ระหวา่งตวัยากบัถ่านหรอืมอุีปกรณ์พเิศษ
กัน้ไว ้ควนัจะลอยลงไปทีห่มอ้ดา้นล่าง และผูส้บูตอ้งใชห้วัสบูสบูควนัออกมาจากหมอ้ดา้นล่าง
เพื่อใหค้วนันัน้ผ่านน ้า 

 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่ 2 18 

 

 
               ภาพท่ี 2: เตาสบูบารากู่ (ทีม่า:mhtml:file://Hookah Wikipedia,mht,2552) 
 

 
         ภาพท่ี 3: เตาสบูบารากู่ กะเปาะทรงกลมดา้นล่างเป็นทีใ่ส่น ้า  
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  ภาพท่ี 4: ส่วนประกอบเตาสบูบารากู่ 

 

               
              ภาพท่ี 5: ถาดใส่ถ่านส าหรบัเผาตวัยาสบูและทีร่องขีเ้ถ้าทีเ่กดิจากการเผา 
 

บารากู่ประกอบไปดว้ยอุปกรณ์หา้อยา่งคอื 1) ภาชนะใส่ตวัยาดา้นบน ลกัษณะเป็นถาด
กน้กลมขนาดเลก็ ประกอบไปดว้ยสองส่วนคอื ดา้นบนเป็นทีว่างถ่าน ส่วนดา้นล่างเป็นทีว่างตวั
ยา มแีผ่นตะแกรงโลหะเจาะรกู ัน้ระหวา่งถ่านและยาและเมื่อจุดถ่านนัน้กจ็ะตอ้งน าแผ่นฟอยลม์า
วางรองระหวา่งตวัยาและถ่าน 2) สายสบูและหวัสบู สายสบูจะมลีกัษณะเป็นขด สายขนาดยาว 

ถาดใสถ่่าน 
 

 

มหาวิทยาลยั แกนเตาสบู 

วาลว์ปรับควนั 

หวัสบู สายสบู 
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ท ามาจากพลาสตกิ ปลายดา้นหนึ่งต่อกบัหมอ้สบู ปลายอกีดา้นหนึ่งต่อกบัหวัสบู  3) ตวัเตา มี
ลกัษณะเป็นเตาทรงสงู มกีา้นเตาขนาดยาวและกลวงดา้นในกา้นเพื่อใหค้วนัไหลผ่าน ดา้นบน
ของกา้นเตาจะต่อกบัถาดวางถ่าน ดา้นล่างของกา้นเตาจะต่อกบัหมอ้สบู มวีาลว์ควบคุมการไหล
ของควนัทีอ่อกไปสู่หวัสบู ผูส้บูทีต่อ้งการควบคุมการไหลของควนัจะตอ้งปรบัทีว่าลว์นี้  4) หมอ้
สบู เป็นกะเปาะแกว้หรอืทองเหลอืงทรงกลม ตดิอยูด่า้นล่างสุดของตวัเตา ในหมอ้จะใส่น ้า 
เพื่อใหค้วนัผ่านน ้าก่อนสบู ซึง่บางครัง้ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูส้บูจะปรบัเปลีย่นเป็นการใส่น ้า แขง็ 
น ้าหวาน ไวน์ เหลา้ หรอืน ้าผลไม ้ตามความตอ้งการของผูส้บู 5) ถาดรองถ่าน เพื่อรองขีเ้ถ้าที่
เกดิจากการเผาไม่ใหต้กลงไปในน ้าดา้นล่าง   

 
การสบูบารากู่เริม่จากใส่น ้าในหมอ้สบูดา้นล่าง วางตวัยาลงบนภาชนะดา้นบน วางถ่าน

ทีจุ่ดแลว้บนตวัยาโดยกัน้ดว้ยแผ่นฟอยล ์ถ่านจะเผายาจนเกดิควนั เมื่อผูส้บูสบูผ่านสายสบู ควนั
จะถูกดดูจากดา้นบนลงมาดา้นล่าง ควนัจะลงมาลอยอยูเ่หนือน ้าและลอยอยูด่า้นบนในหมอ้สบู 
เมื่อผูส้บูสบูอกีครัง้ ควนัจะลอยเขา้สายสบูไปทีห่วัสบู เมื่อควนัถูกสบูออกไป ความดนัในหมอ้จะ
ลดลง ท าใหอ้ากาศถูกดดูเขา้มาจากดา้นบน ซึ่ งกจ็ะยิง่เพิม่การเผาไหมต้วัยาเพิม่ขึน้ ควนั
ดา้นบนจะไหลลงมาแทนทีต่่อไป  

 
ค าวา่ บารากู่ (baraku) นัน้ แทจ้รงิแลว้เป็นชื่อของส่วนประกอบหนึ่งในอุปกรณ์การสบู

มากกวา่ ส่วน ค าวา่ ฮุกกาห ์ หรอื ชชิา นัน้ใชแ้พร่หลายมากกวา่ในประเทศทีใ่ชภ้าษาองักฤษ 
แต่ในประเทศไทยนัน้ ค า วา่ บารากู่  เป็นทีรู่จ้กัมากกวา่ค าอื่นๆ มกีารใชอ้ยา่งแพร่หลายและ
เป็นทีร่บัรูใ้นกลุ่มวยัรุ่นมากกวา่ค าอื่นๆ ค าวา่ บารากู่ นัน้เป็นค าทีเ่พีย้นมาจากค าวา่ มอระกู่ อนั
เป็นศพัทแ์ต่ดัง้เดมิ  

 
ในพจนานุกรมของ เปลือ้ง ณ นคร (www.sanook.com,dictionary,2552)  อธบิายค าวา่ 

มอระกู่ วา่ 
  
“มอระกู่หมายถงึหมอ้สบูยาของแขก มสีายโยงจากหมอ้เพือ่ใหค้นสบูดดูควนัจากหมอ้  

อาจเพี้ยนจากค าตุรกวีา่ นะระกเูล คอื หมอ้สบูยา”  
 

ค าทีใ่ชเ้รยีกบารากู่นัน้แตกต่างกนัออกไปในแต่ละพืน้ทีแ่ละในแต่ละประเทศ ในอยีปิต ์ 
ซาอุดอิาระเบยีและแถบเปอรเ์ซยีจะเรยีกตามภาษาอารบคิวา่ ชชิา (شيشة)  (shisha, sheesha, 
chi-cha)  และ โกซ่า (goza) หรอื บวัร ี (boory) อนิเดยีและปากสีถานเรยีกวา่ huqqa หรอืที่

http://www.sanook.com,dictionary,2552/
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กลายมาเป็นค าวา่ ฮุกกาห ์ (hookah) ในปจัจุบนั  แมก้ระทัง่ในอนิเดยีเอง ค าเรยีกบารากู่นัน้ก็
แตกต่างกนัออกไปตามภาษาของแต่ละพืน้ทีใ่นอนิเดยี ตามภาษาฮนิดเีรยีกวา่  hukkah 

(हुक़्क़ा)  ส่วนในภาษาอรูดนูัน้เรยีกวา่ حّقہ หมายถงึ hukkah เช่นกนั  
 

ในอสิราเอล จอรแ์ดน เลบานอนและไซเรยีนัน้เรยีกวา่ narghile, nargile และ arghile 
ส่วนชาตติะวนัตกจะเรยีกตามชื่อดัง้เดมิวา่ narghile หรอื hookah หรอื shi-sha หรอืศพัทเ์ป็น
ทางการวา่ water-pipe หรอืค าแสลงวา่ hubble bubble (Maziak, Ward, Soweid and 
Eissenberg, 2004) ส่วนในแถบปาเลสไตน์ อริกั กรซี ตุรก ีอาเซอรไ์บจนั อารเ์มเนีย และ 
บลัแกเรยี เรยีกวา่ narghile โดยไม่ออกเสยีงตวั n ตามภาษาอารบคิ จงึอ่านวา่  arghile ใน
ประเทศอหิร่าน เรยีกวา่ ganja ส่วนประเทศในแถบอ่าวเปอรเ์ซยี ไดแ้ก่ คเูวต บาหเ์รน กาตาร ์
โอมาน และอาหรบัเอมเิรตส ์เรยีกวา่ shisha   

 
นอกจากประเทศในกลุ่มอาหรบัแลว้ บารากู่ยงัแพร่หลายไปสู่ดนิแดนใกล้ เคยีง คอื 

ยโุรปตะวนัออกบางประเทศเช่นกนั เช่น ประเทศอลัเบเนีย บอสเนีย และโครเอเชยี ซึง่เรยีกวา่  
Lula และ Lulava ในภาษาโรมานี (Romani)  วฒันธรรมการสบูบารากู่ยงัแพร่ไปสู่ประเทศอื่นๆ
ทีร่บัวฒันธรรมอาหรบัและมุสลมิดว้ย เช่น อนิโดนีเซยี โมรอคโค ตนูีเซยี โซมาเลยีแล ะเยเมน 
ซึง่เรยีกบารากู่วา่  shisha เช่นกนั ค าดัง้เดมิคอืค าวา่ narghile นัน้มาจากภาษาเปอรเ์ซยี nargil 
หมายถงึ มะพรา้ว ซึง่อาจหมายถงึวา่แต่ดัง้เดมินัน้มกีารใชใ้ย (نارگیل)  ลกูและเปลอืกมะพรา้ว
ในการสบู ส่วนค าวา่ shisha นัน้เป็นภาษาเปอรเ์ซยีเช่นกนั มคีวามหมายวา่  แกว้ ส่วนค าวา่  
hookah นัน้ ชาวองักฤษในสมยัปกครองประเทศอนิเดยีไดด้ดัแปลงมาจากค าวา่  huqqa 
(www.wikepedia. com,2552)  ในปจัจุบนั บารากู่ เป็นทีรู่จ้กัในหลายชื่อ เช่น ในประเทศทีใ่ช้
ภาษาองักฤษจะเรยีกวา่ hookah, waterpipe, hubble bubble และค าแสลงวา่ hubble bubbly 
 

แต่ดัง้เดมิแลว้ บารากู่ หรอื มอระกู่ เป็นการสบูยาสบูแบบหนึ่งตามวฒันธรรมของชาว
อาหรบั โดยจะมี อุปกรณ์สบูทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมอาหรบัคอืหมอ้สบูทรงสงูตกแต่ง
ลวดลายและสายสบูขนาดยาว ส่วนผสมส าคญัคอืตวัยาสบูหรอืใบยา มคี าเรยีกหลายชื่อวา่ 
tobamel  maassel  ajami  jurak   tumbak ค าเรยีกดงักล่าวขึน้อยูก่บัประเภทของตวัยา ถ้าเป็น
ยาตามสตูรดัง้เดมิแต่โบราณ จะเรยีกวา่ maassel  หากเป็นยาสตูรทีไ่ดร้บัการพฒันาภายหลงั
นัน้จะใชช้ื่อวา่ ajami  jurak และ tumbak ซึง่จะมกีารแต่งกลิน่รสหวานน้อยกวา่ต ารบัเดมิ 
โดยทัว่ไปแลว้ ตวั ยาสบูส าหรบับารากู่ท ามาจากใบยาสบู (tobacco) ผสมกบักากน ้าตาล 
(molass) มกีารแต่งกลิน่รส ซึง่แต่ดัง้เดมินัน้เป็นการแต่งกลิน่รสดว้ยส่วนผสมทางธรรมชาต ิเช่น 
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น ้าผึง้ กากผลไม ้และน ้ามนัหอมระเหย (aromatic oil) ในปจัจุบนั ตวั ยาสบูทีย่งัผลติตามสตูร
ดัง้เดมิทีใ่ชส้่วนผสมทางธรรมชาตนิัน้มรีาคาแพงมากและหายาก แต่ทีว่างจ าหน่ายทัว่ไปนัน้เป็น
ยาสบูทีใ่ชว้ธิกีารแต่งกลิน่รสแบบผสมสารสงัเคราะห ์เช่น สารแต่งกลิน่เลยีนแบบผลไม ้ และสาร
แต่งรสหวาน ซึง่ผูผ้ลติ ยาสบูจะไม่ระบุส่วนผสมแต่อยา่งใด ตวั ยาสบูมกีารผลติในหลายประเทศ 
เช่น อยีปิต ์บาหเ์รน ตุ รก ีอนิเดี ย อาหรบัเอมเิรตส ์มกีารผลติ ในสองรปูแบบ คอื แบบไม่แต่ง
กลิน่รส และแบบแต่งกลิน่รส คอืเตมิสารสงัเคราะหแ์ละสารแต่งรสหวานแต่งกลิน่ เช่น กลิน่
แอปเปิล กลิน่มะพรา้ว กลิน่สม้ กลิน่กุหลาบ กลิ่นมนิท ์กลิน่สตรอเบอรี ่ฯลฯ ตวัยาสบูมลีกัษณะ
เป็นเสน้ยาเปียก มสีแีตกต่างกนัตามกลิน่รส ซึง่ในประเทศไทยนัน้ นิยมตวัยาแบบแต่งกลิน่รส 

 
บารากู่นิยมสบูกนัอยา่งแพร่หลายในประเทศตะวนัออกกลางในฐานะเป็นวฒันธรรม

ประเพณีหนึ่งของชาวอาหรบั โดยชาวอาหรบัใชใ้นการรบัรองแขกเหรื่อญาตมิติร ใชใ้นวงสงัคม
และกลุ่มเพื่อนฝงูเพื่อความบนัเทงิและเพื่อการผ่อนคลาย ในวฒันธรรมอาหรบันัน้อนุญาตให้
ผูห้ญงิสบูบารากู่ไดใ้นวงสงัคมและเพื่อนฝงูเช่นเดยีวกบัผูช้าย และผูห้ญงิทีส่บูบารากู่จะไม่มี
ภาพลกัษณ์เป็นผูห้ญงิก๋ากัน่เหมอืนภาพของผูห้ญงิสบูบุหรีแ่ต่อยา่งใด บารากู่ส าหรบัทัง้ผูห้ญงิ
และผูช้ายชนชาตติะวนัออกกลางนัน้ คอื กจิกรรมเพื่อการผ่อนคลายและสงัสรรคใ์นกลุ่มเพื่อนฝงู
รปูแบบหนึ่ง ดงันัน้ บารากู่ส าหรบักลุ่มชนชาตติะวนัออกกลางนัน้มมีติทิางสงัคมและวฒันธรรม
แฝงอยูด่ว้ยและถอืเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาต ิ(Maziak,2008)  
 

        
ภาพท่ี 6: การสบูบารากู่ตามแบบดัง้เดมิและการใหบ้รกิารบารากู่ในบารากู่บารแ์บบสมยัใหม ่
ทีม่า: www.wikipedia.com,2008 

 
บารากู่มตีน้ก าเนิดมายาวนาน ส่วนประวตัทิีว่า่บารากู่ถูกคดิคน้ขึน้มาไดอ้ยา่งไรและผูใ้ด

เป็นผูค้ดิคน้นัน้ไม่มกีารบนัทกึไว ้ (Asfar, Ward, Eissenberg and Maziak, 2005) เนื่องจาก
ประวตัขิองบารากู่ยงัไม่มผีูใ้ดบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐาน ขอ้มลูจากหลายแหล่งจงึมคีวามสบัสนในแง่
ทีม่าและตน้ก าเนิด เนื่องจากไม่มหีลกัฐานอยา่งเป็นทางการเกีย่วกบัตน้ก าเนิดของบารากู่ 
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แหล่งขอ้มลูเกีย่วกบับารากู่แหล่งหนึ่งกล่าววา่ บารา กู่มเีงื่อนง าวา่เริม่ถอืก าเนิดมาจากประเทศ
อนิเดยีทางตอนเหนือในรฐัราชาสถานและกุจรฐั ตดิกบัประเทศปากสีถานเป็นจุดแรก ถอืก าเนิด
มากวา่ 1,000 ปีมาแลว้ (www.hookah.com) ขอ้มลูนี้ Chaouachi (2006) แยง้วา่ หลกัฐานที่
ระบุวา่บารากู่เริม่มาจากอนิเดยีนัน้อ่อนมาก Chaouachi (2006) กล่าววา่น่าจะเริม่มาจาก
ตะวนัออกกลางมากกวา่ ในประเดน็เรื่องอายขุองบารากู่กเ็ช่นกนั ยงัไม่มขีอ้สรุปทีแ่น่นอนใน
ปจัจุบนัวา่บารากู่มอีายมุายาวนานเท่าใด ขอ้มลูจากงานวจิยัหลายชิน้ขดัแยง้กนัเองในประเดน็
วา่ดว้ยอายขุองบารากู่ Tamim, Yunis, Chemaitelly, Alameh and Nassar (2007) รายงานวา่ 
บารากู่มอีายยุาวนานมาประมาณ 400 ปีโดยเริม่แพร่หลายในตุรก ี ส่วน Maziak (2008) ระบุวา่ 
การสบูบารากู่นัน้มปีระวตัยิาวนานมาหลายศตวรรษแลว้ รายงานของ  WHO (2005) ระบุวา่ 
วฒันธรรมการสบูบารากู่ยาวนานประมาณอย่างน้อย 400 ปี  ซึง่ในประเดน็นี้  Chaouachi 
(2006) แยง้วา่หลกัฐานล่าสุดทีค่น้พบในปี 1971 โดยการขดุพบหมอ้สบูบารากู่ในถ ้าแห่งหนึ่งใน
ประเทศเอธโิอเปีย เมื่อตรวจสอบอาย ุพบวา่ มกีารสบูบารากู่ในช่วงประมาณปี 1320-1380 ส่วน
การเริม่สบูแต่ดัง้เดมินัน้ พบวา่ น่าจะเริ่ มมาจากการคน้พบยาสบูเป็นครัง้แรกในภมูภิาค
ตะวนัออกกลางในศตวรรษที ่ 16 ดงันัน้ จงึยงัไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่งชดัเจนวา่บารากู่มปีระวตัิ
มายาวนานแค่ไหน 

 
ดงันัน้ อายขุองบารากู่จงึยงัไม่สามารถสรุปไดเ้ป็นทีแ่น่ชดั อยา่งไรกต็าม พบวา่ ในยคุ

ตน้นัน้ บารากู่เป็นการประดษิฐห์มอ้สบูมาจากลกูมะพรา้วเพื่อใชส้บูกญัชา โดยเริม่จากในอนิเดยี 
บารากู่ถูกน าไปเผยแพร่ในปากสีถาน หลงัจากนัน้จงึถูกน าไปเผยแพร่ยงัเปอรเ์ซยีและน าไปสู่
ตุรกแีละดนิแดนตะวนัออกกลางในทีสุ่ดซึง่บารากู่ไดร้บัความนิยมอยา่งมากในตุรกแีละใน 
ภมูภิาคตะวนัออกกลาง จากนัน้จงึแพร่ไ ปยงัดนิแดนส่วนอื่นๆทีไ่ดร้บัอทิธพิลอาหรบั เช่น 
บางส่วนในทวปีแอฟรกิาตอนเหนือ การทีบ่ารากู่กลายเป็นวฒันธรรมหนึ่งของอาหรบันัน้เริม่ตน้
จากในตุรก ีซึง่การสบูบารากู่นัน้แพร่หลายอยูใ่นกลุ่มชนชัน้สงู ฮาเรม็ และกลุ่มผูม้ฐีานนัดร ชาว
ตุรกแีละชาวอาหรบัไดเ้ริม่พฒันาอุปกรณ์ในการสบูบารากู่ใหซ้บัซอ้นยิง่ขึน้และสวยงามมาก
ยิง่ขึน้ โดยการน าทองเหลอืง กระจก แกว้ เพชรพลอย โมเสค มาประดบัและสรา้ง รปูแบบหมอ้
บารากู่ทรงกลมแบบทีใ่ชก้นัอยูใ่นปจัจุบนั ความนิยมบารากู่ในตุรกนีัน้เพิม่ถงึขดีสุดกต่็อเมื่อบา
รากู่แพร่ออกจากกลุ่มชนชัน้สงูและปญัญาชนไปยงักลุ่มชนชัน้กลางทีม่ฐีานะ จนกระทัง่ มกีาร
เปิดรา้นส าหรบับรกิารบารากู่โดยเฉพาะในตุรกเีมื่อ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้ ในขณะนี้เอง ทีบ่ารากู่
ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นหนึ่งในเอกลกัษณ์ของชนชาตติะวนัออกกลางและเป็นหนึ่งในวฒันธรรม
ของตะวนัออกกลาง และจากการมรีา้นบรกิารบา รากู่ ท าใหบ้ารากู่ไดร้บัการยอมรบัในกลุ่มชน
ชาตติะวนัออกกลางและอาหรบัวา่ บารากู่ เป็นความบนัเทงิผ่อนคลายในกลุ่มเพื่อนฝงู ใช้
ส าหรบัตอ้นรบัแขกเหรื่อญาตมิติรทีบ่า้นเช่นเดยีวกบัการน าน ้าชาหรอืกาแฟมาตอ้นรบัแขก ใช้

http://www.hookah.com/


กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่ 2 24 

 

ในวงสนทนา ใชเ้พื่อการสงัสรรคท์ ัง้ทีบ่า้นและทีร่า้น รา้นบารากู่ไดร้บัการยอมรบัเสมอืนเป็น
รา้นอาหารหรอืสโมสรประเภทหนึ่ง เป็นเสมอืน “สภากาแฟ” (social gathering) ทีก่ลุ่มเพื่อนฝงู
จะไปรวมตวักนัสบูเพื่อสงัสรรคส์นทนากนั  
 

การแพร่กระจายของบารากู่ไปสู่โลกตะวนัตกนัน้เริม่จากการทีช่าวตะวนัตกรูจ้กับารากู่
จากประเทศในการปกครองของตน เช่น อนิเดยี และน าการสบูบารากู่กลบัไปเผยแพร่ในกลุ่ม
ชาวตะวนัตก เนื่องจากเหน็วา่บารากู่เป็นวฒันธรรมตะวนัออกทีน่่าตื่นตาตื่นใจส าหรบั
ชาวตะวนัตกดว้ยกนั โดยในช่วงแรกของการน าบารากู่เขา้สู่โลกตะวนัตกนัน้ การสบูบารากู่ยงั
จ ากดัวงอยูใ่นกลุ่มชนชัน้สงูทีเ่ป็นผูใ้หญ่มากกวา่ทีจ่ะเป็นวยัรุ่นเหมอืนในปจัจุบนั บารากู่เริม่เป็น
ทีรู่จ้กัในสงัคมอเมรกินัเมื่อทศวรรษที ่ 1960 ในยคุทีส่งัคมเปิดกวา้งและเป็นยคุเสรนีิยม รวมทัง้
เป็นยคุของการทดลองสารเสพตดิประเภทต่างๆดว้ยเช่นกนั บารากู่เป็นทีน่ิยมเป็นอยา่งมากใน
ทศวรรษที ่ 1990 (Maziak, 2008) และจากการทีบ่ารากู่ไดร้บัความนิยมในสงัคมอเมรกินัไดท้ า
ใหบ้ารากู่กลายเป็นแฟชัน่มากกวา่ทีจ่ะเป็นวฒันธรรมโบราณ นอกจากนี้ การกลายเป็ นแฟชัน่
ของบารากู่ในสงัคมอเมรกินัในช่วงหลงัทศวรรษที ่ 1990 นัน้ยงัเกดิมาจากการทีส่ ื่อมวลชนเริม่
เผยแพร่เรื่องราวและขอ้มลูเกีย่วกบับารากู่และยงัเกดิจากการพยายามท าใหบ้ารากู่เป็นการคา้
รปูแบบหนึ่ง ความพยายามท าใหบ้ารากู่กลายเป็นธุรกจิการคา้นี้เกดิจากการทีม่วีธิสีงัเคราะหต์วั
ยาสบูบารากู่ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชว้ธิกีารผลติแบบโบราณ ซึง่ ยาสบูแบบใหม่นี้จะเกดิจากการ
สงัเคราะหส์ารเคม ีแต่งกลิ่ นแต่งรสเลยีนแบบธรรมชาต ิท าใหก้ารสบูบารากู่มรีาคาถูกลง เป็นที่
นิยมมากขึน้จากการทีม่กีลิน่หอมและรสหวานถูกปากผูส้บู และท าใหแ้พร่กระจายง่ายขึน้ไปสู่
กลุ่มวยัรุ่น (Gatrad, Gatrad, and Sheikh, 2007)  และแพร่ไปสู่ประเทศอื่นๆในฐานะแฟชัน่ดว้ย
เช่นกนัรวมทัง้ในยโุรปตะวนัตก 

 
ในส่วนประเทศแถบเอเชยีนัน้ อนิเดยีและปากสีถานนบัเป็นประเทศแรกๆในเอเชยีที่

รูจ้กับารากู่ ในอนิเดยีนัน้ ขอ้มลูจาก Wikipedia และในรายงานของ WHO ระบุตรงกนัวา่แพทย์
หลวงชื่อ Hakim Abul Fath เป็นผูแ้นะน าอุปกรณ์บารากู่ใหก้ษตัรยิอ์คับารใ์นราชวงศโ์มกุลเป็นผู้
ทดลอง แต่ใชก้ญัชาแทนยาสบู การเลอืกใชอุ้ปกรณ์บารากู่ตามทีแ่พทยห์ลวงแนะน านัน้กเ็พื่อลด
พษิภยัจากกญัชามากกวา่ทีจ่ะสบูจากบอ้งกญัชาโดยตรง โดยเชื่อวา่เมื่อควนัผ่านน ้าในอุปกรณ์
บารากู่แลว้ น ้าจะสามารถลดพษิภยัของยาสบูได ้ซึง่ยงัคงเป็นความเชื่อทีห่ลงเหลอืมาจน
ปจัจุบนั ในปจัจุบนั อนิเดยี มคีาเฟ ่รา้นบารากู่ และคลบัทีใ่หบ้รกิารบารากู่โดยเฉพาะเหมอืนใน
ตุรกแีละอเมรกิาเช่นกนั ในมาเลเซยี พบวา่ มคีวามนิยมบารากู่เช่นกนั โดยเฉพาะในกลุ่มทีเ่ป็น
มุสลมิ และเป็นทีน่ิยมในกลุ่มวยัรุ่นในหลายประเทศ เช่น มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์
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ส่วนในประเทศไทยนัน้ ยงัไม่มหีลกัฐานอยา่งเป็นทางการวา่ บารากู่ มตีน้ก าเนิดหรอื
แพร่หลายในประเทศไทยจากแหล่งใด กล่าวในเบือ้งตน้ไดว้า่  ประวตัขิองบารากู่ในเมอืงไทยนัน้ 
บารากู่เริม่แพร่มาจากแหล่งทีพ่กัอาศยัและแหล่งท่องเทีย่วของชาวอาหรบัและตะวนัออกกลาง
ในกรุงเทพโดยมาจากรา้นอาหารแนวอาหรบั คอื ยา่นซอยนานา และสุขมุวทิ รวมทัง้แพร่หลาย
ในเมอืงไทยพรอ้มๆกบัชาวมุสลมิทีม่าตัง้ถิน่ฐานในยา่นชุมชนมุสลมิในกรุงเทพมหานคร แต่อยู่
ในวงจ ากดัเฉพาะกลุ่มชุมชนมุสลมิและนกัท่องเทีย่วจากตะวนัออกกลางเท่านัน้ในยคุแรก ต่อมา
มผีูใ้หค้วามสนใจ ผูป้ระกอบการบางรายจงึน าบารากู่ไปขยายสู่คลบั บาร ์เพื่อดงึดดูนกัเทีย่วและ
สรา้งความแปลกใหม่ใหน้กัเทีย่วสนใจ ในช่วงปี 2548-2549 มกีารเปิดรา้นใหบ้รกิารบารากู่ใน
ยา่นถนนขา้วสารในช่วงทีย่า่นถนนขา้วสารกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีท่นัสมยัส าหรบัวยัรุ่น และมี
ผูน้ าบารากู่มาเปิดใหบ้รกิารเพื่อดงึดดูนกัเทีย่วในฐานะของแปลกใหม่ทีด่เูก๋ไก๋ ซึง่เป็นยคุทีบ่ารา
กู่เป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้งและไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก ชาว ไทยเพิง่รูจ้กับารากู่จรงิจงัในช่วงที่
บารากู่ไดร้บัความนิยมในหมู่วยัรุ่นในช่วงระหวา่งปี 2547 เป็นตน้มา โดยแพร่มาจากสถานที่
เทีย่วกลางคนืเช่น ผบั บาร ์คลบั  โดยผูส้บูส่วนใหญ่เชื่อวา่ช่วยลา้งสารพษิได ้มกีลิน่หอมเหมอืน
ผลไม ้ สถานบนัเทงิ ผบั บาร ์คลบั และแหล่งเทีย่วกลางคนืในกรุงเทพมหานครจะตอ้งมบีารากู่
ใหบ้รกิารเกอืบทุกที ่ไม่เวน้แมก้ระทัง่เมมเบอรค์ลบัหรอืคอกเทลเลาน์จส์ าหรบัผูใ้หญ่ วยัรุ่นที่
รูจ้กับารากู่ส่วนใหญ่นัน้รูจ้กัจากการไปเทีย่วกลางคนืเช่นนี้  จนกระทัง่เมื่อบารากู่ไดร้บัความ
นิยมและเป็นทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวางแลว้นัน้ บารากู่จงึไดก้ระจายตวัออกจากสถานบนัเทงิ ผบั 
บาร ์ในเมอืง มาสู่รา้นสุราขนาดเลก็และรา้นเหลา้ป ัน่ตามรอบสถาบนัการศกึษาในหลายๆเขต
ของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ในช่วงปี 2549 เป็นตน้มา เนื่องจากปจัจยัเกือ้หนุนหลาย
อยา่งประกอบกนั ตัง้แต่ รา้นสุราขนาดเลก็รอบสถานศกึษาหลายๆแห่งเริม่ไดร้บัความนิยมใน
ฐานะแหล่งเทีย่วกลางคนืของวยัรุ่นซึง่ปรากฏการณ์นี้เกดิมาตัง้แต่ปี 2547 เมื่อวยัรุ่นนกัศกึษา
มาเทีย่วมากขึน้ ผูป้ระกอบการรายอื่นกส็นใจมาลงทุนเปิดรา้นสุรามากขึน้ ท าใหก้ลายเป็นชุมชน
รา้นสุราและพฒันาเป็นแหล่งเทีย่วและสถานบนัเทงิไปในทีสุ่ดทีม่คีวามทนัสมยัไม่แพแ้หล่งเทีย่ว
ในใจกลางกรุงเทพมหานคร เมื่อมผีูเ้ขา้มาแขง่ขนัเปิดรา้นสุรามากขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้ง
พยายามหากลยทุธม์าจงูใจนกัเทีย่วมากขึน้ ท าใหบ้างรายน าบารากู่เขา้มาใหบ้รกิารในรา้นสุรา
รอบสถานศกึษาเพื่อดงึดดูนกัศกึษาและเพื่อท าการส่งเสรมิการขายใหก้บัรา้นวา่ทนัสมยัไม่แพ้
ผบับารใ์นใจกลางกรุงเทพ เมื่อรายหนึ่งน ามากม็รีายอื่นๆตามมา เพื่อเลยีนแบบและแขง่ขนั จน
กลายเป็นเกอืบทุกรา้นมบีารากู่ใหบ้รกิาร รวมไปถงึรา้นเหลา้ป ัน่ทีเ่กดิตามมาในช่วงปี 2550 
ดว้ยเช่นกนั กม็กีารน าบารากู่มาใหบ้รกิารควบคู่กบัเหลา้ป ัน่ 

 
อยา่งไรกต็าม เนื่องจากยงัไม่มรีายงานหรอืการศกึษา บารากู่อยา่งเป็นทางการใน

ประเทศไทย ท าใหข้อ้มลูเรื่องบารากู่ยงัไม่ครบถ้วน ความนิยมบารากู่ส าหรบัชาวไทยอยูท่ีค่วาม
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แปลกใหม่ของบารากู่ ส าหรบัชาวไทยบารากู่คอื ผลติภณัฑส์ าหรบัสบูชนิดหนึ่งทีม่รีสหรอืกลิน่
หอมหวานกวา่บุหรีซ่ ึง่กลิน่รสจะแตกต่างกนัไป ตามชนิดของรสผลไมท้ีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลาย
ตามรปูหน้ากล่องยาสบู เช่น  มนิท ์ แอปเปิล เป็นตน้ ต่อมา บารากู่เริม่แพร่หลายไปสู่สงัคมวง
กวา้งจากการถ่ายทอดผ่านสื่อและจากการพดูกนัปากต่อปาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากรายการ
โทรทศัน์ ท าใหก้ลุ่มวยัรุ่นหนัมานิยมบารากู่ดว้ย ความนิยมทีก่ลุ่มวยัรุ่นมต่ีอ บารากู่นัน้นอกจาก
ความแปลกใหม่แลว้คอื ราคาของ บารากู่ทีไ่ม่สงูมาก ขึน้อยูก่บัสถานทีใ่หบ้รกิารและตวัยา 
รวมทัง้ผูส้บูสามารถสบูร่วมกนัเป็นกลุ่มไดแ้ละสามารถเฉลีย่กนัออกเงนิร่วมกนัไดใ้นราคาต่อหวั
ทีไ่ม่สงู 

 
ยา่นสบูบารากู่ทีโ่ดดเด่นในยคุแรกกค็อืยา่นถนนขา้วสาร เจา้ของรา้นแห่งหนึ่งยา่นถนน

ขา้วสาร กล่าวถงึ บารากู่วา่ "เมือ่ก่อนบารากู่มมีากทีถ่นนขา้วสาร   แต่ดว้ยความทีร่ปูลกัษณ์
ภายนอกเหมอืนอุปกรณ์เสพยา   บวกกบับางคนน าสิง่อืน่เขา้ไปผสมท าใหบ้ารากู่ทีเ่คยมวีางขาย
เกลือ่นถนนขา้วสารถกูกวาดลา้งไปเกอืบหมด แต่ตอนนี้บารากู่เริม่กลบัมาไดร้บัความนิยมอกี
ครัง้   และกเ็ริม่มมีากขึน้ตามสถานทีเ่ทีย่วต่างๆไม่เฉพาะยา่นถนนขา้วสารเท่านัน้" (ผูจ้ดัการ
รายวนั 14 เมษายน 2548) เจา้ของรา้นคนเดมิไดก้ล่าววา่   บารากู่กส็่งผลใหผู้ส้บูมนึเมาไดห้าก
สบูเขา้ไปในปรมิาณมาก  และทีบ่ารากู่ไดร้บัความนิยมในกลุ่มวยัรุ่นเนื่องจากราคาของบารากู่
ไม่แพง ผูใ้ชบ้รกิารสามารถรวมเงนิกนัเพยีง 100-200 บาทกซ็ือ้ไดไ้ม่ยากโดยผลดักนัสบู ซึง่ต่าง
จากบุหรี ่ เวลาสบูจะรูส้กึเพลดิเพลนิกบัเพื่อนทีร่่วมกนัสบูบารากู่หรอืดื่มสุรา และสามารถสบู บา
รากู่ไดเ้กอืบทัง้คนื เมื่อถ่านไฟทีอ่ยูด่า้นบนใกลจ้ะหมด รา้นกจ็ะมกีารเปลีย่นใหม่ใหอ้ยู่
ตลอดเวลา  

 
ปจัจุบนั บารากู่กย็งัมใีหบ้รกิารในสถานทีเ่ทีย่วกลางคนื ผบั บาร ์คลบั โรงแรม ในหลาย

แหล่งในกรุงเทพมหานคร รวมไปถงึการคา้ปลกีตวัยาและเตา ทีส่ามารถหาซือ้ไดต้ามแหล่งชอป
ป้ิงต่างๆทีว่ยัรุ่นนิยม ท าใหก้ารสบูบารากู่กระจายตวัมากยิง่ขึน้และยงัคงไดร้บัความนิยม
เช่นเดมิ รวมทัง้กระจายออกไปสู่ต่างจงัหวดัและจงัหวดัท่องเทีย่วอื่นๆอกีดว้ย เช่น พทัยา ภเูกต็ 
เชยีงใหม่ 

 
1.2 การแพร่หลายและปัญหา ณ ปัจจุบนัของบารากู่ 

 
ปญัหา ณ ปจัจุบนั ของบารากู่ คอื 1) บารากู่แพร่กระจายการจดัจ าหน่ายในหลาย

รปูแบบและหลายช่องทาง 2) มกีารใชก้ารโฆษณาชวนเชื่อสรา้งความเชื่อทีผ่ดิในการคา้บารากู่ 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่ 2 27 

 

3) การแพร่ระบาดของผลติภณัฑย์าสบูรปูแบบใกลเ้คยีงกบับารากู่ ทีพ่บวา่ ผูป้ระกอบการน ามา
คา้ดว้ยกนักบับารากู่ 4) การแพร่ระบาดของการใหบ้รกิารบารากู่ในรา้นสุรารอบสถานศกึษา  

 
ปจัจุบนั พบวา่ บารากู่มใีหบ้รกิารอยา่งกวา้งขวางในหลายพืน้ทีข่องกรุงเทพมหาน คร

และปรมิณฑล ไม่วา่จะเป็นการใหบ้รกิารสบู หรอืการจ าหน่ายปลกี  การจ าหน่ายปลกีมที ัง้
จ าหน่ายตวัยาและอุปกรณ์บารากู่ ซึง่มกีารจ าหน่ายในหลายช่องทางจดัจ าหน่าย ไม่วา่จะเป็น
ตามแหล่งเทีย่วกลางคนื แหล่งชอปป้ิงทีว่ยัรุ่นนิยม และในช่องทางอนิเตอรเ์นต 
 

จากการส ารวจในสื่ออนิเตอรเ์น็ต พบวา่ ในเวบ็ไซตช์ื่อดงัอยา่ง www.sanook.com มี
ผูน้ าโฆษณาจ าหน่ายเตาบารากู่และอุปกรณ์การเสพมาโพสตไ์วใ้นหน้าหนึ่งของเวบ็ โดย
เนื้อความโฆษณานัน้เป็นการขายอยา่งเปิดเผยโดยชีช้ดัเจนวา่ บารากู่ไม่ใช่สารเสพตดิ โดยผู้
จ าหน่ายไม่เปิดเผยตวัแต่ลงโฆษณาตามขอ้ความดงันี้ (www.sanook.com,2551) 

 
“ขายเตาบาราก,ุบารากู,บาระกู่,บาลากุ,บาลากู่,ชชีา่,waterpipe,shisha, 
baraku,hookah เตา บาราก ุส าหรบั ดูดยาบาราก ุซึง่ไมไ่ด ้จดัวา่เป็นยาเสพ
ตดิแต่อย่างใด มหีลากหลายแบบ หลายราคาใหเ้ลอืก จะเกบ็สะสม หรอืจะ
น าไปไวใ้ชก้บัเพือ่นๆ  หรอือาจจะน าไปใหเ้ชา่ดูดตามรา้นผบับาร ์ยิ นดคีรบั 
ราคาต่อรองไดค้รบั” 
 
นอกจากเวบ็ไซตน์ี้ ยงัพบเวบ็ไซตอ์ื่นๆ เช่น www.ebay.com หรอื Hi5 มกีารตัง้กระทู้

ขอ้ความและฝากบรกิารขายบารากู่และอุปกรณ์กนัอยา่งมากมาย ทีส่ าคญัเนื้อหาส่วนใหญ่รอ้ย
ละ 80 ในเวบ็ไซตจ์ะกล่าวถงึบารากู่ในแง่บวกและเนื้อความทีม่กีารเน้นย า้บ่อยๆในเวบ็ไซตค์อื 
เนื้อความทีร่ะบุวา่ บารากู่ไม่ใช่สารทีเ่สพตดิ ซึง่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ และคล้ อยตามไดง้่าย
แก่ผูอ่้านทีไ่ม่รูจ้กับารากู่โดยแทจ้รงิ ดงัตวัอยา่งขา้งตน้ทีค่ดัมาจากเวบ็ไซตย์อดนิยมคอื 
www.sanook.com ซึง่มผีูอ่้านจ านวนมากทีเ่ขา้มาอ่านในเวบ็ไซตเ์หล่านี้ นอกจากมกีารจ าหน่าย
บารากู่อยา่งผดิกฎหมายแลว้ ยงัมผีูใ้ชบ้รกิารเวบ็จ านวนมากทัง้หญงิและชายที่ เขา้มาตัง้กระทู้
ขอ้ความเรยีกรอ้งขอขอ้มลูสถานทีจ่ าหน่ายบารากู่โดยส่วนใหญ่จะแจง้วา่ตนเองตอ้งการลองสบู
บารากู่ และตอ้งการทราบสถานทีจ่ าหน่าย ซึง่พบวา่ มที ัง้วยัรุ่นจากทัง้ในกรุงเทพและ
ต่างจงัหวดั และจากการตดิตามความเคลื่อนไหวของกระทูเ้หล่านี้ เป็นเวลา 1 เดอืน (ตุลาคม
2551) พบวา่ มผีูเ้ขา้มาตอบกระทูม้ากขึน้และใหข้อ้มลูสถานทีจ่ าหน่ายบารากู่รวมทัง้รา้น
ประเภทผบั บาร ์ทีใ่หบ้รกิารบารากู่อกีดว้ย ทัง้นี้ จากการตดิตามเฝ้าระวงัขอ้มลูต่างๆจาก

http://www.sanook.com/
http://www.sanook.com,2551/
http://www.ebay.com/


กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่ 2 28 

 

เวบ็ไซตย์อดนิยมเหล่านี้ พบวา่มขีอ้มลูทีค่ลา้ยคลงึกนัสี่ ประเดน็ โดยแบ่งตามประเภทของ ผูท้ี่
เขา้มาโพสตข์อ้ความหรอืตัง้กระทู้ ดงันี ้

1. กลุ่มผูต้อ้งการทดลองเสพ: กลุ่มนี้จะเป็นผูเ้ขา้มาตัง้กระทูข้อ้ความแสดงความ
ประสงคว์า่ตอ้งการลองบารากู่ แต่เป็น “มอืใหม”่ หดัสบู จงึยงัไม่ทราบวา่จะหาซือ้เตาและ
อุปกรณ์ไดจ้ากแหล่งใด และตอ้งการใหผู้อ้ื่นมาตอบกระทูข้องตน 

2.   กลุ่มผูท้ ีเ่คยเสพแลว้: กลุ่มนี้จะเป็นผูท้ ีเ่ขา้มาตัง้กระทูข้อ้ความอกีกลุ่มหนึ่ง โดยจะ
ตอบกระทูข้องผูอ้ื่น ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการสบูบารากู่หรอืเล่าประสบการณ์ของตนเองในการ
สบูหรอืเขยีนไดอารีว่า่ตนเองไปสบูทีไ่หน กบัใคร สนุกแค่ไหน สบูในวาระใด เช่น ส อบเสรจ็ 
ปารต์ี ้เป็นตน้ รวมทัง้ใหข้อ้มลูวา่จะหาซือ้อุปกรณ์จากแหล่งใด รวมทัง้แจง้เรื่องร าคาในแต่ละ
แหล่ง ใหข้อ้มลูรา้นและสถานบนัเทงิทีใ่หบ้รกิารบารากู ่

3.   กลุ่มผูจ้ าหน่าย: กลุ่มนี้จะเป็นผูจ้ าหน่ายบารากู่และอุปกรณ์โดยตรงและแฝง ที่
อาศยัเวบ็ไซตต่์างๆเป็นแหล่งขายสนิคา้ของตนเอง โดยเขา้มาฝากกระทูข้ายบารากู่ในราคา
ต่างๆ พรอ้มบรกิารจดัส่งถงึบา้น แจง้การจ่ายเงนิและเบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อหากผูซ้ือ้ตอ้งการ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ขอ้ความการขายนอกจากจะใหข้อ้มลูเรื่องการขายแลว้ ยงัเป็นการโฆษณาชวน
เชื่อในรปูแบบต่างๆ ดงันี ้

 
 บารากู่ถูกกฎหมาย สามารถซือ้ขายได ้เสพไดโ้ดยเสร ี
 บารากู่ไม่มพีษิภยั 
 บารากู่ไม่ใช่สารเสพตดิ ผูเ้สพไม่ตอ้งกงัวล 
 บารากู่เป็นความบนัเทงิส่วนตนทีไ่ม่ท าใหใ้ครเดอืดรอ้น 
 บารากู่หาง่าย หากตอ้งการเสพ จะไดร้บัความสะดวกจากผูข้ายในการ

จดัส่งใหถ้งึบา้นทนัท ี
 บารากู่ดต่ีอสุขภาพ กลิน่หอม 
 บารากู่ซือ้ง่ายขายคล่อง สามารถท าเป็นธุรกจิได ้
 สบูบารากู่ดกีวา่สบูบุหรีห่รอืดื่มสุรา 

 
4. กลุ่มผูต้อ้งการท าธุรกจิบารากู่ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทีต่อ้งการตัง้รา้นหรอืมรีา้น มผีบั 

บาร ์รา้นเหลา้ป ัน่หรอือื่นๆ ทีต่อ้งการเสรมิธุรกจิของตนเองดว้ยการน าบารากู่มาใหบ้ริ การ กลุ่ม
นี้จะเขา้มาตัง้กระทูข้อ้ความวา่ตอ้งการซือ้อุปกรณ์ส าหรบัการสบู 

 
ในกรุงเทพมหานครนัน้ อุปกรณ์การสบูบารากู่หาซือ้ไดง้่ายดาย โดยมจี าหน่ายในหลาย

แหล่งเช่น ถนนขา้วสาร จตุจกัร ตลาดนดัคลองถม ยา่นตลาดนดัสะพานพุทธหรอืในช่องทาง



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่ 2 29 

 

อนิเตอรเ์น็ต นอกจากนี้ ยงัพบอุปก รณ์บารากู่มผีูจ้ าหน่ายแบบวางขายอยูร่มิถนนตามตลาดนดั
ตอนกลางคนืทีว่ยัรุ่นนิยมเดนิเทีย่ว เช่น ตลาดนดัตอนกลางคนื เป็นตน้  ซึง่เตาบารากู่ทีม่ ี
จ าหน่ายในทอ้งตลาดนัน้มหีลายขนาด หลายราคา มรีาคาตัง้แต่ 400 บาท ไปจนถงึ 2,000 บาท 
หรอืไปจนถงึ 7,500 บาท แลว้แต่คุณภาพและขนาดของเตา เตาทีม่รีาคาแพงจะเป็นเตาใหญ่ มี
ลวดลายทีส่วยงาม ส่วน ตวัยาสบูนัน้ในบางแหล่งจ าหน่ายควบคู่กนัไปพรอ้มกบัเตา โดยจะมทีัง้
แบบแบ่งขายถุงละ 100 บาท แบบกล่องเลก็ราคากล่องละ 300-600 บาท ขึน้อยูก่ ั บยีห่อ้และ
แหล่งทีม่าของตวัยา แบบกระปุก  และแบบกโิล ราคา 1,000-1,500 บาทขึน้ไป  หรอืหากไม่ซือ้
เตา กส็ามารถสัง่แบบเดลเิวอรีไ่ด้ จากรา้นทีใ่หบ้รกิาร พบวา่ ยา กลิน่มนิทแ์ละกลิน่แอปเปิล จะ
เป็นทีน่ิยมมากในหมู่ผูส้บูไทย เพราะเป็นกลิน่รสทีถู่กปากมากทีสุ่ดและใหค้วามเยน็ในขณะสบู  

 

 
 ภาพท่ี7: รปูกล่องยาสบูบารากู่ตามทีโ่ฆษณาในเวบ็ไซต ์ (ทีม่า:www.arabiannights.ca,2551) 
 

เหน็ไดว้า่หน้ากล่องยาสบูมรีปูผลไมซ้ึง่ค าโฆษณาหน้ากล่องหรอืค าโฆษณาในเวบ็ไซตท์ี่
จ าหน่ายบารากู่ มกั ระบุวา่ยาสบูในกล่องมกีลิน่รสผลไมห้รอืท าจากผลไมต้ามหน้ากล่อง รวมทัง้
ค าโฆษณาบารากู่ทีม่กัโฆษณาวา่เป็นยาสบูเพื่อสุขภาพ (healthy smoking) ซึง่ก่อใหเ้กดิความ
เชื่อทีผ่ดิ 
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ภาพท่ี 8: กล่องยาบารากู่ สงัเกตไดว้า่ หน้ากล่องจะเป็นรปูผลไม ้ซึง่รปูผลไมด้งักล่าวก่อใหเ้กดิ 
ความเชื่อและความเขา้ใจทีผ่ดิในกลุ่มผูส้บู 
 

 
ภาพท่ี 9: รปูเตาบารากู่หลายแบบ หลายขนาดทีป่ระกาศขายทางเวบ็ไซต ์เรยีงขนาดจากเลก็ไป
หาใหญ่ (ทีม่า: www.impcasual.com, 2550) 
 

         
                 ภาพท่ี 10: กล่องยาบารากู่อกีประเภทหนึ่งทีจ่ าหน่ายในรปูกระปุก          
 

 

http://www.impcasual.com/
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 ภาพท่ี 11: เตาบารากู่พรอ้มสบูหลายขนาดทีใ่หบ้รกิารในรา้นสุรา เตาในภาพแรกดา้นซา้ย (เตา
สนี ้าเงนิและแดง) เป็นเตาขนาดกลาง ราคาในการสบู 1 ครัง้ 250 บาท  เตาในภาพทีส่อง 
ดา้นขวา (เตาลายดอกน ้าเงนิ) เป็นเตาขนาดสงู ใชส้ าหรบัวงสบูทีม่ผีูส้บูหลายคน 

          

                
ภาพท่ี 12: เสน้ยาบารากู่ การผสมยาบารากู่อยา่งในภาพเรยีกวา่ การผสม “สตูร” ยา แต่ละรา้น
ทีใ่หบ้รกิารจะมสีตูรผสมทีแ่ตกต่างกนั การผสมนัน้เพื่อใหเ้กดิกลิน่รสตามทีผู่ส้บูตอ้งการ 
 

นอกจากยาสบูบารากู่แลว้ พบวา่  มกีารน ายาสบูแบบใหม่คอื บุหรีบ่ารากู่ และ บุหรีร่ส
ผลไม ้หรอืบุหรีช่รูส มาจ าหน่าย ควบคู่กนัไปกบับารากู่ดว้ยและเป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มวยัรุ่นอยา่ง
กวา้งขวาง โดยมจี าห น่ายทัว่ไปและผูจ้ าหน่ายสามารถจ าหน่ายไดอ้ยา่งเสร ีบุหรีบ่ารากู่ประเภท
นี้มลีกัษณะเป็นมวนเหมอืนบุหรีท่ ัว่ไปแต่มกีลิน่รสเหมอืนบารากู่เพราะใชย้าสบูบารากู่มาท าเป็น
ยาเสน้มวนในบุหรี ่โดยผูจ้ าหน่ายจะดดัแปลงมามวนผสมเอง เท่ากบัเป็นการผสมผสานความ
เป็นบุหรีแ่ละความเป็นบารากู่เขา้ดว้ยกนั สรา้งความสะดวกมากขึ้ นส าหรบัผูอ้ยากสบูบารากู่ใน
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สถานที่ๆ ใชภ้าชนะสบูไม่ได ้แต่ส าหรั บบุหรีร่สบารากู่นี้อยูใ่นรปูแบบมวน จงึง่ายต่อการหยบิมา
สบูเมื่อใดและทีใ่ดกไ็ด ้บุหรีร่สบารากู่นี้ไม่มยี ีห่อ้ แต่ผูจ้ าหน่ายจะน ามาขายแบบแบ่งขายเป็น
มวนๆ โดยจ าหน่ายในรา้นประเภทแผงลอยในทีต่่างๆทีม่ผีูส้ญัจรไปมามากมาย สถานทีท่ีผู่ว้จิยั
พบคอื หน้าหา้งสรรพสนิคา้ฟิวXXXXรงัสติ และสยามส XXX ส่วนบุหรีร่สผลไมห้รอืบุหรีช่รูสนัน้
มลีกัษณะคลา้ยกบับุหรีบ่ารากู่ ซึง่ผูจ้ าหน่ายจะบอกวา่ไม่ใช่บุหรีบ่ารากู่ แต่เป็นบุหรีม่รีส ซึง่จะมี
กลิน่รสต่างกนัออกไปและบุหรีช่รูสนัน้จะมยีีห่อ้ ยีห่อ้ทีผู่ว้จิยัพบจ าหน่ายในหลายๆแหล่งคอื 
ยีห่อ้ “ซมัโปน่า”  ยีห่อ้ “Djarum”  ยีห่อ้ “กาแรม”  ซึง่จะมกีลิน่รสต่างๆ เช่น รสชอคโกแลต รส
บ๊วย รสมนิท ์จ าหน่ายปลกีในราคามวนละ 10-30 บาท แลว้แต่ยีห่อ้ โดยผูข้ายโฆษณาชวนเชื่อ
วา่มรีสหวานอร่อย กลิน่หอมและผูส้บูจะมรีสหวานตดิทีร่มิฝีปาก ขณะนี้เป็นทีน่ิยมมากในกลุ่ม
วยัรุ่น นอกจากบุหรีบ่ารากู่ บุหรีร่สผลไมแ้ลว้นัน้ ยงัพบวา่มบุีหรีอ่กีประเภทหนึ่งคอื “บุหรีไ่ฟฟ้า” 
หรอื E-cigarette ทีผู่ค้า้นิยมคา้ควบคู่กนักบับารากู่และบุหรีช่รูสอยูใ่นปจัจุบนั ซึง่บุหรีไ่ฟฟ้านัน้
มลีกัษณะเหมอืนบุหรีม่วน ตวัแท่งบุหรีเ่ป็นอเีลคโทรนิค สบูโดยใชแ้บตเต อรีจุ่ดและมไีฟตดิที่
ปลายมวน มยีาสบูโดยเฉพาะเป็นซองโดยเปลีย่นแค่ตวัยาสบูแต่ไม่ตอ้งเปลีย่นตวัมวนบุหรี ่ผู้
จ าหน่ายโฆษณาชวนเชื่อวา่ ไม่มพีษิภยัเหมอืนบุหรีเ่พราะไม่มสีารทารแ์ละสารประกอบอื่นๆใน
บุหรี ่มแีต่สารนิโคตนิเท่านัน้ ซึง่ผูจ้ าหน่ายกล่าววา่สามารถเลกิไดแ้ละผูส้บูสามารถเลอืกไดว้า่ถ้า
จะสบูบุหรีไ่ฟฟ้า จะเลอืกระดบันิโคตนิในซองยาสบูแบบใด เช่นระดบันิโคตนิสงู กลางหรอืต ่า 
และโฆษณาวา่มบุีหรีแ่บบไม่มนีิโคตนิ (nicotine-free) ดว้ย โดยการน าบุหรีไ่ฟฟ้ามาจ าหน่ายนัน้
เป็นการกระท าเพื่อเอือ้อ านวยใหผู้ส้บูสามารถหลกีเลีย่งกฎหมายหา้มสบูบุหรีใ่นผบั บาร ์ใน
สถานทีห่า้มสบู เพราะบุหรีไ่ฟฟ้าไม่มคีวนัทีเ่กดิจากการเผาไหม ้แต่เป็นการท าใหน้ิโคตนิ
กลายเป็นไอระเหยในตวัมวนบุหรีม่ากกวา่ ผูจ้ าหน่ายหลายๆเจา้ต่างใชป้ระเดน็นี้มาสรา้งการ
ขายบุหรีไ่ฟฟ้า โดยเน้นวา่ กฎหมายฉบบันี้จะท าอะไรผูส้บูบุหรีไ่ฟฟ้า ไม่ได ้เพราะบุหรีไ่ฟฟ้า
ไม่ใช่บุหรี ่ไม่มคีวนั ไม่ก่อมะเรง็ทัง้ต่อผูส้บูและคนรอบขา้ง และไม่ผดิกฎหมายใดๆ ผูส้บู
สามารถสบูไดทุ้กที ่

 
จากการส ารวจเบือ้งตน้ พบวา่ รา้นสุรารอบสถานศกึษาเกอืบทุกรา้น ในทุกแหล่ง จะมี

บารากู่บรกิารลกูคา้ รวมไปถงึคลบั คอกเทลเลาจน์ และเมม เบอรค์ลบัส าหรบัผูใ้หญ่กม็บีารากู่
ใหบ้รกิาร ส าหรบัในกลุ่มแหล่งจ าหน่ายประเภทรา้นสุราหรอืผบันัน้ กลุ่มลกูคา้เป็นกลุ่มวยัรุ่นที่
นิยมสบูดว้ยกนัโดยจะมพีฤตกิรรมเสพสารเสพตดิพรอ้มกนัหลายอยา่งในเวลาเดยีวกนัและเท่าที่
รา้นมจี าหน่าย คอื ดื่มสุรา ดื่มเบยีร ์สบูบารากู่ สบูบุหรี ่ไปพรอ้มๆกนั ส่วนในคลบัส าหรบัผูใ้หญ่ 
เช่น เมมเบอรค์ลบัหรอืดรงิกค์ลบันัน้ การใหบ้รกิาร บารากู่นัน้จะเป็นส่วนหนึ่งของการใหบ้รกิาร
ทางเพศไปดว้ยคอื การเรยีกผูห้ญงิบรกิารมานัง่ดว้ยกนัหรอื “นัง่ดรงิก”์ และสบูบารากู่ร่วมกนั
ระหวา่งลกูคา้และหญงิบรกิาร ความพงึ พอใจทีม่ต่ีอบารากู่นัน้ต่างกนั ในกลุ่มผูเ้สพสองกลุ่ม
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ระหวา่งกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มผูใ้หญ่เพศชาย คอื กลุ่มวยัรุ่นมองวา่ บารากู่ไม่ใช่บุหรี ่ไม่ใช่สารเสพ
ตดิ ไม่มอีนัตรายใดๆแต่เป็นสบูเพื่อการลา้งพษิและสรา้งความสนุกในกลุ่มเพื่อน ส่วนกลุ่มผูใ้หญ่
เพศชายทีม่พีฤตกิรรมสบูบารากู่ในสถานบนัเทงิทีม่กีารบรกิารทางเพศนัน้ จะเชื่อวา่เป็นสบูเพื่อ
ผ่อนคลาย สรา้งมติรภาพระหวา่งกลุ่มเพื่อนชายดว้ยกนัและระหวา่งหญงิบรกิารทีเ่รยีกมา
ใหบ้รกิารรวมทัง้กระตุน้อารมณ์เพศ ปจัจุบนั การใหบ้รกิาร บารากู่มคีวามกา้วหน้ายิง่ขึน้ไปอกี 
คอื มบีรกิารเดลเิ วอรี ่ส่งถงึบา้น ส่งถงึหอพกันกัศกึษา  ส่งถงึโรงแรมในบางพืน้ที ่ โดยผูส้บูไม่
จ าเป็นตอ้งมาทีร่า้นอกีถ้าตอ้งการสบู โดยรา้นจะน า เตาสบู ถ่านและยาสบูไปส่งใหถ้งึหอ้ง ซึง่ผู้
สบูจะมพีฤตกิรรมนดัเพื่อนมาสบูกนัเป็นกลุ่มและมกีารปนสารเสพตดิอื่นๆเขา้ไป การใหบ้รกิาร
บารากู่แบบเดลเิวอรีน่ี้เป็นการเลีย่งการถูกเจา้หน้าทีต่ ารวจคน้พบหากมกีารใหบ้รกิารบารากู่ปน
สารเสพตดิอื่นในรา้นตนเอง จงึตอ้งน าส่งลกูคา้ถงึบา้น 

 
จากการศกึษาเบือ้งตน้ (pilot study) ของผูว้จิยั พบวา่ จากการสอบถามวยัรุ่นอาย ุ 19-

24 ปี จ านวน 45 รายทีก่ าลงัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา พบวา่ ทุกรายรูจ้กับารากู่เป็นอยา่งดแีละ
วยัรุ่นจ านวน 34 รายเคยสบูบารากู่มาแลว้ โดยสบูในรา้นสุราแถวสถานศกึษา   2 รายเคยไดร้บั
บรกิารบารากู่เดลเิวอรี ่และมรีายงานวา่ นกัศกึษาทีพ่กัอยูห่อพกันอกสถานศกึษาจะไดร้บัการ
ชกัชวนใหร้บับรกิารบารากู่เดลเิวอรีจ่ากรา้นสุราเสมอ และรา้นสุราจะร่วมมอืกบัเจา้ของหอพกัใน
การแจกใบปลวิการใหบ้รกิารบารากูไ่ปตามแต่ละหอ้งพกัในหอพกัแต่ละแห่งเพื่อจงูใจลกูคา้ 

 
จากการส ารวจเบือ้งตน้ของคณะวจิยั พบวา่ รา้นสุราขนาดเลก็ หลายรา้นรอบ

มหาวทิยาลยัยา่นปรมิณฑลแห่งหนึ่ง มบีรกิารบารากู่ในรา้นพรอ้มสุรา และรา้นเหล่านี้เป็นทีน่ิยม
เป็นอยา่งมากในกลุ่มนกัศกึษามหาวทิยาลยัและกลุ่มนกัเรยีนมธัยมศกึษาวยัไม่ถงึ 18 ปี จาก
การสงัเกตการณ์เป็นระยะเวลากวา่ 2 สปัดาห ์พบวา่ รา้นในยา่นนี้มนีกัเทีย่ววยัรุ่นเดนิทางมา
เทีย่วตลอดเวลา เน้นการดื่ม พบปะสงัสรรคร์ะหวา่งเพื่อนฝงู โดยจะม าเป็นกลุ่มทัง้หญงิและชาย 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุกประเภท บางโต๊ะกจ็ะสัง่บารากู่มาสบูพรอ้มการดื่มสุราไปดว้ย จะพบ
ไดว้า่กจิกรรมทุกอยา่งของนกัเรยีนมธัยมและวยัรุ่นทีม่าเทีย่วรา้นสุราทีม่บีรกิารบารากู่จะไม่เน้น
การดื่มหนกั แต่จะเป็นการเน้นใชเ้วลาใหอ้ยูใ่นรา้นไดย้าวนานทีสุ่ดโดยทีย่งัไม่เมามากจนหมด
สต ิเนื่องจากเหลา้ป ัน่หรอื บารากู่เองจะท าใหผู้ด้ื่มและผูส้บูเมาชา้ ไม่เหมอืนกบัการดื่มสุรา ผู้
ทีม่าเทีย่วจะตอ้งการความสนุกสนานเป็นเวลานานๆมากกวา่ทีจ่ะรบีเมาและจะตอ้งการใชเ้วลา
เสพสารเสพตดิหลายๆ ประเภทไปเรื่อยๆ เช่น ส ัง่เหล้าป ัน่เสรจ็แลว้ต่อดว้ยเบยีร ์ตามดว้ยบารา
กู่ เป็นตน้ ผูม้าเทีย่วกจ็ะไม่เมาจนหมดสตแิต่จะเมาชา้ สรา้งอารมณ์สนุกไดม้ากกวา่ รวมทัง้
สามารถทีจ่ะลุกขึน้เตน้ตามเสยีงดนตรใีนรา้นไดด้ว้ย จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหล้กูคา้
ส่วนใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารในรา้นสุราหรอืรา้นเหลา้ป ัน่ทีม่บีารากู่ใหบ้รกิารจะเป็นนกัเรยีนใน
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ระดบัชัน้มธัยมปลาย เนื่ องจากจะไม่เน้นการดื่มหนกั ตอ้งการเทีย่วแบบสนุกสนาน เลอืกรา้นที่
ราคาถูก สามารถใชเ้วลาในรา้นไดน้านๆเพื่อเตน้ร าและฟงัเพลงโดยไม่ตอ้งจ่ายมาก และนิยมดื่ม
ในรา้นเลก็ๆซึง่ไม่เขม้งวดในเรื่องของการตรวจบตัรประจ าตวัประชาชนผูใ้ชบ้รกิารแต่อยา่งใด 
ท าใหร้า้นสุรารอบมหาวทิยาลยัในปรมิณฑลหลายๆแห่งเป็นทีน่ิยมในหมู่นกัเรยีนมธัยมเป็น
อยา่งมาก  

 
บารากู่นัน้ ไดแ้พร่ระบาดไปทัว่กรุงเทพมหานครและเมอืงท่องเทีย่ว เช่น พทัยา พบวา่

บารากู่นัน้บรรดาผูค้า้จะลกัลอบขาย ซึง่แหล่งจ าหน่ายใหญ่  ๆไดแ้ก่ ยา่นรามค าแหง ยา่นสะพาน
พุทธ ถนนขา้วสาร เป็นตน้ รวมทัง้มกีารจ าหน่ายผ่านช่องทาง อนิเตอรเ์น็ต  บารากู่เป็นทีน่ิยม
เพราะเชื่อวา่ช่วยลา้งสารพษิ ชกู าลงั ทีส่ าคญัหาทดลองไดง้่าย และวยัรุ่นเชื่อวา่ไม่มพีษิภยั
เหมอืนบุหรี ่ทัง้ๆ ทีค่วามจรงิแลว้ บารากู่มพีษิภยัเทยีบเท่าบุหรี ่ผลวจิยัในต่างประเทศหลายชิน้
ระบุตรงกนัวา่ นกัสาธารณสุขในหลายๆ  ประเทศไม่ไดใ้หค้วามสนใจบารากู่เนื่องจากการศกึษา
พษิภยัของบารากู่ยงัไม่แพร่หลายนกั ชาตติะวนัตกไม่คุน้เคยกบัยาสบูประเภทนี้จงึยงัไม่ให้
ความสนใจ แต่กลบัเป็นวา่ บารากู่กลายเป็นสารเสพตดิทีว่ยัรุ่นทัว่โลกรูจ้กักนัดมีากกวา่ และผล
วจิยัพบวา่ พษิภยัของ บารากู่นัน้ ไม่วา่จะเป็นตวัยาสบูหรอืควนั มคีารบ์อนมอนอกไซดใ์น
ปรมิาณทีเ่ขม้ขน้สงูมาก ถงึแมจ้ะผ่านน ้ากต็าม แต่น ้าไม่สามารถลบพษิของ บารากู่ไดต้ามทีผู่ส้บู
เชื่อ นอกจากนี้ บารากู่ยงัมพีษิภยัส าคญัเทา่บุหรีค่อื นิโคตนิ ทีเ่ป็นสารเสพตดิ สารทาร ์และสาร
โลหะหนกัซึง่ก่อพษิต่อร่างกายและระบบทางเดนิหายใจเป็นล าดบัแรก สารเหล่านี้มปีรมิาณและ
ความเขม้ขน้ทีส่งูเท่าบุหรีห่รอือาจสงูกวา่ได ้เนื่องจากกฎหมายไม่สามารถเอือ้มถงึผูผ้ลติ บารากู่
ได ้จงึไม่สามารถควบคุมไดว้า่ ใน ผลติภณัฑย์าสบูบารากู่นัน้ ผูผ้ลติไดใ้ส่ส่วนผสมอนัใดบา้งและ
ในปรมิาณเท่าใด ผลทีเ่กดิกบัผูส้บูนัน้คลา้ยคลงึกบัผลต่อสุขภาพทีเ่กดิกบัผูส้บูบุหรี ่คอื เป็นพษิ
ต่อระบบทางเดนิหายใจ สุขภาพเสื่อมโทรม ผูส้บู บารากูจ่ะมอีาการมนึเมาคลา้ยคนดื่มสุรา รวม
ไปถงึโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจและโรคตดิเชือ้อื่นๆ ซึง่อาจไม่เกดิกบัผูส้บูบุหรี ่เนื่องจากการสบู
บารากู่นัน้ ผูส้บูตอ้งใชท้่อสบูร่วมกบัผูส้บูรายอื่นๆอกีหลายราย หากผูห้นึ่งมโีรคกส็ามารถแพร่
เชือ้ผ่านทางท่อยาสบูได ้(Knishkowy and Amitai, 2005) 

 
วยัรุ่นนกัเทีย่วผบัยา่นสุขมุวทิคนหนึ่ง เปิดเผยวา่ การสบู บารากู่ขณะนี้ นอกเหนือจาก

ลกูคา้ชาวไทยทีม่ที ัง้หญงิทัง้ชายแลว้ ลกูคา้ชาวต่างชาตทิีม่าเทีย่วยา่นสุขมุวทิกน็ิยมสบู ส าหรบั
สนนราคาการสบูบารากู่นัน้ หากเป็นแบบธรรมดา อตัราค่าสบูตกครัง้ละ 380 บาท ผูส้บูหลาย
รายนิยมน ายาเสพตดิ อาท ิยาเค ยาอ ียาบา้ กญัชาหรอืผงขาว ผสมเขา้ไปในยาสบูบารากู่ หาก
รา้นสบูบารากู่รา้นใดพบวา่ผูส้บูตอ้งการเพิม่ยาเสพตดิแนวนี้ กจ็ะคดิราคาเพิม่อกีในอตัราตัง้แต่ 
200-1,000 บาท ดงันัน้ บารากู่จงึเป็นช่องทางหนึ่งในการขายยาเสพตดิ โดยผูค้า้จะมกีลวธิี
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สื่อสารล่อใจผูส้บูดว้ยการประชาสมัพนัธช์วนเชื่อวา่ การสบู บารากู่จะท าใหม้รีปูร่างและผวิพรรณ
ด ีนอนหลบัด ีทีส่ าคญัจะช่วยกระตุน้อารมณ์เพศไดอ้กีดว้ย ขณะนี้มนีายทุนใหญ่ยาเสพตดิอยา่ง
น้อย 5 ราย ทีก่ าลงัแขง่ขนักนัในธุรกจิบารากู่ บางรายถงึกบัยงิกนัตายเพื่อแยง่ชงิพืน้ทีก่ารเปิด
รา้นบารากู่ โดยเป้าหมายของนายทุนหวงัขายยาเสพตดิใหก้บักลุ่มวยัรุ่นทีน่ิยมสบูบาระกู ่ โดย
นายทุนเหล่านี้จะขอเปิดมุมสบูบารากู่ตามสถานบนัเทงิทัว่ไปทัง้ในเขตนครบาล เช่น ยา่น
ขา้วสาร ซอยนานา พฒัน์พงษ์ สลีม รวมถงึยา่นอารซ์เีอและตามจงัหวดัใหญ่ๆ อาท ิเชยีงใหม่ 
หาดใหญ่ ภเูกต็ พทัยา โดยใหเ้ปอรเ์ซ็ นตส์งูถงึ 30-40% เมื่อลกูคา้มาสบูกจ็ะใหร้า้นชกัชวนให้
สบูบารากู่ชนิดพเิศษทีผ่สมยา และรายไดจ้ากการสบู บารากู่แต่ละครัง้กเ็ป็นรายไดท้ีส่งูตัง้แต่ 
600-1000บาท (อา้งถงึในhttp://www.thairath.co.th/offline.php?section=hotnews 
&content=35565)    

 
วยัรุ่นอาย ุ 17 ปี นกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมแห่งหนึ่ง เปิดเผยวา่ เคยสบู บารากู่เมื่อไม่นาน

มานี้ คร ัง้แรกทีส่บูกไ็ม่ต่างอะไรกบัการสบูบุหรี ่แต่ความพเิศษของ บารากู่อยูต่รงทีม่กีลิน่หอม          
ครัง้แรกทีส่บูนัน้สบูทีบ่า้น เ นื่องจากพีช่ายสบูก่อนหน้านี้โดยซือ้เตาสบูมาจากแถวเยาวราช 
ราคา 2,000 บาท "ผมสบูมาไดส้กัระยะแลว้รูส้กึวา่มนัไม่ตดินะ ทีล่องสบูเพราะเหน็เขาสบูกนั
และมกีลิน่หอมๆ กเ็ลยลองด ูแม่กไ็ม่วา่อะไรเขาไม่ยุง่ผมจะไปดืม่เหลา้เขากใ็หไ้ป แต่จะสบูที ่
บา้นอยา่งเดยีวไม่สบูทีอ่ืน่เพราะรูส้กึปลอดภยักวา่" วยัรุ่นคนดงักล่าวอธบิาย ส่วนวยัรุ่ นอกีราย
อธบิายวา่ "ผมมองวา่การสบูบารากู่จะมโีทษน้อยกวา่การสบูบุหรีถ่งึ 10 เท่า โดยชาวอาหรบัจะ
ใชก้ารสบูบารากู่ เป็นเหมอืนการรกัษาโรคบางอยา่ง ส่วนชาวมุสลมิกจ็ะใชก้ารสบู บารากู่แทน
การสบูบุหรี ่โดยการสบูบารากู่จะมกีรรมวธิกีรองโดยผ่านน ้าอกีชัน้หนึง่ซึง่จะท าใหเ้ราไดร้บัสารที ่
ปนเป้ือนมาน้อยลง ทีผ่มชอบบารากู่กต็รงทีม่กีลิน่หอมมากๆและมโีทษน้อยกวา่บุหรี”่ (อา้งถงึใน
http://www.thaihealth.or.th/cms/ detail. php?key=cigar02&id=9083) 
 

ดา้นประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. 2550 ฉบบัที ่18 ในการหา้มสบูในผบั บารน์ัน้ 
พบวา่ ในทางปฏิบตั ิ (หลงัจากมกีารประกาศใชป้ระกาศฉบบันี้ประมาณ 3 เดอืนใหห้ลงั) ผูส้บูก็
ยงัสบูเช่นเดมิในรา้นทัง้รา้นทีม่เีครื่องปรบัอากาศและรา้นทีไ่ม่ม ีหลงัจากทีต่ ารวจเขา้มากวดขนั
เขม้งวดกบัรา้นสุราและผบั บารแ์ถวสถานศกึษาในช่วงเปิดภาคการศกึษาใหม่  ในช่วงสองเดอืน
แรกของการเปิดภาคการศกึษาใหม่เท่านัน้ทีม่กีารกวดขนัค่อนขา้งจรงิจงักบัรา้นในการหา้มสบู
บุหรีแ่ละบารากู่ ผูส้บูตอ้งไปสบูนอกรา้นหรอืหน้ารา้นทีแ่บ่งพืน้ทีส่บูบุหรีไ่ว ้แต่ปจัจุบนั หลงัจาก
กระแสเปิดภาคการศกึษาคลายลงแลว้ การสบูในรา้นกก็ลบัมาเช่นเดมิ บารากู่กก็ลบัมา
ใหบ้รกิารในรา้นเช่นเดมิ ประกาศกระทรวงฉบบันี้จงึยอ่หยอ่นในทางปฏบิตั ิเนื่องจากเมื่อ
เจา้หน้าทีต่ ารวจไม่มาตรวจสอบและกวดขนั รา้นกย็นิยอมใหล้กูคา้สบูไดเ้ช่นเดมิเนื่องจากกลวั
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เสยีลกูคา้ไป และจากการสมัภาษณ์เจา้ของรา้นอยา่งไม่เป็นทางการ รายหนึ่งระบุวา่ ยอมเสยี
ค่าปรบัรายวนัดกีวา่เสยีลกูคา้ เพราะถ้าเสยีลกูคา้รายหนึ่ง ลกูคา้กจ็ะไปบอกกนัต่อๆและวยัรุ่น
รายอื่นกจ็ะไม่เขา้รา้นเช่นกนัแต่จะไปหารา้นทีเ่จา้ของรา้นยอมใหส้บูมากกวา่ รายไดจ้ากลกูคา้
นัน้คุม้กวา่การจ่ายค่าปรบัมากนกั เจา้ของรา้นรายดงักล่าวสรุป 
 

 

 
ภาพท่ี 13: การบรกิารบารากู่ในรา้นสุรารอบสถานศกึษาพรอ้มการบรกิารเบยีร ์สุรา และ เหลา้
ป ัน่  
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            ภาพท่ี 14: การสบูบารากู่ในรา้นสุราทีใ่หบ้รกิารและควนัทีเ่กดิจากการสบู 
 
1.3 ปัญหาบารากู่ด้านสุขภาพ 
 

ปญัหาของบารากู่นัน้อยูท่ ีต่วัยาสบู การสบูบารากู่นัน้ตอ้งใช้ ตวัยาสบูทีเ่รยีกวา่ tumbak 
แต่ในประเทศไทยนัน้ ไม่ไดม้ศีพัทเ์ฉพาะส าหรบัเรยีกอุปกรณ์แต่ละชนิด แ ต่เรยีกรวมๆกนัไปวา่ 
บารากู่ ตวัยาสบูดงักล่าวนัน้เรยีกสัน้ๆวา่ “ยา”  ซึง่จะมจี าหน่ายเป็นกล่องส าเรจ็รปู มรีปูผลไมใ้ห้
เลอืกทีห่น้ากล่องวา่ตอ้งการกลิน่รสใด ควั นจะออกมาเป็นกลิน่ผลไมน้ัน้ ยาสบูดงักล่าวมี
ส่วนผสมส าคญัคอืใบยาสบู (tobacco) ซึง่นบัเป็นผลติภณัฑย์าสบู (tobacco product) ทีใ่ชส้บู
โดยการดดูควนั ปญัหาทีส่ าคญัของบารา กู่คอื บารากู่ เป็นผลติภณัฑย์าสบูทีจ่ าตอ้งถูกควบคุม
และอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู ปีพุทธศกัราช 2535   
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บารากู่มลีกัษณะการสบูต่างกบับุหรีค่อืใชว้ธิเีผาตวัยาทางออ้มเพื่อสบูควนั ไม่ไดจุ้ดไฟที่
ตวัยาโดยตรงเหมอืนการจุดบุหรี ่ และผูส้บูจะไดร้บักลิน่รสผลไมท้ีใ่ชผ้สม บาร ากู่เหมอืนบุหรี่
ตรงทีม่สี่วนผสมทีส่ าคญัคอื ยาสบู (Tobacco) ต่างกนัตรงกลิน่ ในปจัจบุนั ใบยาสบูทีใ่ชก้บับารา
กู่เพื่อจ าหน่ายในปจัจุบนัจะมกีารแต่งรสหวานและแต่งกลิน่รสใหม้กีลิน่ผลไมต่้างๆ เช่น มนิ ท ์
สตรอเบอรร์ี ่องุ่น เพื่อใหผู้ส้บูชื่นชอบและเขา้ใจวา่เป็นการสบูเนื้อผลไม ้ทัง้ทีโ่ดยแทแ้ลว้เป็นการ
แต่งกลิน่แต่งรสเลยีนแบบธรรมชาตเิท่านัน้ 

 
   ถงึแมก้ลุ่มผูส้บูจะเชื่อวา่บารากู่ไม่มพีษิภยักต็าม แต่ บารากู่มสี่วนผสมส าคญัคอื ใบ
ยาสบู มสีารจ าพวกนิโคตนิ (nicotine) และทาร ์ (tar) อยูเ่ป็นจ านวนมากเช่นเดยีวกบับุหรี ่
เนื่องจากบารากู่มสี่วนผสมของยาสบู ผูส้บูสามารถเสพตดินิโคตนิในบารากู่ได ้ (Waterpipe 
Tobacco Smoking, 2005)  ตวัยาในบารากู่จะมรีะดบันิโคตนิอยูท่ ีร่อ้ยละ 2-4 ส่วนบุหรีจ่ะมี
ระดบันิโคตนิอยูท่ ีร่อ้ยละ 1-3  มรีะดบัความเขม้ขน้ของคารบ์อนมอนอกไซดอ์ยูท่ ีร่อ้ยละ 0.34-
1.40 ต่อน ้าหนกัของตวัยาในการสบู 1 ครัง้คอื น ้าหนกัประมาณ 10-20 กรมั นอกจากนัน้การสบู
บารากู่ยงัมรีะยะเวลาในการสบูทีน่านกวา่การสบูบุหรีต่่อหนึ่งครัง้ ในการสบูบุหรี ่ผูส้บูจะสบูได้
ในระยะเวลา 5-7 นาทต่ีอหนึ่งมวน ดดูควนัได ้ 8-12 ครัง้และควนัทีส่บูมปีรมิาณ 0.5-0.6 ลติร 
ส่วนการสบูบารากู่นัน้จะใชเ้วลาในการสบูนานกวา่คอืประมาณ 20-80 นาทต่ีอหนึ่งครัง้ ผูส้บูจ ะ
สามารถสบูควนัได ้50-200 ครัง้ มปีรมิาณของควนัอยูท่ ี ่0.15-1 ลติรต่อการสบูควนั 1 ครัง้ การ
สบูบารากู่หนึ่งหมอ้ขนาดมาตรฐานจงึเทยีบเคยีงเท่ากบัการสบูบุหรี ่ 100 มวน การเสพโดยการ
สดูควนับารากู่นัน้ ร่างกายจะไดร้บัสารพษิจากส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ บารากู่มากกวา่บุหรี่ 
เช่น คารบ์อน มอนอกไซด ์ ปรมิาณประมาณรอ้ยละ 3-6 และแคดเมยีม เป็นตน้ เนื่องจากการ
เสพดว้ยวธิกีารสดูควนัดงักล่าวจะท าใหค้วนัผ่านไปยงัปอดไดเ้ตม็ที ่ 
 

Asfar, Ward, Eissenberg & Maziak (2005) ระบุวา่ การสบูบารากู่มคีวามเสีย่งต่อ
โรคหวัใจและหลอดเลอืดเช่นเดยีวกบัการสบูบุหรี ่ เนื่องจากบารากู่ปล่อยก๊าซคารบ์อน          
มอนอกไซด ์  บารากู่ยงัมสีารโลหะหนกัในปรมิาณทีม่ากกวา่บุหรี ่เช่น สารหนู โคบอลต ์
โครเมยีมและตะกัว่ และมนีิโคตนิในปรมิาณทีท่ าใหเ้สพตดิไดเ้ช่นเดยีวกบับุหรี ่ในขณะที ่
Jackson & Aveyard (2008) พบวา่ ปรมิาณพษิภั ยของบารากู่ข ึน้อยูก่บัระยะและความลกึใน
การสดูควนัเขา้ปาก การสบูบารากู่หนึ่งครัง้ปล่อยก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดป์ระมาณ 2-53 ส่วน
ในลา้นส่วน (ppm) ในอากาศ และพบวา่ในกลุ่มผูส้บูบารากู่ในประเทศซาอุดอิาระเบยีนัน้มี
ปรมิาณความเขม้ขน้ของฮโีมโกลบนิในเมด็เลอืดแดงมคี่าเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 10.1 ซึง่สงูกวา่
กลุ่มผูส้บูบุหรีแ่ละปรมิาณการไดร้บันิโคตนินัน้สงูกวา่กลุ่มผูส้บูบุหรีซ่ ึง่ก่อใหเ้กดิการเสพตดิ 
รวมทัง้การไดร้บัสารประกอบอื่นๆในยาสบูบารากู่นัน้กก็่อใหเ้กดิโรคในระบบทางเดนิหายใจได้
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เช่นกนั รวมทัง้ผูท้ ีไ่ม่ไดส้บูโดยตรง (passive smoker) แต่ไดร้บัควนัเขา้ไปดว้ยกเ็สีย่งต่อการ
เกดิโรคในระบบทางเดนิหายใจเช่นเดยีวกบัผูส้บู  
 

Maziak, Ward, Soweid & Eissenberg (2004) ระบุวา่ ยาสบูบารากู่ปลดปล่อยสารพษิ
มากกวา่หนึ่งรอ้ยชนิด โดยมคีารบ์อนมอนอกไซดแ์ละนิโคตนิเป็นตวัส าคญั รวมทัง้สารก่อมะเรง็
อยา่งไนโตรซามนีในยาสบู ดงันัน้ การสบูบารากู่ก่อใหโ้รคทีส่ าคญัสามประการคอื โรคมะเรง็ 
โรคหวัใจและหลอดเลอืด และการเสพตดิ ปรมิาณของสารพษิทีป่ลดปล่อยออกมานัน้ขึน้อยูก่บั
ขนาดของเตาสบู ประเภทของยาสบู ประเภทของถ่าน และตวัยา เมื่อเปรยีบเทยีบกบับุหรีแ่ลว้ 
บารากู่ขนาดหมอ้เลก็ปลดปล่อยคารบ์อนมอนอกไซดใ์นปรมิาณทีร่อ้ยละ 1.36-.1.40 ในขณะที่
บุหรีห่นึ่งมวนปลดปล่อยคารบ์อนมอนอกไซดท์ีร่อ้ยละ 0.41  ในการสบูบารากู่นัน้ ผูส้บูจะไดร้บั
สารทาร ์ (tar) เท่ากบัการสบูบุหรี ่20 มวน   ถงึแมว้า่ระดบัความรอ้นในการเผาไหมส้ารทารใ์น
บารากู่และบุหรีน่ัน้ต่างกนั แต่สารทารใ์นบารากู่เมื่อไดร้บัความรอ้นสามารถก่อใหเ้กดิสารก่อ
กลายพนัธุ ์ (mutagenic) และสารก่อเนื้องอก (tumorigenic)  ผลต่อสุขภาพในระยะสัน้ส าหรบัผู้
สบูบารากู่คอื หลงัการสบูได้  45 นาท ีระดบัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์นิโคตนิในพลาสมา และ
อตัราการเตน้ของหวัใจสงูขึน้อยา่งมนียัส าคญั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการสบูบุหรีใ่นเวลา 45 นาที
เช่นกนั การสบูบารากู่นัน้ผูส้บูจะไดร้บัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดเ์พิม่ขึน้สองเท่าและนิโคตนิ
เพิม่ขึน้สามเท่าจากการสบูบุหรีห่นึ่งมวน และมผีลต่อการตอบสนองของหวัใจและหลอดเลอืด
ใกลเ้คยีงกนักบัการสบูบุหรี ่ผูส้บูบารากู่จะมปีรมิาณของก๊าซคารบ์อกซีฮ่โีมโกลบนิ 
(carboxyhaemoglobin) ในเลอืดสงูกวา่ผูส้บูบุหรี ่ซึง่  Maziak, Ward, Soweid & Eissenberg 
(2004) ตัง้สมมตฐิานวา่ การสบูบารากู่ในปรมิาณระดบัหนึ่งต่อวนัมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงต่อการ
เกดิก๊าซคารบ์อกซีฮ่โีมโกลบนิในเลอืด ซึง่ก๊าซนี้ในร่างกายจะท าใหเ้ซลลข์าดออกซเิจน เกดิ
อาการในอวยัวะต่างๆ เช่น ทีร่ะบบทางเดนิหายใจ เป็นตน้ ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาว
นัน้ Maziak, Ward, Soweid & Eissenberg (2004) ระบุวา่ บารากู่สามารถก่อมะเรง็ไดใ้นระยะ
ยาว อยา่งไรกต็าม จากปรากฏการณ์จรงินั ้ นพบวา่ ผูท้ ีส่บูบารากู่นัน้กม็พีฤตกิรรมสบูบุหรีด่ว้ย 
ดงันัน้ การชีว้ดัวา่การสบูบารากู่แต่เพยีงอยา่งเดยีวกก็่อใหเ้กดิมะเรง็ไดน้ัน้ยงัเป็นเรื่องทีย่ากต่อ
การศกึษาแยกแยะจากการสบูบุหรี ่อยา่งไรกต็าม พบวา่ การสบูบารากู่ก่อใหเ้กดิมะเรง็ทีอ่วยัวะ
หลายส่วน เช่น มะเ รง็ปอด มะเรง็ในช่องปาก  ก่อใหเ้กดิสารก่อมะเรง็ (carcinoma)  และ
ก่อใหเ้กดิเนื้องอกชนิดรา้ยแรง (bronchogenic) และมะเรง็ถุงลมปอด (bladder cancer)  

 
ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวคอื บารากู่สามารถก่อมะเรง็ไดใ้นระยะยาว ยิง่ผูส้บูสบู

ทัง้บุหรีแ่ละบารากู่แลว้นัน้ ความเสีย่งต่อโรคมะเรง็ยิง่เพิม่ขึน้ เนื่องจาก ในยาสบูบารากู่มสีารไน
โตรซามนีซึง่เป็นสารก่อมะเรง็ การทดลองในหนูพบวา่ ยาสบูบารากู่ก่อใหเ้กดิโรคผวิหนงัแขง็ 
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(hyperkeratosis) หรอืมกีารเพิม่ขึน้ของ keratin ในเยือ่บุผวิของหนูรวมทัง้เร่งการสลายตวัของ
เยือ่บุผวิ เมื่อทดสอ บกบัผูส้บูบารากู่จ านวน 35 ราย พบวา่  การสบูบารากู่ก่อใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในระดบัโครโมโซมอยา่งมนียัส าคญั พบตวับ่งชี ้(marker) ของภาวะโรคหลอดเลอืด
แขง็ตวั (atherosclerosis)  ภาวะโรคหวัใจและระบบไหลเวยีนเลอืด รวมทัง้มผีลต่อระบบปอด 
พบวา่มรีะดบัของอนุมลูอสิระทีส่งูขึน้ในเมด็เลอืดขาวชนิด neutrophil  ในร่างกายผูส้บู 

  
การสบูบารากู่ปลดปล่อยสารพษิจ านวนมากและก่อใหเ้กดิโรคมากมาย โรคทีส่ าคญัคอื 

โรคมะเรง็ปอด โรคหวัใจ โรคระบบทางเดนิหายใจและโรคอื่นๆ (Waterpipe Tobacco 
Smoking, 2005) เช่นเดยีวกบับุหรี ่ ถงึแมว้า่ ณ ปจัจุบนั จ านวนและปรมิาณการวจิยัศกึษา
คน้ควา้เกีย่วกบับารากู่ยงัน้อยอยูเ่มื่อเทยีบกบับุหรีแ่ละยงัไม่มกีารศกึษาทีช่ ีช้ดัเจนถงึโรคภยัอนั
อาจเกดิจากการสบูบารากู่ไดเ้หมอืนการศกึษาเรื่องบุหรี ่และยงัไม่มกีารศกึษาทีส่ามารถคน้ควา้
แยกแยะองคป์ระกอบของยาสบูบารากู่ไดทุ้กองคป์ระกอบ แต่แหล่งขอ้มลูหลายแหล่งมขีอ้สรุป
ตรงกนัวา่สารพษิในบารากู่ส่วนหนึ่งนัน้เป็นสารทีอ่ยูใ่นบุหรีเ่ช่นกนั (Waterpipe Tobacco 
Smoking, 2005)   เนื่องจากมอีงคป์ระกอบหลกัเดยีวกนัคอื ใบยาสบู และไม่มผีลติภณัฑย์าสบู
ใดทีป่ราศจากพษิหรอือนัตราย  

 
สารพษิในบารากู่ประกอบไปดว้ยสารส าคญั ดงัต่อไปนี้ 

 
 นิโคตนิ อนัเป็นสารส าคญัในใบยาสบูซึง่เป็นส่วนประกอบหลกัของทัง้บุหรีแ่ละ

บารากู่ และเป็นสารทีก่่อใหเ้กดิการเสพตดิได ้การสบูบารากู่นัน้ใชเ้วลายาวนาน
กวา่บุหรีใ่นการสบูหนึ่งครัง้ ดงันัน้ ปรมิาณของนิโคตนิในการสบูบารากู่ นัน้จะมี
มากกวา่การสบูบุหรีห่นึ่งมวนและก่อใหเ้กดิการเสพตดิไดเ้ช่นกนั 

 ทาร ์  ปรมิาณของทารจ์ะขึน้อยูก่บัความถีใ่นการดดูควนัของผูส้บูในการสบูหนึ่ง
ครัง้ (inhalation frequency) 

 คารบ์อนมอนอกไซด ์
 สารก่อมะเรง็ เช่น สารทาร ์ไนโตรซามนี 
 สารระคายเคอืงต่างๆ เช่น ควนั กลิน่ 
 สารสงัเคราะห ์  ซึง่เกดิจากการเตมิกลิน่ เตมิรส ทีม่าจากสารแต่งกลิน่

สงัเคราะหใ์ส่ในยาบารากู่เพื่อใหเ้กดิกลิน่รสผลไม ้ซึง่ผูบ้รโิภคจะไม่มทีางทราบ
ไดว้า่ยาสบูบารากู่ทีต่นเองบรโิภคนัน้ใส่สารแต่งกลิน่แต่งรสอะไรบา้ง 
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สารพษิในบารากู่ทีป่ลดปล่อยมาจากการเผายาสบูนัน้จะมปีรมิาณมากหรอืน้อย มรีะดบั
ความเป็นพษิทีรุ่นแรงมากแค่ไหน ขึน้อยูก่บัปจัจยัต่อไปนี ้
 
 ประเภทของยาสบู 
 ประเภทของถ่านทีใ่ชจุ้ดเพื่อใหย้าสบูไหม ้
 ปรมิาณของควนัทีผู่ส้บูสบูเขา้ไป 
 ระยะเวลาในการสบู 
 ความถี่ในการดดูควนัต่อการสบู 1 ครัง้ 
 ปรมิาณน ้าในหมอ้สบู หากไม่มนี ้า ความเขม้ขน้ขอ งสารพษิจะมมีากขึน้ แต่ถงึจะมนี ้าก็

ตาม น ้ากม็ไิดล้า้งพษิหรอืละลายสารพษิจากยาสบูไปทัง้หมดเหมอืนทีผู่ส้บูเชื่อกนั 
 สารสงัเคราะหท์ีเ่ตมิเขา้ไป เช่น กลิน่ รส 
 ปรมิาตรของหมอ้สบู 
 จงัหวะในการสบู หากผูส้บูสบูต่อเนื่องถี่ๆ ปรมิาณสารพษิทีไ่ดร้บักจ็ะมากขึน้ 
 ประเภทของน ้า หรอืของเหลวทีใ่ส่ในหมอ้สบู ผูส้บูบางรายมกีารดดัแปลงใส่ของเหลว

ประเภทอื่น เช่น ไวน์ เหลา้ เขา้ไปแทนทีน่ ้า ซึง่ยงัไม่มกีารศกึษาวา่ของเหลวเหล่านี้เมื่อ
ผ่านความรอ้นหรอืควนัในหมอ้สบูนัน้จะปลดปล่อยสารเคมใีดออกมาบา้ง 
 
ในใบยาสบูมนีิโคตนิและสารก่อมะเรง็ หากมกีารบริโภคบารากู่ 1 ชุด เมื่อมกีารเผาไหม้

ในเตาจะไดส้ารนิโคตนิและสารก่อมะเรง็ 10-20 เท่าของบุหรี ่ 1 ซอง สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจาก
วารสารโรคในช่องปากหรอื Journal of Eriodontology ของมหาวทิยาลยัจกัรภพเวอรจ์เินียร ์ที่
ท าการวจิยัและระบุออกมาวา่ การสบู บารากู่จะท าใหส้ารพษิเขา้สู่ร่างกายมากกวา่บุหรีธ่รรมดา
หลายเท่า โดยถ้าใชเ้วลาสบูนาน 45 นาท ีจะมปีรมิาณฝุน่ละอองมากกวา่ 36 เท่า 
คารบ์อนมอนอกไซด ์ 15 เท่า และมนีิโคตนิสงูขึน้ 70 เปอรเ์ซน็ต ์เมื่อเทยีบกบัการสบูบุหรี ่ 1 
มวน นอกจากนี้ระหวา่งการเสพจะมกีารไดร้บัสารเคมอีนัตรายทีเ่ป็นโลหะ ไ ดแ้ก่ ไนโตรซามนี 
ไฮโครคารบ์อน เพื่อใหต้วัท าความรอ้นตดิไฟง่ายขึน้อกี ท าให ้30 เปอรเ์ซน็ตข์องผูท้ ีส่บูบารากู่มี
โอกาสจะตดิโรครา้ยแรงในช่องปาก ขณะทีผู่ส้บูบุหรีจ่ะมโีอกาสเป็นโรคในช่องปาก รอ้ยละ 24  
ส่วนคนทีไ่ม่สบูอะไรเลยมโีอกาสเพยีงรอ้ยละ 8 เท่านัน้  การใชท้่อสบูบารากู่ร่วมกนันัน้อาจจะ
ท าใหเ้กดิโรคเรมิไดเ้พราะโรคนี้ตดิต่อกนัทางน ้าลาย(http://campus. sanook.com/u_life/know 
ledge_ 03639.php,2551)  

 
ส่วนการทีผู่ส้บูบารากู่มคีวามเขา้ใจผดิวา่การสบูยาเสน้ผ่านน ้าจะท าใหป้ลอดภยัมากขึน้

นัน้ มกีารวจิยัและพสิจูน์แลว้วา่ยาเสน้ประเภทสบูผ่านน ้าอยา่ง บารากู่นัน้มอีนัตรายมากกวา่ 
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เพราะมสีารนิโคตนิ และสารทารจ์ านวนมากกวา่บุหรีท่ ัว่ไป อกีทัง้การสบูผ่านน ้าและการผสมกบั
ผลไมห้รอืกลิน่ต่างๆ ท าใหค้วามเขม้ขน้ของควนัจางลง ท า ใหผู้ส้บูสบูไดล้กึมากขึน้ และสบู
ปรมิาณมาก ท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อร่างกายมากขึน้ ในแง่ของผลกระทบต่อสุขภาพนัน้ ควนัจาก
การสบูถอืวา่มสีารก่อโรคเหมอืนเช่นเดยีวกบัการสบูบุหรี ่คอื ผูส้บูจะตอ้งสดูดมเอาน ้ามนัดนิ 
คารบ์อนมอนอกไซด ์สารประกอบไฮโดรคารบ์อน ซึง่เกดิจากการเผาไ หมใ้บยารวมทัง้สาร
นิโคตนิซึง่เป็นสารพษิเขา้สู่ร่างกาย นอกจากนี้ยงัเสีย่งในเรื่องของก ารใชส้ารปรุงแต่งกลิน่ต่างๆ
มาผสมซึง่ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานของสารทีน่ ามาใชใ้นตวัยาสบูดงักล่าวได ้ (http://cam 
pus.sanook.com/u_ life/knowledge03639.php,2551) และผลวจิยัในต่างประเทศกร็ะบุตรงกนั
วา่ บารากู่ก่อโทษเช่นเดยีวกบับุหรีแ่ละส่วนผสมในยาสบูบารากู่นัน้มกัไม่ไดม้าตรฐานหรอืไม่
สามารถระบุไดว้า่ผูผ้ลติใส่ส่วนผสมใดลงไปบา้ง ซึง่ยิง่ก่อพษิภยัแก่ผูส้บูมากยิง่ขึน้  Knishkowy 
and Amitai (2005) ระบุวา่ บารากู่มนีิโคตนิในระดบัเดยีวกบับุหรีแ่ละก่อพษิภยัมากกวา่การสบู
บุหรีห่นึ่งมวน   

 
Center for Substance Abuse Research (2008) ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัพษิภยัและความ

เชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่ ดงันี้ 
 

 ถงึบารากู่จะไม่ระคายคอ กย็งัมโีทษ : เมื่อสบูบารากู่แลว้ ผูส้บูจะรูส้กึวา่บารากู่ไม่ระคาย
คอเหมอืนการสบูบุหรี ่ไม่ไดห้มายความวา่ บารากู่จะไม่มพีษิภยั ถงึแมบ้ารากู่จะไม่
ระคายคอเท่าบุหรี ่แต่บารากู่กม็นีิโคตนิ สารทารแ์ละคารบ์อนมอนอกไซดเ์หมอืนบุหรี ่
ความไม่ระคายคอกลบัใหโ้ทษมากกวา่ เนื่องจากท าใหผู้ส้บูสบูไดม้ากกวา่และลกึกวา่ 
ซึง่ท าใหไ้ดร้บัสารพษิมากขึน้ 

 น ้าในหมอ้บารากู่ไม่ช่วยลา้งพษิ: น ้าในหมอ้บารากู่ไม่ช่วยดดูซบัสารพษิในบารากู่ตามที่
มผีูเ้ชื่อเช่นนัน้ โดยเฉพาะสารโลหะหนกั น ้าสามารถดดูซบันิโคตนิในบารากู่ไดไ้ม่ถงึ
รอ้ยละ 5 เท่านัน้ 

 บารากู่มสีารทาร ์ถงึแมก้ารโฆษณาจะระบุวา่ ไม่มสีารทาร ์กต็าม ในใบยาสบูนัน้ไม่มี
สารทาร ์แต่การเผาไหมห้รอืการใหค้วามรอ้นแก่ยาสบูนัน้จะก่อสารทาร ์

 บารากู่มนีิโคตนิเช่นเดยีวกนัและในระดบัใกลเ้คยีงบุหรี:่ ผูส้บูหลายรายเชื่อวา่ สบูบารากู่
แลว้ปลอดภยักวา่บุหรี ่เนื่องจากเชื่อวา่บารากู่มนีิโคตนิน้อยกวา่ แต่ความเป็นจรงิคอื 
การสบูบารากู่ทุกวนันัน้ผูส้บูจะไดร้บันิโคตนิในระดบัทีเ่ท่ากบัการสบูบุหรี ่10 มวน ส่วน
การสบูบารากู่แบบครัง้คราวนัน้จะไดร้บันิโคตนิเท่ากบัการสบูบุหรี ่2 มวน 

 บารากู่เป็นสารเสพตดิ ผูส้บูหลายรายเชื่อวา่ บารากู่ไม่เสพตดิ แต่บารากู่เป็นผลติภณัฑ์
ยาสบูทีก่่อใหเ้กดิการเสพตดิได ้การเปลีย่นแปลงพฤ ตกิรรมในตวัผูส้บูสามารถชีว้ดัการ
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เสพตดิได ้คอื เปลีย่นการสบูจากการสบูกบัเพื่อนเป็นการสบูส่วนตวั สบูร่วมกบัผูอ้ื่น
น้อยลง มกีารปรบัพฤตกิรรมตนเองใหเ้อือ้ต่อการสบูบารากู่มากขึน้  สรุปวา่  บารากู่ ก่อ
โรค ดงัต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่2: การก่อโรคของบาระกู ่
 

โรค ผลการค้นพบ จ านวนกลุ่มท่ีใช้ทดสอบ 
มะเรง็ปอด พบวา่ม ี cancer rate เพิม่ขึน้ใน

กลุ่มเสีย่ง 
ชาย 107 ราย 

มะเรง็ในช่องทอ้ง (GI) พบวา่ม ี cancer rate เพิม่ขึน้ใน
กลุ่มเสีย่ง 

183 ราย 

สภาพการท างานของปอด พบวา่ VC, FEV, FVC ลดลง ผูส้บู 595 ราย 
 พบวา่ PEFR ลดลง ผูส้บูจดั 65 ราย 
โรคตดิเชือ้ พบวา่มกีารตดิเชือ้เพิม่ขึน้ 128 ราย 
โรคระบบทางเดนิหายใจ พบวา่ตดิเชือ้ไวรสัโรคระบบ

ทางเดนิหายใจ 
45 รายทีใ่ชห้วัสบูร่วมกนั 

ภาวะการสบืพนัธุ ์ พบวา่ลดภาวะการเจรญิพนัธุ ์
(infertile) ในกลุ่มหญงิ 

หญงิทีส่บู 100 ราย 

ทารกน ้าหนกัตวัต ่า พบวา่ทารกทีค่ลอดจากมารดาที่
สบูมนี ้าหนกัตวัต ่าและมปีญัหา
ระบบทางเดนิหายใจ 

หญงิมคีรรภท์ีส่บู 106 ราย 

โรคหวัใจและหลอดเลอืด พบวา่ภาวะหวัใจเตน้เพิม่ขึน้และ
ความดนัเลอืดสงูขึน้หลงัการสบู 

ผูส้บู 18 รายทีร่่างกายปกติ
ก่อนสบู 

โรคฟนัและช่องปาก พบวา่ socket แหง้กวา่ก่อนสบู 
3 เท่า 

ผูส้บูปกต ิ100 ราย 

การเปลีย่นแปลงทาง
โครโมโซม 

พบวา่มคีวามผดิปกตทิาง
โครโมโซม 

ผูส้บู 35 ราย 

ทีม่า: Knishkowy and Amitai (2005)  
 
นอกจากนี้บารากู่ยงัเป็นสนิคา้ทีล่กัลอบน าเขา้ลกัลอบจ าหน่ายและใหบ้รกิาร ผลติภณัฑ์

ใบยาสบูไม่ไดร้บัการตรวจรบัรองจากหน่วยงานใดวา่ปลอดภยั ผูผ้ลติและผูจ้ าหน่ายไม่ไดแ้จง้
ส่วนผสมและบางผลติภณัฑท์ีน่ าเขา้ไม่ระบุส่วนผสมของตวัยา การเสพในลกัษณะนีส้รา้งความ
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เสีย่งต่อผูเ้สพเป็นอยา่งมาก เนื่องจากผูเ้สพจะไม่มทีาง ทราบไดว้า่ตวัยาท ามาจากอะไร 
นอกจากนี้ยงัเสีย่งต่อการทีจ่ะไดร้บัสารพษิอื่นๆ ทีผ่สมอยูใ่น บารากู่ซึง่อาจเป็นอนัตรายต่อ
ร่างกายเนื่องจากบารากู่มสี่วนผสมทีไ่ม่แน่นอน ซึง่ส่วนผสมจะเป็นอยา่งไรขึน้อยูก่บัผูผ้ลติ และ
พชืต่างๆ ทีน่ ามาผสม นัน้ในแต่ละฤดกูาล หรอืพืน้ที่ ๆพชืขึน้ซึง่จะท าใหพ้ชืมชีนิดของสารและ
ปรมิาณของสารแตกต่างกนัออกไป และเมื่อน ามาเผาหรอืใหค้วามร้ อนกบัส่วนผสมของพชื
เหล่านัน้ จงึไม่สามารถทีจ่ะทราบไดว้า่อุณหภมูทิีใ่หค้วามรอ้นเพื่อเสพนัน้จะท าใหส้ารเคมทีีม่ใีน
พชืทีป่ระกอบขึน้เป็นเนื้อบารากู่นัน้ท าปฏกิริยิากนัแลว้ไดเ้ป็นสารใด มอีนัตรายมากขนาดไหน
กบัผูเ้สพ และนอกจากนี้วธิกีารเสพดงักล่าวยงัสามารถปลอมปนสารเส พตดิอื่นๆ ลงไปได้
โดยง่าย ซึง่อาจน าไปสู่รปูแบบใหม่ของการเสพยาเสพตดิได ้ดงันัน้กระทรวงสาธารณสุขจงึไดท้ า
หนงัสอืถงึรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั เพื่อพจิารณาประกาศหา้มจ าหน่ายและน าเขา้
ผลติภณัฑป์ระเภทนี้แลว้ แต่ในทางปฏบิตัพิบวา่ บารากู่มกีารลกัลอบน าเขา้ ปลอมปน มี การ
ใหบ้รกิารแบบ “ใตด้นิ” เช่น รา้นทีใ่หบ้รกิารจะเกบ็ซุกซ่อนไวใ้หพ้น้ตาเจา้หน้าทีต่ ารวจหากมกีาร
ตรวจคน้ และจะน ามาใหเ้มื่อลกูคา้ขอบรกิาร หรอืใหบ้รกิารหลงัเทีย่งคนืในรา้นสถานบนัเทงิ 
เป็นตน้ เพื่อหลกีเลีย่งเจา้หน้าทีต่ ารวจ หรอืบรกิารเดลเิวอรี ่ส่งถงึบา้นหรอืถงึ หอพกัของวยัรุ่น
รอบสถานศกึษาซึง่มเีป็นรอ้ยๆหอ้ง โดยผูเ้สพตอ้งโทรศพัทส์ ัง่มาตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีผู่ใ้หบ้รกิาร
จะแจกไวต้ามหอพกัและผูใ้หบ้รกิารจะน าใส่ถุงไปส่งใหถ้งึหอ้ง ทีต่อ้งน าอุปกรณ์ใส่ถุงมดิชดิก็
เพื่อไม่ใหถู้กจบัไดว้า่มกีารใหบ้รกิาร ส่วนผูส้บูนัน้จะน าไปสบูอย่ างไรหรอืจะใส่สารอื่นใดนัน้กไ็ม่
สามารถตรวจสอบไดเ้นื่องจากเป็นการสบูในสถานทีส่่วนตวัคอืหอ้งพกั ซึง่ผูท้ ีส่ ัง่ บารากู่เดลเิวอรี่
นัน้กม็กัจะมวีตัถุประสงคแ์อบแฝงคอืการใชบ้ารากู่ปนกบัสารชนิดอื่นเพื่อการสบู นอกจากนี้ การ
ทีบ่ารากู่เป็นสนิคา้ลกัลอบน าเขา้ ท าใหผู้ส้บู มคีวามเสีย่งต่อการบรโิภคสนิคา้ทีไ่ม่ทราบ
แหล่งทีม่า เพราะในรา้นทีใ่หบ้รกิารนัน้ รา้นจะจดัยาสบูและหมอ้มาใหส้ าเรจ็รปู ผูส้บูอาจจะไม่ได้
เหน็กล่องผลติภณัฑห์รอืซองสนิคา้ กจ็ะไม่สามารถทราบไดว้า่ สิง่ทีต่นสบูนัน้ท ามาจากแหล่งใด 
ใครเป็นผูผ้ลติ มสี่วนผสมใดบา้ง ฯลฯ เท่ ากบัยิง่เพิม่ความเสีย่งมากยิง่ขึน้ ซึง่แลว้แต่ผูใ้หบ้รกิาร
จะบอกขอ้มลูหรอืไม่ ซึง่ส่วนใหญ่พบวา่ จะบอกลกูคา้วา่ ไม่อนัตรายเพราะเป็นส่วนผสมท าจาก
ผลไม ้และบารากู่มกีลิน่เป็นผลไม ้ขอ้มลูนี้จงึมคีวามน่าเชื่อในกลุ่มผูส้บูทีไ่ม่ตระหนกั 
           
1.4 ปัญหาทางด้านกฎหมาย 
 

ดา้นกฎหมาย บารากู่จดัเป็นผลติภณัฑย์าสบู เพราะมสี่วนผสมของใบยาสบู ดงันัน้  
บารากู่จงึตอ้งอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัคิวบคุมยาสบู    ในทางปฏบิตั ิบารากู่มกีารจ าหน่าย 
และใหบ้รกิารอยา่งผดิกฎหมาย ในบางแหล่ง มกีารใหบ้รกิารแก่เดก็อายไุม่ถงึ 18 ปีอยูด่ว้ย  
เมื่อพจิารณาตามพระราชบญัญตัคิวบคุมยาสบู กระทรวงสาธารณสุข ปีพุทธศกัราช 2535 นัน้ 
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พบวา่ บารากู่ขดัต่อพระราชบญัญตัหิลายประการ ประการทีห่นึ่งคอื ขดัต่อ พระราชบญัญตัิ
ควบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2535 ดงันี้ 

 
มาตรา 3 ในพระราชบญัญตันิี้ระบุวา่ 
 

“ผลติภณัฑย์าสบู” หมายความวา่ ยาสบูตามกฎหมายวา่ดว้ยยาสบูและ
ผลติภณัฑอ์ื่นใดทีม่สี่วนประกอบของใบยาสบูหรอืพชืนิโคเชยีนาทาแบกกุม้ (NICOTIANATABA -

CUM) ไม่วา่จะใชเ้สพโดยวธิสีบู ดดู ดม อม เคีย้ว กนิ เปา่ หรอืพ่นเขา้ไปในปากหรอืจมกู หรอื
โดยวธิอีื่นใดเพื่อใหไ้ดผ้ลเป็นเช่นเดยีวกนั 

 
“หบีห่อ” หมายความวา่ ซอง ห่อ หรอืสิง่บรรจุอื่นซึง่ใชใ้นการหุม้ห่อบรรจุ

ผลติภณัฑย์าสบู 
 
“โฆษณา” หมายความวา่ การกระท าไม่วา่โดยวธิใีดๆ ใหป้ระชาชนเหน็ ไดย้นิ

หรอืทราบขอ้ความเพื่อประโยชน์ในทางการคา้ 
 

บารากู่มสี่วนประกอบของยาเสน้จงึอยูใ่นความคุม้ครองของ พ .ร.บ. ยาสบูดงักล่าว ซึง่
ภายในประเทศยงัไม่อนุญาตใหท้ าการผลติตวัยา ตามขอ้ตกลงของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงการคลงั โดยในตน้ปี 2551 การใหบ้รกิารสบูยาเสน้บารากู่ดงักล่าวถอืวา่มคีวามผดิ
ตามกฎหมายแสดงฉลากเตอืน เช่น ตอ้งระบุชื่อผูน้ าเขา้และมกีารตดิค าเตอืน และยงัผดิ พ .ร.บ.
ศุลกากร ซึง่เ ป็นสนิคา้ทีน่ าเขา้มาโดยไม่ขออนุญาตเสยีภาษกีารน าเขา้ ยาเสน้ดงักล่าวจะตอ้งมี
การขออนุญาตอยา่งถูกตอ้งผ่านกระทรวงการคลงัก่อน หากฝา่ฝืนมคีวามผดิตาม
พระราชบญัญตัยิาสบู พ .ศ. 2509 มโีทษทัง้จ าและปรบั และมคีวามผดิตาม พ .ร.บ.ควบคุม
ผลติภณัฑย์าสบู พ .ศ.2535 ส่วนเตาบารากู่ยงัไม่มกีฎหมายใดออกมาคุม้ครองวา่เป็นสิง่ผดิ
กฎหมาย บารากู่เป็นสนิคา้ทีไ่ม่มอีงคก์ารอาหารและยาควบคุม และยงัเป็นการจงูใจวยัรุ่นโดย
ผ่านการโฆษณาและการส่งเสรมิการขายในหลายรปูแบบ ซึง่เท่ากบัวา่ ขดัต่อพระราชบญัญตัิ
หลายประการทัง้ตวัผลติภณัฑ ์บรรจุภณัฑแ์ละการส่งเสรมิการขาย 
 

ประการทีส่อง: มาตรา 4 หา้มมใิหผู้ใ้ดจ าหน่าย ขาย แลกเปลีย่นหรอืใหผ้ลติภณัฑย์าสบูแก่
บุคคลซึง่ตนรูอ้ยูว่า่ผูซ้ ือ้ หรอืผูร้บัเป็นผูม้อีายไุม่ครบสบิแปดปีบรบิรูณ์ 
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 ข้อเทจ็จริง: จากการส ารวจภาคสนามตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2551 เป็นตน้มา พบวา่ มกีาร
จ าหน่ายและใหบ้รกิารบารากู่แก่เยาวชนตลอดมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรา้นประเภท
รา้นเหลา้ป ัน่ทีเ่ปิดบรกิารในชุมชน ซึง่รา้นเหล่านี้จ าหน่ายสุราใหก้บัเยาวชนอายไุม่ถงึ 
18 ปีดว้ยเช่นกนัและไม่มกีารตรวจบตัรประชาชนของเดก็ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารแต่อยา่งใด 

 
ประการทีส่าม: มาตรา 6 หา้มมใิหผู้ใ้ดกระท าการอยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัต่อไปนี ้

 
วรรค (2) ขายผลติภณัฑย์าสบูโดยแจก แถม ใหห้รอืแลกเปลีย่นกบัสนิคา้อื่นหรอืการ

ใหบ้รกิารอยา่งอื่นประกอบ 
 

 ข้อเทจ็จริง: พบวา่รา้นเหลา้ทีเ่ปิดบรกิารตามรอบสถานศกึษา 3 แห่งในเขตปรมิณฑล 
มกีารจ าหน่ายบารากู่ในลกัษณะเป็น “แพคเกจ” ควบคู่ไปกบัการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์โดยรา้นเหล่านี้ถอืการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นตวัหลกั ส่วนการ
น าบารากู่เขา้มาใหบ้รกิารเพื่อเป็นตวัเสรมิใหร้า้นมบีรกิารทีห่ลากหลาย สรา้งความ
สนใจใหล้กูคา้มากขึน้ จงึน าบารากู่มาขายควบไปกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  นอกจากนี้ 
พบวา่ รา้น “Hixxx” ทีห่า้งสรรพสนิคา้ JJXXX จ าหน่ายบารากู่ในลกัษณะแพคเกจแบบ
ขายแถม คอื ผูข้ายไดป้ระชาสมัพนัธว์า่ ผูซ้ ือ้ บารากู่ทีร่า้นนี้ไม่ตอ้งจ่ายค่ายา ถ้าซือ้แค่
ตวัเตาทีร่า้นนี้ โดยตอ้งซือ้เตาในราคา 1,300 บาทขึน้ไป จะไดร้บัแถมตวัยาฟรหีนึ่ง
กล่องใหญ่ 

 
ประการทีส่ ี:่ มาตรา 10 หา้มมใิหผู้ใ้ดผลติ น าเขา้เพื่อขาย หรอืเพื่อจ่ายแจกเป็นการทัว่ไป 

หรอืโฆษณาสนิคา้อื่นใดทีม่รีปูลกัษณะท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่เป็นสิง่เลยีนแบบผลติภณัฑย์าสบู 
ประเภทบุหรีซ่กิาแรตหรอืบุหรีซ่กิารต์ามกฎหมายวา่ดว้ยยาสบู หรอืหบีห่อผลติภณัฑด์งักล่าว 
 
 ข้อเทจ็จริง: บารากู่มกีารจ าหน่ายอยา่งเสรใีนสถานบนัเทงิเกอืบทุกประเภท ไม่วา่จะ

เป็น ผบั คลบั บาร ์คอกเทลเลานจ ์รา้นเหลา้ รา้นเหลา้ป ัน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในยา่น
เทีย่วทีม่ลีกูคา้วยัรุ่นนกัศกึษา ซึ่ งบารากู่ทีจ่ าหน่ายนัน้เป็นบารากู่ทีล่กัลอบน าเขา้อยา่ง
ผดิกฎหมายหรอืมกีารสัง่น าเขา้มาเอง นอกจากจะมกีารจ าหน่ายโดยเสรแีลว้ รา้นที่
ใหบ้รกิารจะมกีารผสมตวัยาบารากู่เองอกีดว้ย วธิกีารนี้ กลุ่มทีส่บูบารากู่เรยีกวา่การ
“ผสม” ซึง่หมายถงึ การทีร่า้นเหลา้จะผสมตวัยาบารากู่เองเพื่อใหม้กีลิน่รสแตกต่าง
ออกไปตามทีล่กูคา้ตอ้งการ นอกจากตวั ยาบารากู่ทีม่กีารใหบ้รกิารแลว้ ยงัมกีาร
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จ าหน่ายเตาสบูและอุปกรณ์การสบูโดยเสรอีกีดว้ย ซึง่ปจัจุบนั มวีางขายตามตลาดนดั
แลว้ 

 
ประการทีห่า้: มาตรา 11 ผลติภณัฑย์าสบูทีจ่ะขายไดจ้ะตอ้งมสี่วนประกอบตาม

มาตรฐานทีก่ าหนดในกฎกระทรวงผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบูมหีน้าทีต่อ้งแจง้รายการ
ส่วนประกอบของผลติภณัฑย์าสบูใหก้ระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีารและ
เงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวงในกรณีทีผ่ลติภณัฑย์าสบูใดมสี่วนประกอบไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดตามวรรคหนึ่งใหร้ฐัมนตรมีอี านาจออกค าสัง่หา้มมใิหม้กีารขายหรอืน าเขา้
ผลติภณัฑย์าสบูนัน้ 
 
 ข้อเทจ็จริง: บารากู่ทีใ่หบ้รกิารกนัอยูน่ัน้ ผูจ้ าหน่ายลกัลอบน าเขา้ จงึไม่เคยมกีารแจง้

ส่วนผสมใหก้ระทรวงสาธารณสุขรบัทราบ และไม่มกีารแจง้ใหล้กูคา้หรอืผูส้บูทราบ
ส่วนผสมแต่อยา่งใด นอกจากนี้ บางรา้น เช่น รา้นเหลา้ รา้นเหลา้ป ัน่ จะไม่ยนิยอมให้
ลกูคา้ไดด้กูล่องตวัยาบารากู่ แต่จะผสมยามาใหแ้ละจุดมาใหส้ าเรจ็รปู ผูส้บูจะไม่มทีาง
ทราบไดว้า่ในตวัยาทีส่บูนัน้คอือะไร 

 
ประการทีห่ก: มาตรา 12 ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบูตอ้งแสดงฉลากทีห่บีห่อ

ผลติภณัฑย์าสบูก่อนทีจ่ะน าออกจากแหล่งผลติหรอืก่อนทีจ่ะน าเขา้มาในราชอาณาจกัร แลว้แต่
กรณี หลกัเกณฑ ์ วธิกีารและเงื่อนไขการแสดงฉลากและขอ้ความในฉลากใหเ้ป็นไปตามที่
รฐัมนตรปีระกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

 
 ข้อเทจ็จริง: บารากู่เป็นการลกัลอบน าเขา้เพื่อจ าหน่ายในราคาถูก ดงันัน้ ผูล้กัลอบจงึ

ไม่ยนิยอมแสดงฉลากแต่อยา่งใด ฉลากทีป่รากฎในบรรจุภณัฑบ์ารากู่ไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการแสดงฉลากและขอ้ความ 
 
ประการทีเ่จด็: มาตรา 13 หา้มมใิหผู้ใ้ดขายผลติภณัฑย์าสบูทีม่ไิดแ้สดงฉลากตามที่

ก าหนดในมาตรา 12 บนหบีห่อผลติภณัฑย์าสบู 
 

 ข้อเทจ็จริง: บารากู่มจี าหน่ายอยา่งโจ่งแจง้ รวมทัง้ผลติภณัฑใ์กลเ้คยีงกบับารากู่ ไดแ้ก่ 
บุหรีไ่สบ้ารากู่ ยาเสน้ทีม่กีลิน่รสส าหรบัมวนบุหรีเ่อง  และบุหรีก่ลิน่ผลไม ้ ลว้นเป็น
ผลติภณัฑย์าสบูทีไ่ม่แสดงฉลากและค าเตอืน 
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ตามพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าว หากผูใ้ดฝา่ฝืน มโีทษดงันี ้
 
มาตรา 17 ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 4 หรอืมาตรา 5 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน 

หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
 
มาตรา 18  ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 หรอืมาตรา 10 ตอ้งระวางโทษปรบั

ไม่เกนิสองหมื่นบาท 
 
มาตรา 19 ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองแสนบาท 
 
มาตรา 20 ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผูใ้ดไม่แจง้รายการหรอืแจง้รายการไม่ครบถ้วน หรอืแจง้

รายการอนัเป็นเทจ็ หรอืขายหรอืน าเขา้ผลติภณัฑย์าสบู โดยฝา่ฝืนมาตรา 11 ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
 

มาตรา 21 ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 12 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งแสน
บาท 

 
มาตรา ๒๒ ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา ๑๓ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 
 
มาตรา 23 ผูใ้ดขดัขวางหรอืไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตัิ

หน้าทีต่ามมาตรา 14 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอื
ทัง้จ าทัง้ปรบั 
 

มาตรา 24 ในกรณีทีผู่ฝ้า่ฝืนมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 9 มาตรา 10 หรอืมาตรา 13 เป็นผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ ผูฝ้า่ฝืนตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่า
ของโทษทีบ่ญัญตัไิวส้ าหรบัความผดินัน้  

 
 

นอกจากพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าวแลว้ การจ าหน่ายบารากู่ยงัขดั ต่อกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2540 ซึง่ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2535 ดงันี้ 
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กฎกระทรวง ขอ้ 1 ส่วนประกอบของผลติภณัฑย์าสบูประเภทบุหรีซ่กิาแรตหรอืบุหรี่
ซกิารท์ีจ่ะขายตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ดงันี้ 

(๑) ยาเสน้ กระดาษหรอืใบยาทีใ่ชม้วนและวสัดุกน้กรอง (Filter) ตอ้งไม่มเีชือ้รา 
(๒) ยาเสน้หรอืใบยาตอ้งไม่มสีารดดีที ี(Dichloro Diphenyl Trichloroethane) 

และอนุพนัธข์องดดีทีเีจอืปน หรอืมเีจอืปนไดไ้ม่เกนิสบิส่วนในหนึ่งลา้นส่วน 
(๓) สารทีใ่ชใ้นการปรุงแต่ง (Additives) ตอ้งไม่มสีารในปรมิาณทีอ่าจเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ 
 
 ข้อเทจ็จริง: ไม่อาจทราบไดว้า่ ในยาสบูบารากู่นัน้ใชส้ารอะไรหรอืเจอืปนสารใด 

เนื่องจากบารากู่เป็นการลกัลอบน าเขา้ ลกัลอบจ าหน่ายและใหบ้รกิารอยา่งผดิกฎหมาย 
 
ขอ้ 2 ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบูประเภทบุหรีซ่กิาแรตหรอืบุหรีซ่กิารแ์ต่ละตรา

ตอ้งแจง้รายการส่วนประกอบ ดงันี้ 
(๑) สารทีเ่กดิจากการเผาไหมข้องส่วนประกอบ (Emission products) ของบุหรี่

ซกิาแรตต่อหนึ่งมวน โดยระบุปรมิาณของสารคอื ทาร ์ (Tar) นิโคตนิ (Nicotine) และ
คารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide) เป็นมลิลกิรมัตามมาตรฐานการวเิคราะหข์ององคก์าร
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน International Organization for Standardization) 

(๒) ส่วนประกอบทีเ่ป็นสารทีใ่ชใ้นการปรุงแต่ง (Additives) ต่อบุหรีห่นึ่งมวน 
โดยระบุปรมิาณของสารแต่ละชนิด ชื่อทางเคม ี และหมายเลขทะเบยีนของสารนัน้ ซึง่ก าหนด
โดยหน่วยงานบรกิารเอกสารยอ่ทางเคม ี (Chemical Abstracts Service) ของสมาคมเคมี
อเมรกินั (American Chemical Society) ในกรณีสารทีใ่ชใ้นการปรุงแต่ง (Additives) ไม่มชีื่อ
ทางเคม ี ตอ้งระบุชื่อทางชวีวทิยา หรอืตน้ก าเนิดทางชวีวทิยาดว้ยชื่อมาตรฐานภาษาละตนิ 
(Standard Latin Nomenclature) หรอืชื่อทีใ่ชเ้รยีกกนัโดยทัว่ไปหากไม่มชีื่อหรอืตน้ก าเนิดทาง
ชวีวทิยาในกรณีผลติภณัฑย์าสบูประเภทบุหรีซ่กิาแรตหรอืบุหรีซ่กิารต์ราใดมหีลายขนาด หรอื
หลายชนิดหรอืหลายประเภท การแจง้รายการส่วนประกอบตาม (๑) และ (๒) ใหแ้จง้โดยแยก
ตามขนาด ชนิดหรอืประเภทของบุหรีซ่กิาแรตหรอืบุหรีซ่กิาร ์แลว้แต่กรณี 

 
 ข้อเทจ็จริง:  ณ ปจัจุบนั บารากู่ยงัเป็นประเดน็ผลติภณัฑย์าสบูทีม่กีารศกึษาคน้ควา้

น้อยมาก ยงัไม่มขีอ้มลูเชงิวชิาการทีช่ดัเจนวา่บารากู่ประกอบดว้ยส่วนผสมใดบา้งและ
ในปรมิาณเท่าใด นอกจากนี้ บารากู่มกีารผลติในหลายประเทศและผลติไดม้าตรฐาน
หรอืไม่นัน้ยงัไม่อาจทราบไดเ้นื่องจากผูผ้ลติบารากู่มหีลายแหล่ง และตวัยาบารากู่เองก็
มหีลายประเภท หลายระดบัราคา  ทีผู่ผ้ลติต่างอา้งวา่ตวัยาของตนมคีวามบรสิุทธ ์แต่
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ขอ้เทจ็จรงิกค็อื ยงัไม่มมีาตรฐานในการผลติบารากู่แต่อยา่งใด แมแ้ต่ถ่านทีใ่ชจุ้ดยากย็งั
ไม่มกีารศกึษาคน้ควา้วา่ประกอบจากสารใดหรอืมสี่วนผสมใดทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อผูส้บู 
 
ขอ้ 3 เมื่อกฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบูประเภทบุหรีซ่กิา

แรต หรอืบุหรีซ่กิารต์อ้งแจง้รายการส่วนประกอบของผลติภณัฑย์าสบูตามขอ้ 2 ก่อนน า
ผลติภณัฑย์าสบูออกจากแหล่งผลติหรอืก่อนน าเขา้มาในราชอาณาจกัร และตอ้งแจง้รายการ
ส่วนประกอบดงักล่าวทุกสามปีหลงัจากการแจง้ครัง้แรก โดยใหแ้จง้ภายในสามสบิวนันบัแต่วนั
ครบก าหนดสามปี 

 
ขอ้ 4 การแจง้รายการส่วนประกอบของผลติภณัฑย์าสบูประเภทบุหรีซ่กิาแรตหรอืบุหรี่

ซกิารต์ามขอ้ 2 และขอ้ 3 ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืต่อพนกังานเจา้หน้าที ่ ณ สถาบนัควบคุมการ
บรโิภคยาสบู กรมการแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข  
 

ขอ้ 5 ถ้ามกีารเปลีย่นแปลงรายการส่วนประกอบของผลติภณัฑย์าสบูประเภทบุหรีซ่กิา
แรตหรอืบุหรีซ่กิารจ์ากทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ลว้ ใหผู้ผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผลติภณัฑย์าสบูแจง้รายการ
ส่วนประกอบทีเ่ปลีย่นแปลงล่วงหน้า ไม่น้อยกวา่สามสบิวนัก่อนวนัทีจ่ะน าผลติภณัฑย์าสบูที่
เปลีย่นแปลงออกจากแหล่งผลติ หรอืก่อนน าเขา้มาในราชอาณาจกัรและใหน้ าความในขอ้ 3 และ
ขอ้ 4 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
 ข้อเทจ็จริง: บารากู่ต่างกบับุหรีต่รงทีบุ่หรีเ่ป็นผลติภณัฑย์าสบูทีถู่กกฎหมาย แต่บารากู่

เป็นผลติภณัฑท์ีผ่ดิกฎหมายเนื่องจากมกีารลกัลอบน าเขา้ ลกัลอบจ าหน่ายและ
ใหบ้รกิารในทุกรปูแบบซึง่ผดิกฎหมายแทบทัง้สิน้ การแจง้รายการส่วนประกอบของ
ผลติภณัฑย์าสบูบารากู่จงึไม่เคยเกดิขึน้ เนื่องจากหากผูจ้ าหน่าย น าเขา้อยา่งถูก
กฎหมาย ราคาบารากู่จะสงูขึน้ กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นวยัรุ่นจะหมด ไปเพราะราคามผีลต่อ
การตดัสนิใจของผูซ้ือ้วยัรุ่น 

 
นอกจากนี้ การระบาดของผลติภณัฑย์าสบูบารากู่นัน้ขดัต่อกรอบอนุสญัญาขององคก์าร

อนามยัโลกวา่ดว้ยการควบคุมยาสบู ซึง่ในกรอบอนุสญัญาขององคก์ารอนามยัโลกวา่ดว้ยการ
ควบคุมยาสบูนัน้ระบุถงึ 
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1. การเพิม่ขึน้ของการบรโิภคการผลติบุหรีแ่ละผลติภณัฑย์าสบูอื่นๆ  ทัว่โลก  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในประเทศก าลงัพฒันา   
 
 ข้อเทจ็จริง: บารากู่เป็นผลติภณัฑย์าสบูทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมากในกลุ่มวยัรุ่น

ในช่วง 4-5 ปีทีผ่่านมาและปจัจุบนักไ็ดก้ลายเป็นผลติภณัฑย์าสบูทีว่ยัรุ่นรูจ้กัด ี
 
2. การสบูบุหรีแ่ละก ารบรโิภคยาสบูในรปูแบบอื่นๆ   ซึง่เพิม่มากขึน้เรื่อยๆ   ในหมู่เดก็และ
เยาวชนทัว่โลก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสบูบุหรีข่องบุคคลในวยัทีล่ดลงเรื่อยๆ 
 
 ข้อเทจ็จริง: บารากู่ไดร้บัความนิยมจนเป็นแฟชัน่ในกลุ่มวยัรุ่นและนกัศกึษา 

 
3. การสบูบุหรีแ่ละการบรโิภคยาสบูรปูแบบอื่นในหมู่สตรแีละหญงิสาววยัรุ่นทัว่โลกทีเ่พิม่มากขึน้   

 

 ข้อเทจ็จริง: บารากู่เป็นทีน่ิยมในกลุ่มวยัรุ่นหญงิ เพราะเชื่อวา่ไม่ใช่บุหรี ่เหน็วา่น่า
ทดลองและเป็นแฟชัน่ 

 
4. บุหรีแ่ละผลติภณัฑอ์ื่นๆ  บางชนิดทีม่สี่วนผสมของยาสบูจะมกีารปรุงแต่งเป็นอยา่งด ี เพื่อให้
ผูส้บูตดิยาสบูและผลติภณัฑด์งักล่าว  และสารประกอบหลายอยา่งทีม่อียูต่ลอดจนควนัทีเ่กดิจาก
ผลติภณัฑย์าสบูเหล่านัน้สามารถออกฤทธิเ์ป็นพษิ  และก่อมะเรง็  นอกจากนัน้การตดิยาสบูยงั
จดัเป็นโรคชนิดหนึ่ง  

 
 ข้อเทจ็จริง: บารากู่ผสมสารสงัเคราะหก์ลิน่รสผลไม ้เพื่อใหผู้ส้บูตดิใจในกลิ่ นและรส 

รวมทัง้เชื่อวา่ท าจากผลไมจ้รงิๆ บารากู่ก่อใหเ้กดิการเสพตดิได ้แต่กลุ่มผูบ้รโิภคมกั
ปฏเิสธขอ้เทจ็จรงิขอ้นี้และเชื่อวา่ตนเองจะเลกิสบูบารากู่ไดเ้ดด็ขาด และกลุ่มวยัรุ่น
จ านวนมากไม่เคยไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรื่องพษิภยับารากู่ 

 
5. ผลกระทบของการโฆษณา   การส่งเส รมิการขาย   และการสนบัสนุนในรปูแบบต่างๆ   มี
วตัถุประสงคส์่งเสรมิใหม้กีารใชผ้ลติภณัฑบุ์หรี่ 
 
 ข้อเทจ็จริง: มกีารส่งเสรมิการขาย บารากู่ในหลายรปูแบบและมกีารโฆษณาชวนเชื่อ

เกีย่วกบัประสทิธภิาพของสนิคา้ รวมทัง้การสรา้งความเชื่อทีผ่ดิเพื่อสนบัสนุนสนิคา้ 
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6.  มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งร่วมมอืกนัในการก าจดัการคา้บุหรีแ่ละผลติภณัฑย์าสบูอื่นทีผ่ดิ
กฎหมาย  ไม่วา่จะอยูใ่นรปูแบบใด  ตลอดจนการลกัลอบขนส่งบุหรีแ่ละผลติภณัฑย์าสบูอื่น  
การผลติบุหรีแ่ละผลติภณัฑย์าสบูอื่นใดผดิกฎหมาย  และการท าบุหรีป่ลอมและการท า
ผลติภณัฑย์าสบูอื่นปลอม 

 

 ข้อเทจ็จริง: บารากู่เป็นผลติภณัฑย์าสบูทีผ่ดิกฎหมาย ทีจ่ าหน่ายอยูเ่ป็นการลกัลอบ
น าเขา้ เป็นสนิคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงู ผูบ้รโิภคไม่มทีางทราบแหล่งผลติหรอืส่วนผสม  และ
ปจัจุบนั สนิคา้บารากู่กไ็ดแ้ตกยอดออกไปเป็นผลติภณัฑส์ารเสพตดิ ประเภทอื่นๆ เช่น 
แคบเบจ ซึง่เป็นกญัชาปน่ใชส้ าหรบับารากู่ เป็นตน้ ซึง่จ าหน่ายกนัอยา่งเสร ี

 
7. มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพรอ้มรบัมอืกบัความพยายามใดๆ   ของอุตสาหกรรมยาสบูในอนัทีจ่ะ
บ่อนท าลายหรอืลบลา้งความพยายามในการควบคุมยาสบู   ตลอดจนความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรูถ้งึ
กจิกรรมของอุตสาหกรรมยาสบูทีจ่ะส่งผลกระทบในเชงิลบต่อความพยายามในการควบคุมยาสบู 
 
 ข้อเทจ็จริง: ผูป้ระกอบการทีจ่ าหน่าย บารากู่พยายามหลกีเลีย่งกฎหมายตลอดเวลา

และหาทางปรบัเปลีย่นช่องทางจ าหน่ายให ้ “ใตด้นิ ” มากทีสุ่ด  รา้นทีจ่ าหน่ายและ
ใหบ้รกิารบารากู่มกัม ี“ผูคุ้ม้ครอง” ท าใหส้นิคา้บารากู่ยงัคงมอียู ่

 
8. มาตรา  9 การควบคุมสารต่างๆ  ทีอ่ยูใ่นผลติภณัฑย์าสบูตามกรอบอนุสญัญาฯ และมาตรา 
10 ระบุวา่ตอ้งมกีารทดสอบและวดัปรมิาณสารต่างๆ  ทีอ่ยูใ่นผลติภณัฑย์าสบู  และสารต่างๆ  
ทีป่ล่อยออกมาจากผลติภณัฑย์าสบู  ตลอดจนแนวทางในการควบคุมสารต่างๆ  ทีอ่ยูใ่น
ผลติภณัฑย์าสบู  และสารต่างๆ  ทีป่ล่ อยออกมาจากผลติภณัฑย์าสบูดว้ย ตลอดจนการเปิดเผย
ขอ้มลูใหร้ฐัและสาธารณะรบัทราบ 
 
 ข้อเทจ็จริง: บารากู่เป็นสนิคา้ “ใตด้นิ” ทีล่กัลอบน าเขา้ ผูป้ระกอบการหรอืผู้

จ าหน่ายไม่ยอมระบุส่วนผสมแก่ผูบ้รโิภค ภาครฐัยงัไม่สามารถควบคุมสนิคา้นี้ได้ในทาง
ปฏบิตั ิผูบ้รโิภคไม่เคยไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัพษิภยัของบารากู่ 

 
9. มาตรา 11 การบรรจุหบีห่อและตดิป้ายผลติภณัฑย์าสบูตามกรอบอนุสญัญาฯ ระบุวา่ การ
บรรจุหบีห่อและตดิฉลากของผลติภณัฑย์าสบูมไิดส้่งเสรมิใหม้กีารขายผลติภณัฑย์าสบู  ดว้ย
วธิกีารใดๆ  อนัมลีกัษณะเป็นเทจ็  เป็นการท าใหเ้ขา้ใจผดิ  เป็น การหลอกลวง  หรอือาจท าให้
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เกดิความรูส้กึผดิๆ  เกีย่วกบัลกัษณะของผลติภณัฑ ์ และกระทบต่อสุขภาพ  อนัตราย  หรอืสาร
ทีป่ล่อยออกมาจากการบรโิภค  ความดงักล่าวนี้ใหร้วมถงึ  ขอ้ความ  ค าอธบิาย  เครื่องหมาย
การคา้  รปูภาพ  หรอืสญัลกัษณ์อื่นใด  ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจที่ ไม่ถูกตอ้ง  ทัง้นี้  ไม่วา่
โดยทางตรงหรอืโดยออ้ม   
 
 ข้อเทจ็จริง: บรรจุภณัฑบ์ารากู่เป็นส่วนหนึ่งทีก่่อความเชื่อผดิทีส่นบัสนุนการ

บรโิภคบารากู่และสอดคลอ้งกบัการส่งเสรมิการขายทีใ่หข้อ้มลูวา่บารากู่ไม่มพีษิภยั 
ไม่ใช่บุหรี ่ท ามาจากผลไม ้ทดแทนการสบูบุหรีไ่ดแ้ต่ไ ม่มพีษิภยัเหมอืนบุหรี ่บรรจุ
ภณัฑบ์ารากู่มรีปูผลไม ้ เช่น รปูผลสม้ กลว้ย รปูผลแอปเปิ ล รปูผลองุ่น  ฯลฯ ทีห่น้า
กล่อง ก่อความเชื่อวา่ท ามาจากผลไมห้รอืเนื้อผลไมแ้หง้ ไม่มคี าเตอืน ไม่มรีปูภาพแสดง
ค าเตอืน และใชข้อ้ความโฆษณาวา่ healthy smoking  หรอื pleasure smoking  หรอื  
from real fruit  ซึง่ก่อความเชื่อทีผ่ดิและไม่ถูกตอ้งวา่การสบูไม่สามารถเป็นสิง่ทีก่่อ
สุขภาพ (healthy) ได ้ นอกจากนี้บรรจุภณัฑบ์ารากู่นัน้มคีวามสวยงาม สสีนัสดใส ไม่
เหมอืนบรรจุภณัฑบุ์หรีท่ ีม่รีปูภาพและค าเตอืน 

 
10. มาตรา  12 การใหก้ารศกึษา  การสื่อสาร  กา รฝึกอบรม  และการสรา้งจติส านึกของ
สาธารณชนเพื่อทีจ่ะส่งเสรมิการเขา้ถงึอยา่งกวา้งขวาง และมปีระสทิธภิาพในดา้นการให้
การศกึษาและสรา้งจติส านึกในเรื่องความเสีย่งต่อสุขภาพ  รวมทัง้ลกัษณะการเสพตดิอนั
เนื่องมาจากการบรโิภคยาสบู และการสดูดมควนัยาสบูและสรา้งจติส านึกในหมูป่ระชาชน
เกีย่วกบัความเสีย่งต่อสุขภาพ อนัเนื่องมากจากการบรโิภคยาสบู และการสดูดมควนัยาสบู   
มาตรา  13 ระบุวา่การโฆษณายาสบู  การส่งเสรมิการขายยาสบู  และการใหก้ารสนบัสนุนโดย
ยาสบูดว้ยวธิกีารใดๆ  ทีผ่ดิ  ท าใหเ้ขา้ใจผดิ  หรอืหลอกลวง  หรอือาจจะสรา้งความประทบัใจ
ผดิๆ  เกีย่วกบัลกัษณะเฉพาะ   ผลต่อสุขภาพ  อนัตราย  หรอืสารทีป่ล่อยออกมาจากยาสบู 
 
 ข้อเทจ็จริง: สาธารณชนและผูบ้รโิภคไม่ทราบขอ้มลูเกีย่วกบับารากู่ แต่มคีวามเชื่อ

ทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่ในดา้นสุขภาพ 
 

นอกจากนี้แลว้ การใหบ้รกิารสบูยาเสน้บารากู่นัน้ยงัขดัต่อกฎหมายหลายฉบบั ดงันี้ 
 
1. ผดิกฎหมาย พระราชบญัญตัยิาสบูของสรรพสามติ พุทธศกัราช 2509 เนื่องจากตวัยาบารากู่
เป็นยาสบู ซึง่พระราชบญัญตันิี้ไดน้ิยามศพัทย์าสบูวา่  
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ตน้ยาสบู  หมายความวา่ พชืนิโคเซยีนาทาแบกกุม้ (NicotianaTabacum)  
ยาสบู หมายถงึ บุหรีซ่กิาแรต บุหรีซ่กิาร ์บุ หรีอ่ื่น ยาเสน้ปรุง และใหร้วมตลอดถงึยา

เคีย้วดว้ย 
 ยาเสน้ปรุง หมายความวา่ ใบยาซึง่มใิช่ใบยาพนัธุย์าสบูพืน้เมอืงหรอืยาอดั ซึง่ไดห้ ัน่

เป็นเสน้และปรุง หรอืปนดว้ยวตัถุอื่นนอกจากน ้า 
 

ยาเสน้บารากู่นัน้ถอืเป็นสิง่ตอ้งหา้มไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ การน าเขา้ยาสบูบารากู่ซึง่เป็น
ยาสบูนัน้เขา้ขา่ยผดิมาตรา 21 ตามพระราชบญัญตั ิคอื  
 
มาตรา 21 ผูใ้ดขายยาเสน้หรอืยาสบู หรอืน ายาเสน้หรอืยาสบูออกแสดงเพื่อขาย  ตอ้งไดร้บั
อนุญาตจากเจา้พนกังาน 
 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต  และเงื่อนไขวา่ดว้ยการรบัยาเสน้หรอืยาสบูมาขาย 
การขาย หรอืการน าแสดงออกเพื่ อขายใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวงใบอนุญาตทีอ่อกตามมาตรานี้สิน้อายเุมื่อสิน้ปีปฏทินิ 
     

 บทบญัญตัมิาตรานี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่เจา้พนกังานซึง่เป็นผูข้าย และผูข้ายหรอืผูน้ าออก
แสดงเพื่อขาย ซึง่ยาเสน้ทีท่ าจากใบยาพนัธุย์าสบูพืน้เมอืง 
 
มาตรา 24 หา้มมใิหผู้ใ้ดขายหรอืมไีวเ้พื่อขายซึง่ยาเสน้หรอืยาสบูทีม่ไิดปิ้ดแสตมป์ยาสบูตาม
พระราชบญัญตันิี ้นอกจากยาเสน้ทีท่ าจากใบยาพนัธุย์าสบูพืน้เมอืง 
 
มาตรา 27 หา้มมใิหผู้ใ้ดน าเมลด็พนัธุย์าสบู ตน้ยาสบู ใบยา ยาอดั  ยาเสน้หรอืยาสบูเขา้มาใน
หรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากอธบิดหีรอืเจา้พนกังานทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากอธบิด ี
      

การขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขวา่ดว้ยการน าสิง่ของตามมาตรานี้เขา้มา
ในหรอืส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดกี าหนดโดย
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
      

การขออนุญาตน าสิง่ของตามมาตรานี้เขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อเป็นตวัอยา่งสนิคา้หรอื
มใิช่เพื่อการคา้ตามจ านวนอนัสมควรจะขอเมื่อสิง่ของนัน้มาถงึด่านศุลกากรแลว้กไ็ดเ้ฉพาะยา
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เสน้หรอืยาสบูใหปิ้ดแสตมป์ยาสบูตามพระราชบญัญตันิี้ก่อนทีจ่ะรบัมอบไปจากเจา้พนกังาน
ศุลกากร เวน้แต่อธบิดจีะอนุญาตใหปิ้ดภายหลงัตามเงื่อนไขทีอ่ธบิดกี าหนด 
 
มาตรา 29 ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี้แสดงใบอนุญาตไวใ้นทีเ่ปิดเผยดงัทีร่ะบุไว้
ในใบอนุญาต 
      

ในกรณีทีใ่บอนุญาตหายหรอืช ารุดเสยีหายมาก ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตขอใบแทน
ใบอนุญาตจากผูม้อี านาจออกใบอนุญาตภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีใ่บอนุญาตหายหรอืช ารุด
เสยีหายมาก 
 
2  ขดัต่อพระราชบญัญตัศิุลกากรซึง่เป็นสนิคา้ทีน่ าเขา้มาโดยไม่ขออนุญาตเสยีภาษ ี 
 
3. การใหบ้รกิารกบัเยาวชนอายตุ ่ากวา่ 20 ปีถอืวา่มคีวามผดิเช่นกนั  
 
4. ปจัจุบนักฎหมายยงัไม่สามารถยบัย ัง้การขายยาเสน้ทีน่ าไปเสพกบัเครื่องสบูบารากู่ในแหล่ง
บนัเทงิได ้เนื่องจากบทลงโทษตามกฎหมายยาสบูไม่รุนแรง ท าใหผู้ป้ระกอบการจงใจฝา่ฝืน 
 
5. ขดัต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่17) พ.ศ. 2549 ในการใหบ้รกิารบารากู่ในสถาน
บรกิารและการไม่แสดงป้ายค าเตอืน ในทางปฏบิตั ิพบวา่ รา้นทีใ่ หบ้รกิารยงัคงใหบ้รกิารอยูแ่ละ
ไม่มกีารแสดงป้ายค าเตอืนหรอือื่นใด 
 
6. ขดัต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่ 18) พ.ศ. 2550 เรื่อง การก าหนดชื่อหรอื
ประเภทของสถานทีส่าธารณะทีใ่หม้กีารคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่ และก าหนดส่วนหนึ่ง
ส่วนใดหรอืทัง้หมดของสถานทีส่าธารณะดงักล่าวเป็นเขตสบูบุหรีห่รอื เขตปลอดบุหรี ่ รวมทัง้
ก าหนด สภาพ ลกัษณะ และมาตรฐานของเขตสบูบุหรีห่รอืเขตปลอดบุหรี ่ ตามพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สบูบุหรี ่ พ.ศ. 2535 ในประกาศนี้ระบุวา่รา้นจ าหน่ายอาหารหรอื
เครื่องดื่มบรเิวณทีไ่ม่มรีะบบปรบัอากาศ กบัสถานทีท่ างานของเอกชนบรเิวณทีม่รีะบบปรบั
อากาศทัง้หมด เป็นเขตปลอดบุหรีเ่ช่นเดยีวกนั แต่สามารถจดัเขตสบูบุหรีใ่หก้บัผูใ้ชบ้รกิารได ้
เหมอืนทีท่่าอากาศยาน หรอืในสถานทีร่าชการ ซึง่การจดัเขตสบูบุหรีก่จ็ะตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2540 
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 ข้อเทจ็จริง:  รา้นสุราจะยกบารากู่มาใหบ้รกิารลกูคา้ถงึโต๊ะ ไม่วา่โต๊ะจะอยูใ่นรา้นหรอื
บรเิวณใดในรา้นกต็าม ไม่มกีารจดัเขตปลอดบุหรีไ่วช้ดัเจนแต่อยา่งใดและรา้นอนุญาต
ใหล้กูคา้สบูบุหรีห่รอืบารากู่ในรา้นไดต้ามความประสงค ์

 
การควบคุมบารากู่ควรกระท าโดยการใหค้วามรูแ้ก่กลุ่มวยัรุ่น และการใชม้าตรการทาง

กฎหมายบงัคบัเช่นเดยีวกบับุหรี ่ซึง่ Baker and Rice (2008) พบวา่ ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิการนิยม
สบูบารากู่คอื การเริม่ตน้จากการสบูบุหรี ่ท าใหว้ยัรุ่นชนิกบัการสบูและขา้มไปทดลองสารเสพตดิ
ประเภทสบูต่อไป ปจัจยัอกีประการหนึ่งคอื  แรงยัว่ยจุากกลุ่มเพื่อนทีพ่บวา่สามารถก่อใหเ้กดิ
พฤตกิรรมการสบูบารากู่ได ้อยา่งไรกต็าม Kelishadi, Ardalan, Gheiratmand, Majdzadeh, 
Delavari, Heshmar, Mokhtari, Razaghi, Motaghain, Ahangar-Nazari, Sadat and Barekati 
(2006) ระบุวา่ ในประเทศมุสลมิ การรณรงค์ เรื่องบุหรีใ่นกลุ่มวยัรุ่นนัน้ไดผ้ล แต่ในประเทศ
มุสลมิ ดนิแดนอาหรบัและตะวนัออกกลางนัน้ การหยดุย ัง้การสบู บารากู่อาจไม่ไดผ้ลเนื่องจาก
เป็นประเพณีนิยมและปจัจุบนัมกีารรือ้ฟ้ืนการสบูบารากู่ในรา้นยาสบูพืน้บา้นในหลายประเทศอกี
ดว้ย ยิง่ท าใหว้ยัรุ่นในประเทศแถบนี้หนัจากบุ หรีไ่ปสบูบารากู่ได ้ผลวจิยันี้สอดคลอ้งกบัผลวจิยั
ของ Tamin, Terro, Kassem, Ghazi, Khamis, Hay and Musharrafieh (2002) วา่ ในประเทศ
แถบตะวนัออกกลาง การรณรงคเ์รื่องบุหรีอ่าจไดผ้ล แต่ บารากู่อาจไม่ไดผ้ล เนื่องจาก บารากู่ใน
ประเทศเหล่านี้มรีาคาถูกกวา่บุหรีแ่ละสงัคมใหก้ารยอมรบัวา่เป็นประเพณี ในเลบานอน พบว่ า
รอ้ยละ 43 ของนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาสบูบารากู่ รวมทัง้เพศหญงิ ทีพ่บวา่สบูบุหรีน้่อยกวา่
เพศชายแต่สบูบารากู่เหมอืนกบัเพศชาย เนื่องจากเพศหญงิมองวา่บุหรีเ่ป็นยาสบูทีไ่ม่เหมาะสม
กบัผูห้ญงิแต่บารากู่เป็นยาสบูตามประเพณีนิยม ใชร้บัรองแขกและใชต้อ้นรบัญาตมิติร จงึเหมาะ
กบัผูห้ญงิไดด้ว้ย Tamin et al ระบุวา่ การเร่งรณรงคใ์หค้วามรูแ้ก่กลุ่มวยัรุ่นทัง้หญงิและชาย
เป็นสิง่ทีส่งัคมควรเร่งด าเนินการไม่วา่จะทัง้บุหรีแ่ละบารากู่ 
 

2. การทบทวนแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค   
 
 การเขา้ใจพฤตกิรรมของผูส้บูบารากู่และการแพร่ขยายของยาสบูบารากู่นัน้ตอ้ง
ตระหนกัวา่ ยาสบูบารากู่เป็นสนิคา้เช่นเดยีวกบับุหรีท่ ีม่แีรงผลกัทางดา้นการตลาด (marketing 
force) อยูเ่บือ้งหลงั ในขณะทีบุ่หรีเ่ป็นสนิคา้ทีใ่ชก้ารตลาดระหวา่งประเทศ การตลาดระดบัชาติ
และการตลาดระดบัมวลชน แต่บารากู่เป็นสนิคา้ทีใ่ชก้ารตลาดระดบัชุมชนเป็นตวัขบัเคลื่อน 
กล่าวคอื บารากู่เป็นสนิคา้ทีแ่พร่อยูใ่นกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มเลก็มากกวา่บุหรี ่คอื อยูใ่นกลุ่มวยัรุ่น
เท่านัน้ ในขณะทีบุ่หรีม่ผีูบ้รโิภคทุกระดบัอาย ุบารากู่ถูกสรา้งใหเ้ป็นกระแสแฟชัน่ในกลุ่มวยัรุ่นที่
เป็นนกัเทีย่วและนกัดื่ม และบารากู่แพร่อยูใ่นกลุ่มนกัเรยีนนั กศกึษามากกวา่ในกลุ่มผูใ้หญ่ และ
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การทีบ่ารากู่เป็นทีน่ิยมกเ็พราะบารากู่ถูกน ามาจ าหน่ายและถูกสรา้งใหว้ยัรุ่นชื่นชอบ สรา้งให้
เป็นกระแสดว้ยวธิกีารต่างๆเพื่อใหว้ยัรุ่นคลอ้ยตามและผูจ้ าหน่ายกพ็ยายามหาแรงจงูใจต่างๆที่
วยัรุ่นชอบมาใชเ้พื่อกระตุน้การบรโิภค ดงันัน้ การทีจ่ะเขา้ใจบารากู่จงึตอ้งเขา้ใจแรงผลกัทาง
การตลาดทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัสนิคา้นี้ดว้ยเช่นกนั โดยในทีน่ี้ จะอธบิายเรื่องแนวคดิทางการตลาด 
(marketing concept) เพื่อขยายภาพรวมและอธบิายส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix 
concept) ทีใ่ชเ้ป็นกรอบแนวคดิในการอธบิายแรงผลกัทางการตลาดทีอ่ยูเ่บือ้งหลงับารากู่ 
 

2.1 แนวคิดทางการตลาด (Marketing concept) 
 
การตลาดคอื กระบวนการวางแผนและด าเนินการตามแผนในดา้นราคา การท า การ

ส่งเสรมิการขายหรอืโปรโมชัน่และการกระจายสนิคา้ (product) บรกิาร (service) หรอืสนิคา้
ประเภทความคดิ (idea) ไปยงัผูบ้รโิภคเพื่อใหเ้กดิมลูค่าการแลกเปลีย่นและตอบสนอง
วตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 

แนวคดิดา้นการตลาด (marketing concept) คอืพืน้ฐานของการบรหิารจดัการการตลาด 
(marketing management) Cravens, Hills and Woodruff (1989) ใหน้ิยามแนวคดิดา้น
การตลาดวา่ 
 
Marketing concept is a customer-oriented philosophy that is implemented and integrated 
throughout and organization to serve customers better than competitors and achieve 
specified goals 
 

หมายความวา่ แนวคดิดา้นการตลาดคอืปรชัญาการตลาดทีมุ่่งตอบสนองผูบ้รโิภคหรอื
ยดึผูบ้รโิภคเป็นหลกัน า โดยด าเนินการการตอบสนองผูบ้รโิภคผ่านการท างานขององคก์ร
เจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆในการตอบสนองผูบ้รโิภคใหด้เีหนือคู่แขง่และเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท์ีส่นิคา้/องคก์รตอ้งการ 
 

Cravens, Hills and Wodruff (1989) อธบิายวา่แนวคดิดา้นการตลาดประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบสามประการคอื 

 
 
 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่ 2 58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภมิูท่ี 1: แนวคดิดา้นการตลาด 
 
จากแผนภมูอิธบิายไดว้า่ Customer orientation หมายถงึ การมุ่งไปทีก่ารตอบสนอง

ลกูคา้เป็นส าคญั Organizational integration หมายถงึ การสรา้งให้ สนิคา้/องคก์รตอบสนอง
ผูบ้รโิภคใหไ้ด ้เช่น มกีารพฒันาวจิยัปรบัปรุงสนิคา้อยูเ่สมอ พนกังาน front office หรอื
แคชเชยีร ์ไดร้บัการอบรมใหต้อ้นรบัลกูคา้ดว้ยรอยยิม้หรอืยกมอืไหวข้อบคุณลกูคา้ หรอื
พนกังาน hot line ทีร่บัโทรศพัทต์าม call center สามารถตอบค าถามของลกูคา้ทีโ่ทรเขา้มาได้
อยา่งกระจ่างและสุภาพ เป็นตน้ Goal achievement หมายถงึ การเขา้ถงึเป้าหมายทีอ่งคก์ร
ตอ้งการ การตอบสนองใหล้กูคา้พงึพอใจยาวนาน ยอ่มน ามาซึง่ความสมัพนัธอ์นัดต่ีอลกูคา้และ
น ามาซึง่การเป็นลกูคา้ระยะยาว สรา้ง loyalty หรอืความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ใหเ้กดิได ้และ
ผลสุดทา้ย ยอ่มก่อก าไรทีอ่งคก์รตอ้งการ และทัง้สามองคป์ระกอบนัน้กจ็ะน ามาซึง่ ความส าเรจ็
ขององคก์ร 
 
2.1.1 ส่วนประสมการตลาด Marketing mix: 4Ps 
 
 Marketing mix หรอื 4P ในฐานะส่วนประสมทางการตลาด หมายถงึองคป์ระกอบทาง
การตลาดวา่ ตลาด ประกอบขึน้ดว้ยอะไรบา้ง  
  
 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ หรอืทีรู่จ้กักนัดวีา่ 4P  
ไดแ้ก่ 
 1. Product  หมายถงึ สนิคา้และบรกิาร 
 2. Price หมายถงึ ราคา 

Customer 
orientation 

Organizational 
integration 

Goal 
achievement 

success 
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 3. Place หมายถงึ ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
          4. Promotion หมายถงึ การส่งเสรมิหรอืโปรโมทสนิคา้/บรกิารนัน้ๆ  
 
 อยา่งไรกต็าม เมื่อตลาดเปลีย่นแปลงไป 4P มกีารพฒันาไปเป็นแนวคดิอื่นๆ ซึง่ในทีน่ี้
จะขอกล่าวถงึแนวคดิเพิม่เตมิคอื “8P” และ “4C” เท่านัน้ ซึง่แนวคดิส่วนประสมทางการตลาด 
8P นัน้เป็นภาคขยายของแนวคดิ 4P 
 
2.1.2 New marketing mix: 8Ps 
 

1. Product หมายถงึ desired behaviour+ benefit+ tangible object+ service 
หมายความวา่สนิคา้/บรกิาร จะตอ้งประกอบไปดว้ย ความตอ้งการของผูซ้ือ้เป็นหลกั มี
ประโยชน์หรอืสิง่ตอบแทนทีผู่ซ้ ือ้ตอ้งการ เช่น ซือ้ครมีไวทเ์ทนนิ่งเพราะตอ้งการผวิทีข่าวขึน้เป็น
สิง่ตอบแทน/ประโยชน์จากสนิคา้ สนิคา้/บรกิาร ในทีน่ี้ แยกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คอื tangible 
product หรอืสนิคา้ทีจ่บัตอ้งมองเหน็ได ้และ intangible สนิคา้ทีจ่บัตอ้งมองไม่เหน็ เช่น ประกนั
ชวีติ เป็นตน้ ทีเ่ป็นการขาย “ความมัน่ใจในอนาคต” มากกวา่ขายตวัสนิคา้ กรมธรรมห์รอืใบ
ประกนัเป็นเพยีงหลกัฐานการซือ้ขาย หลกัฐานการเป็นลกูคา้ ไม่ใช่ตวัสนิคา้ สนิคา้ /บรกิารที่
ประกนัชวีติขายคอื การลดความกลวัและความเสีย่ง ดงันัน้ product จงึหมายรวมถงึ ตวัวตัถุที่
เป็นสนิคา้ดว้ยและรวมถงึบรกิารทีม่มีาพรอ้มสนิคา้ตวันัน้หรอืบรกิารหลงัการขาย 

 
2. Price หมายถงึ time+ habit+ emotional cost หมายความวา่ ราคาของสนิคา้หมาย

รวมถงึ เวลา นิสยัและความพยายามทีผู่ซ้ ือ้จะตอ้งเสยีไปในการซือ้สนิคา้ตวันัน้ emotional cost 
หมายถงึ ผูซ้ือ้รูส้กึวา่สนิคา้และราคาของสนิคา้นัน่ก่อใหเ้กดิความพงึใจหรอืไม่ เ ช่น สนิคา้ราคา
แพงบางอยา่ง เช่น เครื่องส าอาง ยิง่ราคาสงู ผูซ้ ือ้กจ็ะยิง่คดิวา่คุณภาพด ีไม่เป็นอนัตราย เป็น
สนิคา้ “ไฮโซ” เป็นตน้ ผูใ้ชจ้ะรูส้กึภมูใิจทีต่นเองไดใ้ชข้องด ีราคาสงู หรอืสนิคา้ประเภทยา 
อาหารเสรมิถ้าราคาถูกมาก ผูซ้ ือ้จะรูส้กึไม่มัน่ใจในคุณภาพ emotional cost จงึเป็น ราคา 
ประเภทหนึ่งทีผู่ซ้ ือ้ประเมนิไวใ้นใจ 

 
3. Place หมายถงึ when+ where หมายความวา่ สถานทีแ่ละเวลาทีส่นิคา้นัน้วาง

จ าหน่าย เช่น หนงัสอื แฮรร์ี ่พอตเตอร ์แต่ละเล่มทีอ่อกมากม็ผีูอ่้านตัง้หน้ารอคอยและในแต่ละ
ช่วงทีอ่อกกจ็ะมกีารโปรโมทหนงัสอืดว้ยการก าหนดเวลาวางขายครัง้แรก เช่น วางขายเทีย่งคนื 
เป็นตน้ ซึง่เป็นการอาศยั timing ในการท าการตลาดเช่นกนั และหมายถงึช่องทางจดัจ าหน่าย 
ไม่วา่จะเป็นช่องทางทีม่องเหน็หรอืมองไม่เหน็ ช่องทางทีม่องเหน็ เช่น จ าหน่ายในรา้น จ าหน่าย
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ผ่านตวัแทนจ าหน่าย ส่วนช่องทางทีม่องไม่ เหน็ เช่น จ าหน่ายผ่านอนิเตอรเ์น็ต ทีไ่ม่ปรากฏ
ตวัตนผูจ้ าหน่าย เป็นตน้ 

 
4. Promotion  หมายถงึ how to say the above 3P หมายความวา่ จะสื่อสาร 3P 

ขา้งตน้นัน้อยา่งไร จะส่งเสรมิสนิคา้อยา่งไรและดว้ยวธิกีารใด 
 
5. Public หมายถงึ consumer ผูบ้รโิภค ซึง่นกัการตลาดตอ้งพจิารณาผูบ้รโิภคในฐานะ

ทีว่า่ ผูบ้รโิภคทุกรายเป็นสตัวส์งัคม สงัคมรอบตวัผูบ้รโิภคมสี่วนเสมอในการตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภค เช่น ครอบครวั คนรอบขา้ง กลุ่มเพื่อน คนทีท่ างาน ความคาดหวงัจากสงัคม สถานะ
ทางสงัคม ขอ้หา้มทางสงัคม  

 
6. Partnership หมายถงึ ธุรกจิจะตอ้งหาแนวร่ วมเพื่อขยายธุรกจิ ขยายฐานลกูคา้ 

แสวงหามติรทางธุรกจิและร่วมกนัเพื่อแขง่ขนักบัธุรกจิคู่แขง่ เช่น ทรจูบัมอืกบัยบูซี ีเพื่อขยาย
ฐานลกูคา้และเสนอทางเลอืกมากขึน้ใหผู้บ้รโิภค หรอืในกรณีของบาระกู่ ผูจ้ าหน่ายจบัมอืกบั
เจา้ของหอพกันกัศกึษาเพื่อน าส่งบารากู่ถงึหอ เป็นตน้ 

 
7. Policy ในทีน่ี้หมายความวา่ นโยบายของธุรกจิขดักบักฎหมายหรอืไม่ หรอืขดักบั

นโยบาย/มาตรการสงัคมหรอืไม่ เช่น ธุรกจิ บุหรี/่สุราถูกหา้มการโฆษณาในสื่อหลายประเภท 
เนื่องจากสงัคมมองวา่เป็นการมอมเมาเยาวชนและยัว่ยใุหค้นดื่มมากขึน้ 

 
8. Profitability หมายถงึวา่ ธุร กจิจะตอ้งท าก าไรเพื่อเลีย้งตวัเอง การท าการตลาดทีม่ี

ประสทิธภิาพกจ็ะยอ่มน าผลก าไรกลบัคนืได ้
 
2.1.3 การเข้าใจผูบ้ริโภคด้วยแนวคิด 4 Cs 
 

1. Consumer wants  หมายถงึ การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยตอ้ง
เขา้ใจจากมุมมองของผูบ้รโิภคเองวา่ผูบ้รโิภคตอ้งการอะไร เช่น  ผูห้ญงิตอ้งการทีจ่ะดื่มนมเพื่อ
เสรมิแคลเซยีมใหต้นเองแต่ไม่อยากไดไ้ขมนัในนมเพราะกลวัอว้น ท าใหผู้ผ้ลติตอ้งผลตินมทีม่ี
แคลเซยีมสงูตามเดมิแต่ไขมนัต ่า น ้าตาลน้อยเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 
2. Cost of satisfy หมายถงึ ผูผ้ลติตอ้งพยายามในการตอบสนองผูบ้รโิภคดว้ยตน้ทุนที่

ต ่า ถ้าตน้ทุนในการตอบสนองผูบ้รโิภคสงู และตอ้งขึน้ราคาสนิคา้ ผูบ้รโิภคจะไม่พอใจ 
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3. Convenience to buy  หมายถงึ การสรา้งความสะดวกสบายในการซือ้ใหผู้บ้รโิภค 

เช่น มรีะบบเงนิผ่อน ดอกเบีย้ต ่า มบีรกิารซือ้แลว้ส่งถงึบา้น มรีะบบโทรสัง่ซือ้ มสีนิคา้กระ จาย
ในหลายแหล่ง เป็นตน้ 

 
4. Communication หมายถงึ การสรา้งการสื่อสารเพื่อ 3 C ขา้งตน้ ซึง่รวมถงึการ

สื่อสารการตลาดนัน่เอง 
 
 ดงันัน้ จะเหน็ไดว้า่ ถงึแมบ้ารากู่จะเป็นสนิคา้ทีไ่ม่มอีงคก์ร ไม่มบีรษิทัเหมอืนบุหรี ่แต่
อาศยัหลกัการตลาดในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคเช่นกนั เช่น สรา้ง C: convenience to buy สรา้งการ
เขา้ถงึทีง่่ายเพื่อใหล้กูคา้พอใจ เช่น น าส่งถงึบา้น โทรสัง่ได ้เป็นตน้ หรอืมวีธิกีารส่งเสรมิสนิคา้
ต่างๆเพื่อสรา้งแรงจงูใจ 
 
3. ผลวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ไดท้บทวนการศกึษาเกีย่วกบับารากู่ไวท้ ัง้หมด 35 เรื่อง ซึง่เป็นการ
ศกึษาวจิยัในต่างประเทศทัง้สิน้ การศกึษาวจิยัเกีย่วกบับารากู่ในประเทศไทยนัน้ ขณะนี้ ยงัไม่
พบ เท่าทีพ่บมเีพยีงลกัษณะบทความในหน้าหนงัสอืพมิพเ์ท่านัน้  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องบา
รากู่นัน้สามารถสรุปกลุ่มประเดน็การศกึษาได ้5 ประเดน็ ดงันี ้
 

1. งานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมและการใชย้าสบูบารากู่ (tobacco use)  
2. งานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัพษิภยัและผลกระทบของการใชย้าสบูบารากู่ (harm and 

effect of use)  
3. งานวจิยัทีศ่กึษาบารากู่ในดา้นระบาดวทิยา (epidemic)  
4.งานวจิยัทีศ่กึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งบารากู่และบุหรี ่(comparative study)  
5.งานวจิยัทีศ่กึษาดา้นการควบคุมและแทรกแซงผลติภณัฑย์าสบูบารากู่ (intervention)  
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3.1 งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและการใช้ยาสูบบารากู่ (tobacco 
use) 
 

การศกึษาวจิยัในประเดน็นี้เป็นการศกึษาในดา้นผูใ้ชห้รอืผูบ้รโิภคยาสบูบารากู่ 
(tobacco user) เป็นหลกั จากการทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มนี้ พบวา่ งานวจิยัทีศ่กึษาผูส้บูนัน้
จะเน้นการศกึษาแบบแผนของพฤตกิรรมการใชย้าสบูบารากู่ (pattern of use) ซึง่สามารถแยก
ไดเ้ป็นลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูส้บู (demographic status) วธิกีารสบู พฤตกิร รมการ
สบูสารอื่นก่อนหน้านี้ ระยะเวลาในการสบู เชือ้ชาตแิละวฒันธรรมของผูส้บู อายทุีเ่ริม่สบู 
สถานที่ๆ ทีส่บู และทศันคต ิความคดิเหน็เกีย่วกบับารากู่  
 

ผลการศกึษาจ านวนหนึ่งระบุวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตรบ์างประการและ
สิง่แวดลอ้มดา้นสงัคมและวฒันธรรม (socioculture) ของผูส้บูบารากู่มผีลต่อพฤตกิรรมการสบู
บารากู่ โดยเฉพาะลกัษณะประชากรศาสตรด์า้นอาย ุและปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทางสงัคมและ
วฒันธรรมบางประการ เช่น วฒันธรรม กลุ่มเพื่อน เป็นตน้   Weglicki, Templin, Hammad, 
Jamil and Kulwicki (2006) ท าการศกึษาวยัรุ่นเชือ้ชาตอิาหรบัทีอ่าศยัอยูใ่นสหรฐัอเมรกิา เช่น 
มเีชือ้ชาตเิลบานอน เยเมน เป็นตน้ อายุ  14-18 ปี ก าลงัศกึษาในระดบัมธัยมปลายจ านวน  
1,671 รายและมสีิง่แวดลอ้มตามเชือ้ชาตอิาหรบัของตนเอง เช่น อ่านภาษาอารบคิได ้และยงัรบั
วฒันธรรมตะวนัออกกลาง เป็นตน้ ผลการศกึษาพบวา่ รอ้ยละ  40 ของกลุ่มวยัรุ่นทีม่วีฒันธรรม
ตะวนัออกกลางเคยลองสบูบารากู่มาแลว้ อายใุนการเริม่สบูคอือายกุ่อน  10 ปี และเมื่ออายมุาก
ขึน้จะสบูบารากู่มากขึน้ถงึรอ้ยละ 40 รอ้ยละ 51 ของผูส้บูมบีดิามารดาทีส่บูบุหรี ่รอ้ยละ 36 ระบุ
วา่ ทีส่บูผลติภณัฑย์าสบูหลายประเภทนัน้เนื่องจากผลติภณัฑย์าสู บหาง่าย รอ้ยละ  17 ถูก
ชกัชวนใหส้บูเนื่องจากเพื่อนและคนในครอบครวั ส่วนรอ้ยละ  12 ระบุวา่เคยเหน็โฆษณา
ผลติภณัฑย์าสบูหลายประเภท  Weglicki et al พบวา่บารากู่ส าหรบักลุ่มวยัรุ่นอายนุ้อยนัน้เป็น
ปจัจยัส าคญัทีก่ระตุน้การทดลองผลติภณัฑย์าสบูประเภทอื่นๆต่อไป การเริม่ลองสู บบารากู่
ส าหรบัวยัรุ่นอายนุ้อยเป็นเสน้ทางในการทดลองสบูบุหรีใ่นล าดบัต่อไปเมื่ออายมุากขึน้ ส่วน
พฤตกิรรมการสบูบารากู่ส าหรบักลุ่มวยัรุ่นอายนุ้อยนัน้มปีจัจยัส าคญัคอืกลุ่มเพื่อนและคนใน
ครอบครวัทีส่บูมาก่อนทีช่กัชวนใหส้บูหรอืทดลองสบูบารากู่ ส่วนพฤตกิรรมการสบูบาร ากู่ใน
กลุ่มวยัรุ่นนัน้มปีจัจยัส าคญัคอืวฒันธรรมและคนในครอบครวั เนื่องจากในวฒันธรรมอาหรบันัน้ 
บาระกู่ถูกใชใ้นการรบัรองแขกเหรื่อและการเขา้สงัคมของผูใ้หญ่ วยัรุ่นตอนปลายจงึมโีอกาสใน
การสบูบารากู่มากขึน้ ขอ้สรุปของการศกึษาของ  Weglicki et al คอื อาย ุกลุ่มคนรูจ้กัแ ละ
วฒันธรรมเป็นปจัจยัส าคญัในการทดลองสบูบารากู่ การทดลองสบูบาร ากู่เมื่ออายนุ้อยเป็นประตู
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ไปสู่การทดลองสบูบุหรีห่รอืผลติภณัฑย์าสบูประเภทอื่นทีว่ยัรุ่นมองวา่ “แรง” กวา่บารากู่เมื่ออายุ
มากขึน้และการสบูบารากู่ในกลุ่มวยัรุ่นทีอ่ายมุากขึน้จะกลายเป็นพฤตกิรรมการใชผ้ลติภณัฑ์
ยาสบูมากกวา่หนึ่งประเภทคอืสบูทัง้บารากู่และบุหรี ่และเพื่อนมอีทิธพิลสงูในการชกัชวนให้
ทดลองสบูบารากู่ในกลุ่มวยัรุ่นอายนุ้อย 
 
 ปจัจยัทางดา้นอายขุองผูส้บูบารากู่นัน้เป็นตวัแปรส าคญัทีก่ารศกึษาอื่นๆนอกเหนือจาก 
Weglicki et al ไดเ้สนอไว ้ผลการศกึษาของ  Mochizuki-Kobayashi, Fishburn, Baptiste, El-
Awa, Nikogosian, Peruga, Rahman, Warren, Jones, Asma and McKnight (2006) ส ารวจ
การใชผ้ลติภณัฑย์าสบูในกลุ่มนกัเรยีนอายรุะหวา่ง 13-15 ปีในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
แปซฟิิคตะวนัตก แอฟรกิา ยโุรป อเมรกิาและเมดเิตอรเ์รเ นียนตะวนัออก จ านวน 747,603 ราย 
พบวา่ ทุกๆสบิรายจะมสีองรายทีใ่ชผ้ลติภณัฑย์าสบูอยา่งใดอยา่งหนึ่ง และในจ านวนนกัเรยีน
ทัง้หมดมรีอ้ยละ 11.2 ทีใ่ชผ้ลติภณัฑย์าสบูทีไ่ม่ใช่บุหรี ่และพบวา่ ในกลุ่มวยัรุ่นอายนุ้อยทีใ่ช้
ผลติภณัฑย์าสบูประเภทบารากู่นัน้มจี านวนสงูทีสุ่ดในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตค้อืรอ้ยละ 
13.3 และรองลงมาคอืภมูภิาคเมดเิตอรเ์รเนียนตะวนัออกคอืรอ้ยละ 12.9 และพบวา่วยัรุ่นชาย
อายนุ้อยสบูผลติภณัฑย์าสบูทีไ่ม่ใช่บุหรีม่ากกวา่วยัรุ่นหญงิ 
 

Tamim,Terro,Kassem,Ghazi,Khamis,Hay and Musharrafieh (2002) ศกึษาการสบู
บารากู่ในกลุ่มนกัศกึษาในเลบานอนจ านวน 1,964 ราย แบ่งเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรฐับาล
รอ้ยละ 50.5 และมหาวทิยาลยัเอกชนรอ้ยละ 49.5  ในจ านวนนี้ เป็นเพศชาย 797 ราย และมผีู้
สบูบารากู่ 786 ราย โดยศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการสบู ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์การ
เรยีนและการมพีฤตกิรรมเสีย่ง พบวา่  นกัศกึษารอ้ยละ 21.1 สบูบาระกู่อยา่งเดยีว และรอ้ยละ 
11.3 สบูทัง้บารากู่และบุหรี ่พฤตกิรรมการสบูบาร ากู่ของผูส้บูคอื สบูเฉลีย่อาทติยล์ะ 2.9 ครัง้   
ในกลุ่มทีส่บูบารากู่อยา่งเดยีว พบวา่ สบูบาร ากู่อาทติยล์ะ 2.8 ครัง้ ส่วนกลุ่มทีส่บูทัง้บารากู่และ
บุหรี ่สบูบาร ากู่อาทติยล์ะ 3.1 ครัง้ กลุ่มทีส่บูทัง้บารากู่และบุหรีจ่ดัวา่เป็นกลุ่มสบูหนกั พบวา่ 
สบูหนกัทัง้สองประเภท โดยสบูบารากู่เฉลีย่อาทติยล์ะ 3.1 ครัง้ สบูบุหรีว่นัละ 16 มวน ส่วนกลุ่ม
ทีส่บูบารากู่อยา่งเดยีว พบวา่สบูน้อยกวา่ โดยสบูบารากู่เฉลีย่อาทติย์ละ 2.8 ครัง้ ปจัจยัทางดา้น
ประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อการสบูบารากู่ คอื อาย ุวฒันธรรม นกัศกึษาทีม่อีายมุากขึน้ พบวา่ 
สบูบารากู่มากขึน้ นกัศกึษาทีคุ่น้เคยกบัวฒันธรรมเลบานอนหรอืยงัอยูก่บัพ่อแม่ทีเ่ป็นชาว
เลบานอน สบูบาร ากู่มากกวา่นกัศกึษาทีไ่ม่ใช่ชาวเลบานอนและมากกวา่นกัศกึษาทีไ่ม่ไดอ้ยูใ่น
กลุ่มสงัคมของชาวเลบานอน ปจัจยัทางดา้นการศกึษาทีม่ผีลต่อการสบูบาร ากู่พบวา่กลุ่มคณะที่
แตกต่างกนั มอีตัราการสบูบาร ากู่ทีไ่ม่เท่ากนั จากการศกึษา พบวา่ในกลุ่มคณะ มนุษยศาสตร ์
วทิยาศาสตรท์ ัว่ไป และ บรหิารธุรกจิมอีตัราการสบูบารากู่ทีส่งูกวา่กลุ่มคณะอื่นๆ และกลุ่มคณะ
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วศิวกรรม สาธารณสุขและการแพทยม์อีตัราการสบูในระดบัต ่า นกัศกึษาทีศ่กึษาดา้น
วทิยาศาสตรส์ุขภาพมกีารปกป้องตนเองต่อการไม่สบูสงูทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์
ระหวา่งสายการศกึษาและพฤตกิรรมการสบูบารากู ่ ส่วนระดบัฐานะนัน้ Tamim et al พบว่า 
นกัศกึษาทีม่ฐีานะดสีบูบารากู่มากกวา่นกัศกึษาทีม่รีายไดน้้อย ซึง่กเ็นื่องมาจาก การสบูบารากู่มี
ค่าใชจ้่ายสงูกวา่บุหรี ่ส่วนปจัจยัดา้นพฤตกิรรมเสีย่ง คอื การดื่มสุรา นัน้ พบวา่ กลุ่มนกั ศกึษาที่
มพีฤตกิรรมเสีย่งสงู คอืการ ดื่มสุราจดั มกีารสบูบาร ากู่ในปรมิาณสงูเช่นกนั ผลการศกึษาพบวา่ 
ยิง่อายมุากขึน้ นกัศกึษากย็ิง่สบูมากขึน้ และนกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนสบูบารากู่มากกวา่
นกัศกึษามหาวทิยาลยัรฐับาล 
 

Ward, Eissenberg, Gray, Srinivas, Wilson and Maziak (2007) ศกึษาพฤตกิรรมการ
สบูบารากู่ในกลุ่มวยัรุ่นในสหรฐัอเมรกิา และพบว่ า องคค์วามรูเ้กีย่วกบับาร ากู่ในสหรฐัมน้ีอย
มาก แต่กลุ่มทีส่บูส่วนใหญ่คอื กลุ่มวยัรุ่นระดบัอุดมศกึษาหรอืระดบัวทิยาลยั การสบูนัน้ วยัรุ่น
ในสหรฐัจะใชบ้ารากู่ในกลุ่มเพื่อน การเริม่สบูครัง้แรก เริม่จากเพื่อนแนะน า สถานทีส่บูนัน้นิยม
สบูในคาเฟ ่ในรา้นอาหารและทีบ่้ าน และส่วนใหญ่เชื่อวา่บาร ากู่ไม่อนัตราย เชื่อวา่ไม่เสพตดิ 
เชื่อวา่ตนเองไม่ตดิและจะเลกิเมื่อใดกไ็ด ้แต่ขณะนี้ยงัไม่ตอ้งการเลกิ การศกึษาในครัง้นี้ ยงั
พบวา่ กลุ่มทีไ่ม่เคยสบูกม็แีนวโน้มอยากสบูเช่นกนั ส่วน  Smith-Simone, Maziak, Ward and 
Eissenberg (2008) ศกึษาทศันคต ิความรู ้ความเชื่อและพฤตกิรรมผูส้บูจ านวน 200 ราย ใน
สหรฐั พบวา่ การสบูบาร ากู่ส่วนใหญ่จะเกดิการสบูในช่วงวนัหยดุ วนัเสาร์-อาทติย ์การสบูแต่ละ
ครัง้ใชเ้วลาเฉลีย่ 60 นาท ีผูส้บูส่วนใหญ่มเีตาสบูเป็นของตวัเอง ส่วนอุปกรณ์อื่น หาซือ้จาก
อนิเตอรเ์นต ยาสบูรสทีเ่ ป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ดคอื รสผลไม ้และพบวา่ ผูส้บู มพีฤตกิรรมเสพสาร
เสพตดิอื่นๆประกอบ คอื บุหรี ่สุรา กญัชา ส่วนความเชื่อนัน้ ผูส้บูส่วนใหญ่ เชื่อวา่บาร ากู่ไม่มี
พษิ ไม่เสพตดิ และคดิวา่ตนเองไม่ตดิ มสี่วนน้อยเท่านัน้ทีค่ดิจะเลกิ  
 

Eissenberg, Ward, Smith-Simone and Maziak (2008) ศกึษาปจัจยัเกีย่วขอ้งกบัการ
สบูบารากู่ในกลุ่มนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาในสหรฐัอเมรกิาจ านวน 744 ราย อาย ุ18-20 ปี โดย
ศกึษาแบบภาคตดัขวาง พบวา่ รอ้ยละ 20 เคยสบูบารากู่ในรอบ 3 เดอืนทีผ่่านมา ปจัจยั
เกีย่วขอ้งคอื 1) ความเชื่อวา่การสบูบารากู่เป็นสิง่โกเ้ก๋ ทนัสมยั 2) ความเชื่อวา่ การสบูบารากู่
เป็นทีย่อมรบัในกลุ่มเพื่อน Eissenberg et al สรุปวา่ แนวโน้มการสบูนัน้ พบวา่ การเริม่ทดลอง
สบูนัน้อยูท่ ีก่ลุ่มอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ ใชผ้ลติภณัฑย์าสบูมากกวา่
หนึ่งชนิด กลุ่มนกัศกึษาอายนุ้อยมคีวามนยิมบารากู่สงูและลงไปถงึกลุ่มนกัเรยีนมธัยม เนื่องจาก
กลุ่มมธัยมไม่สามารถเขา้รา้นสุราไดจ้งึสงัสรรคใ์นบารากู่คาเฟแ่ทน 
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Asfar, Ward, Eissenberg and Maziak (2005) ท าการศกึษาเปรยีบเทยีบกลุ่มผูใ้หญ่ที่
สบูบารากู่จ านวน 268 รายและกลุ่มนกัศกึษาอุดมศกึษาจ านวน 587 รายในประเทศซเีรยี โดย
เปรยีบเทยีบแบบแผนพฤตกิรรมการสบู ความเชื่อและทศันคต ิพบวา่ กลุ่มผูใ้หญ่เป็นกลุ่มทีส่บู
มานานแลว้ ส่วนกลุ่มนกัศกึษาเป็นกลุ่มอายทุีพ่ึง่เริม่สบู ในจ านวนกลุ่มนกัศกึษา พบวา่มผีูส้บูบา
รากู่รอ้ยละ 15 แบบแผนพฤตกิรรมการสบูบาระกู่ของทัง้สองกลุ่มเหมอืนกนั คอื สบูเป็นช่วงๆ
ตามโอกาสมากกวา่การสบูรายวนั การเริม่ทดลองสบูของทัง้สองกลุ่มนัน้เหมอืนกนัคอื เริม่
ทดลองเพราะเพื่อนแนะน า คอื รอ้ยละ 80.2 ในกลุ่มนกัศกึษาและรอ้ยละ 61.6 ในกลุ่มผูใ้หญ่ 
การสบูในปจัจุบนัเหมอืนกนัทัง้สองกลุ่มคอื สบูกบัเพื่อนมากทีสุ่ด คอื รอ้ยล ะ 80.2 ในกลุ่ม
นกัศกึษา รอ้ยละ 65.3 ในกลุ่มผูใ้หญ่ แบบแผนพฤตกิรรมทีต่่างกนัของทัง้สองกลุ่มคอื สถานที ่
สถานที่ๆ กลุ่มนกัศกึษาสบูบารากู่มากทีสุ่ดคอื ทีบ่า้น (รอ้ยละ 55.8) กลุ่มผูใ้หญ่สบูทีร่า้น
ใหบ้รกิารบารากู่มากทีสุ่ด (รอ้ยละ 77.8)  เมื่อเปรยีบเทยีบความเชื่อและทศันคต ิพบวา่ มคีวาม
แตกต่าง กลุ่มผูใ้หญ่รอ้ยละ 76 มคีวามพรอ้มทีจ่ะเลกิสบูบารากู่มากกวา่กลุ่มนกัศกึษา  รอ้ยละ 
45 ในกลุ่มผูใ้หญ่เคยพยายามทีจ่ะเลกิมาแลว้ โดยเหตุผลหลกัในการเลกิคอื สุขภาพ ในขณะทีม่ี
เพยีงรอ้ยละ 35 เท่านัน้ในกลุ่มนกัศกึษาทีค่ดิจะเลกิ แต่ทัง้สอ งกลุ่มเชื่อเหมอืนกนัวา่ บุหรีเ่สพ
ตดิและอนัตรายมากกวา่บารากู่ มเีพยีงรอ้ยละ 27 ในกลุ่มผูใ้หญ่และรอ้ยละ 7 เท่านัน้ในกลุ่ม
นกัศกึษาทีเ่ชื่อวา่ บุหรีแ่ละบาร ากู่เสพตดิและอนัตรายพอๆกนั ทศันคตต่ิอการสบูนัน้ต่างกนัใน
ทัง้สองกลุ่มคอื กลุ่มนกัศกึษามกีารสบูบาร ากู่เพิม่ขึน้ในช่วงสอบและรายงานวา่สบูเมื่อรูส้กึ
เครยีด ส่วนกลุ่มผูใ้หญ่นัน้สบูเป็นพฤตกิรรมประจ าวนัมากกวา่จะสบูเมื่อรูส้กึเครยีด ส่วนผูห้ญงิ
นกัสบูมจี านวนรอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้ในกลุ่มผูส้บูใหม่ เนื่องจากผูห้ญงิไม่สบูบุหรีแ่ละไม่ตอ้งการมี
ภาพลกัษณ์ทีเ่ป็นลบเหมอืนการสบูบุหรี ่ ส่วนการสบูในกลุ่มผูส้บูใหม่นัน้ พบวา่มโีอกาสเสพตดิ
สงู  

 
มผีูศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการสบูบุหรีแ่ละบารากู่วา่ มคีวามสมัพนัธก์นั การสบู

บุหรีม่าก่อนก่อใหเ้กดิการสบูบารากู่ตามมา Jackson and Aveyard (2008) ศกึษาพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการสบูในกลุ่มวยัรุ่นในประเทศองักฤษจ านวน 937 ราย พบวา่รอ้ยละ 38 เคยสบูแลว้ 
การเริม่สบูบารากู่พฒันามาจากการสบูบุหรี ่และเชื่อวา่ไม่มพีษิภยัเหมอืนบุหรี ่ ส่วน Baker and 
Rice (2008) ศกึษาปจัจยัน าเสีย่งต่อการสบูบารากู่ในกลุ่มวยัรุ่นเชือ้ชาตอิเมรกินัอาหรบั 297 
ราย พบวา่ ผูท้ ีส่บูบารากู่มคี วามคุน้เคยกบัยาสบูและบุหรีม่าก่อนอยา่งมนียัส าคญั Kelishadi, 
Ardalan, Gheiratmand, Majdzadeh, Delavari, Heshmat, Mokjtari, Razaghi, Motaghian, 
Ahangar-Nazari, Sadat Mahmood and Barekati (2006) มขีอ้คน้พบทีค่ลา้ยกนัจากการ
ส ารวจนกัเรยีนชาวอหิร่านจ านวน 11,966 รายทัง้นกัเรยีนมธัยมตน้และปลาย พบวา่รอ้ยละ 
42.2 สบูบุหรีแ่ละเป็นผูม้แีนวโน้มเสีย่งต่อการสบูบารากู่ซึง่แพร่หลายในสถานบรกิารในอหิร่าน  
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Jawaid, Zafar, Rehman, Nazir, Ghafoor, Afzal and Khan (2008) ศกึษาพฤตกิรรม
วยัรุ่นและการตระหนกัรูใ้นปากสีถานจ านวน 450 ราย พบวา่ รอ้ยละ 53 เคยสบูบารากู่แลว้ การ
เริม่สบูสาเหตุแรกเกดิจากความอยากรูอ้ยากลอง คดิเป็นรอ้ยละ 61 รอ้ยละ 46 เกดิจากความ
ตอ้งการสรรหาความสนุก รอ้ยละ 22 เกดิจากเพื่อนชวน และรอ้ยละ 17 เกดิจากความเบื่อหน่าย
จงึลองสบูด ูและวยัรุ่นรอ้ยละ 60 เชื่อวา่ บาร ากู่ไม่มพีษิภยัเหมอืนบุหรี ่  Fakhfakh, Hsairi, 
Maalej, Achour and Nacef (2002) ศกึษาพฤตกิรรมการสบูบารากู่ของกลุ่มผูใ้หญ่อายเุกนิ 25 
ปีในตนูิเซยีจ านวน 5,696 ราย พบวา่ทัง้หญงิและชายสบูบารากู่ ในผูห้ญงิ อายทุีส่บูมากและสบู
หนกัทีสุ่ดคอืช่วงอาย ุ 34-54 ปี ส่วนกลุ่มผูช้ายผูใ้หญ่  พบวา่ ใชผ้ลติภณัฑย์าสบูมากกวา่หนึ่ง
ชนิดและการใชผ้ลติภณัฑย์าสบูจะลดลงตามอาย ุ  

 
Maziak, Eissenberg and Ward (2005)  พบวา่ ผูส้บูบารากู่มกีารพฒันาการสบูและมี

แบบแผนการสบู (smoking pattern) ทีต่่างกนัตามช่วงอายแุละเพศ โดยช่วงเริม่ตน้และทดลอง
คอืวยันกัศกึษา แบบแผนการสบูนัน้ม ีดงันี้ 1) การสบูเพื่อสงัสรรคใ์นวงสงัคม 2) การสบูในกลุ่ม
เพื่อนฝงู ซึง่ในแบบแผนนี้ การสบูจะเป็นการสบูร่วมกนั 3) การสบูในสถานบรกิาร เช่น บารากู่
คาเฟ ่บารากู่บาร ์และ 4) การสบูส่วนตวั แบบแผนการสบูในกลุ่มวยัรุ่นนัน้มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมาก โดยแ ตกต่างในเรื่องสถานทีส่บู สาเหตุและโอกาสทีส่บู วนัและเวลาทีส่บู โดยพบวา่ 
ความเครยีดอนัมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการศกึษาและความเครยีดทางจติใจ เช่น การสอบ เป็น
เหตุผลในการสบูบารากู่ และกลุ่มวยัรุ่นมแีบบแผนการสบูแบบสบัเปลีย่น (switching) คอื สบูทัง้
บุหรีแ่ละบารากู่ โดยสลบัสบัเปลีย่นกนัไปมา ส่วนเพศนัน้ พบวา่ เพศหญงิเริม่สบูชา้กวา่เพศชาย 
ปจัจยัในการสบูในกลุ่มนกัศกึษามหาวทิยาลยัพบวา่ มปีจัจยั ดงัต่อไปนี้ 1) ช่วงอาย ุ 2) เพศ 
เพศชายสบูมากกวา่เพศหญงิ 3) เป็นนกัศกึษาทีพ่กัอาศยัในตวัเมอืง 4) มเีพื่อนทีส่บู และ 5) มี
พ่อแม่หรอืบุคคลในครอบครวัทีส่บู ส่วนความตัง้ใจในการเลกิสบูนัน้พบวา่ ขึน้อยูก่บั 1)
ระยะเวลาทีส่บู 2) ปรมิาณทีเ่คยสบูไม่ไดเ้พิม่ขึน้ 3) บุคคลในครอบครวัไม่สบู 4) บุคคลใน
ครอบครวัหรอืพ่อแม่ไม่เหน็ดว้ยกบัการสบู 

 
3.2 งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัพิษภยัและผลกระทบของการใช้ยาสูบบารากู่ 
(harm and effect of use) 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มนี้ พบวา่ งานวจิยัในดา้นการศกึษาพษิภยัและ
ผลกระทบนัน้เน้นการศกึษาทีผ่ลกระทบของการสบูบารากู่ในกลุ่มผูส้บู ซึง่เป็นการศกึษาผล
ในทางสุขภาพทัง้ระยะสัน้และระยะยาว (short term and long term effect) ซึง่การศกึษาทุกชิน้
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ระบุตรงกนัวา่ บารากู่มผีลต่อสุขภาพในทางใดทางหนึ่ง ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และผลกระทบ
ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื การก่อโรคมะเรง็ในหลายอวยัวะ  
 

ผลการศกึษาของ Khater, Abd El-Azis, Al-Sewaiden and Chaouachi (2008) พบวา่ 
ในยาสบูบารากู่นัน้ปลดปล่อยสารพษิกมัมนัตรงัส ี(radiotoxic) เช่น  (210) Pb  (210) Po  และ
ยเูรเนียม ในระหวา่งการสบูเขา้ปอด  ส่วนผลการศกึษาของ Al-Kubati, Al-Kubati, al’Absi and 
Fiser (2006) พบวา่ การสบูบารากู่ท าใหห้วัใจเตน้เรว็ขึน้ ความดนัโลหติสงูขึน้ และท าใหค้วาม
ไวของ baroreflex ลดลง อนัเป็นปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจ 

 
มขีอ้สงัเกตจากงานวจิยัจ านวนมากวา่ พษิภยัของบารากู่นัน้ไม่ไดเ้กดิมาจากยาสบูแต่

เพยีงอยา่งเดยีว แต่ความเสีย่งนัน้อาจเกดิมาจากถ่านทีใ่ชจุ้ดยาบารากู่ เนื่องจากถ่านส าหรบับา
รากู่เป็นถ่านทีผ่ลติขึน้ดว้ยกรรมวธิพีเิศษทีแ่ตกต่างจากถ่านธรรมดาทัว่ไป รวมทัง้ความเสีย่งอนั
อาจเกดิจากของเหลวทีผู่ส้บูอาจใส่ลงไปในหมอ้สบูแทนน ้า เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เป็นตน้ 
ซึง่ยงัไม่มกีารศกึษาทีศ่กึษาความเสีย่งในดา้นพษิภยัของถ่านบารากู่และความเสีย่งเมื่อมกีารใช้
ของเหลวอื่นแทนน ้าทีไ่ดร้บัความรอ้นเมื่อจุดเตาบารากู่ 

 
เป็นทีแ่น่ชดัแลว้วา่ สารพษิหนึ่งทีม่ใีนบาร ากู่คอื คารบ์อนมอนอกไซด ์ Chaouachi 

(2007) พบวา่ ยาสบูบาร ากู่ปลดปล่อยสารคารบ์อนมอนอกไซดใ์นระหวา่งการสบูเนื่องมาจาก
ถ่านทีถู่กเผา นอกจากนี้ยาสบูบาร ากู่ยงัปลดปล่อยสารก่อมะเรง็ (carcinogenic) แต่ยงัไม่มี
การศกึษาทีช่ ีช้ดัเรื่องอนัตรายของถ่านทีใ่ชจุ้ดบารากู่ นอกจากนี้ ยาบาร ากู่ทีผ่สมขายกนัในผบั 
บารต่์างๆ กย็งัไม่ไดม้าตรฐาน อนัตรายและพษิภยัของบาร ากู่จงึขึน้อยูก่บัวา่ผูจ้ าหน่ายจะผสม
อะไรและผสมอยา่งไรดว้ย ส่วน  Sajid, Akhter and Malik (1993) พบวา่ สาร
คารบ์อนมอนอกไซดใ์นบารากู่นัน้มปีรมิาณเท่ากบัในบุหรี ่ดงันัน้ ความรา้ยแรงและผลกระทบที่
มต่ีอผูส้บูบารากู่จงึเหมอืนกบัผูส้บูบุหรี ่ซึง่ขดัแยง้กบัความเชื่อของคนทัว่ไปทีเ่ชื่อวา่ บารากู่อ่อน
กวา่บุหรีแ่ละไม่อนัตรายเหมอืนบุหรี ่แต่ผลวจิยักลบัชีว้า่ ความเชื่อนี้ผดิโดยสิน้เชงิ บาร ากู่และ
บุหรีอ่นัตรายเท่ากนั นอกจากคารบ์อนมอนอกไซดแ์ลว้ สารทีส่ าคญัสารหนึ่งในบาร ากู่คอื 
นิโคตนิ ซึง่ก่อการเสพตดิและก่อโรคหวัใจและหลอดเลอืด ก่อความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคปอด โรค
ระบบทางเดนิหายใจ มะเรง็ปอด มะเรง็ตบัอ่อน (pancreas) กรวยไต (renal pelvis) และ
กระเพาะปสัสาวะ (urinary bladder)  มะเรง็ตบั (liver) มะเรง็ปากมดลกู (uterine cervix)  มะเรง็
ในโพรงจมกู (nasal cavity) และมะเรง็เมด็เลอืดขาว (myeloid leukemia) ซึง่ Hoffman and 
Hoffman (1997) กใ็หข้อ้สรุปเช่นกนัวา่ บารากู่มนีิโคตนิ และ Sajid, Akhter and Malik (1993) 
ศกึษาพบวา่ นอกจากนิโคตนิแลว้ ในบาร ากู่มคีารบ์อนมอนอกไซดใ์นปรมิาณสงู และมอีนัตรา



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่ 2 68 

 

เทยีบเท่าการสบูบุหรี ่ส่วน Neergard, Singh, Job and Montgomery (2007) สรุปวา่ การสบูบา
รากู่จะไดร้บันิโคตนิเท่ากบัการสบูบุหรี ่10 มวน 
 
 Gieringer (1996) ท าการศกึษาทดลองและทดสอบยาสบูบารากู่เพื่อคดัคา้นความเชื่อ
ของผูส้บูบารากู่ทีเ่ชื่อกนัวา่ บาร ากู่ไม่เป็นอนัตรายต่อผูส้บูเนื่องจากการสบูบารากู่ตอ้งผ่านน ้า 
น ้าจะลา้งพษิในบารากู่ออกไป ผลการทดสอบพบวา่ ถงึแมน้ ้าในหมอ้สบูจะดดูซบัสารบางอยา่ง
ในควนัยาสบูไวไ้ด ้แต่น ้าไม่ไดล้า้งพษิดงักล่าวออกไป กลบัท าใหค้วนัของบารากู่นัน้เจอืจางและ
อ่อนกวา่ควนับุหรี ่ซึง่ Gieringer ระบุวา่ การทีค่วนับารากู่นัน้มรีสอ่อนกวา่บุหรี ่กลบัท าใหผู้ส้บู
สบูไดเ้พลดิเพลนิกวา่และท าใหส้บูยาวนานกวา่สบูบุหรีเ่พราะความเพลดิเพลนิและไม่ระคายคอ
เหมอืนการสบูบุหรี ่โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้บูมอืใหม่ ก ารทีส่บูไดน้านกวา่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้้
สบูไดร้บัสารทารม์ากขึน้จากการสบู เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการสบูบุหรีห่นึ่งมวน   
 
 Tamim,Yunis,Chemaitelly,Alemah and Nassar (2007) ศกึษาผลกระทบของบารากู่ที่
มต่ีอน ้าหนกัเดก็ทารกแรกเกดิ ระบุวา่ ใบยาสบูทีใ่ชใ้น ยาบารากู่คอื พื ชยาสบูจากตระกลู 
Nicotianatabacum ซึง่มนีิโคตนิรอ้ยละ 2-4 และโปรตนีไนโตรเจนรอ้ยละ 1.5-2 สิง่ทีเ่ป็น
อนัตรายทีสุ่ดอยา่งหนึ่งของบารากู่คอื ระดบัคารบ์อกซีฮ่โีมโกลบนิ ซึง่เกดิจากการจบัตวัระหวา่ง
ฮโีมโกลบนิและคารบ์อนมอนอกไซด ์ซึง่เกดิระหวา่งการสบู การไดร้บัคารบ์อ นมอนอกไซดน์ัน้
จะก่อความเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคระบบทางเดนิหายใจเรือ้รงั และบาร ากู่
นัน้มพีษิภยัเทยีบเท่าบุหรี ่คอื มนีิโคตนิ มสีารโลหะหนกั สารทาร ์และสารก่อมะเรง็ Tamim et 
al ท าการศกึษากลุ่มหญงิคลอดบุตรในเลบานอนจ านวน 7,201 ราย ในจ านวนนี้ มหี ญงิทีส่บูบา
รากู่ระหวา่งตัง้ครรภจ์ านวน 378 ราย โดยจ านวนนี้เป็นกลุ่มทีส่บูจดัคอื สบูมากกวา่ 1 ครัง้ต่อวนั 
233 ราย นอกจากจ านวนนี้ เป็นกลุ่มหญงิทีเ่ริม่สบูบาร ากู่ในช่วงตัง้ครรภไ์ตรมาสแรกจ านวน 
309 รายและไตรมาสสองเป็นจ านวน 69 ราย โดยศกึษาเปรยีบเทยีบกบักลุ่มหญงิที่ สบูบุหรี่
ระหวา่งตัง้ครรภ ์พบวา่ ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรด์า้นอาชพีมผีลต่อการสบูบาร ากู่ คอื 
กลุ่มหญงิตัง้ครรภท์ีส่บูบารากู่นัน้รอ้ยละ 73 ไม่มงีานท าหรอืไม่ไดท้ างาน ส่วนน ้าหนกัของทารก
แรกเกดิในกลุ่มหญงิทีส่บูบารากู่ เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มหญงิทีไ่ม่ไดส้บูอ ะไรเลยนัน้ พบวา่ 
ทารกทีเ่กดิจากหญงิทีส่บูบารากู่มนี ้าหนกัแรกเกดิน้อยกวา่ทารกทีเ่กดิจากหญงิทีไ่ม่สบูบารากู่ 
ส่วนทารกทีเ่กดิจากแม่ทีส่บูบุหรีน่ัน้ พบวา่มนี ้าหนกัแรกเกดิน้อยทีสุ่ด 
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 Center for Substance Abuse Research (2008) ใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัพษิภยับารากู่ไว้
ดงันี้ 
 
 บารากู่มนีิโคตนิ ถงึแมผู้ส้บูจะรูส้กึวา่ระคายคอน้อยกวา่บุหรี ่แต่บาร ากู่มทีาร ์นิโคตนิ 

คารบ์อนมอนอกไซดเ์หมอืนบุหรี ่การไม่ระคายคอจะท าใหผู้ส้บูสบูไดน้านกวา่บุหรี ่
โอกาสเสีย่งจะเพิม่ขึน้ 

 น ้าในหมอ้สบูไม่สามารถช่วยลา้งพษิใดๆได ้ยกเวน้วา่จะดดูซบัคาร์ บอนมอนอกไซดไ์ว้
ได ้แต่ในปรมิาณทีต่ ่ามาก 

 ในบารากู่ นอกจากทาร ์นิโคตนิ แลว้ ยงัมสีารโลหะหนกัประกอบอกีดว้ย 
 ปรมิาณของคารบ์อนมอนอกไซดข์องบารากู่ข ึน้อยูก่บัตวัยา ถ่าน ฯลฯ ซึง่ในบางกรณี

อาจสงูกวา่บุหรี ่
 ถงึแมก้ล่องยาหรอืผูข้ายบารากู่จะบอกวา่บารากู่ไม่มทีาร ์แต่การ เผาตวัยาก่อใหเ้กดิทาร์

ในระหวา่งสบู ตวัยาสบูจรงิๆไม่ไดม้สีารทาร ์
 ผูส้บูทีส่บูบารากู่ทุกวนัจะไดร้บันิโคตนิในปรมิาณเทยีบเท่าการสบูบุหรี ่10 มวนต่อวนั ผู้

ทีส่บูเป็นครัง้คราว เช่น 1 วนัใน 1 สปัดาหจ์ะไดร้บันิโคตนิในปรมิาณเท่าการสบูบุหรี ่2 
มวนต่อวนั 

 บารากู่ก่อการเสพตดิเท่ากบับุหรี ่
 ถงึแมต้วัยาจะเป็นผลไมแ้ทต้ามกรรมวธิโีบราณ แต่การเผาตวัยายงัปลดปล่อยทารแ์ละ

คารบ์อนมอนอกไซดเ์ช่นเดยีวกบับุหรี ่
 
  ในส่วนของการก่อโรคต่อระบบทางเดนิหายใจนัน้  Rashidi, Shishadeh and Saliba 
(2008) ศกึษาปรมิาณของสารระเหยอลัดไีฮด ์ (aldehyde) ในควนัของบารากู่ ซึง่เป็น
สารประกอบทีพ่บในบุหรีเ่ช่นกนั รวมทัง้ฟอรม์ลัดไีฮด ์อะซตีลัดไีฮดแ์ละอะโครลนี ซึง่จะพบใน
ควนัของบารากู่ โดยสารประกอบอลัดไีฮดใ์นบารากู่นัน้เป็นสารพษิและก่อมะเรง็ การสบูบารากู่ 
1 ครัง้ ผูส้บูจะไดร้บัสารฟอรม์ลัดไีฮด ์อะซตีลัดไีฮดแ์ละอะโค รลนี เช่นเดยีวกบัการสบูบุหรีแ่ละ
สามารถก่อโรคทีค่ลา้ยคลงึกบัโรคทีเ่กดิจากการสบูบุหรีเ่ช่นกนั 
 

นอกจากโรคทางระบบทางเดนิหายใจแลว้ Tomar (2004) และ Al-Belasy (2004) 
พบวา่ การสบูบารากู่มคีวามสมัพนัธต่์อความเสีย่งของโรคในช่องปากดว้ยเช่นกนั Saleh and 
Shishadeh (2008) พบวา่ สายสบูมสี่วนก่อโรคไดเ้ช่นกนั นอกเหนือจากตวัยาสบู โดยพบวา่ 
สายสบูทีท่ าจากพลาสตกิแบบทีใ่ชใ้นปจัจุบนันัน้จะไม่ปล่อยใหอ้ากาศเขา้มาในสายสบู ผดิกบั
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สายสบูทีท่ าจากหนงัสตัวใ์นสมยัโบราณหรอืแบบดัง้เดมิ สายสบูแบบพลาสตกิจะท าใหส้ารพษิใน
ควนับารากู่เขม้ขน้มากกวา่การใชส้ายสบูแบบดัง้เดมิ 
 
3.3 งานวิจยัท่ีศึกษาบารากู่ในด้านระบาดวิทยา (epidemic) 
 
 Knishkowy and Amitai (2005) ระบุวา่ มกีารกล่าววา่ ปจัจุบนั มผีูส้บูบารากู่ทุกวนั
ประมาณ 100 ลา้นคนทัว่โลก เนื่องจาก ในบางประเทศ เช่น ประเทศในคาบสมุทรอาระเบยี 
ตุรก ีอนิเดยี ปา กสีถาน บงักลาเทศ และบางภมูภิาคในประเทศจนี ในประเทศเลบานอนเพยีง
ประเทศเดยีว มผีูส้บูบารากู่ในกลุ่มผูใ้หญ่รอ้ยละ 14.6  ในกลุ่มผูห้ญงิตัง้ครรภป์ระมาณรอ้ยละ 
25 และรอ้ยละ 32 ในกลุ่มนกัศกึษา ส่วนในประเทศซเีรยี ในการส ารวจนกัศกึษามหาวทิยาลยั
จ านวน 587 ราย พบมผีูส้บู ชายรอ้ยละ 62.6 และผูส้บูหญงิรอ้ยละ 29.8  อายทุีเ่ริม่สบูในกลุ่ม
นกัศกึษาชายคอื อาย ุ 19 ปี อายทุีเ่ริม่สบูในกลุ่มนกัศกึษาหญงิคอื อาย ุ 21.7 ปี  การสบูส่วน
ใหญ่เกดิในหอพกั คาเฟ ่และรา้นอาหาร และเป็นการสบูแบบกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการศกึษา
ในประเทศซเีรยีอกีชิน้หนึง่ทีศ่กึษาผูส้บูจ านวน 268 ราย พบวา่ การสบูเกดิขึน้มากทีสุ่ดในช่วง
ทศวรรษที ่1990 เป็นตน้มา ส่วนการศกึษาประชากรจ านวน 4,000 รายในประเทศคเูวต พบวา่ 
มผีูส้บูชายสบูบารากู่รอ้ยละ 57 และผูส้บูหญงิรอ้ยละ 69   ในประเทศอสิราเอล มกีารศกึษา
นกัเรยีนมธัยมศกึษาจ านวน 6,000 ราย พบวา่มผีูส้บูบารากู่รอ้ยละ 37.7  
 

Knishkowy and Amitai ระบุวา่ ทศันคตเิป็นส่วนหนึ่งในการแพร่ระบาดของบารากู่ใน
กลุ่มวยัรุ่น กค็อืทศันคตทิีว่า่ 1) บารากู่อนัตรายน้อยกวา่บุหรี ่ 2) บารากู่มนีิโคตนิน้อยกวา่บุหรี ่
3) น ้าในหมอ้สบูลา้งสารพษิในยาสบูได ้4) บารากู่ไม่อนัตรายเหมอืนบุหรี ่และ 5) บารากู่ท าจาก
ผลไมห้รอืมสี่วนผสมของผลไม ้มปีระโยชน์กวา่บุหรี ่ซึง่มายาคตดิงักล่าวนี้ มสีื่อมวลชนเป็นผู้
ถ่ายทอดและสนบัสนุนอกีต่อหนึ่ง เช่น สื่ออนิเตอรเ์นต  

 
มกีารศกึษามายาคตดิงักล่าวในกลุ่มนกัศกึษาในประเทศอสิราเอล พบวา่ นกัศกึษ ารอ้ย

ละ 50 เชื่อวา่ บารากู่ไม่อนัตราย นอกจากนี้ พบวา่ บารากู่เป็นการเปิดเสน้ทางการเป็นนกัสบู
ผลติภณัฑย์าสบูประเภทอื่นต่อไป Knishkowy and Amitai ระบุวา่ เหตุผลทีบ่ารากู่เป็นทีน่ิยมใน
กลุ่มวยัรุ่นเนื่องจาก บารากู่ ในฐานะผลติภณัฑย์าสบู สามารถตอบสนองความตอ้งการของวยัรุ่น
ทางดา้นจติใจไดค้อื ในแง่ทีว่า่วยัรุ่นตอ้งการความเป็นผูใ้หญ่ ตอ้งการปกครองดแูลตนเอง 
(autonomy) และตอ้งการแสดงออกถงึความมวีฒุภิาวะของตนเอง (maturity) ในขณะเดยีวกนั 
วยัรุ่นกต็อ้งการสนองตอบแรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อน (peer pressure) และตอ้งการใหต้นเองเป็น
ทีย่อมรบั ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและไดร้บัประโยชน์จากการเขา้กลุ่ม นอกจากนี้ มายา
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คตทิีเ่ชื่อวา่ บารากู่ ไม่อนัตราย ยิง่ท าใหบ้ารากู่เป็นทีย่อมรบัในกลุ่มวยัรุ่นมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ การ
ควบคุมบารากู่จงึเป็นขอ้ทา้ทายยิง่ต่อการสาธารณสุข เนื่องจากจ าเป็นตอ้งพึง่ พาองคค์วามรูจ้าก
งานวจิยัเพราะมกีารศกึษาเกีย่วกบับารากู่น้อยมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแง่พษิวทิยา และตอ้ง
ใชก้ารควบคุมทางนโยบายไปพรอ้มกนั รวมทัง้ตอ้งเร่งการเฝ้าระวงัการระบาดไปยงักลุ่มอื่นๆ 
เช่น วยัรุ่นหญงิ Knishkowy and Amitai ชีว้า่ การควบคุมในเชงิสาธารณะ เช่น เดยีวกบัการ
ควบคุมบุหรี ่เป็นสิง่ทีค่วรด าเนินการ เช่น การตดิค าเตอืนบนกล่องยาสบูแบบซองบุหรี ่การหา้ม
จ าหน่ายแก่วยัรุ่นอายตุ ่ากวา่ 18 ปี  การขึน้ราคาและภาษ ีรวมทัง้การใหค้วามรูแ้ละการศกึษา
แก่ทัง้พ่อแม่และวยัรุ่นพรอ้มกนั 
 

Maziak, Ward, Soweid and Eissenberg (2004) ระบุวา่ การศกึษาเรื่องบารากู่ยงั
นบัวา่มจี านวนน้อยมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการศกึษาเรื่องบุหรี ่ถงึแมว้า่ จะพบวา่ ประชากรใน
หลายภมูภิาค เช่น เอเชยี เมดเิตอรเ์รเนียนตะวนัออก และอนิเดยี มกีารสบูบาระกู่เป็นจ านวน
มากและไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้เรื่อยๆ แต่การศกึษาในทางระบาดวทิยา ผลกระทบ และพษิภยั
ต่อสุขภาพในประเดน็บารากู่ยงัมน้ีอยมาก รวมทัง้การศกึษาแนวทางการหยดุย ัง้และควบคุมบา
รากู่กย็งัมจี านวนทีน้่อยมากเช่นกนั   

 
Maziak, Eissenberg and Ward (2005) ระบุวา่ มผีูส้บูบารากู่ประมาณ 1 ใน 4 ของ

ประชากรโลก สาเหตุทีท่ าใหบ้ารากู่ เป็นทีน่ิยม เนื่องจากความหอมหวานจากการแต่งกลิน่รส
ของยาสบู ซึง่เป็นยาสบูแบบใหม่ทีถู่กผลติขึน้มาในเชงิธุรกจิในทศวรรษที ่1990 เนื่องจาก ยาสบู
แบบดัง้เดมินัน้ไม่ไดม้รีสหวาน ความเสีย่งของบารากู่ไม่ไดเ้กดิจากพษิภยัของบารากู่แต่เพยีง
อยา่งเดยีว แต่เกดิจากการทีผู่้ สบูมตีวัเลอืกผลติภณัฑย์าสบูมากขึน้ รวมทัง้หากผูส้บูบุหรีเ่ลกิสบู
บุหรีแ่ต่หนัมาสบูบารากู่เป็นการทดแทนนัน้ กเ็ท่ากบัวา่ การควบคุมผลติภณัฑย์าสบูและการลด
ปรมิาณผูส้บูจะไม่ไดผ้ล  
 

Rastam, Ward, Eissenberg and Maziak (2004) ศกึษาเรื่องการสบูบารากู่แบบ
ภาคตดัขวาง (cross-sectional) ในกลุ่มผูส้บูบารากู่จ านวน 268 รายในประเทศซเีรยี พบวา่ บา
รากู่เริม่เป็นทีรู่จ้กักนัในตน้ทศวรรษที ่ 90 และมแีนวโน้มผูส้บูสงูขึน้เรื่อยๆเป็นตน้มา และพบวา่ 
บุคคลทีส่บูมากทีสุ่ดเป็นบุคคลทีเ่กดิในช่วงปีครสิตศ์ตวรรษที ่ 1971-1980 ปีทีม่ผีูเ้ริม่ทดลองสบู
มากทีสุ่ดคอื ในปี 2000 
 

Maziak, Ward, Soweid and Eissenberg (2004) พบวา่การแพร่หลายของบารากู่เกดิ
จากความเชื่อแต่ดัง้เดมิทีผ่กูบารากู่อยูก่บัวฒันธรรมอาหรบัและการใชบ้ารากู่เพื่อรบัรอง
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แขกเหรื่อในวงสงัคมนัน้เปิดโอกาสใหผู้ห้ญงิ เดก็และวยัรุ่นเขา้มาทดลองบา รากู่ไดโ้ดยง่ายและ
ก่อใหเ้กดิความเคยชนิและการเสพตดิในการบรโิภคบารากู่ไป Maziak et al ไดเ้สนอวา่มี
ทศันคตหิรอืความเชื่อลวงทีส่ าคญัทีก่่อใหเ้กดิการสบูไดม้ากทีสุ่ดในกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนคอื 

  
 ความเชื่อทีว่า่บารากู่ไม่เสพตดิ  
 บารากู่ไม่ใช่บุหรี ่ 
 บารากู่มโีทษน้อยกวา่บุหรี ่ถ้าจะสบู ควรสบูบารากู่มากกวา่บุหรี ่
 บารากู่ไม่มนีิโคตนิเหมอืนบุหรี ่ถ้าม ี กม็น้ีอยมาก กล่องยาบารากู่บางตราสนิคา้โฆษณา

ดว้ยค าวา่ “nicotine free” 
 ถงึบารากู่จะมโีทษหรอืมพีษิ แต่น ้าในหมอ้บาร ากู่ จะเป็นตวัดดูซบัพษิเอาไว ้จงึไม่

อนัตราย โดยเฉพาะคารบ์อนมอนอกไซด ์ทารแ์ละนิโคตนิ 
 บารากู่ไม่ระคายคอเหมอืนบุหรี ่ไม่มโีทษต่อปอดเหมอืนบุหรี ่
 ตวัยาบารากู่ท ามาจากผลไม ้เป็นผลดต่ีอสุขภาพมากกวา่ 
 บารากู่เป็นทางเลอืกทีด่ต่ีอสุขภาพมากกวา่บุหรี่ 
 บารากู่เป็นประเพณีทีม่มีาชา้นาน เพื่อการสงัสรรคใ์นวงสงัคมและเพื่อนฝงู 

 
ในดา้นการแพร่ระบาด Maziak, Ward, Soweid and Eissenberg (2004) ระบุวา่ 

สื่อมวลชนและธุรกจิบารากู่ ต่างกเ็ป็นผูแ้พร่กระจาย ส่งเสรมิและสนบัสนุนความเชื่อลวงดงักล่าว
ใหแ้พร่ในกลุ่มเยาวชน ส่วน Chaouachi (2007) ระบุวา่ การแพร่ระบาดของบาร ากู่เกดิมาจาก
ปจัจยัสามประการคอื 1) ธุรกจิบารากู่และสื่อมกีารน าเสนอบารากู่วา่เป็นสนิคา้แปลกใหม่ เป็น
ยาสบูผสมผลไม ้2) กรรมวธิกีารสบูทีส่รา้งความสนใจ และ 3) ความนิยมวฒันธรรมตะวนัออกที่
กลายเป็นแฟชัน่ในโลกตะวนัตก  Knishkowy and Amitai (2005) ระบุวา่ บารากู่กลายเป็น
แฟชัน่เนื่องจากค่านิยมของวยัรุ่น โดยมธีุรกจิบารากู่เป็นผูร้ ือ้ฟ้ืนการสบูบารากู่ข ึน้มา แต่กลบั
พบวา่ นกัสาธารณสุขและหน่วยงานดา้นสุขภาวะเยาวชนในสหรฐัอเมรกิาไม่สามารถตามทนั
กระแสบารากู่ไดเ้นื่องจากไม่คุน้เคยกบับารากู่ ซึง่ยิง่ท าใหบ้ารากู่แพร่ระบาดโดยมกีารยบัย ัง้และ
ควบคุมน้อยมาก แต่ผลการวจิ ัยชีว้า่ บารากู่ก่อโรคมากมาย ทัง้โรคทางระบบทางเดนิหายใจ ลด
ประสทิธภิาพของปอด โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคตดิเชือ้ รวมทัง้มคีวามเสีย่งต่อการเสพตดิ
และการปนสารเสพตดิในยาสบู ซึง่  Maziak, Ward, Sowied and Eissenberg (2005) พบวา่ 
บารากู่แพร่ระบาดอยา่งรวดเรว็จนกลายเป็นปญัหาสุขภาพในหลายๆประเทศ สาเหตุหนึ่งนัน้ก็
เนื่องมาจาก มกีารปนสารเสพตดิประเภทอื่นในบารากู่และมกีารใชอุ้ปกรณ์บารากู่ในการเสพสาร
เสพตดิประเภทอื่น เช่น กญัชา เป็นตน้ และการระบาดนัน้ เป็นการระบาดในกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่ม
ผูห้ญงิ 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่ 2 73 

 

ในดา้นการควบคุมบารากู่นัน้ Knishkowy and Amitai เสนอวา่ ควรเร่งการวจิยัดา้น
พษิวทิยาเกีย่วกบับารากู่ เนื่องจากมงีานวจิยับารากู่ดา้นพษิวทิยาน้อยมาก รวมทัง้มกีารบงัคบั
ใชก้ฎหมายในการแสวงหาและการใชบ้ารากู่ ใหก้ารศกึษาดา้นสาธารณสุขต่อกลุ่มวยัรุ่น 
 
3.4 งานวิจยัท่ีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบารากู่และบุหร่ี (comparative 
study) 
 
 Tamim, Yunis, Chemaitelly, Alameh and Nassar (2008) ศกึษาเปรยีบเทยีบบุหรี่
และบารากู่ในกลุ่มผูห้ญงิจ านวน 8,592 ราย ในเลบานอน พบวา่ มผีูห้ญงิสบูทัง้บาร ากู่และบุหรี่
รอ้ยละ 1  สบูบารากู่รอ้ยละ 4.4 สบูบุหรีร่อ้ยละ 10.8 ในจ านวนรอ้ยละ 10.8 นี้มผีูส้บูถงึหนึ่งใน
สามทีส่บูประมาณ 11 มวนต่อวนั ในขณะทีห่ญงิทีส่บูบารากู่จะสบูประมาณ 1 ครัง้ต่อวนัและใน
กลุ่มทีส่บูบารากู่นัน้ รอ้ยละ 82 สบูระหวา่งตัง้ครรภ ์จากการศกึษา พบวา่ การสบูบารากู่ในหญงิ
มคีรรภเ์พิม่ความเสีย่งต่อการทีท่ารกมนี ้าหนกัแรกเกดิต ่าเหมอืนในกลุ่มหญงิสบูบุหรี ่แต่
เนื่องจากการศกึษาผลของการสบูบารากู่ในหญงิมคีรรภย์งัมน้ีอยมาก ไม่เหมอืนการศกึษาเรื่อง
บุหรี ่ความเสีย่งต่ออาการอื่นๆของหญงิมคีรรภ ์เช่น ทารกคลอดก่อนก าหนด ทารกเสยีชวีติใน
ครรภ ์เหมอืนกลุ่มหญงิสบูบุหรีร่ะหวา่งตัง้ครรภน์ัน้จงึยงัไม่มกีารคน้พบทีแ่น่ชดั 
 
 Mutairi, Shihab-Eldeen, Mojiminiyi and Anwar (2006) ศกึษาเปรยีบเทยีบผลของบา
รากู่และบุหรีใ่นกลุ่มผูส้บู 142 รายทีส่บูทัง้บุหรีห่รอืบารากู่หรอือยา่งใดอยา่งหนึ่ง โดยศกึษา
ระดบันิโคตนิและโคตนิินในปสัสาวะของผูส้บู พบวา่ ผูส้บูบุหรีม่รีะดบันิโคตินสงูกวา่บารากู่ ผูส้บู
บารากู่มรีะดบัโคตนิินสงูกวา่ผูส้บูบุหรี ่แต่บุหรีแ่ละบารากู่ก่ออาการทางปอดเท่ากนั กลุ่มทีส่บูบา
รากู่มสีงูกวา่ Mutairi et al สรุปวา่ การสบูบารากู่เพื่อเลีย่งการสบูบุหรีใ่นกลุ่มผูท้ ีส่บูบุหรีน่ัน้
ไม่ใช่การแกป้ญัหาการสบูเนื่องจากการสบูบารากู่นัน้เป็นการสบูจากใบยาสบูเช่นกนัและมี
ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ 
 

Weglicki, Templin, Rice, Jamil and Hammad (2008) ศกึษาเปรยีบเทยีบการสบูบุหรี่
และการสบูบารากู่ในกลุ่มวยัรุ่นอาย ุ 14-18 ปีเป็นชาวอาหรบัทีอ่าศยัในสหรฐัอเมรกิาและกลุ่ม
ชาตพินัธุอ์ื่นในสหรฐัอเมรกิา จ านวน 1,872 ราย และพบวา่ วยัรุ่นชาตอิาหรบัสบูบารากู่มากกวา่
บุหรี ่ในขณะที ่วยัรุ่นชาตอิื่นๆสบูบุหรีม่ากกวา่บารากู่  จากจ านวนทัง้หมด วยัรุ่นรอ้ยละ 22.8 
เชื่อวา่บารากู่อนัตรายน้อยกวา่บุหรี ่และรอ้ยละ 39 เชื่อวา่บารากู่อนัตรายมากกวา่บุหรี ่ส่วน
ความเสีย่งในการสบูมากกวา่หนึ่งผลติภณัฑย์าสบูนัน้ พบวา่ วยัรุ่นทีส่บูบารากู่มคีวามเสีย่ง 11 
เท่าทีจ่ะหนัไปสบูบุหรีด่ว้ยเช่นกนั ส่วนวยัรุ่นทีม่พี่อแม่หรอืคนในครอบครวัสบูบารากู่มคีวาม
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เสีย่ง 6.3 เท่าทีจ่ะมพีฤตกิรรมสบูบารากู่ดว้ยเช่นกนั สรุปวา่ วยัรุ่นทีส่บูผลติภณัฑย์าสบูประเภท
ใดประเภทหนึ่งมคีวามเสีย่งทีจ่ะมพีฤตกิรรมการสบูผลติภณัฑย์าสบูมากกวา่หนึ่งประเภทได ้
เนื่องจากผลติภณัฑย์าสบูประเภทใดประเภทหนึ่งจะเป็นประตเูปิดไปสู่ประเภทต่อไปได ้

 
Backlinger, Fagan, O’Connell, Grana, Lawrence, Bishop and Gibson (2008) 

ศกึษาการใชผ้ลติภณัฑย์าสบูในกลุ่มผูใ้หญ่ในสหรฐัอเมรกิา พบวา่ กลุ่มผูใ้หญ่ทีม่กีารใช้
ผลติภณัฑย์าสบูมากกวา่หนึ่งประเภท รวมไปถงึ บารากู่นัน้จะเป็นกลุ่มชายผวิขาวเชือ้ชาตอิื่นที่
ไม่ใช่ชาตพินัธุฮ์สิแปนิค 

 
3.5 งานวิจยัท่ีศึกษาด้านการควบคมุและแทรกแซงผลิตภณัฑ์ยาสูบบารากู่ 
 
 ในปจัจุบนั Maziak, Eissenberg and Ward (2005) ระบุวา่ ยงัไม่มมีาตรการควบคุม
และแทรกแซงใดทีไ่ดผ้ลส าหรบับารากู่ ประเดน็แรกทีค่วรด าเนินการในการควบคุมบารากู่คอื 
การเฝ้าระวงัเชงิรุก (active surveillance) เพื่อศกึษาการแพร่กระจาย เสน้ทาง และการใช ้ 
 

Maziak, Ward and Eissenberg (2007) ศกึษาการระบาดของบารากู่และพบวา่ การสบู
บารากู่เป็นวฒันธรรมวยัรุ่นทีแ่พร่หลายไปทัว่โลก รวมทัง้มกีารเปิดบาร ์คาเฟ ่ส าหรบัใหบ้รกิาร
สบูบารากู่โดยเฉพาะในหลายประเทศในยโุรป นอกเหนือจากรา้นบาร ากู่ทีก่ลายเป็นวฒันธรรม
ไปแลว้ในประเทศแถบตะวนัออกกลาง การควบคุมแ ละการแทรกแซงบารากู่ควรเริม่ดว้ยการ
ปรบัเปลีย่นทศันคตคิวามเชื่อลวงทีว่ยัรุ่นมต่ีอบารากู่ โดยเฉพาะเรื่องการเป็นแฟชัน่ทีด่ทูนัสมยั 
โกเ้ก๋ และความไม่มพีษิมภียัของบารากู่ทีว่ยัรุ่นเชื่อกนั 
 
 Ward, Eissenberg, Gray, Srinivas, Wilson and Maziak (2007) ระบุวา่ ควรใ ห้
การศกึษา และสรา้งการตระหนกัรูใ้นกลุ่มวยัรุ่นในดา้นพษิภยับารากู่ 
 
 อยา่งไรกต็าม ในขณะนี้ การศกึษาในหวัขอ้การควบคุมและแทรกแซงบารากู่ยงัมจี านวน
น้อยมากกวา่หวัขอ้อื่นๆอยูม่ากนกั และยงัไม่มขีอ้สรุปจากการศกึษา โดยเฉพาะการศกึษาเชงิ
ประจกัษ์ในดา้นการอดบารากู่ในกลุ่มสบูหนกั หรอืการเลกิสบูในกลุ่มสบู รวมไปถงึการศกึษาเชงิ
ลกึในดา้นนโยบายและกฎหมายทีค่วบคุมและแทรกแซงบารากู่  
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4. ผลการส ารวจเบือ้งต้นจากการส ารวจภาคสนาม 
 
 คณะผูว้จิยัไดท้ าการส ารวจเบือ้งตน้ (pilot survey) ภาคสนามในประเดน็บารากู่ ในช่วง
เปิดภาคการศกึษาใหม่ที ่1/2551 เป็นเวลา 2 เดอืน โดยอา้งองิจากขอ้มลูภาคสนามก่อนหน้านี้
คอื ในช่วงปลายภาคของภาคการศกึษาที ่ 2/2550 ทีพ่บวา่บารากู่เริม่แพร่กระจายอยูต่ามรา้น
สุรา/รา้นเหลา้ป ัน่รอบสถาบนัการศกึษาในเขตปรมิณฑล นอกจากการส ารวจภาคสนามแลว้ 
คณะผูว้จิยัไดท้ าการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการกบันกัศกึษาจ านวน 45 รายและท าการ
สมัมนากลุ่ม (group discussion) กบันกัศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ในการบรโิภคบารากู่จ านวน 8 
ราย เพื่อศกึษาปญัหาตามสภาพจรงิ ผลมดีงันี ้
 
4.1 ส ารวจพื้นท่ี  
 

แหล่งพืน้ทีท่ ีไ่ดท้ าการส ารวจตามสภาพปญัหาจรงินัน้ครอบคลุมพืน้ที ่ 4 จุด โดยเ ป็น
พืน้ทีบ่รเิวณชุมชนและรอบสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา 4 แห่ง ในพืน้ทีป่รมิณฑล โดย
สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาทัง้ 4 แห่ง ตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัและใกลเ้คยีงกนั มลีกัษณะ
เหมอืนกนั คอื ตัง้อยูใ่กลชุ้มชนหรอือยูใ่นชุมชนและมรีา้นสุรา /สถานบนัเทงิจ านวนมากลอ้มรอบ
สถานศกึษา โดยไดจ้ดัท าเป็นแผนทีก่ายภาพ ดงันี้ 

 
1. พืน้ทีแ่หล่ง A 
2. พืน้ทีแ่หล่ง B 
3. พืน้ทีแ่หล่ง C 
4. พืน้ทีแ่หล่ง D 

 
 ในทีน่ี้ ขอสงวนนามสถานศกึษาและชุมชนทีต่ ัง้ทุกแห่ง รวมทัง้ขอสงวนนามชื่อถนน ชื่อ
รา้น/สถานบนัเทงิทุกแห่ง และชื่อทุกชื่อ ทัง้ในแผนทีแ่ละในรายงานส่ว นนี้ ดงัในแผนทีก่ายภาพ
ต่อไปนี้ (เรยีงตามล าดบั A B C D รา้นสุรา/สถานบนัเทงิทุกแห่งในแผนทีแ่สดงดว้ยสญัลกัษณ์   
รา้นสุรา/สถานบนัเทงิทีม่บีารากู่บรกิารแสดงดว้ยสญัลกัษณ์    ) 
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สภาพพื้นท่ี A 
 

แหล่งพืน้ที ่A เป็นพืน้ทีท่ ีข่ ึน้ชื่อในฐานะแหล่งรา้นสุรา ตัง้แต่ปี 2545 เป็นตน้มา พืน้ที่ A 
เป็นพืน้ที่ๆ มรีา้นสุราลอ้มสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาในเขตปรมิณฑล ส าหรบัพืน้ที่  A การ
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์ะมลีกัษณะเป็นรา้นสุราประเภทผบับารอ์ยา่งชดัเจน ไม่ไดแ้ฝงอยู่
ในรปูของรา้นอาหารหรอืรา้นคาราโอเกะแบบพืน้ที ่ C ท าใหพ้ืน้ที ่ A ไดร้บัความนิยมจากกลุ่ม
วยัรุ่นนกัศกึษาเป็นอยา่งมาก และเป็นร้านประเภทผบับารท์ีต่ ัง้อยูใ่กลก้บัสถานศกึษา ในปี 2545 
รา้นสุราเหล่านี้ตัง้อยูห่า่งจากประตทูางเขา้ของสถานศกึษาเพยีง 50 เมตรเท่านัน้  ต่อมาในปี 
2547 รา้นสุราเหล่านี้ไดย้า้ยออกไปจากดา้นหน้าสถานศกึษาแต่ยงัคงเปิดใหบ้รกิารอยูใ่นบรเิวณ
หมู่บา้นxxxและกระจายตวัไปรอบหมู่บา้นซึง่เป็นเขตชุมชนทีพ่กัอาศยั โดยการเช่าบา้นหรอื
อาคารพาณิชยใ์นหมู่บา้นเปิดเป็นรา้นสุราเช่นเดมิและเริม่มกีารแขง่ขนักนัเองในดา้นการบรกิาร 
เนื่องจากรา้นมจี านวนเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ และหนึ่งใ นการใหบ้รกิารคอื การน าบารากู่มา
ใหบ้รกิารตัง้แต่ช่วงปี 2549 เป็นตน้มา ในช่วงทีท่ าการส ารวจ มรีา้นสุราทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 17 รา้น 
ในจ านวนนี้ ใหบ้รกิารบารากู ่7 รา้น (ขอสงวนนามรา้นทุกรา้น) 
 
 รา้นที ่1 เป็นรา้นทีต่ ัง้รมิถนน หน้าหมู่บา้นXXX เป็นรา้นเหลา้ป ัน่ พบวา่ ลกูคา้สามารถ

สบูบุหรีใ่นรา้นได ้
 รา้นที ่2 ตัง้อยูด่า้นหน้าหมู่บา้นXXX เป็นรา้นเหลา้ป ัน่ไม่มชีื่อ รา้นนี้มป้ีายประกาศ

ขนาดใหญ่เหน็ชดัเจนตัง้ไวร้มิถนนวา่ มบุีหรีใ่หบ้รกิาร สามารถสบูบุหรีใ่นรา้นได ้
 รา้นที ่3 เป็นรา้นสุราทีม่กีารแสดงดนตร ีจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละบุหรี ่แต่ผู้

สบูตอ้งออกมาสบูหน้ารา้น 
 รา้นที ่4 เป็นสถานบรกิารทีจ่ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละแฝงบรกิารทางเพศ 
 รา้นที ่5 เป็นรา้นสุรา/เหลา้ป ัน่ จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่และบารากู่ รวมทัง้มี

บรกิารเปิดรายการแขง่ขนัฟุตบอลต่างประเทศใหล้กูคา้ชมตลอดคนื 
 รา้นที ่6 เป็นรา้นสุรา จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่และบารากู่ เป็นรา้นทีไ่ดร้บั

ความนิยมมากทีสุ่ดในพืน้ที ่
  รา้นที ่7 เป็นรา้นสุรา จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่และบารากู่ 
 รา้นที ่8 เป็นรา้นสุรา จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่
 รา้นที ่9 เป็นรา้นสุรา จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรีแ่ละบารากู่ 
 รา้นที ่10 เป็นรา้นเหลา้ป ัน่ จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่และบารากู่ 
 รา้นที ่11 เป็นรา้นสุรา  
 รา้นที ่12 เป็นรา้นสุรา 
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 รา้นที ่13 เป็นรา้นเหลา้ป ัน่ 
 รา้นที ่14 เป็นรา้นสุราทีม่ใีหบ้รกิารโต๊ะสนุกเกอร ์จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี่

และบารากู่ 
 รา้นที ่15 เป็นรา้นสุราทีม่กีารแสดงดนตร ีจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่
 รา้นที ่16 เป็นรา้นสุรา  
 รา้นที ่17 เป็นรา้นสุรา มบีรกิารบารากู ่

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15: รา้นสุราในพืน้ที ่A 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่19: รา้น ก๊XX   X 
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                                  ภาพท่ี 16: รา้นสุราทีใ่หบ้รกิารบารากู ่
 

 

 รา้นทีใ่หบ้รกิารบารากู่ในพืน้ที ่A มทีัง้หมด 7 รา้น แบ่งประเภทออกเป็น 2 ประเภท คอื 
รา้นเหลา้ป ัน่ และรา้นสุราทัว่ไปทีม่แีสดงดนตร ีรา้นทีใ่หบ้รกิารบารากู่มที ัง้รา้นประเภท open-air 
และรา้นทีต่ดิเครื่องปรบัอากาศ อยา่งไรกต็าม พบวา่ การสบู บารากู่ยงัคงมกีารสบูไดท้ ัง้ในรา้นที่
ตดิเครื่องปรบัอากาศและนอกรา้น เช่นเดยีวกบัการสบูบุหรี ่ 
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สภาพพื้นท่ี B 
 
 พืน้ที ่ B เป็นพืน้ที่ๆ มสีถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาและมรีา้นสุราอยูใ่นบรเิวณใกล้
สถานศกึษาเช่นกนั ในช่วงปี 2547 พืน้ที ่B มรีา้นสุราอยูไ่ม่มากนกั โดยรา้นจะอยูใ่นยา่นหอพกั
ต่างๆ ฝ ัง่ตรงขา้มกบัสถานศกึษา ส่วนฝ ัง่ดา้นขา้งตดิร ัว้สถานศกึษา ชื่อซอย xxx นัน้ ในช่วงปี 
2547 ยงัเป็นพืน้ทีร่กรา้งมตีกึแถวอยูบ่า้งเลก็น้อย ปจัจุบนั บรเิวณนี้ไดก้ลายเป็นอพารท์เมนท์
เอกชนสรา้งใหม่แทบทัง้สิน้เพื่อใหน้กัศกึษาเช่าพกั เป็นพืน้ทีห่อพกั ทัง้ซอยไม่มบีา้นพกัอาศยั
และไม่ใช่ชุมชนบา้นเรอืนเมื่อเปรยีบเทยีบกบัพืน้ที ่ A หอพกัในซอยนี้มรีาคาแพง สวยงาม 
หรหูรา และจากการทีพ่ืน้ที่  B กลายเป็นพืน้ทีเ่ช่าพกัอาศยัของนกัศกึษาลว้นๆท าใหเ้กดิรา้น
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ามมาเป็นจ านวนมาก โดยเ ป็นรา้นทีเ่กดิขึน้ใหม่ทัง้หมด ทุกรา้น
ตัง้อยูใ่ตห้อพกัและตดิรัว้ดา้นขา้งของมหาวทิยาลยัโดยตรง หากวดัระยะตามรศัม ี500 เมตรแลว้
นัน้ ทุกรา้นจะตัง้อยูภ่ ายในรศัม ี 500 เมตรทัง้สิน้ โดยรา้น สุราในบรเิวณนี้จะเกดิขึน้เป็นระลอก 
ในระยะแรกมรีา้นอยูป่ระมาณ 3-4 รา้น และกไ็ดปิ้ดตวัไป ต่อมาไดป้รบัเปลีย่นมาเป็นรา้นเหลา้
ป ัน่ ปจัจุบนักไ็ดปิ้ดตวัไปเช่นกนั จนกลายมาเป็นรา้นสุราแบบในปจัจุบนัทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ ใน
การเปลีย่นแปลงสภาพรา้นแต่ละระลอกนัน้จะมกีารเพิม่จ านวนรา้นขึน้เรื่อยๆ  ปจัจุบนัมรีา้นสุรา
ในพืน้ทีน่ี้ 6 รา้นดงันี้ 
 
 รา้นที ่1 เป็นรา้นสุรา จ าหน่ายบุหรีด่ว้ย 
 รา้นที ่2 เป็นรา้นสุรา จ าหน่ายบุหรีด่ว้ย 
 รา้นที ่3 เป็นรา้นสุรา จ าหน่ายบุหรีด่ว้ย 
 รา้นที ่4 เป็นรา้นสุรา จ าหน่ายบุหรีแ่ละบารากู ่
 รา้นที ่5 เป็นรา้นสุรา มบีรกิารบุหรี ่
 รา้นที ่6 เป็นรา้นสุรา มบีรกิารบุหรีแ่ละบารากู่ 

 
พืน้ที ่A มพีืน้ทีป่ระมาณ 1 กโิลเมตร มรีา้นสุราจ านวน 6 รา้น (นบั ณ วนัทีท่ าการส ารวจ) 

ในจ านวน 6 รา้นนัน้ มรีา้นทีใ่หบ้รกิารบารากู่ 2 รา้น 
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  ภาพท่ี 17 รา้นสุราในพืน้ที ่B 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ภาพท่ี 18 รา้นสุราทีใ่หบ้รกิารบารากู่ 
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 รา้นสุราทีใ่หบ้รกิารบารากู่ในพืน้ที ่B ม ี2 รา้น (ในช่วงทีท่ าการส ารวจ) รา้นทุกรา้นใน
พืน้ที ่B เป็นรา้นแบบเดยีวกนั คอื เป็นรา้นสุราขนาดเลก็ทีม่กีารแสดงดนตร ีในพืน้ทีน่ี้ ไม่มรีา้น
เหลา้ป ัน่เหมอืนพืน้ที ่A แต่ทุกรา้นในพืน้ที ่B มบีรกิารเหลา้ป ัน่ในเมนูของรา้นตนเอง ทุกรา้นมี
ลกัษณะเหมอืนกนั คอื รา้นอยูใ่นตกึทีด่า้นบนเปิดเป็นหอพกั มหีน้ารา้นยืน่ออกมาบรเิวณถนน 
บางรา้นเป็นรา้น open air บางรา้นเป็นหอ้งปิดทบึตดิเครื่องปรบัอากาศ รา้นสุราในพืน้ทีน่ี้มกีาร
แขง่ขนักนัดว้ยการจดัโปรโมชัน่อยา่งหลากหลาย เช่น รา้นทีจ่ าหน่ายบารากู่มกีารจงูใจดว้ยการ
แสดงดนตร ีคอืการจดัคอนเสริต์ตดิต่อกนัประมาณ 4 คอนเสริต์ต่อ 1 เดอืน และพบวา่ รา้นสุรา
รา้นหนึ่งในพืน้ทีน่ี้มบีรกิารเดลเิวอรีใ่หแ้ก่หอ้งพกัในซอยนี้ดว้ย โดยผูส้ ัง่จะทราบเบอรโ์ทรศพัท์
ของรา้นด ีปจัจุบนั รา้นนี้ทีเ่คยแสดงเบอรโ์ทรศพัทไ์วห้น้ารา้นไดน้ าป้ายแสดงเบอรโ์ทรศพัท์
ออกไปแลว้ 
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สภาพพื้นท่ี C  
  

พืน้ที ่ C เป็นอกีแหล่งหนึ่งทีร่า้นสุราเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่อดตีมาจนถงึปจัจุบนัรวมเวลา
เกอืบ 10 ปี ณ ช่วงทีท่ าการส ารวจ มรีา้นสุราอยูจ่ านวน 7 รา้น ซึง่รา้นในพืน้ทีน่ีม้ลีกัษณะเป็น
สถานบนัเทงิแทบทัง้สิน้ซึง่แตกต่างจากลกัษณะรา้นสุราในพืน้ที ่A และ B เป็นอยา่งมาก รา้น
สุราในพืน้ที ่C เป็นรา้นทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ ีม่ปีญัหามาตลอด เนื่องจากในช่วง 4-5 ปีทีผ่่านมา รา้น
สุราในพืน้ทีน่ี้เดมิตัง้อยูฝ่ ัง่ตรงขา้มประจนัหน้ากบัมหาวทิยาลยั C และถูกกดดนัจาก
มหาวทิยาลยั ท าใหต้อ้งยา้ยออกไปตัง้อยูใ่นพืน้ทีใ่หม่ ไกลจากมหาวทิยาลยัเกนิรศัม ี 500 เมตร 
และจากการยา้ยไปตัง้ในพืน้ทีใ่หม่ ท าใหแ้ต่ละรา้นสามารถขยายรา้นไดม้ากขึน้เนื่อ งจากราคา
ทีด่นิในบรเิวณดงักล่าวราคาไม่สงูเท่าในพืน้ที ่ A และ B และเป็นพืน้ทีท่ ีย่งัไม่ไดร้บัการพฒันา
เป็นพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัเหมอืนพืน้ที ่ A และ B ท าใหแ้ต่ละรา้นสามารถจบัจองพืน้ทีไ่ดม้ากขึน้ จน
พฒันามาเป็นรา้นลกัษณะสถานบนัเทงิขนาดใหญ่ทีแ่ต่ละรา้นมกีารลงทุนตัง้รา้นไม่ต ่ากวา่รา้นละ 
5 ลา้นบาท รา้นมดีงันี้  

 
 รา้นที ่1 เป็นรา้นลกัษณะสถานบนัเทงิ จ าหน่ายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่บารากู่ 

(ปจัจุบนั ไม่ไดใ้หบ้รกิารบารากู่แลว้) 
 รา้นที ่2 เป็นรา้นสุรา จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่บารากู่  
 รา้นที ่3 เป็นรา้นลกัษณะสถานบนัเทงิ จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่ 
 รา้นที ่4 เป็นรา้นลกัษณะสถานบนัเทงิ จ าหน่ายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่
 รา้นที ่5 เป็นรา้นสุรา จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่
 รา้นที ่6 เป็นรา้นลกัษณะสถานบนัเทงิ จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่
 รา้นที ่7 เป็นรา้นลกัษณะสถานบนัเทงิ จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรี ่

 
รา้นที ่1 เป็นรา้นทีเ่ปิดใหบ้รกิารมายาวนานเกอืบ 10 ปี ตัง้อยูฝ่ ัง่ตรงขา้มมหาวทิยาลยั 

C แต่ตวัรา้นไดถ้อยร่นเขา้ไปดา้นหลงัเพื่อใหเ้กนิก าหนด 500 เมตรจากมหาวทิยาลยัจงึท าให้
สามารถเปิดใหบ้รกิารไดต่้อ และดา้นหน้าไดป้รบัสภาพรา้นให้ เป็นรา้นอาหารหมกูระทะ เคยมี
บรกิารบารากู่ ปจัจุบนังดจ าหน่าย 
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                                       ภาพท่ี 19 รา้นสุราทีใ่หบ้รกิารบารากู ่
 
 
 
  
ภาพที ่31: รา้นก ้าXXX 
 
 
ภาพที ่32: รา้นนายXXX 
 
 
                       ภาพท่ี 20 รา้นสุราในพืน้ที ่C 
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ในพืน้ทีม่หาวทิยาลยั C นัน้ มรีา้นสุรา 7 รา้น เป็นรา้นประเภทสถานบนัเทงิ คอื มพีืน้ที่
เตน้ร าเป็นหลกัในพืน้ทีท่ ัง้หมดของรา้น เน้นใหผู้ม้าเทีย่วเตน้ร า เน้นการแสดงดนตรแีบบเวทสีด 
มกีารลงทุนตกแต่งสถานทีด่ว้ยเงนิหลกัลา้นในดา้นแสง ส ีเสยีง เพื่อใหท้นัสมยัเหมอืนสถาน
บนัเทงิในใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึง่สถานบนัเทงิทีเ่น้นการเตน้ร านัน้จะไม่นิยมน าบารากู่มา
ใหบ้รกิารลกูคา้ เพราะสถานทีไ่ม่เอือ้อ านวยต่อการนัง่สบู แต่สถานทีเ่อือ้ต่อการใชป้ระโยชน์ดา้น
การเตน้ร ามากกวา่ ทีน่ัง่จงึมขีนาดเลก็ ไม่สะดวกต่อการสบู ไม่เหมอืนรา้นสุรา ในพืน้ทีอ่ื่นๆทีไ่ม่
เน้นการเตน้ร า แต่เน้นการนัง่ดื่มนานๆนัน้ จะเป็นรา้นประเภททีเ่หมาะแก่การสบูบารากู่มากกวา่ 
เพราะรา้นจะมกีารจดัโต๊ะเกา้อีใ้หล้กูคา้ไดน้ัง่สบายมากกวา่ อยา่งไรกต็าม พบวา่ มรีา้น 2 รา้น
ในพืน้ที ่C ทีใ่หบ้รกิารบารากู่ในระยะแรก คอื ในช่วงปี 2549 เป็นตน้มา เนื่องจากขณะนัน้บารา
กู่ไดร้บัความนิยมมาก ท าใหร้า้นจ าเป็นตอ้งหาบารากู่มาใหบ้รกิาร และรา้นทัง้ 2 รา้นคอื รา้นที ่
1 และรา้นที ่ 2 เป็นรา้นทีเ่น้นการนัง่ดื่มมากกวา่เน้นการเตน้ร าในช่วงแรกๆของการตัง้รา้นใน
พืน้ทีน่ี้ ปจัจุบนั เนื่องจากการแขง่ขนัรา้นสุราในพืน้ที่  C มคีวามดุเดอืดมากยิง่ขึน้เพราะเป็น
ท าเลทอง มลีกูคา้จ านวนมาก ท าใหผู้ป้ระกอบการแต่ละรา้นตอ้งปรบัเปลีย่นรา้นใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ในพืน้ที ่ C คอื ปรบัเป็นรา้นทีเ่น้นพืน้ทีใ่หล้กูคา้เตน้ร า และใหม้กีารแสดง
ดนตรสีดบนเวททีุกคนื การใหบ้รกิารบารากู่ในปจัจุบนัในพืน้ทีน่ี้จงึลดน้อยลงไป 
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สภาพพื้นท่ี D 
 

พืน้ที ่ D เป็นพืน้ทีท่ ีม่นีกัศกึษาเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมสีถานศกึษาเช่นเดยีวกบั
พืน้ทีอ่ื่นๆ ในบรเิวณรอบนอกมหาวทิยาลยันัน้มลีกัษณะเป็นชุมชนหมู่บา้น XXY อยูก่่อนแลว้ 
และมรีา้นสุรามาเปิดใหบ้รกิารตามมาในยา่นนี้ โดยดดัแปลงบา้นพกัอาศยัประเภททาวน์เฮาส์
ขนาดเลก็หรอืบา้นไมข้นาดเลก็ในหมู่บา้นมาท าเป็นรา้นสุราขนาดเลก็หรอืมกีารดดัแปลงพืน้ที่
หน้าบา้นมาท าเป็นรา้นสุรา หรอืบางรา้นจบัจองพืน้ทีส่นามหญ้าวา่งในหมู่บา้นมาตัง้โต๊ะเกา้อี้
และร่มเพื่อท าเป็นรา้นสุราขนาดเลก็ ซึง่ต่างจากพืน้ที ่A B C ทีจ่ะเป็นรา้นสุราหรอืสถานบนัเทงิ
ทีเ่ป็นรา้นลงทุนสงู จ านวนรา้นจะมคีวามชุกมากทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัมหาวทิยาลยัอื่นๆ โดย
มรีา้นสุรา ดงัต่อไปนี้  

 
 รา้นที ่1 เป็นรา้นสุราแบบ open air 
 รา้นที ่2 เป็นรา้นสุราทีม่กีารเปิดเพลงลกูทุ่งและเพื่อชวีติ ตดิเครื่องปรบัอากาศทัง้รา้น 
 รา้นที ่3 เป็นรา้นสุราทีต่ดิเครื่องปรบัอากาศทัง้รา้น 
 รา้นที ่4 เป็นรา้นสุรา  
 รา้นที ่5 เป็นรา้นสุรา 
 รา้นที ่6 เป็นรา้นสุรา            
 รา้นที ่7 เป็นรา้นสุรา        เป็นรา้นสุราขนาดเลก็ทีอ่ยูใ่นละแวกเดยีวกนั 
 รา้นที ่8 เป็นรา้นสุราแบบ open air    รา้นที ่8 เป็นรา้นเดยีวกบัรา้นที ่7 แต่แยกสาขา 
 รา้นที ่9 เป็นรา้นสุรา 
 รา้นที ่10 เป็นรา้นสุรา 
 รา้นที ่11 เป็นรา้นสุรา เป็นรา้นประเภทจบัจองพืน้ทีว่า่งมาตัง้โต๊ะเกา้อีข้ายสุรา 
 รา้นที ่12 เป็นรา้นสุรา เป็นรา้นทีม่ขีนาดใหญ่กวา่รา้นอื่นๆ 
 รา้นที ่13 เป็นรา้นสุรา 
 รา้นที ่14 เป็นรา้นสุราและขายส่ง 
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                                              ภาพท่ี 21 รา้นสุราในพืน้ที ่C 
 

อยา่งไรกต็าม พบวา่ ในพืน้ที่  D ไม่มบีารากู่จ าหน่าย รา้นสุราส่วนใหญ่จ าหน่ายเฉพาะ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละบุหรี ่เหตุผลทีไ่ม่มบีารากู่มาจ าหน่ายคอื เหตุผลดา้นราคา  เนื่องจาก 
นกัศกึษาในพืน้ที ่ D เป็นนกัศกึษาทีม่าจากต่างจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่ ไม่มกี าลงัซือ้เท่านกัศกึษา
ในพืน้ที ่A B C ท าใหก้ารเทีย่วกลางคนืของนกัศกึษาพืน้ที ่D แตกต่างจากนกัศกึษาในพืน้ที ่A 
B C  คอื เน้นรา้นทีร่าคาถูก   เน้นเครื่องดื่มทีร่าคาถูก รา้นสุราในพืน้ทีน่ี้จงึ มขีนาดเลก็ รา้น
ลงทุนต ่า เป็นรา้นทีด่ดัแปลงมาจากบา้นพกัอาศยัประเภททาวน์เฮาสห์รอืหอ้งแถว หรอืตัง้โต๊ะ
เกา้อีข้ายสุราแบบกลางแจง้ไม่มรีา้น ข ายสนิคา้เครื่องดื่มทีร่าคาถูก ไมม่สีถานบนัเทงิแบบเน้น
การเตน้ร าหรอืดนตร ี หรอืรา้นทีม่ดีนตรกีจ็ะเป็นเพยีงการเปิดซดีใีหล้กูคา้ ไม่มกีารแสดงดนตรี
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สดเหมอืนพืน้ที ่A B C D  ดนตรทีีก่ลุ่มลกูคา้ในพืน้ที ่D ฟงักจ็ะแตกต่างจากพืน้ทีอ่ื่น คอื เป็น
แนวดนตรเีพื่อชวีติหรอืเพลงลกูทุ่งเพื่อใหต้รงใจกลุ่มลกูคา้ในพืน้ที ่D ทีม่คีวามแตกต่างจากกลุ่ม
นกัศกึษา A B C  รา้นในพืน้ทีจ่งึไม่น าบารากู่มาใหบ้รกิารเนื่องจากลกูคา้ไม่มกี าลงัซือ้ 
 
พืน้ทีท่ ัง้สีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 4 ประการคอื 
 
1. มสีภาพเป็นพืน้ทีผ่สมผสานคอื เป็นชุมชนทีพ่กัอาศยัของประชากรในพืน้ทีน่ัน้แต่ดัง้เดมิ 
เช่น มหาวทิยาลยั A และหมู่บา้น xxx ทีเ่ป็นกลุ่มประชากรดัง้เดมิ  มหาวทิยาลยั D และหมู่บา้น 
XXY ซึง่ลกัษณะเช่นนี้เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของสถานศกึษาอุดมศกึษาทีต่ ัง้ในเขตปรมิณฑล 
คอื ลอ้มรอบดว้ยชุมชนทีพ่กัอาศยัและหมู่บา้น 
 
2. มสีถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาในชุมชน และมกีลุม่ประชากรใหม่คอื นกัศกึษาทีเ่ขา้มา
พกัอาศยั มชีุมชนแบบใหม่คอื ชุมชนนกัศกึษาทีอ่าศยัตามหอพกัเกดิใหม่และอพารท์เมนทน์อก
สถานศกึษา และกลุ่มผูป้ระกอบการประเภทต่างๆทีเ่กดิมาเพื่อรองรบัชุมชนนกัศกึษา เช่น กลุ่ม
รา้นอาหาร กลุ่มรถรบัจา้ง กลุ่มรา้นประเภทบนัเทงิ เช่น รา้น เกม รา้นอนิเตอรเ์น็ต รา้นคาราโอ
เกะ รา้นสุรา เป็นตน้ นอกเหนือจากชุมชนบา้นเรอืนทีพ่กัอาศยัแบบเดมิ 
 
3. สภาพชุมชนทีพ่กัอาศยัเดมิถูกรุกรานดว้ยผูป้ระกอบการ ท าใหค้วามเป็นชุมชนทีพ่กั
อาศยัเสื่อมลง ผูอ้ยูอ่าศยัเดมิยา้ยออกไปเรื่อยๆและปรบัหรอืใหเ้ช่าบา้นเพื่อท าเป็นรา้นปร ะเภท
ต่างๆ เช่น รา้นอาหาร  รา้นอนิเตอรเ์นต รา้นสะดวกซือ้ รา้นเกม รา้นท าผม รา้นรบัถ่ายเอกสาร 
คลนิิกเสรมิความงาม ฯลฯ หรอืขายพืน้ทีเ่พื่อสรา้งหอพกั อพารท์เมนท ์ทีม่ลีกูคา้เป็นวยัรุ่น
นกัศกึษา ท าใหม้ผีูป้ระกอบการรายใหม่ยา้ยเขา้มาท าธุรกจิมากขึน้เรื่อยๆและท าใหชุ้มช นรอบ
สถานศกึษากลายเป็นแหล่งท ามาหากนิกบัวยัรุ่นไป รวมทัง้กลายเป็นแหล่งจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ บุหรี ่ทีร่า้นในแถบนี้จะตอ้งมไีวบ้รกิาร  เช่น รา้นสะดวกซือ้ 7-11 จะเน้นจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเบยีรท์ีแ่ช่พรอ้มดื่มในตูแ้ช่จ านวนมากถงึสองตูด้ว้ยกนั รวม ทัง้
จ าหน่ายบุหรีโ่ดยไม่ไดต้รวจบตัรประชาชนของผูซ้ือ้ 
 
4. กลายเป็นแหล่งอบายมุขหลายประเภททีน่กัศกึษาสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย ตัง้แต่บุหรี ่
สุรา เบยีร ์บารากู่ ทีม่จี าหน่ายตลอดเวลา และในเวลากลางคนื บรเิวณนี้จะเป็นแหล่งทีน่กัศกึษา
มาเทีย่วดื่มกนิกนัเกอืบทัง้คนื และบ างรา้นไม่ไดปิ้ดในเวลาทีก่ฎหมายก าหนดคอื 24.00 น. แต่
เปิดไปเรื่อยๆจนกวา่ลกูคา้จะลุกออกไป เช่น รา้นในพืน้ที ่A B C  
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แมว้า่ปจัจุบนัรา้นใหบ้รกิารจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์ะไม่สามารถตัง้ใกลพ้ืน้ที่
มหาวทิยาลยัไดเ้กนิ 500 เมตร แต่หลงัจากการส ารวจพบวา่มผีูใ้หบ้รกิารบางรายยงัคงสามารถ
เปิดกจิการรา้นใหบ้รกิารจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ยูใ่นเขตพืน้ทีใ่กลเ้กนิก าหนดตาม
กฎหมาย โดยมกีารปรบัเปลีย่นกลยทุธเ์พื่อใหร้า้นของตนสามารถเปิดใหบ้รกิารไดโ้ดยไม่ผดิ
กฎหมายรวมทัง้มกีารไดม้าซึง่ “ผูคุ้ม้ครอง” ทีเ่ป็นเจา้หน้าทีต่ ารวจ ท าใหร้้านยงัคงตัง้อยูไ่ด ้และ
ยงัพบวา่ รา้นใหบ้รกิารจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์หล่านี้กย็งัคง มกีลุ่ม ผูใ้ชบ้รกิาร เป็น
นกัศกึษาเช่นเดมิ ถงึแมบ้างรา้นจะยา้ยออกไปเกนิ 500 เมตรแลว้กต็ามท ีแต่กลุ่มลกูคา้
เป้าหมายกเ็ป็นนกัศกึษาอยูเ่ช่นเดมิและพบวา่บารากู่มใีหบ้รกิารในรา้นประเภทนี้หลายรา้น 
 
สินค้าท่ีให้บริการ 
 

สนิคา้และเครื่องดื่มทีใ่หบ้รกิารหลกัๆในรา้นสุรารอบสถานศกึษานัน้จะเป็น สุรา /เบยีร ์
หลากหลายยีห่อ้เป็นหลกั รวมไปถงึบุหรีแ่ละบารากู่ทีจ่ะเป็นผลติภณัฑเ์สรมิ ปจัจุบนัรา้น
ใหบ้รกิารจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์หล่านี้มกัจะมกีารแสดงดนตรสีดเพื่อเป็นทีด่งึดดูลกูคา้
กลุ่มนกัศกึษา สามารถแบ่งลกัษณะของรา้นไดด้งันี ้

 
1. รา้น(ซุม้)จ าหน่ายเหลา้ป ัน่/รา้น(ซุม้)จ าหน่ายยาดอง 
2. รา้นสุราทีเ่น้นการเตน้ร า 
3. รา้นสุราทีไ่ม่เน้นการเตน้ร า 

 
1. รา้น(ซุม้)จ าหน่ายเหลา้ป ัน่/รา้น(ซุม้)จ าหน่ายยาดอง 
  

ลกัษณะรา้นจะมขีนาดเลก็หรอืเป็นซุม้ ทัง้นี้รวมไปถงึลกัษณะของโต๊ะเกา้อีซ้ ึง่เป็นแบบ
เลก็กะทดัรดัทัง้หมด ราคาของเหลา้ป ัน่จะขึน้อยูก่บัสถานทีต่ ัง้ของรา้นวา่อยูย่า่นใด  โดยราคา
ส่วนใหญ่จะเริม่ตัง้แต่เหยอืกละ 59 บาทจนถงึ 199 บาท รา้นลกัษณะนี้เน้นการขายแบบง่ายๆ 
ตน้ทุนต ่าและมจี านวนโต๊ะทีน้่อยเมื่อเทยีบกบัรา้นในลกัษณะอื่นๆ รา้นเหลา้ป ัน่มสีองลกัษณะคอื 
รา้นแบบเพงิรมิถนน และรา้นถาวร รา้นแบบเพงิรมิถนนนัน้จะบรกิารเฉพาะเหลา้ป ัน่ เบยีร ์บุหรี ่
และมกีารเปิดดนตรหีรอืตัง้จอโทรทศัน์ขนาดใหญ่ฉายการถ่ายทอดสดฟุตบอลจากต่างประเทศ
ใหล้กูคา้ชม รา้นรมิถนนแบบนี้จะตัง้อยูร่มิถนน เป็นแบบเพงิเลก็ๆตัง้โต๊ะไวบ้นถนนหรอืทางเทา้
ประมาณ 6-7 โต๊ะ รองรบัลกูคา้ไดป้ระมาณ 40-50 รายต่อคนื ราคาเหลา้ป ัน่จะขายเป็นเหยอืก 
เริม่ตัง้แต่ราคา 49 บาท 59 บาท ไปจนถงึ 99 บาทและ 199 บาท ขึน้อยูก่บัส่วนผสมของเหลา้
ป ัน่ ถ้าจะเพิม่แอลกอฮอลใ์หแ้รงขึน้หรอืทีว่ยัรุ่นเรยีกวา่ “เพิม่ชอ็ต” รา้นจะคดิราคาชอ็ตละ 20-30 
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บาท รา้นแบบนี้จะไม่มบีารากู่ใหบ้รกิาร เนื่องจากเน้นความง่ายในการขาย และรา้นจะมขีนาด
เลก็ แต่จะเน้นขายบุหรีค่วบไปกบัเหลา้ป ัน่มากกวา่ โดยบุหรีท่ ีจ่ าหน่ายในรา้นเหลา้ป ัน่แบบนี้จ ะ
มทีุกยีห่อ้และขายราคาแพงกวา่ราคาจรงิ โดยนกัศกึษาทีม่านัง่รา้นเหลา้ป ัน่แบบเพงินี้จะเป็น
กลุ่มทีต่อ้งการมานัง่ชมโทรทศัน์ถ่ายทอดฟุตบอลต่างประเทศ โดยรา้นจะตัง้จอขนาดยกัษ์เพื่อ
ดงึดดูใหน้กัศกึษาสนใจและใหค้ดิวา่ชมจากจอขนาดยกัษ์ดกีวา่ชมจากโทรทศัน์ทีบ่า้นหรอืที่
หอพกัตนเอง รวมทัง้เป็นกลุ่มเดก็ผูห้ญงิทีต่อ้งการนัง่ดื่มแอลกอฮอลแ์บบสบายๆ กลุ่มนกัศกึษา
ทีม่านัง่ดื่มรา้นเหลา้ป ัน่แบบเพงิแบบนี้จะแต่งตวัตามสบายและใชส้ถานทีร่า้นเพื่อนัง่คุยเล่น สบู
บุหรีไ่ปชมฟุตบอลไป มากกวา่ทีจ่ะดื่มจรงิจงั เนื่องจากเหลา้ป ัน่ใชแ้อลกอฮอลท์ีอ่่อน เพราะเน้น
ราคาถูก จงึมกัจะไม่มกีารเมาเกดิขึน้  ส่วนรา้นเหลา้ป ัน่แบบเป็นรา้นถาวรนัน้ เป็นรา้นทีเ่ช่า
อาคารพาณิชยเ์ปิดเป็นรา้นถาวร จะมขีนาดใหญ่กวา่รา้นเหลา้ป ัน่แบบเพงิ จุคนไดม้ากกวา่ และ
มกีารตกแต่งคลา้ยผบัคอืมไีฟสลวัมไีฟหมุน มกีารเปิดดนตรแีละ มพีืน้ทีเ่ลก็ๆใหล้กูคา้เตน้ไดใ้น
รา้น สนิคา้ทีจ่ าหน่ายจะมที ัง้เหลา้ป ัน่ เบยีร ์บุหรี ่และบารากู่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ภาพท่ี 22 : รา้นเหลา้ป ัน่รา้นหนึ่งทีข่ายบารากู ่
 

เนื่องจากเหลา้ป ัน่มรีาคาถูกเมื่อเทยีบกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอลช์นิดอื่นไม่วา่เป็นสุราหรอื
เบยีร ์ รา้นจ าหน่ายเหลา้ป ัน่ จงึเป็นรา้นทีม่ลีกูคา้ทัง้ระดบัอุดมศกึษาและมธัยมศกึษา รวมทัง้
กลุ่มนกัเรยีน ปวช. ปวส. เพราะเป็นรา้นทีน่กัเรยีนมธัยมหรอืเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีสามารถ
เขา้ถงึไดง้่าย เนื่องจากรา้นประเภทนี้และรา้นตามรปูดา้นบนไม่ตรวจบตัรประชาชนของลกูคา้ 
ผูใ้ชบ้รกิารรา้นเหลา้ป ัน่ซุม้ยาดองจงึมกัเป็นกลุ่ม “เดก็แวน๊” ทีข่บัจกัรยานยนตม์าดื่ม แต่ หาก
รา้นไหนมเีดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีเขา้ไปใชบ้รกิารมากๆ กลุ่มนกัศกึษากจ็ะไม่อยากเขา้ใชบ้รกิาร
รา้นเหลา้ป ัน่นัน้ หากรา้นไหนทีผู่ใ้ชบ้รกิารเป็นนกัศกึษาเสยีส่วนใหญ่ กลุ่มนกัเรยีนทีอ่ายตุ ่ากวา่ 
18 ปีกจ็ะไม่เขา้ใชบ้รกิารรา้นนัน้เช่นกนั พบวา่ บารากู่มใีหบ้รกิารเริม่แรกในรา้นเหลา้ป ัน่
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ประเภทนี้ และพบวา่มบีารากู่ใหบ้รกิารเยาวชนอายตุ ่ากวา่ 18 ปีดว้ยในรา้นตามรปูดา้นบน รา้น
เหลา้ป ัน่จะมกีารเปิดเพลง เตน้ร าและการใหบ้รกิารทุกอยา่งเหมอืนร้ านสุรา แต่จะไม่ดเีท่า
เนื่องจากเน้นราคาทีถู่ก รา้นประเภทนี้จะมกีารเมาเกดิขึน้ เนื่องจากจะมกีารดื่มทัง้สุรา เบยีร ์
เหลา้ป ัน่และบารากู่ ซึง่ทุกอยา่งท าใหเ้มาได ้จากการส ารวจภาคสนาม พบวา่ มกีลุ่มเดก็ชาย
อายตุ ่ากวา่ 18 ปี เป็นนกัเรยีนมธัยม (สงัเกตจากทรงผมทีเ่ป็นทรงรองทรงทุกคนในกลุ่ม) เขา้มา
ใชบ้รกิารบ่อยๆและเมาจนตอ้งหามกลบัไป บารากู่ ในรา้นประเภทนี้ราคาไม่แพง มรีาคาอยูท่ ี่  
150-200 บาท 
 
2 รา้นจ าหน่ายสุราทีเ่น้นการเตน้ร า  
  

รา้นลกัษณะนี้จะมลีกัษณะเป็นสถานบนัเทงิขนาดเลก็และใหญ่มากกวา่และมกีระจายอยู่
ท ัว่ไปในทัง้สีพ่ืน้ทีแ่ละเป็นรา้นทีม่จี านวนมากทีสุ่ดเนื่องจากเสยีงเพลงและการเตน้ร าเป็นสิง่ที่
ดงึดดูกลุ่มลกูคา้วยัรุ่นหรอืนกัศกึษา ลกัษณะรา้นจะมกีารลงทุนตกแต่งรา้นอยา่งสวยงาม เหมอืน
ผบั บารใ์นใจกลางกรุงเทพ พรอ้มทัง้มกีารตดิตัง้อุปกรณ์เกีย่วกบัแสง ส ีเสยีงอยา่งครบถ้วนและ
มคีุณภาพสงู ภายในรา้นจะมแีสงไฟน้อยมากและจะเน้นเปิดไฟกระพรบิหรอืแสงไฟอื่นๆ เพื่อ
กระตุน้ความรูส้กึใหล้กูคา้เมื่อมาใชบ้รกิารแลว้อยากเตน้ รา้นลกัษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรา้นแบบ 
in door คอื สถานทีแ่บบปิดเนื่อ งจากง่ายต่อการควบคุมเสยีง และเพื่อไม่ใหเ้กดิปญัหาเสยีงดงั
รบกวนชุมชน 
  

การใชบ้รกิารจะมลีกูคา้นกัศกึษาหนาแน่นมากเป็นพเิศษ ยิง่ถ้าหากวา่เป็นรา้นชื่อดงั 
โต๊ะจะถูกจองจนเตม็ก่อนเปิดรา้น และเวลายิง่ดกึผูใ้ชบ้รกิารกย็ิง่มากขึน้ไปดว้ยเช่นกนัจนกวา่จะ
ถงึเวลาปิดรา้น สนิคา้ทีจ่ าหน่ายมทีุกประเภท ตัง้แต่ สุรา เบยีร ์บุหรี ่บารากู่  ราคาของเครื่องดื่ม
และสนิคา้ต่างๆ ภายในรา้นจะแพงกว่าราคาปกตปิระมาณเกอืบเท่าตวั เช่น น ้าแขง็มตีัง้แต่ราคา 
10 บาท (ถงัเลก็) ไปจนถงึ 90 บาท (ถงัใหญ่) หรอืเบยีร ์ราคาตัง้แต่ 40 บาท ไปจนถงึ 80 บาท 
ขึน้อยูก่บัสถานทีต่ ัง้ของรา้นวา่อยูย่า่นใดเป็นหลกั รา้นลกัษณะนี้มกัจะ มกีารดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเ์ป็นจ านวนมากเนื่องจากตอ้งการเมาและมคีวามสุขกบัการเตน้ใหม้ากทีสุ่ด รา้น
ประเภทนี้อนุญาตใหล้กูคา้สบูบุหรีไ่ดต้ามตอ้งการ ส่วน บารากู่จะมใีหบ้รกิารตามแต่ลกูคา้
เรยีกรอ้ง ซึง่ราคาบารากู่ในรา้นประเภทนี้จะแพงกวา่บารากู่ในรา้นเหลา้ป ัน่ รา คาจะอยูท่ ี ่ 250 
บาทขึน้ไป 
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3. รา้นจ าหน่ายสุราทีไ่ม่เน้นการเตน้ร า 
  

รา้นจ าหน่ายสุราทีไ่ม่เน้นการเตน้ร าจะเป็นรา้นประเภทรา้นสุราขนาดเลก็ทีเ่น้นการ
ตกแต่งสวยงามน่านัง่ ทีน่กัศกึษาพดูตดิปากวา่ เป็นรา้นที ่ “นัง่กนิเบยีรช์ลิ ชลิ” รา้นลกัษณะนี้
เป็นรา้นทางเลอืกส าหรบันกัศกึษาบางกลุ่มซึง่ไม่ชอบเพลงเสยีงดงัและไม่ชอบความอดึอดัใน
รา้นสุราทีเ่น้นการเตน้ร า ลกัษณะรา้นจะตกแต่งสวย เน้นการนัง่สบาย ไฟค่อนขา้งสวา่ง อุปกรณ์
เกีย่วกบัแสง ส ีเสยีง อยูใ่นระดบัปานกลางหรอืดไีม่เท่ากบัรา้นจ าหน่ายสุราทีเ่น้นการเตน้ร า 
เนื่องจากไม่ตอ้งการเสยีงทีด่งั ไม่ตอ้งใชก้ารยงิไฟแสงสต่ีางๆ ประกอบการเตน้ รา้นสุราประเภท
นี้มกัจะตัง้อยูแ่นวหอพกั อพารท์เมนท์  โดยใชอ้าคารพาณิชยห์รอืชัน้ล่างของอาคารหอพกันอก
มหาวทิยาลยัเป็นรา้น รา้นลกัษณะนี้ส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นแบบ Open air มกีารแสดงดนตรสีด
แบบวงเลก็ เน้นการเล่นเพลงเบาๆ  ไม่เน้นการเตน้ร า สนิคา้ทีจ่ าหน่ายมที ัง้สุรา เบยีร ์เหลา้ป ัน่ 
บุหรีแ่ละบารากู่ เมื่อเปรยีบเทยีบประเภทของรา้นทุกประเภทแลว้ พบวา่ รา้นประเภทที ่ 3 จะ
เป็นรา้นทีว่ยัรุ่นนิยมมานัง่สบูบารากู่มากทีสุ่ด เนื่องจากนัง่สบายกวา่รา้นเหลา้ป ัน่ แบบเพงิ ตดิ
เครื่องปรบัอากาศท าใหส้บายกวา่นัง่รา้นเหลา้ป ัน่ ตกแต่งรา้นสวยกวา่รา้นเหลา้ป ัน่  มกีารจดั
โต๊ะเกา้อีใ้หน้ัง่สบาย ราคาไม่แพงเท่ารา้นสุราทีเ่น้นการเตน้ร าหรอืสถานบนัเทงิ เน้นบรรยากาศ
สบายๆ เสยีงไม่ดงัเทา่รา้นทีเ่น้นการเตน้ร า รวมทัง้ พดูคุยกนัในกลุ่มไดร้ะหวา่งสบู หากไป
นัง่รา้นทีเ่น้นการเตน้ร านัน้จะไม่มทีีน่ัง่มากนกัเพราะจะเป็นพืน้ทีใ่หย้นืเตน้มากกวา่ การสบูบารา
กู่จะล าบากกวา่และจะคุยกนัไม่ไดเ้นื่องจากเสยีงเพลงจะดงัมาก ดงันัน้ วยั รุ่นจะนิยมสบูบารากู่
ในรา้นทีน่ัง่ไดแ้บบสบายๆประเภทที ่3 มากกวา่ ราคาบารากู่ในรา้นประเภทที ่ 3 จะอยูท่ ี ่ 250-
350 บาท และจะมกีลิน่รสใหเ้ลอืกมากกวา่รา้นประเภทอื่นๆ เพราะรา้นจะเน้นการบรกิารบารากู่ 
  

ลกัษณะของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลห์รอืการสบูบารากูใ่นรา้นประเภทที ่3 นี้จะเน้น
ไปทีก่ารนัง่พดูคุยกนัภายในกลุ่มระหวา่งการดื่มหรอืการสบู ลกูคา้จะมกีารดื่มทีน้่อยกวา่เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัรา้นทีเ่น้นการเตน้ร า หรอืถงึแมว้า่จะเมาแต่กจ็ะนัง่เมาอยูท่ ีโ่ต๊ะแบบเงยีบ ๆ มี
การกระทบกระทัง่ระหวา่งโต๊ะหรอืการ “ตกีนั” น้อยมากเมื่อเทยีบกบัรา้นประเภทที ่ 2  รา้น
ประเภทที ่ 3 กเ็ช่นกนัทีอ่นุญาตใหล้กูคา้สบูบุหรีไ่ดใ้นรา้นและใหบ้รกิารบารากู่ในรา้นตามที่
ลกูคา้เรยีกรอ้ง ถงึแมจ้ะเป็นพืน้ทีต่ดิเครื่องปรบัอากาศกต็าม เพราะรา้นขายความสะดวกสบาย
เป็นจุดดงึดดูลกูคา้ 
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รปูแบบการบริการบารากู่ 
 

การใหบ้รกิารบารากู่จะแตกต่างกนัในแต่ละรา้น  
 
พื้นท่ี A  มบีรกิารพเิศษเกีย่วกบับารากู่มากกวา่พืน้ทีอ่ื่นๆ คอื  
 

 บางรา้นจะยกบารากู่มาใหบ้รกิารหลงั 24.00 น. คอื รา้น xx ในพืน้ที ่A เพราะ
รา้นปิดหลงั 24.00 น.  

 บางรา้นมจี าหน่ายตลอดเวลาทัง้กลางวนัและกลางคนื คอื รา้น   XY  ซึง่รา้นนี้
ห่างจากเขตมหาวทิยาลยัไม่ถงึ 500 เมตร แต่ยงัคงตัง้อยูไ่ดแ้ละใหบ้รกิาร
เครื่องดื่มแอลกอฮอล/์บารากู่ท ัง้กลางวนัและกลางคนืควบคู่ไปกบับรกิาร
โต๊ะสนุ้กหรอืพลู  

 บรกิารบารากู่แบบเดลเิวอรีใ่นพืน้ที ่คอื รา้น XY ส่งตามหอพกัเนื่องจากรา้นอยู่
ใกลห้อพกัหลายหอ 

 ใหบ้รกิารแบบแพคเกจบงัคบั คอื รา้น “xxxxx” คอื ขายบารากู่พรอ้มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเ์พื่อใหล้กูคา้นัง่นานๆและจ่ายมากๆ เนื่องจากถ้าใหบ้รกิาร บารากู่
อยา่งเดยีว ลกูคา้จะนัง่นานแต่จ่ายน้อย เพราะการสบู บารากู่ใชเ้วลานาน รา้น
จะไดก้ าไรน้อย ดงันัน้ รา้นจงึขายเป็นแพคเกจ คอืขายบารากู่พรอ้มเครื่องดื่ม ก็
จะไดก้ าไรมากขึน้  

 บรกิารบารากู่ตลอดคนื แมจ้ะเป็นเวลาหลงั 24.00 น. กต็าม 
 อนุญาตใหล้กูคา้สบูบารากู่ไดใ้นรา้นหรอืทีโ่ต๊ะแมว้า่รา้นจะตดิเครื่องปรบัอากาศ 

บางรา้นจะตัง้โต๊ะเกา้อีอ้อกมาบนบาทวถิรีมิถนนและลกูคา้บางรายกน็ิยมสบูบา
รากู่หน้ารา้น ท าใหผู้ส้ญัจรไปมาบนถนนสามารถเหน็การสบูและควนัทีเ่กดิจาก
การสบูไดโ้ดยง่ายและเป็นทีส่ะดุดตา 

 
การ “คุม้ครอง” จากผูคุ้ม้ครองในพืน้ทีน่ี้พบวา่ มกีารคุม้ครองในระดบัหนึ่ง แต่รา้นแต่ละ

รา้นจะถูกสุ่มตรวจจากเจา้หน้าทีต่ ารวจอยูเ่ป็นระยะๆ บางรา้นจงึตอ้งมบีรกิารพเิศษเกีย่วกบับา
รากู่ คอื ใหบ้รกิารเมื่อใกลปิ้ดรา้น  

 
พื้นท่ี  B การใหบ้รกิารบารากูน่ัน้คลา้ยกนัทุกรา้น คอื  

 ใหบ้รกิารตัง้แต่เปิดรา้นในเวลาประมาณ 18.30 น. เป็นตน้ไป  
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 มเีมนูบารากู่ใหล้กูคา้อ่านและเลอืก โดยรา้น จะใส่เมนูบารากู่ลงไปในสมุด
เมนูอาหาร/เครื่องดื่มของรา้น รวมทัง้มเีมนู บุหรีแ่ละราคาบุหรีท่ ีจ่ าหน่ายในรา้น
ดว้ย ลกูคา้สามารถสัง่บารากู่มาสบูไดต้ลอดเวลา เลอืกตามกลิน่รสทีม่ใีนเมนู  

 ใหบ้รกิารเดลเิวอรีเ่ช่นกนั โดยรา้นจะระบุเบอรโ์ทรศพัทไ์วท้ีห่น้ารา้น เพราะรา้น
สุราทุกรา้นจะอยูใ่ตห้อพกั 

 ลกูคา้สามารถสบูบารากู่ไดใ้นรา้น 
 

การคุม้ครองทีพ่ืน้ที ่B นัน้มกีารคุม้ครองทีส่งูและเขม้ขน้ บางรา้นจะมนีกัเลงทอ้งถิน่ มาเฟีย 
หรอืผูคุ้มรา้น คอยเดนิส ารวจหน้ารา้นเสมอๆ ท าใหก้ารถ่ายภ าพรา้นในพืน้ทีน่ี้ท าไดล้ าบาก 
เนื่องจากผูคุ้มรา้นจะคอยจบัตามอง 

 
พื้นท่ี C มกีารเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิาร 

 พบวา่ ในยคุตน้ของพืน้ทีน่ี้นัน้ซึง่มรีา้นอยูไ่ม่กีแ่ห่ง มบีารากู่บรกิาร เพราะยงั
เป็นรา้นทีไ่ม่ไดเ้น้นการเตน้ร าเหมอืนยคุปจัจุบนั แต่ปจัจุบนั รา้น ในพืน้ทีน่ี้ได้
ปรบัเปลีย่นเป็นสถานบนัเทงิแบบ Dance hall ทีเ่น้นพืน้ทีเ่ตน้ร า มพีืน้ทีน่ัง่น้อย
มากเพื่อเปิดพืน้ทีใ่หก้บัการเตน้และการแสดง เพราะเป็นกจิกรรมทีก่ลุ่มลกูคา้
ในพืน้ทีช่อบ ท าใหก้ารบรกิารบารากู่ลดลงไป   

 ไม่มบีรกิารเดลเิวอรี ่เนื่องจากอยูไ่กลหอพกัพอสมควร 
 

การคุม้ครองในพืน้ทีน่ี้พบวา่มกีารคุม้ครองทีส่งู เหน็ไดจ้ากสถานบนัเทงิในพืน้ทีน่ี้เปิด
เกนิเวลา 24.00 น. ทุกรา้น และแต่ละรา้นจะมผีูคุ้มทุกรา้น รา้นละหลายคน และมที่าทคีุกคาม
มากกวา่ผูคุ้มในพืน้ที ่B  
 

การเกดิขึน้มาของรา้นสุราในบรเิวณพืน้ที ่ A นัน้มมีาตัง้แต่ปี 2547 ซึง่สมยันัน้รา้นสุรา
จะเปิดในแนวถนนฝ ัง่ตรงขา้มกบัประตทูางเขา้ออกของสถานศกึษา ห่างกบัสถานศกึษา ไม่เกนิ 
200 เมตร โดยใชช้ ัน้ล่างของอาคารหอพกันอกมาเปิดรา้นสุราในปี 2548 พบวา่ อาคารพาณิชย์
สามชัน้หน้าทางเขา้-ทางออกมหาวทิยาลยักย็งัเปิดเป็นรา้นและผบัจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลห์ลายรา้นตดิๆกนัโดยมลีกัษณะเป็นหอ้งๆเดยีว ชัน้ล่างของอาคาร พาณิชย ์ตกแต่ง
แนวผบั เปิด ตัง้แต่ 18.00 น. บางรา้นมถีงัเบยีรส์ดและก๊อกไขเบยีรส์ดมาวางไวห้น้ารา้นตรง
ทางเดนิเทา้เพื่อเรยีกความสนใจ ทัง้จ ากคนเดนิถนนและผูท้ีข่บัรถผ่าน นอกจากจะเป็นทางเขา้-
ออกสถานศกึษาดา้นหน้าแลว้ ซึง่เป็นทางเขา้ /ออกหลกั บรเิวณดงักล่าวยงัเป็นแหล่งชุมชนดว้ย 
กล่าวคอื มหีอพกั อพารท์เมนทใ์ห้ เช่าหลายอาคารตลอดถนนทีผ่่านหน้าสถานศกึษา รวมทัง้
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อาคารพาณิชยด์งักล่าวกเ็ปิดเป็นหอพกัดา้นบน นอกจากนี้ ยงัเป็นแหล่งขายอาหารส าหรบั
นกัศกึษาทีเ่ช่าหอพกัขา้งนอก เนื่องจากมรีา้นอาหาร รถเขน็ขายอาหารมาใหบ้รกิารจ านวนมาก 
นอกจากนัน้ บรเิวณดงักล่าวยงัเป็นจุดขึน้รถสองแถวทีว่ ิง่ระหวา่ง สถานศกึษาและปากซอย
หมู่บา้น รวมทัง้เป็นจุดจอดรถของนกัศกึษาทัง้ทีอ่ยูห่อพกัและ ไม่ไดอ้ยูห่อพกั จุดจอดรถแทก็ซี ่
รา้นท าผม และมตีูก้ดเงนิเอทเีอม็อยูห่ลายธนาคาร บรเิวณดงักล่าวจงึหนาแน่นไปดว้ยนกัศกึษา
ตลอดเวลาและจะหนาแน่นมากขึน้เมื่อถงึเวลาเยน็ เมื่อนกัศกึษาทีอ่ยูห่อพกัลงมาเทีย่วเล่นหรอื
ทานอาหารในบรเิวณดงักล่าว ต่อมาเมื่อกลางปี-ปลายปี 2548 พบวา่ มกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
คอื รา้นจ าหน่ายสุราดงักล่าวจ านวนหลายรา้นปิดตวัลงไป เมื่อถงึปี 2549 มเีหลอือยูเ่พยีงไม่กี่
รา้น สอบถามเจา้ของรา้นไดค้วามวา่ ต ารวจเขา้มา “กวน” ตามค าบอกของเจา้ของรา้นรายหนึ่ง 
(ขอสงวนนาม) ดงันัน้ รา้นสุราจงึไดย้า้ยไปทีบ่รเิวณ x ในหมู่บา้นแทน  ในปจัจุบนั รา้นสุราจาก
บรเิวณ x ของหมู่บา้นนัน้ไดปิ้ดตวัลงและรา้นไดก้ระจายตวัออกไปในหลายๆพืน้ทีข่องหมู่บา้น 
ยอ้นไปในปี 2549-2550 นัน้ จะพบวา่ เกอืบทุกรา้นใหบ้รกิารบารากู่ แต่ปจัจุบนั สุราและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ าก าไรมากกวา่ในเวลาการใหบ้รกิารทีเ่ท่ากนั รา้นจงึเน้นขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลม์ากกวา่ แต่บุหรีม่จี าหน่ายทุกรา้น รวมทัง้รา้นเหลา้ป ัน่ดว้ย ส่วนหนึ่งทีร่า้น บางรา้น
เลกิใหบ้รกิารบารากู่เนื่องจากบารากู่ตอ้งมอุีปกรณ์และมขี ัน้ตอนการเตรยีมทียุ่ง่ยาก จ าหน่าย
บุหรีแ่ละสุรานัน้ง่ายกวา่เพราะรา้นไม่ตอ้งเตรยีมอะไรมาก 

 
ส่วนรา้นสุราแถวมหาวทิยาลยั B นัน้รวมตวักนัอยูใ่นบรเิวณหอพกันอกมหาวทิยาลยั  

ซึง่หอพกัทัง้หมดอยูใ่นซอยxxx เป็นซอยส่วนบุคคลยาวประมาณ 1.5 กโิลเมตรขนานไปกบัรัว้
ดา้นขา้งของสถานศกึษา B ทัง้ซอย รา้นสุราในพืน้ทีน่ี้เกดิทหีลงัรา้นในพืน้ที ่A แต่มพีฒันาการ
และการเตบิโตทีร่วดเรว็เนื่องจากทัง้ซอยเป็นหอพกัปลกูใหม่ ท าใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาจบัจอง
พืน้ทีใ่ตห้อพกัเกอืบทุกตกึท าเป็นรา้นสุรา ท าใหม้รีา้นสุราเกดิใหม่พรอ้มกนัหลายรา้น และแต่ละ
รา้นกแ็ขง่ขนักนัในดา้นการบรกิารและจุดขายของรา้น รา้นทีม่บีารากู่บรกิารจะเป็นรา้น สุราที่
เน้นการนัง่คุยนัง่ดื่มแบบสบายๆตลอดคนืและมบีรกิารเดลเิวอรี ่ พบวา่ บารากู่ในพืน้ทีน่ี้ยงัคง
ไดร้บัความนิยมจากลกูคา้ในพืน้ที ่B ไม่เสื่อมคลาย 
 

ส่วนรา้นสุราแถวพืน้ที ่C นัน้จะรวมตวักนัอยูห่น้าหอพกันกัศกึษา รา้นเหล่านี้ในแถบ C 
จะมลีกัษณะเป็นสถานบนัเทงิขนาดเลก็และใหญ่มากกวา่รา้นในแถบ A  มขีนาดใหญ่กวา่ มวีง
ดนตรชีื่อดงัมาแสดงสดสลบักบัการเปิดเพลงและสามารถจา้งนกัรอ้งชื่อดงัมาแสดงสดได ้
นกัศกึษาจะตอ้งมาเทีย่วตัง้แต่ 20.00 น. ถงึจะสามารถจองทีน่ัง่ไดใ้นบางรา้น จากการส ารวจ 
พบวา่ ราคาสนิคา้ภายในรา้น บรเิวณมหาวทิยาลยั C แพงมากทีสุ่ด เช่น น ้าอดัลมขนาดลติร
ราคาขวดละ 50 บาท น ้าแขง็ถงัละ 50-60 บาท น ้าเปล่า 15-20 บาท เบยีรร์าคา 100 บาท ส่วน
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สุรามรีาคาประมาณ 200 บาทขึน้ไป กลุ่มลกูคา้จะเป็นกลุ่มนกัศกึษามหาวทิยาลยัทีอ่ยูใ่นบรเิวณ
ยา่นชานเมอืงทัง้หมด สถานบนัเทงิยา่นนี้นบัเป็นสถานบนัเทงิทีม่ชี ื่อเสยีงมากในหมู่นกัศกึษา
หลายมหาวทิยาลยั  มรีา้นทีใ่หบ้รกิารบารากู่ 2 รา้น รา้นในพืน้ทีน่ี้ไม่เน้นการใหบ้รกิารบารากู่ 
เพราะเน้นการเตน้และดนตรมีากกวา่ 

 
 จากการส ารวจเบือ้งตน้และการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการในกลุ่มนกัศกึษาจากทัง้สี่
สถาบนั จ านวน 29 ราย พบวา่ การรูจ้กับารากู่นัน้รูจ้กัจากรา้นสุราทีไ่ปเทีย่ว  สาเหตุเบือ้งตน้ที่
นกัศกึษาไปเทีย่วรา้นสุราคอื ทุกรายระบุเหตุผลวา่ “เพือ่นชวน” มเีหตุผลอื่นๆรองลงมาคอื วนั
เกดิ วนัวาเลนไทน์ ฉลองสอบเสรจ็ ฯลฯ ซึง่พบวา่ การทดลองหรอืรูจ้กับารากู่นัน้กเ็กดิมาจาก
การไปรา้นสุราแทบทัง้สิน้  
 
รายละเอียดร้านสรุาท่ีให้บริการบารากู่: กรณีตวัอย่าง 
 
ช่ือร้าน : xxx  
ท่ีตัง้ : พืน้ที ่B  
เวลาท าการ : 18.00 – 02.00 น. 
ลกัษณะร้าน : รา้นสองคหูา ไม่ตดิเครื่องปรบัอากาศ ตกแต่งแบบยอ้นยคุ อยูใ่ตห้อพกั 
จ านวนโตะ๊ : ในรา้น 21 โต๊ะ  นอกรา้นแบบ open-air 4 โต๊ะ 
การสบูบหุรี่: ผูม้าเทีย่วทีส่บูบุหรีท่ ัง้กลุ่มมกัจะจบักลุ่มนัง่ดื่มทีโ่ต๊ะนอกรา้น ผูม้าเทีย่วบางราย
สามารถนัง่สบูบุหรีไ่ดภ้ายในรา้น ดา้นในสุดของรา้นมกัจะเป็นทีน่ัง่ของกลุ่มผูม้าเทีย่วทีไ่ม่สบู
บุหรี ่แต่ไม่มกีารหา้มสบูบุหรีภ่ายในรา้น 
  

เริม่สงัเกตการณ์ตัง้แต่เวลา 19.00 ยงัไม่ค่อยมลีกูคา้เขา้มาในรา้น แต่ดา้นในจดัรา้นและ
ท าความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้ ประมาณ 20.30 เริม่มลีกูคา้ทยอยเขา้รา้น แต่กย็งัถอืวา่น้อยมาก
ต่อจ านวนโต๊ะในรา้นและกเ็ริม่มกีารสัง่สุราและมกิเซอรเ์พื่อรอเพื่อนทีจ่ะตามมาสมทบ  

 
 รา้นเริม่เตม็เวลาประมาณเวลา 21.00 มนีกัศกึษาเขา้มาใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก โต๊ะ
ภายในรา้นเตม็เกอืบทุกโต๊ะ มดีนตรสีดมาเล่นตัง้แต่ 20.00 น. 
 

จ านวนคนในรา้นสามารถนบัไดป้ระมาณไดโ้ต๊ะละ 10 คน มนีกัศกึษาเขา้ใชบ้รกิาร
ประมาณ 150 – 200 คน/คนื 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่ 2 100 

 

 ในรา้นมกีารดื่มสุราเป็นจ านวนมาก รวม ทัง้เครื่องดื่มแอลกอฮอลช์นิดต่างๆ เช่น เบยีร์
สปายไวน์คลูเลอร ์ฯลฯ ลกัษณะการดื่มจะ เป็นการนัง่ดื่มเพื่อพดูคุยกนัมากกวา่ทีจ่ะเน้นการเตน้ 
การสัง่บารากู่ สามารถสัง่ไดต้ลอดเวลา ทีร่า้นมรีสบารากู่ใหเ้ลอืก 2 รสคอื รสแคนตาลปูและรส
กลว้ยหอม รสทีเ่ป็นทีน่ิยมและเจา้ของรา้นบอกวา่ ลกูคา้ชอบมากและสัง่บ่อยทีสุ่ดคอื รสแคนตา
ลปู ราคาบารากู่ต่อหนึ่งหมอ้ 350 บาท สบูไดป้ระมาณ 60-90 นาท ี (ขึน้อยูก่บัลกัษณะการสบู
ของแต่ละบุคคล) การเตรยีมบารากู่นัน้ เมื่อส ัง่แลว้ ทางรา้นจะมพีนกังานหนึ่งคนทีค่อยเตรยีม
บารากู่ประจ า เริม่ตัง้แต่การน าหมอ้ออกมา ต่ออุปกรณ์ น ายามาใส่ ซึง่ยานัน้ สงัเกตวา่ ไม่ไดม้า
เป็นกล่อง แต่บรรจุอยูใ่นซองพลาสตกิเปล่าๆ เมื่อซือ้ตวัยาแลว้ทางรา้นจะน ามาผสมเอง เพื่อ
สรา้งกลิน่รส แต่ไม่ทราบวา่ผสมอะไรลงไปบา้ง จากนัน้จงึบรรจุในซองเกบ็ไว ้ลกูคา้ทีส่ ัง่จะไม่ได้
เหน็กล่องยา ไม่เหมอืนสัง่ สุราหรอืเบยีร ์ทีล่กูคา้จะไดเ้หน็ขวดและทราบไดว้า่ทางรา้นไม่ได้
ปลอมปนอะไรมา แต่ในกรณีบารากู่ ทางรา้นจะไปเตรยีมยาในมุมหนึ่งของรา้น ลกูคา้จะไม่ได้
เหน็ แต่ผู้ วจิยัไดไ้ปแอบสงัเกตการณ์ในมุมๆหนึ่งจงึพบวา่ การเกบ็อุปกรณ์นัน้ ไม่สะอาด ยาที่
น ามาใหล้กูคา้สบูนัน้ รา้นจ ะผสมเอง และหลงัจากจุดยาแลว้ พนกังานผูท้ีเ่ตรยีมจะตอ้งลองสบู
ดกู่อน เพื่อดงึใหอ้ากาศไหลลงมา ถ่านจะไดต้ดิ ซึง่พนกังานจะตอ้งลองสบูหลายครัง้กวา่ควนัจะ
ขึน้ ซึง่พนกังานกต็อ้งใชห้วัสู บทีจ่ะยกมาใหล้กูคา้สบูนัน่เอง ผูว้จิยัไดล้อบสงัเกตตัง้แต่พนกังาน
ชายผูน้ัน้เริม่จดุยาจนกระทัง่จบ พบวา่ พนกังานผูน้ัน้เมื่อทดลองสบูมคีวนัขึน้มาจากหมอ้แลว้ก็
ยกเตาออกมาใหล้กูคา้ทีส่ ัง่ทนัท ี ไม่มกีารท าความสะอาดหรอืเปลีย่นหวัสบู เมื่อยกหมอ้มานัน้ 
ลกูคา้กจ็ะเวยีนกนัสบูในหนึ่งโต๊ะ กจ็ะเหน็ควนัลอยคลุง้อยูใ่นรา้นตลอดเวลาเนื่องจากไม่มรีะบบ
ระบายอากาศ รวมทัง้การสบูบุหรีด่ว้ย  ผูว้จิยัสงัเกตพบวา่ ในแต่ละโต๊ะทีส่ ัง่บารากู่มาสบู ทุกคน
ในกลุ่มกจ็ะเวยีนกนัสบูโดยไม่มใีครท าความสะอาดหวัสบูก่อนทีจ่ะหยบิมาสบู เมื่อมเีพื่ อนผูห้ญงิ
ในกลุ่มหยบิกระดาษมาเชด็หวัสบูก่อนสบู กม็กัจะถูกเพื่อนๆในกลุ่มลอ้เลยีน พฤตกิรรมของทั ้ ง
พนกังานรา้นและของผูส้บูในรา้นนบัวา่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อการตดิโรคทางน ้าลายและทาง
ปาก 
 
การให้บริการบารากู่และการเปล่ียนแปลง 
  

ส าหรบัรา้นสุรารอบสถานศกึษาแลว้นัน้ การใหบ้รกิาร บารากู่เป็นเหมอืนเครื่องเคยีงใน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์ าหรบัลกูคา้ บารากู่มชีื่อเสยีงโด่งดงัในกลุ่มนกัศกึษาเมื่อประมาณ 
3-4 ปีทีแ่ลว้ รา้นใหบ้รกิารจ าหน่ายสุราเกอืบทุกรา้นไดน้ า บารากู่มาจ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร 
หลงัจากมกีฎหมายหา้มสบูบุหรีใ่นรา้นและผบั บาร ์รา้นต่างๆ จงึไดน้ า บารากู่ไปเกบ็และจะรอ
ใหบ้รกิารหลงัเทีย่งคนื พบวา่ในช่วงเปิดภ าคการศกึษาที ่ 1/2551 รา้นต่างๆไดใ้หค้วามร่วมมอื
ในการไม่อนุญาตใหล้กูคา้สบูบุหรีใ่นรา้นแต่ใหส้บูนอกรา้นแทน เนื่องจากรา้นไดร้บัการขอรอ้ง
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จากเจา้หน้าทีต่ ารวจในเขตจงัหวดั xxx (นามสมมต)ิ และรา้นไม่ตอ้งการความยุง่ยากทีถ่้าไม่ให้
ความร่วมมอื เจา้หน้าทีต่ ารวจจะตอ้งเข้ ามาตรวจในรา้นซึง่จะท าใหก้ลุ่มลกูคา้ไม่พอใจ ผูจ้ดัการ
รา้นสุราขนาดใหญ่รายหนึ่งชื่อรา้น “xxx” (นามสมมต ิขอสงวนนามผูจ้ดัการผูใ้หข้อ้มลู) ใหข้อ้มลู
วา่ เจา้หน้าทีต่ ารวจไดเ้ชญิไปพบเมื่อมกีารประกาศใชป้ระกาศกฎกระทรวง ปี 2550 วา่ ขอให้
รา้นสุรางดการใหบ้รกิารสบูบุหรีใ่นส่วนของรา้นทีต่ดิเครื่องปรบัอากาศ เจา้หน้าทีต่ ารวจขอรอ้ง
วา่ ถ้าทางรา้นไม่ร่วมมอื เจา้หน้าทีต่ ารวจในส่วนจงัหวดั xxxx จะล าบาก เนื่องจากจะม ี “หน่วย
เหนือ” มาตรวจรา้นสุราในแถบนี้ ดงันัน้ จงึมกีารเชญิพบเพื่อ “ขอรอ้ง” กนัก่อนทีจ่ะมกีารมา
ตรวจจบัจากหน่วยงานส่วนอื่น แต่การขอรอ้งครัง้นี้ มรีะยะเวลาในการปฏบิตัติามอยูป่ระมาณ 1 
ภาคการศกึษาเท่านัน้ หลงัจากภาคการศกึษาที ่1/2551 ผ่านพน้ไป การสบูบุหรีใ่นรา้นกก็ลบัมา
เช่นเดมิ เพราะหมดช่วง “ขอรอ้ง” ไปแลว้ ดงันัน้  จะเหน็ไดว้า่ การปฏบิตัยิอ่หยอ่น  

 
จากการหา้มสบูบุหรีใ่นรา้นตามประกาศกระทรวงฯ ทางรา้นสุราต่างๆจงึไดจ้ดัโซนสบู

บุหรีด่า้นหน้ารา้นแทน ซึง่กลบักลายเป็นเรื่องโกเ้ก๋ในกลุ่มนกัเทีย่วไป เพราะการมายนืหน้ารา้น
นัน้จะกลายเป็นจุดเด่นใหค้นอื่นมอง เช่น วยัรุ่นหญงิกจ็ะใชโ้อกาสนี้มายนืจุดบุหรีเ่พื่อใหว้ยัรุ่น
ชายไดม้องเหน็และเขา้มาท าความรูจ้กั ถ้าเมื่อก่อน การสบูบุหรีท่ าไดใ้นรา้น การมายนืหน้ารา้น
เพื่อใหค้นอื่นสงัเกตโดยไม่ไดท้ าอะไร แค่ยนืเฉยๆ กจ็ะกลายเป็นเรื่องแปลก แต่การจดัพืน้ทีห่น้า
รา้นเป็นพืน้ทีส่บูบุหรีก่ลบัเป็นโอกาสทีจ่ะไดใ้ชเ้วลามาสบูบุหรีเ่พื่อโชวต์วัมากกวา่ ผูว้จิยัพบวา่ 
หลายรา้นในพืน้ที ่C เริม่สรา้งและตกแต่งโซนสบูบุหรีห่น้ารา้นไวส้วยงาม เพื่อดงึดดูใหน้กัเทีย่ว
มายนืสบูบุหรีม่ากขึน้ และผูว้จิยั พบวา่ โซนสบูบุหรี่ ในรา้นต่างๆกลายเป็นจุดทีน่กัเทีย่วชุมนุม
หนาแน่นกวา่จุดอื่นๆในรา้น หรอืนกัเทีย่วจะมายนืสบูบุหรีก่นัก่อนในโซนสบูบุหรีก่อ่นทีจ่ะเขา้ไป
ในรา้น และพบวา่ นกัเทีย่วหญงิจะนิยมแต่งตวัสวยงาม ใส่ชุดราตรี กนัเป็นส่วนใหญ่ เพื่อมายนื
สบูบุหรีเ่ป็นเวลานานๆในโซนสบูบุหรีห่น้ารา้นโดยเฉพาะ และพบวา่ โซนสบูบุหรีห่น้ารา้น ยิง่
กลายเป็นปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิการสบูบุหรีม่ากขึน้ เพราะโซนสบูบุหรีห่น้ารา้น ไดก้ลายเป็นพืน้ที ่
“โชวต์วั” และพืน้ทีส่ าหรบัจบัคู่หรอืมองหาเพศตรงขา้มทีถู่กใจ ท าใหน้กัเทีย่วทัง้หญงิและชาย
นิยมไปยนืสบูบุหรีใ่นโซนสบูบุหรีก่นัหนาแน่นมากขึน้ หลงัจากมกีารประกาศกฎกระทรวงได ้ 2-
3 เดอืน และพน้ช่วง “ขอรอ้ง” จากเจา้หน้าทีต่ ารวจแลว้ (เดอืนกนัยายน 2551) การสบูบุหรีใ่น
รา้นกก็ลบัมาเช่นเดมิ และทางรา้นกไ็ม่ไดห้า้มปรามแต่อยา่งใด เพราะตอ้งการเอาใจลกูคา้
มากกวา่ และเนื่องจากพืน้ที ่A B C มรีา้นหลายรา้น ถ้าหา้มลกูคา้ ลกูคา้กอ็าจไปทีอ่ื่นได ้ดงันัน้ 
การสบูบุหรีใ่นรา้นจงึกลบัมาเป็นปกต ิ

 
 ปจัจุบนั พบวา่ ลกูคา้นั กศกึษากก็ลบัไปสบูบุหรีใ่นรา้นเหมอืนเดมิ ผูว้จิยัไดท้ดลองสัง่

บารากู่ในรา้นสุรารา้นหนึ่งชื่อรา้น “xxy” พบวา่ รา้นใหบ้รกิารสบูบารากู่ในรา้นไดเ้ช่นเดมิ   รา้น
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อนุญาตใหส้บูไดท้ ัง้รา้น บางรา้นปรบัพืน้ทีเ่ป็นเปิดดา้นขา้งหรอืดา้นหน้ารา้นใหเ้ป็นทีน่ัง่แบบสบู
บุหรีแ่ต่ตดิเครื่องปรบัอากาศและเปิดพืน้ทีโ่ล่งเชื่อมต่อกบัส่วนไม่ไดต้ดิเครื่องปรบัอากาศ ดงันัน้ 
สรุปวา่ ผูป้ระกอบการพยายามหลกีเลีย่งกฎหมายและพยายามเอือ้ความสะดวกสบาย และเอา
ใจลกูคา้ทีส่บูบุหรีม่ากกวา่ ถงึแมว้า่จะมกีฎหมายหา้มสบูบุหรีก่ต็าม แต่สนิคา้ บารากู่กไ็ม่ได้
หายไปจากบรเิวณรอบมหาวทิยาลยัและชุมชนโดยสิน้เชงิ เนื่องจากเขา้ถงึไดง้่าย มกีลุ่ม
นกัศกึษาทีม่เีตาสบูบารากู่ไวใ้นครอบครองอยูเ่ป็นจ านวนมากเช่นกนั ทัง้มผีูน้ิยมชื่นชอบรสชาติ
ของบารากู่เป็นจ านวนมาก หรอืชื่นชอบเกบ็ไวเ้ป็นของสะสม หรอืแมก้ระทัง่ เพื่อใชใ้นการสบูยา
เสพตดิอื่นๆ กม็เีช่นกนั 

 
 จากการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่เชื่อวา่ บารากู่ไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ เหตุผลคอื เคยไดร้บัชมจากรายการโทรทศัน์วา่บารากู่เป็นยาใชร้กัษาโรคได้
เนื่องจากตวัหวัเชือ้บารากู่นัน้เป็นสมุนไพรทีม่ีก่ลิน่หอม และคดิวา่ บารากู่เป็นแฟชัน่ในกลุ่ม
วยัรุ่น ส่วนใหญ่แลว้ผูท้ ีเ่คยสบูบารากู่นัน้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื ผูท้ีช่ ื่นชอบ และ ไม่ชื่นชอบ 
กลุ่มทีช่ ื่นชอบนัน้จะชอบในรสชาตแิละกลิน่ เนื่องจากเมื่อสบู บารากู่เขา้ไปแลว้จะใหร้สชาตเิยน็
ในล าคอ ไดร้บัรสหวานแบบผลไมใ้นปากตามรสผลไมท้ีเ่ลอืก ควนัทีอ่อกมาจากการสบูบารากู่ให้
กลิน่หอม และจะยงัมกีลิน่ตดิอยูท่ ีล่ ิน้หรอืในปากตดิตวัไปอกีเป็นเวลานานแมผ้่านการแปรงฟนั
แลว้กต็าม กลุ่มนี้จะมที ัง้ผูท้ ีส่บูบุหรีแ่ละผูท้ ีไ่ม่สบูบุหรี ่เช่น กลุ่มผูห้ญงิทีไ่ม่สบูบุหรี ่แต่ไดล้องบา
รากู่แลว้รูส้กึชอบในรสชาต ิส่วนกลุ่มทีไ่ม่ชื่นชอบนัน้ ไม่ชอบเพราะรสหวานของบารากู่  กลุ่มนกั
เทีย่วหลายรายใหค้ าตอบวา่ “เอยีน เลีย่น ” เมื่อสบูไปนานๆ จะรูส้กึ เลีย่นปาก เนื่องจากเมื่อสบู
บารากู่เขา้ไปแลว้จะใหร้สความรูส้กึหวานอยูใ่นปากตลอดเวลาและเมื่อสบูบารากู่จะมคีวนั
ออกมาเยอะมากกวา่การสบูบุหรี่ จงึท าใหผู้ส้บูบางคนสบูเพยีงแค่ครัง้หรอืสองครัง้แลว้กจ็ะเลกิ
สบูบารากู่ เพราะไม่ชอบรสหวานเอยีนของบารากู่ทีจ่ะตดิปาก กลุ่มนี้จะกลบัไปสบูบุหรีแ่ทน 
เนื่องจากตดิรสของบุหรีม่ากกวา่ พบวา่ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทีส่บูบุหรีห่นกัมาก่อนหน้านี้แลว้ 
(heavy smoker) และมกีารตดิบุหรี ่เมื่อกลุ่มสบูบุหรีห่นกัมาสบูบารากู่ จะไม่ชอบบารากู่
เนื่องจากรูส้กึวา่ บารากู่นัน้ “เบา” เกนิไป  

 
นอกจากนี้ผูใ้หบ้รกิารจ าหน่ายบารากู่บางรายกย็งัไดพ้ฒันาการใหบ้รกิารในการ

จ าหน่ายบารากู่รปูแบบใหม่ขึน้มา คอื บารากู่เดลเิวอรีห่รอืการส่งถงึหอ้ง และยงั สามารถโทรสัง่
ได ้และพบวา่ นกัศกึษาบางรายมเีตาสบูบารากู่อยูท่ ีห่อ้งของตนเองดว้ย  

 
นอกจากนี้ พบวา่ การสบู บารากู่ในกลุ่มวยัรุ่นนัน้เอือ้ต่อการผสมสารเสพตดิประเภทอื่น

เขา้ไปในบารากู่ กลุ่มผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 20 รายใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ ตนเองเคยผสมสารเสพ
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ตดิอื่นเขา้ไปในบารากู่หรอืเคยไดท้ราบขอ้มลูมาวา่เพื่อนของตนเคยใช้บารากู่นี้สบูสารประเภท
อื่น เนื่องจากการสบู บารากู่นัน้เอือ้อ านวยต่อการสบูหรอืผสมสารอื่นๆไดเ้ช่นกนั ผูใ้หส้มัภาษณ์
บางคนเคยสบูกญัชาโดยใชเ้ตาสบูบารากู่มาปรบัใช ้และพบวา่เพื่อนคนอื่นๆ ก็ เคยลองใชเ้ตาสบู
บารากู่สบูกญัชาแบบตน  นกัศกึษาหญงิรายหนึ่งตอบวา่ พฤตกิรรมการผสมสารอื่นลงไปใน บา
รากู่หรอืใชอุ้ปกรณ์บารากู่เพื่อสบูกญัชานัน้เป็นพฤตกิรรมที ่ “ทุกคนมอียูแ่ลว้ หนูกเ็คย ” และทุก
รายเชื่อวา่บารากู่นัน้ยงัคงเป็นสารเสพตดิทีว่นเวยีนอยูใ่นยา่นมหาวทิยาลยัไปเรื่อยๆอยา่ง
แน่นอน ในขณะทีผู่ท้ ีเ่คยทดลองใชบ้ารากู่สบูกญัชามาแลว้นัน้ใหค้วามเหน็วา่ อุปกรณ์บารากู่นัน้
ใชส้บูกญัชาได ้แต่ส าหรบัผูท้ ีต่อ้งการสบูกญัชาจรงิๆแลว้ผสมกบั บารากู่หรอืใชอุ้ปกรณ์บารากู่
นัน้จะสบูไม่ไดป้ระสทิธภิาพตามทีต่อ้งการ นกัศกึษาชายรายหนึ่งใหข้อ้มลูวา่ “กส็บูไดน้ะ แต่วา่
มนัไม่ถงึ” หมายถงึใหค้วามรูส้กึไดไ้ม่ดเีท่ากบัการสบูกญัชาอยา่งเดยีว 

 
ขอ้มลูนี้ท าใหผู้ว้จิยัเลง็เหน็ถงึความเกีย่วเนื่องของสารเสพตดิประเภทหนึ่งกบัอกี

ประเภทหนึ่งทีก่ลายเป็นพฤตกิรรมใหม่ในกลุ่มนกัศกึษา เช่นผสม บารากู่กบักญัชา เนื่องจาก
สามารถใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนัได ้ส่วนการเปลีย่นแปลงของ บารากู่คอื เมื่อมกีฎหมายหา้มสบูบุหรีก่็
ไม่ไดท้ าใหบ้ารากู่ลดลงไป ยงัคงมอียูเ่ช่นเดมิ แต่ลดจากทีร่า้นบรกิารจ าหน่ายสุรา และไป
เพิม่ขึน้ทีห่อ้งหรอืพืน้ทีส่่วนตวัมากขึน้ แหล่งขอ้มลูยงัไดใ้หข้อ้มลูวา่ “กลุ่มนกัศกึษานี้แหละตวัด”ี 
ซึง่หมายถงึวา่นกัศกึษาในคณะต่างๆส่วนใหญ่แลว้มกัจะเคยทดลองสบูหรอืเป็นผูส้บูอยูใ่น
ปจัจุบนัและเป็นกลุ่มนกัศกึษามหาวทิยาลยัทีม่กัเป็นผูร้เิริม่ทดลองบารากู่กบัสารเสพตดิอื่นๆ
และท าใหพ้ฤตกิรรมนี้กระจายไปสู่กลุ่มวยัรุ่นอื่นๆตามมา แหล่งขอ้มลูกลา้ยนืยนัวา่นกัศกึษา
เกอืบครึง่ของแต่ละคณะตอ้งเคยสบูหรอืทดลองสบูรวมถงึยงัสบูอยูใ่นปจัจุบนั ทัง้ บารากู่ หรอื 
กญัชา 
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    บทท่ี 3 
         ระเบียบวิธีวิจยั 

 
การศกึษาในครัง้นี้เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) ผสานกบัการ

วจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีค่รบถ้วนใน ทุกๆ ดา้น ผูว้จิยั
ไดก้ าหนดระเบยีบวธิวีจิยั ดงัต่อไปนี้ 
 
3.1 ขอบเขตของพื้นท่ี 
 

พืน้ทีใ่นการศกึษาเลอืกจากพืน้ทีท่ ีม่คีวามส าคญัในเชงิการเป็นพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมาย 
(Target area) คอื มกีลุ่มผูบ้รโิภค บารากู่ และมแีหล่งจ าหน่าย /ใหบ้รกิาร บารากู่  โดยผูว้จิยั
ก าหนดพืน้ที่ๆ  มคีวามใกลเ้คยีงกนัไว ้4 พืน้ที ่ โดยขอสงวนนามสถานศกึษาทุกแห่ ง ขอสงวน
นามชื่อสถานทีทุ่กแห่ง ชื่อถนน ชื่อรา้นสุรา/ผบั บาร/์สถานบนัเทงิ ในพืน้ทีท่ ัง้ 4 ทีท่ าการส ารวจ
ทุกแห่ง โดยใชเ้ป็นนามสมมตทิัง้สิน้ ดงันี้ 
 

1) พืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยั A มรีา้นสุราประมาณ 18 รา้นในพืน้ทีป่ระมาณ 2 กโิลเมตร 
(วดัเป็นเสน้ตรงจากหน้ามหาวทิยาลยั โดยวดัจากรา้นแรกถงึรา้นสุดทา้ย ) โดยรา้นสุราในเขตนี้
เป็นรา้นขนาดเลก็ขนาด 1 คหูา ของอาคารพาณิชย ์รา้นแรกห่างจากมหาวทิยาลยั  ไม่เกนิ  500 
เมตร ซึง่ผดิกฎหมาย ซึง่รา้นนี้มบีรกิารบารากู่ ทัง้กลางวนั และกลางคนื  

 
  2) พืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยั  B  วทิยาเขต  X มรีา้นสุรา ประมาณ 6 รา้น ในพืน้ทีแ่บบ  
cluster ประมาณ 500 ตรม. (ไม่นบัรวม 2 รา้นสุดทา้ย เนื่องจากอยูห่่างจาก  Cluster แรกมาก ) 
โดยรา้นสุราใน เขตนี้เป็นรา้นขนาดใหญ่ มลีกัษณะเป็นสถานบนัเทงิเตม็รปูแบบ รา้นแรก ห่าง
จากมหาวทิยาลยั  ประมาณ 600 เมตร รา้นสุดทา้ยห่ างจากมหาวทิยาลยัป ระมาณ 1.30 
กโิลเมตร ปจัจุบนั ยา่นนี้ มรีา้นสุราขนาดใหญ่มาเปิดอกี 2 รา้น  
 

3) พืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยั C มรีา้นสุราประมาณ 15 รา้นในพืน้ทีป่ระมาณ 2 กโิลเมตร 
(วดัจากหน้าสถานศกึษาเป็นเสน้ตรง) 

 
4) พืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยั D มรีา้นสุราประมาณ 6 รา้น ในพืน้ที ่Cluster ประมาณ 500 

ตารางเมตร 
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ทัง้สีพ่ืน้ทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนัในแง่ 1) กลุ่มผูบ้รโิภคยาสบู บารากู่ รวมไปถงึบุหรี ่  เป็น

กลุ่มอายเุดยีวกนัคอืวยั 18-25 ปี  2) กลุ่มเป้าหมายมพีฤตกิรรมและค่านิยมเหมอืนกนั คอื เทีย่ว
รา้นสุรา ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์สบูบุหรี ่สบูบารากู่ และเสพสารประเภทอื่น 3) พืน้ทีม่ลีกัษณะ
เดยีวกนั  คอื เป็นแหล่งของสถานบรกิาร ทีใ่หบ้รกิารคลา้ยกนั  คอื เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุก
ประเภท บุหรี ่ บารากู่ และความบนัเทงิ  และเป็นสถานบนัเทงิ /รา้นสุรา /ผบั บารท์ีต่ ัง้อยูร่อบ
สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษาในรศัมตีัง้แต่ 300 เมตรไปจนถงึ 2 กโิลเมตร  4) แหล่งใหบ้รกิารมี
ความขดัต่อกฎหมายหลายประการคลา้ยกนั ไม่วา่จะเป็น  พ.ร.บ.ควบคุมยาสบู  หรอื พ .ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และ 5) แหล่งใหบ้รกิาร /ผูป้ระกอบการในแหล่งมพีฤตกิรรม
คลา้ยกนั คอื ประกอบการอยา่งขดัต่อกฎหมาย และดดัแปลง  หรอืปรบัการบรกิา รใหเ้ลีย่ง
กฎหมายมากทีสุ่ด  ไม่วา่จะเป็นการเปิดเกนิเวลา การจดัพืน้ทีส่บูบุหรี ่การอนุญาตใหส้บู
ผลติภณัฑย์าสบูในรา้น การใหบ้รกิารทีผ่ดิกฎหมาย เป็นตน้ 

 
3.2 การเลือกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา 
 

กลุ่มตวัอยา่งในทีน่ี้ แบ่งเป็น 2 ระดบัวยั  คอื กลุ่มที ่ 1 กลุ่มนกัศกึษาระ ดบัอุดมศกึษา 
และกลุ่มที ่ 2 กลุ่มนกัเรยีนมธัยมศกึษาและสายอาชพี ซึง่พบวา่ทัง้สองกลุ่มมพีฤตกิรรม
เหมอืนกนัคอื มพีฤตกิรรมเทีย่วรา้นสุรา  รอบสถานศกึษา มพีฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์มพีฤตกิรรมการสบูบุหรี ่และมพีฤตกิรรมการสบูบารากู่ / รูจ้กับารากู่ 

 
ทัง้นี้ เพื่อเป็นการศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบ การศกึษาในครัง้นี้จงึแบ่งประเภทของกลุ่ม

ตวัอยา่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 
1.กลุ่มตวัอยา่งประเภททีส่บูบารากู่ ในทีน่ี้ หมายรวมถงึ ผูท้ ีส่บูบุหรีเ่ป็นประจ า  และสบู

บาร ากู่ดว้ย  / ผูท้ีส่บูบุหรีเ่ป็นประจ าแต่เคยลอง บารากู่  ทัง้ในกลุ่มว ั ยอุดมศกึษาและวยั
มธัยมศกึษา 

2.กลุ่มตวัอยา่งประเภททีส่บูบุหรีอ่ยา่งเดยีว แต่ไม่เคยสบู บารากู่ หรอืไม่เคยลอง  ทัง้    
ในกลุ่มวยัอุดมศกึษา และวยัมธัยมศกึษา 

3.กลุ่มตวัอยา่งประเภททีไ่ม่สบูยาสบูชนิดใดๆ  เลย ทัง้ในกลุ่มวยัอุดมศกึษาและวยั
มธัยมศกึษา 
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3.3 การสุ่มตวัอย่างและขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
 
 การศกึษาในครัง้นี้ ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่ง ดงันี้ 
 

ขัน้ที ่1: ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็น (Probability sampling) ส าหรบัการ
เลอืกกลุ่มตวัอยา่งทัง้สามประเภทในล าดบัแรก ส าหรบัการเกบ็ขอ้มลูดว้ยเครื่องมอื  คอื
แบบสอบถาม  การเลอืก ใชก้ารสุ่มแบบใชค้วามน่าจะเป็นนัน้เนื่องจากกลุ่มตวัอยา่งมลีกัษณะ
ใกลเ้คยีงกนั คอื มสีถานะเป็นนกัเรยีนเหมอืนกนั อายรุะดบัเดยีวกนั การศกึษาระดบัเดยีวกนั 
และทุกหน่วยสามารถเป็นตวัแทนไดเ้หมอืนกนัและเท่ากนั  

 
ขัน้ที ่2: เลอืกใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ  Multi-stage sampling ในการคดัเลอืกกลุ่ม

ตวัอยา่ง จากกลุ่มประชากรระดบัอุดมศกึษา  และกลุ่มประชากรระดบัมธัยมศกึษา /สายอาชพี   
โดยเลอืกจากพืน้ทีเ่ป็นล าดบัแรก แบ่งเป็น กรุงเทพชัน้นอก และปรมิณฑล ตามสภาพปญัหา
จรงิทีพ่บแหล่งบรกิาร บารากู่ และตามสภาพปญัหาจรงิทีพ่บผูใ้ชบ้รกิารวา่มาจากสถานศึ กษา
แหล่งใด ล าดบัทีส่อง เลอืกจากเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ล าดบัทีส่าม เลอืกจากพืน้ทีต่ ัง้ของโรงเรยีน /
สถาบนัการศกึษา ทีอ่ยูใ่นเขตของปญัหา  คอื พืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั  A B C D ทีพ่บวา่มกีาร
แพร่กระจายของบารากู่  ล าดบัทีส่ ีเ่ลอืกจากขนาดของโรงเรยีน โดยอา้งองิจากขนาดของ
โรงเรยีนตามทีส่ านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานระบุไวว้า่ มสีามขนาด คอื ใหญ่ กลาง เลก็ เพื่อให้
มคีวามคละกนั  (ในส่วนของสถาบนัอุดมศกึษา จะเกบ็ขอ้มลูจากทัง้สีส่ถาบนัตามระบุไวใ้น
ตอนตน้ ซึง่เป็นสถาบนัในเขตปญัหา)   ล าดบัทีห่า้ เลอืกจากโรงเรยีนทีเ่ป็นสหศกึษา (ไม่เลอืก
โรงเ รยีนทีเ่ป็นนานาชาติ /คณะทีเ่ป็นนานาชาต ิเนื่องจากแบบสอบถามเป็นภาษาไทย และ
ผูเ้รยีนในโรงเรยีน/คณะทีเ่ป็นนานาชาตนิัน้มคีวามแตกต่างทางชาตพินัธุ์) และล าดบัสุดทา้ย  คอื 
การเลอืกผูต้อบ โดยใชว้ธิสีุ่มจากหมายเลขประจ าตวันกัเรยีนในหอ้งเรยีนแต่ละหอ้ง 
 
 ขนาดของกลุ่มตวัอย่ างนัน้ใชก้ารค านวณดว้ยสตูรทีร่ะดบัความเชื่อมัน่เท่ากบั  95% 
ความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 ค่าสดัส่วนในประชากร  (¶) เท่ากบั  0.5 โดยใชส้ตูรของ  
Yamane, T. ตามตารางดงัต่อไปนี้ 
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ตารางที ่3: การสุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ตูรของ Yamane, T. 
ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง 

100 80 4000 364 
300 172 8000 381 
500 223 10000 385 
700 255 70000 398 
1000 286 100000 399 
2000 334 ∞ 400 

ทีม่า: อา้งถงึใน สุวมิล ตริกานนท,์ 2549 
 
ดงันัน้ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีก่ าหนดไวข้ ัน้ตน้เท่ากบั  400 ราย (ตามตาราง) ทัง้นี้ ใน

การเกบ็ขอ้มลูจรงิ เพื่อใหเ้กนิจ านวนกลุ่มตวัอยา่งข ัน้ตน้และเพื่อใหค้วามคลาดเคลื่อนต ่า 
การศกึษาครัง้นี้ ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งไวท้ี ่ 500 รายเป็นอยา่งต ่า ในทางปฏบิตั ิ        
กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดท้ าการเกบ็ขอ้มลูจรงิในเชงิปรมิาณมทีัง้สิน้ 566 ราย 
 
เกณฑก์ารเลอืกกลุ่มตวัอยา่งในทีน่ี้ ใชเ้กณฑท์ีต่่างกนัสองแบบคอื  

 
1. เกณฑส์ าหรบัการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง เฉพาะเจาะจง ทีเ่ป็นผูส้บู บารากู่นัน้ ใชว้ธิกีาร

เลอืกแบบ  Purposive sampling เพิม่จ านวนไดด้ว้ยวธิกีาร  Snowball technique กลุ่มตวัอยา่ง
กลุ่มนี้ใชส้ าหรบัการเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพเท่านัน้  

 
2.  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทัว่ไป (ในทีน่ี้ หมายถงึ ผูท้ ีส่บูบุหรี/่ไม่สบูบุหรี/่สบูหรอืไม่สบูบารา

กู่/สบูทัง้บุหรีแ่ละบารากู่ ดว้ย) ใชเ้กณฑก์ารเลอืกแบบ Probability sampling ก าหนดจ านวน
เบือ้งตน้ไวท้ี ่500 ราย โดยใชส้ตูรการค านวณกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane, T. ระดบัความเชื่อมัน่
ทีร่อ้ยละ 95 ความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 ค่าสดัส่วนในประชากร  (¶) เท่ากบั  0.5 กลุ่ม
ตวัอยา่งกลุ่มนี้ใชส้ าหรบัการเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณเท่านัน้ มจี านวน 566 ราย 

 
3. กลุ่มตวัอยา่งเฉพาะเจาะจงทีเ่ป็นทัง้ผูไ้ม่สบูบารากู่และไม่สบูบุหรี ่ใชว้ธิกีารเลอืกแบบ 

Purposive sampling เพิม่จ านวนไดด้ว้ยวธิกีาร  Snowball technique กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มนี้ใช้
ส าหรบัการเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพเท่านัน้  
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ส่วนกลุ่มตวัอยา่งในเชงิคุณภาพนัน้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามกลุ่มเป้าหมาย ส าหรบัการ
เกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพ ในกลุ่มตวัอยา่งแต่ละช่วงชัน้ จะเกบ็ตวัอยา่งดงันี้ 

 
1.1 กลุ่มเยาวชนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (มธัยมศกึษาปีที ่3 ถงึปีที ่6) ชัน้ปีละ 1 

กลุ่ม โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มทีส่บูและกลุ่มทีไ่ม่สบู การหาผูท้ีส่บูบารากู่นัน้จะหาโดยใชว้ธิี  
Snowball technique หากจ านวนผูส้บูมมีาก กจ็ะเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในจ านวนนี้ 

 
1.2 กลุ่มนกัเรยีนสายอาชพี  (ปวช .1/2/3) โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มทีส่บูและกลุ่มทีไ่ม่สบู  

การหาผูท้ีส่บูบาระกู่นัน้จะหาโดยใชว้ธิี  Snowball technique หากจ านวนผูส้บูมมีาก กจ็ะเพิม่
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในจ านวนนี้ 

1.3 กลุ่มเยาวชนวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ระดบัอุดมศกึษาปีที ่1 ถงึ 4 โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มทีส่บู
และกลุ่มทีไ่ม่สบู การหาผูท้ีส่บูบาระกู่นัน้จะหาโดยใชว้ธิี Snowball technique หากจ านวนผูส้บู
มมีาก กจ็ะเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในจ านวนนี้ 
 
 จากการด าเนินการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งในการปฏบิตักิารจรงินัน้ เกบ็ขอ้มลูจาก
กลุ่มตวัอยา่งไดเ้กนิกวา่จ านวนทีต่ ัง้ไวใ้นเบือ้งตน้ ดงันี้ 
 

เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งรวมทัง้สิน้ 217 ราย  ในเชงิคุณภาพเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่งรวมทัง้สิน้ 566 ราย ในเชงิปรมิาณ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด คอื 783  ราย 
 
3.4 เครื่องมอืในการเกบ็ข้อมูล 
 

เกบ็ขอ้มลูทัง้หมด โดยใชเ้ครื่องมอืดงัต่อไปนี ้
 
1. แบบสอบถาม มขีอ้ค าถามปลายเปิดและปลายปิด  
2. การสมัภาษณ์ในระดบักลุ่ม (Focused group interview)   
3. การส ารวจอยา่งมโีครงสรา้ง (Structured survey) ดว้ยการส ารวจทัง้เชงิคุณภาพ  

และเชงิปรมิาณ เชงิคุณภาพ คอื ส ารวจปรากฏการณ์และพฤตกิรรมเชงิลกึ เชงิปรมิาณ คอื การ
ส ารวจปรมิาณแหล่งจ าหน่าย/ช่องทางการจดัจ าหน่าย  และการจดัท า Time mapping หมายถงึ
การส่งเสรมิการขายทีม่คีวามสมัพนัธก์บัเทศกาลและปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยั และการ
ประเมนิรายจ่ายของผูส้บู  



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่ 3 119 

 

119 

4. การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งในเชงิคุณภาพ ดว้ยเทคนิค Projective 
5. การสงัเกตการณ์อยา่งมสี่วนร่วมและอยา่งไม่มสี่วนร่วม ณ สถานที/่แหล่งจ าหน่ายบา

รากู่ 
6. การจดบนัทกึภาคสนามและการใช ้Reflective field note ซึง่จะเป็นการทบทวน field 

note และการท า field note group discussion จากบนัทกึภาคสนามเพื่อความถูกตอ้งและความ
กระจ่างต่อพฤตกิรรมหรอืเหตุการณ์ทีพ่บเจอและบนัทกึเป็นบนัทกึภาคสนามไว ้โดย  group 
discussion นี้จะใชก้ลุ่มตวัอยา่ง ในแต่ละช่วงชัน้อายุ ตามกลุ่มเป้าหมายและเป็นผูเ้กีย่วขอ้ งใน
เหตุการณ์หรอืทราบเรื่องนัน้เป็นกลุ่ม discuss โดยนกัวจิยัเป็นผูต้ ัง้ค าถามและสรุปผล 

7. การบนัทกึภาพ/เหตุการณ์/พฤตกิรรม และบนัทกึเสยีง 
8. การท า Home Visit หมายถงึ การไปส ารวจ ณ ทีพ่กัอาศยัหรอืสถานที่ๆ ผูส้บูใชส้บู

บารากู่ทีไ่ม่ใช่รา้นสุราหรอืสถานทีส่าธารณะ เพื่ อส ารวจการสบูบารากู่แบบเป็นส่วนตวัของ     
ผูส้บู 

 
3.5 กรอบในการศึกษา 
 
1. การส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง แบบสอบถามแบ่งเป็นสามส่วน ดงันี ้
 

1.1 การสบืส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ขอ้มลูทางดา้น
ประชากรศาสตร ์(Demographic) ขอ้มลูทางดา้นสงั คมเศรษฐกจิ (Socioeconomic) และขอ้มลู
ทางดา้น  Psychographic โดยใชค้ าถามประเภท  Check list เพื่อเป็นขอ้มลูทางดา้น
ประชากรศาสตรส์นบัสนุนพฤตกิรรม 

1.2 การส ารวจทศันคตขิองกลุ่มทีไ่ม่สบูบารากู่แต่สบูบุหรี ่เพื่อศกึษาความโน้มเอยีงต่อ
การพฒันาไปสบู บารากู่ และกลุ่มทีไ่ม่ สบูทัง้บุหรีแ่ละ บารากู่  ดว้ยแบบสอบถามมโีครงสรา้ง
ประเดน็หลกัในแบบสอบถามม ีดงันี้ 
 
กลุ่มท่ีสบูบหุรี่/บารากู่ 

1. อายทุีเ่ริม่สบู 
2. สนิคา้ทีผู่ส้บูนิยม เช่น ยีห่อ้ รสชาต ิราคา 
3. การส่งเสรมิการขาย 
4. เวลาทีใ่ชใ้นการสบู (สบูมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด) 
5. เวลา/ปรมิาณการสบูต่อ 1 วนั หรอืต่อ 1 สปัดาห ์
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6. การเขา้ถงึ 
7. เหตุผลในการลองครัง้แรก 
8. เหตุผลในการสบูครัง้ต่อมา 
9. ขอ้มลูเรื่องบารากู่ทีพ่บเหน็/ไดร้บั 
10. ทศันคตต่ิอบารากู่ 
11. ความอยากทดลองบารากู่ 
12. เปรยีบเทยีบบุหรีก่บับารากู่ในดา้นรสชาต ิราคา ผลต่อสุขภาพ ฯลฯ 
13. เพื่อนในกลุ่ม/คนรูจ้กัสบูบารากู่หรอืไม่  
14. จะเปลีย่นพฤตกิรรมไปสบูบารากู่แทนบุหรีห่รอืไม่ หรอืสบูทัง้สองอยา่ง 
15. ค่าใชจ้่าย 
16. เทศกาลทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น วนัหยดุ/ปิดภาคการศกึษา /รบัน้อง ฯลฯ มกีารสบูเพิม่ขึน้

หรอืไม่ 
17. ผูต้อบทราบเรื่องกฎหมายหา้มสบูบุหรี่ ในผบับารห์รอืไม่ คดิเหน็อยา่งไร และสิง่     

ทีพ่บเหน็ในทางปฏบิตัเิป็นอยา่งไร เช่น ยงัสบูอยู ่รา้นอนุญาตใหส้บู ฯลฯ 
18. ความเสีย่งต่อสุขภาพหรอืต่อสิง่อื่น เช่น ต่อการศกึษา 
19. Parental control มผีลหรอืไม่ บดิามารดาหา้มปรามหรอืไม่ 
20. สถานศกึษาหา้มปรามหรอืไม่ หรอืใหข้อ้มลูขา่วสารหรอืไม่ 
21. อื่นๆ 

 
กลุ่มท่ีไม่สบูบหุรี่ 

1. ทศันคตต่ิอบุหรี ่
2. ทศันคตต่ิอบารากู่ 
3. ทศันคตต่ิอผูส้บูบุหรี ่
4. ทศันคตต่ิอผูส้บูบารากู่ 
5. เหตุผลทีไ่ม่อยากลองสบูบุหรี ่
6. เหตุผลทีไ่ม่อยากลองบารากู่ 
7. ขอ้มลูบารากู่ทีไ่ดร้บั/รูจ้กั 
8. เพื่อน/คนรูจ้กัสบูบารากู่หรอืไม่ 
9. เหตุผลใดทีค่ดิวา่ วยัรุ่นผูอ้ื่นนิยมสบูบุหรี่/บารากู่ 
10. ถ้าเพื่อนตดิบารากู่ จะตกัเตอืน/แนะน าเพื่อนหรอืไม่ อยา่งไร 
11. เคยพบเหน็แหล่งจ าหน่ายบารากู่หรอืไม่  
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12. ภาครฐัควรด าเนินการอยา่งไร 
13. อื่นๆ 

 
2. การท า Focused group interview กบักลุ่มทีใ่ชบ้ารากู่โดยใชแ้นวค าถามแบบมโีครงสรา้งใน
การสมัภาษณ์ 
 
3. หวัขอ้และโครงสรา้งการสมัภาษณ์  เพื่อส ารวจขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการสบูบาร ากู่ของ
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่หวัขอ้ ต่อไปนี้ 

1. ทศันคตทิีม่ต่ีอบารากู่  
2. ความพงึพอใจทีม่ต่ีอการสบูบารากู่ 
3. วาระในการสบู  
4. อายทุีเ่ริม่สบู (age onset)  
5. ความทรงจ าทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการสบูเมื่อแรกเหน็  
6. ความเชื่อเชงิสงัคมในการสบู 
7. ความเชื่อส่วนบุคคล/เหตุผลทีร่องรบัการสบู 
8. ผลทีม่ต่ีอการสบู  
9. การเขา้ถงึยาสบู 
10. ค่าใชจ้่าย 
11. แหล่งทีใ่ชบ้รกิารสบู 
12. พฤตกิรรมประกอบการสบู เช่น ดื่มสุรา  
13. ผลต่อสุขภาพ 
14. การเปิดรบัขอ้มลูเรื่องบารากู่เป็นครัง้แรก  
15. ความเชื่อ/ทศันคตใินกลุ่มเพื่อนทีส่บูดว้ยกนั 
16. เหตุผลในการสบู 
17. อื่นๆ 

 
4. การส ารวจแหล่งจ าหน่าย  โดยเฉพาะในรา้นสุราขนาดเลก็รอบสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
ในเบือ้งตน้ พบวา่ มแีหล่งใหบ้รกิารบารากู่ในรา้นสุราขนาดเลก็รอบสถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา
ยา่นปรมิณฑลของกรุงเทพมหานคร ระบุไว ้ 4 พืน้ทีใ่นขอบเขตของการศกึษ าคอื พืน้ทีร่อบ
มหาวทิยาลยั  A  พืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยั  B พืน้ทีร่อบมหาวทิยาลยั  C และพื้ นทีร่อบ
มหาวทิยาลยั D โดยจะส ารวจรา้นสุราในบรเิวณนี้เป็นล าดบัแรก รวมทัง้ช่วงเวลาทีส่มัพนัธก์บั
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ปฏทินิการศกึษา (เช่น เปิดภาคเรยีน รบัน้อง ฯลฯ เป็นตน้ ) เพื่อดคูวามชุกทีอ่าจเพิม่ขึน้ 
ประมาณการค่าใชจ้่าย และส ารวจปญัหาทัง้เชงิสงัคมและกฎหมายทีเ่กดิขึน้ เช่น การทะเลาะ
ววิาท การมนึเมา การละเมดิกฎหมาย เช่น การเปิดบรกิารเกนิเวลา เป็นตน้ 
 
5. ส ารวจช่องทางการขายอื่นๆ เช่น อนิเทอรเ์นต การขายทางตรงในหอพกั  
 
6. ศกึษาวเิคราะหแ์ละส ารวจส่วนประสมทางการตลาด (4P) ของสนิคา้ยาสบูบารากู่ คอื 

1. Product ตวัผลติภณัฑ ์คุณลกัษณะของสนิคา้ ความโดดเด่นของสนิคา้ 
2. Price ราคา การตัง้ราคาและแรงจงูใจดา้นราคา 
3. Place ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. Promotion การส่งเสรมิการขาย การสื่อสาร 

 

3.6 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมอื 
 
 การศกึษาในครัง้นี้มกีารตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื ดงัต่อไปนี ้
 
 1. การน าเครื่องมอื (แบบสอบถาม ) ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  2 กลุ่ม จ านวน  20 
ราย 
 2. ตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา  (content validity) โดยใชผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน  3 ราย 
โดยใชส้ตูร item-objective congruence index หรอื IOC สตูรทีใ่ชค้ านวณคอื IOC =Σ r/n 
 3. ตรวจสอบความเทีย่ง  (reliability) โดยใชส้มัประสทิธ์  α ของ Cronbach ในการ
ประเมนิค่าความเทีย่งของเครื่องมอืวดัในส่วนทีเ่ป็นค าถามแบบ rating scale 
 4. หลงัจากตรวจสอบแลว้ จะน าเครื่องมอืไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายอกีหนึ่งครัง้ 
โดยทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 ราย คละเพศ โดยตรวจสอบในดา้นความเขา้ใจค าถาม
และค าทีใ่ชใ้นแต่ละค าถาม  
 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

วเิคราะหข์อ้มลูในเชงิปรมิาณและคุณภาพ วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยโปรแกรม  
SPSS เพื่อน าเสนอภาพรวมและการยอ่ยขอ้มลูเชงิประชากรศาสตร์ วเิคราะหข์อ้มลูเชิงคุณภาพ
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ตามกรอบการศกึษา ขา้งตน้ใน 3 ประเดน็คอื 1) เรื่องพฤตกิรรมการสู บ 2) ส่วนประสมทาง
การตลาดของบารากู่ และ 3) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง วเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติิ ทัง้สถติบิรรยายและ
สถติวิเิคราะหใ์นการอภปิรายผลเชงิปรมิาณ โดยจะใชก้ารทดสอบไคสแควร ์(Chi-Square Test) 
เพื่อวเิคราะหต์วัแปรเรื่องปจัจยัในดา้นแรงจงูใจในการส่งเสรมิการขายทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม เพื่อ
พยากรณ์ค่าของตวัแปรตาม 
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           บทท่ี 4 
            ผลการวิจยั 
  รายงานข้อมูลเชิงปริมาณ 

 
ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาแบบผสมผสาน (Mixed Research) ทัง้เชงิ

ปรมิาณ (Quantitative Research) และเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) และท าการส ารวจ
ดว้ยแบบสอบถาม ประเภทมโีครงสรา้ง เพื่อสบืส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
ขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตร ์ ( Demographic) ขอ้มลูทางดา้นสงัคมเศรษฐกจิ 
(Socioeconomic) และขอ้มลูทางดา้นจติวทิยา (Psychographic) เพื่อเป็นขอ้มลูทางดา้น
ประชากรศาสตรส์นบัสนุน การอธบิายพฤตกิรรมการบรโิภคยาสบูประเภท บารากู่ รวมทัง้การ
ส ารวจทศันคตขิองกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น ผูท้ ีส่บูบุหรี ่ไม่สบูบุหรี ่สบูหรอืไม่สบูบารากู่ และผู้ สบู
ทัง้บุหรีแ่ละบ ารากู่ดว้ย กลุ่มผูต้อบในทีน่ี้ใชเ้กณฑก์ารเลอืกแบบ Probability Sampling มี
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่หข้อ้มลูเชงิปรมิาณ จ านวนทัง้สิน้ 566 คน ทัง้นี้ ผูว้จิยัจะขอน าเสน อผล
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณในภาพรวมก่อนการน าเสนอเชงิคุณภาพ  

 
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและการหาค่าทางสถติใินการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใช้

โปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS for Windows (Statistical Pacckage for Social Science) โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

 
1. การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) 

ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชพ้รรณาขอ้มลูทัว่ไปของ
วยัรุ่นและเยาวชน พฤตกิรรมการใชส้ารทัว่ไป 

2. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั ทศั นคต ิพฤตกิรรมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการบรโิภค
ยาสบู บารากู่ และสารเสพตดิชนิดอื่นๆ โดยใชส้ถติไิค- สแควร ์ (Chi-Square) เพื่อวเิคราะหต์วั
แปร เรื่องปจัจยัในดา้นแรงจงูใจในการส่งเสรมิการขายทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม เพื่อพยากรณ์ค่า  
ของตวัแปรตาม โดยผูว้จิยัขอน าเสนผลการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามล าดบั ดงันี้ 
 
ส่วนที ่1 ขอ้มลูเชงิประชากร แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป  
ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรม  
ส่วนที ่3 ขอ้มลูเรื่องบารากู่  
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  3.1 ส าหรบัผูท้ ีส่บู/เคยทดลองสบูบารากู่ 
  3.2 ส าหรบัผูท้ ีรู่จ้กัแต่ไม่เคยทดลองสบูบารากู่ 
ส่วนที ่4 ขอ้มลูเกีย่วกบัทศันคตขิองบารากู่  

ส่วนที ่2 การทดสอบไคสแควร ์(Chi-Square Test)  
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเชิงประชากรศาสตร ์
 
1.1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

การส ารวจขอ้มลูวจิยัเชงิปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถาม เกณฑก์ารคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง
ซึง่เป็นผูต้อบแบบสอบถามเป็นเยาวชนและวยัรุ่น มจี านวนทัง้สิน้ 566 คน ผูว้จิยัจะขอน าเสนอ
ตามล าดบั เพศ อาย ุระดบัชัน้ทีก่ าลงัศกึษา เกรดเฉลีย่ รายได ้การพกัอาศยั อาชพีของบดิา 
มารดา   ลกัษณะของรายได ้การเขา้ร่วมกจิกรรม เวลาวา่ง และกจิกรรมยามวา่ง ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4  แสดงเพศของกลุ่มตวัอยา่ง ( X=1.56, S.D.= .497 ) 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 250 44.2 
หญงิ 316 55.8 
รวม 566 100.0 

 
จากตาราง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คอื เพศหญงิ จ านวน 316 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 55.8 และรองลงมา คอื เพศชาย จ านวน 250 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.2 ตามล าดบั  
 

ตารางท่ี5  แสดงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง ( X=18.23,S.D.= 2.39 ) 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

14 14 2.5 
15 68 12.0 
16 86 15.2 
17 74 13.1 
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18 65 11.5 
19 58 10.2 
20 101 17.8 
21 55 9.7 
22 25 4.4 
23 12 2.1 
24 6 1.1 
25 0 0 
26 2 0.4 
รวม 566 100.0 

 

พบวา่ เยาวชนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ20 ปี จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
17.8 รองลงมา คอื อาย ุ 16 ปี จ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.2 และอาย ุ 17 ปี จ านวน 74 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.1 ตามล าดบั นอกจากนี้ยงัพบวา่ มกีลุ่มช่วง อาย ุ26 ปี น้อยทีสุ่ด จ านวน 
2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.4 และ ไม่พบกลุม่ช่วงอาย ุ25 ปี  
 

ตารางท่ี6  แสดงระดบัชัน้ทีก่ าลงัศกึษา ( X=5.74,S.D.= 3.21 ) 
 

ระดบัชัน้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ม.4 64 11.3 
ม.5 91 16.1 
ม.6 49 8.7 

ปวช.1 25 4.4 
ปวช. 2 20 3.5 
ปวช. 3 17 3.0 

อุดมศกึษา 1 88 15.5 
อุดมศกึษา 2 24 4.2 
อุดมศกึษา 3 133 23.5 
อุดมศกึษา 4 55 9.7 

รวม 566 100 
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พบวา่ ระดบัชัน้ทีก่ าลงัศกึษาอยูข่องวยัรุ่นและเยาวชน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด 
คอื ระดบัอุดมศกึษาชัน้ปีที ่ 3 จ านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 รองลงมา คอื ชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายชัน้ปีที ่ 5 จ านวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.1 และสุดท้ าย คอื 
ระดบัอุดมศกึษาชัน้ปีที ่1 จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 7 แสดงเกรดเฉลีย่ ( X=4.79,S.D.= 2.17 ) 
 

เกรดเฉล่ีย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 1.50 14 2.5 
1.60-2.00 128 22.6 
2.10-2.50 75 13.3 
2.60-2.80 25 4.4 
2.90-3.00 24 4.2 
3.10-3.30 147 26.0 
3.40-3.50 108 19.1 

มากกว่า 3.50 45 8.0 
รวม 566 100.0 

 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัเกรดเฉลีย่อยูใ่นช่วง 3.10-3.30 มากทีสุ่ดจ านวน 147 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 26 รองลงมาในช่วง 1.60-2.00 จ านวน 128 คน      คดิเป็นรอ้ยละ 22.6 และ
ในช่วง 3.40-3.50 จ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.1 ตามล าดบั   
 

ตารางท่ี8 แสดงลกัษณะการพกัอาศยั ( X=3.26,S.D.= 1.47 ) 
  

ลกัษณะท่ีพกัอาศยั จ านวน (คน) ร้อยละ 

บา้นในหมู่บา้นจดัสรร 134 23.7 
หอพกัในสถานศกึษา 31 5.5 
บา้นพกั / หอพกัใกลสถานศกึษา 68 12.0 
บา้นพกัส่วนตวั 230 40.6 
บา้นพกั / หอพกัใกลส้ถานศกึษา 98 17.3 
อื่นๆ 5 0.9 
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รวม 566 100.0 
 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามพกัอาศยัเป็นแบบบา้นพกัส่วนตวัมากทีสุ่ด คอื จ านวน 230 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.6 รองลงมา คอื บา้นในหมู่บา้นจดัสรร จ านวน 134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
23.7 และ บา้นพกั / หอพกัใกลส้ถานศกึษา จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.3 ตามล าดบั และ
อื่นๆ รอ้ยละ 0.9 ซึง่คาดวา่เป็นกลุ่มตวัอยา่งทีอ่าศยัอยูก่บัเพื่อนหรอือาศยัอยูเ่พยีงล าพงั 
 
ตารางท่ี9 แสดงการพกัอาศยัอยูก่บับุคคลอื่น ( X=2.99,S.D.= 2.48 ) 
  

พกัอาศยัอยู่กบับคุคลใด จ านวน (คน) ร้อยละ 

พกัอาศยักบับดิา มารดา ทัง้ 2 คน 267 47.2 
พกัอาศยักบัเพื่อน 94 16.6 
พกัอาศยักบัแฟน 15 2.7 
พกัอาศยักบับดิาคนเดยีว 13 2.3 
พกัอาศยักบัญาต/ิผูป้กครองทีไ่ม่ใช่บดิา มารดา  42 7.4 
พกัอาศยักบัพีน้่อง 38 6.7 
อยูค่นเดยีว 71 12.5 
พกัอาศยักบัมารดาคนเดยีว 26 4.6 

รวม 566 100.0 
 

พบวา่ ลกัษณะการพกัอาศยัอยูก่บับุคคล อื่นของกลุ่มตวัอยา่งส่ วนใหญ่พกัอาศยัอยูก่บั
บดิา มารดา ทัง้ 2 คน มากทีสุ่ด จ านวน 267 คน คดิเป็น รอ้ยละ 47.2 รองลงมา  คอื พกัอาศยั
กบัเพื่อน จ านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.6 และพกัอาศยัอยูค่นเดยีว จ านวน 71 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 12.5 ตามล าดบั  

 
นอกจากนี้ยงั พบวา่ บุคคลทีก่ลุ่มตวัอยา่งพกัอาศยัอยูด่ว้ยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื  1) กลุ่ม

ทีอ่าศยัอยูก่บับุคคลทีเ่ป็นเครอืญาต ิรอ้ยละ 68.2 โดยอาศยัอยูก่บับดิามารดาทัง้ 2 คน มากทีสุ่ด 
รอ้ยละ 47.2 และ 2) กลุ่มทีอ่าศยัอยูก่บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่เครอืญาต ิรอ้ยละ 12.5 โดยอาศยัอยูก่บั
เพื่อนในลกัษณะของการเป็น Room Mate รอ้ยละ 16.6  
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ตารางท่ี10  แสดงอาชพีบดิา ( X=3.83,S.D.= 2.13 ) 
 

อาชีพบิดา จ านวน (คน) ร้อยละ 

รบัราชการ 120 21.2 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ 29 5.1 
ธุรกจิส่วนตวั 166 29.3 
เกษตรกร 23 4.1 
ท างานบรษิทั 55 9.7 
คา้ขาย 78 13.8 
รบัจา้ง 92 16.3 
ไม่ตอบ 3 0.5 

รวม 566 100.0 
 

พบวา่ อาชพีบดิาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คอื การ ประกอบธุรกจิส่วนตวั  มากทีสุ่ด 
จ านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.3 รองลงมา คอื รบัราชการ จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
21.2 และ อาชพีรบัจา้ง จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี11 แสดงอาชพีมารดา ( X= 4.80,S.D.= 2.36 ) 

อาชีพมารดา จ านวน (คน) ร้อยละ 

รบัราชการ 77 13.6 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ 5 0.9 
ธุรกจิส่วนตวั 151 26.7 
เกษตรกร 12 2.1 
ท างานบรษิทั 53 9.4 
คา้ขาย 112 19.8 
รบัจา้ง 52 9.2 
แม่บา้น ไม่ไดท้ างาน 99 17.5 
ไม่ตอบ 5 0.9 

รวม 566 100.0 
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พบวา่ ส่วนใหญ่อาชพีมารดา คอื  ประกอบธุรกจิส่วนตวั จ านวน 151 คน คดิเป็น รอ้ย
ละ 26.7 รองลงมา คอื ประกอบอาชพีคา้ขาย จ านวน 112 คน    คดิเป็น รอ้ยละ 19.8 และ เป็น
แม่บา้น (ไม่ไดป้ระกอบอาชพี ) จ านวน 99 คน คดิเป็น รอ้ยละ 17.5 นอกจากนี้ยงัพบ วา่การ
ประกอบอาชพีของบดิาและมารดามคีวามหลากหลายตามแต่ละครอบครวัทีม่คีวามแตกต่างกนั  
 
ตารางท่ี 12 แสดงรายไดเ้ฉลีย่/เดอืน ครอบครวั ของผูต้อบแบบสอบถาม  
( X= 54359.85,S.D.= 55946.33 ) 
 

รายได้เฉล่ีย จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกวา่ 20,000 บาท 82 14.4 
20,00-50,000 บาท 324 57.2 
50,001-100,000 บาท 124 22 
มากกวา่ 100,000 บาท 18 3.2 
ไม่ตอบ 18 3.2 

รวม 566 100 
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของครอบครวักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่      มรีายไดเ้ฉลีย่มากทีสุ่ดอยู่
ที ่20,000-50,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 57.2 รองลงมา คอื มรีายไดเ้ฉลีย่อยูท่ ี ่ 50,001-100,000 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 22 และมรีายไดเ้ฉลีย่น้อยกวา่ 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.4 ถอืวา่ 
ระดบัเศรษฐฐานะของกลุ่มตวัอยา่งโดยเฉลีย่อยูท่ ีร่ะดบัปานกลาง 
 
ตารางท่ี13  แสดงแหล่งทีม่าของรายได ้( X= 1.03,S.D.= 0.243 ) 
 

ท่ีมาของรายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

จากบดิา มารดา 528 93.3 
จากการท างาน 3 0.5 
จากญาต ิ/ ผูป้กครองทีไ่ม่ใช่บดิา มารดา 5 0.9 
จากทุนการศกึษา 1 0.2 
ไม่ตอบ 29 5.1 

รวม 566 100.0 
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พบวา่ แหล่งทีม่าของรายไดส้่วนใหญ่ไดร้บัจากบดิา มารดา มากทีสุ่ด จ านวน 528 คน 
เนื่องจากยงัอยูใ่นวยัเรยีน รองลงมา คอื รายไดท้ีม่าจากการท างาน จ านวน  49 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 8.66 และ รายไดม้าจากญาต ิ/ ผูป้กครองทีไ่ม่ใช่บดิา มารดา  
 
ตารางท่ี14  แสดงลกัษณะของรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม  
 

ลกัษณะของรายได้ / วนั จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกวา่ 100 บาท               123 21.7 
100-200 บาท               328 57.9 
201-300 บาท                   77 13.6 
มากกวา่ 300 บาท                38 6.8 
รวม ( X= 169.52,S.D.= 136.62 ) 566 100 

ลกัษณะของรายได้ / สปัดาห์  

น้อยกวา่ 1,000 บาท 187 33.1 
1,000-2,000 บาท 336 59.4 
มากกวา่ 2,000 บาท 43 7.5 
รวม ( X= 1138.82,S.D.= 752.88 ) 566 100 

ลกัษณะของรายได้ / เดือน  

น้อยกวา่ 3,000 บาท 72 12.7 
3,000-6,000 บาท 235 41.5 
6,001-9,000 บาท 80 14.1 
9,001-12,000 บาท 105 18.7 
มากกวา่ 12,000 บาท 74 13.0 
รวม (X= 7577.76,S.D.= 5146.18) 566 100 
 

กลุ่มตวัอยา่งมลีกัษณะของการไดร้บัค่าใชจ้่ายจากผูป้กครองอยูด่ว้ยกนั 3 ลกัษณะ คอื 
1) แบบรายวนั 2) แบบรายสปัดาห ์และ 3) แบบรายเดอืน โดยเรยีงตามล าดบักลุ่มตวัอยา่งทีม่ี
ลกัษณะของการไดร้บัค่าใชจ้่ายไดด้งันี้ 

1. กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้บัค่าใชจ้่ายแบบรายวนั โดยได้รบัค่าใชจ้่ายรายวนั ส่วนใหญ่ไดร้บั
วนัละ 100-200 บาท  
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2. กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้บัค่าใชจ้่ายแบบรายสปัดาห ์โดย ส่วนใหญ่ ไดร้บัค่าใชจ้่าย ราย
สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1,000-2,000 บาท  

3. กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดร้บัค่าใชจ้่ายแบบรายเดอืน โดยส่วนใหญ่ไดร้บัค่าใชจ้่าย รายเดอืน 
เดอืนละ 3,000-6,000 บาท  
 
ตารางท่ี15   แสดงการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัสถานศกึษา (X= 2.13,S.D.= 0.63) 
 

การเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เขา้ร่วมเลย 80 14.1 
เขา้ร่วม แต่น้อยครัง้มาก 333 58.9 
เขา้ร่วมบ่อยครัง้ 153 27.0 

รวม  566 100 
 

การเขา้ร่วมกจิกรรมกบัสถานศกึษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จ านวน 333 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 58.9 มกีารเขา้ร่วมกจิกรรมแต่น้อยครัง้มาก รองลงมา คอื ผู้เขา้ร่วมบ่อยครัง้ จ านวน 
153 คดิเป็นรอ้ยละ 27 และ การไม่เขา้ร่วมกจิกรรมกบัสถานศกึษาเลย จ านวน 80 คดิเป็นรอ้ย
ละ 14.1 ตามล าดบั  
 

ตารางท่ี 16 แสดง ความถี่ /ความบ่อยในการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัสถานศกึษาของผูต้อบ
แบบสอบถาม (X= 1.93,S.D.= 0.91) 
 

การเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกวา่ 1 วนั / สปัดาห ์ 244 43 
2-3 วนั / สปัดาห ์ 104 18.5 
มากกวา่ 3 วนั / สปัดาห ์ 199 35.2 
ไม่ตอบ 16 2.8 
อื่นๆ 3 0.5 

รวม  566 100 
 

พบวา่ ความถี่/ ความบ่อยในการเขา้ร่วมกจิกรรมกบัสถานศกึษาของกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ ใชเ้วลาท ากจิกรรมน้อยกวา่ 1 วนั / สปัดาห ์ 
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ตารางท่ี17  แสดงเวลาวา่งหลงัเลกิเรยีน วนัจนัทร์-วนัศุกร ์       (X= 2.36,S.D.= 0.96) 
 

เวลาว่างหลงัเลิกเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกวา่ 3 ช.ม. 107 19.0 
มากกวา่ 3 ช.ม. 231 41.0 
มากกวา่ 5 ช.ม. 139 24.7 
มากกวา่ 7 ช.ม. ขึน้ไป 86 15.3 
ไม่ตอบ 3 0.5 

รวม  566 100 
 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มเีวล าวา่งหลงัเลกิเรยีนในวนัจนัทร์- วนัศุกร ์คอื มเีวลาวา่ง
มากกวา่ 3 ชัว่โมง มากทีสุ่ด จ านวน 231 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41 รองลงมา คอื มเีวลาวา่ง
มากกวา่ 5 ชัว่โมง จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.7 และ มเีวลาวา่งน้อยกวา่ 3 ชัว่โมง 
จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19 ตามล าดบั  
 

ตารางท่ี18  แสดงการใชเ้วลาวา่งส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม 

  
 

กิจกรรมยามว่าง รวม (คน) 
(ร้อยละ) 

มากท่ีสดุ (คน) 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(คน) 

(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสดุ (คน) 
(ร้อยละ) 

ทบทวนบทเรยีน 

(X= 2.21,S.D.= 0.82) 
187 

(33.0) 
47 

(25.1) 
54 

(28.9) 
86 

(46.0) 
เล่นกฬีา 
(X= 2.01,S.D.= 0.84) 

154 
(27.2) 

54 
(35.1) 

45 
(29.2) 

55 
(35.7) 

สงัสรรคก์บัเพื่อน 
(X= 2.01,S.D.= 0.75) 

144 
(25.4) 

39 
(27.1) 

64 
(44.4) 

41 
(28.5) 

ซือ้ของ 
(X= 2.25,S.D.= 0.74) 

102 
(18.0) 

18 
(17.6) 

40 
(39.2) 

44 
(43.1) 

เทีย่ว 
(X= 2.40,S.D.= 0.70) 

126 
(22.3) 

16 
(12.7) 

44 
(34.9) 

66 
(52.4) 

เล่นเกมอนิเตอรเ์น็ต 354 194 92 68 
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(X= 1.64,S.D.= 0.75) (62.5) (54.8) (26.0) (19.2) 
นัง่รา้นเหลา้ 
(X= 2.26,S.D.= 0.79) 

34 
(6.0) 

7 
(20.6) 

11 
(32.4) 

16 
(47.1) 

อยูบ่า้นกบัพ่อ แม่ 
(X= 1.78,S.D.= 0.82) 

208 
(36.7) 

97 
(46.6) 

60 
(28.8) 

51 
(24.5) 

อ่านหนงัสอื 
(X= 2.23,S.D.= 0.72) 

141 
(24.9) 

24 
(17.0) 

61 
(43.3) 

56 
(39.7) 

คุยอยูก่บัเพื่อน 
(X= 2.05,S.D.= 0.79) 

220 
(38.9) 

63 
(28.6) 

82 
(37.3) 

75 
(34.1) 

อื่นๆ 
(X= 1.77,S.D.= 0.90) 

26 
(4.6) 

14 
(53.8) 

4 
(15.4) 

8 
(30.8) 

 
จากตาราง สามารถเรยีงล าดบัไดด้งันี้ วา่ กจิกรรมยามวา่งทีก่ลุ่มตวัอยา่งชอบใชเ้วลา

วา่งมากทีสุ่ด  คอื การเล่นเกม  / อนิเตอรเ์น็ ต นอกจากนี้ ยงัพบวา่ กจิกรรมที่ กลุ่มตวัอยา่ง ท า
น้อยทีสุ่ด คอื การทบทวนบทเรยีน  
 
 

ข้อสรปุจากข้อมลูเชิงประชากรศาสตร ์

 
 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่นจ านวน 566 ราย คละเพศ มกีลุ่ม
ตวัอยา่งเพศชายจ านวน 250 รายและหญงิ 316 ราย อายตุัง้แต่ 14-26 ปี ศกึษาในระดบัตัง้แต่
ชัน้มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา ไปจนถงึอุดมศกึษา อายทุีน้่อยทีสุ่ดคอื 14 ปี เป็นผูท้ ีก่ าลงัศกึษาใน
ระดบัมธัยมศกึษาชัน้มธัยมปีที4่ อายทุีม่ากทีสุ่ดคอื 26 ปี ก าลงัศกึษาในระดบัอุดมศกึษาและ
เป็นผูท้ ีย่งัไม่สามารถเรยีนจบตามก าหนดไดจ้งึมอีายมุาก กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พกัอาศยักบั
บดิามารดา มบีางส่วน คอื รอ้ยละ 34.8 ทีอ่าศยัทีห่อพกั ซึง่พบวา่ เป็นกลุ่มอุดมศกึษา กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัคงพึง่พารายไดจ้ากผูป้กครอง มเีพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ทีส่ามารถหารายได้
เอง ไม่วา่จะในระดบัการศกึษาใด รายไดท้ีไ่ดร้บัมที ัง้รายเดอืน รายวนัและรายสปัดาห ์รายไดท้ี่
ไดร้บัถอืวา่เป็นรายไดร้ะดบัปานกลาง คอื เฉลีย่เดอืนละ 2000-6000 บาท ระดบัเศรษฐฐานะ
ของครอบครวัอยูใ่นระดบัปานกลาง อาชพีส่วนใหญ่ของบดิามารดาคอื ท าธุรกจิ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มเีวลาวา่งมากในหนึ่งวนัคอืมเีวลาวา่งมากกวา่ 3 ชัว่โมงขึน้ไป แต่ใชเ้วลาวา่งกบัการ
เล่นเกมและเล่นอนิเตอรเ์นตมากทีสุ่ด และใชเ้วลาวา่งกบัการเรยีนน้อยทีสุ่ด ส่วนการท ากจิกรรม
ในสถานศกึษานัน้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่นิยมใชเ้วลาวา่งกบัการท ากจิกรรม /ชมรม
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ต่างๆในสถานศกึษา แต่ใชเ้วลาวา่งกบักลุ่มเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ รวมทัง้ พบวา่ มกีารใชเ้วลาวา่ง
ในการไปรา้นสุรารอบสถานศกึษาอกีดว้ย ซึง่ประเดน็การใชเ้วลาวา่งนัน้สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรม
การสบูบารากู่ในรา้นสุรารอบสถานศกึษา รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการสบูบารากู่กม็คีวามสมัพนัธก์บั
รายไดท้ีไ่ดร้บั เนื่องจากการสบูบารากู่สามารถจ่ายร่วมกบัเพื่อนหลายคนไดใ้นเวลาเดยีวกนั ท า
ใหถ้งึมรีายไดน้้อยกย็งัสามารถสบูได ้
 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้สารทัว่ไป 
 

ตารางท่ี 19  สารเสพตดิทีก่ลุ่มตวัอยา่งบรโิภค *N = 566 
  

สารต่างๆ ท่ีรู้จกั 

ระดบัชัน้ บหุรี่ 
 

บหุรี่    
ชูรส 

 

ยาอ ี
 

บารากู่ 
 

กญัชา 
 

ยามา้ 
 

เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์

ยาไอซ ์

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ม.4  11 

 
5 0 4 0 0 19 0 

ม.5 18 
 

21 0 15 3 0 45 0 

ม.6 13 
 

10 0 7 0 0 16 0 

ปวช.1 11 
 

3 0 8 0 0 15 0 

ปวช.2 8 
 

2 0 11 3 2 15 0 

ปวช.3 8 
 

2 0 6 4 1 10 0 

อุดมศกึษา1 52 
 

18 3 28 18 5 65 4 

อุดมศกึษา2 13 
 

7 1 9 3 7 13 1 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่                                                       บทที่ 4.1    

136 

136 

อุดมศกึษา3 70 
 

15 3 79 25 2 100 6 

อุดมศกึษา4 29 
 

17 1 25 11 2 43 2 

รวม 
ร้อยละ 

233/N566 
=41% 

100/566 
18% 

8/566 
1.4% 

192/566 
34% 

67/566 
12% 

19/566 
3.4% 

341/566 
60.2% 

13/566 
2.3% 

 
กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดรูจ้กัสารต่างๆ ดงักล่ าวขา้งตน้  บุหรี ่เป็นสารทีก่ลุ่มตวัอยา่งรูจ้กั

มากทีสุ่ด พฤตกิรรมการใชส้ารดงักล่าวขา้งตน้ เรยีงตามล าดบั1-5 ดงันี้ 
 
1 สารทีเ่สพมากทีสุ่ดเป็นล าดบัทีห่นึ่งคอื เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์รอ้ยละ 60.2 
2 รองลงมาคอื บุหรี ่จ านวน 233 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 41 
3 บารากู่ จ านวน 192 ราย รอ้ยละ 34 
4 บุหรีช่รูส จ านวน 100 ราย รอ้ยละ 18 
5 กญัชา จ านวน 67 ราย รอ้ยละ 12 

 
กลุ่มตวัอยา่ง มพีฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิเหล่านี้มากกวา่สารเสพตดิผดิกฎหมาย

ประเภท  club drug  เช่น การใชย้าอมีผีูใ้ชเ้พยีงรอ้ยละ 1.4  เป็นตน้  เหตุผลส่วนหนึ่ง
เนื่องมาจากสารเหล่ านี้ รวมไปถงึกญัชา หาง่ายกวา่สารเสพตดิประเภท  club drug รวมทัง้มี
ราคาถูกกวา่ ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งวติกกงัวล และสามารถสบู /ใช ้ไดโ้ดยเปิดเผยเสรี   และเหตุผลอกีส่วน
หนึ่งในการใชก้ญัชาทีม่ถีงึรอ้ยละ 12 คอื ความนิยมน ากญัชามาผสมกบัสารอื่นๆ  ทีใ่ชป้ระจ า 
เช่น บุหรี ่บารากู่  นอกจากนี้ กญัชา เป็นสารเสพตดิผดิกฎหมายทีห่าง่ายกวา่สารผดิกฎหมาย
ประเภทอื่น รวมทัง้มรีาคาถูกกวา่ 
 
ตารางท่ี20  การรบัรูเ้รื่องบารากู่ในดา้นยาสบู  
 

ทราบว่าบารากู่เป็นยาสบูชนิดหน่ึง 

ระดบัชัน้ ทราบ ร้อยละ ไม่ทราบ ร้อยละ 

ม.4  6 2.1 57 20.1 
ม.5 21 7.4 70 24.7 
ม.6 10 3.5 39 13.8 
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ปวช.1 10 3.5 15 5.3 
ปวช.2 18 6.4 2 0.7 
ปวช.3 8 2.8 9 3.2 
อุดมศกึษา ปี1 61 21.5 27 9.5 
อุดมศกึษา ปี2 14 4.9 9 3.2 
อุดมศกึษา ปี3 101 35.7 32 11.3 
อุดมศกึษา ปี4 34 12 21 7.4 

รวม 283 100.0 281 100.0 
 
การรบัรูเ้รื่องบารากู่ในดา้นยาสบู กลุ่มตวัอยา่งครึง่หนึ่ง จ านวน 283 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 

50.2 ทราบวา่บารากู่เป็นยาสบูชนิดหนึ่ง โดยกลุ่มตวัอยา่งในระดบัอุดมศกึษา ปี 3 มกีารรบัรู้
ขอ้มลูในเรื่องนี้มากทีสุ่ด จ านวน 101 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 35.7ส่วนกลุ่มตวัอยา่งอกีเกอืบ
ครึง่หนึ่งทีไ่ม่ทราบวา่บารากู่เป็นยาสบู จ านวน 281 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 49.8 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 21  แหล่งขอ้มลูทีท่ าใหร้บัรูเ้รื่องบารากู่ (X= 4.01,S.D.= 2.0) 
  

แหล่งข้อมลูท่ีท าให้รู้จกับารากู่ 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน 55 20.1 
รุ่นพีรุ่่นน้อง 4 1.5 
ญาตพิีน้่อง 14 5.1 
รา้นเหลา้ 127 46.5 
รา้นเหลา้ป ัน่ 10 3.7 
รา้นขายเฉพาะ 17 6.2 
รา้นคา้ทัว่ไป 41 15.0 
รา้นเหลา้แถวมหาวทิยาลยั 1 0.4 
รา้นขายส่ง 4 1.5 
ไม่ตอบ 293 51.8 

รวม 273 100.0 
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พบวา่ การพบเหน็หรอื การรูจ้กับารากู่จากแ หล่งขอ้มลูต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่  ไดแ้ก่  การรู้จกับารากู่หรอืเคยเหน็จากรา้นจ าหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์ากทีสุ่ด   
จ านวน 127 ราย คดิเป็น รอ้ยละ 46.5 รองลงมาคอื  รูจ้กัจากค าบอกเล่าของเพื่อน จ านวน 55 
ราย คดิเป็นรอ้ยละ 20.1และ พบเหน็หรอืรูจ้กับารากู่จากรา้นคา้ทัว่ไป จ านวน 14 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 15 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 22 แหล่งขอ้มลูทีท่ าใหรู้จ้กับุหรี ่(X= 5.24,S.D.= 2.31) 
 

แหล่งข้อมลูท่ีท าให้รู้จกับหุรี ่

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน 75 16.3 
ญาตพิีน้่อง 27 5.9 
รา้นเหลา้ 81 17.6 
รา้นเหลา้ป ัน่ 1 0.2 
รา้นขายเฉพาะ 7 1.5 
รา้นคา้ทัว่ไป 267 47.2 
รา้นขายส่ง 1 0.3 
ไม่ตอบ 107 18.9 

รวม 459 100.0 
 

พบวา่ การพบเหน็หรอืการรูจ้กับุหรีจ่ากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ไดแ้ก่ การรูจ้กับุหรีห่รอืเคยเหน็จากรา้นคา้ทัว่ไปมากทีสุ่ด  จ านวน 267 ราย คดิเป็นรอ้ย
ละ 47.2 รองลงมาคอื รูจ้กัหรอืเคยเหน็จากรา้นเหลา้  จ านวน 81 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 และ 
พบเหน็หรอืรูจ้กับุหรีจ่ากเพื่อน จ านวน 75 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 23 แหล่งขอ้มลูทีท่ าใหรู้จ้กับุหรีช่รูส (X= 4.85,S.D.= 2.36) 
 

แหล่งข้อมลูท่ีท าให้รู้จกับหุรี่ชูรส 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน 20 6.6 
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ญาตพิีน้่อง 3 1.9 
รา้นเหลา้ 37 11.3 
รา้นขายเฉพาะ 6 14.2 
รา้นคา้ทัว่ไป 40 57.5 
รา้นขายส่ง 5 6.6 
ไม่ตอบ 455 80.4 

รวม 111 100.0 
 

พบวา่ แหล่งขอ้มลูทีท่ าใหรู้จ้กับุหรีช่รูส การพบเหน็หรอื การรูจ้กับุหรีช่รูส จาก
แหล่งขอ้มลูต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การรู้ จกับุหรีช่รูสหรอืเคยเหน็จาก
รา้นคา้ทัว่ไป มากทีสุ่ด  จ านวน 40 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 57.5 รองลงมา  คอื รูจ้กัรา้นเหลา้  
จ านวน 37 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 11.3 และ พบเหน็หรอืรูจ้กัจาก เพื่อน จ านวน 20 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 6.6 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 24 สถานทีจ่ าหน่ายบารากู ่(X= 5.0,S.D.= 1.71) 
   
 

สถานท่ีจ าหน่ายบารากู่ 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน 8 3.3 
รุ่นพีรุ่่นน้อง 1 0.4 
ญาตพิีน้่อง 3 1.2 
รา้นเหลา้ 139 56.7 
รา้นเหลา้ป ัน่ 6 2.4 
รา้นขายเฉพาะ 19 7.8 
รา้นคา้ทัว่ไป 58 23.7 
รา้นขายส่ง 11 4.5 

รวม 245 43.3 
ไม่ตอบ 321 56.7 

รวม 566 100.0 
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การรูจ้กัแหล่งสถานทีจ่ าหน่ายบารากู่ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่      กลุ่มตวัอยา่งทราบวา่ 
มบีารากู่จ าหน่ายในรา้นจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ จ านวน 139 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 56.7 
รองลงมาคอื รา้นคา้ทัว่ไป จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.7 และรู้ จกัจากรา้นค้ าขายส่ง 
จ านวน 11 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 25 สถานทีจ่ าหน่ายบุหรี ่(X= 6.84,S.D.= 0.75) 
  
  

สถานท่ีจ าหน่ายบหุรี่ 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน 2 0.4 
รุ่นพีรุ่่นน้อง 1 0.2 
ญาตพิีน้่อง 2 0.4 
รา้นเหลา้ 15 3.1 
รา้นเหลา้ป ัน่ 1 0.2 
รา้นขายเฉพาะ 6 1.2 
รา้นคา้ทัว่ไป 457 94.4 

รวม 484 85.5 
ไม่ตอบ 82 14.5 

รวม 566 100.0 
 
การรูจ้กัแหล่งสถานทีจ่ าหน่ายบุหรี่ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทราบ

วา่ มบุีหรีจ่ าหน่ายในรา้นคา้ทัว่ไป มากทีสุ่ด จ านวน 457 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 94.4 รองลงมา คอื 
รา้นจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จ านวน 15 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 3.1 และรู้ จกัจากรา้ นคา้
เฉพาะ จ านวน 6 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 1.2 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 26 สถานทีจ่ าหน่ายบุหรีช่รูส (X= 6.11,S.D.= 1.90) 
  

สถานท่ีจ าหน่ายบหุรี่ชูรส 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

เพื่อน 7 6.6 
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รุ่นพีรุ่่นน้อง 1 .9 
ญาตพิีน้่อง 2 1.9 
รา้นเหลา้ 12 11.3 
รา้นเหลา้ป ัน่ 1 .9 
รา้นขายเฉพาะ 15 14.2 
รา้นคา้ทัว่ไป 61 57.5 
รา้นขายส่ง 7 6.6 

รวม 106 18.7 
ไม่ตอบ 460 81.3 

รวม 566 100.0 
 
การรูจ้กัแหล่งสถานทีจ่ าหน่ายบุหรีช่รูสของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

ทราบวา่ มบุีหรี่ ชรูสจ าหน่ายในรา้น คา้ทัว่ไป  มากทีสุ่ด จ านวน 61 ราย คดิเป็น  รอ้ยละ 57.5 
รองลงมา คอื รูจ้กัจากรา้นคา้เฉพาะ จ านวน 15 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 14.2          และ รูจ้กัจาก
รา้นจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์จ านวน 12 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 11.3 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 27 การจ าหน่ายผลติภณัฑย์าสบูใหแ้ก่เยาวชนอายตุ ่ากวา่ 18 ปี *N = 566 
 

ระดบัชัน้ เคยได้ซ้ือบา
รากู่จากผู้ค้า 

 

ร้อยละ เคยได้ซ้ือ
บหุรี่จาก
ผู้ค้า 

 

ร้อยละ เคยได้ซ้ือบหุรี่
ชูรสจากผู้ค้า 

 

ร้อยละ 

ม.4  3 1.4 19 5.7 5 2.7 
ม.5 20 9.1 59 17.8 37 19.7 
ม.6 4 1.8 24 7.2 13 6.9 
ปวช.1 12 5.5 18 5.4 6 3.2 
ปวช.2 8 3.6 11 3.3 8 4.3 
ปวช.3 11 5.0 14 4.2 27 14.4 
อุดมศกึษา1 50 22.8 60 18.1 30 15.0 
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อุดมศกึษา2 12 5.5 12 3.6 5 2.7 
อุดมศกึษา3 70 31.0 76 22.9 52 27.7 
อุดมศกึษา4 29 13.2 39 11.7 25 13.3 

รวม 219 100.0 332 100.0 188 100.0 
 
ตารางท่ี 28 ความสามารถในการหาซือ้ผลติภณัฑย์าสบูในกลุ่มเยาวชนอายตุ ่ากวา่ 18 ปี  
  
 

สามารถซ้ือบารากู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ซือ้ได ้ 219 38.7 
ซือ้ไม่ได ้ 257 45.4 
รวม (X= 1.54,S.D.= 0.50) 477 84.3 

ไม่ตอบ 89 15.7 
รวม 566 100.0 

สามารถซ้ือบหุรี่  

ซือ้ได ้ 332 61 
ซือ้ไม่ได ้ 210 38.6 
รวม (X= 1.39,S.D.= 0.5) 544 96.1 

ไม่ตอบ 22 3.9 
รวม 566 100.0 

สามารถซ้ือบหุรี่ชูรส  

ซือ้ได ้ 188 40.3 
ซือ้ไม่ได ้ 277 59.3 

รวม (X= 1.6,S.D.= 0.5) 467 82.5 
ไม่ตอบ 99 17.5 

รวม 566 100.0 
 

 
พบวา่ การจ าหน่ายสารประเภท บารากู่ บุหรี ่และบุหรีช่รูส ใหก้บัเยาวชนอายตุ ่ากวา่ 

18 ปีนัน้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ครึง่หนึ่งสามารถซือ้บุหรีไ่ดม้ากทีสุ่ด   คอื จ านวน 332 
ราย คดิเป็นรอ้ยละ 61 รองลงมา คอื บารากู่ จ านวน 219 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 38.7 และบุหรีช่รูส 
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จ านวน 188 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 40.3 นอกจากนี้ยงัพบวา่ กลุ่มระดบัการศกึษา ที่สามารถซือ้ หา
บารากู่ บุหรีช่รูส และบุหรี่ ไดม้ากทีสุ่ด คอื กลุ่ม อุดมศกึษา  ในทุกระดบัชัน้ปี ในส่วนการซือ้หา
บุหรีแ่ละบุหรีช่รูสนัน้ นอกเหนือจากกลุ่มอุดมศกึษาทีพ่บวา่มคีวามสามารถในการซือ้หาไดม้าก
ทีสุ่ดแลว้นัน้ ยงัพบวา่ กลุ่มมธัยมปลาย ยงัเป็นกลุ่มทีส่ามารถซือ้หาบุหรีไ่ดม้ากเช่นเดยีวกนั 
รองจากกลุ่มอุดมศกึษา  คอื ชัน้มธัยม ศกึษาชัน้ปีที ่ 5 จ านวน 59 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 17.8 
ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 29 วยัรุ่นมคีวามคดิอยา่งไรต่อผลติภณัฑย์าสบู *N = 566 

 

ความคิดเหน็ต่อผลิตภณัฑ์ยาสบู จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เป็นสารทีว่ยัรุ่นชอบลองหรอืรูจ้กั 
(X= 1.1,S.D.= 0.3) 

481 89.7 
 

เป็นสารทีม่บีรกิารหรอืจ าหน่ายแก่วยัรุ่น 
(X= 1.39,S.D.= 0.49) 

308 61.2 

เป็นสารทีม่บีรกิารหรอืจ าหน่ายในสถานที่ๆ  วยัรุ่นนิยมไป 
(X= 1.26,S.D.= 10.44) 

378 74.3 

เป็นสารทีม่บีรกิารหรอืจ าหน่ายเกอืบทุกประเภทในสถานทีเ่ดยีว 
วยัรุ่นสามารถซือ้สารเหล่านี้ไดทุ้กอยา่งในที่ๆ  เดยีว 
(X= 1.53,S.D.= 0.49) 

223 46.8 

อนืๆ 
(X= 1.75,S.D.= 0.45) 

15 25.0 

 
กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่จ านวน 481 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 89.7 เหน็วา่ผลติภณัฑย์าสบูเป็น

สิง่ที่วยัรุ่นชอบทดลองหรอืรูจ้กัมากทีสุ่ด รองลงมา  จ านวน 378 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 74.3 
คดิเหน็วา่ ผลติภณัฑย์าสบูเป็นสนิคา้ทีม่บีรกิารหรอืจ าหน่ายในสถานที่ๆ  วยัรุ่นนิยมไป  จ านวน 
308 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 61.2 คดิเหน็วา่เป็นสนิคา้ทีม่บีรกิารหรอืจ าหน่ายแก่วยัรุ่นโดยเฉพาะ 
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ตารางท่ี 30 การใชส้าร / ทดลองใชข้องกลุ่มตวัอยา่ง *N = 566 
 
 

อายกุารเร่ิมใช้สาร 

อาย ุ บารากู่ 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ บหุรี่ 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ์
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 

10 1 1.0 1 0.5 2 0.7 

11 1 1.0 0 0 1 0.4 

12 0 0 6 3.2 24 8.5 

13 1 1.0 12 6.3 41 14.5 

14 0 0 14 7.4 22 7.8 

15 9 8.6 44 23.3 67 23.8 

16 2 1.9 17 9.0 22 7.8 

17 1 1.0 18 9.5 29 10.3 

18 32 30.5 45 23.8 47 16.7 

19 10 9.5 0 13.8 13 4.6 

20 24 22.9 26 2.1 13 4.6 

21 9 8.6 4 2.1 0 0 

22 9 4.8 0 0 0 0 

23 5 4.8 0 0 0 0 

24 1 1.0 0 0 0 0 

รวม 105 18.6 189 33.4 282 49.8 
ไม่ตอบ 461 81.4 377 66.6 284 50.2 
รวม 566 100.0 566 100.0 566 100.0 

*บารากู่ คอื (X= 18.9,S.D.= 2.67), 
*บุหรี ่คอื (X= 16.41,S.D.= 2.47), 
*เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คอื (X= 15.50,S.D.= 2.35) 
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สารทีม่กีารทดลองใชม้ากทีสุ่ด คอื เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์จ านวน 282 ราย คดิเป็นรอ้ย
ละ 49.8 รองลงมาคอื บุหรี ่จ านวน 189 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 33.4 และบารากู่ จ านวน 105 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 18.6 ตามล าดบั  

 
ตารางท่ี 31 ปรมิาณการใชส้ารประเภทต่างๆ *N = 566 
 

ปริมาณการใช้สาร 

สาร ปริมาณการใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

บารากู่ 
(X= 2.29,S.D.= 3.60) 

อาทติยล์ะ 1 ครัง้ 14 82.4 

บุหรี ่
(X= 6.64,S.D.= 12.50) 

1 ซอง/สปัดาห ์ 26 30.2 
2 ซอง/สปัดาห ์ 18 20.9 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
(X= 3.11,S.D.= 2.60) 

นานครัง้ 48 30.2 
2 ครัง้/สปัดาห ์ 40 25.2 
3 ครัง้/สปัดาห ์ 31 19.5 

 
จากปรมิาณการใชส้ารของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ สามารถจดักลุ่มปรมิาณการใชส้ารต่างๆ 

ไดด้งันี้ 
 1. การสบูบารากู่ พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมปีริ มาณการสบูบารากู่อยูท่ ี ่ 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์  
คดิเป็นรอ้ยละ 82.4 
 2. การสบูบุหรี ่พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มปีรมิาณการสบูบุหรีอ่ยูท่ ี ่ 1 ซองต่อ
สปัดาหม์ากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 30.2   รองลงมา  สบูสปัดาหล์ะ 2 ซอง คดิเป็นรอ้ยละ 20.9 
ตามล าดบั 

3. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกีารดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแ์บบนานๆ ครัง้ดื่ม มากทีสุ่ด คอื จ านวน 48 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 30.2 รองลงมา คอื
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์ยา่งน้อย 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์ จ านวน 40 ราย คดิเป็น รอ้ยละ 25.2 และ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อยา่งน้อย  3 ครัง้ต่อสปัดาห์  จ านวน 31 ราย คดิเป็น รอ้ยละ 19.5 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 32 ระยะเวลาของการเลกิใชส้าร *N = 566 
ระยะเวลาในการเลิกใช้สาร 

สาร ระยะเวลาท่ีเลิกใช้แล้ว จ านวน (คน) ร้อยละ 

บารากู่ 
(X= 2.06,S.D.= 1.47) 

1 ปี 29 56.9 
2 ปี 10 19.6 

5 เดอืน 6 11.8 
รวม 51 9.0 

บุหรี ่
(X= 2.55,S.D.= 1.50) 

5 ปี 18 34.0 
2 ปี 15 28.3 
1 ปี 9 17.0 

รวม 53 9.4 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
(X= 3.24,S.D.= 1.95) 

2 เดอืน 15 36.6 
1 ปี 13 31.7 

ไม่ลองอกีเลย 4 9.8 
รวม 41 7.2 

 * หมายเหต ุ3 อนัดบัแรก 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกีารเลกิสบูบารากู่มานานทีสุ่ด เป็นเวลาคอื 1 ปี จ านวน 29 ราย 

คดิเป็นรอ้ยละ 56.9  รองลงมา  คอื เลกิสบูบุหรีผ่่านมาแลว้เป็นเวลา 5 ปี จ านวน 18 ราย คดิ
เป็นรอ้ยละ 34  และ เลกิดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลผ์่านมาแลว้เป็นเวลา นาน 2 เดอืน จ านวน 15 
ราย คดิเป็น รอ้ยละ 36.6 ตามล าดบั  นอกจากนี้ยงั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คดิ จะเลกิสบู
บุหรีม่ากทีสุ่ด คอื 53 ราย  คดิเป็นรอ้ยละ 9.4  รองลงมา คอื คดิ จะเลกิสบูบารากู่ จ า นวน 51 
ราย คดิเป็นรอ้ยละ 9 และคดิจะเลกิดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล ์จ านวน 41 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 7.2 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 33 การทดลองสบูบารากู่ / การรูจ้กับารากู ่*N = 566  
 

พฤติกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยทดลองสบู 192 34 

รูจ้กัแต่ไม่เคยทดลองสบู 190 33.5 

ไม่รูจ้กัและไม่เคยทดลองสบู 184 32.5 
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จากตาราง พบวา่ สามารถบอกถงึพฤตกิรรมการรูจ้กัสารต่างๆ รวมทัง้การเคยทดลอง
สบูสารดงักล่าวขา้งตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิรรมเคยทดลองสบูบารากู่ จ านวน 
192 ราย คดิเป็น รอ้ยละ 34 นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งทีรู่จ้กัแต่ไม่เคยทดล องสบูบารากู่ คอื 
จ านวน 190 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 และกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่รูจ้กัและไม่เคยทดลองสบูบารากู่ คอื 
จ านวน 184 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 32.5  
 
ข้อสรปุจากข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้สารทัว่ไป 
 

กลุ่มตวัอยา่งทุกระดบัอาย ุทุกระดบัการศกึษารูจ้กัผลติภณัฑย์าสบูทุ กชนิดคอื บุหรี ่บา
รากู่ บุหรีช่รูส และรูจ้กัสารเสพตดิ ผดิกฎหมายประเภท  club drug คอื ยาอ ียาไอซ ์และรูจ้กั
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์รวมทัง้สารผดิกฎหมาย คอื ยามา้ และ กญัชา สารทีก่ลุ่มตวัอยา่งใช้ มาก
ทีสุ่ดเป็นล าดบัทีห่นึ่งคอื เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์รองลงมาคอื บุหรี ่รองลงมาคอืบารากู่ มผีูส้บูรอ้ย
ละ 34 สบูเฉลีย่สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ผู้ทีรู่จ้กัแต่ไม่เคยทดลองสบูบารากู่ รอ้ยละ 47 ในดา้นความ
ตอ้งการทีจ่ะเลกิสบูผลติภณัฑย์าสบูนัน้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการเลกิบุหรีม่ากทีสุ่ด รองลงมา
คอืเลกิบารากู่   และกลุ่มตวัอยา่งเชื่อวา่ ผลติ ภณัฑย์าสบูเป็นสิง่ทีว่ยัรุ่นอยากลองอยูแ่ลว้ ส่วน
สารเสพตดิผดิกฎหมายนัน้ พบวา่ มกีารใชก้ญัชามากกวา่สารประเภทอื่น เนื่องจาก มคีวาม
นิยมในกลุ่มวยัรุ่นในการน ากญัชามาผสมกบัผลติภณัฑย์าสบูประเภทอื่น เช่น ผสมในมวนบุหรี ่
หรอื ผสมในบารากู่ รวมทัง้กญัชา ยงัเป็นสารเสพตดิผดิกฎหมายทีห่าง่ายและราคาถูกกวา่สาร
เสพตดิผดิกฎหมายประเภทอื่นๆ  ในดา้นการรบัรูเ้รื่องบารากู่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50.2 
ทราบวา่ บารากู่เป็นผลติภณัฑย์าสบูประเภทหนึ่ง ซึง่กลุ่มทีท่ราบนัน้พบวา่เป็นกลุ่ม
ระดบัอุดมศกึษาขึน้ไป ในส่วนกลุ่มทีไ่ม่ทราบและไม่มคีวามรูใ้นเรื่องนี้ คอืกลุ่มอายนุ้อย ในดา้น
แหล่งขอ้มลูทีท่ าใหเ้กดิการรูจ้กับารากู่/บุหรีช่รูสนัน้ พบวา่ รา้นสุรา เป็นแหล่งขอ้มลูทีท่ าใหเ้กดิ
การรูจ้กับารากู่ /บุหรีช่รูสมากทีสุ่ด  รองลงมาคอื รา้นคา้ทัว่ไป ในดา้นแหล่งขอ้มลูทีท่ าใหเ้กดิ
การรูจ้กับุหรีน่ัน้ พบวา่ รา้ นคา้ทัว่ไป เป็นแหล่งขอ้มลูทีท่ าใหเ้กดิการรูจ้กับุหรีม่ากทีสุ่ด 
รองลงมาคอื รา้นสุรา การรูจ้กัแหล่งสถานทีจ่ าหน่ายบารากู่ของกลุ่มตวัอยา่ง นัน้ พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งทราบวา่ มบีารากู่จ าหน่ายในรา้นจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ส่วนบุหรี่ /บุหรีช่รูสนัน้
ทราบวา่ มบุีหรี/่บุหรีช่รูสจ าหน่ายในรา้น คา้ทัว่ไปมากทีสุ่ด  ในดา้นการซือ้หาผลติภณัฑย์าสบู
นัน้ พบวา่ มกีารจ าหน่ายสารประเภท บารากู่ บุหรี ่และบุหรีช่รูส ใหก้บัเยาวชนอายตุ ่ากวา่ 18 
ปี ผลติภณัฑท์ี่ ซือ้หาไดม้ากทีสุ่ดและง่ายทีสุ่ดคอืบุหรี่   รองลงมา คอื บารากู่ และบุหรีช่รูส 
ตามล าดบันอกจากนี้ยงัพบวา่ กลุ่มมธัยมปลาย อายตุ ่ากวา่ 18 ปี เป็นกลุ่มทีส่ามารถซือ้หาบุหรี่
ไดม้ากเช่นเดยีวกบักลุ่มอุดมศกึษา ถงึแมจ้ะมอีายตุ่างกนักต็าม แสดงวา่ มาตรการในการ
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ควบคุมการจ าหน่ายบุหรีใ่หก้บัเยาวชนอายตุ ่ากวา่ 18 ปี ยงัมคีวามหละหลวมและยงัมผีูค้า้ที่
ละเมดิอยู ่
 
ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเรื่องบารากู่ (เฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยทดลองสบูบารากู่และตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 121 ราย) 
 
ตารางท่ี 34 พฤตกิรรมการสบูบารากู่ *N=121 
 

พฤติกรรมการสบูบารากู่ในปัจจบุนั จ านวน ร้อยละ 

ยงัสบูอยู ่ 29 24.0 

ไม่สบูแลว้ 92 76.0 

รวม (X= 1.76,S.D.= 0.43) 121 100 
 
ตารางท่ี 35 ค่าใชจ้่ายในการสบูบารากู่ *N = 121 (X= 235.81, S.D. = 124.99) 
 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ีย จ านวน (คน) ร้อยละ 

0-100 บาท 23 21.9 
101-200 บาท 31 29.5 
201-300 บาท 36 34.3 
301-400 บาท 1 0.9 
401-500 บาท 14 13.3 

 
ค่าใชจ้่ายในการสบูบารากู่ของกลุ่มตวัอยา่งทีส่บูบารากู่หรอืเคยทดลองสบูบารากู่  มาก

ทีสุ่ด คอื 201-300 บาท จ านวน 36 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 34.3 รองลงมา คอืค่าใชจ้่าย 101-200 
บาท จ านวน 31 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 และค่าใชจ้่ายต ่ากวา่ 100 บาท จ านวน 23 ราย คดิ
เป็นรอ้ยละ 21.9 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 36 พฤตกิรรมการสบูบารากู่ *N = 121 
  

พฤติกรรมการสบู จ านวน (คน) ร้อยละ 

สบูบารากู่กบัเพื่อน 108 90.0 
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สบูบารากู่คนเดยีว 1 0.8 
สบูบารากุ่กบัญาต ิ 2 1.7 
สบูบารากู่กบัแฟน 9 7.5 

รวม (X= 1.36,S.D.= 1.11) 120 21.2 
  100.0 

ความถ่ีในการสบูบารากู่  

1 ครัง้/วนั 0 0 
2 ครัง้/วนั 0 0 
3 ครัง้/วนั 1 0.8 

มากกวา่ 3 ครัง้/วนั 1 0.8 
1 ครัง้/สปัดาห ์ 5 4.1 
2 ครัง้/สปัดาห ์ 1 0.8 
3 ครัง้/สปัดาห ์ 2 1.7 

มากกวา่ 3 ครัง้/สปัดาห ์ 0 0 
1 ครัง้/เดอืน 15 12.4 
2 ครัง้/เดอืน 2 1.7 
3 ครัง้/เดอืน 4 3.3 

มากกวา่ 3 ครัง้/เดอืน 1 0.8 
ขณะนี้ไมไ่ดส้บูแลว้ 89 73.6 

รวม (X= 11.74,S.D.= 2.42) 121 100.0 
 
พฤตกิรรมการสบูบารากู่ของกลุ่มตวัอยา่งมากทีสุ่ด คอื     สบูบารากู่กบัเพื่อน จ านวน 

108 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 90 รองลงมา คอื สบูบารากู่กบัแฟน จ านวน 9 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 
และสบูบารากู่กบัญาตหิรอืบุคคลในครอบครวั จ านวน 2 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 1.7 นอกจากนี้ยงั
พบวา่ พฤตกิรรมการสบูบารากู่เพยีงล าพงัมน้ีอยมากคอื รอ้ยละ 0.8 ตามล าดบั 

 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิรรมในการสบูบารากู่ทีแ่ตกต่างกนั คอื ความถี่ของ

พฤตกิรรมในการสบูบารากู่ มากทีสุ่ด คอื 1 ครัง้/เดือน จ านวน 15 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 12.4 
รองลงมา คอื สบูบารากู่ 1 ครัง้/สปัดาห ์รอ้ยละ 4.1  
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ตารางท่ี 37 สาเหตุทีท่ าใหรู้จ้กับารากู่  
 

สาเหตท่ีุท าให้รู้จกับารากู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อนใหข้อ้มลู            (X= 1.32,S.D.= 0.47) 78 68.4 
รุ่นพี ่                        (X= 1.76,S.D.= 0.43) 21 24.1 
เหน็จากรา้นขายตรง    (X= 1.64,S.D.= 0.48) 33 36.3 
เหน็จากผบัสถานบนัเทงิยามราตร ี(X=1.33,S.D.= 0.53) 65 69.1 
รา้นเหลา้ป ัน่               (X= 1.59,S.D.= 0.5) 39 41.1 
เหน็จากสื่อละคร ภาพยนตร ์ฯลฯ (X= 1.99,S.D.= 0.11) 1 1.2 
 

สาเหตุทีท่ าใหรู้จ้กับารากู่ของกลุ่มตวัอยา่ง มากทีสุ่ด คอื     เพื่อ นใหข้อ้มลู โดยเล่าให้
ฟงัหรอืพาไปรูจ้กั จ านวน 78 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 68.4 รองลงมา คอื เหน็จากผบัสถานบนัเทงิ
ยามราตร ีจ านวน 65 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 69.1 และรูจ้กัจาก รา้นเหลา้ป ัน่ จ านวน 39 ราย คดิ
เป็นรอ้ยละ 41.1 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 38 เหตุผลในการทดลองสบูบารากู่ /ทดลองสบูบารากู่  
 

เหตผุลในการทดลองสบูบาระกู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อนชวนใหท้ดลองสบู (X= 1.39,S.D.= 0.49) 63 60.6 
อยากรูว้า่เป็นอยา่งไร (X= 1.1,S.D.= 0.3) 103 89.6 
คดิวา่ไม่เป็นผดิต่อร่างกาย (X= 1.65,S.D.= 0.48) 35 35.4 
เป็นแฟชัน่ (X= 1.84,S.D.= 0.37) 14 15.9 
เหน็จากรา้นขายโดยตรงจงึอยากทดลองสบู 
(X= 1.86,S.D.= 0.35) 

12 14.1 

เหน็จากรา้นเหลา้ป ัน่ (X= 1.75,S.D.= 0.43) 22 24.7 
เหน็จากสื่อละคร ภาพยนตร ์ฯลฯ  
(X= 1.99,S.D.= 0.11) 

1 1.2 

มคีนออกค่าใชจ้่ายให ้(X= 1.6,S.D.= 0.49) 37 39.8 
รุ่นพีช่วนใหท้ดลองสบู (X= 1.87,S.D.= 0.33) 11 12.6 
สรา้งประสบการณ์ใหก้บัตนเอง 34 35.1 
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(X= 1.65,S.D.= 0.48) 
สบูแลว้ดดู ีโกเ้ก๋ (X= 1.9,S.D.= 0.3) 9 10.5 
อยากทดลองสบูเหมอืนคนอื่นๆ  
(X= 1.77,S.D.= 0.42) 

20 23.0 

เหน็จากผบัเลยอยากทดลองสบู 
(X= 1.73,S.D.= 0.45) 

24 27.3 

 
เหตุผลทีท่ าใหก้ลุ่มตวัอยา่งสบูบารากู่หรอืทดลองสบูบารากู่ มากทีสุ่ด คอื อยากรูว้า่บา

รากู่เป็นอยา่งไร จ านวน 103 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 89.6 รองลงมา คอื เพื่อนชวนใหท้ดลองสบูบา
รากู่ จ านวน 63 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 60.6 และในครัง้แรกมคีนออกค่าใชจ้่ายใหใ้นการสบูบารากู่
ใหจ้งึทดลองสบู จ านวน 37 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 39.8 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 39 ผูแ้นะน าใหท้ดลองสบูบารากู่คร ัง้แรก 
 

ผู้แนะน าให้ทดลองสบูบารากู่คร ัง้แรก จ านวน (คน) ร้อยละ 

ทดลองดว้ยตนเองไม่มคีนแนะน า 
(X= 1.48,S.D.= 0.5) 

48 52.2 

รุ่นพี ่
(X= 1.76,S.D.= 0.43) 

21 24.1 

ผูป้กครอง 
(X= 2.0,S.D.= 0) 

0 0.0 

คนในรา้นเหลา้ เจา้ของรา้นเหลา้ / เดก็เสริฟ์รา้นเหลา้ 
(X= 1.91,S.D.= 0.28) 

7 8.5 

เพื่อน 
(X= 1.26,S.D.= 0.44) 

84 73.7 

ญาต ิ
(X= 1.98,S.D.= 1.54) 

2 2.4 

เจา้ของรา้นทีจ่ าหน่ายบารากู่โดยตรง 
(X= 1.85,S.D.= 0.36) 

12 14.6 
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พบวา่ ผูแ้นะน าใหก้ลุ่มตวัอยา่งทดลองสบูบารากู่เป็นครัง้แรกมากทีสุ่ด คอื เพื่อนแนะน า
ใหท้ดลองสบูบารากู่เป็นครัง้แรก จ านวน 84 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 73.7 รองลงมา คอื ทดลองสบู
บารากู่เป็นครัง้แรกดว้ยตนเองไม่มคีนแนะน า จ านวน 48 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 52.2 และรุ่นพีเ่ป็น
ผูแ้นะน าใหท้ดลองสบูบารากู่เป็นครัง้แรก จ านวน 21 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 24.1 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 40 พฤตกิรรมการสบูบารากู่ของเพื่อนๆ (X= 2.26, S.D. = 0.7) 
  

พฤติกรรมการสบูบารากู่ของเพ่ือนๆ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สบูทุกคน 18 14.9 
สบู แต่ไม่สบูทุกคน 49 40.5 
ไม่สบู มที่านคนเดยีวในกลุ่มทีส่บู 54 44.6 

รวม  121 100.0 
 
พฤตกิรรมการสบูบารากู่ของเพื่อนๆ ในกลุ่มตวัอยา่งมากทีสุ่ด คอื เมื่ออยูใ่นกลุ่มเพื่อน 

กลุ่มตวัอยา่งมกัจะสบูบารากู่โดยทีต่นเองเป็นผูเ้พยีงคนเดยีวในกลุ่ม  จ านวน 54 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 44.6 รองลงมา คอื เพื่อนของกลุ่มตวัอยา่งกส็บูบารากู่ดว้ยจ านวน 49 ราย คดิเป็นรอ้ย
ละ 40.5 และกลุ่มตวัอยา่งสบูบารากู่เพยีงคนเดยีวในกลุ่ม  จ านวน 18 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 14.9 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 41 การครอบครองเตาบารากู่  
 

การครอบครองเตาบารากู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ม ี 41 33.9 
ไม่ม ี 80 66.1 

รวม  (X= 1.66,S.D.= 0.47) 121 100.0 

ซ้ือเตาบารากู่มาจาก  

รา้นขายบารากู่โดยตรง 3 27.3 
รา้นขายส่ง 8 72.7 

รวม (X= 1.66,S.D.= 0.47) 11 100.0 

ราคาของเตาบารากู่  



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่                                                       บทที่ 4.1    

153 

153 

800 บาท 1 7.7 
900 บาท 4 30.8 
1000 บาท 1 7.7 
1200 บาท 1 7.7 
1300 บาท 1 7.7 
1500 บาท 2 15.4 
1600 บาท 1 7.7 
2000 บาท 1 7.7 
5000 บาท 1 7.7 

รวม (X= 1,500.0,S.D.= 1,111.3) 13 100.0 

สถานท่ีซ้ือจ าหน่ายเตาสบูบารากู่  

รา้นขายบารากู่โดยตรง 1 12.5 
รา้นขายส่ง 7 87.5 

รวม (X= 5.63,S.D.= 1.06) 8 100.0 

สถานท่ีซ้ือตวัยาบารากู่  

รา้นเหลา้ป ัน่ 1 9.1 
รา้นขายบารากู่โดยตรง 3 27.3 

รา้นคา้ทัว่ไป 1 9.1 
รา้นขายส่ง 6 54.5 

รวม (X= 4.64,S.D.= 1.63) 11 100.0 

ราคาตวัยาบารากู่  

ต ่ากวา่ 100 บาท 1 9.1 
100 บาท 1 9.1 
150 บาท 1 9.1 
200 บาท 4 36.4 
300 บาท 4 36.4 

รวม (X= 205.09,S.D.= 94.79) 11 100.0 
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การมเีตาบารากู่เป็นของตนเองของกลุ่มผูท้ ีส่บูบารากู่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 41 
ราย คดิเป็นรอ้ยละ 33.9 มเีตาบารากู่เป็นของตนเองในครอบครอง โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ซือ้เตาบารากู่มาจากรา้นขายส่งเตาบารากู่ จ านวน 8 ราย คดิเป็นร้ อยละ 87.5 นอกจากนี้ยงั
พบวา่ ราคาของเตาบารากู่ ทีก่ลุ่มตวัอยา่งซือ้มาเป็นของตนเองนัน้จะมรีาคาทีแ่ตกต่างกนั แต่จะ
อยูใ่นช่วงราคาตัง้แต่ 800-2,000 บาท เตาบารากู่ทีก่ลุ่มตวัอยา่งนิยมซือ้มากทีสุ่ด คอื ราคา 900 
บาท จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.8 และเตาบารากู่ทีก่ลุ่ มตวัอยา่งนิยมซือ้รองลงมา คอื 
ราคา 1500 จ านวน 2 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 15.4 ส่วนสถานทีท่ีก่ลุ่มตวัอยา่งทราบวา่มเีตาบารากู่
จ าหน่าย คอื รา้นขายส่งเตาบารากู่ จ านวน 7 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 87.5  

 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งซือ้ตวัยาสบูบารากู่จ ากรา้นขายส่งทีจ่ าหน่ายตวัยาสบูบาร ากู่มาก

ทีสุ่ด คอื จ านวน 6 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 รองลงมา คอื ไปซือ้ตวัยาสบู บารากู่จากรา้นทีบ่า
รากู่โดยตรง จ านวน 3 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 ราคาตวัยาสบูบารากู่ทีก่ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ที่
ซือ้มานัน้ มรีาคาตัง้แต่ ต ่ากวา่ 100 บาท จนถงึ 300 บาท โดยราคาตวัยาสบูบา รากู่ทีก่ลุ่ม
ตวัอยา่งซือ้มากทีสุ่ด จะมรีาคา 200 บาท และราคา 300 ซึง่จ านวนเท่ากนั คอื จ านวน 4 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 36.4 เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 42 อุปกรณ์ในการสบูบารากู่  
 

อปุกรณ์ในการสบูบารากู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ทราบ 23 19.8 
ไม่ทราบ 93 80.2 

รวม (X= 1.8,S.D.= 0.4) 116 100.0 

พฤติกรรมสบูบหุรี ่  

สบู 54 46.6 
ไม่สบู 62 53.4 

รวม (X= 1.53,S.D.= 0.5) 116 100.0 

ระยะเวลาในการสบูบหุรี ่  

1 ปี 9 15.0 
2 ปี 9 15.0 
3 ปี 6 10.0 
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4 ปี 13 21.7 
5 ปี 8 13.3 
6 ปี 2 3.3 
7 ปี 10 16.7 
8 ปี 2 3.3 
10 ปี 1 1.7 

รวม (X= 4.08,S.D.= 2.24) 60 100.0 

อายท่ีุเร่ิมสบูบหุรี ่  

10 ปี 1 1.7 
13 ปี 3 5.0 
14 ปี 7 11.7 
15 ปี 12 20.0 
16 ปี 3 5.0 
17 ปี 5 8.3 
18 ปี 12 20.0 
19 ปี 5 8.3 
20 ปี 11 18.3 

รวม (X= 16.53,S.D.= 3.15) 60 100.0 
 

สารท่ีทดลองสบูคร ัง้แรก  

ทดลองสบูบุหรีเ่ป็นอนัดบัแรก 74 79.6 
ทดลองสบูบารากู่เป็นอนัดบัแรก 19 20.4 
รวม (X= 1.20,S.D.= 0.4) 93 100.0 

 
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 23 ราย ทราบวา่ในการสบูบารากู่นัน้ประกอบดว้ยอุปกรณ์

อะไรบา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 19.8 ส่วนใหญ่ทีไ่ม่ทราบนัน้เพราะวา่รา้นบรกิารหรอืรา้นสุราจะเป็น
ผูท้ าให ้ผูส้บูจงึไม่ทราบวา่ในบารากู่มอีะไรบา้ง 
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พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิรรมในการสบูบุหรีร่่วมดว้ยกบัการสบูบารากู่ จ านวน 54 
ราย คดิเป็นรอ้ยละ 46.6 และโดยส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในการสบูเพยีงบารากู่อยา่งเดยีว จ านวน 
62 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 53.4 ตามล าดบั 

 
ระยะเวลาทีก่ลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิรรมในการสบูบุหรีส่งูสุด โดยส่วนใหญ่  สบูมาแลว้เป็น

เวลานานถงึ   4 ปี จ านวน 13 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 21.7 รองลงมา คอื สบูมาแลว้เป็นระยะ
เวลานานถงึ 7 ปี จ านวน 10 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 นอกจากนี้ยงัพบวา่ พฤตกิรรมในการสบู
บุหรีพ่ึง่ผ่านมาได ้ 1-2 ปีเท่านัน้ จ านวน 9 รายเท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 15 เป็นตน้ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งมอีายแุละการเริม่ทดลองสบูบุหรีต่ ่าสุด คอื อาย ุ10 ปี จ านวน 1 ราย คดิเป็น    รอ้ยละ 
1.7 ส่วนอายทุีม่กีารเริม่สบูบุหรีม่ากทีสุ่ด คอื อาย ุ15  ปี (ชัน้ ม .3/ปวช.1) จ านวน 12 ราย คดิ
เป็นรอ้ยละ 20 และอาย ุ18 ปี (ชัน้ ม.6/ปวส.1) รอ้ยละ 20 เช่นกนั  

 
รองลงมา คอื อาย ุ 20 ปี (อุดมศกึษา) จ านวน 11 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 ตามล าดบั 

ท าใหท้ราบไดว้า่แนวโน้มนในเรื่องอายทุีเ่ริม่สบูบุหรีน่ัน้ส่วนใหญ่มกัเริม่สบู ตัง้แต่ก่อนทีจ่ะเขา้
มาเรยีนในระดบัมหาวทิยาลยัเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยงัพบอกีวา่ กลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิรรมใน
การทีจ่ะทดลองสบูบุหรีเ่ป็นอนัดบัแรก ก่อนการทดลองสบูบารากู่ จ านวน 74 ราย คดิเป็นรอ้ย
ละ 79.6 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีม่พีฤตกิรรมในการทดลองสบูบารากู่ก่อนสบูบุหรีน่ัน้มจี านวน 19 
ราย คดิเป็นรอ้ยละ 20.4 เป็นตน้ 

 
ตารางท่ี 43 พฤตกิรรมในการสบูบุหรีแ่ละบารากู่  
 

พฤติกรรมในการสบูบหุรี่และบารากู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สบูทัง้บุหรีแ่ละบารากู่ แต่สบูบุหรีม่ากกวา่ 25 23.4 
สบูทัง้บุหรีแ่ละบารากู่ แต่สบูบารากู่มากกวา่ 18 16.8 
สบูบุหรีอ่ยา่งเดยีว 53 49.5 
สบูบารากู่อยา่งเดยีว 11 10.3 

รวม (X= 2.47,S.D.= 0.96) 107 100.0 
 
 

กลุ่มตวัอยา่งมพีฤตกิร รมในการสบูบุหรีเ่พยีงอยา่งเดยีว มากทีสุ่ด คอื จ านวน 53 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 และสบูบารากู่เพยีงอยา่งเดยีว คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 รวมทัง้ยงัพบกลุ่ม



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่                                                       บทที่ 4.1    

157 

157 

ตวัอยา่งทีม่พีฤตกิรรมทีส่บูทัง้บุหรีแ่ละบารากู่อยูเ่ป็นประจ า โด ยจะสบูบุหรีม่ากกวา่สบูบารากู่ 
จ านวน 25 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 23.4 และสบูบารากู่มากกวา่สบูบุหรี ่  คดิเป็นรอ้ยละ 16.8  
 
ตารางท่ี 44 สถานทีใ่ชใ้นการสบูบารากู่  
 

สถานท่ีใช้สบูบารากู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ทีบ่า้น/หอพกั 
(X= 1.71,S.D.= 0.45) 

27 28.7 

ทีร่า้นเหลา้ 
(X= 1.32,S.D.= 0.47) 

69 67.6 

ทีร่า้นบารากู่โดยเฉพาะ 
(X= 1.87,S.D.= 0.33) 

11 12.8 

ทีบ่า้นเพื่อน/หอพกัของเพื่อน 
(X= 1.63,S.D.= 0.48) 

38 36.9 

ทีร่า้นเหลา้ป ัน่ 
(X= 1.55,S.D.= 0.5) 

43 45.3 

ทีส่ถานบนัเทงิประเภทอื่นๆ 
(X= 1.55,S.D.= 0.5) 

41 44.6 

สถานท่ีท่ีชอบสบูบารากู่  

ทีบ่า้น / หอพกัส่วนตวั 12 10.9 
ทีร่า้นเหลา้ 84 76.4 
ทีร่า้นขายบารากู่ 2 1.8 
รา้นเหลา้ป ัน่ 8 7.3 

รวม (X= 2.20,S.D.= 0.95) 110 100.0 

เหตผุลท่ีชอบสถานท่ีสบูบารากู่  

เป็นส่วนตวั 10 47.6 
เพราะไดส้บูกบัเพื่อน 3 14.3 
ทีส่บูบรรยากาศด ี 8 38.1 

รวม (X= 1.9,S.D.= 0.94) 21 100.0 
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สถานทีท่ีก่ลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการสบูบารากู่มากทีสุ่ด คอื  การไปสบูบารากู่ทีร่า้นจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีม่กีารบรกิารบารากู่ควบกนัไปดว้ย จ านวน 69 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 67.6 
รองลงมา คอื เคยสบูบารากู่ทีร่า้นเหลา้ป ัน่ จ านวน 41 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 45.3 และเคยไปสบูที่
สถานบนัเทงิประเภทอื่นๆ จ านวน 41 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 44.6 ตามล าดบั  

 
นอกจากนี้ยงัพบวา่ สถานทีท่ีก่ลุ่มตวัอยา่งชอบไปสบูบารากู่มากทีสุ่ด คอื รา้นจ าหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีม่บีรกิารบารากู่ดว้ย จ านวน 84 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 76.4 รองลงมา คอื 
ชอบสบูบารากู่ทีบ่า้น / หอพกัส่วนตวั และรา้นเหลา้ป ัน่ รอ้ยละ 10.9 ,รอ้ยละ 7.3 ตามล าดบั 
ทัง้นี้ กลุ่มตวัอยา่งยงัใหเ้หตุผลถงึสาเหตุทีช่อบสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้ทีใ่ชใ้ นการสบูบารากู่ 
เนื่องจากมคีวามเป็นส่วนตวั ชอบในบรรยากาศของรา้น 
 
ตารางท่ี 45 วาระและโอกาสในการสบูบารากู่  

วาระ / โอกาสในการสบูบารากู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไปเทีย่วรา้นเหลา้/สถานบนัเทงิประเภทอื่น 
(X= 1.31,S.D.= 0.47) 

68 68.7 

ไปนัง่รา้นเหลา้ป ัน่ 
(X= 1.48,S.D.= 0.5) 

50 51.5 

ไปรา้นทีใ่หบ้รกิารสบูบารากู่โดยเฉพาะ 
(X= 1.72,S.D.= 0.45) 

26 28.3 

เมื่ออยูก่บัเพื่อน / ไปหอหรอืหอ้งเพื่อนทีม่บีารากู่ทีห่อ้ง 
(X= 1.56,S.D.= 0.5) 

44 44.4 

มกีารจดัปารต์ีใ้นวนัพเิศษ หรอืในวนัเทศกาลต่างๆ 
(X= 1.68,S.D.= 0.47) 

29 31.9 

กจิกรรมรบัน้องใหม ่
(X= 1.98,S.D.= 0.15) 

2 2.4 

เมื่อรูส้กึเสยีใจ เครยีด เช่น อกหกั 
(X= 1.87,S.D.= 0.34) 

11 12.9 

เมื่อรูส้กึอยากสนุกหรอือยากพกัผ่อน 
(X= 1.62,S.D.= 0.49) 

36 38.3 

ไม่มวีาระ อยากสบูกส็บู 
(X= 1.6,S.D.= 0.49) 

38 40.0 
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พบวา่ วาระและโอกาสในการสบูบารากู่ของกลุ่มตวัอยา่ง มากทีสุ่ด คอื  การไดไ้ปเทีย่ว
รา้นเหลา้ / สถานบนัเทงิ จ านวน 68 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 68.7 รองลงมา คอื ไปนัง่สบูบารากู่ที่
รา้นเหลา้ป ัน่ จ านวน 50 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 51.5 และโอกาสไดส้บูบารากู่มากทีสุ่ดคอืเมื่อไดม้า
อยูก่บัเพื่อน / ไปหอหรอืหอ้งเพื่อนทีม่บีารากู่ทีห่อ้ง จ านวน 44 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 44.4 
ตามล าดบั นอกจากนี้ยงั พบวา่  กจิกรรมรบัน้องใหม่จะมโีอกาสในการสบูบารากู่ น้อยทีสุ่ด รอ้ย
ละ 2.4 เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 46 กลิน่ของบารากู่ทีเ่คยทดลองสบู  
 

กล่ินของยาสบูบารากู่ท่ีเคยทดลองสบู จ านวน (คน) ร้อยละ 

กลิน่แอปเปิล              (X= 1.08,S.D.= 0.27) 104 92.0 
กลิน่สตรอเบอรี ่          (X= 1.56,S.D.= 0.5) 44 44.4 
กลิน่กลว้ยหอม           (X= 1.74,S.D.= 0.44) 23 25.8 
กลิน่สม้                    (X= 1.9,S.D.= 0.32) 10 11.4 
กลิน่มนิท ์                 (X= 1.54,S.D.= 0.5) 45 46.4 
กลิน่ชาเขยีว              (X= 1.82,S.D.= 0.38) 15 17.6 
กลิน่ระก า                 (X= 1.92,S.D.= 0.28) 7 8.2 
กลิน่ผลไมร้วม           (X= 1.55,S.D.= 0.5) 44 44.9 
กลิน่แคนตาลปู          (X= 1.54,S.D.= 0.5) 42 45.7 
กลิน่อื่นๆ                 (X= 1,S.D.= 0.0) 1 0.9 

กล่ินของยาสบูบารากู่ท่ีช่ืนชอบท่ีสดุ   

กลิน่แอปเป้ิล 79 68.1 
กลิน่สตรอเบอรี ่ 6 5.2 
กลิน่มนิท ์ 21 18.1 
กลิน่ผลไมร้วม 2 1.7 
กลิน่แคนตาลปู 7 6.0 
กลิน่อื่นๆ 1 0.9 

รวม (X= 2.46,S.D.= 2.51) 116 100.0 

สถานท่ีสบูบารากู่บ่อยท่ีสดุ  
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ทีบ่า้น หอพกัส่วนตวั 13 11.9 
ทีร่า้นเหลา้ 68 62.4 
ทีร่า้นขายบารากู่ 1 0.9 
บา้น / หอพกัเพื่อน 6 5.5 
รา้นเหลา้ป ัน่ 21 19.3 

รวม (X= 2.58,S.D.= 1.33) 109 100.0 

เหตผุลในการเลือกสถานท่ีสบูบารากู่   

ใกลท้ีพ่กั (X= 1.49,S.D.= 0.5) 51 51.0 
มหีลากหลายกลิน่ใหเ้ลอืก (X= 1.93,S.D.= 0.26) 6 7.1 
สนิทกบัเดก็เสริฟ์ (X= 1.9,S.D.= 0.29) 8 9.5 
สนิคา้มคีุณภาพดกีวา่รา้นอื่น (X= 1.94,S.D.= 0.24) 5 6.0 
ไม่มตี ารวจมาตรวจสอบ (X= 2.58,S.D.= 1.33) 2 2.4 
ประหยดัราคาถูก (X= 2.58,S.D.= 1.33) 16 17.0 
สนิทกบัเจา้ของรา้น (X= 2.58,S.D.= 1.33) 19 22.6 
เพื่อนหรอืคนในกลุ่มชอบไปใชบ้รกิาร (X= 2.58,S.D.= 1.33) 51 52.0 
อุปกรณ์สะอาดถูกสุขลกัษณะ (X= 2.58,S.D.= 1.33) 6 7.1 
มบีรกิารพเิศษเพิม่เตมิจากรา้นอื่นๆ (X= 2.58,S.D.= 1.33) 1 1.2 

รปูแบบการสบูบารากู่ท่ีสะดวกสบาย  

มเีตาส่วนตวั สบูเองทีบ่า้น หรอืหอพกั 30 25.0 
สัง่มาสบูทีบ่า้น หรอืทีห่อพกั 3 2.5 
สบูทีร่า้นเหลา้ 87 72.5 

รวม (X= 2.48,S.D.= 0.87) 120 100.0 
  
 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยสบูหรอืทดลองบารากู่กลิน่แอปเปิลมากทีสุ่ด คอื จ านวน 102 
ราย คดิเป็นรอ้ยละ 92 รองลงมา คอื เคยสบูหรอืทดลองบารากู่ กลิน่มิน้ท ์จ านวน 45 ราย คดิ
เป็นรอ้ยละ 46.4 และกลิน่ผลไมร้วม/ กลิน่สตรอเบอรร์ี ่รอ้ยละ 44.9 และรอ้ยละ 44.4 ตามล าดบั 
กลิน่ทีช่ ื่นชอบมากทีสุ่ด  คอื กลิน่แอปเปิ ล จ านวน 79 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 68.1 และกลิน่ทีช่ ื่น
ชอบรองลงมา คอื กลิน่มนิท ์เนื่องจากเยน็และท าใหโ้ล่งคอ จ านวน 21 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 18.1 
และชื่นชอบกลิน่แคนตาลปู รอ้ยละ 6 ตามล าดบั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลอืกสถานทีท่ี่ จะ
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ไปสบูบารากู่ คอื เลอืก รา้นทีเ่ป็นสถานบริ การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากทีสุ่ด คอื 
จ านวน 68 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 62.4 และรองลงมา คอื รา้นเหลา้ป ัน่ จ านวน 21 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 19.3 ตามล าดบั นอกจากนี้ยงัพบวา่ รา้นขายบารากู่ เป็นรา้นทีก่ลุ่มตวัอยา่งเลอืกทีจ่ะไป
น้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 0.9 ตามล าดบั เพราะไม่สะดวกเท่ารา้นสุรา 
 

พบวา่ เหตุผลส่วนใหญ่ทีก่ลุ่มตวัอยา่งใชต้ดัสนิใจวา่จะไปใชใ้นการสบูบารากู่ข ึน้อยูก่บั 
เพื่อนหรอืคนในกลุ่มชอบไปใชบ้รกิาร รวมทัง้การทีม่รีา้นจ าหน่ายบรกิาร ใหส้บูบารากู่ใกลก้บัที่
พกัมากทีสุ่ด คอื จ านวน 51 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 52 และรอ้ยละ 51 รองลงมา คอื ใหเ้หตุผลวา่ที่
เลอืกเนื่องจากดว้ยความสนิทสนมกบัเจา้ของรา้น จ านวน 19 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 22.6 และ 
กลุ่มตวัอยา่งยงัเลอืกทีจ่ะไปรา้นทีม่ลีกัษณะประหยดัราคาถูกดว้ย รอ้ยละ 17 ตามล าดบั  

 
พบวา่ ทศันคตขิองผูท้ ีม่พีฤตกิรรมในการสบูบารากู่นัน้เหน็วา่ ส่วนใหญ่ การไปสบู     

บารากู่ทีร่า้น สุราและมเีครื่องดื่มแอลกอฮอลบ์รกิารดว้ยเป็นสิง่สะดวกทีสุ่ดส าหรบัตนเอง คอื 
จ านวน 87 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 72.5 รองลงมา คอื รู ปแบบการสบูบารากู่ทีส่ะดวก สบายต้องมี
เตาส่วนตวั ไวส้บูเองทีบ่า้น หรอืหอพกัส่วนตวั จ านวน 30 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 25 และทีใ่ช้
บรกิารน้อยทีสุ่ดคอืส ัง่มาสบูทีบ่า้นหรอืทีห่อพกั มน้ีอยทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 2.5 เป็นตน้ เนื่องจากไม่
สะดวกเท่าการบรกิารทีร่า้นสุรา 
 
ตารางท่ี 47 รปูแบบของการจ าหน่ายบารากู่  
 

รปูแบบการจ าหน่ายบารากู่ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

แบบส าเรจ็รปูจ าหน่ายในรา้นเหลา้ (พนกังานรา้นเหลา้เป็นผูจุ้ดเตา   
บารากู่ให)้ (X= 1.01,S.D.= 0.01) 

106 99.1 

แบบเดลเิวอรี ่ส่งเตาตามหอ้งหรอืหอพกัใหจุ้ดเอง  
(X= 1.8,S.D.= 0.4) 

17 19.5 

แบบสัง่อุปกรณ์ทางอนิเตอรเ์นต (X= 1.87,S.D.= 0.33) 11 12.6 
แบบซือ้อุปกรณ์ไดต้ามสถานทีต่่างๆ (X= 1.61,S.D.= 0.5) 40 38.8 
 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ทราบวา่การจ าหน่ายบารากู่มบีรกิารในลกัษณะส าเรจ็รปูทีบ่รกิาร
ในรา้นสุรามากทีสุ่ด โดยมพีนกังานรา้นเป็นผูจุ้ดเตาบารากู่ให ้ รองลงมา คอื ทราบวา่มีการขาย
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ปลกีแบบผูส้บูสามารถซือ้อุปกรณ์สบูบารากู่ไดต้ามสถานทีต่่างๆ จ านวน 40 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 
38.8 และ ทราบวา่มบีรกิารแบบเดลเิวอรี ่ส่งเตาบารากู่มาตามหอ้งหรอืหอพกัใหจุ้ดเอง จ านวน 
17 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 19.5 ตามล าดบั นอกจากนี้ ทราบวา่มบีรกิารสัง่อุปกรณ์ทางอนิเ ตอรเ์นต 
รอ้ยละ 12.6 เป็นตน้ 

 
ตารางท่ี 48 การไดร้บัใบปลวิเกีย่วกบับารากู่แบบเดลเิวอรีห่รอืส่งถงึทีพ่กั  
 

ใบปลิวโฆษณาบารากู่เดลิเวอรี ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยไดร้บั 12 10.0 
ไม่เคยไดร้บั 108 90.0 

รวม (X= 1.90,S.D.= 0.3) 120 100.0 

การสัง่ซ้ือตวัยาสบูหรืออปุกรณ์สบูบารากู่ทางอินเตอรเ์นต  

เคยสัง่ซือ้ 2 1.6 
ไม่เคยสัง่ซือ้ 119 98.4 

รวม (X= 2.0,S.D.= 0.1) 121 100.0 

ส่ือโฆษณาหรือข้อมลูเก่ียวกบับารากู่   

ใบปลวิ (X= 1.59,S.D.= 0.5) 34 41.0 
อนิเตอรเ์นต (X= 1.73,S.D.= 0.45) 24 27.3 
ในรา้นเหลา้ (X= 1.4,S.D.= 0.49) 59 61.5 
จากบุคคล (X= 1.63,S.D.= 0.49) 35 37.2 
นิตยสาร (X= 1.89,S.D.= 0.31) 9 10.8 
โทรทศัน์ (X= 1.99,S.D.= 0.11) 1 1.2 

การตดัสินใจเลิกสบูผลิตภณัฑ์ยาสบู  

บุหรี ่ 97 80.8 
บารากู่ 24 19.2 

รวม (X= 1.19,S.D.= 0.39) 121 100.0 
 

กลุ่มตวัอยา่งเคยไดร้บัใบปลวิโฆษณาบารากู่เดลเิวอรี ่รอ้ยละ 10 เท่านัน้และมผีู้ ส ัง่ซือ้
สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับารากู่ทางอนิเตอรเ์นตน้อยมาก  พบวา่ กลุ่มตั วอยา่งส่วนใหญ่เคยเหน็สื่อ
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โฆษณาหรอืไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบับารากู่ จากรา้นสถานทีบ่รกิารจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
มากทีสุ่ด จ านวน 59 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 61.5 รองลงมา คอื เคยเหน็สื่อโฆษณา หรอืไดร้บั
ขอ้มลูเกีย่วกบับารากู่ จากบุคคลทีต่นเองรูจ้กั รอ้ยละ 37.2 และ รูจ้กัจากใบปลวิ รอ้ยละ 41 
ตามล าดบั นอกจากนี้ยงัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเคยเหน็สื่อโฆษณาหรอืไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบับารากู่
ทางโทรทศัน์น้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 1.2  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะเลกิสบูบุหรีม่ากกวา่เลกิสบูบารากู่ คอื จ านวน 
97 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 80.8 และคดิวา่จะเลกิสบูบารากู่ รอ้ยละ 19.2 ทัง้นี้อาจมผีลมาจากการที่
ผูส้บูส่วนใหญ่ตดิการสบูบุหรีม่ากกวา่ตดิการสบูบารากู่ และยงัปรมิาณผูส้บูบุหรีม่ากกวา่ผูส้บูบา
รากู่ 
 
ข้อสรปุจากกลุ่มตวัอย่างท่ีสบูบารากู่ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูส้บูบารากู่ และมพีฤตกิรรมการเป็นผูส้บูแบบบรโิภคผลติภณัฑย์าสบู
ซ ้าซอ้น (multiple product consumer) คอื สบูทัง้บุหรีแ่ละบารากู่ การเป็นผูส้บูซ ้าซอ้น ท าใหไ้ม่
สามารถเลกิการสบูผลติภณัฑย์าสบูไดเ้ดด็ขาด และพบวา่ ผูส้บูเลอืกทีจ่ะเลกิสบูบารากู่มากกวา่
บุหรี ่เพราะมพีฤตกิรรมตดิบุหรีม่ากกวา่และสบูบุหรีม่านานกวา่ การสบูนัน้สบูกบัเพื่อนมากทีสุ่ด 
เพื่อนเป็นผูแ้นะน าบารากู่มากทีสุ่ดหรอืรูจ้กัจากเพื่อนมากทีสุ่ด  การอยูก่บัเพื่อนหรอืการไป
หอพกัเพื่อนทีม่เีตาบารากู่เป็นตวักระตุน้ใหส้บูเพิม่ขึน้ สถานทีส่บูบารากู่ทีก่ลุ่มตวัอยา่งนิยมมาก
ทีสุ่ดคอื รา้นสุรา โดยมคี่าใชจ้่ายในการสบูบารากู่เฉลีย่ 200-300 บาท เนื่องจากเป็นการสบูแบบ
เป็นวง  สบูกบัเพื่อนท าให้ ผูส้บูสามารถเฉลีย่ค่าสบูได ้การเลอืกสถานทีส่บูนัน้ ผู้ สบูเลอืกจาก
ความสะดวกมากทีสุ่ด คอื การไปสบูรา้นสุรา เนื่องจาก รา้นสุราจะเป็นผูบ้รกิารจุดเตาใหแ้บบ
ส าเรจ็รปูพรอ้มสบู เสริฟ์ถงึโต๊ะ และบางรา้นมบีรกิารเตมิถ่านฟร ีท าใหผู้ส้บูบารากู่รูส้กึ
สะดวกสบายและเป็นจุดขายส าหรบัทางรา้น และพบวา่รา้นสุราเป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มลู เรื่องบา
รากู่มากทีสุ่ด ส่วนแหล่งอื่นๆและสื่ออื่นๆนัน้ พบวา่ สื่อมวลชนประเภทสื่อมวลชนหลกั เช่น สื่อ
โทรทศัน์ สื่อวทิย ุสื่อหนงัสอืพมิพ ์มขีอ้มลูเรื่องบารากู่น้อยทีสุ่ด แต่สื่อประเภท สื่อบุคคล สื่อ
สถานที ่เช่น รา้นสุรา รา้นขายบารากู่ รา้นเหลา้ป ัน่ ฯลฯ รวมทัง้สื่อขนาดเลก็ เช่น ใบปลวิ และ
สื่อสมยัใหม่ คอื อนิเตอรเ์นต ฯลฯ เป็นสื่อทีเ่ผยแพร่ขอ้มลูเรื่องบารากู่มากทีสุ่ด ใบปลวิทีผู่ส้บู
เคยไดร้บัคอื ใบปลวิโฆษณาบรกิารบารากู่ โดยไดร้บัตามหอพกั  ส่วนการจ าหน่ายบารากู่นัน้ ผู้
สบูทราบวา่ มบีรกิารบารากู่มากกวา่หนึ่งอยา่ง และทราบทุกรปูแบบการจ าหน่าย  คอื บรกิารใน
รา้นสุรา การขายปลกีตามรา้น เดลเิวอรี ่และการซือ้ทางอนิเตอรเ์นต   ยาสบูรสแอปเปิลยงัคง
เป็นยาสบูรสยอดนิยมในกลุ่มผูส้บูไทย และนิยมการผสมยาสบูดว้ยยาสบูรสมนิท์ 
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3.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีรู้จกัแต่ไม่เคยทดลองสบูบารากู ่
 

ตารางท่ี 49 ทศันคตทิีม่ต่ีอบารากู่ N*190 
  

บารากู่กบัการทดลองสบู จ านวน (คน) ร้อยละ 

น่าทดลองสบู 27 14.2 
ไม่น่าทดลองสบู 163 85.8 

รวม (X= 1.9,S.D.= 0.36) 190 100.0 

การชกัชวนให้สบูบารากู่  

เคยมคีนชวน 71 37.8 
ไม่มคีนชวน 117 62.2 

รวม (X= 1.62,S.D.= 0.49) 188 100.0 

บคุคลท่ีชวนให้สบูบารากู ่  

เพื่อน 71 100.0 
รวม (X= 1.00,S.D.= 0.00) 71 100.0 

เหตผุลท่ียงัไม่ทดลองสบูบารากู ่  

เพราะสบูบุหรีด่กีวา่  (X= 1.82,S.D.= 0.38) 26 17.7 
ไม่มเีงนิ                (X= 1.7,S.D.= 0.46) 45 30.0 
ยงัไม่มโีอกาส         (X= 1.84,S.D.= 0.36) 23 15.5 
คดิวา่มโีทษ            (X= 1.49,S.D.= 0.5) 87 51.2 
เป็นสิง่ไม่ด ี           (X= 1.48,S.D.= 0.5) 89 52.0 
เพราะกนิเหลา้ดกีวา่ (X= 1.58,S.D.= 0.49) 64 41.8 
เพื่อนไม่ชวน          (X= 1.93,S.D.= 0.25) 10 6.8 
ไม่กลา้                 (X= 1.67,S.D.= 0.47) 49 32.9 
เหมน็ควนั             (X= 1.63,S.D.= 0.48) 58 37.2 
ราคาแพง             (X= 1.58,S.D.= 0.5) 13 41.9 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จ านวน 167 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 85.8 ทีรู่จ้ ักแต่ไม่เคยทดลองสบู

บารากู่มทีศันคตต่ิอบารากู่วา่เป็นสิง่ทีไ่ม่น่าทดลองสบูมากทีสุ่ด และกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนรอ้ยละ 
14.9 มทีศันคตต่ิอบารากู่วา่เป็นสิง่ทีน่่าทดลองสบู เคยมคีนชกัชวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 71 ราย 
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คดิเป็นรอ้ยละ 37.8 ใหส้บูบารากู่ โดยส่วนใหญ่ผูท้ ีช่กัชวนใหก้ลุ่มตวัอยา่งสบู  คอื เพื่อน เป็นผู้
ชกัชวนใหส้บูมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 100  

 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีไ่ม่สบูมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบับารากู่ในดา้นลบ โ ดยมองวา่บารากู่

เป็นสิง่ทีไ่ม่ดมีากทีสุ่ด คอื จ านวน 89 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 52  รองลงมา คอืมคีวามคดิเหน็วา่บา
รากู่มโีทษ คอื จ านวน 87 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 51.2 และสุดทา้ยกลุ่มตวัอยา่งมคีวามคิ ดเหน็วา่ 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลด์กีวา่สบูบารากู่หรอืน าเงนิทีต่อ้งจ่ายส าหรบับารากู่ มาซือ้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลด์กีวา่การน าไปใชซ้ือ้บารากู่สบู จ านวน 64 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 41.8 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 50 บุคคลรอบขา้งหรอืคนทีรู่จ้กัมพีฤตกิรรมสบูบารากู่  
 

บารากู่กบับคุคลรอบข้าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ม ี 130 69.1 
ไม่ม ี 58 30.9 

รวม (X= 1.31,S.D.= 0.46) 188 100.0 

บคุคลท่ีรู้จกับารากู่  

เพื่อน 116 89.2 
รุ่นพี ่ 1 0.8 
รุ่นน้อง 9 6.9 
ญาต ิ 3 2.3 
อื่นๆ 1 0.8 

รวม (X= 1.25,S.D.= 0.79) 130 100.0 
 

กลุ่มตวัอยา่งทีรู่จ้กับารากู่แต่ไม่เคยสบูนัน้มบุีคคลรอบขา้งหรอืคนที่ รูจ้กัสบูบารากู่  และ 
บุคคลรอบขา้งของกลุ่มตวัอยา่งทีรู่จ้กับารากู่นัน้ส่วนใหญ่ คอื เพื่อน จะรูจ้กับารากู่ มากทีสุ่ด คอื 
จ านวน 116 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 89.2 รองลงมา คอื รุ่นน้อง และ ญาต ิรอ้ยละ 6.9 และ รอ้ยละ 
2.3 ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 51 การสบูบารากู่กบัโอกาสในการเสพตดิ  
 
การทดลองสบูบารากู่ 1 ครัง้ กบัโอกาสในการเสพติด จ านวน (คน) ร้อยละ 

เสพตดิทนัท ี 3 1.6 
เสพตดิไม่ทนัท ีตอ้งใชเ้วลาในการสบูใหเ้ป็นประจ า 95 51.4 
ไม่น่าจะเสพตดิ 87 47.0 

รวม (X= 2.45,S.D.= 0.53) 185 100.0 
  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คอื จ านวน 95 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 51.4 มคีวามคดิเหน็วา่ การ
สบูบารากู่เพยีง 1 ครัง้ ไม่สามารถท าใหเ้สพตดิไดท้นัท ีแต่ตอ้งใชเ้วลาในการสบูใหเ้ป็นประจ า 
มากทีสุ่ด และกลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 47  มคีวามคดิเหน็วา่การสบูบารากู่ไม่ก่อใหเ้กดิการเสพตดิ 
 
ตารางท่ี 52 สถานการณ์ในการสบูบารากู่ทีอ่ยากทดลองสบู  
 
สถานการณ์ท่ีอยากทดลองสบูบารากู ่ ระดบัความคิดเหน็ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย 

ปารต์ีก้บัเพื่อนๆ 
Mean = 1.51, S.D = 0.85 

125 
(68.7) 

30 
(16.5) 

19 
(10.4) 

8 
(4.4) 

งานวนัเกดิ 
Mean = 3.18, S.D = 0.74 

0 
(0) 

36 
(19.9) 

76 
(42.0) 

69 
(38.1) 

ไปเทีย่ว 
Mean = 2.28, S.D = 0.92 

35 
(19.1) 

85 
(46.4) 

39 
(21.3) 

24 
(13.1) 

เครยีด 
Mean = 3.0, S.D = 1.06 

23 
(12.6) 

33 
(18.0) 

48 
(26.2) 

79 
(43.2) 

 

อยา่งไรกต็าม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งยงัไม่ไดแ้สดงอาการปฏเิสธการสบูบารากู่โดยสิน้เชิ ง 
โดยในสถานการณ์สมมตติามสถานการณ์ในตารางที ่52 นัน้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คดิที่
จะทดลองสบูบารากู่หรอือยากทีจ่ะสบูในสถานการณ์ประเภทงานปารต์ีก้บัเพื่อนๆ มากทีสุ่ดเป็น
อนัดบั 1 คอื จ านวน 125 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 68.7 รองลงมา คอื กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คดิทีจ่ ะ
ทดลองสบูบารากู่ในสถานการณ์เมื่อเวลาไปเทีย่ว มากเป็นอนัดบั 2  คอื จ านวน 85 ราย คดิ
เป็นรอ้ยละ 46.4 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คดิ ทีจ่ะทดลองสบูบารากู่ ในสถานการณ์เมื่อเวลามี
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การจดังานวนัเกดิ เป็นอนัดบั 3 คอื จ านวน 76 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 42 และสุดทา้ยกลุ่มตวัอยา่ง
ส่ วนใหญ่คดิทีจ่ะทดลองสบูบารากู่ในสถานการณ์เมื่อเวลามคีวามเครยีด                               
ระดบัน้อยเป็นอนัดบั 4 คอื รอ้ยละ 43.2 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 53 พฤตกิรรมสบูบารากู่ของเพื่อนๆ  
 

พฤติกรรมการสบูบารากู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สบูบารากู่ทุกคน 7 3.8 
สบูบารากู่แต่ไม่สบูทุกคน 71 38.4 
เพื่อนๆ ไม่สบูบารากู่แมแ้ต่คนเดยีว 107 57.8 

รวม Mean = 2.35, S.D = 0.55 185 100.0 

การมีเตาสบูบารากู่เป็นของตนเองของเพ่ือนๆ  

มเีตาสบูบารากู่ 60 32.3 
ไม่มเีตาสบูบารากู่ 126 67.7 

รวม Mean = 1.68, S.D = 0.47 186 100.0 
 

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 71 รายมเีพื่อนทีส่บูบารากู่แต่เพื่อนไม่ไดส้บูทุกคน มเีพยีง 7 ราย
เท่านัน้ทีร่ะบุวา่ กลุ่มเพื่อนสบูทุกคน ส่วนการมเีตาสบูบารากู่เป็นของตนเองของเพื่อนของกลุ่ม
ตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่ รอ้ยละ 67.7 ยงัไม่มเีตา  
 
ตารางท่ี 54 รปูแบบการจ าหน่ายบารากู่ทีรู่จ้กั  
 

รปูแบบการจ าหน่ายบารากู่ท่ีรู้จกั จ านวน (คน) ร้อยละ 

แบบจุดเตาส าเรจ็รปูโดยพนกังานรา้นเหลา้จะท าให ้
Mean = 1.16, S.D = 0.4 

148 85.5 

แบบเดลเิวอรี ่ส่งเตาตามหอ้งหรอืหอพกัใหจุ้ดเอง 
Mean = 1.81, S.D = 0.39 

28 18.5 

แบบสัง่อุปกรณ์ทางอนิเตอรเ์นต 
Mean = 1.74, S.D = 0.46 

41 26.8 

แบบซือ้อุปกรณ์ไดต้ามสถานทีต่่างๆ 86 53.8 
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Mean = 1.46, S.D = 0.5 
แหล่งจ าหน่ายบารากู่ท่ีรู้จกั  

รา้นเหลา้ 73 45.1 
รา้นเหลา้ป ัน่ 14 8.6 
รา้นขายบารากู่โดยตรง 6 3.7 
รา้นคา้ทัว่ไป 56 34.6 
รา้นเหลา้แถวมหาวทิยาลยั 1 0.6 
รา้นขายส่ง 12 7.4 

รวม Mean = 2.59, S.D = 1.67 162 100.0 
 
 

กลุ่มตวัอยา่งทุกรายถงึแมจ้ะเป็นผูไ้ม่สบู แต่รูจ้กัรปูแบบการบรกิารและการจ าหน่ายบา
รากู่เช่นเดยีวกบัผูส้บู โดยผูไ้ม่สบู ส่วนใหญ่จ านวน 148 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 85.5 ทราบวา่มี
รปูแบบการจ าหน่ายบารากู่ ในรา้นสุราโดยพนกังานรา้นจ ะจุดเตา ให ้ รองลงมา คอื ทราบวา่
สามารถ ซือ้อุปกรณ์ ปลกีไดต้ามสถานทีต่่างๆ และ  ทราบวา่มรีปูแบบการสัง่ซือ้อุปกรณ์ทาง
อนิเตอรเ์นต รอ้ยละ 26.8  ส่วนแหล่งซือ้นัน้ ส่วนใหญ่ รอ้ยละ  45.1 ทราบวา่ สามารถซือ้ไดท้ี่
รา้นสุรา 

 
ตารางท่ี 55 สาเหตุทีท่ าใหรู้จ้กับารากู่  
 

สาเหตท่ีุท าให้รู้จกับารากู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อนใหข้อ้มลู (เล่าใหฟ้งั พาไป/น ามาใหช้ม) 
Mean = 1.28, S.D = 0.45 

127 72.2 

รุ่นพี ่(เล่าใหฟ้งั พาไป/น ามาใหช้ม) 
Mean = 1.78, S.D = 0.41 

33 21.7 

เหน็จากรา้นขายโดยตรง (ตามตลาดนดั จตุจกัร สะพานพุทธ ฯลฯ) 
Mean = 1.52, S.D = 0.5 

78 48.1 

เหน็จากผบัสถานบนัเทงิยามราตร ี
Mean = 1.61, S.D = 0.49 

61 38.9 

เหน็จากรา้นเหลา้ป ัน่ 
Mean = 1.6, S.D = 0.49 

62 40.0 
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เหน็จากสื่อละคร ภาพยนตร ์รายการโทรทศัน์ โฆษณา (โทรทศัน์/
วทิย/ุใบปลวิ/แผ่นป้าย) 
Mean = 1.83, S.D = 0.38 

26 16.9 

เคยได้รบัใบปลิวเก่ียวกบับารากู่เดลิเวอรี่หรือส่งถึงท่ีพกั  

เคยไดร้บัใบปลวิ 8 4.21 
ไม่เคยไดร้บัใบปลวิ 182 95.79 

รวม Mean = 1.97, S.D = 0.2 190 100.0 
  
  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ถงึแมจ้ะไม่สบูแต่ก็ ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบับารากู่ เช่นกนั โดย
แหล่งขอ้มลูบารากู่นัน้ไดจ้ากการทีเ่พื่อนหรอืบุคคลรอบขา้งทีเ่คยสบูหรอืรูจ้กับารากู่น ามาเล่าให้
ฟงั พาไปดหูรอืน าบารากู่มาใหด้ ูมากทีสุ่ด คอื จ านวน 127 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 72.2 สาเหตุที่
ท าใหรู้จ้กับารากู่ รองลงมา คอื การเหน็จากรา้นขายโดยตรง เช่น ตามตลาดนดั จตุจกัร สะพาน
พุทธ ฯลฯ รอ้ยละ 48.1 สุดทา้ยสาเหตุทีท่ าใหก้ลุ่มตวัอยา่งรูจ้กับารากู่ คอื เหน็จากรา้นเหลา้ป ัน่ 
รอ้ยละ 40 ตามล าดบั ส่วนใบปลวิบารากู่เดลเิวอรีน่ัน้ไดร้บัน้อย 

 
ข้อสรปุจากข้อมลูกลุ่มไม่สบู 
 
 พบวา่ กลุ่ม ไม่สบูมคีวามคลา้ยคลงึกลุ่มสบูหลายประการ ตัง้แต่ การไดร้บัขอ้มลู 
แหล่งขอ้มลูเรื่องบารากู่ ทีเ่หมอืนกนักบักลุ่มสบูคอื ไดร้บัขอ้มลูจากเพื่อนมากทีสุ่ด และเพื่อน
เป็นแหล่งขอ้มลูบารากู่มากทีสุ่ด การรูจ้กับารากู่ของกลุ่มไม่สบูกค็ลา้ยกบักลุ่มสบู คอื รูจ้กัจาก
เพื่อน รูจ้กัจากแหล่งขาย คอื รา้นสุรา รา้นเหลา้ป ัน่ และรา้นขายบารากู่ และมเีพื่อนทีสู่ บ
เหมอืนกนักบักลุ่มสบู ในดา้นแหล่งจ าหน่ายและรปูแบบการจ าหน่ายนัน้ กลุ่มไม่สบูกม็คีวาม
คลา้ยกลุ่มสบู คอื รูจ้กัทุกแหล่ง และรูจ้กัทุกรปูแบบการบรกิาร เช่น รูว้า่มบีรกิารแบบส าเรจ็รปู
ในรา้นสุรา รูว้า่มกีารซือ้อุปกรณ์ปลกีไปสบูทีบ่า้น ซือ้ทางอนิเตอรเ์นต และเดลเิวอรี่  ความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่มสบูและไม่สบู คอื ทศันคตทิีม่ต่ีอบารากู่ ซึง่กลุ่มไม่สบูมทีศันคตลิบต่อบารา
กู่และคดิวา่บารากู่เป็นสิง่ไม่ด ีจงึไม่สบู อยา่งไรกต็าม กลุ่มไม่สบูกย็งัมคีวามเขา้ใจผดิเกีย่วกบั
บารากู่ คอื เชื่อวา่บารากู่ไม่เสพตดิ ซึง่อาจกลายเป็นแรงจงูใจใ หท้ดลองในอนาคตได ้นอกจากนี้ 
เมื่อมกีารสมมตสิถานการณ์จ าลองในขอ้ค าถาม พบวา่ กลุ่มไม่สบู ไม่ปฏเิสธการสบูใน
สถานการณ์จ าลอง แต่แสดงความ ความเสีย่งทีจ่ะสบูวา่ หากมสีถานการณ์ทีต่นเองชอบเกดิขึน้ 
กอ็าจสบูได ้เช่น งานวนัเกดิ ปารต์ี ้ฯลฯ เป็นตน้  
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4. ข้อมลูทศันคติเก่ียวกบับารากู่ 
 
ตารางท่ี 56 ทศันคตเิกีย่วกบับารากู่ N=566 
 
ทศันคติ เหน็ด้วยมากท่ีสุดกบั

ทศันคติน้ี/ถกูต้องท่ีสุด 
เหน็ด้วยปานกลางหรือ
คิดว่าใช่/ถกูต้องใน
ระดบัหน่ึง 

ไม่เหน็ด้วย/ไม่ถกูต้อง 

การสบูบารากูเ่ป็น
พฤตกิรรมสว่นบคุคล 
Mean = 2.0, S.D = 
0.73 

151 
(26.8) 

262 
(46.5) 

150 
(26.6) 

การสบูบารากูเ่ป็น
ความสขุสว่นตน ไมไ่ด้
ท าใหใ้ครเดอืดรอ้น 
Mean = 2.19, S.D = 
0.73 

108 
(19.1) 

240 
(42.5) 

217 
(38.4) 

บารากูเ่ป็นสมนุไพร 
Mean = 2.5, S.D = 
0.62 

37 
(6.5) 

209 
(37.0) 

319 
(56.5) 

บารากูเ่ป็นยาสบูชนิด
หนึ่งทีท่ าจากผลไมห้รอื
เนื้อผลไมแ้ หง้ Mean = 
2.22, S.D = 0.63 

63 
(11.2) 

317 
(56.1) 

185 
(32.7) 

เนื่องจากบารากูไ่มใ่ช่
บหุรี ่จงึไมม่พีษิภยั
เหมอืนบหุรี่  Mean = 
2.64, S.D = 0.54 

18 
(9.6) 

168 
(31.3) 

379 
(59.1) 

บารากูไ่มผ่ดิกฎหมาย  
Mean = 2.5, S.D = 
0.66 

54 
(9.6) 

177 
(31.3) 

334 
(59.1) 

การสบูบารากูม่คีวนัซึง่
หอมมากกวา่บหุรี่ 
Mean = 2.18, S.D = 
0.75 

117 
(20.7) 

227 
(40.2) 

221 
(39.1) 
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แมก้ารสบูบารากูจ่ะมี
โทษบา้งกต็ามแต่กม็พีษิ
ภยัน้อยกวา่การสบูบหุรี ่ 
Mean = 2.32,  
S.D = 0.69 

71 
(12.6) 

240 
(42.5) 

254 
(45.0) 

บารากูเ่ป็นอ โรมาหรอื
เป็นการบ าบดัดว้ยควนั
ที่ หอม ดตี่อรา่งกาย
มากกวา่การสบูบหุรี ่
Mean = 2.63, S.D = 
0.55 

21 
(3.7) 

165 
(29.2) 

379 
(67.1) 

การสบูบารากูเ่ป็น
วฒันธรรมประเพณีของ
ชาวอาหรบัและชาว
มสุลมิ  
Mean = 2.18, S.D = 
0.68 

90 
(15.9) 

284 
(50.3) 

191 
(33.8) 

บารากูไ่มใ่ชส่ารเสพตดิ  
Mean = 2.53, S.D = 
0.63 

43 
(7.6) 

182 
(32.2) 

382 
(60.2) 

การสบูบารากูไ่มม่ทีาง
เสพตดิไดเ้หมอืนบหุรี่
หรอืสารเสพตดิอื่นๆ 
Mean = 2.6, S.D = 
0.62 

41 
(7.3) 

142 
(24.1) 

382 
(67.6) 

การสบูบารากูไ่มก่อ่
โรคมะเรง็ปอดเหมอืน
การสบูบหุรี่  Mean = 
2.61, S.D = 0.62 

41 
(7.3) 

136 
(24.1) 

387 
(68.6) 

การสบูบารากูช่ว่ยคลาย
เครยีด 
Mean = 2.39, S.D = 
0.7 

70 
(12.4) 

202 
(35.8) 

293 
(51.9) 

การสบูบารากูช่ว่ยฟอก
ปอด 

32 
(5.7) 

89 
(15.8) 

444 
(78.6) 
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Mean = 2.73, S.D = 
0.56 

การสบูบารากูเ่ป็นการ
ลา้งพษิในตวัเรา 
Mean = 2.78, S.D = 
0.5 

22 
(3.9) 

83 
(14.7) 

460 
(81.4) 

ชาวอ าหรบัหรอืพวก
แขกสบูบารากูม่ากวา่ 
100 ปีแลว้ ดงันัน้บารากู่
ไมน่่าจะมอีนัตราย 
Mean = 2.56, S.D = 
0.61 

34 
(6.0) 

179 
(31.7) 

352 
(62.3) 

บารากูไ่มม่นีิโคตนิ
เหมอืนบหุรี ่
Mean = 2.55, S.D = 
0.59 

27 
(4.8) 

198 
(35.0) 

340 
(60.2) 

มผีูก้ล่าววา่การสบูบารา
กูช่ว่ยเพิม่สม รรถภาพ
ทางเพศ กระตุน้
ความรูส้กึทางเพศ 
Mean = 2.69, S.D = 
0.52 

16 
(2.8) 

143 
(25.3) 

406 
(71.9) 

การสบูบารากูก่อ่นสอบ
เป็นการเพิม่พลงัสมอง 
Mean = 2.77, S.D = 
0.5 

20 
(3.5) 

92 
(16.3) 

453 
(80.2) 

การสบูบารากูน่ัน้ตอ้ง
ผา่นน ้าในหมอ้ หากบา
รากูม่พีษิอยู่บา้ง น ้าจะ
เป็นตวัชะลา้งพษิออกไป 
จงึไมอ่นัตรายเพราะตอ้ง
ผา่นน ้า 
Mean = 2.58, S.D = 
0.63 

44 
(7.8) 

148 
(26.2) 

373 
(66.0) 

บารากูม่ปีระโยชน์กวา่ 29 171 365 
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บหุรี ่
Mean = 2.59, S.D = 
0.59 

(5.1) (30.3) (64.6) 

ควรเปิดโอกาสใหม้กีาร
ขายบารากูแ่บบการขาย
บหุรี ่Mean = 2.68, S.D 
= 0.58 

32 
(5.7) 

117 
(20.7) 

416 
(73.6) 

รฐัไมค่วรหา้มการสบูบา
รากู ่ควรหา้มเฉพาะบหุรี่
อย่างเดยีว Mean = 
2.63, S.D = 0.63 

47 
(8.3) 

114 
(20.2) 

404 
(71.5) 

การสบูบารากูน่ัน้ดดูกีวา่
การสบูบหุรี ่
Mean = 2.63, S.D = 
0.6 

33 
(5.8) 

143 
(25.3) 

389 
(68.8) 

ส าหรบัผูห้ญงิ การสบูบา
รากูด่ดูกีวา่ผูห้ญงิทีส่บู
บหุรี ่Mean = 2.65, S.D 
= 0.59 

32 
(5.7) 

131 
(23.2) 

402 
(71.2) 

การสบูบารากูด่มู ี
ภาพลกัษณ์ทีเ่ก๋ไก๋ ไฮโซ 
แฟชัน่กวา่การสบูบหุรี ่ 
Mean = 2.7, S.D = 
0.53 

21 
(3.7) 

130 
(23.0) 

414 
(73.3) 

คา่เฉลีย่รวม=1.14  
S.D รวม = 0.34 

   

  

 
จากตารางจ าแนกทศันคตเิกีย่วกบับารากู่ พบวา่ โดยรวมแลว้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มี

ความเชื่อเกีย่วกบับารากู่อยูใ่นระดบัเชื่อปานกลางไปจนถงึไม่เชื่อ น ้าหนกัของทศันคตแิละความ
เชื่อเกีย่วกบับารากู่อยูท่ ีท่ศันคตริะดบัปานกลางและลบ โดยจะเหน็ไดว้า่ ความเชื่อระดบัปาน
กลางหรอืกลุ่มเป้าหมายเชื่อวา่/คดิวา่ ทศันคตนิี้ถูกตอ้งเพยีงบางส่วนมผีูต้อบในระดบัจ านวนที่
สงูตัง้แต่รอ้ยละ 20-50 ซึง่แสดงวา่ กลุ่มเป้าหมายยงัมคีวามเชื่อในดา้นบวกเกีย่วกบับารากู่อยู ่
ซึง่ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อทีผ่ดิแทบทัง้สิน้ 
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ทศันคตเิกีย่วกบับารากู่สามารถแยกเป็นประเดน็ต่างๆ โดยเรยีงล าดบัจากระดบัความที่
เชื่อ/ทศันคตสิงูมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ดดงัต่อไปนี้ 

1) วยัรุ่นและเยาวชนมคีวามเชื่อ /ทศันคตใินระดบัสงูทีสุ่ดทีว่า่ บารากู่เป็นวฒันธรรม
เก่าแก่ เป็นประเพณีของมุสลมิและอาหรบั 
2) ทศันคตทิีม่รีะดบัสงูรองลงมา คอื เชื่อวา่ การสบูบารากู่เป็นพฤตกิรรมส่วนตวั 
3)  วยัรุ่นและเยาวชนมคีวามเชื่อ /ทศันคตใินระดบัสงูวา่ บารากู่มคีวนัซึง่หอม มากกวา่
บุหรี ่
4) วยัรุ่นและเยาวชนมคีวามเชื่อ/ทศันคตใินระดบัสงูวา่ การสบูบารากู่เป็นความสุขส่วน
ตน ไม่ไดท้ าใหใ้ครเดอืดรอ้น 
5) วยัรุ่นและเยาวชนมคีวามเชื่อ/ทศันคตใินระดบัสงูวา่ บารากู่เป็นยาสบูชนิดหนึ่งทีท่ า
จากผลไมห้รอืเนื้อผลไมแ้หง้ 
6) วยัรุ่นและเยาวชนมคีวามเชื่อในระดบัสงูวา่ แมก้ารสบูบารากู่จะมโีทษบา้งกต็ามแต่ก็
มพีษิภยัน้อยกวา่การสบูบุหรี ่ 
7) วยัรุ่นและเยาวชนมคีวามเชื่อในระดบัสงูวา่ การสบูบารากู่ช่วยคลายเครยีด 
8) วยัรุ่นและเยาวชนมคีวามเชื่อในระดบัสงูวา่ การสบูบารากู่มคีวนัซึง่หอมมากกวา่บุหรี ่
9) วยัรุ่นและเยาวชนมคีวามคดิเหน็ในระดบัมากวา่ บารากู่ไม่ผดิกฎหมาย 

 
ในส่วนของทศันคต/ิความเชื่อของกลุ่มเป้าหมายทีเ่หน็ดว้ยในระดบัน้อยหรอืมคีวามเชื่อ

ในระดบัไม่สงูมใีนประเดน็ต่อไปนี้ 
 
1) การสบูบารากู่เป็นการลา้งมลพษิในตวัเรา 
2) การสบูบารากู่ก่อนสอบเป็นการเพิม่พลงัสมอง 
3) การสบูบารากู่ช่วยฟอกปอด 
4) วยัรุ่นและเยาวชนไม่เหน็ดว้ยวา่ ควรเปิดโอกาสใหม้กีารขายบารากู่แบบการขายบุหรี ่
5) การสบูบารากู่ดมูภีาพลกัษณ์ทีเ่ก๋ไก๋ ไฮโซ แฟชัน่กวา่การสบูบุหรี ่ 
6) การสบูบารากู่ช่วยเพิม่สมรรถภาพทางเพศ กระตุน้ความรูส้กึทางเพศ 
7) รฐัไม่ควรหา้มการสบูบารากู่ ควรหา้มเฉพาะบุหรีอ่ยา่งเดยีว 
8) ส าหรบัผูห้ญงิ การสบูบารากู่ดดูกีวา่ผูห้ญงิทีส่บูบุหรี ่

 
ตารางท่ี 57 เหตุผลทีว่ยัรุ่นชอบสบูบารากู ่*N = 566 
 

เหตผุลท่ีวยัรุ่นชอบสบูบารากู่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
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โกเ้ก๋ ดไูฮโซ  Mean = 1.55, S.D = 0.5 225 45.0 
เพราะดว้ยความอยากลอง Mean = 1.17, S.D = 0.38 442 82.6 
ไม่อยากขดัใจเพื่อน Mean = 1.73, S.D = 0.44 129 26.6 
เพื่อสงัสรรคก์บัเพื่อนได ้Mean = 1.42, S.D = 0.49 305 58.3 
โอกาสพาไป Mean = 1.61, S.D = 0.49 200 39.1 
ไม่รูว้า่มพีษิภยั Mean = 1.65, S.D = 0.48 171 35.0 

ทศันคติท่ีมีต่อการสบูบารากู่ *N = 566  

คลายเครยีด Mean = 1.55, S.D = 0.5 121 40.9 
เขา้สงัคม Mean = 1.55, S.D = 0.5 43 18.5 
กลิน่หอม Mean = 1.55, S.D = 0.5 50 20.2 
เฉยๆ ธรรมดา Mean = 1.55, S.D = 0.5 97 33.0 
อยากลอง Mean = 1.55, S.D = 0.5 75 28.8 
สนุก Mean = 1.55, S.D = 0.5 56 23.7 
 
 

เหตุผลในความคดิของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จ านวน 442 ราย    คดิเป็นรอ้ยละ 82.6 
เชื่อวา่เหตุทีว่ยัรุ่นชอบสบูบารากู่มากทีสุ่ด คื อ ดว้ยความอยากลอง ของผูส้บูเอง รองลงมา  คอื 
เหตุผลดา้นการเขา้สงัคมเพื่อสงัสรรคก์บัเพื่อนไดแ้ละการไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนๆ รองลงมา 
คอื เหตุผลดา้นความเท่ ท าใหด้โูกเ้ก๋ ดไูฮโซ จ านวน 225 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 45 ตามล าดบั 

 
นอกจากนี้ยงัพบวา่ ในดา้นความรูส้กึเกีย่วกั บการสบูบารากู่และผูส้บู กลุ่มตวัอยา่ง

จ านวน 121 ราย มทีศันคตต่ิอบารากู่วา่ บารากู่คอืยาสบูเพื่อการสบูคลายเครยีดมากทีสุ่ด 
รองลงมาคอืคดิวา่ผูท้ ีส่บูบารากู่นัน้อยากสบูกส็บู ไม่มปีจัจยัใดๆ เกีย่วขอ้ง การสบูเป็นเรื่อง
ธรรมดาของผูส้บู  รองลงมา คอื คดิวา่ ผูส้บู สูบเพราะอยากลอง ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 58 ทศันคตขิองบารากู่เกีย่วกบักฏหมาย โทษ และการควบคุม 

บารากู่เป็นสินค้าผิดกฎหมายหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใช่ / ผดิกฎหมาย 301 54.0 
ไม่ใช่ / ไม่ผดิกฎหมาย 256 46.0 

รวม 557 98.4 
ไม่ตอบ 9 1.6 
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รวม  Mean = 1.46, S.D = 0.5 566 100.0 

ผิดกฎหมายด้านใด   

ผดิพระราชบญัญตัคิวบคุมยาสบู Mean = 1.09, S.D = 0.28 249 91.2 
ผดิพระราชบญัญตัสิรรพสามติ   Mean = 1.20, S.D = 0.4 144 80.0 
ผดิพระราชบญัญตัศิุลกากร       Mean = 1.27, S.D = 0.48 101 72.2 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโทษของบารากู่  

ทราบ 93 16.7 
ไม่ทราบ 463 83.3 

รวม 556 98.2 
ไม่ตอบ 10 1.8 

รวม Mean = 1.83, S.D = 0.37 566 100.0 

โทษของบารากู่ท่ีมีผลต่อร่างกาย   

มผีลต่อปอด                          Mean = 1.37, S.D = 0.48 81 62.8 
มนีิโคตนิในปรมิาณมาก            Mean = 1.55, S.D = 0.5 45 45.0 
ระคายเคอืงระบบทางเดนิหายใจ  Mean = 1.46, S.D = 0.5 63 54.3 
สามารถเสพตดิได ้                  Mean = 1.43, S.D = 0.5 65 57.0 
มโีอกาสเป็นมะเรง็                   Mean = 1.46, S.D = 0.5 62 53.9 

รฐัควรจะเข้ามาตรวจตราหรือควบคมุบารากู่หรือไม่  

ควร เขา้มาควบคุม 480 86.2 
ไม่ควร เขา้มาควบคุม 77 13.8 

รวม 557 98.4 
ไม่ตอบ 9 1.6 

รวม Mean = 1.14, S.D = 0.34 566 100.0 
 
พบวา่ ในดา้นความคดิเหน็วา่บารากู่เป็นสนิคา้ทีผ่ดิกฎหมายนัน้ กลุ่มตวัอยา่งมคีวาม

คดิเหน็สองดา้น คอื ผดิกฎหมาย และไม่ผดิกฎหมาย ในจ านวนทีใ่กลเ้คยีงกนั คอื จ านวน 301 
ราย คดิเป็นรอ้ยละ 54 คดิวา่ ผดิ  แต่กลุ่มตวัอยา่งทีเ่หน็วา่บารากู่ไม่ใช่สนิคา้ทีผ่ดิกฎหมาย มี
จ านวนถงึ 256 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 46 ซึง่ตวัเลขนี้แสดงใหเ้หน็วา่ กลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อที่
ผดิเกีย่วกบับารากู่อยูม่ากและมคีวามไม่รูไ้ม่ทราบขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
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อยา่งไรกต็าม กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็วา่ถ้าหากบารากู่เป็นสนิคา้ทีผ่ดิ
กฎหมายควรจะผดิกฎหมายพระราชบญัญตัคิวบคุมยาสบู มากทีสุ่ด  รองลงมา คดิวา่ควรจะผดิ
พระราชบญัญตัสิรรพสามติ สุดทา้ย คอื ผดิพระราชบญัญตัศิุลกากร  

 
ในดา้นโทษของบารากู่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ทราบถงึโทษและพษิภยัของบา

รากู่ทีแ่น่ชดั  คอื มผีูไ้ม่ทราบสงูถงึ 463 ราย คดิเป็นรอ้ยละ  83.3   หรอืหากทราบกไ็ม่ทราบ
อยา่งแน่ชดั มกีลุ่มตวัอยา่งทีท่ราบถงึโทษและพษิภยัของบารากู่อยา่งชดัเจน จ านวน 93 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 เท่านัน้  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จ านวน 81 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 62.8 คดิวา่
หากบารากู่มโีทษและพษิภยัแลว้นัน้น่าจะส่งผลกระทบต่อปอดมากทีสุ่ด  รองลงมา คอื น่าจะท า
ใหส้ามารถเสพตดิได ้จ านวน 65 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 57 สุดทา้ยกลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็วา่
น่าจะมผีลกระทบ คอื ระคายเคอืงต่อระบบทางเดนิหายใจ จ านวน 63 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 53.9       
นอกจากนี้ยงัพบวา่ ในขอ้เทจ็จรงิทีว่า่บารากู่มนีิโคตนินัน้กลุ่มตวัอยา่งจ านวนไม่ถงึครึง่คอืรอ้ย
ละ 45 เท่านัน้ทีท่ราบ 

 
ทัง้นี้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัคงมคีวามตอ้งการทีจ่ะใหม้กีารเขา้มาตรวจตราหรอื

ควบคุมบารา กู่โดยภาครฐั มากทีสุ่ด คอื จ านวน 480 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 86.2 มเีพยีงกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนน้อย คอื รอ้ยละ 13.8 เท่านัน้ทีไ่ม่ตอ้งการใหภ้าครฐัเขา้มาตรวจตราหรอืควบคุม 
บารากู่ ซึง่อาจเกดิจากความเชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่ 
 
ส่วนท่ี 4.2  การทดสอบไค-สแควร ์(Chi-Square Test) 
 

การแจกแจงไคสแควร ์ (Chi-Square) เป็นการเปรยีบเทยีบเพื่อทดสอบความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตน้ (Independent variables) กบั ตวัแปรตาม (Dependent variables) ซึง่ใน
การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจะท าการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั ทศันคต ิพฤตกิรรมทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัการบรโิภคยาสบู บารากู่ และสารเสพตดิชนิดอื่นๆ โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์(Chi-
Square) เพื่อวเิคราะหต์วัแปร เรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม เพื่อพยากรณ์ค่าของตวัแปรตาม  
ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 59 ผลการวเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหวา่งการทดลองสบูบารากู ่กบั อายุ 
 

Chi-Square Tests

106.426a 11 .000

107.664 11 .000

82.746 1 .000

504

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

7 cells (29.2%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .23.

a. 

   
                P (ความน่าจะเป็น) = .00 , α (ระดบันัยส าคญั) = .05 

         
เมื่อท าการทดสอบสมมุตฐิานทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่ 95 % (α = 0.05) พบวา่การ

ทดลองสบูบารากู่ของกลุ่มตวัอยา่งขึน้อยูก่บัอายุ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั  โดยมคี่า  P–
Value เท่ากบั 0.00 ซึ่ง น้อยกวา่  ค่า α แสดงวา่  อายกุบัการทดลองสบูบารากู่มคีวามสมัพนัธ์
กนั พบวา่ การทดลองสบูบารากู่ของกลุ่มตวัอยา่งขึน้อยูก่บัอาย ุอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 สรุปไดว้า่ อายกุบัการทดลองสบูบารากู่มคีวามสมัพนัธก์นั  ขอ้เทจ็จรงิและผลส ารวจ
ในรายงานการศกึษาฉบบันี้ชีว้า่ ผูส้บูบารากู่เริม่ทดลองบารากู่ในระหวา่งช่วงอาย ุ 17-20 ปี และ
การทดลองหรอืการสบูจะมน้ีอยลงตามล าดบัเมื่อผูส้บูอายมุากขึน้และมอีตัราการสบูน้อยลง
เรื่อยๆในกลุ่มอาย ุ25 ปีขึน้ไป 

 
ตารางท่ี 60 เพศของกลุ่มตวัอยา่งกบัการทดลองสบูบารากู่ 

Chi-Square Tests

2.517b 1 .113

2.187 1 .139

2.499 1 .114

.132 .070

2.512 1 .113

504

Pearson Chi-Square

Continui ty Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact  Sig.
(2-sided)

Exact  Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less t han 5. The minimum expected count is 48.63.b. 
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ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ Pearson Chi-Square = 2.517 ทีอ่งศา 1 และไดค้่า Asymp.Sig. 
= 0.113 สรุปไดว้า่ เพศกบัการทดลองสบูบารากู่ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั ผลการศกึษาชีว้า่ ทัง้เพศ
หญงิและชาย มกีารทดลองสบูบารากู่เช่นเดยีวกนั และผลการศกึษาเชงิคุณภาพในกลุ่มหญงิสบู
บารากู่ชีว้า่ กลุ่มหญงิสบูบารากู่มทีศันคตบิวกต่อบารากู่มากกวา่บุหรี ่ท าใหก้ลุ่มผูห้ญงิเลอืกสบู
บารากู่มากกวา่บุหรี ่
 
ตารางท่ี 61 ระดบัชัน้ของกลุ่มตวัอยา่งกบัการทดลองสบูบารากู่ 

Chi-Square Tests

113.289a 9 .000

140.160 9 .000

89.113 1 .000

504

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (15.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2.71.

a. 

 
ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ Pearson Chi-Square=113.289 ทีอ่งศา 9 และไดค้่า Asymp.Sig. 

= 0.000 สรุปไดว้า่ ระดบัชัน้กบัการทดลองสบูบารากู่มคีวามสมัพนัธก์นั เช่นเดยีวกบัระดบัอายุ
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการสบูอยา่งมนียัส าคญั  ระดบัชัน้การศกึษาสมัพนัธก์บัระดบัอาย ุสรุปไดว้า่ 
กลุ่มอายทุีท่ดลองสบูบารากู่คอืกลุ่มวยัรุ่นช่วงอาย ุ17-20 ปี คอื กลุ่มระดบัการศกึษามธัยมปลาย
ถงึระดบัอุดมศกึษา 
 
ตารางท่ี 62 อายขุองกลุ่มตวัอยา่งกบัสถานทีส่บูบารากู่เป็นประจ า 

Chi-Square Tests

25.022a 44 .991

28.932 44 .961

.197 1 .657

109

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

54 cells (90.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 
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180 

ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ Pearson Chi-Square=25.022 ทีอ่งศา 44 และไดค้่า Asymp.Sig. 
= 0.991 สรุปไดว้า่ อายกุบัสถานทีส่บูบารากู่เป็นประจ าไม่มคีวามสมัพนัธก์นั  ผลการศกึษาใน
รายงานฉบบันี้ชีว้า่ การสบูบารากู่นัน้ ผูส้บูนิยมสบูในรา้นสุรามากทีสุ่ดเพราะสะดวก กลุ่มอายตุ ่า
กวา่ 20 ปี นัน้ ในรายงานฉบบันี้ไดช้ีว้า่ ถงึแมจ้ะเขา้สถานบรกิารไม่ได ้แต่สามารถเขา้รา้นเหลา้
ป ัน่และรา้นสุรารอบสถานศกึษาได ้ซึง่กส็ามารถใชบ้รกิารบารากู่ไดเ้ช่นเดยีวกบักลุ่มอายุ
มากกว่า 20 ปี สรุปไดว้า่ ไม่วา่กลุ่มอายใุดกไ็ม่มคีวามแตกต่างในการใชบ้รกิารบารากู่ในรา้น
สุรา 
 
ตารางท่ี 63 เพศของกลุ่มตวัอยา่งกบัสถานทีส่บูบารากู่เป็นประจ า 

Chi-Square Tests

5.020a 4 .285

5.616 4 .230

.010 1 .922

109

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (40.0%) have expected count less t han 5. The
minimum expected count is .45.

a. 

 
ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ Pearson Chi-Square = 5.020 ทีอ่งศา 4 และไดค้่า Asymp.Sig. 

= 0.285 สรุปไดว้า่ เพศกบัสถานทีส่บูบารากู่เป็นประจ าไม่มคีวามสมัพนัธก์นั ซึง่ขอ้เทจ็จรงิชีว้า่ 
การสบูบารากู่นัน้ผูส้บูทัง้หญงิและชายนิยมสบูในรา้นสุรา /สถานบนัเทงิทีม่บีรกิารบารากู่
เช่นเดยีวกนั  
 
ตารางท่ี 64 เพศของกลุ่มตวัอยา่งกบัความหลากหลายของกลิน่บารากู่ 

Chi-Square Tests

4.161b 1 .041

2.601 1 .107

4.349 1 .037

.081 .053

4.112 1 .043

85

Pearson Chi-Square

Continui ty Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact  Sig.
(2-sided)

Exact  Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count i s 2.61.b. 
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ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ Pearson Chi-Square = 4.161 ทีอ่งศา 1 และไดค้่า Asymp.Sig. 
= 0.041 สรุปไดว้า่ เพศกบัความหลากหลายของกลิน่บารากู่มคีวามสมัพนัธก์นั ซึง่ส่งผลต่อการ
เลอืกและการตดิกลิน่รสของกลุ่มผูส้บูหญงิทีม่กีารตดิกลิน่รสและตอ้งการเลอืกกลิน่รสมากกวา่ผู้
สบูชาย 

 
ตารางท่ี 65 เพศของกลุ่มตวัอยา่งกบัความเชื่อทีว่า่บารากู่ทีต่นเองสบูมคีุณภาพ 

Chi-Square Tests

6.753b 1 .009

4.555 1 .033

8.604 1 .003

.014 .014

6.673 1 .010

84

Pearson Chi-Square

Continui ty Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact  Sig.
(2-sided)

Exact  Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count i s 2.20.b. 
 

 
 

ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ Pearson Chi-Square = 6.753 ทีอ่งศา 1 และไดค้่า Asymp.Sig. 
= 0.009 สรุปไดว้า่ เพศกบัความเชื่อทีว่า่บารากู่ทีต่นเองสบูหรอืทีร่า้นน ามาใหส้บูนัน้มคีุณภาพ
กวา่รา้นอื่นมคีวามสมัพนัธก์นั ซึง่ความเชื่อทีว่า่นี้ส่งผลต่อทศันคตทิีว่า่การสบูบารากู่ทีเ่ชื่อวา่มี
คุณภาพนัน้ปลอดภยัต่อร่างกาย 

 
ตารางท่ี 66 ระดบัชัน้ของกลุ่มตวัอยา่งกบัสถานทีส่บูบารากู่เป็นประจ า 

Chi-Square Tests

39.026a 24 .027

28.971 24 .221

.577 1 .447
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Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

30 cells (85.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 
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182 

ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ PearsonChi-Square=39.026 ทีอ่งศา 24 และไดค้่า 
Asymp.Sig.=0.027 สรุปไดว้า่ ระดบัชัน้กบัสถานทีส่บูบารากู่เป็นประจ ามคีวามสมัพนัธก์นั ผล
การศกึษาเชงิคุณภาพในการศกึษาครัง้นี้ กลุ่มอายตุ ่ากวา่ 20 ปี ไม่สามารถเขา้สถานบนัเทงิได ้
จงึนิยมเขา้รา้นเหลา้ป ัน่หรอืรา้นสุราขนาดเลก็ทีไ่ม่ตรวจบตัรประชาชน หรอืรา้นทีรู่จ้กัเจา้ของ
รา้น ระดบัชัน้และอาย ุจงึมคีวามสมัพนัธก์บัสถานที่ๆ เลอืกไปสบู 
 
ตารางท่ี 67 อายขุองกลุ่มตวัอยา่งกบัการจ าหน่ายบารากู่แบบส าเรจ็รปูในรา้นเหลา้ 

Chi-Square Tests

20.592a 11 .038

6.332 11 .850

3.006 1 .083

107

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

19 cells (79.2%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .01.

a. 

 
 

ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ Pearson Chi-Square = 20.592 ทีอ่งศา 11 และไดค้่า 
Asymp.Sig. = 0.038 สรุปไดว้า่ อายกุบัการจ าหน่ายบ ารากู่แบบส าเรจ็รปูในรา้นเหลา้มี
ความสมัพนัธก์นั 
 
ตารางท่ี 68 เพศของกลุ่มตวัอยา่งกบัการจ าหน่ายบารากู่แบบส าเรจ็รปูในรา้นเหลา้ 

 

Chi-Square Tests

1.195b 1 .274

.007 1 .932

1.573 1 .210

.458 .458

1.184 1 .277
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Pearson Chi-Square

Continui ty Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact  Sig.
(2-sided)

Exact  Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count i s .46.b. 
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ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ Pearson Chi-Square = 1.195 ทีอ่งศา 1 และไดค้่า Asymp.Sig. 
= 0.274 สรุปไดว้า่ เพศกบัการจ าหน่ายบารากู่แบบส าเรจ็รปูในรา้นเหลา้ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 
 
ตารางท่ี 69 ระดบัชัน้ของกลุ่มตวัอยา่งกบัการจ าหน่ายบารากู่แบบส าเรจ็รปูในรา้นเหลา้ 
 

Chi-Square Tests

52.995a 6 .000

8.564 6 .200

10.189 1 .001

107

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (64.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .02.

a. 

 
 

ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ Pearson Chi-Square = 52.995 ทีอ่งศา 6 และไดค้่า 
Asymp.Sig. = 0.000 สรุปไดว้า่ ระดบัชัน้กบัการจ าหน่ายบารากู่แบบ ส าเรจ็รปูในรา้นเหลา้มี
ความสมัพนัธก์นั 

 
ตารางท่ี 70 ระดบัชัน้ของกลุ่มตวัอยา่งกบัการสัง่ซือ้อุปกรณ์ (บารากู)่ ทางอนิเตอรเ์น็ต 
 

Chi-Square Tests

26.230a 6 .000

18.871 6 .004

4.007 1 .045

87

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (64.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .25.

a. 

 
 

ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ Pearson Chi-Square = 26.230 ทีอ่งศา 6 และไดค้่า 
Asymp.Sig. = 0.000 สรุปไดว้า่ ระดบัชัน้กบัการสัง่ซือ้อุปกร ณ์บารากู่ ทางอนิเตอรเ์น็ตมี
ความสมัพนัธก์นั 

 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่                                                       บทที่ 4.1    

184 

184 

ตารางท่ี 71 เพศของกลุ่มตวัอยา่งกบัการพบเหน็โฆษณาสนิคา้เกีย่วบารากู่ทางอนิเตอรเ์น็ต 

Chi-Square Tests

4.421b 1 .036

3.466 1 .063

4.420 1 .036

.053 .031

4.370 1 .037

88

Pearson Chi-Square

Continui ty Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact  Sig.
(2-sided)

Exact  Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less t han 5. The minimum expected count is 10.64.b. 
 

 
ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ Pearson Chi-Square = 4.421 ทีอ่งศา 1 และไดค้่า Asymp.Sig. 

= 0.036 สรุปไดว้า่ เพศกบัการพบเหน็โฆษณาสนิคา้เกี่ ยวบารากู่ทางอนิเตอรเ์น็ตมี
ความสมัพนัธก์นั 
 
 
ตารางท่ี 72 ระดบัชัน้ของกลุ่มตวัอยา่งกบัการพบเหน็โฆษณาสนิคา้เกีย่วบารากู่จากสื่อมวลชน 

Chi-Square Tests

26.992a 6 .000

7.006 6 .320

.050 1 .824

83

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (64.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .02.

a. 

 
ในทีน่ี้ไดส้ถติทิดสอบ Pearson Chi-Square= 26.992 ทีอ่งศา 6 และไดค้่า Asymp.Sig. 

= 0.000 สรุปไดว้า่ ระดบัชัน้กบัการพบเหน็โฆ ษณาสนิคา้เกีย่วกบับารากู่จากสื่อมวลชนมี
ความสมัพนัธก์นั สื่อมวลชนมสี่วนในการแพร่กระจายขอ้มลูบารากู่ไปยงักลุ่มวยัรุ่น 
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ข้อสรปุเชิงปริมาณ 
 
 กลุ่มตวัอยา่งเชงิปรมิาณมจี านวน 566 ราย เพศหญงิรอ้ยละ  56 เพศชายรอ้ยละ 44 
ระดบัชัน้การศกึษาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มที ่1 ระดบัการศกึษามธัยมปลาย รอ้ยละ 36 กลุ่มที ่
2 ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี รอ้ยละ 11 และกลุ่มที ่3 ระดบัอุดมศกึษา รอ้ยละ 53  ในจ านวน
ทัง้หมดนี้ รอ้ยละ 81 หรอืส่วนใหญ่รูจ้กับารากู่ และรอ้ยละ 34 สบูบารากู่ประจ าและเป็นผูส้บูบา
รากู่มาก่อน และในจ านวนผูรู้จ้กับารากู่ แต่ยงัไม่เคยสบูนัน้ พบวา่ มผีูต้อ้งการหรอือยากทดลอง
สบูรอ้ยละ 15 หรอืมคีวามรูส้กึอยากเริม่สบูบา้ง ซึง่เป็นกลุ่มอายตุ ่ากวา่ 20 ปี พบวา่ แหล่งทีท่ า
ใหรู้จ้กับารากู่มากทีสุ่ดคอื รา้นสุราทุกรปูแบบ และบุคคลทีท่ าใหรู้จ้กับารากู่มากทีสุ่ดคอื เพื่อน 
การรูจ้กับารากู่เริม่มาจากเพื่อนเล่าใหฟ้งั เพื่อนพาไปรูจ้กั เพื่อนพาไปด ูและเพื่อนสบูใหด้ ูและ
เพื่อนเป็นผูช้กัชวนมากทีสุ่ด แหล่งทีน่ิยมสบูบารากู่คอื รา้นสุรา รองลงมา คอื รา้นเหลา้ป ัน่ ผู้
สบูมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ 100-300 บาท หรอืต ่ากวา่ 100 บาท เนื่องจากการสบูบารากู่นัน้สบูเ ป็นวง
และสามารถเฉลีย่การจ่ายและการสบูได ้ส่วนใหญ่ สบูเฉลีย่อาทติยล์ะ 1 ครัง้ และการสบูนัน้ 
รอ้ยละ 90 สบูกบัเพื่อน การสบูจะมมีากขึน้เมื่อไปรา้นสุรา และเมื่อไปหอพกัเพื่อนทีม่บีารากู่ ใน
ดา้นราคา พบวา่ เตาบารากู่เป็นอุปกรณ์ชิน้เดยีวในการสบูทีม่รีาคาสงูคอืมรีาคา ตัง้แต่ 600-
1500 บาท หรอื  1500 บาทขึน้ไป ส่วนราคายาสบูนัน้มรีาคาต ่าคอืมรีาคาตัง้แต่ 100-300 บาท 
ซึง่ผูส้บูสามารถเฉลีย่กนัได ้ท าใหร้าคาในการสบูนัน้ถูกลง อยูท่ ี่  100-300 บาท ในดา้นทศันคต ิ
พบวา่ มทีศันคตทิีผ่ดิหรอืมคีวามเชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่หลายประการ ค วามเชื่อผดิทีม่ผีูเ้ชื่อ
มากทีสุ่ดคอื ความเชื่อทีว่า่ บารากู่เป็นวฒันธรรมเก่าแก่ เป็นประเพณีของมุสลมิและอาหรบั จงึ
ไม่มอีนัตราย ซึง่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการสบู พบวา่ อายมุคีวามสมัพนัธก์บัการสบูอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ  ปจัจยัทางการตลาดทีม่นียัส าคญัทางสถติไิดแ้ก่ สถานทีส่บู ก ลิน่รสของบา
รากู่ การไดร้บัขอ้มลูจากสื่อมวลชน และโฆษณาบารากู่ 
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   รายงานผลเชิงคณุภาพ 
 

การศกึษาในเชงิคุณภาพในครัง้นี้ ไดม้กีารดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มลูเชงิคุณภาพจาํนวนทัง้สิน้ 194 ราย และ 3 บา้นทีส่งัเกตการณ์ รวมเป็น 
217 ราย แบ่งเป็น 

 
1) กลุ่มทีส่บูบารากู่ 
 1.1 กลุ่มสบูหนกั (heavy smoker) จาํนวน 20 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 12 

ราย หญงิ 8 ราย 
 1.2 กลุ่มสบูเป็นครัง้คราว/กลุ่มทดลองสบู จาํนวน 71 ราย แบ่งเป็น เพศ

ชาย 46 ราย หญงิ 25 ราย 
 1.3 กลุ่มสบูหนกัทีท่าํการ Home visit จาํนวน 3 บา้น/ครอบครวั จาํนวน  

รวมทัง้สิน้ 23 ราย เป็นชายลว้น 
 
2) กลุ่มทีไ่ม่สบู (non-smoker) จาํนวน 80 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 53 ราย หญงิ 27 ราย 
 
3)กลุ่มทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม ซึง่พบวา่เป็นกลุ่มทีม่กีารสบูบารากู่ในบรบิททางประเพณี

และศาสนา แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ จาํนวน 23 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 22 ราย หญงิ 1 ราย 
 
โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interview) กบักลุ่มผูส้บูหนกั (heavy smoker) 

โดยเฉพาะ เพื่อเจาะลกึในดา้นพฤตกิรรมและความคดิเหน็รวมทัง้รปูแบบและแรงจงูใจในการสบู 
นอกจากนี้ ผูว้จิยัยงัใชว้ธิกีาร  home visit กลุ่มผูส้บูหนกัจาํนวน 3 บา้น (ในบา้น/หอพกัแต่ละ
หลงัทีไ่ดไ้ปทาํ home visit เป็นศนูยร์วมวงสบู มสีมาชกิมาร่วมวงสบูและใหข้อ้มลูมากกวา่ 1 
ราย ในทีน่ี้ จงึใชล้กัษณะนามวา่ บา้น  แต่ละบา้นมผีูแ้วะเวยีนมาสบูเรื่อยๆประมาณวงละ 6-7 
ราย จาํนวนไม่แน่นอนใน แต่ละครัง้ทีต่ ัง้วงสบู จงึ นบัปรมิาณเป็นรายบุคคลแบบรวมจาํนวน ณ 
วนัทีท่าํการเกบ็ขอ้มลูเท่านัน้) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการสบูในเชงิลกึ บรรยากาศในการสบู ณ ที่
พกัอาศยั และศกึษาอุปกรณ์ในการสบู ในการ  home visit ผูว้จิยัไดข้ออนุญาตกลุ่มตวัอยา่งทุก
รายและไดร้บัการยนิยอมใหบ้นัทกึภาพ (ยกเวน้ภาพผูถู้กสมัภาษณ์) เสยีง และร่วมอยูด่ว้ยใน
เวลาทีก่ลุ่มตวัอยา่งสบู โดยไดม้กีาร home visit กลุ่มผูส้บูหนกัทีไ่ม่ใช่กลุ่มมุสลมิ 1 บา้น  และม ี
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การดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึแบบเยีย่มเยยีนถงึบา้น (home visit) กลุ่มผูส้บูทีเ่ป็นมุสลมิ 2 
บา้น และกลุ่มผูส้บูหนกัทีไ่ม่ใช่มุสลมิอกี 1 บา้น โดยรวมแลว้ 3 บา้น มสีมาชกิผูส้บูร่วมในวงสบู
แต่ละบา้นไม่เท่ากนัและแลว้แต่สถานการณ์ แต่มสีมาชกิประจาํอยูว่งละ 6-7 ราย  

 
  สาํหรบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นผูส้บูบารากู่แบบสบูหนกั (heavy smoker) ในทีน่ี้ แยกออกมา
เป็นกรณีศกึษาจาํนวน 20 ราย โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (in-depth interview) เป็น
รายบุคคล เพื่อศกึษาพฤตกิรรม ทศันคตแิละการสบู  
 

การรายงานขอ้มลูเชงิคุณภาพในทีน่ี้แบ่งเป็น 6 ประเดน็หลกั คอื 
 
1 กลุ่มผูส้บูบารากู่แบบสบูหนกั (heavy smoker) แบ่งเป็น 

 1.1 ขอ้มลูทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร ์
 1.2 พฤตกิรรมการสบู/ทศันคต/ิผลกระทบต่อสุขภาพและความเสีย่ง 
  

2 กลุ่มทีส่บูบารากู่แบบสบูเป็นครัง้คราวและกลุ่มเริม่ทดลองสบู แบ่งเป็น 
 2.1 ขอ้มลูทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร ์
 2.2 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรม/ทศันคตต่ิอการสบู 
  
     3        กลุ่มไม่สบูบารากู่ 
     3.1 ขอ้มลูทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร ์
     3.2 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรม/ทศันคตต่ิอการไม่สบู 
 
     4    กลุ่มผูส้บูทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม 
     4.1 ขอ้มลูทัว่ไปทางดา้นประชากรศาสตร ์
     4.2 พฤตกิรรม แบบแผนการสบูและทศันคตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนาและประเพณ ี
 
     5    กรณีศกึษา: รายละเอยีดการ home visit 
     5.1  ผูส้บูหนกัทีไ่ม่ไดน้บัถอืศาสนาอสิลาม 
     5.2  ผูส้บูทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม 
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การศกึษาในครัง้นี้ใหน้ิยามการสบูบารากู่แบบสบูหนกั (heavy smoker) ดงันี้  
 
1) มพีฤตกิรรมการสบูบารากู่ต่อเนื่องกนัเป็นเวลานานกวา่ 1 ชัว่โมงต่อหนึ่งครัง้  
2) มพีฤตกิรรมการสบูบารากู่มากกวา่ 1 ครัง้ใน 1 อาทติย ์ 
3) มพีฤตกิรรมการแสวงหาแหล่งสบูบารากู่มากกวา่ 1 แหล่งขึน้ไปและมพีฤตกิรรม

แสวงหาแหล่งจาํหน่ายบารากู่ มกีารซือ้อุปกรณ์และยาสบู  
4) มพีฤตกิรรมการทดลองใช/้ผสมสารอื่นๆในการสบูบารากู่  
5) ในการสบู ผูส้บูตอ้งการสบูสารมากกวา่ 1 อยา่งขึน้ไป โดยมบีารากู่เป็นตวักระตุน้ให้

ตอ้งการสบูสารอื่นต่อ หรอืสบูร่วมกนั เช่น สบูบารากู่ แลว้ทาํใหต้อ้งการสบูบุหรีม่ากขึน้  สบูบา
รากู่และบุหรีไ่ปดว้ยกนั 

6) ผูส้บูไดร้บัผลกระทบจากการสบูในดา้นใดดา้นหนึ่ง ถงึแมผู้ส้บูจะไม่รูต้วัเองกต็าม 
 
 ส่วนการสบูบารากู่เป็นครัง้คราว (temporary smoker) นัน้ การศกึษาครัง้นี้ใหน้ิยาม
ดงันี้  

1) มพีฤตกิรรมการสบูบารากู่ประมาณ 1 ครัง้ใน 1-2 เดอืน  
2) เคยลองสบูเพยีง 1-2 ครัง้และไม่ไดส้บูต่อเนื่องอกี  
3) มพีฤตกิรรมการสบูไม่ต่อเนื่องในการสบู 1 ครัง้ หมายถงึ การสดูควนัเขา้ปอดไม่เกนิ 

5 ครัง้ (puff) และไม่มพีฤตกิรรมการกลบัมาสบูอกีหรอืมพีฤตกิรรมการสบูประมาณ 1 ครัง้ใน 1-
2 เดอืนหรอืน้อยกวา่นัน้  

4) ไม่เคยทดลองใชส้ารอื่นๆในการสบูบารากู่   
5) อาจตอ้งการหรอืไม่ตอ้งการสบูสารอื่นต่อจากบารากู่   
6) ยงัไม่เหน็ผลกระทบทีช่ดัเจนจากการสบูบารากู ่

  
ส่วนผูท้ีไ่ม่สบูบารากู่นัน้ (non-smoker) การศกึษาครัง้นี้ใหน้ิยาม ดงันี ้ 
 
1) อาจเคยเหน็บารากู่หรอืไม่เคยเหน็กไ็ด ้ หรอืร่วมอยูใ่นวงสบู แต่ไม่มพีฤตกิรรมการ

สบูแมแ้ต่ 1 ครัง้  
2) เคยไดย้นิไดท้ราบขอ้มลู/อาจรูจ้กับารากู่มาก่อนกไ็ดแ้ต่ไม่มพีฤตกิรรมการสบูแมแ้ต่ 

1 ครัง้  
3) ไม่รูจ้กั/ไม่เคยไดย้นิเรื่องบารากู่มาก่อนเลย 
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จาํนวนผูใ้หข้อ้มลูเชงิคุณภาพมทีัง้หมด 217 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 169 ราย เพศหญงิ 
48 ราย แบ่งตามระดบัการศกึษาเป็น 1) ระดบัมธัยมปลายสายสามญั จาํนวน 35 ราย คดิเป็น 
2) ระดบัสายอาชวีศกึษา จาํนวน 48 ราย 3) ระดบัอุดมศกึษา จาํนวน 111 ราย  4) นกัเรยีน
กลุ่มมุสลมิ จาํนวน 23 ราย 
 
ตารางที ่73 จาํนวนและเพศของผูใ้หข้อ้มลูเชงิคุณภาพ (รวมผูส้บูและไม่สบู) 

 
 ชาย หญิง รวม (ราย) 

ม.4 3 0 3 
ม.5 12 3 15 
ม.6 8 9 17 

รวม 35 
ปวช.1 11 0 9 
ปวช.2 13 0 11 
ปวช.3 10 0 7 

รวม 34 
ปวส.1 7 0 3 
ปวส.2 7 0 4 

รวม 14 
ปี 1 4 0 4 
ปี 2 16 10 23 
ปี 3  29 10 36 
ปี 4 27 15 39 

รวม 111 
นักเรียนกลุ่มมสุลิม ระดบัอุดมศกึษา  

8 ราย 
ระดบัปวช.ปวส.  

14 ราย 

ระดบัอุดมศกึษา 
1 ราย 

23 

รวม 23 
รวมทัง้หมด 217 
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รายงานผลประเดน็ท่ีหน่ึง: กลุ่มสูบหนัก (heavy smoker) 
 
กลุ่มผูสู้บบารากู่แบบสูบหนัก  
 
 ผูส้บูบารากู่แบบสบูหนกัในทีน่ีม้จีาํนวน 20 ราย แยกเป็นเพศชาย 12 ราย เพศหญงิ  8
ราย  อายตุัง้แต่ 15 ปีถงึ 24 ปี  19 รายศกึษาระดบัอุดมศกึษา อกี 1 รายเป็นนกัเรยีนสาย
อาชวีศกึษา โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
ตารางที ่74 รายละเอยีดเชงิประชากรศาสตร/์พฤตกิรรมของผูส้บูหนกั 
 
รายละเอยีด เพศชาย เพศหญงิ 
1. จาํนวนผูส้บู 12 8 
2. อายุ  15-24 22-24 
3. จาํนวนปี (เฉลีย่) ทีส่บู 3-4 ปี 2-3 ปี 
4. การศกึษา  อาชวีศกึษา (ปี 1) 

อุดมศกึษา (ปี 2-ปี 4) 
อุดมศกึษา (ปี 2 –ปี6) 

 
การวเิคราะหก์ลุ่มสบูหนกัต่อไปนี้ไดแ้ยกการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 กลุ่ม แบ่งตามเพศ คอื 

ชายและหญงิ โดย จะวเิคราะหก์ลุ่มสบูหนกัเพศหญงิก่อน กรอบการวเิคราะหน์ัน้มกีรอบการ
วเิคราะห ์12 ประเดน็ยอ่ย ดงันี้ 

 
1) พฤตกิรรมการใชส้าร  
2) การเริม่ตน้สบูบารากู่  
3) ความเชื่อ/ทศันคตใินการเริม่สบูบารากู่  
4) เหตุผลในการเริม่ทดลองบารากู/่สถานทีใ่นการเริม่สบูครัง้แรก/ราคา  
5)  ความรูส้กึในการทดลองสบูครัง้แรก  
6) เหตุผลในการสบูครัง้ต่อๆมา  
7) ปจัจยัในการกระตุน้ใหส้บูบารากู่ต่อ  
8) ความรูส้กึ/ทศันคตปิจัจุบนัทีม่ต่ีอบารากู่  
9) แหล่งจาํหน่ายและการบรกิารบารากู/่การผสมสารอื่นในบารากู่  
10) ผลกระทบจากการสบูบารากู่  
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11) ความพรอ้มในการเลกิบารากู่  
12) การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรื่องบารากู่ 

 
 กรอบการวเิคราะหท์ัง้ 12 ประเดน็ยอ่ยนี้จะใชส้าํหรบัการวเิคราะหก์ลุ่มสบูหนกั กลุ่มสบู
เป็นครัง้คราว และกลุ่มมุสลมิเท่านัน้ ก่อนทีจ่ะเขา้สู่กรอบการวเิคราะหท์ัง้ 12 ประเดน็ ไดม้กีาร
นําเสนอขอ้มลูทางประชากรศาสตรข์องแต่ละกลุ่มตวัอยา่งเพื่อเป็นขอ้มลูภมูหิลงั (Background 
data) ส่วนกลุ่มมแีบบแผนการสบูแบบอื่นนัน้จะมกีรอบการวเิคราะหแ์บบอื่นซึง่จะกล่าวต่อไป 
 

วิเคราะห์ผูสู้บหนักเพศหญิง 
 

ผูใ้หข้อ้มลูในกลุ่มผูส้บูหลกัเพศหญงิในทีน่ี้มจีาํนวน 8 ราย โดย ใชน้ามสมมตทิุกราย 
(นามสมมตใินทีน่ี้ ไม่ไดม้คีวามเกีย่วขอ้งหรอืเป็นตวัยอ่ของชื่อจรงิของผูใ้หข้อ้มลู ) ขอสงวนนาม
คณะและสถาบนัการศกึษาทุกราย 
 
ข้อมลูทัว่ไปทางด้านประชากรศาสตร ์
 

ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่1 นามสมมต ิA เพศหญงิ อาย ุ24 ปี  A พึง่จบการศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีสายสงัคมศาสตร ์ดว้ยเกรดเ ฉลีย่ 1.75 ผ่านการศกึษามาแลว้หลายมหาวทิยาลยัเพราะเรยีน
ไม่จบในแต่ละมหาวทิยาลยั ในทีสุ่ดจงึเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั  A อนัเป็นพืน้ทีใ่นการศกึษาใน
ครัง้นี้ และใชเ้วลาในการเรยีนมากกวา่ 4 ปีตามกาํหนด  A มทีีพ่กัอาศยัในพืน้ทีม่หาวทิยาลยั A 
ดว้ยเช่นกนั  

 
รายที ่ 2 นามสมมต ิ B เพศหญงิ อาย ุ 23 ปี กาํลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี ใน

มหาวทิยาลยั A อนัเป็นพืน้ทีใ่นการศกึษาในครัง้นี้ ศกึษา สายวทิยาศาสตร ์ ปี 5 ผลการเรยีน
เฉลีย่ 2.50 ผ่านการศกึษามาแลว้หลายมหาวทิยาลยั ปจัจุบนัยงัเรยีนไม่จบเนื่องจากเลีย่งการลง
เรยีนในหลายวชิาเพราะเกรงวา่จะสอบไม่ผ่านในรายวชิานัน้ๆและผลการเรยีนรวม (GPA) ไม่ด ี
ทาํใหต้อ้งเลีย่งการเรยีนบางวชิาเพื่อหลกีเลีย่งการถูกคดัออกจากมหาวทิยาลยั  B มทีีพ่กัอาศยั
ในพืน้ที ่A ดว้ยเช่นกนั 

  
รายที ่3 นามสมมต ิC เพศหญงิ อาย ุ22 ปี กาํลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตรี ปีที ่2 สาย

มนุษยศาสตร ์ศกึษาในมหาวทิยาลยั A  ผลการเรยีนเฉลีย่ 2.50  อยูห่อพกัในพืน้ที ่A 
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รายที ่ 4 นามสมมต ิ  F เพศหญงิ อาย ุ 23 ปี กาํลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตรี  สาย
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยั C ผลการเรยีน เฉลีย่ 2.00  F เรยีนมามากกวา่ 5 ปีแลว้แต่กย็งัอยู่
แค่ชัน้ปีที ่2 เนื่องจากเรยีนไม่ไดด้แีละไม่ค่อยไปเรยีน 

 
รายที ่5 และ 6 นามสมมต ิD และ E เป็นเพื่อนกลุ่มเดยีวกนั อาย ุ22 ปี กาํลงัศกึษาใน

ระดบัปรญิญาตร ีสายมนุษยศาสตร ์ปี 2  ผลการเรยีนใกลเ้คยีงกนัคอื เฉลีย่ 2.50 อยูห่อพกัใน
พืน้ที ่A 
 

รายที ่7 นามสมมต ิ G อาย ุ20 ปี กาํลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตรี สายสงัคมศาสตร ์ปี 
3 มหาวทิยาลยั A ผลการเรยีนเฉลีย่ 2.00 เป็นเดก็ต่างจงัหวดัทางภาคใตจ้งัหวดัหนึ่งทีบ่ารากู่
แพร่ระบาดมาก 

 
รายที ่8 นามสมมต ิU  าย ุ22 ปี กาํลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีสายสงัคมศาสตร ์ปี 4 

มหาวทิยาลยั A ผลการเรยีนเฉลีย่ 2.50  U มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิราย
อื่นๆ ตรงที่  U ทาํงานหารายไดใ้ชด้ว้ยตนเอง ในขณะทีก่ลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิรายอื่นๆตอ้ง
พึง่พารายไดจ้ากผูป้กครอง ยกเวน้  F ทีเ่ริม่หารายไดใ้ชเ้อง นอกจากนี้ U ยงัคดิทีจ่ะทาํธุรกจิ
เปิดรา้นบารากู่อกีดว้ย เพราะทราบวา่กาํไรดมีาก 
 
ภมิูหลงัและพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างเพศหญิง 
 

 A และ B เป็นเพื่อนกนั รูจ้กักนัมานานและมวีถิชีวีติทีค่ลา้ยกนักบั C  แต่ C ไม่รูจ้กักบั 
A และ B  วถิชีวีติของทัง้สามรายเหมอืนกนั คอื นิยมการเทีย่วกลางคนืเป็นอยา่งมาก A เป็น
เดก็ต่างจงัหวดัมาก่อนและเปลีย่นพฤตกิรรมเมื่อเขา้มาเรยีนในกรุงเทพ พฤตกิรรมในการเรยีน
ของ A และ B คลา้ยกนัคอืมพีฤตกิรรมไม่ค่อยใส่ใจในการศกึษา ไม่ขยนัหรอืตัง้ใจในการเขา้
เรยีน มกัจะเขา้สายหรอืหลบัในหอ้งเรยีนและในหอ้งสอบ การอ่านหนงัสอืหรอืการทบทวนตาํรา
นัน้จะทาํกต่็อเมื่อถงึวนัสอบเท่านัน้ บางวชิาทีค่ดิวา่ยากกจ็ะไม่ลงวชิานัน้หรอืเลีย่งไปลงวชิาอืน่
หรอืถอนวชิานัน้ก่อนทีจ่ะสอบไม่ผ่านทาํใหไ้ดเ้กรดเฉลีย่ไม่ด ีไม่ไดท้าํกจิกรรมใดๆใน
มหาวทิยาลยั อนาคตนัน้ทัง้คู่ไม่ไดม้คีวามคาดหวงัแค่เรยีนไปเท่านัน้พอใหจ้บ  A บอกวา่ “ไม่มี
การวางแผนอนาคต ไม่อยากทาํงานและไม่รูว้า่ตวั เองจะมอีาชพีอะไร” ส่วนอาชพีหลงัเรยีนจบ
หรอืการเรยีนต่อนัน้ไม่ไดค้ดิแต่อยา่งใด ทัง้  A และ B มเีพื่อนมากเป็นกลุ่มๆ เพื่อนมลีกัษณะ
คลา้ยกนัคอืชอบเทีย่วและใชเ้งนิเก่ง ทัง้คู่มฐีานะดเีนื่องจากบดิามารดาใหเ้งนิใชส้อยจาํนวนมาก
ในแต่ละเดอืนประมาณ 15,000-20,000 บาท รวมทัง้บดิามารดาซือ้รถใหใ้ช ้ใหค้่าน้ํามนัต่างหาก 
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รวมทัง้มคี่าใชจ้่ายพเิศษสาํหรบัการแต่งตวัอกีดว้ย แต่บดิามารดาไม่สามารถหา้มปราม
พฤตกิรรมการเทีย่วกลางคนืของทัง้คู่ได ้  A ไม่เชื่อฟงับดิามารดาแต่มพีฤตกิรรมต่อตา้น เช่น 
หนีออกจากบา้นบ่อยๆ ไม่พดูกบับดิามารดาถ้าบดิามารดาไม่ตามใจ  ทัง้คู่มพีฤตกิรรมการเทีย่ว
กลางคนืในรา้นสุราแถบสถานศกึษาของตนเองและนอกสถานศกึษาของตนเองมามากกวา่ 4 ปี
แลว้ การเริม่เทีย่วเกดิจากเพื่อนและรุ่นพีใ่นระดบัอุดมศกึษาชกัชวนเมื่อเริม่ศกึษาชัน้ปีที่  1 และ
ทาํใหต้ดิการเทีย่วกลางคนืมาตลอดเนื่องจากชอบการเทีย่วกลางคนื การเทีย่วกลางคนืนัน้ ทัง้ A 
B C มพีฤตกิรรมการดื่มสุรา สบูบุหรีแ่ละบารากู่ ครบทุกอยา่ง  ปจัจุบนั A B C มพีฤตกิรรมที่
เหมอืนกนัทัง้หมดคอืเป็นกลุ่มทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นประจาํโดยส่วนมากจะเน้นการนัง่
ดื่มตามรา้นสุราในยา่นมหาวทิยาลยัของตน สลบักั บการไปเทีย่วตามสถานบนัเทงิในตวัเมอืง
เช่น สุขมุวทิ เอกมยั ทองหล่อ RCA ฯลฯ บา้งเป็นครัง้คราวซึง่จะเน้นการเตน้ราํเป็นหลกั เดอืน
หนึ่งจะดื่มสุราประมาณ 15-20 วนั สงูสุดคอื 25 วนั ส่วนบุหรีส่บูทุกวนั วนัละหนึ่งซองโดยปกต ิ
ถ้าไปเทีย่วกลางคนื จะสบูมากกวา่หนึ่งซอง  ทัง้ A B C เริม่ดื่มสุราเมื่ออายนุ้อยคอื 16 ปี ช่วง
อายทุีเ่ริม่ดื่มสุราชุกทีสุ่ดคอืประมาณ 17 ปีขึน้ไป ส่วนพฤตกิรรมการสบูบุหรีน่ัน้ ทัง้หมดสบูบุหรี่
เป็นประจาํ เฉลีย่แลว้เริม่ลองสบูบุหรีเ่มื่ออาย ุ15 ปี สบูเป็นและคุน้เคยมากขึน้เมื่ออาย ุ17 ปี วยั
ทีส่บูบุหรีจ่ดัทีสุ่ดคอื 20 ปี รูจ้กักบัสารเสพตดิสองประเภทนี้ในระยะเวลาไล่เลีย่กนั คอื ระดบั
มธัยมศกึษา ดงัคาํบอกเล่าต่อไปนี้ 

 
“เริม่สบูบุหรีต่ ัง้แต่มอสาม มาสบูบุหรีห่นกัตอนปีสอง กนิเหลา้เป็นตอนมอสี ่
 สบูบุหรีทุ่กวนั” 
“บุหรีด่ดูตัง้แต่มอหา้ เริม่บุหรีก่่อน เหลา้ แลว้กบ็ารากู่ ตอนนี้สบูวนัละซองถา้ไม่
เทีย่ว”   
“เริม่บุหรีต่อนมอหก รูจ้กัเหลา้ตัง้แต่มอสาม  สบูบุหรีทุ่กวนัประมาณวนัละ 1 

ซอง” 
 

พบวา่ บุหรี ่เป็นสารเสพตดิเริม่ตน้สาํหรบักลุ่มตวัอยา่งนี้ สาเหตุการลองสบูบุหรีค่อื 
อยากลองเพื่อตอ้งการใหต้นเองทนัสมยั “อยากลองแลว้กร็ูส้กึเป็นแฟชัน่” และการตามเพื่อน 
“แฟชัน่” ทีว่า่นี้คอื พฤตกิรรมเพื่อนทีเ่ริม่กระทาํเป็นตวัอยา่งรายแรกของชัน้เรยีนหรอืรายแรกๆ
ของกลุ่ม ซึง่จะทาํใหร้ายอื่นๆทีย่งัไม่มพีฤตกิรรมนัน้ๆ กระทาํตามตวัแบบ เพื่อใหเ้หมอืนกนัทัง้
กลุ่มหรอืเพื่อใหเ้หมอืนเพื่อน เพื่อทาํใหต้นเองไม่รูส้กึวา่ตนเองแตกต่าง ตามคาํอธบิายดงันี้ 

 
                     “เหน็คนนัน้คนนี้กด็ดู กด็ดูบา้ง”  

“ใครๆเขากม็บุีหรีพ่กกนั เรากต็อ้งมบีา้งส”ิ  
“เพือ่นอยากใหล้อง เพือ่นดดูก่อนแลว้กช็วนเรา” 
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“จาํไดเ้หน็เพือ่นดดู บอกตวัเองวา่รูส้กึวา่กกูอ็ยากดดูบา้งอ่ะ”   
 
ส่วน F นัน้ มคีวามแตกต่างจาก A B C ตรงทีม่เีงนิใชจ้่ายน้อยกวา่ แต่ขณะนี้ F ทาํงาน

พเิศษเพื่อหารายไดเ้พิม่เตมิโดยทาํงานเป็นพนกังานในหา้งสรรพสนิคา้แห่งหนึ่งตัง้แต่ช่วงเยน็
จนถงึเวลาหา้งปิด แต่พฤตกิรรมคลา้ยกนักบั A B C คอื เทีย่วรา้นสุรา สบูบุหรี ่สบูบารากู่ ซึง่ F 
รบัวา่ตนเองเป็นคนเทีย่วเก่งและเทีย่วบ่อย ก่อนทีจ่ะมาทาํงานพเิศษนัน้ ไดร้บัเงนิค่าใชจ้่ายจาก
ทีบ่า้น ไม่ตอ้งทาํงานพเิศษหรอืหาเงนิเอง เรยีนอยา่งเดยีว ทาํใหใ้ชเ้งนิกบัการเทีย่วรา้นสุรา
บ่อยมากและตดิการเทีย่วกลางคนื แต่ต่อมา F ไดโ้กหกทีบ่า้นวา่เรยีนจบแลว้และรอรบัปรญิญา
เนื่องจากตนเองอายมุากแลว้และไดเ้วลาทีค่วรจบแลว้ ซึง่จรงิๆแลว้ ยงัเรยีนไม่จบและไดใ้ชเ้วลา
เรยีนมามากกวา่ 5 ปีแลว้ซึง่ F ยอมรบัวา่เรยีนไม่เก่ง ทาํใหข้ณะนี้ตอ้งหางานทาํเพื่อหาเงนิมา
ใช ้การเทีย่วกลางคนืจงึลดลง  

 
“เราเรยีนไม่เก่ง เวลาเรยีนกไ็ปบา้งไม่ไปบา้ง ไปเท่าทีไ่ปได ้เกรดเฉลีย่กแ็ค่สอง 
บอกทีบ่า้นวา่จบแลว้รอรบัปรญิญาเพราะเขาส่งเงนิมาใหใ้ช ้ จรงิๆยงัไม่จบ
หรอกเอาตวัรอดไปก่อน แต่ก่อนเราเทีย่วหนกันะไดเ้งนิทีบ่า้นใชไ้ง ตอนนี้เรา
ตอ้งทาํงานหาเงนิใชเ้องแลว้ ทาํงานทีห่า้งตอ้งทาํจนหา้งปิดกเ็ลยไม่ค่อยได้
เทีย่วมากเหมอืนเมือ่ก่อน”  

 
ส่วน D G และ E นัน้ พฤตกิรรมคลา้ยกบั A B C และ F คอื เที่ยวกลางคนื ดื่มสุราเป็น

ประจาํ สบูบุหรีจ่ดั   และมพีฤตกิรรมการเรยีนทีไ่ม่ค่อยเขา้เรยีนและขาดความตัง้ใจในการเรยีน 
U นัน้มคีวามแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งรายอื่นๆตรงที ่ไม่ดื่มสุรา ไม่สบูบุหรี ่แต่มพีฤตกิรรมไป
เทีย่วกลางคนืทีร่า้นสุราเพราะตดิเพื่อน และ  U มพีฤตกิรรมการเรยีนทีเ่ขา้เรยีนค่อนขา้ง
สมํ่าเสมอและมคีวามตัง้ใจเรยีนพอสมควร ซึง่แตกต่างจากกลุ่มตวั อยา่งรายอื่นๆ U ยงัทาํงาน
พเิศษหลายอยา่ง รวมทัง้กาํลงัเลง็ช่องทางเปิดรา้นบารากู่อกีดว้ยเพื่อหารายได ้เพราะ  U คลุก
คลรีูจ้กักบัเจา้ของรา้นสุราทีม่บีารากู่บรกิารหลายรา้น และคดิทีจ่ะเปิดรา้นเองเพราะรายไดจ้าก
การบรกิารบารากู่นัน้สงูมาก  

 
“กาํไรมนัดมีาก ซื้อยามาแค่ไม่กี ่ รอ้ยบาท ขายไดเ้ป็นสบิๆเตา  คดิราคาเตานึง 
280 ถงึ 300 กาํไรไม่รูเ้ท่าไหร ่ ลงทุนครัง้เดยีวแค่ค่าเตาเท่านัน้ เปิดใหส้บูแค่
รอบแรกรอบเดยีวกค็ุม้ค่าเตาแลว้ เราคดิจะเปิดรา้นอยู ่เพราะกาํไรมนัดเีหน็ๆ” 
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ข้อสรปุจากภมูหิลงัและพืน้ฐานของกลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิทีเ่ป็นผูส้บูหนกัคอื พืน้ฐาน
ทางดา้นการศกึษา พฤตกิรรมเสีย่งทีผ่่านมา และรายไดท้ีไ่ดร้บั ทีพ่บวา่ เป็นปจัจยัเกือ้หนุนต่อ
พฤตกิรรมการสบูบารากู่ กล่ าวคอื ทุกรายมผีลการเรยีนทีไ่ม่สงูเพราะไม่มคีวามคาดหวงัต่อการ
เรยีนทาํใหเ้รยีนพอผ่านหรอืเรยีนไปเรื่อยๆโดยไม่ไดก้งัวลเรื่องผลการเรยีนหรอืการเรยีนจบใน
ระยะเวลา 4 ปีตามปกต ิมพีฤตกิรรมไม่เขา้ชัน้เรยีน  จากพฤตกิรรมการเรยีนดงักล่าว ทาํใหม้ี
เวลาวา่งมากพอทีจ่ะไปใชเ้วลากบักลุ่มเพื่อนหรอืตามสถานบนัเทงิไดม้าก  นอกจากนี้ พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งกรณีศกึษากลุ่มนี้มพีฤตกิรรมเสีย่งสงู คอื สบูบุหรี ่ดื่มสุรา ตัง้แต่อายยุงัน้อย เทีย่ว
กลางคนื ไปสถานบนัเทงิบ่อย ยอ่มมโีอกาสพบเหน็บารากู่ไดม้ากกวา่กลุ่มอื่นและทาํใหคุ้น้เคย
และกลา้ลองมากกวา่กลุ่มทีไ่ม่มพีฤตกิรรมเสีย่ง รวมทัง้กลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มนี้มรีายไดส้งู คอื 
ไดร้บัจากผูป้กครองสงูถงึเดอืนละ 15,000 บาท ทาํใหส้ามารถใชจ้่ายในสถานบนัเทงิไดแ้ละมี
กาํลงัซือ้ในการสบูบารากู่ไดม้ากกวา่กลุ่มทีไ่ม่มรีายได ้

 
พฤติกรรมการสบู ทศันคติ ผลกระทบต่อสขุภาพและความเส่ียง 
 
พฤติกรรมการใช้สาร 
 
    A สบูบารากู่มาประมาณ 4 ปีแลว้ สบูอาทติยล์ะ 2 ครัง้ ดื่มสุราสบูบุหรีน่านกวา่ 6 ปี 
เคยสบูบุหรีช่รูส สารเสพตดิอยา่งอื่นนัน้มกีารใชย้าไอซ์ เป็นประจาํ การใชย้าไอซห์รอืการ “เทค
ยา” นัน้ A จะใชเ้วลาหลายวนัต่อเนื่องกนัในการเสพยา การสบูบุหรีแ่ละดื่มสุรานัน้ทุกวนั เลกิ
ไม่ได ้ส่วนบารากู่ไม่ไดส้บูทุกวนั ปจัจุบนัไม่ไดส้บูบารากู่แลว้ เพราะชอบบุหรีม่ากกวา่  “สบูบุหรี ่
ทุกวนัประมาณวนัละ 1 ซอง” บดิามารดาไม่ทราบเรื่องการสบูทัง้บุหรีแ่ละบารากู ่ 
  

 B สบูบารากู่มานาน 3-4 ปี สบูบ่อย อาทติยล์ะ 2-3 ครัง้ แต่ไม่ไดส้บูทุกวนั ปจัจุบนัยงั
สบูอยู ่สบูบุหรีทุ่กวนัดื่มสุราทุกวนัซึง่ดื่มสุราและสบูบุหรีม่านานกวา่ 5 ปี เลกิไม่ได ้สบูบุหรีช่รูส
ทีเ่ป็นรสผลไม ้ แต่ไม่ชอบมากนกัเพราะหาซือ้ยาก ตอ้งไปซือ้ทีส่ยาม XXX ส่วนสารเสพตดิอื่นๆ
รูจ้กัแต่ไม่ไดใ้ช ้แต่กลุ่มเพื่อนใช ้โดยใชย้าอี ยาไอซ ์ ยาโคก้ เมื่อเปรยีบเทยีบกนัแลว้ ชอบบุหรี่
มากกวา่บารากู่ “บุหรีว่นัละซองนะ ถา้ไม่เทีย่ว” 
  

C สบูบารากู่มานาน 3-4 ปี สบูมาตัง้แต่ตอนเรยีนปีสอง สบูบุหรีแ่ละดื่มสุรา รวมทัง้มี
พฤตกิรรมเทีย่วกลางคนืและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุกประเภท ดื่มสุรามากทีสุ่ดและบ่อยทีสุ่ด 
รองลงมาคอืสบูบารากู่ สบูบุหรีช่รูส สารเสพตดิอยา่งอื่นคอืมกีารใชก้ญัชาหรอื “ปุ๊น” บางครัง้ 
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F สบูบารากู่มานาน 3 ปี สบูตัง้แต่อาย ุ 20 ปี สบูบุหรีแ่ละดื่มสุรา มพีฤตกิรรมเทีย่ว
กลางคนื เทีย่วรา้นสุรา รูจ้กับุหรีช่รูสแต่ไม่ค่อยชอบ สารเสพตดิอื่นๆไม่ได้ ใช ้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลม์ากทีสุ่ด รองลงมาคอืบุหรี ่ส่วนบารากู่ไม่ไดส้บูทุกวนัหรอืบ่อยเท่าบุหรี ่แต่ถ้าไป
เทีย่วกลางคนืและมกีารดื่ม จะมกีารสบูทัง้บุหรีแ่ละบารากู่มากขึน้  

 
“คอืเราสบูบุหรีเ่ป็นอยูแ่ลว้ ไปเทีย่วรา้นเหลา้รา้นนึงเขามบีารากู่ พอเหน็กเ็ลย
อยากลองดแูลว้คดิวา่มนักก็ลิน่หอมด ีไม่น่าจะเป็นอนัตรายอะไร ตอนแรกเรา
คดิอยา่งนัน้กเ็ลยลอง อยากลอง ชอบความหอมดว้ย” 

 
D และ E สบูบารากู่มาตัง้แต่ตอนเรยีนมธัยมปีที ่4-5 คอื สบูมานานประมาณ 4-5 ปีแลว้ 

สบูบุหรีม่านาน 4-5 ปีแลว้เช่นกนั มพีฤตกิรรมเทีย่วกลางคนืเป็นประจาํและดื่มสุราเป็นประจาํ มี
พฤตกิรรมใชส้ารเสพตดิอื่นๆคอื กญัชา ถ้าไปเทีย่วกลางคนื จะสบูบุหรี ่สบูบารากู่และดื่มสุรา
มากขึน้รวมทัง้มพีฤตกิรรมใชส้ารทัง้สามอยา่งพรอ้มกนั 
 

G สบูบารากู่มาตัง้แต่ตอนเรยีนมธัยมปลายปีที ่4 ก่อนทีจ่ะเขา้มาเรยีนระดบัอุดมศกึษา
ทีก่รุงเทพ สบูม านาน 5 ปีแลว้ ส่วนการสบูบุหรีน่ัน้ สบูมาก่อนบารากู่คอืสบูมาตัง้แต่สมยัเรยีน
มธัยมศกึษาเช่นกนัโดยสบูบุหรีม่าตัง้แต่เรยีนมธัยมตน้ สบูมานาน 6-7 ปีแลว้ มพีฤตกิรรมเทีย่ว
กลางคนื ดื่มสุราและสบูบุหรีห่นกัในแบบทีเ่รยีกวา่ตอ้งมบุีหรีต่ดินิ้วเกอืบตลอดเวลา โดย  G จะ
ชอบไปสบูในกลุ่มเพื่อนผูช้ายทีส่บูหนกัดว้ยกนัเพื่อทีจ่ะมกีลุ่มสบูดว้ย สารเสพตดิอยา่งอื่นทีใ่ช้
คอื กญัชา  และบุหรีช่รูสกลิน่ผลไมแ้บบมวนยาว ซึง่มชีื่อแสลงเรยีกวา่ “บุหรีก่ะหรี”่ เพราะหญงิ
ขายบรกิารนิยมสบูกนัมาก เคยบอกบดิาวา่ลองบารากู่มา และพบวา่บดิาไม่ชอบ จงึไม่บอก อกี 
แต่ยงัสบูบารากู่อยู ่
 

U สบูบารากู่มานาน 4 ปีแลว้ เริม่สบูตัง้แต่เรยีนปีหนึ่ง ไม่สบูบุหรี ่ไม่ดื่มสุรา แต่ไปเทีย่ว
กลางคนื คอื ไปรา้นสุราเพื่อไปสบูบารากู่แต่เพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ โดยสบูบารากู่ทุกวนั สาร
เสพตดิอื่นๆรูจ้กัแต่ไม่ไดใ้ช ้ สบูบารากู่ทุกวนัเพราะไปเทีย่วสถานบนัเทงิทุกวนั และสบูใน
ปรมิาณมากในแต่ละครัง้ทีไ่ปสบู  

 
“ดดูทุกวนั เมือ่คนืกเ็พิง่ดดูมาเอง รา้นเพือ่นไปประจาํ อาทติยห์นึง่มหีา้วนักไ็ป
ทัง้หา้วนั ไปทุกครัง้กด็ดูทุกครัง้ เดอืนๆนึงมแีค่สามวนัทีไ่ม่ไดด้ดู ดดูทกีอ็ดัเยอะ
นะ”  
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เรื่องการสบูนัน้ U ไม่ไดบ้อกบดิามารดา เนื่องจาก  U หาเลีย้งตนเองตัง้แต่เดก็ บดิามารดาจงึ
ไม่ไดยุ้ง่เกีย่วมาก รูจ้กับุหรีช่รูส แต่ไม่ชอบ  
 

“รูจ้กับุหรีก่ลิน่ผลไม ้มนัมหีลายยีห่อ้นะสาํหรบัผูห้ญงิ ทีผู่ห้ญงิเขานิยมคอื ยีห่อ้
โฮป คายาเซ่ ส่วนมากบุหรีผู่ห้ญงิมนัจะต่างจากบุหรีผู่ช้ายคอื ผู้ หญงิจะนิยมสบู
แบบแท่งเลก็ๆเรยีวๆเหมอืนปากกาน่ะ ซองนึงก ็ 80-90 บาท มวนละ 8-9 บาท
ได ้แต่มนัขึน้ราคาแลว้เพราะ ตอนนี้มนัตดิตลาดมนัเลยแพง แต่ก่อนมนัซองละ 
60 บาทเอง ขายทีจ่ตุจกัรเยอะเลย ตลาดนดัไหนๆกม็ ีส่วนบุหรีผู่ช้ายกม็ยี ีห่อ้กา
แรม ซมัโบน่า อเีซนิ ทีผู่ห้ญงิชอบคอืมนัมรีสผลไมห้วานๆ แบบทีน่ิยมคอืรสพชี 
แอปเป้ิล เลม่อน สม้ รสเชอรี”่ 

 
 ข้อสรปุจากพฤตกิรรมการสบูของกลุ่มตวัอยา่งสบูหนกัเพศหญงิ คอื มพีฤตกิรรมการ
บรโิภคยาสบูซํ้าซอ้น (multiple tobacco product consumption) คอื สบูทัง้บุหรี ่บุหรีช่รูส และ
บารากู่ รวมทัง้มพีฤตกิรรมบรโิภคสารเสพตดิอื่น คอื เสพกญัชา เสพยาไอซ ์และดื่มสุรา การไป
เทีย่วกลางคนืหรอืการไปเทีย่วสถานบนัเทงิเป็นปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิพฤตกิรรมการบรโิภคยาสบู
ซํ้าซอ้น กล่าวคอื ดื่มสุราพรอ้มกบัการสบูบุหรีส่ลบักบัการสบูบารากู่  เพราะสถานบนัเทงิหรอื
รา้นสุราจะมบีรกิารครบทุกอยา่ง 
 
การเร่ิมต้นสบูบารากู่ 

 
A มพีฤตกิรรมการสบูบารากู่ทีเ่ริม่จากการดื่มสุราและการสบูบุหรี ่ โดยมพีฤตกิรรมการ

ดื่มตัง้แต่อาย ุ 14-15 ปี เกดิจากการตามเพื่อนและรุ่นพีไ่ปสถานบนัเทงิ และหดัสบูบุหรีเ่มื่ออาย ุ
18 ปี โดยเป็นการหดัสบูกนัทัง้กลุ่มเพื่อน ทีส่บูบุหรีเ่พราะอยากลองแลว้กร็ูส้กึเป็นแฟชัน่เพราะ
เหน็เพื่อนสบู “เหน็เพือ่นดดูกอ็ยากดดูบา้ง ไดเ้ลย ตอนนัน้ซื้อมารล์โบโรค่ร ัง้แรกในชวีติ ตวัเดยีว
ตวัแรกดดูแลว้ (เมา)ลม้ตงึเลย หลงัจากนัน้กอ็กีสามเดอืนนะถงึจะดดูเป็น” จากบุหรีจ่งึลองสบูบา
รากู่เมื่ออายปุระมาณ 20 ปี การดื่มและการสบูบุหรีส่าํหรบั A นัน้เป็นการเปลีย่นตนเองและ
ความเชื่อเพื่อใหเ้ขา้กบัเพื่อนได ้ตอ้งการเป็นคนทนัสมยัเหมอืนเพื่อน เนื่องจาก  A มพีืน้เพเป็น
คนต่างจงัหวดัมาก่อน ไม่เคยสบูบุหรีแ่ละคดิวา่เป็นสิง่ทีผ่ดิเพราะไดร้บัการอบรมอยา่งเขม้งวด
จากญาตผิูใ้หญ่มาก่อนขณะอยูท่ีต่่างจงัหวดั แต่เมื่อเขา้มาศกึษาต่อทีก่รุงเทพและมาคบกบั
เพื่อนกรุงเทพเหน็เพื่อนระดบัมหาวทิยาลยัสบูกนัทุกคนจงึอยากทนัสมยัเหมอืนเพื่อนในกลุ่มที่
เป็นคนกรุงเทพทัง้หมด 
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“เราเป็นเดก็จากต่างจงัหวดั แต่ก่อนนะเราบอกเลยวา่เราจะไม่ดดูบุหรีไ่ม่กนิ
เหลา้ แต่สงัคมน่ะมนัทาํใหเ้รารูจ้กัของเหล่านี้เยอะขึน้ โดยเฉพาะทีม่หาลยันี ่
แหละ สงัคมมนักวา้งขึน้  เจอเพือ่นใหม่ๆมากขึน้ซึง่น้อยคนทีจ่ะไม่ดดู สาํหรบั
เราตอนนี้นะ บุหรีเ่ป็นเรือ่งธรรมดาแลว้สาํหรบัเดก็มหาลยั  ส่วนปุ๊นน่ะเขาลอง
กนัตัง้แต่ปีหนึง่แลว้ ส่วนบารากู่กแ็ลว้แต่เงนิใครมตีงัคก์ด็ดูไปส”ิ 

 
B มพีฤตกิรรมการสบูบารากู่โดยเริม่จากการสบูบุหรีก่่อน จากบุหรีจ่งึลองบารากู่เมื่อ

อายปุระมาณ 20 ปี การสบูบุหรีน่ัน้เริม่ลองเพราะพีช่ายใหล้อง “อยากลองแลว้กร็ูส้กึเป็นแฟชัน่” 
การสบูบุหรีข่อง B คอืตอ้งการใหเ้พื่อนยอมรบัเพราะเพื่อนๆสบูทุกคน “ของเราน่ะ เ ราอยูใ่น
สงัคมรุ่นพี ่ พีช่ายน่ะเขากนิเทีย่วดืม่นะเลยรูจ้กัแลว้กล็องไง ลองเหลา้ตอนมอสี ่หลงัจากนัน้กท็ุก
อยา่ง”  
 

C มพีฤตกิรรมการสบูบารากู่โดยเริม่จากการสบูบุหรี ่การสบูบารากู่เกดิจากการไปเทีย่ว
สถานบนัเทงิ สบูบารากู่ตอนอายปุระมาณ 17-18 ปี การสบูบารากู่เริม่จากการสบูบุหรีเ่ป็นก่อน 
โดยทดลองสบูบุหรีต่ ัง้แต่สมยัเรยีนมธัยมศกึษาก่อนอาย ุ17 ปี เมื่อสบูบุหรีเ่ป็นแลว้จงึไดล้องสบู
บารากู่ต่อมา ส่วนสารเสพตดิประเภทแรกทีห่ดัทดลองคอืสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์โดยหดั
ทดลองดื่มเมื่ออายปุระมาณ 15 ปี ตอนเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่ 3 จากนัน้จงึหดัสบูบุหรีเ่ป็นลาํดบั
ต่อมา 
 

F มพีฤตกิรรมการสบูบารากู่โดยเริม่จากการสบูบุหรี ่โดยสบูบุหรีเ่ป็นมาก่อนอาย ุ 20 ปี 
รูจ้กัและหดัทดลองสบูบารากู่เมื่ออาย ุ20 ปี “เริม่จรงิๆคอืสบูบุหรีก่่อน ก่อนอาย ุ20 แลว้มาสบูบา
รากู่ มนัเหมอืนกนับุหรีก่บับารากู่ ลกัษณะมนั คลา้ยกนั ทาํใหเ้ราลองมนัไดง้่ายขึน้ ” สบูเพราะ
ความอยากลองตามเพื่อนและผูอ้ื่นทีม่าเทีย่วในรา้นสุราทีส่ ัง่บารากู่มาสบู  

 
“ไปเทีย่วเหน็โต๊ะอืน่เขาสัง่มาสบู กลิน่มนัดยู ัว่ยวนดี  ลองสบูบา้งเพราะอยาก
ลองตามเขาแลว้เรากไ็ม่ไดค้ดิอะไรดว้ยวา่เราอยากลองทาํไม คดิแค่วา่ กม็ ั น
อยากจะลองน่ะ” 

 
D และ E มพีฤตกิรรมการสบูบารากู่โดยเริม่จากการสบูบุหรีเ่ป็นก่อน คอื สบูบุหรีเ่ป็น

ตัง้แต่อายปุระมาณ 16-17 ปีและหดัสบูบารากู่ในช่วงอายปุระมาณ 17 ปีเช่นกนั  
 
G รูจ้กับารากู่มาตัง้แต่สมยัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่ 2  โดยเหน็รา้นสบูบารากู่ในจงัหวดัที่

ตนเองอยู ่ ”รูจ้กัตัง้แต่ก่อนมากรุงเทพอกี แถวใตน่้ะเพยีบเลย” มพีฤตกิรรมการสบูบารากู่โดย



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 

 

 

ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่  4.2    

 

199 

199 

เริม่จากการสบูบุหรีเ่ป็นมาก่อน โดยสบูบุหรีเ่ป็นมาตัง้แต่สมยัมธัยมตน้ปีที ่3 และเริม่ทดลองสบู
บารากู่สมยัเขา้เรยีนมธัยมปลายชัน้มธัยม 4 และสบูทัง้บารากู่และบุหรีม่าจนถงึปจัจุบนั การ
เริม่ตน้สบูนัน้มาจากการเหน็บารากู่อยูเ่ป็นประจาํในละแวกบา้นของตนเองและในพืน้ทีท่ ีอ่ยู่
อาศยั เนื่องจาก G เป็นคนภาคใต ้มาจากจงัหวดัแห่งหนึ่งทางภาคใต ้ซึง่ G บอกวา่ เป็นจงัหวดั
ทีม่ชีาวมุสลมิอยูเ่ป็นจาํนวนมากและเป็นวถิขีองชาวมุสลมิทีจ่งัหวดันี้ทีจ่ะสบูบารากู่กนัเป็น
ประจาํ ทาํใหม้บีารากู่บรกิารจาํนวนมากและมรีา้นทีใ่หบ้รกิารบารากู่มากมาย ซึง่ไม่ใช่รา้นสุรา
หรอืสถานบนัเทงิแบบในกรุงเทพทีก่ารใหบ้รกิารบารากู่จะแฝงอยูใ่นรา้นสุราและบรกิารพรอ้ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แต่บารากู่ในจงัหวดันี้เป็นวฒันธรรมส่วนหนึ่งหรอืวถิชีีวติของชาวมุสลมิใน
จงัหวดัทีจ่ะสบูบารากู่กนัเป็นปกต ิและแทบทุกบา้นทีเ่ป็นมุสลมิจะมเีตาบารากู่   “จงัหวดั XX ที ่
อยูท่างใตม้ที ัง้พุทธและมุสลมิ ยา่นคนไทยพุทธจะอยูใ่นเมอืง เราอยูใ่นเมอืงยา่นคนไทยพุทธ กม็ี
เพือ่นทีเ่ป็นมุสลมิ มุสลมิจะอยูอ่กีฝ ัง่หนึง่ ทัง้พุทธทัง้มสุลมิกส็บู” ดงันัน้ การบรกิารบารากู่ใน
จงัหวดันี้จงึกระจายตวัออกมาจากการเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมมุสลมิ โดยกระจายออกมาสู่
กลุ่มวยัรุ่นดว้ยรวมทัง้กลุ่มวยัรุ่นทีไ่ม่ใช่มุสลมิ การบรกิารบารากู่ในจงัหวดันี้แตกต่างจากการ
บรกิารบารากู่ในกรุงเทพตรงที ่การบรกิารบารากู่ใ นจงัหวดันี้ไม่ไดแ้ฝงตวัอยูใ่นรา้นสุราหรอื
สถานบนัเทงิเหมอืนทีก่รุงเทพ เนื่องจากเป็นชุมชนมุสลมิ การจาํหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็น
สิง่ตอ้งหา้ม ยิง่จงัหวดันี้เป็นจงัหวดัทีม่ชีาวมุสลมิจาํนวนมาก ทาํใหร้า้นสุราแบบในกรุงเทพมี
น้อยและจาํกดัสถานที ่บารากู่จงึกระจายไปสูร่า้นแบบอื่นๆแทน คอื รา้นขายนมสด หรอืทีว่ยัรุ่น
เรยีกวา่ รา้นนม รวมทัง้ รา้นน้ําชา  รา้นน้ําป ัน่ และตามบา้น  G จงึรูจ้กับารากู่ตัง้แต่เดก็ การสบู
บารากู่ของ G จงึเป็นการเลยีนแบบพฤตกิรรมทีเ่หน็ตามสิง่แวดลอ้ม 

 
“ทีน่ี ่ไม่มรีา้นตอนกลางคนืแบบรา้นเหลา้ทีก่รุงเทพ ที ่ นัน่ไม่มพีวกผบับาร ์ไม่มี
เหลา้ขาย เขาไม่ขายเหลา้เพราะเขาไม่กนิเหลา้ ถา้คนจะกนิเหลา้ทีน่ัน่นะเขาก็
จะตอ้งไปทีโ่รงแรมเลย ตอ้งไปเทีย่วผบัในโรงแรมหรอืเรสตวัรองตใ์นโรงแรม 
เพราะมนัเป็นเมอืงเลก็ดว้ย แถวบา้นจงัหวดั XX มบีารากู่เพยีบเลย เหน็แถว
บา้นเลย เขากด็ดูกนัทัว่ไป รา้นนมยงัมเีลย ตามบา้นคนกม็”ี   

 
U มพีฤตกิรรมการสบูบารากู่มาจากการไปเทีย่วสถานบนัเทงิและเหน็บารากู่ จงึอยาก

ลอง รวมทัง้ U ไม่สบูบุหรี ่ไม่ดื่มสุรา ทาํใหก้ารไปเทีย่วกลางคนืของ  U ไม่มกีจิกรรมระหวา่ง
เทีย่ว บารากู่จงึเป็นการตอบโจทยข์อง U ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดเพราะ U คดิวา่บารากู่ไม่ใช่บุหรี ่การ
สบูบารากู่เป็นการผ่อนคลายและมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีไม่เหมอืนการสบูบุหรีท่ ีท่าํใหผู้ห้ญงิทีส่บูดู
ภาพลกัษณ์ตกตํ่าเหมอืนหญงิบรกิาร ทาํให ้ U เลอืกทีจ่ะสบูบารากู่ รวมทัง้การทีบ่ารากู่มกีลิน่
หอมเป็นผลไม ้อุปกรณ์สวยงาม ทาํให ้U รูส้กึชอบบารากู่มากขึน้ เริม่สบูบารากู่ตอนเรยีนปีหนึ่ง 
“ไม่สบูบุหรี ่ไม่กนิเหลา้ ดดูแค่บารากู่อยา่งเดยีว ทีส่บูเพราะมนัมกีลิน่หอม” 
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ข้อสรปุ การเริม่ตน้สบูบารากู่คอื 1) การสบูบุหรีเ่ป็นตวัชีนํ้าและทาํใหคุ้น้เคยกบัการสบู

ยาสบู 2) การไปเทีย่วรา้นสุราหรอืสถานบนัเทงิ ทีม่บีารากู่ใหบ้รกิาร  และ 3) การมบุีคคลชีนํ้า
หรอืเป็นตน้แบบในการสบูใหเ้หน็และทาํใหอ้ยากลอง 
 
ความเช่ือ/ทศันคติในการเร่ิมสบูบารากู่ 
 

A เชื่อวา่ บารากู่เป็นของ แพง สัง่มาสบูแลว้เป็นการสรา้งภาพพจน์ใหต้นเองไดด้ ีเป็น
พฤตกิรรมที ่A บอกวา่ “สัง่บารากู่มาดดูมนัเป็นการอพัเกรดตวัเอง” เพราะ “มนัทาํใหไ้ฮโซ” สัง่
มาสบูแลว้ทาํใหต้นเองดดูเีนื่องจากเป็นของแปลกใหม ่ราคาแพง เป็นสิง่ทีค่นกาํลงันิยม อุปกรณ์
สวยงาม ทาํใหรู้ส้กึในทางบวกต่อบารากู่และไม่คดิวา่มโีทษ มากนกั และคดิวา่ทุกคนรูจ้กับารากู่
และทุกคนทีเ่ป็นนกัศกึษาตอ้งเคยลองบารากู่กนัมาแลว้ ดงันัน้ ถ้าตนเองจะลองกไ็ม่ใช่เรื่อง
แปลกแต่เป็นเรื่องการทาํตามสมยันิยมมากกวา่ 
 

B มทีศันคตต่ิอบารากู่ในทางบวก เชื่อวา่ บารากู่ เป็น ของแปลกใหม่สวยงามน่าสนใจ 
และไม่คดิวา่มโีทษ แต่ทราบวา่บารากู่คอืผลไม ้ ถ้าเป็นผลไมค้วรจะมปีระโยชน์มากกวา่ บารากู่
ที ่ “ไม่ด”ี ในทศันคตขิอง BB คอืบารากู่ที ่ “ปลอมปน” มากกวา่ หมายความวา่บางรา้นมกีารใส่
กญัชาลงไปในบารากู่หรอืจดัยาทีไ่ม่ดไีม่มคีุณภาพมาให ้
  

C มทีศันคตต่ิอบารากู่ในทางบวก คดิวา่เป็นของแพง ของใหม ่ดดูแีละ “มนัไฮโซ” เมื่อ
ส ัง่มาสบูแลว้ทาํใหรู้ส้กึวา่ตนเองเด่น บารากู่เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ สรา้งเสน่หท์างเพศให้
ตนเอง สัง่บารากู่ทาํใหต้นเองมเีสน่หท์างเพศต่อเพศชาย ทาํใหเ้พศชายสนใจมองตนเอง และ
สามารถใชบ้ารากู่เป็นตวัสรา้งความสมัพนัธก์บัเพศชายทีต่นเองหมายปองได ้โดย C จะสงัเกต
วา่ ถ้าเพศชายสนใจมองตนเองตอนสบูบารากู่และผูช้ายรายนัน้ไม่ไดสู้ บ C กจ็ะพยายามตสีนิท
โดยการแนะนําบารากู่ใหผู้ช้ายรายนัน้ทดลอง ช่วยเลอืก และแนะนํารสชาตหิรอืแนะนําวธิกีารสบู 
ซึง่ C จะรูส้กึวา่ตนเองโดดเด่นทีรู่ม้ากกวา่และไดแ้นะนําคนอื่น  

 
“สัง่มาสบูแลว้ผูช้ายกม็องเรา แบบวา่เราช่างสรรหา เรากช็่วย (แนะนําผูช้าย) 
แบบ ...เธอ เอาอนันี้ ไหม แบบนี้ไหม ช่วยเหลอืเขา แลว้กใ็ห้คาํแนะนํา ...นี ่รสนี้
นะเลศิ ...เอาอนันี้ใส่ส ิ ...รบัรองวา่เดด็ อะไรแบบนี้จะรูส้กึดน่ีะถา้ไดแ้นะนํา  
(เรือ่งบารากู่) และแบบพอดดูแลว้พ่นควนัไปกจ็ะมผีูช้ายหล่อๆเดนิเขา้มา”  
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F มทีศันคตต่ิอบารากู่ในทางบวก โดยบอกวา่ชอบบารากู่มาก และชอบมากกวา่บุหรี ่
แต่ทีไ่ม่ไดส้บูบ่อยเหมอืนบุหรีก่เ็นื่องจากการทีบ่ารากู่พกพาไม่ไดเ้หมอืนบุหรีแ่ละตอ้งใชอุ้ปกรณ์
มากกวา่บุหรี ่ 

 
“ชอบบารากู่มากแต่มนัใชใ้นชวีติประจาํวนัไม่ได ้ เพราะมนัพกไปไหนมาไหน
ไม่ไดเ้พราะมนัเป็นอุปกรณ์ทีใ่หญ่ แลว้เราจะมานัง่เตมิถ่าน ทาํ นู่นทาํนี ่เตมิหวั
เชื้ออยูต่ลอดเวลากไ็ม่ได ้ ชอบบารากู่มาก ถา้ถามรสชาต ิกลิน่อะไรแบบนี้จะ
ชอบบารากู่มาก” 

 
F คดิวา่บารากู่เป็นสมุนไพรประเภทหนึ่ง ไม่อนัตรายต่อชวีติ “คดิวา่มนัไม่อนัตรายต่อชวีติกเ็ลย
สบูด”ู ไม่ใช่สารเสพตดิ ไม่มนีิโคตนิ มกีลิน่หอม  “ชอบกลิน่มนัมาก กลิน่มนัหอมไม่เหมน็แลว้ก็
กลิน่ไม่แรง”  มรีสชาตทิีไ่ม่แรง การสบูบารากู่คอืการสบูสมุนไพรและคดิวา่เป็นการสบูเพื่อผ่อน
คลาย F เชื่อวา่ ตวัยาบารากู่ทาํมาจากเปลอืกผลไม ้ผงสม้ ผงผลไม้  และการสบูบารากู่ช่วยผ่อน
คลายร่างกายได ้

 
D และ E มทีศันคตต่ิอบารากู่ในทางบวกคอื ชอบกลิน่หอมของบารากู่ คดิวา่บารากู่

หอมกวา่บุหรีแ่ละคดิวา่บารากู่เป็นสมุนไพรแบบหนึ่ง และไม่น่าจะมอีนัตรายอะไร 
 

G มทีศันคตใินทางบวกต่อบารากู่คอื คดิวา่ การสบูบารากู่เป็นเรื่องปกตธิรรมดา เพราะ
บารากู่เป็นสมุนไพรทีใ่ครๆกส็บูได ้ “เขาถอืวา่มนัเป็นสมุนไพร” และจากการที ่ G อยูใ่นจงัหวดั 
XX ทีก่ารสบูบารากู่แพร่ระบาดมาเป็นเวลานาน ซึง่  G ยอ้นไดว้า่เคยเหน็บารากู่มาตัง้แต่เรยีน
มธัยมปีที ่ 2 ซึง่เท่ากบัวา่บารากู่มอียูใ่นจงัหวดัดงักล่าวมานานเกนิกวา่ 8 ปีแลว้ ซึง่แพร่มาจาก
ชุมชนมุสลมิในจงัหวดันัน้ ทาํใหก้ลุ่มวยัรุ่นชาวไทยพุทธใน จงัหวดันิยมสบูไปดว้ย เพราะมี
ใหบ้รกิารในหลายสถานทีแ่ละเป็นสถานที่ๆ เปิดเผย ทาํใหก้ารสบูบารากู่ในจงัหวดันี้ไดร้บัการ
ยอมรบัวา่เป็นสิง่ปกต ิเพราะนอกจากมใีหบ้รกิารในสถานทีเ่ปิดเผยแลว้ ตามบา้นเรอืนคนทัว่ไป
กม็เีตาส่วนตวัเช่นกนั  “เขา (คนในจงัหวดั) กด็ดูกนัทัว่ไป ตามบา้นคนเขากม็ ีเขากด็ดูกนัแลว้แต่
อารมณ์ กลางวนักไ็ดก้ลางคนืกไ็ด้”   บดิามารดาทราบวา่สบูบารากู่เพราะ G บอกวา่เคยลองแต่
ไม่ทราบวา่สบูบุหรีด่ว้ยเพราะ G ไม่ยอมบอกเรื่องการสบูบุหรี ่เพราะบดิามารดาไม่ชอบใหไ้ปสบู
บารากู่ “แค่บอกวา่เคยลองบารากู่กเ็กอืบโดนกระทบืแลว้” 
  

U มทีศันคตใินทางบวกต่อบารากู่ และนําความเชื่อดา้นเพศสภาพ (gender) เขา้ไป
เกีย่วขอ้งกบัการเลอืกบารากู่ U เชื่อวา่ บารากู่ไม่อนัตราย ไม่มพีษิภยั ไม่มโีทษ และคดิวา่เป็น
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สมุนไพรทีม่ปีระโยชน์มากกวา่ “เคยไดย้นิพวกอสิลามเขาบอกวา่สบูแลว้มนัเป็นยา ไม่เสพตดิ ” 
นอกจากนี้ U เชื่อวา่ การสบูบารากู่นัน้เพื่อการสงัสรรคส์นทนากนัในกลุ่มเพื่อนฝงู แบบวงสบูบา
รากู่ของชาวอาหรบั การนําบารากู่มาสบูสาํหรบั  U คอื สบูเพื่อสนทนากบัเพื่อนใหม้รีสชาติ “ถา้
เป็นบารากู่มนัดเูป็นเหมอืนการเฮฮาในกลุ่มเพือ่นฝงู ไม่ไดม้ภีาพพจน์เสยีอะไรในความคดิของ
เรานะ” และบารากู่เป็นเครื่องทาํใหก้ารสนทนามรีสชาตมิากขึน้ สรา้งความสนุกสนานทีม่ี
ภาพลกัษณ์ด ีเหมาะสมกบัความเป็นนกัศกึษา บารากู่มภีาพลกัษณ์ทีด่แีละ “สะอาด” กวา่บุหรี ่ 
“บารากู่มนัเป็นเหมอืนของเล่นในกลุ่มดว้ย มนั ดไูม่กรา้นโลกเหมอืนสบูบุหรี ่แลว้มนัก็ สบู
เฉพาะทีไ่ม่เหมอืนบุหรี”่ ส่วนทศันคตดิา้นเพศสภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบับารากู่นัน้ U เชื่อวา่ ผูห้ญงิที่
ดไีม่ควรสบูบุหรี ่เพราะทาํใหภ้าพลกัษณ์ตกตํ่า เพราะผูห้ญงิทีส่บูบุหรีค่อืผูห้ญงิขายบรกิารหรอื
ผูห้ญงิทีม่พีฤตกิรรมไม่งาม  ในความคดิของ U บารากู่เหมาะสมกบัเพศหญงิดว้ยภาพลกัษณ์
ของบารากู่ทีส่วยงามกวา่   

 
“ผูห้ญงิสบูบุหรีค่อืดกูรา้น ดแูรง ดูเป็นผูห้ญงิไม่ด ีดซูิง่ ไม่เป็นนกัศกึษา คอืเป็น
ผูห้ญงิอยา่งนัน้ไปเลย ถงึจะถอืบุหรีย่ ีห่อ้หรูๆ มนักไ็ม่ทาํใหด้ดูี  ดว้ยทศันะของ
ผูห้ญงิเองนะ ผูห้ญงิทีส่บูบุหรีม่นัดแูย ่มนัดไูม่ดี ถา้ผูห้ญงิไปถอืบุหรีด่ดูมนัดไูม่
ด ี มนัดเูป็นผูห้ญงิอยา่งนัน้ไปเลย แต่บารากู่มนัดไูม่แยเ่หมอืนบุหรี ่ มนัเป็นการ
เฮฮาในกลุ่มเพือ่นมากกวา่ ไม่ไดด้ภูาพพจน์แยเ่หมอืนบุหรี ่ ในความคดิของเรา
นะ มนัไม่ไดน่้าเกลยีดมากสาํหรบัผูห้ญงิ อยา่งผูห้ญงิถอืบุหรีก่บัผูห้ญงิถอืบารา
กู่ มนัผดิกนัในทศันคตขิองเรา”  

 
 ในทศันคตขิอง U ถงึแมจ้ะเป็นบุหรีผู่ห้ญงิ กย็งัดไูม่ดเีท่าบารากู่ ซึง่ U ไม่คดิวา่บารากู่

คอืบุหรีห่รอืยาสบูแต่อยา่งใด ในขณะทีบุ่หรี ่ในทศันคตขิอง U คอืยาสบู แต่บารากู่คอืสิง่บนัเทงิ
อกีแบบหนึ่งทีไ่ม่ใช่ยาสบูแต่เป็นสมุนไพรมกีลิน่หอม  

 
ข้อสรปุ ในดา้นความเชื่อ/ทศันคตทิีม่ต่ีอบารากู่ในกลุ่มเพศหญงิคอื มทีศันคตใินดา้น

บวกต่อบารากู่ มคีวามเชื่อแบบมายาคต ิ (myth) ทีส่นบัสนุนใหเ้กดิทศันคตบิวกต่อบารากู่ มี
ความเชื่อทางดา้นเพศสภาพ (gender) ทีเ่กีย่วกบับารากู่ คอื เชื่อวา่บารากู่เหมาะกบัเพศหญงิ 
เนื่องจากความเป็นกลิน่รสผลไม ้ความหอมหวานของรสชาต ิภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ใช่บุหรีห่รอืยาสบู 
ความเป็นสมุนไพร สบูบารากู่แลว้สรา้งเสน่หท์างเพศ (sex appeal)  คุณสมบตัใินดา้นการคลาย
เครยีดของบารากู่ ซึง่ช่วยเสรมิทศันคตบิวกต่อบารากู่ 

 
 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 

 

 

ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่  4.2    

 

203 

203 

เหตผุลในการเร่ิมทดลองบารากู่/สถานท่ีในการเร่ิมสบูคร ัง้แรก/ราคา 
 

A เริม่สบูบารากู่จากการรูจ้กัและไดเ้หน็บารากู่คร ัง้แรกจากการไปเทีย่วกลางคนืใน
สถานบนัเทงิชื่อ “บนัยนัXX” แถวยา่นรชัดา เมื่อปี 2549 ไดเ้หน็วา่ทุกโต๊ะมบีารากู่จงึสนใจวา่คอื
อะไร ลองดว้ยความอยากรูว้า่เหมอืนหรอืต่างจากบุหรีอ่ยา่งไร ลองเพื่อใหเ้พื่อนรูว้า่ตนเองกก็ลา้
ทีจ่ะลองและมคีนเลีย้งจงึลอง ราคาบารากู่ในการลองครัง้แรกคอื 500 บาท ซึง่นบัวา่แพงกวา่ที่
อื่นเนื่องจากผบัแห่งนี้มชีื่อเสยีงมาก จงึคดิราคาแพง  

 
“ทุกโต๊ะม ี (บารากู่)กนัหมดเลย ถา้ไม่ส ัง่กแ็บบกลัวคนอืน่มองวา่ไม่เป็นไง กเ็ลย
สัง่มาเหอะ ประดบับารม ีถา้ไม่ส ัง่บา้งกก็ลวัโดนดถูกู” 

 
B การเหน็บารากู่คร ัง้แรกนัน้เหน็จากรา้นสุราแบบเรก็เกท้ีถ่นนขา้วสาร (จาํชื่อรา้น

ไม่ได)้ รวมทัง้เคยเหน็ในรายการโทรทศัน์ ส่วนการลองครัง้แรกเพราะเพื่อนชวนในงานปารต์ีว้นั
เกดิเพื่อน ครัง้แรกทีล่องสบูเนื่องจากไปเทีย่วหอ้งเพื่อนทีจ่ดังานปารต์ีแ้ละเพื่อนเป็นคนสบูบารา
กู่อยูแ่ลว้ เพื่อนจดับารากู่ใหส้บูและชกัชวนใหท้ดลองจงึเริม่ทดลอง ลองเพราะตอ้งการใหเ้พื่อน
ยอมรบั ลองสบูตอนอาย ุ20 ปี ลองสบูครัง้แรกดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็วา่เหมอืนหรอืต่างกนั
กบับุหรีอ่ยา่งไร  
 

C การรูจ้กับารากู่นัน้เคยเหน็ครัง้แรกทีร่า้นในสยามสแควรแ์ละลองบารากู่คร ัง้แรกนัน้
มาจากการไปเทีย่วสถานบนัเทงิยา่นอารซ์เีอเพื่อร่วมงานปารต์ีว้นัเกดิของเพื่อน โดยไปรา้นที่
ตกแต่งแนวอนิเดยีซึง่รา้นประเภทนี้จะมที ัง้สุราและบารากู่ใหบ้รกิาร แต่ตอนนี้รา้นนี้ถูกปิดไป
แลว้ ในขณะทีไ่ปลองบารากู่ นัน้ พบวา่ รา้นนี้มแีต่ผูม้าเทีย่วทีเ่ขา้มาสบูบารากู่ท ัง้นัน้ ครัง้แรกที่
ลองคอื ไดพ้บเหน็บารากู่ในงาน ปารต์ีค้ร ัง้นัน้และเพื่อนต่างคนต่างชกัชวนกนัลองสบูจงึไดล้อง
กนัทุกคน แต่ละคนสบูไม่เป็นแต่เคยเหน็บารากู่มาก่อนหน้านี้แลว้และต่างอยากลอง C เล่าวา่ 
“ครัง้แรกแยง่กนัลอง” 
 

F รูจ้กับารากู่จากการไปเทีย่วรา้นสุราแห่งหนึ่งซึง่จาํหน่ายและบรกิารบารากู่ ซึง่
ขณะนัน้ F สบูบุหรีเ่ป็นแลว้ และไดเ้หน็การบรกิารบารากู่ในรา้นและพบวา่บารากู่ทีโ่ต๊ะอื่นสบูนัน้
กลิน่หอม และเนื่องจากตนเองสบูบุหรีเ่ป็นแลว้จงึรูส้กึอยากลอง และคดิวา่บารากู่ ไม่มอีนัตราย
อะไร ควรจะลองได้  “ไปเทีย่วรา้นเหลา้รา้นนึงแลว้เขามบีารากู่ เออ กลิน่มนัหอมดี ” และเป็น
ความตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นจากบุหรีม่าเป็นสารประเภทอื่น “มนั (บารากู่) สบูเหมอืนกนั ลกัษณะก็
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คลา้ยกนั (กบับุหรี)่ มนัถงึทาํใหเ้ราง่ายต่อการทีจ่ะลองมนั (บารากู่)” ประทบัใจทีก่ลิน่หอมทีไ่ด้
กลิน่ครัง้แรก ประทบัใจรสชาต ิ

 
D และ E รูจ้กับารากู่จากการทีเ่พื่อนชวนไปรา้นสุรา รูส้กึอยากลองบา้งหลงัจากทีเ่หน็

และไดก้ลิน่หอม 
 

G รูจ้กับารากู่คร ัง้แรกจากการเหน็แถวบา้น และพบตัง้แต่เดก็วา่ คนในจงัหวดั XX สบู
บารากู่กนัจนเป็นเรื่องปกต ิ และเมื่ออยูช่ ัน้มธัยม พบวา่ มกีารนําบารากู่มาใหบ้รกิารมากขึน้ใน
จงัหวดั และพบวา่มวียัรุ่นทัง้วยัรุ่นมุสลมิและวยัรุ่นชาวพุทธนิยมสบูมากขึน้  “คนทีเ่ป็นมุสลมิเขา
กด็ดูเป็นปกต ิมทีุกบา้น ถา้เป็นมุสลมิกเ็ป็นคนผูใ้หญ่ส่วนมากเป็นผูช้ายทีม่อีายแุลว้ ผูห้ญงิ
มุสลมิเขาไม่ค่อยดดู ทีจ่งัหวดันี้ พวกมุสลมิทีน่ัน่เขาจะนิยมนัง่รา้นน้ําชา  เพราะเขาไม่กนิเหลา้” 
โดยการใหบ้รกิารในจงัหวดันี้ ผูจ้าํหน่ายจะนําบารากู่มาใหบ้รกิารในรา้นขายนมสด ซึง่รา้นนมใน
จงัหวดั XX เปิดบรกิารตอนกลางคนืเท่านัน้ (เหมอืนรา้นนมในกรุงเทพ ทีจ่าํหน่ายแต่เครื่องดื่ม
ไม่มแีอลกอฮอล ์เน้นเครื่องดื่มประเภทนม กาแฟ และของวา่งประเภทขนมปงัป้ิง  แต่รา้นนมใน
กรุงเทพเปิดตอนกลางวนั) รา้นน้ําชา รา้นน้ําป ัน่ และรา้นสบูบารากู่โดยเฉพาะ  G อธบิายเรื่อง
รา้นนมรา้นน้ําชาทีข่ายบารากู่ทีจ่งัหวดั XX วา่   

 
“มุสลมิเขาดดูกนัส่วนใหญ่ แต่วยัรุ่นเขาก็ดดู มนักม็รีา้นน้ําชา รา้นนมทีว่ยัรุ่นไป

นัง่ เพราะเขาไม่มรีา้นเหลา้ รา้นนมรา้นน้ําชาเขากเ็อาบารากู่มาตัง้บา้ง เดก็กม็าดดูกนั 
รา้นนมรา้นน้ําชาเขากเ็อาบารากู่มาใหด้ดู หกสบิบาทเอง รา้นนมทีจ่งัหวดั  XX กเ็หมอืน
รา้นนมทัว่ไปแหละ ส่วนรา้นน้ําชาจะเป็นทีน่ิยมของคนทีน่ั ่ น มนัเป็นรา้นแบบเหมอืน
รา้นเหลา้ป ัน่ ถา้คนไม่รูจ้ะคดิวา่รา้นเหลา้แต่ไม่ใช่ เขาไม่ขายเหลา้ เหลา้ป ัน่กไ็ม่ม ีแต่มนั
จะตกแต่งเหมอืนรา้นเหลา้ มไีฟ  มกีารตกแต่งสวย มชีัน้ลอยมดีาดฟ้าใหน้ัง่เล่น มเีพลง
ฟงั ดถู่ายทอดบอล มนีมมน้ํีาชาขาย มทีุกอยา่งแบบรา้นนมทัว่ไป แค่ไม่มเีหลา้ พวกเดก็
มอปลายกจ็ะไปนัง่รา้นนมรา้นน้ําชากนั รา้นจะปิดดกึเหมอืนรา้นเหลา้คอืเทีย่งคนืตี
หนึง่”  

 
การสบูครัง้แรกนัน้ สบูทีร่า้นนมแห่งหนึ่งในจงัหวดั โดยสบูกบัเพื่อน  ส่วนการสบูที่

จงัหวดั XX นัน้ G สบูกบักลุ่มเพื่อนทัง้กลุ่มซึง่มมีุสลมิอยูด่ว้ยประมาณ 4-5 คนทัง้ผูห้ญงิและ
ผูช้าย ซึง่กลุ่มวยัรุ่นมุสลมิทีส่บูบารากู่นัน้สบูทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย  “เพือ่นทีเ่ป็นมุสลมิผูห้ญงิกม็า
ดดู กลุ่มทีค่บกม็ ี 4-5 คน กม็าดดูกนัทัง้ผูช้ายผูห้ญงิ แต่ถา้เป็นมุสลมิผูห้ญงิทีเ่ป็นผูใ้หญ่แลว้เขา
จะไม่ค่อยดดู ดดูแต่ผูช้าย ” ส่วนถ้าเป็นผูใ้หญ่ทีเ่ป็นมุสลมิ จะมแีต่ผูช้ายทีเ่ป็นผูใ้หญ่เท่านัน้ที่
นิยมสบู ผูห้ญงิทีเ่ป็นผูใ้หญ่จะไม่นิยม แต่วยัรุ่นหญงิทีส่บูบารากู่ กไ็ม่ไดถ้อืวา่เป็นสิง่ผดิปกติ
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ตามค่านิยมในจงัหวดันัน้ “เพือ่นมุสลมิวยัรุ่นเขากม็าดดูทัง้ผูห้ญงิผูช้าย กเ็ป็นเรือ่งปกติ ของ
วยัรุ่นทีน่ัน่”  การจะหาบารากู่สบูในจงัหวดั XX จงึเป็นเรื่องง่ายเพราะมใีหบ้รกิารทัว่ไปและ
ใหบ้รกิารแบบเปิดเผย และวยัรุ่นมุสลมิทีส่บูนัน้ไม่ไดส้บูตามวฒันธรรมศาสนาหรอืประเพณี
มุสลมิ แต่เป็นการสบูเพื่อความบนัเทงิเหมอืนวยัรุ่นไทยพุทธอื่นๆ “กเ็พือ่นมุสลมิกด็ดูกนัในรา้น
นม หลงัเลกิเรยีนหลงัเรยีนพเิศษกไ็ปดดูกนั นัง่คุยกนัแลว้กก็ลบับา้น” 
 

U รูจ้กับารากู่คร ัง้แรกจากการเหน็ในสถานบนัเทงิคอื รา้นสุราทีเ่พื่อนเป็นเจา้ของ อยู่
ใกลส้ถานศกึษาแห่งหนึ่งชื่อรา้น “เจxxx” เมื่อเหน็อุปกรณ์แลว้รูส้กึประทบัใจในความสวยงาม
ของอุปกรณ์ “เหน็เนีย่นะฐานมนัสวยด ีกลิน่กห็อมด”ี จงึเริม่ทดลองสบูทีร่า้นสุราแห่งนัน้ก่อนเป็น
ลาํดบัแรก รวมทัง้ชอบกลิน่ของบารากู่ ชอบรสผลไม ้

 
ข้อสรปุ เหตุผลการเริม่ตน้ลองบารากู่ของกลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิสบูหนกัคอื การไป

เทีย่วสถานบนัเทงิหรอืรา้นสุราหรอืรา้นทีใ่หบ้รกิารบารากู่และไดพ้บเหน็บารากู่ในสถานบนัเทงิ 
จงึรูส้กึอยากลอง เพราะเหน็วา่อุปกรณ์สวยงาม ราคาแพง บุคคลอื่นๆกส็บูกนัเป็นปกตใินรา้น 
ทาํใหรู้ส้กึอยากลองบา้ง 
 
ความรู้สึกในการทดลองสบูบารากู่คร ัง้แรก 
 
 A รูส้กึวา่บารากู่เหมอืนบุหรีค่อืสบูเขา้ไปแลว้มคีวนัเหมอืนกนั แต่ชอบบุหรีม่ากกวา่ ซึง่  
A ใหเ้หตุผลวา่ “บุหรีม่นัถงึกวา่” บุหรีต่่างจากบารากู่คอืบารากู่กลิน่หอม แต่ตอนลองสบูครัง้แรก
นัน้ A รูส้กึชอบมาก เนื่องจากเหน็วา่บารากู่ราคาแพง หอม แปลกใหม่ และเนื่องดว้ยราคาทีแ่พง 
จงึรูส้กึวา่การไดส้บูบารากู่เป็นพฤตกิรรมทีด่ดู ีส ัง่มาสบูแลว้ดมูภีาพพจน์เป็นคน รวยมเีงนิ ด ู
“ไฮโซ” ตามที ่A บอกวา่ “ครัง้แรกรูส้กึแพงรูส้กึวา่ถา้ใครดดูโอโ้ห ถา้ใครดดูดดู ีไฮโซ”  
 

B รูส้กึวา่บารากู่หอมกวา่บุหรี ่ใน การทดลองครัง้แรกรูส้กึวา่เมา  B บอกวา่จะเมามาก
ขึน้ถ้าไม่เคยสบูบุหรีม่าก่อน ความรูส้กึต่อการสบูบารากูค่ร ัง้แรกคอืประทบัใจ เนื่องจากความ
แปลกใหม่ และชอบกลิน่และรสของบารากู่ อุปกรณ์การสบูดสูวยงาม เพื่อนรายทีจ่ดัใหส้บูกเ็ป็น
ผูช้าํนาญในการจุดยาสบูซึง่ทาํให ้ B ประทบัใจในความคล่องของเพื่อนและประทบัใจวา่เพื่อนรู้
มากกวา่ตน ดเูป็นคนเก่งในสายตา B ซึง่ B อธบิายวา่  
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“เพือ่นมนัทาํด ีคอืเพือ่น เนีย่มเีตาบารากู่อยูส่ามสีชุ่ด แลว้ตวัหวัเชื้อมนันะมเีป็ น
กล่องๆ แยกไว ้ถ่านกด็ดูมีนัสวย แลว้เพือ่นมนัทาํมาจนแบบชาํนาญ  มนักเ็ลอืก
กลิน่รสใหเ้ราประทบัใจ”  

 
บารากู่ทีเ่คยสบูครัง้แรกนัน้พบวา่ เพื่อนมกีารดดัแปลงนําของเหลวประเภทอื่นมาใส่เพื่อ

สบูเพิม่อรรถรสและความแปลกใหม่ในการสบู 
 

“ทีเ่คยดดูขา้งล่างเขาใส่เป็นชาเขยีว น้ําหวาน น้ําผลไม ้ของทีห่นูเคยไปดดูหอ
เพือ่นเหมอืนกนั ส่วนผสมเขาเยอะมากเลยนะ ส่วนใหญ่เขาจะใชน้ํ้าเปล่า แต่
พวกทีเ่ขาดดูเป็นชวีติจติใจเขากจ็ะเปลีย่นน้ํานู้นนี้ไปเรือ่ยๆ”  

 
B อธบิาย แต่ปจัจุบนัรูส้กึเฉยๆ คอืบารากู่เริม่แพร่หลายมากจนไม่มคีวามแปลกใหม่อกี 

จงึรูส้กึวา่บารากู่ “เกร่อ” หรอื “ตลาด” ไปแลว้ และบารากู่กแ็พร่ไปยงักลุ่มวยัรุ่นมธัยม ทาํให ้ B 
รูส้กึวา่สิง่ใดทีก่ลุ่มวยัรุ่นมธัยมชอบ สิง่นัน้จะขาดเสน่หไ์ปทนัทแีละไม่น่าสนใจอกีต่อไป ซึง่  B 
อธบิายวา่ “เดก็ๆ (มธัยม) กด็ดูกนัเป็นแฟชัน่”  
 

C รูส้กึวา่บารากู่หอม เยน็ ครัง้แรกเมื่อลองสบูแลว้ค่อนขา้งเมาและมนึศรีษะ อาการ
เหมอืนคนเมายา ความรูส้กึครัง้แรกคอื ชอบ หอม แปลกใหม ่
 

F รูส้กึวา่บารากู่หอม รสชาตดิ ีไม่แรง ไม่เหมน็  สบูแลว้ไม่ไดม้อีาการใดๆ ซึง่
เนื่องมาจากการทีต่นเองสบูบุหรีอ่ยูเ่ป็นประจาํอยูแ่ลว้ จงึทาํใหช้นิ  การเหน็บารากู่นัน้เหน็ครัง้
แรกในรา้นสุราและเหน็โต๊ะอื่นสบู รูส้กึวา่กลิน่บารากู่นัน้หอมมากจนอยากลองบา้ง  

 
“ไปเทีย่ว เหน็โต๊ะอืน่เขาสบู กลิน่มนัหอมยัว่ยวน กจ็ะถามกนัดวูา่ เฮย้  
สัง่มาสบูกนัมัย๊” 

 
D และ E รูส้กึวา่บารากู่หอม ไม่มอีาการใดๆ ชอบเนื่องจากรูส้กึวา่หอมควนั ชอบ

เนื่องจากเป็นของแปลกใหม่น่าลอง 
 

G รูส้กึวา่เหน็อุปกรณ์บารากู่แลว้ดเูป็นสิง่น่าสนใจ เหน็อุปกรณ์ครัง้แรกจากการทีเ่พื่อน
ของบดิาไปนครเมกกะแลว้ไปซือ้เตามา แลว้นํามาประกอบเอง  ดเูป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม
อนิเดยี “มนัดอูาลาดนิดนีะ ดแูบบแขกๆน่าลอง ”  ดแูปลกใหม่ และดว้ยความสวยงามแปลกใหม่ 
ทาํใหรู้ส้กึวา่น่าลอง ถงึแมจ้ะรูส้กึกลวัอยูบ่า้งกบัการลองของใหม่ แต่ความรูส้กึอยากลองมี
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มากกวา่และจากการทีไ่ดร้บัคาํบอกเล่าวา่บารากู่เป็นสมุนไพรทีค่นทัว่ๆไปกส็บูกนั จงึไม่รูส้กึ
กลวัมากจนถงึข ัน้ไม่ลอง “เหน็กอ็ยากลอง มนัดนู่าสนใจ”  ส่วนการสบูครัง้แรกนัน้  G เล่าวา่คน
ทีไ่ม่เคยสบูบุหรีม่าก่อนจะมกีารสาํลกัเลก็น้อย ซึง่ G ระบุวา่เป็นเพราะบารากู่ไม่มตีวักรอง
เหมอืนบุหรี ่แต่เนื่องจาก G สบูบุหรีเ่ป็นอยูแ่ลว้ จงึไม่มอีาการในการสบู 
 

U ชอบกลิน่ของบารากู่ รูส้กึวา่ตดิกลิน่ของบารากู่ ตอนสบูครัง้แรกไม่สาํลกัหรอืมอีาการ
อื่นใด แต่ถ้าสบูมากๆ จะมอีาการมนึศรีษะ ตอ้งพกัหรอืตอ้งกลบับา้นไปนอนจงึจะหาย 

 
ข้อสรปุ ความรูส้กึในการลองสบูครัง้แรกของกลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิ คอื มคีวามรูส้กึใน

ทางบวกต่อบารากู่ คอื ชอบกลิน่หอมของบารากู่  ชอบความสวยงามของอุปกรณ์ บารากู่เป็น
ของแปลกใหม่ บารากู่เป็นของแพง บารากู่เป็นวฒันธรรมตะวนัออกทีด่นู่าสนใจ 
 
เหตผุล/สถานท่ีในการสบูบารากู่คร ัง้ต่อๆมาและสถานท่ีๆชอบท่ีสดุในการสบู 
 

A สบูบารากู่ต่อหลงัจากครัง้แรก เนื่องจากเหน็วา่บารากู่ หาซือ้ง่าย ราคาถูก ใหค้วาม
สนุกเพลดิเพลนิได ้ บางสถานทีใ่หบ้รกิารในราคาเพยีง 200-250 บาท และพบวา่บารากู่สบูได้
นานกวา่บุหรี ่ ถงึแมต้วัยาจะหมดไปแลว้แต่ถ่านยงัอยูก่พ็อสบูต่อได ้บางครัง้สามารถสบูไดท้ ัง้
คนื ในการสบูครัง้ต่อๆมานัน้ ไดไ้ปสบูในหลายสถานทีซ่ึง่เป็นรา้นสุราทุกที่ ซึง่เป็นรา้นสุราแถบ
มหาวทิยาลยั A พ่อแม่ไม่ทราบวา่ตนเองสบู สถานที่ๆ ชอบทีสุ่ดในการสบูคอื ทีห่อ้งเพื่อน 
(หอพกั) หรอืหอ้งตนเอง เนื่องจากสามารถปรุงกลิน่รสบารากู่ตามชอบเองได้  รสทีช่อบสบูมาก
ทีสุ่ดคอืรสมนิทเ์พราะหอมเยน็ 
 

B สบูครัง้ต่อมาเพราะเพื่อน เนื่องจากสบูกบัเพื่อนดว้ยการหารค่าใชจ้่ายกบัเพื่อน คนละ 
50-100 บาท ซึง่  BB บอกวา่ เพื่อนทีเ่ป็นคนหดัใหส้บูครัง้แรกนัน้ชอบบารากู่มาก B เล่าวา่ 
“เพือ่นมนัจติใจหมกหมุ่นอยูก่บับารากู่ไง” B อยูก่บัเพื่อนรายนี้บ่อยมากจงึสบูดว้ยกนัต่อไป 
สถานที่ๆ ชอบทีสุ่ดในการสบูคอื ทีห่อ้งเพื่อนหรอืหอ้งตนเอง เนื่องจากสามารถปรุงกลิน่รสบารา
กู่ตามชอบเองได ้รสทีช่อบสบูมากทีสุ่ดคอืรสผลไมแ้ละรสมนิท ์เนื่องจากหอม เยน็ 
 

C สบูครัง้ต่อมาเพราะเพื่อน เพื่อนชวนไปเวลาออกไปเทีย่วสถานบนัเทงิ หรอืเพื่อนชวน
เวลาไปเทีย่วหอ้งเพื่อน ซึง่ถ้าไปรา้นสุราหรอืหอ้งเพื่อนแลว้จะสบูมากขึน้ 
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F สบูครัง้ต่อมาจากการไปเทีย่วกลางคนื เทีย่วรา้นสุรา เนื่องจาก  F เทีย่วบ่อย เทีย่ว
เป็นประจาํ ทาํใหม้โีอกาสสบูมากขึน้ และจากการทีไ่ปเทีย่วรา้นสุรา พอไดด้ื่มมาก กจ็ะสบูบุหรี่
มากขึน้และสบูบารากู่มากขึน้ดว้ย การสบูครัง้ต่อๆมานัน้จะสบูกบัเพื่อน เป็นการชกัชวนกนัเอ ง
ในกลุ่ม เพราะเพื่อนในกลุ่มสบูบุหรีก่นัทุกคนและเทีย่วกลางคนืกนัทุกคน การสบูบารากู่ทีร่า้น
สุราเป็นการทาํใหม้กีจิกรรมทาํเพิม่ระหวา่งนัง่รา้นสุรา  

 
“พอกนิเหลา้ไปเทีย่ว มนักจ็ะสบูบุหรีเ่ยอะขึน้ มนัจรงินะ  ถา้ไปรา้นเหลา้ กส็บู
เยอะขึน้ เพราะนอกจากกนิเหลา้แลว้คุยกบัเพือ่นแลว้มนักไ็ม่มอีะไรทาํ กต็อ้ง
สบูบุหรี ่เพือ่นเราสบู เรากต็อ้งสบู ในรา้นมนักไ็ม่ไดม้กีจิกรรมอะไรทาํอยูแ่ลว้ 
นอกจากกนิเหลา้ พุดคุยกบัเพือ่น สบูบุหรีส่บูบารากู่มนัเป็นกจิวตัรปกตขิองการ
ไปกนิเหลา้”  

 
การสบูบารากู่จะเฉลีย่เงนิกนัออกค่าบารากู่ การสบูนัน้แลว้แต่ ความตอ้งการวา่วนันี้จะ

สบูกนัหรอืเปล่า ซึง่ส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะสบู เพราะเขา้ไปในรา้นสุราจะเหน็โต๊ะอื่นๆสบู ทาํใหรู้ส้กึ
อยากสบูตามบา้ง อยากเลยีนแบบพฤตกิรรมของผูอ้ื่นและการเหน็พฤตกิรรมของผูอ้ื่นแลว้เป็น
ปจัจยักระตุน้ความตอ้งการสบู ไดก้ลิน่แลว้อยากสบู  

 
“เรากจ็ะถามกนัดวูา่อยากสบูไหม ถา้เพือ่นอยากสบู เขากจ็ะถามเราเหมอืนกนั 
แบบวา่แชรเ์งนิกนัออก ไปเทีย่วไง เหน็โต๊ะอืน่สบู กจ็ะถามกนัวา่ส ัง่มาสบูไหม  
พอเหน็คนอืน่สบู กอ็ยากสบูตามเขาบา้งแบบนี้  ไม่ค่อยไดค้ดิวา่ทาํไม กอ็ยาก
ลองดเูท่านัน้”  

 
รสทีช่อบสบูคอื รสแคนตาลปู รสเมล่อน  รสกลว้ยหอม เพราะชอบรบัประทานผลไมร้ส

อ่อนอยูแ่ลว้อยา่งแคนตาลปูและชอบกลิน่ผลไม ้จงึเลอืกสบูบารากู่ทีเ่ป็นกลิน่ผลไมร้สหวาน
อ่อนๆ “ชอบสบูแบบรสอ่อนๆ พวกเมล่อน แคนตาลปู เพราะชอบกนิผลไมพ้วกนี้แลว้เรากช็อบ
กลิน่ของมนัแลว้มนักไ็ม่แรงมาก” 
 

G สบูครัง้ต่อมาทีร่า้นนม รา้นน้ําชาในจงัหวดั XX  เพราะไปกบักลุ่มเพื่อน จนกระทัง่จบ
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในจงัหวดัแลว้จงึเดนิทางมาศกึษาต่อระดบัอุดมศกึษาในกรุงเทพ จากการ
เขา้มาอยูท่ ีก่รุงเทพ กย็งัสบูอยูแ่ต่เปลีย่นไปสบูทีร่า้นสุราแทนกบักลุ่มเพื่อนระดบัอุดมศกึษา 
และพบวา่ ทีก่รุงเทพ บารากู่ เป็นสนิคา้ยอดนิยมของวยัรุ่นกรุงเทพเช่นกนั แต่ราคาแตกต่างกนั
มาก เนื่องจากสมยัที ่ G ยงัอยูท่ ีจ่งัหวดั XX บารากู่จะมรีาคาในการใหบ้รกิารเพยีง 60 บาท
เท่านัน้ แต่ราคาบารากู่ในกรุงเทพที ่G ไปใชบ้รกิารราคา 280-350 บาทขึน้ไป  “แถวบา้นที ่XX 
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อนัละหกสบิบาทเอง เหน็มาตั ้งแต่มอสองแลว้ แลว้มันกม็าบมูทีก่รุงเทพตอนเราอยูปี่สอง แต่เรา
รูจ้กัมนัมาก่อนแลว้”  การใหบ้รกิารที ่ G เคยสบูมาทีร่า้นนม รา้นน้ําชา ในจงัหวดั  XX นัน้ 
ใหบ้รกิารเป็นรายชัว่โมง ชัว่โมงละ 60 บาทต่อหนึ่งเตา เตมิถ่านไดต้ลอดและเตมิไดฟ้รจีนกวา่
ตวัยาจะหมด ส่วนทีก่รุงเทพ ราคาเตาละ 280 บาท ไม่จาํกดัเป็นรายชัว่โมง แต่คดิเป็นเตา ส่วน
ค่าถ่านเมื่อสบูจนถ่านหมดนัน้ รา้นในกรุงเทพจะคดิราคาค่าถ่านเพิม่เมื่อตอ้งการเตมิถ่าน หรอื
เมื่อตวัยาหมด รา้นกจ็ะคดิค่ายาเพิม่เช่นกนั  “ทีจ่งัหวดั xx สัง่มาสบูแลว้รา้นจะเปลีย่นถ่านใหเ้รา
ไดเ้รือ่ยๆจนกวา่ยาจะหมด ทีก่รุงเทพ เตาละ 280 บาท ถ่านหมดกต็อ้งซื้อใหม่ยากต็อ้งซื้อ”  ใน
การสบูทีก่รุงเทพนัน้ G นิยมสบูทีห่อ้งพกัตนเองและหอ้งเพื่อน เพราะมเีตาของตนเองดว้ย 
นําเขา้มาจากนครเมกกะ โดยโกหกบดิาและเพื่อนของบดิาทีจ่ะเดนิทางไปนครเมกกะวา่เพื่อน
ของตนเองฝากซือ้เตา “เพือ่นพ่อจะไปเมกกะ ฝากเขาซื้อเตา โกหกพ่อวา่เพือ่นฝากซื้อ ” เพราะ
บดิาไม่ชอบใหส้บูจงึตอ้งโกหก ทาํใหเ้พื่อนของบดิาเชื่อและซือ้เตามาใหใ้นราคา 1,500 บาท 
ส่วนหอ้งเพื่อนของ G เพื่อนกม็เีตาส่วนตวัเหมอืนกนั การทีน่ิยมสบูทีห่อ้งเพราะความสะดวก 
และสามารถใหเ้พื่อนคนอื่นๆมาสบูดว้ยได ้“รุ่นน้องชอบมาขอดดูทีห่อ้ง เรากป็ระกอบเตาใหเ้ขา” 
 

U สบูครัง้ต่อๆมาจนกลายเป็นการสบูทุกวนั โดยสบูทีร่า้นสุราของเพื่อนเป็นประจาํ 
เพราะสนิทสนมคุน้เคยกบัเจา้ของรา้นและผูท้ ีม่าเทีย่วในรา้น  

 
“สบูเรือ่ยๆ เพราะมนัไม่ไดด้แูยเ่หมอืนบุหรี ่และเราไปรา้นเพื ่ อนเป็นประจาํ
เพราะจะไปดดูบารากู่ การดดูกไ็ปดดูตาม แต่ละโต๊ะ แต่ละโต๊ะเขากจ็ะมเีตาของ
เจา้ของโต๊ะ กเ็ขา้ไปแจมกบัเขา เตานึงกห็ลายคนนะ กอ็ดัเยอะนะ ไปทุกครัง้ก็
ดดูทุกครัง้ อาทติยน์ึงหา้วนักด็ดูหา้วนั ไปสามวนักด็ดูสามวนั ไปทุกวนัเลย เอา
แบบนี้นะ ไม่ดดูแค่สามวนัในหนึง่เดอืน สามสบิวนันะ”   

 
U คดิวา่ การสบูบารากู่ปรมิาณขนาดนี้ไม่น่าจะก่ออนัตราย เพราะหนึ่งเตาในการสบูนัน้

สบูกนัหลายคน ไม่ใช่สบูคนเดยีวทัง้เตา จงึไม่น่าจะเป็นอะไรมาก  รสทีช่อบสบูคอืรสแอปเปิล 
เพราะสบูรสนี้เป็นประจาํ แต่ถ้ารา้นเสนอรสใหม่ๆกจ็ะลองทุกครัง้ เพราะชอ บกลิน่รสของบารากู่ 
“เวลาเขามรีสใหม่กอ็ยากลอง ปกตดิดูแอปเปิ ล พอมรีสผลไมร้วม มาใหม่ กอ็ยากลองบา้ง”  U 
บอกวา่ รสแต่ละรสทีเ่ป็ นรสผลไมข้องบารากู่ เช่น แอปเปิ ล สม้ ผลไมร้วมนัน้ เมื่อสบูไปแลว้ 
กลิน่จะคลา้ยคลงึกนั แต่จะแตกต่างทีร่สมนิท ์ซึง่จะใหร้สและความรูส้กึเยน็  “มนัแลว้แต่กลิน่รส
นะ แต่มนักเ็หมอืนๆกนั ถา้เป็นรสผลไมม้นัจะหอม ถา้เป็นรสมนิทม์นัจะเยน็ มนักจ็ะหอมๆ
เยน็ๆ”  U ยอมรบัวา่ตนเองสบูบ่อย แต่คดิวา่ยงัสบูไดอ้ยูเ่รื่อยๆ เพราะไม่น่าอนัตรายอะไรและ
ตนเองไม่ไดค้าํนึงถงึเรื่องอนัตรายของบารากู่มากนกั 
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ข้อสรปุ จากพฤตกิรรมการสบูครัง้ต่อๆมาของกลุ่มสบูหนกัเพศหญงิคอื เปลีย่นจากการ
สบูทีร่า้นสุราหรอืสถานบนัเทงิ ซึง่เป็นสถานที่ๆ พบเหน็บารากู่คร ัง้แรก เปลีย่นมาเป็นการสบูใน
ทีพ่กัอาศยัหรอืบา้นเพื่อน หรอื เลอืกไปสบูทีร่า้นประจาํ การเปลีย่นสถานทีส่บูนัน้เพื่อสรา้ง
ความสะดวกสบายในการสบู รว มทัง้การมเีตาเป็นของตนเอง สามารถสบูไดต้ลอดเวลาโดยไม่
ตอ้งไปทีร่า้นสุราอกี การเปลีย่นพฤตกิรรมสบูโดยแสวงหาเตาเป็นของตนเองนัน้แสดงวา่ ผูส้บู
เริม่มกีารเสพตดิบารากู่มากขึน้ 
 
ปัจจยัในการกระตุ้นให้สบูบารากู่ 
 

A ปจัจยักระตุน้คอืการไปเทีย่วกลางคนื ทาํใหส้บูมากขึน้ ถึ งเป็นรา้นสุราทีต่ดิ
เครื่องปรบัอากาศหรอืไม่ตดิเครื่องปรบัอากาศ (ทีค่วรจะหา้มสบู) กส็บูเช่นเดมิ รวมทัง้สบูบุหรี่
เพิม่ขึน้ดว้ยเมื่อไปเทีย่วกลางคนืคอืประมาณสองซอง ปจัจยักระตุน้ลาํดบัทีส่องคอื เพื่อน เพื่อน
ทาํใหส้บูบารากู่มากขึน้เพราะเพื่อนจะชวนกนัสบูเสมอทาํใหไ้มอ่ยากขดัใจกนั กจ็ะทาํใหส้บูมาก
ขึน้และการหารค่าใชจ้่ายในการสบูร่วมกนัทาํใหส้บูมากขึน้เช่นกนั AA บอกวา่ “ทีจ่รงิกด็ดูเพราะ
คนอืน่มากกวา่อยา่งเพือ่นเนีย่จะชวนแบบเอามัย๊ๆ คนละ 50 นะๆ”  สิง่แวดลอ้มในสถานศกึษา
ทาํใหรู้จ้กับารากู่ โดยเฉพาะเมื่อยา้ยมาอยูม่หาวทิยาลยั  A “สงัคมมนัทาํใหเ้รารูจ้กัของเหล่านี้
เยอะมากขึน้” ส่วนเรื่องรุ่นพีแ่ละการรบัน้องนัน้ทาํใหรู้จ้กัการดื่มสุรามากขึน้และเทีย่วมากขึน้ ซึง่
นําไปสู่วงจรบารากู่ในทีสุ่ด 
 

B ปจัจยักระตุน้คอื การเทีย่วกลางคนื แต่ ถ้าไปรา้นทีต่ดิเครื่องปรบัอากาศจะสบูน้อยลง
เนื่องจากตอ้งออกไปสบูขา้งนอก ปจัจยักระตุน้ลาํดบัทีส่องคอื การอยูก่บัเพื่อน ถ้าอยูก่บัเพื่อนที่
หอ้งเพื่อนจะสบูมากขึน้ 
 

C ปจัจยักระตุน้คอื การเทีย่วกลางคนื การไปสถานบนัเทงิ การอยูก่บัเพื่อนในสถาน
บนัเทงิดว้ยกนั การอยูก่บัเพื่อนในหอ้งเพื่อน 
 

F ปจัจยักระตุน้คอื การไปเทีย่วกลางคื น การไปรา้นสุรา และเหน็วา่รา้นไหนมกีาร
บรกิารบารากู่กจ็ะสัง่มาสบูเสมอ รวมทัง้การเหน็ผูอ้ื่นสบู กจ็ะตอ้งการสบูตามบา้ง  และการดื่ม
สุรามผีลใหส้บูบารากู่เพิม่ขึน้เสมอ  

 
“พอกนิเหลา้คุยกบัเพือ่นแลว้ กส็บูบุหรีก่นัเยอะขึน้ดว้ย เพราะในรา้นมนัไม่มี
กจิกรรมอะไรใหท้าํมากมายนอกจากนัง่กนิเหลา้ นัง่คุย”   
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นอกจากปจัจยันี้ ยงัมปีจัจยักระตุน้คอื กลุ่มเพื่อน เพราะกลุ่มเพื่อนของ  F สบูบุหรีก่นัทุกคน ทาํ
ใหเ้วลาไปเทีย่วกลางคนืดว้ยกนัจะตดิการสบูบุหรีม่ากขึน้ และกลุ่มเพื่อนมทีศันคตริ่วมกนัวา่ 
การสบูบุหรี ่สบูบารากู่เป็นความปกตขิองการไปเทีย่วรา้นสุรา  
 

“พวกเพือ่นๆกส็บูบุหรีก่นัทุกคนอยูแ่ลว้ มนัเป็นพื้นฐานเลยอยูแ่ลว้ทีไ่ปรา้น
เหลา้ตอ้งสบู ตอ้งเจอบารากู่เป็นปกต”ิ 

 
G ปจัจยักระตุน้คอื กลุ่มเพื่อน  โอกาสในการไปสบูมากทีสุ่ดคอื การนดัเจอกนักบัเพื่อน 

และวาระทีม่กีารสบูมากทีสุ่ดคอื หลงัสอบเสรจ็ เมื่ อสอบเสรจ็แลว้ G จะรูส้กึวา่เป็นเวลาเหมาะ
สาํหรบัไปเทีย่วรา้นสุราเพื่อดื่มสุรากบัเพื่อน และเมื่อไปรา้นสุรา ไดด้ื่มสุราแลว้กจ็ะไดส้บูบารากู่
ไปดว้ย “อยากดดูแบบตอนนดัเพือ่นเจอกนั สอบเสรจ็ไปกนิเหลา้ดกีวา่ ” ส่วนการสบูทีจ่งัหวดั 
XX นัน้เป็นการสบูอยา่งเดยีวไม่ไดด้ื่มสุรา โดยเป็นการสบูไปคุยไปกบักลุ่มเพื่อน 
 

U ปจัจยัในการกระตุน้ใหส้บูคอื การไปเทีย่วกลางคนื ถงึแม้ U จะไม่ดื่มสุรา ไม่สบูบุหรี ่
แต่มพีฤตกิรรมการไปเทีย่วกลางคนืทีส่ถานบนัเทงิเป็นประจาํ ทาํใหไ้ดพ้บเหน็บารากู่ทุกวนั 
เหน็ผูส้บูบารากู่ ไปรา้นทีใ่หบ้รกิารบารากู่ เท่ากบัเขา้สู่วงจรบารากู ่

 
ข้อสรปุ ปจัจยักระตุน้ในการสบูบารากู่คอื การไปเทีย่วรา้นสุราหรอืสถานบนัเทงิทีม่บีา

รากู่ รวมทัง้การไดอ้ยูใ่นกลุ่มเพื่อน เพราะการสบูบารากู่นัน้จะนิยมสบูร่วมกนัหลายคน การสบู
ร่วมกนัหลายคนในกลุ่มเพื่อนจะสรา้งความสนุกสนานมากกวา่การสบูคนเดยีวเพราะสามารถ
สงัสรรคส์นทนากนัในระหวา่งการสบู การมกีลุ่มเพื่อนทีส่บูบารากู่ จงึเป็นปจัจยักระตุน้การสบู 
 
ความรู้สึก/ทศันคติปัจจบุนัท่ีมีต่อบารากู่ 
 

A ปจัจุบนัเลกิสบูแลว้ เพราะ ตดิบุหรีม่ากกวา่ และมทีศันคตลิบต่อบารากู่โดย
เปรยีบเทยีบกบับุหรีว่า่ บารากู่แพงกว่ าบุหรีแ่ต่ไดผ้ลน้อยกวา่บุหรี ่คอื รสไม่ถงึ ในขณะทีบุ่หรี่
นัน้รสถงึกวา่ A คดิวา่บารากู่เปลอืงเงนิ เป็นสารเสพตดิทีไ่ม่มปีระโยชน์และไม่มคีุณค่าเท่าบุหรี ่
ในทศันคตขิอง A บุหรีม่ปีระโยชน์และคุณค่ามากกวา่ตรงทีบุ่หรีร่าคาถูกกวา่แต่สบูไดน้านกวา่ 
ส่วนบารากู่ราคาแพงกวา่แต่สบูไดน้้อยกวา่  

 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 

 

 

ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่  4.2    

 

212 

212 

“บารากู่คอืสิง่เสพตดิชนิดหนึง่ทีไ่ม่มสีาระเลย จรงิๆ เปลอืงเงนิอกีต่างหาก ดดู
ไปกไ็รแ้ก่น บุหรีซ่อง หกสิบหา้บาท บางทดีดูไดส้องวนั บารากู่ สัง่มาตัง้บนโต๊ะ
ปุ๊บ หมดคนืนัน้ สองรอ้ยหา้สบิ”  

 
แต่ A คดิวา่รา้นสุราจาํเป็นตอ้งมไีวเ้พื่อใหร้า้นดดู ีมขีองแปลกใหม่มาจงูใจลกูคา้ แต่ถ้า

มใีครนํามาใหส้บู กจ็ะสบู เพราะไม่คดิวา่มโีทษมากมาย สบูแลว้ไม่เมา  คดิวา่บุหรี/่บารากู่เป็น
ของธรรมดาสาํหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัเพราะเหน็วา่ทุกๆคนกส็บู ทัง้ผูห้ญงิผูช้าย ไม่ใช่เรื่อง
แปลกและไม่ใช่เรื่องผดิ คดิวา่บารากู่คงแพร่ต่อไปได ้ถงึแมจ้ะมกีารหา้มจาํหน่ายหรอืประกาศวา่
บารากู่เป็นยาเสพตดิ คดิวา่จะยิง่ทาํใหบ้ารากู่ไดร้บัความนิยมและคงหาซือ้ไดง้่ายเหมอืนเดมิ A 
ยกตวัอยา่งวา่ อยา่งยาไอซท์ี่ จดัวา่เป็นยาเสพตดิ ราคาแพง หนึ่งกรมัราคา 3,000 บาท แต่
ตนเองกย็งัสามารถหาซือ้ได ้ บารากู่ไม่ไดเ้ป็นยาเสพตดิ ถงึจะมกีารหา้ม กย็งัสามารถซือ้ได้
แพร่หลายอยูด่ ี
 

B ขณะนี้กย็งัสบูอยู ่คดิวา่บารากู่เป็นผลไมท้ีนํ่ามาทาํเป็นสารเสพตดิ  บารากู่มโีทษและ
มปีระโยชน์ในเวลาเดยีวกนั คอื สบูแลว้ไม่หวิทาํใหผ้อมได ้สบูแลว้อ่านหนงัสอืไดน้านและอ่าน
หนงัสอืแลว้กไ็ม่หวิ บารากู่มคีุณค่าทางจติใจมากกวา่ คลายเครยีด  คดิวา่การสบูบุหรี/่บารากู่
เป็นแฟชัน่ ไม่ไดม้โีทษอะไรมากมาย และไม่ไดท้าํใหใ้ครเดอืดรอ้นมากมายนกัเพราะสบูในที่
ส่วนตวัไม่ไดส้บูกลางผูค้น คดิวา่บารากู่คงแพร่หลายต่อไปไดเ้พราะบารากู่สามารถนํามาสบูเอง
ทีห่อ้งไดเ้ป็นส่วนตวั ความเป็ นส่วนตวัตรงนี้เป็นทีถู่กใจวยัรุ่นอยูแ่ลว้ซึง่สามารถทาํใหบ้ารากู่
แพร่ต่อไปได ้
 

C ขณะนี้ยงัสบูอยู ่ไม่รูส้กึวา่บารากู่จะเป็นอนัตรายอะไร สบูแลว้สนุกด ีเป็นกจิกรรม ณ 
สถานบนัเทงิ หาซือ้ง่าย 
 

F ปจัจุบนัยงัสบูอยู ่ไม่คดิวา่บารากู่เป็นอนัตรายอะไรต่อชวีติ คดิวา่บาร ากู่เป็นสมุนไพร
ประเภทหนึ่งจงึไม่น่าจะเป็นอนัตราย ชอบบารากู่มาก ชอบกวา่บุหรี ่แต่บารากู่พกพายาก “ชอบ
บารากู่แต่วา่มนัใชใ้นชวีติประจาํวนัไม่ได ้พกพาไปไหนมาไหนไม่ไดเ้พราะอุปกรณ์มนัใหญ่ ” คดิ
วา่บารากู่ไม่อนัตรายเนื่องจากทัง้เป็นสมุนไพรและเป็นผลไม ้ไม่ใช่สารเสพตดิ และคดิวา่บารากู่
ไม่มนีิโคตนิเพราะเป็นผงสมุนไพรและผงผลไม ้ทีเ่ชื่อเช่นนี้เพราะ F บอกวา่เคยไดร้บัขอ้มลู
ขา่วสารมาเรื่องบารากู่ในแนวนี้มาก่อน โดยไดร้บัขอ้มลูมาจากรายการโทรทศัน์รายการหนึ่งเป็น
รายการสารคดเีกีย่วกบัประเทศอนิเดยีและในรายการมแีนะนําเรื่องบารากู ่ 
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“เขาบอกวา่คนอนิเดยีเคา้สบูเป็นยาสมุนไพร เขาไม่ไดส้บูเป็นสิง่เสพตดิ
เพราะวา่เขาใชพ้วกเปลอืกสม้เปลอืก (ผลไม)้ นู้นนี้มา เขาไม่ไดผ้สมนิโคตนิ
อะไรนะ เราคดิวา่ เขาสบูเป็นสมุนไพรผ่อนคลาย”   

 
ครอบครวัไม่ทราบวา่สบู เพื่อนทีส่บูดว้ยกนักไ็ม่ไดพ้ดูถงึบารากู่ในแง่ลบ และคิดวา่ บา

รากู่คงมจีาํหน่ายแพร่หลายไปเรื่อยๆ แต่คงไม่เท่าบุหรี ่เนื่องจากราคาและความยากในการสบู 
“คนไม่ค่อยนิยม เอาเงนิไปซื้อบุหรีด่กีวา่ ” ส่วนกฎหมายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบับารากู่นัน้ F เชื่อวา่ 
หากมกีารหา้มขาย คนทีส่บูหรอืรา้นสุรากจ็ะพยายามไปหามาจาํหน่ายจนได้  “น่าจะหาซื้อไดอ้กี 
เพราะวา่ต่อใหห้า้มสบู แต่คนหามาขายกย็งัมอียู่ ” และไม่คดิวา่บารากู่ควรถูกควบคุมทางดา้น
กฎหมายแต่ประการใด เพราะ F คดิวา่ บารากู่ไม่ใช่สารเสพตดิ ภาครฐัไม่จาํเป็นตอ้งเขา้มา
ควบคุม  

“มนัเป็นแค่อะไรสบูๆ ธรรมดาๆ มนัไม่ไดแ้พร่หลายเหมอืนบุหรี ่รฐัไม่ตอ้ง เขา้
มาควบคุมเหมอืนบุหรี ่ปล่อยมนั (บารากู่) ไป” 

 
G ปจัจุบนักย็งัสบูอยู ่ ไม่คดิวา่บารากู่เป็นสิง่อนัตรายหรอืเสพตดิ ต่างจากบุหรี ่เพราะ

คดิวา่บารากู่เป็นสมุนไพร และเป็นผลไม ้ซึง่เป็นความเชื่อทีถ่่ายทอดมาจากกลุ่มผูส้บูในจงัหวดั  
XX ที ่ G เตบิโตมา “เราอยูใ่นกลุ่มทีส่บูทีจ่งัหวดั xx เขาวา่วา่มนัต่างจากบุหรี ่ตรงทีม่นัเป็น
ผลไม”้  ไม่คดิวา่บารากู่มสีารอนัตรายหรอืเป็นอนัตรายใดๆ เพราะนอกจากเชื่อวา่บารากู่เป็น
สมุนไพรแลว้  G ยงัเชื่อวา่ บารากู่ทาํมาจากผลไม ้ตามกลิน่รสของบารากู่และตามรปูหน้ากล่อง
ทีเ่ป็นรปูผลไม ้ “มนัทาํมาจากผลไม ้มนัจะมเีป็นรสๆของมนันะ เป็นรสผลไมต่้างๆ พวกสตรอ
เบอรี ่แอปเป้ิล ไม่มอีนัตรายอะไรนะ”  นอกจากสบูทีร่า้นสุราทีก่รุงเทพแลว้ เมื่อ G เดนิทางกลบั
บา้นทีจ่งัหวดั XX กจ็ะแวะไปสบูบ่อยๆ โดยนดัสบูกบัเพื่อนเก่าในจงัหวดั โดยไปสบูทีร่า้นนม ถ้า
นดัเจอกบัเพื่อนทุกครัง้ กจ็ะสบูทุกครัง้และหลายครัง้ กส็บูในปรมิาณมากและนาน  ส่วนการหา้ม
ขาย ไม่คดิวา่จะมผีล เพราะบารากู่หรอืสารเสพตดิอื่นๆทีว่ยัรุ่นนิยม เช่น กญัชา ยาไอซ ์มี
จาํหน่ายตลอดเวลา  G อธบิายวา่ สารเสพตดิเหล่านี้หามาไดโ้ดยง่ายเพราะมผีูนํ้ามา “ปล่อย” 
ใหก้ลุ่มนกัศกึษา โดยผูท้ี่มา “ปล่อย” คอื นกัศกึษาดว้ยกนัเองทีรู่แ้หล่งซือ้ และจะเป็นคนไปซือ้
มาขายต่อใหน้กัศกึษารายอื่นๆอกีท ีและเป็นทีรู่ก้นัในกลุ่มนกัศกึษาวา่จะตามหาซือ้ไดจ้ากใคร
บา้ง “หา้มขายน่ะเหรอ มนัไม่ไดห้รอก มนัหาไดง้่าย เอาแบบนี้ เพือ่นๆพดูถงึกนัอยา่งกบัขาย
ขนม”  แต่หน่วยงานภาครฐักค็วรออกมาใหข้อ้มลูเรื่องผลเสยีของบารากู่และผลกระทบของบารา
กู่เพื่อทาํใหว้ยัรุ่นตดัสนิใจได ้“กอ็อกมาบอกเลยวา่มนัมผีลดผีลเสยีอยา่งไร มนัไม่ดกีไ็ม่ดอียา่งไร
บา้ง บอกผลกระทบของมนัไปเลย แลว้ใหค้นไปลองตดัสนิดเูอาเอง” 
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U คดิวา่บารากู่ไม่น่าจะมอีนัตรายอะไร เพราะยงัไม่มโีรคหรอือาการรา้ยแรงใดเกดิ
ขึน้กบัตนเอง นอกจากอาการมนึ  แต่ U เชื่อวา่บารากู่เป็นยา เป็นสมุนไพร      รวมทัง้เป็นวถิี
ของวฒันธรรมภารตะ “อยา่งทีเ่พือ่นบอก มนัเป็นวฒันธรรมอนิเดยี คนอนิเดยีเขาสบูกนัเป็นยา 
เขากส็บูกนัมนัไม่น่าจะมอีนัตรายอะไร” 

 
ข้อสรปุ ทศันคตปิจัจุบนัทีม่ต่ีอบารากู่ คอื กลุ่มสบูนกัเพศหญงิยงัคงมทีศันคตทิางบวก

ต่อบารากู่ โดยเชื่อวา่ บารากู่ไม่มโีทษ ไม่มอีนัตราย เป็นผลไมห้รอืสมุนไพร เป็นวฒันธรรม
อาหรบัทีเ่ก่าแก่ 
 
แหล่งจ าหน่ายและการบริการบารากู่/การผสมสารอ่ืนในบารากู่ 
 

A กล่าววา่มบีรกิารเกอืบทุกรา้น ในแหล่งรา้นสุรารอบสถานศกึษา A และ B ทีท่ราบก็
เนื่องจากตนเองไดส้บูครัง้ต่อๆมาจากครัง้แรกกไ็ปหาสบูในรา้นสุรารอบสถานศกึษาของตนเอง 
การบรกิารของรา้นแต่ละแห่งเหมอืนกนัคอื รา้นยกมาใหท้ีโ่ต๊ะและลกูคา้กส็บูทีโ่ต๊ะ ส่วนการ
บรกิารแบบเดลเิวอรีน่ัน้เคยไดย้นิและเคยเหน็ แต่ไม่เคยสัง่ ทีเ่คยเหน็ เดลเิวอรีน่ัน้เป็นอุปกรณ์
ขนาดเลก็ ราคาทีจ่่ายในการสบูแต่ละครัง้ประมาณ 100-150 บาท เงนิทีนํ่าไปจ่ายในการสบูนัน้
มาจากเงนิทีบ่ดิามารดาใหเ้ป็นค่าใชจ้่ายและเงนิทีไ่ดพ้เิศษจากการทาํงานในรา้นสุรา เวลาสัง่บา
รากู่ทีร่า้น รา้นจะถามวา่จะสัง่ อะไรบา้งและจะเลอืกรสอะไรหรอืตอ้งการรสแปลกใหม่กจ็ะ
สามารถผสมใหไ้ด ้
 

B  พบวา่รา้น “บา้นXX” ยา่นมหาวทิยาลยั A มใีหบ้รกิารในราคาประมาณ 350 บาท 
การบรกิารมแีจง้ไวใ้นเมนูคู่กบัเมนูอาหารและเครื่องดื่ม กล่าวคอื หน้าหนึ่งของเมนูเป็นรายการ
อาหารเครื่องดื่ม หน้าหลงัเป็น รายการบารากู่ ทราบวา่มบีรกิารบารากู่เดลเิวอรีต่ามหอพกัแต่ไม่
เคยสัง่ แต่เคยเหน็อุปกรณ์ทีร่า้นส่งเดลเิวอรีต่ามหอพกัซึง่เป็นหมอ้ขนาดเลก็ B ใหค้วามเหน็วา่
เหมอืนอุปกรณ์สบูยาไอซ ์ตามรา้นสุรารอบสถานศกึษาจะไม่ผสมสารอื่นมาใหเ้นื่องจากไม่คุม้
ราคาของทางรา้น แต่พบวา่ หลายรา้น มนีกัศกึษาทีไ่ปเทีย่วรา้นสุราทีรู่จ้กักนักนํ็าสารอื่นๆมา
เสนอขายใหใ้นรา้น เช่น ยาอ ียาไอซ ์เป็นตน้ ซึ่ งแลว้แต่นกัศกึษาจะตกลงกนัเอง ส่วนตวัแลว้ 
เคยผสมกญัชาลงไปในบารากู่ ผลคอื เมามากกวา่การสบูกญัชาอยา่งเดยีว เวลาสัง่ทีร่า้น รา้นจะ
ถามและใหข้อ้มลูวา่จะสัง่ชุดเลก็หรอืชุดใหญ่ ชุดเลก็ราคา 350 บาท ชุดใหญ่ราคา 500 บาท 
ต่างกนัตรงทีชุ่ดใหญ่จะสบูไดน้านกวา่ชุดเลก็ประมาณ 1 ชัว่โมง และทางรา้นจะเสนอรสชาติ
ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ โดยรา้นไม่ไดข้ายยาสบูเป็นรสเดีย่วๆ ตามกล่อง แต่รา้นจะผสมหรอื “ยาํ” 
ตามใจลกูคา้ เช่ น ลกูคา้อยากไ ดร้สมนิทผ์สมแอปเปิล รา้นกจ็ะทาํใหไ้ดต้ามความตอ้งการของ
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ลกูคา้ “เขา(รา้น)ถามวา่จะเอาอะไรมัย๊ บอกราคา  บอกวา่จะอยูไ่ดน้านเท่าไหร่ แลว้กบ็อกวา่
เอารสนัน้รสนี้ผสมกนัไดน้ะ”  
 

C พบวา่ ทุกรา้นทีเ่ป็นรา้นสุราและสถานบนัเทงิมใีหบ้รกิารทุกที ่ท ัง้สถานบนัเทงิชื่อดงั
ในเมอืงหรอืรา้นสุรารอบสถานศกึษากม็ใีหบ้รกิารแต่ต่างกนัดา้นราคา สถานที่ๆ ทีม่ใีหบ้รกิาร
จาํนวนมากคอื รา้นสุรายา่นอารซ์เีอ รา้นใหบ้รกิารบารากู่โดยเฉพาะทีส่ยามสแควร ์รา้นสุรายา่น
ตรอกขา้วสารซึง่ C รายงานวา่รา้นแถบนี้มรีา้นทีใ่หบ้รกิารเฉพาะบารากู่อยา่งเดยีวกม็ซีึง่จะ
ทราบไดจ้ากการทีร่า้นเน้นการตกแต่งแบบอนิเดยี แต่กจ็ะใหบ้รกิารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกอบไปดว้ย แต่ผูท้ ีม่าใชบ้รกิารจะทราบดวีา่รา้นแนวนี้จะเน้นจาํหน่ายบารากู่มากกวา่ ผูท้ ีม่า
ใชบ้รกิารกจ็ะตอ้งการสบูบารากู่อยา่งเดยีวมากกวา่ไปสถานบนัเทงิแบบอื่น 
 

F พบวา่ ทุกรา้นทีเ่ป็นรา้นสุรามใีหบ้รกิารเกอืบทุกที ่ราคาประมาณ 200-300 บาท และ
ทีเ่คยพบมกีารใหบ้รกิารบารากู่ในราคาทีต่ํ่าทีสุ่ดคอื 80 บาท ซึง่ F เคยลองมาหมดทุกราคาแลว้ 
รา้นทีไ่ปสบูบ่อยทีสุ่ดและพบวา่มบีรกิารบารากู่ประจาํคอืรา้นสุราแบบแบ่งโซนเป็นโซนตดิ
เครื่องปรบัอากาศและไม่ตดิเครื่องปรบัอากาศ หรอืเป็นรา้นแบบเปิดโล่ง และเป็นรา้นแนวทีไ่ม่
เน้นการเตน้ราํ ไม่เน้นการแสดงดนตรทีีเ่สยีงดงั เป็นรา้นทีเ่น้นการใหล้กูคา้มานัง่ดื่มแบบ
สงัสรรคส์นทนามากกวา่มาฟงัดนตรหีรอืมาเตน้ ซึง่เป็นรา้นแบบที ่ F เรยีกวา่ “รา้น open แบบ
นัง่ชลิๆ”  ส่วนรา้นบรกิารทีม่มีากและมชีื่อเสยีงทีสุ่ด เป็นทีรู่จ้กั คอืรา้นทีถ่นนขา้วสาร ส่วนการ
สัง่มาสบูทีห่อ้งพกันัน้ไม่เคยสัง่ แต่เคยไดย้นิวา่มกีารส่งถงึหอ้งพกั และการไปสบูทีร่า้นกไ็ม่เคย
ผสมสารใดลงไป 
 

G พบวา่ ทีจ่งัหวดั  XX มบีารากู่ใหบ้รกิารทุกทีแ่ละบรกิารแบบเปิดเผย ตามบา้นเพื่อน 
บา้นคนทัว่ไปกม็ ีจะเลอืกสบูทีไ่หนกไ็ด ้และราคาถูก  60 บาทเท่านัน้ ส่วนในกรุงเทพ มบีรกิาร
ในรา้นสุรา ราคา 280-300 บาท และทราบวา่มบีรกิารบารากู่เดลเิวอรี ่ เป็นรา้นสุรารา้นหนึ่งใน
หมู่บา้นเมอืงXXซึง่เป็นหมู่บา้นทีเ่ป็นทีต่ ัง้มหาวทิยาลยั A และมรีา้นสุราประมาณ 14 รา้น แต่ไม่
เคยสัง่ “มแีบบส่งในหมู่บา้นนีล่่ะ แต่ไม่รูว้า่เขาคดิตงัคอ์ยา่งไร เพือ่นเคยบอกวา่ม”ี ส่วนการผสม
สารอื่นในบารากู่นัน้เคยใส่ลกูอมฮอลลล์งไปในหมอ้น้ําบารากู่ เพราะเชื่อวา่จะทาํใหเ้ยน็ปากและ
มรีสซ่าขึน้จมกู พฤตกิรรมการใส่ลกูอมฮอลลเ์ฉพาะเจาะจงวา่ตอ้งเป็นลู กอมฮอลลร์สมนิทส์ขีาว
เท่านัน้ลงไปในหมอ้น้ําบารากู่นัน้ G ทาํตามเพื่อนแนะนํา  “เพือ่นบอกวา่มนัจะเยน็” ส่วนสาร
เสพตดิอื่นๆไม่ไดใ้ส่ เนื่องจากเป็นคนที ่“ไม่ไดเ้ล่นยา”  
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U ทราบวา่ บารากู่มจีาํหน่ายและใหบ้รกิารในหลายสถานที ่ถ้าจะไปสบูทีร่า้น กส็ามารถ
เลอืกรา้นไดว้า่ตอ้งการรา้นแบบใด และรูจ้กัแหล่งรา้น เช่น ทราบวา่ใกลม้หาวทิยาลยั  A มรีา้น 
“บา้นXX” รา้น “วงกXX” (ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อ) และรา้น “กระXXX” ทีอ่ยูต่ดิกบัรา้น “วงxx” รา้น “ภู
XX” ทีใ่หบ้รกิารบารากู่ ส่วนเมื่อปีทีแ่ลว้ มรีา้น “ตากอาXXX” ทีใ่หบ้รกิารเช่นกนัแต่ตอนนี้เลกิ
ใหบ้รกิารบารากู่แลว้เพราะทีร่า้นไม่ค่อยมลีกูคา้ ส่วนใกลม้หาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึ่งยา่นบาง
บวั กม็รีา้น “เจอXX” ทีใ่หบ้รกิารบารากู่ รา้นทีช่อบคอืรา้นทีบ่รกิารบารากู่ทีม่คีุณภาพคอื กลิน่
หอม บารากู่ทีไ่ม่ดใีนทศันคตขิอง U คอื บารากู่ทีไ่ม่หอม โอกาสในการสบูของ U นัน้ไม่มโีอกาส
พเิศษ อยากสบูกไ็ปสบู แต่ถ้าไม่มเีงนิกไ็ม่ไป ส่วนแหล่งซือ้นัน้ เนื่องจาก U รูจ้กักบัเจา้ของรา้น
สุราหลายรา้นและ U กาํลงัหาช่องทางเปิดรา้นบารากู่เองอยู ่ทาํใหท้ราบขอ้มลูแหล่งซือ้บารากู่
วา่ เจา้ของรา้นทีใ่หบ้รกิารบารากู่จะมแีหล่งซือ้อยูส่ามแหล่งใ หญ่ๆ คื อ สวนจตุจกัร ตลาดหน้า
หา้งเซXีXรงัสติ และในซอยวิxx ยา่นรงัสติ เป็นแหล่งคา้ส่ง โดยในการซือ้นัน้แบ่งเป็นการซือ้ตวั
เตาและซือ้ตวัยา ถ้าซือ้เตานัน้ จะมขีายอยา่งเปิดเผยมากกวา่ตวัยา แหล่งจาํหน่ายเตามหีลายที ่
เช่น สวนจตุจกัร ในโซนของเก่าและเฟอรน์ิเจอรข์องประดับบา้น และตลาดสะพานพุทธ ส่วนตวั
ยานัน้ จาํหน่ายแบบหลบซ่อนมากกวา่ โดยเจา้ของแผงยาบารากู่จะไม่วางตวัยาจาํหน่ายอยา่ง
เปิดเผยเหมอืนเตา แต่จะเป็นลกัษณะเกบ็ยาไวใ้นสถานทีแ่ห่งหนึ่ง เมื่อมผีูซ้ ือ้มาซือ้ ถงึจะออก
จากรา้นไปนํามาให ้และไม่ไดว้างขายในรา้นใดรา้นหนึ่งเป็นพเิศ ษแต่ผูซ้ ือ้จะรูแ้หล่ง โดยจะเป็น
การบอกกนัปากต่อปากวา่ใหไ้ปซือ้ทีร่า้นใดและใหบ้อกผูข้ายวา่ใครแนะนํามา มฉิะนัน้ ผูข้าย
อาจไม่ยอมขายให ้การซือ้แบบนี้เป็นการซือ้ในปรมิาณมาก ซือ้แบบขายส่งเพื่อนําไปใหบ้รกิาร
ต่อในรา้นอกีท ี U อธบิายวา่  

 
“ตอนคดิจะเปิดรา้นบารากู่ กไ็ป ถามเพือ่นทีเ่ป็นเจา้ของรา้นวา่ซื้อยาทีไ่หน 
เพือ่นแนะนําวา่ใหไ้ปทีต่ลาดเซXีXรงัสติตอนเยน็ แลว้ใหเ้ดนิเขา้ตลาดไปก่อน
แลว้โทรมาถามอกีทถีงึจะบอกทางใหว้า่ใหไ้ปหาใคร แลว้บอกวา่เพือ่นชือ่นี้บอก
มา เขาถงึจะขายให ้แต่มนัไม่ไดว้างแผงทัว่ไป”   

 
ส่วนทีส่วนจตุจกัรนัน้ ใช้ วธิกีารซือ้แบบเดยีวกนัคอื ซือ้เตาแลว้ถามเจา้ของรา้นขายเตา

ใหเ้จา้ของรา้นขายเตาแนะนําอกีท ีซึง่รา้นขายเตาจะไม่วางขายยาตามไปดว้ย แต่อาจฝากรา้น
อื่นขายหรอืใหร้า้นอื่นขายให ้ รา้นทีม่ยีาแฝงอยูอ่าจเป็นรา้นประเภทใดกไ็ดใ้นสวนจตุจกัร เช่น 
รา้นเสือ้ผา้ โดยตวัยาจะถูกเก็บซ่อนไวเ้ช่นกนั เมื่อมผีูซ้ ือ้ทีไ่ดร้บัคาํแนะนํามา ผูข้ายกจ็ะไปหยบิ
มาขายให ้หรอืใชว้ธิกีารวา่จา้งรา้นขายเตาใหไ้ปนํายามาใหโ้ดยจ่ายค่าบรกิาร ส่วนการซือ้ปลกี
นัน้ แหล่งซือ้มหีลายที ่เช่น ตลาดหว้ยขวาง 
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ขอ้สรุปในดา้นแหล่งบรกิารบารากู่คอื แหล่งทีส่ะดวกและมบีรกิารสาํเ รจ็รปูคอื รา้นสุรา
รอบสถานศกึษาและบรกิารเดลเิวอรี ่แหล่งซือ้อุปกรณ์เป็นแหล่งประเภทตลาดนดัและแหล่งชอป
ป้ิงทีว่ยัรุ่นนิยม 
 
ผลกระทบจากการสบูบารากู่ 
 

A ไดร้บัผลกระทบทางกายภาพจากการสบูบารากู่ คอือาการแสบคอ เนื่องจากควนัทีอ่ม
ไวใ้นปากเป็นเวลานานๆ สิง่ทีไ่ม่ชอบสาํหรบับารากู่และเป็นส่วนหนึ่งทีท่าํใหห้ยดุสบูบารากูค่อื 
รงัเกยีจการทีต่อ้งใชส้ายสบูร่วมกบัคนอื่น แต่ยงัไม่เคยตดิโรคใดๆจากการใชส้ายสบูร่วมกนั 
เนื่องจากตนเองจะตอ้งเชด็หวัสบูก่อนเสมอ 
 

B ไดร้บัผลกระทบทางกายภาพและจติประสาทจากการสบูบารากู่ ผลทางกายภาพคอื 
แสบคอ คอแหง้ สาํลกัควนั เลีย่นปากจากกลิน่สงัเคราะหใ์นบารากู่ ผลกระทบทางจติประสาทคอื 
เกดิอาการเคลิม้คลา้ยการเมาสุรา อาการเหล่านี้จะเกดิเมื่อสบูไดป้ระมาณ 1 ชัว่โมง 
 

C ไดร้บัผลกระทบทางกายภาพและจติประสาทจากการสบูบารากู่ ผลทางกายภาพคอื 
แสบคอ คอแหง้ ผลกระทบทางจติประสาทคอื เกิ ดอาการมนึศรีษะ เคลิม้ เมา อาการเมาแบบ
เคลิม้นัน้คลา้ยกบัอาการเมายาเสพตดิ 
 

F คดิวา่ตนเองไม่ไดร้บัผลกระทบทางกายภาพจากการสบูบารากูเ่พราะเชื่อวา่บารากู่
เป็นผลไม ้ไม่น่าจะทาํอนัตรายใดได ้และตนเองสบูบุหรีอ่ยูแ่ลว้ จงึรูส้กึชนิ “มนัไม่มอีะไร 
เพราะวา่เราสบูบุหรีอ่ยูแ่ลว้ไง บารากู่เราสบูกไ็ม่ไดเ้ป็นอะไรไม่รูส้กึอะไรดว้ย ” แต่มผีลกระทบ
ทางเศรษฐกจิ คอื ขณะนี้ไม่ไดร้บัเงนิค่าใชจ้่ายจากทางบา้น ตอ้งหาเงนิเอง ทาํใหไ้ม่สามารถใช้
จ่ายกบับารากู่ไดห้รอืการสบูบารากู่จะทาํใหเ้งนิหมดไดเ้รว็ ถ้าจะตอ้งจ่ายเงนิ F คดิวา่จ่ายเพื่อ
ซือ้บุหรีด่กีวา่ซือ้บารากู่ เพราะบุหรีไ่ม่เปลอืงเท่าบารากู่ พกพาสะดวกกวา่ และราคาถูกกวา่ 

 
“เอาตงัคไ์ปซื้อบุหรีด่กีวา่ทีจ่ะมาจ่ายบารากู่ แต่จรงิๆชอบบารากู่มากกวา่ไง 

มนัหอม แต่มนัพกพาไม่ได ้อุปกรณ์มนัไม่สะดวกแลว้ข ัน้ตอนมนัเยอะตอ้งเตมิ
นัน่เตมินี ่เราไม่ไดม้เีวลามากขนาดนัน้ บุหรีม่นัง่ายกวา่” 

 
G ไดร้บัผลกระทบทางกายภาพ เคยสบูบารากู่มากจนรบัประทานอาหารไม่ได ้เพราะ

สบูมากจนไม่รูส้กึหวิและความรูส้กึหวิ (appetite) หมดไป รวมทัง้เมื่อถงึเวลารบัประทานก็
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รบัประทานไม่ลงเพราะเกดิอาการตือ้ ซึง่เป็นตอนทีเ่ดนิทางกลบับา้นทีจ่งัหวดั XX และนดัสบูกบั
เพื่อน “เคยสบูตอนกลบับา้น ดดูจนกนิขา้วไม่ไดเ้ลยเพราะดดูกนัเยอะ ” รวมทัง้ไดร้บัผลกระทบ
ต่อระบบทางเดนิหายใจ คอื แสบคอ คอแหง้ ซึง่  G เขา้ใจวา่เป็นเพราะตนเองสบูเขา้ไปแรง
เกนิไปและเกดิจากการใส่ถ่านแรงเกนิไป 
 

U ไดร้บัผลกระทบทางจติประสาท คอื รูส้กึมนึ ศรีษะ ครัง้แรกทีส่บูไม่รูส้กึอะไร แต่
ปจัจุบนั สบูในปรมิาณมากขึน้ ซึง่ U ใชศ้พัทว์า่ “ป ัม๊”  จะรูส้กึมนึเหมอืนเมาสุรา ทัง้ๆที ่U ไม่ดื่ม
สุรา และรูส้กึวา่สมองเบลอ แต่  U พบวา่เมื่อรูส้กึเช่นนี้ในตอนสบูตอนกลางคนื เมื่อ พกัการสบู
หรอืเขา้นอนแลว้ตื่นเชา้ขึน้มากห็าย ไม่เป็นอะไร  

 
“สบูบ่อยอยูแ่ลว้ ตอนแรกๆไม่เป็นอะไร อาจเป็นเพราะร่างกายมนัรบัสิง่ใหม่ๆ 
แต่ปจัจุบนัพอสบูแลว้ป ัม๊เขา้ไปมากๆ มนัจะมนึโดยไม่ตอ้งกนิเหลา้เลย มนัมผีล
ต่อสมองดว้ยนะแต่เมือ่หลบัไปแลว้ตืน่ขึน้มากไ็ม่เป็นอะไร ยงัสบูไดอ้ยู ่ไม่คดิ
อะไรอยูแ่ลว้” 

 
ข้อสรปุ ในดา้นผลกระทบคอื ไดร้บัผลกระทบทางกายภาพในระบบทางเดนิหายใจเป็น

ลาํดบัแรก และไดร้บัผลกระทบทางจติประสาทในลาํดบัต่อมา แต่ผลกระทบทีไ่ดร้บัยงัไม่ทาํให้
เลกิการสบู เพราะอาการต่างๆสามารถหายไดเ้องในวนัรุ่งขึน้หลงัจากการสบู 

 
ความพร้อมในการเลิกบารากู่ 
 

A คดิวา่เลกิบารากู่ไดเ้พราะคดิวา่ตนเองไม่ตดิ ขณะนี้กเ็ลกิสบูไปแลว้พกัใหญ่และไม่ได้
รูส้กึวา่ตดิ แต่บุหรี/่สุราคดิวา่เลกิไม่ไดเ้นื่องจากบุหรี/่สุราเป็นการเขา้สงัคม ส่วนการจะสบูบารากู่
ใหมน่ัน้แลว้แต่โอกาส ถ้ามโีอกาสดีๆ กอ็าจสบูอกี เพราะเชื่อวา่ไม่ตดิ 
 

B ยงัไม่คดิเลกิ แต่ คดิวา่เลกิบารากู่ไดเ้พราะคดิวา่ตนเองไม่ตดิ แต่บุหรี/่สุราเลกิไม่ได้
เนื่องจากบุหรี/่สุราเป็นการเขา้สงัคม 
 

C ยงัไม่คดิเลกิ คดิวา่เลกิบารากู่ไดเ้พราะคดิวา่ตนเองไม่ไดต้ดิหนกั เชื่อวา่บารากู่ไม่
เสพตดิ ส่วนบุหรี่ /สุรานัน้คดิวา่เลกิไม่ไดแ้ละไม่คดิจะเลกิ เพราะเป็นการเขา้สงัคม เขา้กลุ่มเพื่อน
มากกวา่ 
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F ยงัไม่คดิเลกิ เพราะชอบบารากู่มาก แต่ถ้าจะใหเ้ลกิ กค็ดิวา่คงเลกิไดใ้นอนาคตเพราะ
ไม่ใช่สิง่เสพตดิรุนแรง หรอืถ้ามกีารหา้มขาย ยกเลกิการจาํหน่ายจรงิๆจนหาไม่ได ้กค็ดิวา่จะเลกิ
สบูได ้ส่วนบุหรีน่ัน้ ทราบวา่มนีิโคตนิและมพีษิภยั แต่ยงัไม่สามารถเลกิได ้
 

G ไม่คดิเลกิบารากู่เพราะคดิวา่ตนเองไม่ไดต้ดิบารากู่เพราะบารากู่ไม่ใช่สารเสพตดิ  
 

U ไม่คดิเลกิบารากู่เพราะคดิวา่ตนเองไม่ตดิบารากู่ แต่ตดิกลิน่ของบารากู่มากกวา่
เพราะชอบความหอมของกลิน่ ไม่คดิวา่บารากู่เป็นสารเสพตดิ  เพราะถ้าเป็นสารเสพตดิ ผูส้บู
ควรมอีาการรา้ยแรงแสดงออกเมื่อไม่ไดส้บู แต่ตนเองไม่เป็นอะไรเมื่อไม่ไดส้บู จงึคดิวา่ไม่ใช่สาร
เสพตดิ “มนัไม่ใช่ยาเสพตดิน่ะ ถา้เป็นยาเสพตดิมนัตอ้งอยาก แลว้มนัตอ้งมลีงแดงแต่อนันี้มนัไม่
ม”ี 
 
 ข้อสรปุ ในดา้นความพรอ้มในการเลกิ พบวา่ กลุ่มสบูหนกัเพศหญงิมกีารเสพตดิบารากู่
ไปแลว้โดยไม่รูต้วั และไม่มกีารตระหนกัวา่ตนเองเสพตดิ  ไม่คดิเลกิสบู ไม่ทราบวา่บารากู่
สามารถเสพตดิได ้เนื่องจากมคีวามเชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่วา่บารากู่คอืผลไมแ้ละสมุนไพร จงึ
ไม่ทาํใหเ้สพตดิ  
 
การได้รบัข้อมลูข่าวสารเรื่องบารากู ่
 

A ไม่เคยไดร้บัขอ้มลูขา่วสารใดๆเกีย่วกบับารากู่เลย แต่เคยไดส้งัเกตจากการสบูยาไอซ ์
ซึง่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์การสบูคลา้ยๆกนักบับารากู่วา่หลงัจากการสบูจะมตีะกอนเหมอืนฝุน่เกาะใน
หลอดสบู จงึคดิวา่การสบูบารากู่กค็งมตีะกอนไปเกาะในร่างกายเช่นกนั  ไม่เคยทราบกฎหมาย
เกีย่วกบับารากู่ ไม่ทราบวา่บารากู่ผดิกฎหมายอะไรหรอือยา่งไร 
 

B มเีพื่อนเคยบอกวา่บารากู่จะเป็นตะกอนไปอยูใ่นปอดมากกวา่บุหรี ่ เคยลองสบูบารากู่
แลว้เชด็จมกูด ูพบวา่ในจมกูเป็นฝุน่สดีาํ  ไม่ทราบวา่กฎหมายหา้มสบูบุหรีใ่นรา้นจะรวมถงึบารา
กู่ดว้ย 
 

C ไม่เคยไดร้บัขอ้มลูขา่วสารดา้นลบเกีย่วกบับารากู่ รูจ้กัแต่เฉพ าะกฎหมายหา้มสบู
บุหรีใ่นรา้นทีต่ดิเครื่องปรบัอากาศ แต่ไม่ทราบวา่จะรวมไปถงึบารากู่ดว้ย  เคยเหน็เฉพาะขอ้มลู
ขา่วสารดา้นบวกเกีย่วกบับารากู่คอื เหน็ในรายการโทรทศัน์รายการหนึ่ง (จาํชื่อรายการและ
สถานีไม่ได)้ รายการนัน้เป็นสารคดที่องเทีย่วเกีย่วกบัอนิเดยีซึง่ในรายการแนะนําเรื่องบารากู่ 
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และรายการไดใ้หข้อ้มลูวา่บารากู่นัน้สามารถสัง่ซือ้ผ่านทางเวบ็ไซตไ์ด ้และตนเองเคยเหน็ขอ้มลู
ขา่วสารเรื่องบารากู่ผ่านทางอนิเตอรเ์นตในเวบ็ไซตต่์างๆ ซึง่เป็นขอ้มลูดา้นการใหบ้รกิาร การ
สัง่ซือ้การจาํหน่ายอุปกรณ์ ยาสบูมากกวา่ ทาํใหท้ราบวา่บารากู่ส ั ่ งซือ้ทางอนิเตอรเ์นตไดแ้ละมี
ใหส้ ัง่ซือ้ไดทุ้กอยา่ง 
 

F เคยไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรื่องบารากู่จากรายการโทรทศัน์รายการหนึ่ง ประมาณ 2 ปีที่
แลว้ เป็นรายการสารคดที่องเทีย่วเกีย่วกบัประเทศอนิเดยีและในรายการไดแ้นะนําบารากู่วา่เป็น
สมุนไพรทีช่าวอนิเดยีนิยมสบูเพื่อผ่อนคลาย และในรายการไดถ่้ายทอดการสบูและอุปกรณ์การ
สบูใหเ้หน็ รวมทัง้กรรมวธิวีา่เป็นผลไม ้สมุนไพรตามธรรมชาต ิทาํให้  F เชื่อวา่ บารากู่ไม่มี
นิโคตนิ ไม่ใช่สิง่เสพตดิ เป็นสมุนไพรและผลไมท้ีม่ปีระโยชน์ในดา้นผ่อนคลายร่างกาย ส่วนใน
อนิเตอรเ์นตนัน้ F ยงัไม่เคยเหน็ขอ้มลูเกีย่วกบับารากู่ แต่เคยไดย้นิวา่มกีารส่งและบรกิารถงึ
หอ้งพกั รวมทัง้ยงัไม่เคยไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโทษของบารากู่มาก่อน ไม่เคยเหน็วา่ใน
สถานศกึษามกีารประชาสมัพนัธห์รอืรณรงคใ์หข้อ้มลูขา่วสารเรื่องพษิภยับารากู่ มเีพยีงเพื่อนๆ
กลุ่มทีไ่ม่สบูบารากู่เคยเตอืนใหเ้ลกิสบูเท่านัน้ แต่ปจัจุบนันี้ ไดช้มรายการโทรทศัน์รายการหนึ่ง
ทีไ่ดเ้ชญินายแพทยแ์ละผูท้รงคุณวฒุบิางท่านมาพดูเรื่องพษิภยับารากู่ จงึไดท้ราบวา่ บารากู่มี
พษิภยัเหมอืนบุหรี ่แต่ตนเองไม่พรอ้มทีจ่ะเลกิบุหรีไ่ด ้ส่วนเรื่องกฎหมายหา้มสบูบุหรีใ่นรา้นนัน้
ทราบ และปฏบิตัิ ตามได ้แต่ไม่ค่อยพอใจนกัเพราะตอ้งเดนิออกมาจากรา้นเพื่อมาสบูบุหรี่  รูส้กึ
วา่ไม่สะดวกและขดักบัสิง่ทีเ่คยทาํไดม้าก่อน 
 

G ไม่เคยทราบขอ้มลูเกีย่วกบับารากู่มาก่อน และคดิวา่บารากู่ไม่ผดิกฎหมายเพราะที่
จงัหวดั XX ทุกคนสบูกนัอยา่งเปิดเผยและทีบ่า้นกม็เีตาส่วนตวั แต่ G คดิวา่ บารากู่ในกรุงเทพ 
มกัใหบ้รกิารในสถานทีปิ่ดบงัมากกวา่ทีจ่งัหวดั XX เช่น ในผบั บาร ์รา้นสุรา ซึง่คดิวา่การ
ใหบ้รกิารบารากู่ในสถานทีแ่บบนี้อาจทาํใหต้าํรวจคดิวา่เป็นสถานทีม่ ัว่สุมและทาํใหค้ดิวา่บารากู่
อาจผดิกฎหมายไปดว้ย แต่จรงิๆแลว้ G เชื่อวา่บารากู่ไม่ผดิกฎหมายอนัใดและเชื่อวา่ไม่
อนัตราย รวมทัง้ G บอกวา่ไม่เคยไดย้นิหน่วยงานใดออกมาใหข้อ้มลูเกีย่วกบับารากู่หรอื
สารประกอบในบารากู่มาก่อน ในเมื่อไม่มหีน่วยงานใดโดยเฉพาะภาครฐัใหข้อ้มลู G จงึคดิวา่ 
บารากู่จงึไม่ใช่สารอนัตราย เพราะถ้าอนัตราย หน่วยงานภาครฐัคงจะออกมาให้ ขอ้มลูแลว้ “มนั
ไม่ผดิกฎหมายนะ อกีอยา่งทางการแพทยเ์ขากไ็ม่ไดว้า่อะไร  ไม่ไดอ้อกมาบอกอะไรวา่มนัมี
ส่วนประกอบอะไรบา้ง” 
 

U เคยทราบขอ้มลูบารากู่มาทัง้ขอ้มลูทางบวกและขอ้มลูทางลบ ขอ้มลูแง่บวกคอื บารา
กู่สบูแลว้เป็นยา เป็นสมุนไพร เป็นวฒันธรรมของคนอนิเดยีและคนอนิเดยีสู บกนัมานานแลว้ 
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“ตอนมนัมใีหม่ๆเขาบอกวา่ทีอ่นิเดยีเขาวา่มนัเป็นยา เป็นกษยัเสน้ ” และไม่มอีนัตรายอะไร  
ส่วนขอ้มลูแง่ลบคอื ไดท้ราบมาวา่ บารากู่หนึ่งเตามพีษิภยัเท่ากบับุหรีเ่จด็สบิตวั U ทราบวา่ 
การสบูบารากู่อาจก่อมะเรง็แต่ไม่รูส้กึกลวั 

 
“กไ็ม่เคยศกึษาเรือ่งนี้ละเอยีดหรอกนะ (เรือ่งพษิภยับารากู)่ แต่กอ็ยา่งทีเ่พือ่น
บอกน่ะวา่มนัเป็นวฒันธรรมอนิเดยี เขาสบูกนัเป็นยา เขาสบูกนัมานานแลว้มนั
กไ็ม่น่าจะอนัตรายอะไร ถา้ถามวา่กลวัมัย๊กก็ลวันะแต่มนัตดิกลิน่ แลว้ตืน่มามนั
กไ็ม่เป็นอะไรแลว้ ก็ เลยยงัสบูอยูน่่ะ จรงิๆแลว้รูม้าวา่มนัไมด่ต่ีอร่างกาย 
หลงัจากทีรู่เ้รือ่งวา่บารากู่เตานึงเท่ากบัสบูบุหรีเ่จด็สบิตวั กย็งัดดูอยู ่มคีนบอก
วา่ ดดูบารากู่เท่ากบัดดูบุหรีเ่จด็สบิตวั เราคดิวา่เราคงเป็นมะเรง็แน่ แต่เรากย็งั
ดดูอยู่ ไม่ไดก้ลวัมาก”   

 
เรื่องการรงัเกยีจการใชห้วัสบูร่วมกนันัน้ U บอกวา่ไม่น่ารงัเกยีจเพราะผูส้บูไม่ไดอ้มหวั

สบูเขา้ไป แค่คาบไวเ้ฉยๆ  ส่วนเรื่องการหา้มขายนัน้ U เชื่อวา่ ถงึแมจ้ะมกีารหา้มขาย กย็งั
สามารถซือ้บารากู่ไดอ้ยูด่ ีเพราะของทีถู่กหา้ม จะยิง่มคีนตอ้งการซือ้และจะยิง่มผีูล้กัลอบนํามา
ขาย “ถา้เขาไม่ใหข้าย มนักห็าไดอ้ยูด่ ีดยูาบา้ส ิ มนัยงัหาซื้อไดเ้ลย”  ส่วนการแพร่ระบาดของบา
รากู่นัน้ U เชื่อวา่ ยงัคงแพร่ต่อไปเรื่อยๆในกลุ่มวยัรุ่น เพราะวยัรุ่นชอบ 
 
 ข้อสรปุ ดา้นการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรื่องบารากู่นัน้พบวา่ กลุ่มสบูหนกัเพศหญงิไดร้บั
ขอ้มลูขา่วสารดา้นกฎหมาย พษิภยัและโทษเกีย่วกบับารากู่ น้อย มากหรอืไม่มเีลย แต่ขอ้มลู
ขา่วสารทีไ่ดร้บัเป็นขอ้มลูดา้นบวกเกีย่วกบับารากู่แทบทัง้สิน้ ส่วนพษิภยับารากู่นัน้ ไม่มใีคร
ทราบขอ้มลูหรอืทราบวา่มพีษิภยั 
 

วิเคราะห์ผูสู้บหนักเพศชาย 
 

ผูใ้หข้อ้มลูในกลุ่มผูส้บูหลกัเพศชายในทีน่ี้มจีาํนวน 12 ราย โดยใชน้ามสมมตทิุกราย  
(นามสมมตใินทีน่ี้ ไม่ไดม้คีวามเกีย่วขอ้งหรอืเป็นตวัยอ่ของชื่อจรงิของผูใ้หข้อ้มลู ) ขอสงวนนาม
คณะและสถาบนัการศกึษาทุกราย 
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ข้อมลูทัว่ไปทางด้านประชากรศาสตร ์ภมิูหลงัและพื้นฐาน 
 

ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่1 นามสมมต ิX เพศชาย อาย ุ 20 ปี กาํลงัศกึษาในสายมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยั A ชัน้ปีที ่2 

 
ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่2 นามสมมต ิY เพศชาย อาย ุ 20 ปี กาํลงัศกึษาในสายมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยั A ชัน้ปีที ่2 
 
ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่3 นามสมมต ิZ เพศชาย อาย ุ 20 ปี กาํลงัศกึษาในสายมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยั A ชัน้ปีที ่2 
 

X  Y Z ทัง้สามรายนี้เป็นเพือ่นกนั เรยีนคณะและชัน้ปีเดยีวกนั มพีฤตกิรรมคลา้ยกนั 
คอื การใชส้ารเสพตดิหลายประเภท ตัง้แต่บุหรี ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บารากู่ กญัชา ยาอี  มี
พฤตกิรรมการเทีย่วสถานบนัเทงิบ่อยครัง้และมคีวามพรอ้มในการลองสารเสพตดิประเภทใหม่ๆ
เช่นเดยีวกนั ผลการเรยีนเฉลีย่ของทัง้สามรายคลา้ยคลงึกนัคอื ผลการเรยีนไม่สงูนกั เฉลีย่แลว้
อยูท่ ี ่2.50 
 

ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่4 นามสมมต ิJ เพศชาย อาย ุ 15 ปี กาํลงัศกึษาในสถาบนัการศกึษา
สายอาชพีแห่งหนึ่ง  J ถงึแมจ้ะยงัอายนุ้อย แต่พบวา่  J ลองสารเสพตดิมาแลว้หลายประเภท
เช่นกนัและไดล้องตัง้แต่ยงัอายปุระมาณ 12-13 ปีหรอืกาํลงัอยูช่ ัน้ประถมศกึษาตอนปลาย ไม่วา่
จะเป็นบุหรี ่บารากู ่
 

ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่5 และ 6 นามสมมต ิW อาย ุ22 ปี และ Q อาย ุ20 ปี  กาํลงัศกึษาใน
สายสงัคมศาสตร ์สาขาเดยีวกนัทัง้คู่ แต่ต่างสถาบนั  W ศกึษาในมหาวทิยาลยั A ปีสาม ผลการ
เรยีนของ W อยูใ่นเกณฑด์คีอื 3.25 ส่วน Q ศกึษาในมหาวทิยาลยั B ปีสามเช่นกนั ผลการเรยีน
ไม่ดเีท่า W   ทัง้คู่เป็นเพศทีส่าม (third gender) ทัง้ W และ Q มปีระสบการณ์กบัสารเสพตดิ
มาแลว้เกอืบทุกประเภทตัง้แต่บุหรี ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บารากู่ กญัชา ยาอ ียาไอซ ์ 
 

ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่7  8 และ 9 นามสมมต ิ  I  S และ  L ทัง้สามรายกาํลงัศกึษาในสาย
สงัคมศาสตร ์คณะ สาขาและชัน้ปีเดยีวกนัทัง้สามรายคอืชัน้ปีที ่3 และเป็นเพื่อนร่วมชัน้เรยีนกนั
ทัง้สามราย ทัง้หมดศกึษาในมหาวทิยาลยั A   I อาย ุ20 ปี ส่วน  S และ L อาย ุ22 ปีเท่ากนั
เนื่องจากทัง้ S และ L ยา้ยมาจากสถาบนัการศกึษาอื่น ในทัง้สามราย  S มผีลการเรยีนอยูใ่น
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เกณฑด์คีอื 3.23  ส่วนรายอื่นๆผลการเรยีนปานกลางคอื  2.30  ทัง้สามรายมพีฤตกิรรมการใช้
สารเสพตดิคอื บุหรี ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บารากู่ กญัชา และมพีฤตกิรรมการเทีย่วกลางคนื 
 

ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่10 นามสมมต ิH อาย ุ21 ปี กาํลงัศกึษาชัน้ปีที ่ 3 ในมหาวทิยาลยั C 
สาขาสงัคมศาสตร ์มผีลการเรยีนปานกลางคอื ประมาณ 2.40 มพีฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิทุก
ประเภทมาแลว้ทัง้บุหรี ่สุรา บารากู่ กญัชา และมพีฤตกิรรมเทีย่วกลางคนื 
 

ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่11 และ 12 นามสมมต ิK และ L  อาย ุ22 และ 23 ปี กาํลงัศกึษาชัน้ปี
ที ่ 4 ในมหาวทิยาลยั A สายสงัคมศาสตร ์มผีลการเรยีนปานกลางคอืเฉลีย่ประมาณ 2.30 มี
พฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิทุกประเภทไดแ้ก่ บุหรี ่สุรา บารากู่ กญัชา และมพีฤตกิรรมเทีย่ว
กลางคนื 
 
 กรอบการวเิคราะหก์ลุ่มสบูหนกัเพศชายนัน้จะใชก้รอบการวเิคราะห ์ 12 ประเดน็ยอ่ย
เหมอืนกรอบการวเิคราะหก์ลุ่มสบูหนกัเพศหญงิ 
 
พฤติกรรมการสบู/ทศันคติ/ผลกระทบต่อสขุภาพและความเส่ียง 
 
พฤติกรรมการใช้สาร 
 

 X สบูบารากู่มาประมาณ 3 ปี สบูบุหรี ่ดื่มสุรา ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุกประเภท 
พฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดินัน้ดื่มสุรามากทีสุ่ดและบ่อยทีสุ่ด รองลงมาคอื บารากู่ การดื่มสุรา
นัน้ดื่มมาตัง้แต่อยูช่ ัน้มธัยมปีที ่3 เมื่ออาย ุ15 ปี ชอบบารากู่มาก 
   

Y สบูบารากู่มา 2 ปี สบูบุหรี ่ดื่มสุรา ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุกประเภท สบูกญัชา
หรอืที ่ Y เรยีกวา่ “ปุ๊น” สบูบุหรีช่รูส พฤตกิรรมการใชส้ารนัน้ดื่ มสุรามากทีสุ่ดและบ่อยทีสุ่ด 
รองลงมาคอื บารากู่ การดื่มสุรานัน้ดื่มมาตัง้แต่อยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 อายปุระมาณ 17 ปี 
ชอบบารากู่ 
  

Z สบูบารากู่มา 2 ปี ชอบการสบูบารากู่มากถงึขนาดซือ้เตาส่วนตวั สบูบุหรี ่ดื่มสุรา ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ุกประเภท พฤตกิรรมก ารใชส้ารนัน้ดื่มสุรามากทีสุ่ดและบ่อยทีสุ่ด 
รองลงมาคอืสบูบุหรี ่สบูบารากู่เป็นลาํดบัสาม การใชส้ารอื่นๆ Z มพีฤตกิรรมการสบูกญัชา และ
การเสพยาอ ีแต่ชื่นชอบบารากู่ 
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J สบูบารากู่มานานประมาณ 2-3 ปี สบูบุหรี ่ดื่มสุรา สบูบุหรีม่านานประมาณ 3-4 ปี

แลว้และสบูทุกวนั เพื่อนในกลุ่มสบูบุหรีก่นัทุกคน โดยวยัรุ่นในโรงเรยีนทีอ่ายรุุ่นราวคราว
เดยีวกบั J และกลุ่มเพื่อนๆจะนิยมซือ้บุหรีแ่บบแบ่งขายมากกวา่ซือ้ทัง้ซองเหมอืนนกัศกึษา
มหาวทิยาลยั ทีซ่ ือ้แบบแ บ่งขายเนื่องจากนกัเรยีนสายอาชวีศกึษาจะมเีงนิน้อย ทาํใหต้อ้งซือ้สบู
เป็นมวนๆ บุหรีย่ ีห่้ อทีน่กัเรยีนอาชวีศกึษาสบูเป็นบุหรีร่าคาถูกคอื ยีห่อ้  สายฝน ยีห่อ้ วนัเดอร ์
ซึง่ต่างจากนกัศกึษามหาวทิยาลยัทีจ่ะนิยมสบูยีห่อ้ มารล์โบโร คาํพดูทีต่ดิปากนกัเรยีนระดบั
อาชวีศกึษาคอื “สบูบุหรีต่ราขอ”  ซึง่ J อธบิายวา่ หมายถงึ นกัเรยีนอาชวีศกึษาไม่มเีงนิซือ้บุหรี่ 
แต่อยากสบู ทาํใหต้อ้งคอยขอบุหรีฟ่รีหรอื “ไถ” บุหรีจ่ากคนอื่นๆเสมอ J สบูยาเสน้เป็นและเคย
ลองสบูยาเสน้มาแลว้ประมาณ 1-2 ปี รูจ้กับุหรีช่รูสดแีละเคยสบูแลว้ รูจ้กัยีห่อ้บุหรีช่รูสเป็นอยา่ง
ดแีละรูว้า่จะซือ้ไดท้ีไ่หน สารเสพตดิประเภทอื่นไม่เคยลอง ชอบบารากู่  สบูบุหรีม่ากกวา่บารากู่
คอืสบูบุหรีทุ่กวนั ส่วนบารากู่ สบูเฉลีย่ประมาณอาทติยล์ะ 2-3 ครัง้ 
 

W และ Q สบูบารากู่มานาน  4 ปีแลว้ และสบูบุหรีเ่ป็นมาก่อนทัง้คู่ โดยสบูบุหรีเ่ป็นมา
ตัง้แต่สมยัมธัยมศกึษาตอนตน้คอื มธัยมศกึษาปีที ่ 2 อายปุระมาณ 14 ปี  ทัง้คู่มพีฤตกิรรมการ
เทีย่วสถานบนัเทงิมาตัง้แต่สมยัมธัยมตน้  W เคยอยูก่ลุ่ม “เดก็แวน๊” แก๊งซิง่มอเตอรไ์ซคม์าก่อน
สมยัมธัยมศกึษา ทัง้คู่มพีฤตกิรรมการเสพสารเสพตดิหลายชนิดมาแลว้และรูจ้กัสารเสพตดิ
หลายชนิด ทัง้บุหรี ่สุรา บารากู่ ยาอ ียาไอซ ์  ป๊อปเปอร ์และกญัชา โดยมกีารแยกใชส้ารแต่ละ
ประเภทตามสถานทีแ่ละตามวาระโอกาส เช่น ใชบ้ารากู่เมื่ออยูห่อพกัและตอ้งการการสงัสรรค์
สนทนากบักลุ่มเพื่อนในบรรยากาศสบายๆหรอืเมื่อตอ้งการบรรยากาศสวยงาม ส่วน ป๊อปเปอร ์
ซึง่เป็นสารเสพตดิประเภทใชด้มนัน้ ทัง้คู่บอกวา่รูจ้กัแต่ไม่ไดใ้ช ้แต่ทราบวา่ เป็นสารยอดนิยม
ในกลุ่มวยัรุ่นระดบัอุดมศกึษาในขณะนี้ จะใชเ้มื่อไปเทีย่วสถานบนัเทงิเพื่อเร่งสรา้งบรรยากาศ
และความสนุก เป็นการ “อพั” ยา ประเภทหนึ่ง และเป็นการใชเ้พื่อการมเีพศสมัพนัธ์  พบวา่ ใน
กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด W และ Q เป็นผูท้ ีรู่จ้กัและคุน้เคยกบั club drug มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งราย
อื่นๆ 
 

I S H และ L สบูบุหรีห่นกัทัง้สีร่าย สบูบารากู่มานานประมาณ 3-4 ปี รูจ้กับุหรีก่่อนบา
รากู่และสบูบุหรีก่่อนบารากู ่ สบูบุหรีม่าตัง้แต่สมยัมธัยมศกึษาตอนตน้กนัทุกราย  I และ H มี
ประวตักิารสบูบุหรีม่าตัง้แต่สมยัมธัยมตอนตน้จนอาจารยส์มยัมธัยมจบัได ้โดยจบัได้ จากการที่
แอบไปสบูในหอ้งน้ําและอาจารยร์ายงานใหผู้ป้กครองทราบและทางโรงเรยีนจะส่งไปอบรมและ
รบัการบาํบดัใหเ้ลกิบุหรีท่ ีค่่ายบาํบดัซึง่เป็นวดัแห่งหนึ่งแต่ H ไม่อยากไปและไปขอใหม้ารดามา
ขอรอ้งทางโรงเรยีนไม่ใหส้่งตวัไป โรงเรยีนจงึไม่ไดส้่งไปบาํบดัตามการขอของมารดาของ H  
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ซึง่ทาํให ้ H เลกิบุหรีไ่ม่ไดแ้ละสบูมาจนถงึปจัจุบนั โดยสบูหนกัขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เวลาไป
เทีย่วกลางคนืและดื่มสุรา ส่วน S และ L สบูบุหรีแ่ละดื่มสุราเช่นเดยีวกนั 
 

K และ L  เป็นผูส้บูบุหรีห่นกั สบูมาตัง้แต่สมยัมธัยมปลาย สบูบุหรีม่านานประมาณ 5-6 
ปี  ส่วนบารากู่นั ้นสบูมานานประมาณ 3-4 ปีแลว้ และชอบบารากู่ ส่วนบุหรีน่ัน้เลกิไม่ได ้สบูทุก
วนั ส่วนการดื่มสุรานัน้ ไปดื่มตามรา้นสุรารอบสถานศกึษาและสถานบนัเทงิในเมอืง ดื่ม
ประมาณเดอืนละ 4-5 ครัง้หรอืมากน้อยแลว้แต่โอกาส เช่น สอบเสรจ็ กจ็ะไปดื่มไดบ่้อยขึน้ การ
สบูบุหรีจ่ะสบูหนกัขึน้เมื่อไปดื่มสุรา การสบูบารากู่กเ็ช่นกนั จะสบูบ่อยขึน้เมื่อไปดื่มสุรา 
 
 ข้อสรปุ ดา้นพฤตกิรรมการใชส้ารนัน้ พบวา่ กลุ่มสบูหนกัเพศชายมพีฤตกิรรมการสบู
ยาสบูซํ้าซอ้น คอื สบูทัง้บุหรี ่บุหรีช่รูส และบารากู่  มพีฤตกิรรมเสพสารเสพตดิชนิดอื่นๆหลาย
ประเภท มากกวา่กลุ่ มสบูหนกัเพศหญงิ กล่าวคอื มพีฤตกิรรมเสพสารประเภท  club drug คอื 
ยาอ ียาไอซ ์ป๊อปเปอร ์กญัชา ซึง่เป็น  club drug ยอดนิยมในกลุ่มวยัรุ่นระดบัอุดมศกึษาอยูแ่ลว้ 
นอกเหนือจากการดื่มสุรา การดื่มสุรา 1 ครัง้นัน้ สามารถสบูยาสบูซํ้าซอ้นไดห้ลายประเภทใน
คราวเดยีวกนั กล่าวคื อ ดื่มสุราแกลม้บารากู่พรอ้มสลบักบัการสบูบุหรี ่หรอืเสพ  club drug 
ประเภทอื่นต่อไป แต่การเสพสารเสพตดิประเภท club drug นัน้มขีอ้จาํกดัในดา้นสถานทีเ่สพ 
 
การเร่ิมต้นสบูบารากู่ 
 

X เริม่ตน้สบูบารากู่ตัง้แต่อายปุระมาณ 17 ปี เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 การเริม่สบูบา
รากู่นัน้พฒันามาจากการดื่มสุรา โดยหดัดื่มสุราเป็นตอนอาย ุ17 ปี เรยีนชัน้มธัยมปีที ่5 เช่นกนั 
จงึเป็นการลองเสพสารทัง้สองประเภทในเวลาและวยัเดยีวกนั ส่วนบุหรีน่ัน้ X มาหดัสบูเป็นใน
ภายหลงั หลงัจากทีส่บูบารากู่และดื่มสุราเป็นแลว้ คอื หดัสบูบุหรีต่อนอาย ุ 18 ปี เรียนชัน้มธัยม
ปีที ่6 ส่วนการสบูกญัชานัน้พฒันาต่อจากการสบูบุหรีเ่ป็นแลว้ คอื หดัสบูกญัชาตอนอาย ุ 19 ปี
คอืเรยีนระดบัอุดมศกึษาชัน้ปีที ่1 ส่วนบุหรีช่รูสนัน้หดัสบูตอนเรยีนปี 1 เช่นกนัแต่ไม่ชอบเพราะ
ไม่หอมเท่าบารากู ่ชอบบารากู่ เมื่อก่อนสบูบ่อยเกอืบทุกวนั ปจัจุบนั  สบูเดอืนละ 2-3 ครัง้ พ่อ
แม่ไม่เคยทราบพฤตกิรรมตนเอง 
 

Y เริม่ตน้สบูบารากู่ตอนอายปุระมาณ 19 ปี เรยีนระดบัอุดมศกึษาปีที ่ 1 การเริม่สบูบา
รากู่นัน้พฒันามาจากการสบูบุหรี ่โดยสบูบุหรีม่าตัง้แต่ชัน้มธัยมปีที ่5 อาย ุ17 ปี หลงัจากนัน้จงึ
หดัดื่มสุรา และสบูบารากู่ตอน เรยีนอุดมศกึษา ส่วนกญัชานัน้สบูตอนเรยีนอุดมศกึษาชัน้ปีที ่ 1 
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เช่นกนั ชอบบารากู่ เมื่อก่อนสบูบ่อยเกอืบทุกวนั วา่งเมื่อไหร่กส็บูเมื่อนัน้ ปจัจุบนั สบูประมาณ
อาทติยล์ะ 1-2 ครัง้ พ่อแม่ไม่เคยทราบพฤตกิรรมตนเองเพราะปิดบงั 
 

Z เริม่ตน้สบูบารากู่ตอนอายปุระมาณ 19 ปี เรยีนชัน้อุดมศกึษาปีที ่ 1 สบูบุหรี/่ดื่มสุรา
ตอนอาย ุ17 ปี เรยีนชัน้มธัยมปีที ่ 5 ดื่มสุรามากทีสุ่ดและบ่อยทีสุ่ดในปจัจุบนั สบูบุหรีช่รูสตอน
อาย ุ18 ปี เรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 สบูกญัชาตอนอาย ุ19 ปี การสบูบารากู่เริม่มาจากการสบู
บุหรี ่ลองบารากู่พรอ้มๆกนักบักา รลองกญัชาคอืเมื่ออาย ุ 19 ปี เรยีนปี 1 สบูบารากู่บ่อย
เนื่องจากมอุีปกรณ์ส่วนตวั ชอบบารากู่มาก ชอบมากกวา่บุหรีช่รูสเนื่องจากการสบูบุหรีช่รูสนัน้ 
ผูส้บูเท่านัน้จะไดก้ลิน่หอมแต่คนอื่นจะไม่ไดก้ลิน่ แต่บารากู่ ทุกคนจะไดก้ลิน่หอม ซึง่ตนเองคดิ
วา่ดกีวา่ เมื่อก่อนชอบบารากู่มากจนสบูทุกอาทติย ์สบูทุกวนั ตนเองไปดื่มสุราทุกวนักจ็ะสบูบา
รากู่ทุกวนั ยกเวน้วนัอาทติยเ์พราะตอ้งกลบับา้นไปพบพ่อแม่จงึสบูไม่ได ้ปจัจุบนันี้ สบูอาทติย์
ละ 2-3 วนั พ่อแม่ไม่เคยทราบพฤตกิรรมตนเอง 
 

J เริม่ตน้สบูบารากู่เมื่อยงัอายนุ้อย คอื ประมาณอาย ุ13 ปี (ขณะนี้อาย ุ15 ปี) เนื่องจาก
อาศยัอยูใ่นพืน้ทีพ่กัอาศยัของพวกอสิลามในเขตปรมิณฑลและครอบครวัของ J กส็บูดว้ย และ
ครอบครวัของ J กเ็ป็นอสิลาม J เหน็บารากู่ตัง้แต่ยงัเป็นเดก็ๆคอืเหน็ผูใ้หญ่ละแวกบา้นสบูเป็น
ประจาํรวมทัง้ผูใ้หญ่ในบา้นทีส่บูดว้ยคอื ลุง ป้า น้า อา และพี่ชายของ J รวมทัง้ผูใ้หญ่ขา้งบา้นที่
เป็นมุสลมิ โดย J จะเหน็วา่ ผูใ้หญ่สบูบารากู่กนัทัง้ทีบ่า้นและในวงสงัสรรค ์โดยเฉพาะเมื่อ
ผูใ้หญ่ไปสงัสรรคใ์นงานเลีย้งทีจ่ดัในละแวกบา้นซึง่ผูพ้กัอาศยัในแถบนัน้เป็นมุสลมิทัง้หมดและ
สบูบารากู่เป็นประจาํ 
 

Q รูจ้กับารากู่ตัง้แต่ขณะศกึษาอยูช่ ัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3 (ขณะนี้ ศกึษาระดบัอุดมศกึษา
ชัน้ปีที ่ 2 เท่ากบัเมื่อประมาณ 5 ปีทีแ่ลว้) โดยพบเหน็ครัง้แรกทีพ่ทัยา ยา่นผบับาร ์ซึง่  Q ไป
เทีย่วพทัยาและไดเ้หน็รา้นสบูบารากู่โดยเฉพาะไปเปิดใหบ้รกิารทีพ่ทัยา การทีท่ราบวา่เป็นรา้น
สบูบารากู่นัน้เนื่องมาจากไปเหน็ดว้ยตนเองและเหน็ลกัษณะรา้นทาํใหท้ราบวา่ เป็นรา้นบรกิาร
สบูบารากู่ คอื รา้นไม่ใช่รา้นประเภทผบับารห์รอืรา้นสุราทีเ่น้นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละ
บนัเทงิ แต่เป็นรา้นประเภททีเ่น้นใหล้กูคา้ไดน้ัง่สบายๆ ไม่มฟีลอรส์าํหรบัเตน้เหมอืนผบับาร์
หรอืสถานบนัเทงิทัว่ไป และสงัเกตไดจ้ากการตกแต่งรา้นทีร่า้นสบูบารากู่จะเน้นการตกแต่งแบบ
อนิเดยี ซึง่  Q ใหค้าํอธบิายวา่ “เป็นรา้นแบบแขกๆ มนั (รา้น) จะทาํไม่เหมอืนในเมอืง มนัจะทาํ
รา้นแบบแขก” การตกแต่งแบบอนิเดยีหรอืแบบแขกๆในทีน่ี้หมายถงึ การเลอืกใชเ้ฟอรน์ิเจอร์
และของตกแต่งแบบทีส่ ื่อถงึอารยธรรมอนิเดยีและตะวนัออกกลาง เช่น การใชส้แีดง การใช้
ลวดลายแบบตะวนัออก และทีส่าํคญัคอื การวางโซฟาแบบนอนได้ การวางเบาะนัง่และหมอนองิ
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จาํนวนมากๆ เป็นการสื่อใหผู้ต้อ้งการใชบ้รกิารทราบไดว้า่รา้นนี้มี บรกิารบารากู่ โดยการใช้
เฟอรน์ิเจอรแ์บบนัง่ๆนอนๆใหล้กูคา้นอนไดถ้อืเป็นการตกแต่งแบบอนิเดยีทีว่า่และสรา้งความ
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการสบูบารากู่แบบตะวนัออกกลางหรอืแบบอนิเดยีตามความเชื่อทีว่ยัรุ่น
ไทยเชื่อวา่ เป็นการสบูเพื่อผ่อนคลายสงัสรรคส์นทนากนัในวงโดยจะนัง่ๆนอนๆสบูตามสบาย 
รา้นสบูบารากู่จงึนําความเชื่อดงักล่าวมาตกแต่งรา้นใหร้า้นดมูลีกัษณะเชญิชวนใหล้กูคา้สามารถ
นัง่ๆนอนๆตามสบายได ้เพื่อสื่อถงึวา่ทีร่า้นมบีารากู่ “มนัจะทาํรา้นแบบแขก คอื มหีมอนองิแบบ
แขกๆ ผมชอบไปเทีย่วพทัยากบัเพือ่นกเ็ลยเหน็รา้นสบูบารากู่ทีพ่ทัยา”  ส่วน W ลองสบูครัง้
แรกทีร่า้นสบูยา่นตรอกขา้วสารคอื รา้น “บอมxxx” ซึง่ชื่อรา้นตัง้ตามชื่อเมอืงๆหนึ่งในประเทศ
อนิเดยี เป็นการสื่อใหผู้บ้รโิภคทราบไดโ้ดยนยัวา่มบีรกิารบารากู่ โดยองิกบัความเป็นอนิเดยี  
การสบูบุหรีข่อง W นัน้ บดิามารดาทราบแต่ไม่ไดห้า้ม  “ไม่ไดห้า้มอะไรเลย เขาใหเ้ราอยากรู้
อยากลองอะไรกท็าํไป” 
 

I H S และ  L รูจ้กับารากู่คร ัง้แรกตอนกาํลงัเขา้ศกึษาระดบัอุดมศกึษา การลองสบูครัง้
แรกสบูตัง้แต่อายปุระมาณ 17-18 ปี การสบูครัง้แรกเพราะเพื่อนชวนและตอ้งการอยากทดลอง 
ในตอนแรกทัง้สามรายไม่รูจ้กับารากู่ รูจ้กัแต่บุหรีแ่ละสบูเป็นสบูมานานกวา่ 4 ปีแลว้ เมื่อเพื่อน
ชวนใหไ้ปลอง จงึไ ดรู้จ้กัและจากการเหน็บารากู่ทีเ่ป็นของแปลกใหม่ มคีวนั ทาํใหอ้ยากลอง 
และเพื่อนชวนโดยใหข้อ้มลูดา้นบวกกบับารากู่มาก่อนวา่ หอม ดกีวา่บุหรี ่ทาํใหย้ิง่อยากรูว้า่
ดกีวา่อยา่งไรและอยากเปรยีบเทยีบ จงึไปลอง การลองสบูครัง้แรก ทุกรายลองสบูกบัเพื่อน 
สถานที่ๆ ไปสบูคอื รา้น สบูบารากู่ รา้นที ่ I ไปลองสบูคอืรา้นทีย่า่นตรอกขา้วสารชื่อรา้น “บอม
xxx” ซึง่ H บอกวา่ทีย่า่นตรอกขา้วสารมรีา้นสบูบารากู่สองรา้น รา้น “บอมxxx” นัน้อยูใ่นซอย “ซู
xx”  รา้นทีส่องอยูต่รงขา้มวดัชนะสงครามและ I กบั H มบีตัรลดราคาบารากู่สาํหรบัรา้นทีส่อง 
ส่วน L ไปลองสบูทีร่า้น “บอมxxx” เช่นกนั แต่ไม่ไดไ้ปกบั I ส่วน S ไปสบูทีร่า้นทีส่ยามสแควร ์
 

K และ L  เริม่ตน้สบูบารากู่เมื่ออายปุระมาณ 18-19 ปี ขณะกาํลงัศกึษาชัน้ปีที ่ 1 ส่วน
การสบูบุหรีน่ัน้ สบูมาตัง้แต่สมยัมธัยมศกึษาแลว้ การลองสบูครัง้แรกเพราะเพื่อนชวน และเหน็
วา่เมื่อเพื่อนสบูนัน้มที่าทางสนุกสนานทุกคน รวมทัง้การอยูใ่นกลุ่มเพื่อนในรา้นสุรา ทาํใหค้ลอ้ย
ตามการชวนของเพื่อนไดง้่ายขึน้ แหล่งทีไ่ปสบูคอื ทีพ่ทัยา  ตามคาํบอกเล่าดงันี้ 

 
“เพือ่นมนัสบูกนัแลว้มนักด็สูนุกสนานเฮฮากนัด ีกลิน่มนักห็อมดดีว้ย เพือ่นกช็วนบอก
ใหล้อง เรากเ็ลยลอง ดหูน่อย รา้นทีไ่ปดดูมนัเป็นรา้นทีพ่ทัยาเพราะวนันัน้เราไปกนิเหลา้
กนัทีพ่ทัยา รา้นเป็นแบบแนวแขกๆแต่ตดิแอรด์ว้ย รา้นเขากใ็หด้ดูในรา้น กล็องดดูกบั
เพือ่นๆด”ู   
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 “ครัง้แรกทีด่ดูเพราะเพือ่น เพือ่นมนัชวนเราใหไ้ปดดู  เพือ่นดดูอยูก่่อน เรากไ็ดก้ลิน่วา่
กลิน่อะไรหอมๆนะ เพือ่นกเ็ลยใหเ้ราลองดดูดเูลยวา่มนัเป็นอะไร แลว้เพือ่นบอกวา่มนั
ไม่ใช่ยาเสพตดิหรอก ไม่ทาํลายสุขภาพดว้ย แต่ดดูแลว้มนัจะหอม หวาน แลว้กช็ุ่มคอดี
ดว้ย กเ็ลยลองบา้ง”  
 
ข้อสรปุ การเริม่ตน้สบูบารากู่ของกลุ่มสบูหนกัเพศชาย พบวา่ เริม่สบูบารากู่เมื่ออายุ

เฉลีย่ 18-19 ปี คอือยูใ่นช่วงรอยต่อหรอืช่วงเปลีย่นผ่านระหวา่งการศกึษา คอื ชัน้มธัยมปลายปี
ที ่ 6 และอุดมศกึษาปีที ่ 1 ซึง่เป็นช่วงเวลาทีว่ยัรุ่นจะมอีสิระมากขึน้และไดพ้บเจอเพื่อนแปลก
หน้ามากขึน้ มสีิง่ใหม่ๆเขา้มาในชวีติมากขึน้ เช่น ไดไ้ปเทีย่วรา้นสุราไดบ่้อยขึน้ หรอื ไดไ้ป
เทีย่วรา้นสุรารอบมหาวทิยาลยัของตนเองไดง้่ายขึน้  การสบูบารากู่นัน้เกดิขึน้หลงัจากสบูบุหรี่
เป็น และพบวา่ รา้นสุราเป็นแหล่งแรกทีท่าํใหพ้บเหน็บารากู่ 
 
ความเช่ือ/ทศันคติในการเร่ิมสบูบารากู่ 
 

X และ Y เชื่อวา่ บารากู่เป็นของแพง ด ู“ไฮโซ” เมื่อส ัง่มาสบูแลว้ทาํใหต้นเองรูส้กึ “เด่น” 
เหนือกวา่โต๊ะอื่นๆ (ผูม้าเทีย่วสถานบนัเทงิรายอื่นๆ) สัง่มาสบูแลว้เป็นการสรา้งภาพพจน์ให้
ตนเองใหด้ดูขี ึน้ โดดเด่นกวา่ใครๆในรา้น การสัง่บารากู่มาสบูทาํใหรู้ส้กึวา่ตนเองเป็นคนทนัสมยั 
เป็นผูนํ้าแฟชัน่เพื่อใหค้นอื่นทาํตาม การสัง่บารากู่มาสบูทาํใหรู้ส้ ึ กวา่ตนเอง “เหนือ” กวา่ผูอ้ื่น  
กา้วหน้ากวา่ผูอ้ื่น นอกจากนี้ ส ัง่มาแลว้ทาํใหม้กีจิกรรมเพลดิเพลนิมากขึน้นอกเหนือจากการสบู
บุหรีแ่ละดื่มสุราทีร่า้น X อธบิายวา่ 

 
“รูส้กึเหนือกวา่ วา่โต๊ะเรามสีบู ถา้เขาไม่รู ้แลว้ลองทาํตามแลว้ชอบ กจ็ะเป็น
อะไรทีล่ํ้าหน้ากวา่คนอืน่”  

 
Z ประทบัใจบารากู่มากจากครัง้แรกทีเ่พื่อนสบู ตอนที่สบูครัง้แรกนัน้สบูกนัเป็นกลุ่มและ

ส่งสายสบูต่อๆกนัไป รูส้กึแปลกใจมากต่อยาสบูประเภทนี้วา่มคีวนัออกมาเป็นสาย แต่ เชื่อวา่ 
บารากู่เป็นการ “ลา้งปอด” ใหส้ะอาด เป็นการฟอกปอดเพื่อกาํจดัพษิต่างๆในปอด เชื่อวา่เมื่อสูบ
แลว้จะทาํใหป้อดสะอาดขึน้ ร่างกายจะสดชื่นและตนเองจะรูส้กึดแีละรูส้กึสดชื่นขึน้ จงึมี
ความรูส้กึวา่อยากลองสบูเป็นอยา่งมาก ไดร้บัความเชื่อเช่นนี้มาจากเพื่อนรายหนึ่ง เพื่อนไดเ้ล่า
ถงึบารากู่มาก่อน โดยเพื่อนบอกวา่ บารากู่ดกีวา่บุหรี ่มปีระโยชน์ กวา่บุหรีเ่นื่องจากบารากู่ทาํ
จากผลไม ้มรีสผลไม ้หอม ไม่เหมน็เหมอืนบุหรี ่ไม่เป็นอนัตรายเหมอืนบุหรี ่ถงึแมจ้ะมคีวนั
เหมอืนบุหรีแ่ต่ไม่มอีนัตราย เนื่องจากควนันัน้เป็นควนัรสผลไม ้ 
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J เชื่อวา่ บารากู่เป็นส่วนหนึ่งของวถิชีวีติแบบอสิลามทีม่ผีูส้บูบารากู่กนัเป็นปกตใิน

ชวีติประจาํวนั โดยสบูไดท้ ัง้ผูช้าย ผูห้ญงิและคนสงูอาย ุซึง่ J เคยเหน็ภาพการสบูบารากู่ในแวด
วงชาวมุสลมิมาตัง้แต่เดก็ รวมทัง้ไดเ้หน็ผูใ้หญ่ในบา้นของตนเองสบูบารากู่ดว้ย คอื ลุง ป้า น้า 
อา และพีช่าย J คดิวา่ บารากู่เป็นส่วนหนึ่งของวงสนทนาและวงสงัสรรค ์สามารถทดแทน
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ดส้าํหรบัผูท้ ีไ่ม่ดื่ม เช่น ผูส้งูอาย ุเพราะ J เหน็วา่ ผูส้งูอายชุาวมุสลมิแถว
บา้นไม่ดื่มสุรา แต่สบูบารากู่แทน และคดิวา่ บารากู่ไม่อนัตราย ทาํมาจากผลไม ้มรีสหอมจงึ
แพงกวา่บุหรี ่ J คดิวา่ บารากู่เหมอืนบุหรี ่ต่างกนัตรงที ่บารากู่นัน้ผูใ้หญ่กส็บูดว้ยและสา มารถ
สบูไดท้ ัง้ครอบครวั นอกจากนี้ J เชื่อวา่ บารากู่ทาํจากผลไม ้ไม่มพีษิภยั หรอืถ้ามกีม็น้ีอยกวา่
บุหรีเ่พราะบารากู่มน้ํีาเป็นตวักรองพษิออกไปได ้
 

Q และ W ชอบบารากู่เพราะกลิน่และควนัทีห่อม สบูแลว้รูส้กึวา่เบา สบาย ดกีวา่สบู
บุหรีต่รงทีก่ลิน่หอมและสบูแลว้รูส้กึวา่ควนัเบาบางกวา่ ไม่แน่นคอเท่าการสบูบุหรี ่คดิวา่การสบู
บารากู่อาจไม่ไดล้า้งพษิไปไดท้ ัง้หมดเพราะมกีารเผาถ่าน พษิอาจเกดิจากถ่านมากกวา่ตวับารา
กู่ คดิวา่ตวับารากู่เป็นเนื้อหรอืเปลอืกผลไมม้ากกวา่และเป็นวฒันธรรมอนิเดยีทีไ่ม่มพีษิภยัอนัใด 
ต่างจากบุหรี ่
 

I S และ L ประทบัใจบารากู่ตรงทีก่ลิน่หอม โดยไดร้บัจากขอ้มลูดา้นบวกทีเ่พื่อน
ถ่ายทอดมาก่อนเมื่อไปลองแลว้และพบวา่ บารากู่มกีลิน่หอมมคีวนัทีห่อมจรงิและไม่เหมน็
เหมอืนบุหรี ่ย ิง่ทาํใหรู้ส้กึประทบัใจ “มนักลิน่หอมด”ี  การเหน็ครัง้แรกทาํใหป้ระทบัใจ เพราะ
พบวา่ บารากู่ดแูปลกใหม่ มคีวนัคลุง้ กลิน่หอม มรีา้นใหน้ัง่นอนสบูโดยเฉพาะ ไม่เคยเหน็ทีไ่หน
มาก่อน หมอ้บารากู่สวยงาม การสบูมกีรรมวธิมีากทาํใหด้นู่าสนใจยิง่ขึน้วา่ตอ้งทาํข ัน้ตอนอะไร 
ทาํใหรู้ส้กึวา่น่าลองและเป็นสิง่ทีต่อ้งลองใหไ้ด ้ถ้าไดล้องแลว้ จะรูส้กึวา่ตนเองเก่ง ทนัสมยั ดงันี้ 

 
“มนั (บารากู่) ดเูจ๋งด ีควนัเยอะ มนัโอโ้ฮน่าลอง”  
“เหน็ครัง้แรกกเ็หน็ตวัเครือ่งมนั เหน็แลว้มนัแปลกๆด ีไม่เคยเหน็ทีไ่หนมาก่อน
เลย อยา่งนี้มนัตอ้งโดนซะหน่อย”  

  “รปูทรง (เตา) มนัสวย ดแูปลกตาด ี อยา่งนี้มนัตอ้งโดนอ่ะ” 
 

I ชอบบารากู่แต่คดิวา่การสบูบารากู่นัน้ไม่สะดวกเท่าการสบูบุหรี ่ถ้าบารากู่สามารถจุด
สบูไดส้ะดวกเท่าบุหรี ่I คดิวา่ บารากู่จะดกีวา่บุหรี ่ซึง่ทัง้ S และ L มคีวามเหน็คลา้ยกบั I วา่ บา
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รากู่ดกีวา่บุหรีต่รงทีก่ลิน่หอม ไม่มอีนัตราย สบูแลว้รูส้กึวา่รสชาติ นุ่มนวลกวา่บุหรีห่รอืตามที ่ S 
อธบิายวา่ “มนัเบากวา่บุหรี”่ แต่บารากู่ใหค้วามสะดวกน้อยกวา่บุหรี ่

 
K และ L  ชอบบารากู่ เพราะกลิน่ทีห่อมและรสชาตทิีห่วาน รวมทัง้เชื่อวา่ ไม่ใช่สิง่เสพ

ตดิ  เป็นวฒันธรรมโบราณจากอนิเดยี เป็นสมุนไพรและเป็นยาของพวกแขกอนิเดยี ชอบเพราะ
กลิน่ทีห่อม และสบูแลว้รูส้กึวา่เบาสบายกวา่บุหรี ่แต่สบู แลว้รูส้กึดกีวา่บุหรี ่ตรงทีส่รา้งอารมณ์
สนุกสนานได ้ไม่ระคายคอเท่าบุหรี ่และไม่เมาเหมอืนการดื่มสุรา  

 
“มนักไ็ม่ไดเ้ท่อะไรมากมายนกั แต่มนัดตีรงทีม่นัหอมมาก เราไม่รูว้า่มนัคอือะไรนะ แต่รู้
วา่ดดูแลว้มนัจะเยน็ หอม เขา้ปากแลว้มนัหอม หวาน ชุ่มๆคอในปากดว้ย ลงไปชุ่ มๆคอ
ถงึในปอดเลย เหมอืนเราหายใจเอาอากาศเยน็ๆเขา้ไป มนัมอีะไรเยน็ๆเขา้ไปสมัผสั
แบบมนิท์ๆ  แลว้เวลาสบูกนัเป็นวงๆแบบเป็นสบิคนแลว้มเีตาอนัเดยีวนะ มนัสนุกมาก 
เฮฮาด ีแลว้มนัไม่เป็นอะไรดว้ยเพราะเพือ่นบอกวา่มนัไม่ใช่สิง่เสพตดิ มนัเป็นยาสบู
สมุนไพรของคนอนิเดยี พวกแขกเขาสบูกนัมานานแลว้จนเป็นวฒันธรรมของเขา ไม่เสพ
ตดิ”     
 “มนัสบูไดเ้รือ่ยๆ ไม่เหมอืนบุหรี ่ครัง้แรกทีส่บูเลยกร็ูส้กึด ีไม่เหมอืนบุหรีน่ะตอนทีล่อง
บุหรีส่บูบุหรีค่ร ัง้แรกมนัสาํลกัมาก ตอ้งลองหลายครัง้กวา่จะเป็น สาํหรบับุหรีน่ะ แต่บา
รากุ่มนัสบายกวา่ เบา หอม หวาน ยิง่ดดูบารากู่นะมนัจะยิง่มนั ยิง่ดดูยิง่มนั ดดูไดเ้รือ่ยๆ
เพราะมนัเบา ไม่เมา ไม่มนึเหมอืนบุหรี ่ไม่เมาแบบกนิเหลา้ดว้ย แลว้เวลากนิเหลา้ดดูบา
รากู่ดว้ยมนัยิง่รูส้กึด”ี  
 
ข้อสรปุ ความเชื่อ/ทศันคตใินการเริม่สบูบารากูน่ัน้เป็นทศิทางบวก คอื มทีศันคตทิีด่ต่ีอ

บารากู่ในแง่ 1) บารากู่เป็นของแพง สัง่มาสบูแลว้ดมูภีาพลกัษณ์เป็นคนรวย 2) อุปกรณ์สบู
สวยงามแปลกตา 3) ผูท้ีส่บู สบูแลว้ดสูนุกสนานในวงสบู 4) บารากู่มกีลิน่หอม 5) เชื่อวา่ไม่เสพ
ตดิ 6) สบูง่ายกวา่บุหรี ่7) เชื่อวา่ ดกีวา่บุหรี ่8) สบูแลว้ดื่มสุราทาํใหก้ารดื่มสนุกขึน้ 
 
เหตผุลในการเร่ิมทดลองบารากู่/สถานท่ีในการเร่ิมสบูคร ัง้แรก/ราคา 
 

X Y และ Z ลองสบูบารากู่คร ัง้แรกจากการไปเทีย่วรา้นทีใ่หบ้รกิารสบูบารากู่โดย
เฉพาะทีร่า้นๆหนึ่ง (ทัง้สามไม่ไดไ้ปพรอ้มกนั)  ทีส่ยามสแควร ์ ซึง่รา้นอยูช่ ัน้สองใกล้ๆ โรง
ภาพยนตรล์โิด รา้นนี้เป็นทีรู่จ้กัข องวยัรุ่นเป็นอยา่งมากและรา้นเปิดในช่วงทีบ่ารากู่กาํลงัไดร้บั
ความนิยมเป็นอยา่งมากคอืในช่วงปี พ .ศ. 2549 ซึง่เป็นช่วงทีบ่ารากู่กาํลงัเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย
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เพราะความแปลกใหม่ รา้นดงักล่าวนี้ใหบ้รกิารสบูบารากู่โดยเฉพาะและเปิดใหบ้รกิารในตอน
กลางวนัดว้ยโดยจะเปิดในช่วงบ่ายๆ ซึง่สรา้งความสะดวกใหว้ยัรุ่นทีเ่ดนิเทีย่วแถวนัน้เป็นอยา่ง
มาก และสะดวกตรงทีไ่ม่ตอ้งรอเหมอืนรอรา้นสุราเปิดในตอนคํ่าถงึจะไดส้บู การลองสบูครัง้แรก
นัน้ ทัง้สามรายระบุเหตุผลในความอยากทดลองวา่ เหน็รา้นบารากู่ เคยไดร้บัทราบมาวา่มกีาร
สบูยาสบูชนิดใหม่ทีเ่รยีกวา่บารากู่มาก่อน เมื่อไดเ้หน็รา้นใหบ้รกิารสบูบารากู่ในที่ๆ ตนเองไป
เดนิเทีย่ว จงึตอ้งการทดลองสบู เพื่อใหท้นัสมยัและ จะไดรู้จ้กับารากู่ รวมทัง้รา้นหาง่าย อยูต่าม
แหล่งเทีย่วของวยัรุ่นอยูแ่ลว้ เปิดตอนกลางวนัทาํใหห้าสบูสะดวก หลงัจากการสบูครัง้แรกแลว้ 
ทัง้สามรายไดม้าสบูครัง้ต่อๆมาทีร่า้นสุรายา่นมหาวทิยาลยั A ทีต่นเองศกึษาเนื่องจากพบวา่ 
รา้นสุราแถบมหาวทิยาลยักม็ใีหบ้รกิารบารากู่ดว้ย นอกจากการไปสบูทีร่า้นสุราในขณะทีด่ื่มสุรา
แลว้นัน้ ทัง้สามกม็กีารไปนดัสบูทีห่อ้งของเพื่อนๆดว้ยเช่นกนั  ราคาในการสบูบารากู่นัน้ต่างกนั 
การไปใชบ้รกิารสบูทีส่ถานบนัเทงิในเมอืงนัน้จะมรีาคาสงูมากกวา่รา้นสุราแถบมหาวทิยาลยั 
โดยราคาการสบูบารากู่ในสถานบนัเทงิในเมอืงจะเริม่ทีร่าคา 500 บาทขึน้ไป 
 

J ลองบารากู่คร ัง้แรกจากทีบ่า้น “เหน็บารากู่ตัง้แต่เดก็ เพราะเป็นอสิลาม เขาจะสบูเมือ่
มงีาน” โดยลองสบูกบัญาตผิูใ้หญ่ในบา้นก่อนคอื ลุง หลงัจากสบูครัง้แรกแลว้ กไ็ดส้บูครัง้ต่อๆมา
ทีบ่า้นอกีเช่นกนั โดยคนในครอบครวัเป็นผูส้บู J เคยเหน็วา่บารากู่มขีายและใหบ้รกิารในรา้น
สุรา โดยเฉพาะรา้นเหลา้ป ัน่ทีว่ยัรุ่นระดบัอายรุุ่นเดยีวกบั J ชอบไปนัง่ดื่ม เนื่องจาก J และกลุ่ม
เพื่อนๆอายยุงัไม่ถงึ 18 ปี จงึไม่สามารถเขา้รา้นสุราขนาดใหญ่และสถานบนัเทงิได ้แต่สามารถ
เขา้รา้นเหลา้ป ัน่และสามารถสัง่เหลา้ป ัน่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์าดื่มไดใ้นรา้นเหลา้ป ัน่ 
เนื่องจากรา้นเหลา้ป ัน่จะไม่ตรวจบตัรประชาชนของผูม้าใชบ้รกิาร J เคยเหน็บารากู่มจีาํหน่ายใน
รา้นแบบนี้ J เองไม่เคยลองสบูในรา้นเหลา้ป ัน่แต่เพื่อนๆเคยลอง ที่  J ไม่สบูในรา้นเหลา้ป ัน่
เนื่องจากมสีบูทีบ่า้นอยูแ่ลว้และสามารถหาสบูไดแ้ถวบา้นตนเอง จงึไม่จาํเป็นตอ้งไปสบูทีร่า้น 
ปจัจุบนันี้ J สบูทีบ่า้นร่วมกบัครอบครวัและเพื่อนแถวบา้น “สบูกบัเพือ่น ลุง พี”่ 
 

Q กบั W ลองสบูครัง้แรกจากการไปรา้นสุราตามยา่นเทีย่วกลางคนืและไดเ้หน็บารากู่ 
W ลองสบูครัง้แรกจากการไปเทีย่วยา่นพทัยากบัเพื่อนและไดเ้หน็รา้นสบูบารากู่รา้นหนึ่งที่
พทัยา มลีกัษณะการตกแต่งรา้นน่าสนใจคอืเป็นแนวอนิเดยี มหีมอนองิใหล้กูคา้นอนสบู จงึสนใจ
และไดเ้ขา้ไปสบูกบักลุ่มเพื่อน สบูครัง้แรกตอนเรยีนมธัยมปลาย ครัง้ต่อๆมา จงึสบูทีร่า้นสุรา
ตามยา่นมหาวทิยาลยั และ ปจัจุบนั ซือ้เตาและยารวมทัง้อุปกรณ์ทุกอยา่งไวเ้ป็นของตวัเองเพื่อ
สบูส่วนตวั 
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H ลองสบูครัง้แรกจากการไปรา้นสุราตามยา่นเทีย่วกลางคนื คอื ทีถ่นนขา้วสาร และได้
เหน็รา้นสบูบารากู่ จงึไดส้นใจและเขา้ไปลองสบูบารากู่ หลงัจากนัน้ จงึสบูตามรา้นสุราต่างๆ 
และปจัจุบนั ซือ้เตาเกบ็ไวเ้ป็นของตนเองแลว้ ในราคา 800 บาท โดยซือ้มาจากมาเลเซยี 
เนื่องจากไดเ้ดนิทางไปชายแดนดา้นตดิกบัประเทศมาเลเซยีและพบเหน็วา่ชาวมาเลเซยีนิยมสบู
บารากู่กนัมากและมกีารใหบ้รกิารสบูบารากู่ในมาเลเซยีกนัอยา่งเปิดเผย แมก้ระทัง่การเปิดแผง
บรกิารสบูตามรมิถนน โดยเป็นการใหบ้รกิารควบคู่ไปกบัความบนัเทงิอยา่งอื่น เช่น ขายสุราไป
ดว้ย ถ่ายทอดรายการฟุตบอลใหล้กูคา้ชม  

 
“ทีม่าเลยเ์ขาเปิดแผงขายไปทัว่ รมิถนน นัง่ดดูกนัตามรมิถนน ราคา 150 บาท 
ดดูไดป้ระมาณชัว่โมงครึง่ เขาขายกนัง่ายมากและมเีป็นแหล่งๆไป ตอนเราซื้อ
เตามากซ็ื้อเอาใส่กระเป๋ามาเท่านัน้ไม่เหน็มใีครมาตรวจอะไร เอาเขา้มาง่ายๆไม่
มใีครมาวา่อะไร” 

 
K และ L ลองสบูครัง้แรกจากการไปเทีย่วรา้นสุราทีพ่ทัยา หลงัจากนัน้ จงึไปสบูตาม

รา้นสุรารอบสถานศกึษา เช่น ทีร่า้น “บา้นXX” และทีบ่า้นเพื่อนซึง่เพื่อนไดซ้ือ้เตาและอุปกรณ์
เอาไวเ้อง ทาํใหส้บูไดบ่้อยขึน้ 

 
ความรู้สึกในการทดลองสบูบารากู่คร ัง้แรก 
 

X รูส้กึวา่บารากู่หอม ไม่เหมน็ สบูแลว้ดู โดดเด่นทาํใหเ้ป็นเป้าสายตาคนอื่นๆในรา้น 
เสรมิภาพพจน์ตนเองใหด้เูป็นคนมเีงนิ สบูครัง้แรกแลว้รูส้กึเมาเลก็น้อย คลา้ยการเมาสุรา 
 

Y รูส้กึวา่บารากู่เหมอืนบุหรี ่ตนเองเคยสบูบุหรีม่าแลว้ การมาลองสบูยาสบูอกีประเภท
หนึ่งนัน้ตนเองจงึไม่รูส้กึวา่พเิศษแต่ประการใด ไม่คดิวา่จะเป็นพษิเป็นภยัแต่อยา่งใดและไม่เป็น
อนัตรายใดๆ ตามความรูส้กึของ  Y คอื “กไ็ม่เหน็เป็นอะไร” เพราะคดิวา่บุหรีก่บับารากู่กไ็ม่
ต่างกนั จะลองยาสบูแบบไหนกไ็ดส้าํหรบัตนเอง ทีค่ดิวา่เหมอืนบุหรีเ่พราะบารากู่มคีวนัเหมอืน
บุหรี ่การสบูครัง้แรกกค็ลา้ยบุหรี ่สบูครัง้แรกแลว้รูส้กึเมาเลก็น้อย 
 

Z รูส้กึวา่หอม และจากการทีเ่ชื่อวา่ บารากู่มปีระโยชน์  ไม่เหมอืนบุหรี ่ทาํมาจากผลไม ้
และมคีุณสมบตัใินการฟอกปอดใหส้ดชื่น ความรูส้กึในการลองครัง้แรกคอืตอ้งการลา้งพษิและ
ตอ้งการไดร้บัความสดชื่นจากการสบู หลงัจากการสบู รูส้กึวา่บารากู่หอมกวา่บุหรี ่และหลงัจาก
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การสบูครัง้แรกแลว้กย็งัเชื่ออยูว่า่ บารากู่ทาํใหส้ดชื่นได้  ฟอกปอดได ้ ทัง้ๆทีต่อนสบูครัง้แรก
ไม่ไดรู้ส้กึสดชื่นแต่รูส้กึมนึ แต่ความเชื่อดงักล่าวกย็งัคงอยู ่
 

J รูส้กึวา่ บารากู่หอม สบูแลว้รูส้กึด ีสดชื่น ปลอดโปร่ง ดกีวา่บุหรีต่รงทีก่ลิน่หอม และมี
ขอ้ดตีรงที ่การสบูบารากู่นัน้ทาํใหเ้ขา้กบักลุ่มเพื่อนแถวบา้นไดง้่าย สามา รถตัง้วงสนทนา
สงัสรรคก์นัไปดว้ยสบูบารากู่กนัไปดว้ย ทาํให ้ J รูส้กึวา่ บารากู่มขีอ้ดมีาก นอกจากนี้ การที ่ J 
คุน้เคยกบับารากู่มากกวา่กลุ่มเพื่อนทีโ่รงเรยีน ทาํให ้ J รูส้กึวา่ สบูบารากู่แลว้ตนเองนํา
ประสบการณ์ไปเล่าใหเ้พื่อนฝงูฟงัไดแ้ละทาํใหต้นเองดโูดดเด่นกวา่เพื่อนๆ  J ไม่เคยเมาจาก
การสบูบารากู่ ซึง่เนื่องมาจากการที ่J สบูบุหรีค่่อนขา้งหนกัมาก่อนแลว้ตัง้แต่อายยุงัน้อย 
 

Q และ W รูส้กึวา่ บารากู่หอม สบูแลว้รูส้กึสบาย ควนัไม่แน่นเท่าบุหรี ่กลิน่ไม่เหมน็
เอยีนเท่าบุหรีช่รูส แต่กลิน่บารากู่เป็นกลิน่ผลไมแ้ทม้ากกวา่ ทาํใหรู้้ สกึหอมเบาสบาย สบูแลว้
รูส้กึด ีดกีวา่การสบูบุหรีช่รูสซึง่กลิน่รสมคีวามเป็นกลิน่รสสงัเคราะหม์ากกวา่บารากู่ “สบูแลว้
มนัด ีสบาย ไม่แน่น” 
 

K และ L รูส้กึวา่ บารากู่หอม สบูแลว้รูส้กึเบาสบาย เยน็ปากและคอ ดกีวา่บุหรีต่รงที่
หอมกวา่ สบูนานๆแลว้ไม่ระคายคอหรอืหนกัเท่ าบุหรี ่มกีลิน่รสเป็นผลไมป้นมนิทท์ีใ่หท้ ัง้ความ
หอมและเยน็ ดงัคาํบอกเล่า 

 
“ครัง้แรกเลยมนัรูส้กึด ีตรงขา้มกบับุหรีทุ่กอยา่ง แลว้มนัดดูไดเ้รือ่ยๆ ไม่เหมอืนบุหรี ่ถงึ
เราจะดดูบุหรีม่านานแค่ไหนจนชนิกต็าม มนัจะดดูต่อเนือ่งเรือ่ยๆแบบบารากู่ไม่ได ้บา
รากู่ดดูนานๆแลว้มนัไม่เจบ็คอ แลว้มนัไม่ทาํใหต้ดิดว้ย”  
  “ตอนลองสบูครัง้แรกมนักม็เีจบ็คอบา้งมสีาํลกับา้ง แต่เราเชือ่เพือ่นทีว่า่มนัจะชุ่มคอ
ตอนหลงั แลว้กเ็ป็นการขยายปอด บรหิารปอดนะ เรากเ็ชือ่เพือ่น และเพือ่นบอกวา่ ดดู
บารากู่มนัจะช่วยขยายปอด ไม่เหมอืนบุหรีท่ ีม่นัทาํลายปอด” 
 
ข้อสรปุ ทุกรายมคีวามประทบัใจในทางบวกต่อการสบูบารากู่คร ัง้แรก ความประทบัใจ

ทางบวกเกดิจาก 1) รสชาตขิองบารากู่ 2) ความแตกต่างจากบุหรีใ่นดา้นกลิน่และควนั และ 3) 
ความเชื่อทีผ่ดิทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมา 
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เหตผุล/สถานท่ีในการสบูบารากู่คร ัง้ต่อๆ มาและสถานท่ีๆ ชอบท่ีสดุในการสบู  
 

X Y และ Z สบูบารากู่คร ัง้แรกจากรา้นใหบ้รกิารบารากูโ่ดยเฉพาะ หลงัจากนัน้จงึสบู
ครัง้ต่อมาจากการไปเทีย่วสถานบนัเทงิ และมาสบูตามรา้นสุรารอบสถานศกึษาและหอ้งเพื่อน 
เนื่องจากหลงัจากปี 2549 แลว้ บารากู่แพร่กระจายจากสถานบนัเทงิขนาดใหญ่ชื่อดงัในตวัเมอืง
มายงัรา้นสุราขนาดเลก็รอบสถานศกึษาหลายแห่ง ทาํใหร้า้นสุราขนาดเลก็ยา่นสถานศกึษากม็ี
บารากู่ไวบ้รกิารเช่นกนั รวมทัง้บารากู่แพร่กระจายออกไปสู่การสบูในหอ้งพกัส่วนตวั เนื่องจาก
มกีารจาํหน่ายอุปกรณ์บารากู่กนัอยา่งแพร่หลายมากขึน้และมรีาคาถูกมากขึน้ ทาํใหผู้ส้บู
สามารถเกบ็อุปกรณ์สบูไวท้ีห่อ้งส่วนตวัไดแ้ละชวนเพื่อนๆมานดัปารต์ีท้ ีห่อ้งได ้ทาํใหก้ารสบูบา
รากู่ขยายวงกวา้งออกจากรา้นสุราไปสู่หอ้งส่วนตวัมากขึน้ ซึง่ X Y และ Z บอกวา่ การสบูบารา
กู่ทีห่อ้งเพื่อนนัน้สนุกกวา่การสบูทีร่า้นสุรา เพราะสามารถปรุงรสเองได ้เพิม่สารอื่นๆตามชอบ
ไดแ้ละสามารถเสพสารอื่นๆได ้ ในเวลาเดยีวกนั เช่น ทีเ่คยผสม คอื กญัชา  เพื่อนบางรายเคย
ดดัแปลงผสมพมิเสนเกลด็ลงไปในบารากู ่ และการสบูทีห่อ้งเพื่อนนัน้สามารถเตมิตวัยาไดต้ลอด 
ไม่เหมอืนทีร่า้นทีจ่ะตอ้งจ่ายเป็นครัง้ๆไป รสทีส่บูไดค้อื ทุกรส แต่ไม่ไดช้อบรสใดเป็นพเิศษ 
ทราบวา่บารากู่มหีลายรส ที่ เคยลองมามรีสบลเูบอรี ่รสแอปเปิล รสองุ่น รสผลไมร้วม รสกาแฟ 
รสชอคโกแลต และรสกลว้ย  
 

J สบูบารากู่ทีบ่า้นและรูส้กึสะดวกสบายจากการสบูทีบ่า้น เนื่องจากคนในครอบครวัก็
สบูดว้ย ไม่ เคยมผีูใ้หญ่คนใดต่อวา่ ผูใ้หญ่ในละแวกบา้นตนเองกส็บูดว้ยเช่นกนั รวมทัง้เพื่อนๆ
แถวบา้นของ J ซึง่เป็นมุสลมิกนัหมดกส็บูกนัตัง้แต่เดก็ๆและ J กเ็คยตัง้วงสบูกบัเพื่อนๆดว้ย รส
ที ่ J ชอบสบูคอื รสแอปเปิล ส่วนการซือ้หานัน้ J บอกวา่ บารากู่มจีาํหน่ายแถวบา้นตนเอง คอื 
แถบธญับุร-ีลาํลกูกา ปทุมธานี  การสบูนัน้ J บอกวา่ตนเองมเีตาของตวัเองและมคีวามชาํนาญ
ในการสบู สามารถหาอุปกรณ์ประกอบการสบูไดอ้ยา่งง่ายดาย ทัง้ตวัยา เตา ถ่านในการจุดยา 
ตามปกตทิีค่นละแวกบา้นของ J สบูคอื สบูทัง้แบบเตาใหญ่และเตาเลก็ แลว้แต่จาํนวนคนในการ
ร่วมสบูหรอืสบูคนเดยีว การสบู 1 เตาจะใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาท ี และจะดื่มน้ําชา
ประกอบการสบูไปดว้ยเพื่อทาํใหชุ้่มคอและรสดมีากขึน้ J  บอกวา่ การสบูทีบ่า้นนัน้นอกจากจะ
สามารถจุดสบูเองทีบ่า้นแลว้ สบูร่วมกบัครอบครวัแลว้ ยงัสามารถหาสบูไดต้ามงานเลีย้งต่างๆ
ของชาวมุสลมิแถวบา้นของ J เองดว้ย เช่น งานเลีย้ง งานแต่งงาน งานทีจ่ดัในสุเหร่า ซึง่
เจา้ภาพของงานจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาบารากู่มารบัรองแขก แลว้แต่วา่เจา้ภาพจะจดัหามาบรกิาร
แขกในปรมิาณเท่าใด ซึง่ J กจ็ะไดส้บูในงานเหล่านี้เช่นกนั รวมทัง้ในสุเหร่ากม็ใีหส้บู หรอืถ้า J 
อยากสบู แต่ไม่มตีวัยา กส็ามารถไปขอแบ่งตวัยาจากคนขา้งบา้นไดห้รอืถ้าไม่มถ่ีานสาํหรบัจุด
ยาบารากู่ J กส็ามารถดดัแปลงนําถ่านหุงขา้วมาจุดยาสบูไดเ้ช่นกนั 
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Q และ W สบูบารากู่ทีห่อ้งพกั เนื่องจากมคีวามสะดวกสบายมากกวา่รวมทัง้มอุีปกรณ์

ส่วนตวั นอกจากนี้ การสบูเองทีห่อ้งพกั  Q และ W คดิวา่ เป็นการประหยดัเงนิมากกวา่การไป
สบูทีร่า้น รวมทัง้มคีวามเสีย่งน้อยกวา่เพรา ะการสบูเองสามารถเลอืกซือ้ยาทีต่นเองเชื่อวา่มี
คุณภาพดมีาสบูได ้ต่างจากการสบูทีร่า้นทีไ่ม่สามารถเลอืกคุณภาพของวตัถุดบิ ไม่วา่จะเป็น ตวั
ยาหรอืถ่านได ้รวมทัง้การสบูทีห่อ้งพกัยงัเป็นการร่วมวงกบัเพื่อนๆไดอ้กีหลายรายใน
บรรยากาศทีเ่ป็นส่วนตวัมากกวา่ทีร่า้น เช่น สาม ารถนัง่ชมโทรทศัน์ไปพลางสบูไปพลาง หรอื
เล่นไพ่กบัเพื่อนไปสบูไปกไ็ด ้  

 
“สบูทีห่อ้งมนัดกีวา่ ตรงทีป่ระหยดักวา่เพราะเรามขีองครบ ถกูกวา่ไปสบูทีร่า้น 
แลว้มนัสะดวกกวา่ตรงทีเ่ราพาเพือ่น 5-6 คนมาจอยน์กนัได ้สะดวกตรงนี้ อยา่ง
เพือ่นบางคนไม่อยากออกไปเทีย่วทีร่า้นกม็าดูดกนัทีห่อ้งได”้ 

 
H, I, L นิยมสบูตามรา้นสุรามากกวา่ทีบ่า้นพกัของตนเอง เนื่องจากเกรงวา่ผูป้กครองจะ

ไม่เหน็ดว้ยกบัการสบู รวมทัง้การไดอ้อกไปตามรา้นสุรายงัไดม้โีอกาสดื่มไปดว้ยมากกวา่ 
 

K และ L นิยมสบูทีบ่า้นพกัหรอืหอ้งเพื่อน เพราะเพื่อนมอุีปกรณ์ครบ และการสบูที่
บา้นพกัสะดวกกวา่ ตรงทีป่ระหยดักวา่ พาเพื่อนมาหลายคนกไ็ด ้และตัง้วงสบูดว้ยกนัได ้

 
ข้อสรปุในดา้นสถานทีส่บู พบวา่ การสบูในสถานทีส่่วนตวั /ทีพ่กัอาศยัส่วนตวั เป็นที่

นิยมในการสบูมากทีสุ่ด เนื่องจาก ประหยดักวา่การไปสบูทีร่า้นสุรา สะดวกกวา่ ตัง้วงไดห้ลาย
คนมากกวา่ เ ลอืกตวัยาเองไดต้ามกลิน่รสทีช่อบ และสามารถผสมสารเสพตดิอยา่งอื่นได ้ส่วน
การไปสบูทีร่า้นสุรานัน้ ผูส้บูมวีตัถุประสงคอ์ื่นเพิม่เตมิคอื ตอ้งการดื่มสุรามากกวา่จะไปสบูบารา
กู่อยา่งเดยีว 
 
ปัจจยัในการกระตุ้นให้สบูบารากู่ 
 

X ระบุวา่ ปจัจยัในการกระตุน้ใหส้บูบารากู่คอื  เพื่อน สิง่แวดลอ้มของตนเอง คอืสงัคม
และวถิชีวีติของวยัรุ่นระดบัอุดมศกึษาในปจัจุบนัทีไ่ดพ้บเจอเพื่อนมากและมพีฤตกิรรมการไป
เทีย่วสถานบนัเทงิเป็นกลุ่มๆรวมทัง้การไดพ้บเจอเพื่อนวยัเดยีวกนักลุ่มใหม่ทีส่ถานบนัเทงิ ทาํ
ใหไ้ดพ้บเจอพฤตกิรรมทีแ่ปลกใหม่ เช่น การเสพสารเสพ ตดิประเภทใหม่ๆ (ไดล้องกญัชาเมื่อ
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เรยีนชัน้ปีที ่ 1) การไดพ้บเจอเพื่อนกลุ่มใหม่ๆกช็่วยกนัชกัชวนใหไ้ปพบเจอสถานทีเ่ทีย่วใหม่ๆ
และสารเสพตดิอื่นๆอกี 
 

Y ระบุวา่ ปจัจยัในการกระตุน้ใหส้บูบารากู่คอื การไปเทีย่วสถานบนัเทงิและรา้นสุรา ยิง่
ไปเทีย่วกย็ิง่สบูมากขึน้ รวมทั ้ งบุหรีด่ว้ย และการอยูก่บัเพื่อนกเ็ป็นอกีปจัจยัหนึ่งทีก่ระตุน้การ
สบูบารากู่เพราะเพื่อนจะชกัชวนกนัสบูและเพื่อนมกัจะมอุีปกรณ์เกบ็ไวท้ีห่อ้ง ทาํใหก้ารอยูก่บั
เพื่อนเป็นการเร่งใหส้บูบ่อยขึน้และมากขึน้ 
 

Z ระบุวา่ ปจัจยัในการกระตุน้ใหส้บูบารากู่คอื ความเชื่อเรื่องการลา้งพษิของบารากู่ทีว่า่
บารากู่ฟอกปอดไดแ้ละทาํใหร้่างกายสดชื่น โดยไดย้นิมาจากเพื่อนเล่าใหฟ้งั รวมทัง้ไดย้นิไดฟ้งั
ขอ้มลูจากเพื่อนทีบ่อกวา่ สบูบารากู่ดกีวา่สบูบุหรีเ่พราะไม่มโีทษ เนื่องจากบารากู่ทาํจากผลไม ้
ไม่เหมน็เหมอืนบุหรีแ่ละไม่อนัตรายเหมอืนบุหรี ่ขอ้มลูทัง้หมดไดย้นิมาจากเพื่อน 
 

J ระบุวา่ ปจัจยัในการกระตุน้ใหส้บูบารากู่คอื วฒันธรรมมุสลมิและความเคยชนิของ
ตนเองทีเ่ป็นชาวมุสลมิและอยูอ่าศยัในกลุ่มของชาวมุสลมิทีทุ่กรายสบูบารากู่ รวมทัง้ใน
ครอบครวัของตนเองดว้ยและครอบครวัเอือ้เฟ้ือใหส้บูบารากู่ โดยครอบครวัและผูใ้ห ญ่ในละแวก
บา้นมองวา่ การสบูบารากู่เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมมุสลมิ 
 

Q และ W ปจัจยัในการกระตุน้ใหส้บูบารากู่คอื ความหอมทีส่รา้งความเพลดิเพลนิใน
การสบู ทีพ่บวา่ สบูบารากู่แลว้รูส้กึเบาสบายกวา่การสบูสารประเภทอื่น  
 

H, I, L ปจัจยัในการกระตุน้ใหส้บูบารากู่คอื การไปเทีย่วสถานบนัเทงิ ถ้าไปเทีย่วหรอื
พบเหน็การสบู ณ สถานบนัเทงิ จะรูส้กึอยากสบู 
 

K และ L ปจัจยัในการกระตุน้ใหส้บูบารากู่คอื การอยูใ่นกลุ่มเพื่อน เพราะเพื่อนจะชวน
หรอืชวนเพื่อนตัง้วงสบูเสมอ และรองลงมาคอื การไปรา้นสุราทีม่บีารากู่ ซึง่ถ้าพบวา่ มบีารากู่ก็
จะตอ้งสัง่มาสบูเพื่อเสรมิการดื่มสุราเสมอ 

 
ข้อสรปุ ปจัจยักระตุน้ในการสบูคอื 1) การมเีพื่อนหรอืการอยูใ่นกลุ่มเพื่อนทีส่บู 2) การ

ไปรา้นสุราทีม่บีรกิารบารากู่ และ 3) ความเชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่ 
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ความรู้สึก/ทศันคติปัจจบุนัท่ีมีต่อบารากู่ 
 

X และ Y มองบารากู่ในทศันคตบิวก โดยคดิวา่ การสบูบารากู่เป็นสิง่สรา้งภาพพจน์ให้
ตนเองเวลาสบู เพราะบารากู่มรีาคาแพงกวา่บุหรี ่การสัง่บารากู่มาสบูจงึมภีาพพจน์ดวีา่เป็นคน
มเีงนิ ดเูป็น “คนไฮโซ” ซึง่ X อธบิายวา่ “สบูแลว้ดหูรเูรดิไอโซ” และคดิวา่ บารากู่เป็นสิง่จาํเป็น
สาํหรบัสงัคมของตนเองทีเ่พื่อนมคีวามสาํคญักบัการอยูก่นัเป็นกลุ่ม เพราะบารากู่เป็นสิง่สรา้ง
ความสมัพนัธใ์นกลุ่ม เป็นเครื่องกระชบัมติร “บารากู่ใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นแบบรูส้กึสนิท
สนมใกลช้ดิกนัมากขึน้” X อธบิาย 
 

Z มองบารากู่ในทศันคตบิวก คดิวา่บารากู่เป็นสิง่ “จาํเป็น” สาํหรบัตน “บารากู่เป็น
ความจาํเป็นนะ” Z อธบิาย เนื่องจากหากอยูค่นเดยีว การสบูบารากู่จะเป็นความจาํเป็นอยา่ง
มากเพราะจะทาํใหต้นเองมกีจิกรรมใหท้าํ รวมทัง้การไปดื่มสุราหรอืการอยูใ่นวงสุรา การสบูบา
รากู่กเ็ป็นความจาํเป็นเช่นกนัทีท่าํใหทุ้กคนในวงดื่มมกีจิกรรมทาํเพิม่ขึน้ รวมทัง้ Z มองวา่ บารา
กู่เป็นแฟชัน่ เพื่อนคนไหนมบีารากู่เกบ็ไวท้ีห่อ้งกจ็ะนบัวา่ดดู ีทนัสมยั และการทีเ่พื่อนรายใด
รายหนึ่งมอุีปกรณ์บารากู่เกบ็ไวท้ีห่อ้งกจ็ะทาํใหเ้พื่อนรายอื่นๆสนุกสนานเพลดิเพลนิไปดว้ย
เพราะจะไดส้บูดว้ยกนั Z บอกวา่ เพื่อนคนไหนมบีารากู่ทีห่อ้งกจ็ะนดักนัไปทีห่้ องของเพื่อนคน
นัน้ๆเสมอ “ใครม ี(บารากู่) กแ็บบโอเคๆไง เฮย้ เดีย๋วไปหอ้งนี้แบบมบีารากู่ดว้ย”  

 
J มทีศันคตต่ิอบารากู่ในแง่บวกสามประการคอื 1) บารากู่มกีลิน่หอม สบูแลว้รูส้กึด ี 2) 

บารากู่เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมมุสลมิของตนเอง ผูใ้หญ่ไม่หา้มปรามและเอือ้อาํนวยใหส้บู 3) 
บารากู่มปีระโยชน์ตรงทีใ่ชส้าํหรบัรบัรองแขกเหรื่อและใชใ้นวงสนทนาสงัสรรค ์ทาํใหเ้พลดิเพลนิ 
“สบูแลว้มนัรูส้กึด ีสบูแลว้คุยกบัเพือ่นฝงูได้ ” รวมทัง้การทีต่นเองรูจ้กับารากู่ด ีทาํใหเ้ป็นคนเด่น
ในกลุ่มเพื่อนทีไ่ม่รูจ้กั สามารถนําประสบการณ์ไปพดูใหเ้พื่อนฟงัไดแ้ล ะทาํใหเ้พื่อนทีไ่ม่รูจ้กับา
รากู่ประทบัใจได ้ 
 

Q และ W มทีศันคตต่ิอบารากู่ในแง่บวก 3 ประการคอื 1) บารากู่มกีลิน่หอม 2) สบูแลว้
รูส้กึเบาสบาย สรา้งบรรยากาศผ่อนคลายได ้3) เมื่อเปรยีบเทยีบกบั club drug ประเภทอื่นๆที่
เคยไดล้องมาแลว้นัน้ บารากู่ดทีีสุ่ด ตรงทีเ่ชื่ อวา่มพีษิภยัและโทษน้อยทีสุ่ด มผีลกระทบต่อ
ร่างกายน้อยทีสุ่ด  
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H, I, L มทีศันคตต่ิอบารากู่ในแง่บวกคอื บารากู่ไม่มพีษิภยัหรอืถ้าม ีกน้็อยมาก เมื่อ
เทยีบกบับุหรีห่รอืสุรา การสบูบารากู่คอืการผ่อนคลาย สรา้งบรรยากาศมากกวา่ ไม่ใช่การเสพ
ตดิเหมอืนบุหรี ่
 

K และ L มทีศันคตต่ิอบารากู่ในแง่บวก คอื ดกีวา่บุหรี ่ไม่เสพตดิ  ไม่ผดิกฎหมาย ไม่ใช่
สารเสพตดิแต่มปีระโยชน์บา้ง คอื สบูแลว้ช่วยขยายปอดในขณะสบู เป็นสมุนไพร เป็น
วฒันธรรมของอนิเดยี และเพื่อการสงัสรรคแ์บบสภากาแฟ  เพื่อการสนัทนาการในกลุ่มเพื่อน 
และบารากู่ไม่มพีษิภยัอะไร  ทศันคตดิงักล่าวไดม้าจากการเชื่อเพื่อน  

 
“มนัไม่เสพตดิ ไม่ไดเ้ป็นอะไรเลย แต่มนัช่วยบรหิารปอดมากกวา่  ไม่มโีทษ

อะไร ถา้เป็นกญัชาสผิดิแน่  เพือ่นบอก เพือ่นบอกวา่มนัเป็นของพวกแขก พวก
แขกเขาสบูกนัมาเป็นสบิๆปีแลว้ และเขากไ็ม่เป็นอะไรดว้ย เรากเ็คยไดย้นิ
เหมอืนกนัวา่พวกอนิเดยีเขานิยมสบูมานานแลว้”    
“มนัเป็นวฒันธรรมอนิเดยีทีเ่ก่าแก่นะ เราเคยไดย้นิวา่มนัเป็นประเพณีของเขา

เลย พวกแขกเวลาเขาจะตัง้วงคุยกนัเขากจ็ะเอามาสบูไปคุยไปแบบเหมอืน
นัง่รา้นกาแฟน่ะ จบิกาแฟไปคุยไป บารากู่กแ็บบนี้ ไม่มขีอ้เสยีอะไรนะเท่าทีรู่”้  

 
 ส่วนเรื่องการแพร่หลายของบารากู่ในอนาคตนัน้ X Y Z คดิวา่ บารากู่แพร่ต่อไปใน
อนาคตไดอ้ยา่งแน่นอน เพราะขณะนี้ บารากู่กแ็พร่อยูใ่นกลุ่มวยัรุ่นอยูแ่ลว้และทัง้สามเชื่อวา่ 
แมแ้ต่เดก็มธัยมกร็ูจ้กัและสบูบารากู่ “เขารูจ้กับารากู่กนัตัง้แต่มอปลายแลว้” X อธบิาย  ทัง้สาม
เชื่อวา่ ถ้าร ั ฐเขา้มาควบคุมบารากู่เหมอืนบุหรีห่รอืประกาศวา่บารากู่ผดิกฎหมาย หา้มสบู หา้ม
จาํหน่าย ยิง่จะทาํใหว้ยัรุ่นหนัมาแสวงหาบารากู่มากขึน้ เหมอืนการหา้มเสพยาเสพตดิหรอืสาร
เสพตดิประเภทอื่นๆทีย่ ิง่มกีารหา้ม วยัรุ่นกจ็ะยิง่เสาะหา เพราะจะทาํใหบ้ารากู่มคีุณค่าในความ
ทา้ทายมากขึน้  
 

“ถา้บารากู่มนัหายากนะ นัน่แหละมนัจะมคี่ามากขึน้ ยิง่ไปบบีมนัเท่าไหร่นะ มนั
กจ็ะยิง่น่าลอง มนัจะยิง่แรงขึน้เรือ่ยๆ ถา้ลองไปออกกฎหมายบบีมนัส ิมนัจะมี
ค่าน่าคน้หามากขึน้” Y อธบิาย  

 
ในทศันคตขิองทัง้สาม หากรฐับบีบงัคบัแหล่งจาํหน่ายบารากู่หรอืหา้มจาํหน่าย ทั ้ งสาม

เชื่อวา่ จะไม่ไดผ้ล เนื่องจาก หากลกูคา้ตอ้งการ รา้นหรอืแหล่งจาํหน่ายกจ็ะตอ้งเสาะหามา
บรกิารลกูคา้จนได ้โดยเฉพาะธุรกจิรา้นสุราทีอ่ยูไ่ดด้ว้ยความตอ้งการของลกูคา้วยัรุ่น  “ถา้ไม่ให้
ขาย มนักม็แีหล่ง เขา (รา้น) กต็อ้งทาํ เขากต็อ้งเอาเขา้มาได้ ” X อธบิาย หรอืหากรฐัเขา้มาใช้
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มาตรการควบคุมบารากู่เหมอืนการควบคุมบุหรี ่เช่น การหา้มสบูในสถานบรกิารทีม่ี
เครื่องปรบัอากาศ ทัง้สามมทีศันคตวิา่ มาตรการควบคุมจะไม่เป็นผล และผูส้บูกจ็ะไม่เดอืดรอ้น
จากการทีบ่ารากู่ถูกควบคุม เนื่องจากความเป็นจรงิคอื รา้นสุราจะตอ้งพยายามหามาจาํหน่าย
และใหบ้รกิารแก่ลกูคา้จนไดโ้ดยจะใชว้ธิ ี “ใตด้นิ” ต่างๆนานา “ไม่รูส้กึอะไรถา้บารากู่จะถกู
ควบคุม คอืถา้รา้นเขาอยากขาย เขากไ็ปหามาขายใหเ้ราเอง ” Y อธบิาย ในส่วนมาตรการดา้น
ราคา ทัง้สามเชื่อวา่ ราคาจะไม่มผีลต่อผูส้บู โดยยกตวัอยา่งเรื่องบุหรี ่การขึน้ราคาบุหรีก่ไ็ม่ ได้
ทาํใหว้ยัรุ่นสบูน้อยลง บารากู่กเ็ช่นกนั การขึน้ราคาจะไม่มผีลต่อกลุ่มลกูคา้วยัรุ่นเพราะเป็นกลุ่ม
ทีม่กีาํลงัซือ้สงูอยูแ่ลว้ แต่ทัง้สามมทีศันคตวิา่ ควรอนุญาตใหจ้าํหน่ายบารากู่โดยเสร ีเหตุผลของ
ทัง้สามคอื การสบูบารากู่หรอืการสบูบุหรีเ่ป็นสทิธสิ่วนบุคคล ไม่ควรห้ าม และอกีประการหนึ่ง 
บารากู่และบุหรีเ่ป็นกจิกรรมคลายเครยีด ไม่ควรมกีารหา้ม “ควรอนุญาตใหข้าย เพราะวา่เป็น
สทิธสิ่วนบุคคลนะ คนมสีทิธิเ์ลอืก” ทัง้สามใหเ้หตุผล รวมทัง้เหตุผลทีท่ ัง้สามมองวา่ บารากู่ไม่ได้
มโีทษหรอือนัตรายรา้ยแรง กลบัมคีุณค่าทางจติใจคอื คลายเครยีด  รฐักลบัควรอนุญาตใหส้บู
มากกวา่ “ควรอนุญาตนะ คอืถา้มนัดดูแลว้มนัไม่ทาํใหเ้มาหรอืเป็นอะไรไป กค็วรนะ กเ็พราะมนั
ดดูเพือ่แกเ้บือ่” Z อธบิาย นอกจากนี้ ท ัง้สามมองวา่ บารากู่แพร่หลายมากและแพร่ในวงกวา้งไป
จนถงึเดก็มธัยม ถ้ารฐัออกมาตรการบงัคบัใดๆกบับารากู่ เช่น หา้มจาํหน่าย หา้มใหบ้รกิาร หา้ม
สบู ฯลฯ ผูส้บูทีเ่ป็นเดก็และวยัรุ่นจะยิง่ต่อตา้นและจะมปีฏกิริยิาตอบกลบัดว้ยการยิง่แสวงหามา
สบูใหไ้ด ้ 

 
“เพราะวา่ตอนนี้มนั (บารากู่) แบบวา่มเีกลือ่นมากมนัแพร่กระจายไปแลว้ ตอนนี้
เขากร็ูจ้กักนัตัง้แต่ม.ปลายแลว้ ถา้ลองไปออกกฎหมายบงัคบัมนัส ิมนัจะยิง่น่า
คน้หามากขึน้”   

 
ส่วนกรณีของ J นัน้ พบวา่ การแพร่ของบารากู่เป็นไปตามที่ X Y Z กล่าวมาแต่ขา้งตน้

วา่ บารากู่แพร่หลายในกลุ่มเดก็มธัยม เช่น กลุ่มวยัรุ่นระดบัเดยีวกบั J เป็นตน้ คอื กลุ่มอาย ุ13-
15 ปีขึน้ไปทีรู่จ้กับารากู่กนัตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาและมพีฤตกิรรมการลองสบูกนัตัง้แต่ช่วงอายุ
ประมาณ 14-15 ปี พบวา่ กลุ่มเพื่อนของ  J สบูบารากู่กนัตัง้แต่ตอนทีศ่กึษาอยูช่ ัน้มธัยมปีที ่ 3 
มาแลว้ และสามารถไปสบูไดใ้นรา้นเหลา้ป ัน่แถวมหาวทิยาลยั A หรอืสามารถซือ้ตวัยามาสบูเอง
ไดเ้ช่นกนัโดยสามารถซือ้ไดท้ีร่า้นแถวมหาวทิยาลยั A เช่นกนั ซึง่ J และเพื่อนบอกวา่ ตนเองก็
เคยไปสบูและซือ้ตวัยาจากรา้นแถบนี้ไดต้ัง้แต่ก่อนอาย ุ 15 แลว้ โดยการไปซือ้นัน้ กลุ่มตนเอง
จะไม่ใส่ชุดนกัเรยีนมธัยมไปเพราะรา้นจะไม่ขายให ้แต่ถ้าไม่ใส่ชุดนกัเรยีนไป รา้นกจ็ะขายให้
และอนุญาตใหเ้ขา้ไปใชบ้รกิารสบูและดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นรา้นได ้ส่วนการสบูทีบ่า้นนัน้ ก็
สามารถซือ้ยาจากรา้นแถบนี้ไดเ้ช่นกนั โดยตอนมาซือ้กต็อ้งไม่ใส่ชุดนกัเรยีนมาเช่นกนัหรอืวาน
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ผูท้ีอ่ายมุากกวา่มาซือ้ให ้ส่วนตวัเตานัน้ กลุ่มของ J สามารถดดัแปลงเองได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
ซือ้อุปกรณ์ครบชุด เนื่อง จากมเีงนิน้อย ไม่เหมอืนกลุ่มนกัศกึษามหาวทิยาลยั  J เล่าวา่ กลุ่ม
ของตนเองสามารถดดัแปลงขวดประเภทอื่นๆมาเป็นเตาสบูบารากู่ไดแ้ละสามารถใชง้านไดจ้รงิ 
ส่วนถ่านเฉพาะสาํหรบับารากู่นัน้ กด็ดัแปลงใชถ่้านหุงขา้วมาเผาตวัยาแทน ซึง่พบวา่ใชง้านได ้
แต่ไม่ดเีท่าถ่านบารากู่   J บอกวา่ บารากู่ไม่น่าจะผดิกฎหมายอะไร เพราะเป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมมุสลมิ และไม่ควรหา้มการจาํหน่าย เพราะไม่ผดิกฎหมายและขดัต่อวฒันธรรมมุสลมิ
ดว้ยเช่นกนั ในกรณีทีบ่ารากู่จะผดิกฎหมายไดน้ัน้ J คดิวา่ น่าจะเกดิจากการทีนํ่าสารเสพตดิที่
ผดิกฎหมายมาใส่มากกวา่ เช่น การใส่กญัชา แต่บารากู่อยา่งเดยีวไม่ผดิกฎหมายอะไร  J ทราบ
เพยีงวา่ การสบูบุหรีใ่นทีส่าธารณะผดิกฎหมายเท่านัน้ส่วนการซือ้บุหรีโ่ดยเยาวชนนัน้ไม่ผดิ
กฎหมายเพราะตนเองและเพื่อนสามารถซือ้ไดทุ้กทีย่กเวน้รา้นสะดวกซือ้สมยัใหม ่ นอกนัน้
สามารถซือ้ไดห้มด แมก้ระทัง่รา้นคา้หน้ าโรงเรยีน ตนเองกส็ามารถซือ้บุหรีไ่ด ้ส่วนการหา้ม
จาํหน่ายบารากู่นัน้ J เชื่อวา่ กเ็หมอืนบุหรี ่คอื ถ้ามกีารหา้มขึน้มา กจ็ะมผีูนํ้ามาลกัลอบขายจน
ได ้แต่ราคาอาจแพงขึน้และถ้าภาครฐัจะเขา้มาควบคุมจรงิๆ ควรจะควบคุมในการหา้มจาํหน่าย
แก่เดก็ๆมากกวา่ ส่วนการอนุญาตสถานที่ สบูนัน้ J คดิวา่ควรยกเวน้สถานทีข่องมุสลมิ เช่น 
สุเหร่า เพราะเป็นการขดักบัประเพณีของมุสลมิและการหา้มจาํหน่ายนัน้กข็ดักบัประเพณีของ
มุสลมิเช่นกนั  

 
“ถงึจะหา้มขายกย็งัหาซื้อได ้เพราะมนัเป็นประเพณีอสิลาม มนัหา้มสบูไม่ได้
หรอก หา้มยาก เพราะมนัเป็นประเพณีของเขาเอง ถา้หา้มกต็อ้งลกัลอบเอาเขา้
มาได”้ 

 
ข้อสรปุ ทุกรายมทีศันคตบิวกต่อบารากู่ คอื 1) บารากู่คอืความสนุกสนานอยา่งหนึ่ง 2) 

บารากู่ไม่มโีทษ ไม่มพีษิภยั 3) บารากู่มไีวเ้พื่อการสงัสรรคส์นทนาใหอ้อกรสชาต ิเหมอืนการคุย
กนัในสภากาแฟ 4) บารากู่เป็นวฒันธรรมเก่าแก่ ไม่มอีนัตร าย  ในดา้นการหา้มจาํหน่ายหรอื
การควบคุมบารากู่นัน้  ทุกรายมคีวามเหน็คา้น คดิวา่ ไม่ควรมกีารควบคุมบารากู่เนื่องจากบารา
กู่ไม่ใช่สารเสพตดิทีค่วรควบคุม หรอืหากมกีารควบคุมจรงิ ผูค้า้กจ็ะลกัลอบนําเขา้มาจาํหน่าย
ในทางใดทางหนึ่ง 
 
แหล่งจ าหน่ายและการบริการบารากู่/การผสมสารอ่ืนในบารากู่ 
 

แหล่งสบูบารากู่ที ่X Y และ Z เคยไปใชบ้รกิาร แบ่งไดเ้ป็น 3 แหล่งคอื 1) รา้นใหบ้รกิาร
สบูบารากู่โดยเฉพาะ มรีา้นแบบนี้ทีส่ยามสแควร ์ตรอกขา้วสาร  ยา่น RCA  2) รา้นสุรารอบ
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สถานศกึษา  และ 3) หอ้งพกัส่วนตวั (หอนอก) ซึง่เป็นการหาซือ้อุปกรณ์การสบูมาสบูกนัเองใน
กลุ่มเพื่อน X Y และ Z บอกวา่ เคยไดท้ราบวา่ มบีารากู่แบบเดลเิวอรี ่และไดร้บัใบปลวิ รวมทัง้
ไดย้นิเพื่อนๆพดูถงึ แต่ทัง้สามไม่เคยสัง่มาเนื่องจากเพื่อนมอุีปกรณ์อยูแ่ลว้ ในใบปลวินัน้จะระบุ
วา่ “ชชิาบารากู่”  รา้นสุราทีเ่คยไปสบูบารากู่บ่อยทีสุ่ดคอื รา้น ”บา้นxx” ยา่นสถานศกึษา A เป็น
รา้นทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยั A ไปเทีย่วมากทีสุ่ดและชื่อดงัทีสุ่ดในยา่นนี้เนื่องจากนกัศกึษารุ่นพี่
ในมหาวทิยาลยั A เป็นเจา้ของ ส่วนรา้นอื่นๆในยา่นสถานศกึษา A คอื รา้น “ภxูx” ซึง่อยูห่่าง
จากมหาวทิยาลยั A ไม่ถงึ 500 เมตรตามทีก่ฎหมายกาํหนดรวมทัง้ยงัเปิดใหบ้รกิารตอน
กลางวนัอกีดว้ย รา้น “มาลอxxx”  รา้น “หน่อxx”  ส่วนรา้นในยา่นสถานศกึษา B คอื รา้น “กระ
xxx”   รา้น “กํ้าxx”  ราคาบารากู่ในรา้นยา่นนี้คอืประมาณ 250-300 บาท การสบูหนึ่งเตาคอืสบู
ไดป้ระมาณ 5-7 คน ถ้าสบู 7 คนจะสบูไดป้ระมาณ 1 ชัว่โมง ส ถานบนัเทงิชื่อดงัในตวัเมอืงที่
เคยไปสบูคอื รา้น “เฟx” ทีต่รงขา้มตลาดอตก. และรา้นประเภทผบัในยา่นสลีมซอยสอง รวมทัง้
รา้นประเภทผบัในยา่นรชัดาซอยแปด 

 
ค่าใชจ้่ายในการสบู (ทีร่า้นสุรา) นัน้มรีาคาทีต่่างกนัในแต่ละรา้น รา้นในตวัเมอืงยา่น  

RCA จะมรีาคาแพงคอื 500 บาทขึน้ไป รา้นทัว่ๆไปราคาจะอยูท่ ี ่ 300 บาทขึน้ไป ส่วนรา้นสุรา
ขนาดเลก็ยา่นสถานศกึษาชานเมอืง เช่น มหาวทิยาลยั A B ราคาอยูท่ ี ่200-350 บาท ส่วนการ
ใหบ้รกิารนัน้คลา้ยกนัทุกรา้นคอื ลกูคา้ทีส่ ัง่บารากู่จะเป็นผูเ้ลอืกรสของบารากู่เอง โดยรา้น
จะแจง้วา่มรีสชาตอิะไรใหบ้รกิารบา้ง รวมทัง้มรีายการบารากู่อยูใ่นเมนูอาหาร /เครื่องดื่มของทาง
รา้น  

 
ส่วนการผสมสารอื่นลงไปนัน้ รา้นจะไม่รบัทาํให ้แต่การผสมสารอื่นนัน้จะเป็นกลุ่มผูส้บู

ทีส่บูเองทีห่อ้งพกัส่วนตวัมากกวา่ เพราะเป็นการสบูในหอ้งส่วนตวั อยา่งไรกต็าม ถงึจะเป็นการ
สัง่มาสบูทีร่า้น ผู้ สบูบางกลุ่มกจ็ะมกีารดดัแปลงสารของเหลวในหมอ้สบูเพื่อสรา้งรสชาตใินการ
สบูเพิม่ขึน้ถงึแมว้า่รา้นจะไม่รบัทาํใหก้ต็าม Y เล่าวา่ ถ้าไปสบูทีร่า้นและตอ้งการดดัแปลง จะทาํ
กนัเอง ถอืวา่ตนเองจ่ายค่าสบูไปแลว้ จะผสมอะไรกไ็ด ้ถ้าสบูทีร่า้น กลุ่มของตนเองจะเปลีย่นน้ํา
ในหมอ้สบูดา้นล่าง โดยเปลีย่นใส่ของเหลวประเภทอื่นแทน เช่น สุรา โซดา น้ําแขง็ น้ําอดัลมทีม่ี
รสซ่า เช่น โคก้ ลงไปเพื่อสรา้งรสชาตทิีแ่ปลกใหม่ขึน้ ส่วนการผสมสารเสพตดินัน้ ผูส้บูส่วน
ใหญ่จะไปผสมในการสบูทีห่อ้งพกัส่วนตวัมากกวา่ Z เคยทาํการผสมสารเสพตดิประเภทอื่นลง
ไปในบารากู่ โดยสบูทีห่อ้งส่วนตวัหรอืหอ้งเพื่อน สารทีเ่คยผสมลงไปในบารากู่คอื กญัชา มวีธิี
ผสมคอื นํากญัชามาโรยลงดา้นบนของถ่าน ในเตาสบูบารากู่ พอกญัชาเริม่ไดร้บัความรอ้นจาก
ถ่านบารากู่จงึรบีสบูจากหมอ้ ความรูส้กึในการสบูแบบผสมสารเสพตดิอื่นคอื ความสนุกทีม่าก
ขึน้ 
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Z มเีตาส่วนตวัเนื่องจากชอบสบูและสบูบ่อย จงึซือ้ไวส้่วนตวั โดยซือ้เตาขนาดเลก็ 

ราคา 500 บาท โดยซือ้ไดท้ีห่า้งเซีXXรงัสติ ซึง่ Z บอกวา่ ราคานี้ไม่แพงมาก นอกจากเตาแลว้ 
กซ็ือ้ตวัยาไวส้บูเองโดยซือ้ทีแ่ถวหา้งเซXีXเช่นเดมิ โดยซือ้ตวัยาขนาดซองเลก็ซึง่ราคาไม่แพง  
ประมาณ 100-150 บาท ถ้าซองใหญ่นัน้ Z บอกวา่ราคาแพงเนื่องจากผูข้ายบอกวา่ ทีร่าคาแพง
เนื่องจากมหีวัเชือ้ตวัยามาก ราคาของยาขึน้อยูก่บัหวัเชือ้ทีใ่ส่วา่จะใส่มากหรอืน้อย 

 
J สามารถซือ้ตวัยาไดห้ลายที ่ท ัง้แถวบา้นตนเองและแถวรา้นสุราแถบมหาวทิยาลยั A 

และในซอยวเิชXีX ซึง่อยูด่า้นขา้งมหาวทิยาลยั A ซึง่เป็นซอยทีม่หีอพกัตลอดทัง้ซอย   J มเีตา
ทีบ่า้นและทราบราคาอุปกรณ์บารากู่ดวีา่ เตามหีลายราคา ทัง้ราคาถูกและแพงขึน้อยูก่บัตวัเตา 
ราคาตัง้แต่ 200 บาทถงึ 3000 บาท ส่วนตวัยากม็หีลายราคาเช่นกนั ตกกล่องหนึ่งประมาณ 
100 บาทขึน้ไปจนถงึ 300 บาท ส่วนแห ล่งขายอุปกรณ์บารากู่ที ่ J รูจ้กัและพบเหน็คอื ตาม
แหล่งเดนิเทีย่วและชอปป้ิงของวยัรุ่นคอื ตลาดนดัสะพานพุทธ ซึง่เป็นตลาดนดัตอนก ลางคนื 
ตลาดนดัจตุจกัร และตลาดแผงลอย ทีห่า้งสรรพสนิคา้ฟิวเจXXXX รงัสติ ซึง่ J และกลุ่มเพื่อน
พบวา่ มบุีหรีช่รูสขายดว้ยทีต่ลาด หน้าหา้งฟิวเจXXXX หรอืรา้นทีใ่หบ้รกิารสบูในรา้นกค็อืรา้น
เหลา้ป ัน่ซึง่เป็นรา้นสุราประเภททีว่ยัรุ่นอายตุํ่ากวา่ 18 ปีสามารถเขา้ได ้ซึง่ J บอกวา่ รา้นเหลา้
ป ัน่แถวบา้นตนเองและบา้นเพื่อนๆ กม็ใีหส้บู  ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นรา้นเหลา้ป ัน่ในแถบปรมิณฑล 
เช่น รา้นเหลา้ป ัน่แถบธญับุร ีแถบลาดหลุมแกว้ ลาํลกูกา ปทุมธานี เป็นตน้  ถ้าไม่ซือ้ตวัเตา ก็
สามารถดดัแปลงจากขวดเองได ้ส่วนการผสมสารอื่นๆนัน้ J และเพื่อนเคยผสมน้ํามะนาวและ
ลกูอมทีใ่หร้สซ่า เช่น ลกูอมฮออล ์เขา้ไป เพื่อใหซ้่าขึน้ แต่การผสมกญัชานัน้ยงัไม่เคยผสม 
 

Q และ W ซือ้ตวัยาทีต่ลาดหว้ยขวาง ซึง่มรีา้นประจาํอยูท่ ีน่ัน่ ส่วนอุปกรณ์ทัง้หมด ซือ้ที่
ตลาดหว้ยขวางเช่นกนั ตวัยาราคาทีซ่ือ้คอืกล่องละ 600 บาท ถ่านกล่องละ 150 บาทม ี36 กอ้น 
ส่วนเตากซ็ือ้มาจากตลาดหว้ยขวางเช่นกนัในราคาเตาละ 1,600 บาท เป็นเตาสงูขนาดกลาง 
ส่วนการผสมสารอื่นนัน้เคยผสมกญัชาลงไปในบารากู่ แต่พบวา่ เตาบารากู่ใชส้บูกญัชาไดย้าก 
จงึไม่นิยมผสมกญัชาลงไปอกี “เคยเอาไปดดูกญัชา แต่มนัดดูไม่ขึน้ เตาบารากู่มนัไม่ได้
ออกแบบมาเพือ่ใชส้บูกญัชา เสยีของเปล่าๆ” 
 

K และ L ทราบวา่ตวัยามขีายทีห่น้าหา้งเซXีX และ K เคยผสม “แคบเบจ” หรอืกญัชา
ปน่ทีผ่ลติขึน้มาสาํหรบับารากู่โดยเฉพาะ ลงไปในบารากู่ดว้ย โดยแคบเบจนี้ K ซือ้ไดท้ีห่น้าหา้ง
เซXีX เช่นกนั ในราคาซองละ 100 บาท  
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“เคยผสมแคบเบจลงไปในยามนันะ มนัเป็นกญัชาแบบนึงนีแ่หละ แต่ไม่ใช่แบบ
ทีเ่ขาเอามาดดูกญัชากนั เพราะแคบเบจอนันี้มนัเป็นใบกญัชาทีป่น่ๆดดูแลว้กด็ี
เหมอืนกนั”   

 
 ข้อสรปุ แหล่งจาํหน่ายบารากู่แบ่งเป็น 1) รา้นสุรา 2) ตลาดนดั 3) แหล่งชอปป้ิงที่
วยัรุ่นนิยมและใกลส้ถานศกึษา 4) บา้นพกัอาศยัใกลส้ถานศกึษา โดยทาํการลอบจาํหน่าย 5) เด
ลเิวอรี ่การผสมสารอื่นนัน้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมพีฤตกิรรมเสพกญัชาพรอ้มบารากู่ เพื่อ
เพิม่ความสนุกสนานในการสบูมากขึน้ และอุปกรณ์สบูบารากู่และเสพกญัชามคีวามคลา้ยกนั 
 
ผลกระทบจากการสบูบารากู่ 
 

X Y และ Z ยอมรบัวา่ ผลกระทบจากการสบูบารากู่มผีลกระทบทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ
และสุขภาพ ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิคอื ค่าใชจ้่ายในการสบู เนื่องจากทุกรายยงัตอ้งขอเงนิ
ใชจ้่ายจากผูป้กครอง การสบูบารากู่เป็นกจิกรรมทีม่คี่าใชจ้่ายค่อนขา้งสงูคอื 200 หรอื 250 บาท
ขึน้ไป นอกจากนี้ ท ัง้  X Y และ Z ไม่ไดส้บูบารากู่อยา่งเดยีว แต่ดื่มสุรา สบูบุหรี ่ทาํใหย้ิง่มี
ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 
 

ส่วนผลกระทบทางกายภาพนัน้ X ระบุวา่ สบูครัง้แรกรูส้กึเมาเล็ กน้อย ปวดศรีษะ มี
อาการขา้งเคยีงอื่นๆคอื คอแหง้ แสบคอ แสบตาเนื่องจากควนั อาการแสบคอนัน้ Y ระบุวา่เกดิ
จากถ่านทีใ่ชเ้ผาตวัยานัน้ “แรง” เกนิไป “ถา้ถ่านเยอะเกนิไปจะแสบคอ” รวมทัง้มขี ีเ้ถ้าหลุดเขา้
ไปในปากและลาํคอ (จรงิๆแลว้ เนื่องจากสายสบูไม่สามารถกรองขีเ้ถ้าไวไ้ด)้ ส่วน Y เชื่อวา่ ทีม่ ี
ข ีเ้ถ้าปนมานัน้เนื่องจากน้ําในกะเปาะสบูกรองไวไ้ม่ไดท้ ัง้หมดโดย Y เชื่อวา่ น้ําในหมอ้สบูจะ
เป็นตวักรองสารพษิในบารากู่ไวไ้ด ้ส่วนการสบูครัง้แรกนัน้ไดร้บัผลกระทบทางจติประสาท
มากกวา่คอืรูส้กึมนึ ปวดศรีษะ  Z ระบุวา่ ผลกระทบทางกายภาพคอื แสบคอ แสบตา สาํลกัควนั 
มผีลกระทบทางจติประสาทคอืสบูแลว้รูส้กึง่วง สบูครัง้แรกรูส้กึมนึศรีษะ รูส้กึเมาคลา้ยการเมา
ยา ปวดศรีษะ ตอนนี้ Z ทราบแลว้วา่บารากู่ไม่ดต่ีอสุขภาพ แต่กย็งัไม่ไดเ้ลกิสบู 

 
ส่วนผลกระทบทางสงัคมนัน้ X Y และ Z บอกวา่ ไม่มผีลกระทบทางสงัคมใดๆ เพราะ

กลุม่สงัคมทีต่นเองอยูด่ว้ยคอื กลุ่มเพื่อนนัน้สบูบารากู่กนัทุกคน เป็นกลุ่มทีเ่ทีย่วกนัทุกคน มี
พฤตกิรรมคลา้ยกนั จงึไม่มผีลกระทบต่อใคร 
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ส่วน J นัน้ยงัไม่เคยไดร้บัผลกระทบทางกายภาพทัง้ๆทีส่บูบุหรีทุ่กวนั แต่ยอมรบัวา่
ตนเองตดิบุหรีแ่ลว้ ส่วนการสบูบารากู่แลว้รูส้กึคอแหง้นัน้ J ใชก้ารดื่มน้ําชาประกอบการสบูเขา้
ไปดว้ยเพื่อทาํใหชุ้่มคอ จงึไม่รูส้กึคอแห้ ง ส่วนผลกระทบดา้นอื่นๆนัน้ คอื เป็นเรื่องเงนิมากกวา่
เนื่องจากยงัเป็นนกัเรยีน รายไดไ้ม่มาก ไม่สามารถซือ้บารากู่มาสบูหรอืไปสบูทีร่า้นแบบ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัไม่ไดบ่้อยเท่า 
 

Q และ W ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการสบู เนื่องจากเป็นคนสบูบุหรีอ่ยูแ่ลว้ การสบูบารา
กู่จงึไม่ก่ออาการทางกายภาพใดๆเพราะชนิกบัควนับุหรี ่รวมทัง้เชื่อวา่ จะไม่มผีลกระทบใดๆ
เนื่องจากตวัยาทีต่นเองเลอืกใชเ้ป็นของดมีคีุณภาพ 
 

K และ L ไดร้บัผลกระทบทางกายภาพและทางสงัคมจากบารากู่ ผลทางกายภาพคอื มี
อาการเจบ็คอหลงัการสบูและพบวา่กลิน่ของบารากู่ยงัตดิอยูใ่นโพรงจมกูหลงัการสบูไปนานถงึ 1 
วนั แต่ทัง้สองรายไม่ไดส้นใจกบัอาการเจบ็คอมากนกัเนื่องจากเมื่อสบูไปนานๆแลว้ อาการเจบ็
คอนี้จะหายไปเอง ส่วน L เคยไดร้บัผลกระทบทางสงัคม คอื เคยพกัอยูท่ ีห่อพกันอกสถานศกึษา
และตัง้วงสบูบารากู่ทีห่อ้งพกัของตนเอง เมื่อเจา้ของหอพกัทราบวา่มกีารตัง้วงสบู จงึไดป้ระกาศ
หา้มผูพ้กัอาศยัสบูบารากู่ในหอพกั เนื่องจากเกรงวา่เจา้หน้าทีต่าํรวจจะเขา้มาตรวจจบัถงึใน
หอพกัซึง่จะสรา้งภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดใีหก้บัหอพกั ทาํให ้L ถูกเจา้ของหอพกัต่อวา่ ตนเองรูส้กึเสยี
หน้า และทาํใหต้อ้งเลกิสบูบารากู่ไปประมาณ 2-3 เดอืนจนกวา่จะยา้ยออกจากหอพกัได ้ 
ปจัจุบนั L สบูน้อยลงเนื่องจากกลวัถูกเจา้หน้าทีต่าํรวจจบักุม 

 
ข้อสรปุ ดา้นผลกระทบ แบ่งเป็น 1) ผลกระทบทางกายภาพ คอื อาการระคายเคอืงที่

ระบบทางเดนิหายใจและนยัน์ตา มีอาการปวดศรีษะ 2) ผลกระทบทางจติประสาท คอื มอีาการ
เมายา เคลิม้ มนึ มอีาการคลา้ยการเมาคา้ง 3) ผลกระทบทางเศรษฐกจิ คอื ตอ้งใชจ้่ายสงู
เพิม่ขึน้ 4) ผลกระทบทางสงัคม คอื ถูกต่อตา้นจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ เช่น เจา้ของหอพกั เป็น
ตน้  พบวา่ ในผูท้ ีส่บูบุหรีห่นกันัน้ มคีวาม เคยชนิกบัอาการทางกายภาพและจติประสาท
มากกวา่ จนทาํใหไ้ม่รูส้กึวา่ไดร้บัผลกระทบ  ความเชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่วา่ ยาทีม่คีุณภาพ 
ถ่านทีม่คีุณภาพ จะไม่ทาํใหเ้กดิอาการใดๆ ยงัคงมผีลต่อกลุ่มสบูหนกัทีท่าํใหค้ดิวา่ตนเองไม่ได้
รบัผลกระทบใดๆเนื่องจากใชย้า/ถ่าน คุณภาพดอียูแ่ลว้ 
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ความพร้อมในการเลิกบารากู่ 
 

X Y และ Z คดิวา่เลกิบารากู่ไดเ้พราะคดิวา่ตนเองไม่ตดิ แต่เพยีงแค่เคยคดิวา่อยากเลกิ 
แต่ในความเป็นจรงินัน้ ยงัไม่สามารถเลกิได ้เนื่องจากความเคยชนิในการสบู  X  และ Y เล่าวา่  

 
“เคยคดิทีจ่ะเลกิทุกอยา่ง คอืมนัแบบไม่ไดต้ดิขนาดนัน้ ถา้กลบับา้นกไ็ม่ดดู(บารากู่)  
ไม่มตีงักไ็ม่ดดูกไ็ด ้แต่พอออกมาถงึ(รา้น)กด็ดู ถา้ถามวา่อยากดดูไหม กอ็ยากดดู”  

 
ทัง้สามไม่สามารถเลกิบุหรี/่สุราได ้ที่คดิวา่เลกิไม่ไดเ้นื่องจากบุหรี/่สุราเป็นการเขา้สงัคม 

และยงัไม่พรอ้มทีจ่ะเลกิบารากู่ในขณะนี้ เพราะคดิว่ า การสบูบารากู่ไม่ไดเ้สยีหายอะไรมากนกั
และไม่ไดท้าํใหใ้ครเดอืดรอ้นจากการสบู สงัคมไม่ไดร้งัเกยีจบารากู่เหมอืนการทีส่งัคมรงัเกยีจ
การสบูบุหรีเ่พราะบุหรีน่ัน้เหมน็ แต่บารากู่หอม และกลิน่หอมของบารากู่จะตดิตวัผูส้บูทัง้ทีม่อื
และทีป่าก ซึง่ทัง้ X Y และ Z ไม่คดิวา่สงัคมจะรงัเกยีจ ดงันัน้ การสบูบารากู่จงึดกีวา่การสบูบุหรี ่
จงึยงัไม่คดิจะเลกิ ถงึแมใ้นขณะนี้ Z จะไดร้บัทราบขอ้มลูใหม่วา่ การสบูบารากู่มพีษิภยั แต่ก็
ไม่ไดเ้ลกิสบูหรอืทาํใหเ้ลกิสบูแต่อยา่งใด  นอกจากนี้ การที่ X Y และ Z ยงัไม่คดิจะเลกิบารากู่
เนื่องจากบารากู่ทาํใหต้นเองเขา้สงัคมกบักลุ่มเพื่อนได ้และการทีต่นเองยงัตอ้งอยูก่บักลุ่มเพื่อน 
ยงัตอ้งเทีย่วกลางคนื ยงัตอ้งเขา้วงสุราสงัสรรคก์บัเพื่อน การเลกิสบูบารากู่จงึเป็นเรื่องยาก และ
การไม่สบูบารากู่ในวงสุราคอืการขาดความสนุกเพลดิเพลนิ ขาดกจิกรรมในวงสุรา ถ้าไม่สบูกจ็ะ
ไม่มอีะไรใหท้าํในวงสุรา เป็นความน่าเบื่อ นอกจากนี้ สิง่แวดลอ้มของทัง้สามรายคอื กลุ่มเพื่อน
ทีเ่ทีย่วกลางคนืและเป็นผูส้บู ทาํใหก้ารเลกิสบูนัน้เป็นไปไม่ได ้ Z เล่าวา่  

 
“ทีเ่ลกิไม่ไดเ้พราะเรายงัอยูใ่นที ่ๆ มคีนกนิคนดดู อยา่งเคยไปเทีย่วแบบไม่กนินะ 
มนัไม่สนุก นัง่เบือ่ๆ ถา้อยา่งนี้ไม่ไปดกีวา่”  

 
ซึง่ทัง้สามสรุปวา่ จะไม่ขอเลกิสบูบารากู่ ถ้าทาํได ้จะขอเลกิการดื่มสุรามากกวา่ เหตุผลคอื บา
รากู่มอีนัตรายน้อยกวา่สุรา 
 

J ยอมรบัวา่ตนเองตดิบุหรีเ่พราะตอ้งสบูทุกวนั พ่อแม่เคยดุและบ่นเรื่องการสบูบุหรีแ่ต่
ไม่ต่อวา่เรื่องบารากู่ ซึง่เป็ นเพราะทีบ่า้นเป็นมุสลมิ การสบูบารากู่เป็นทีย่อมรบัวา่เป็นประเพณี
แต่ไม่ยอมรบัเรื่องบุหรี ่แต่ถงึพ่อแม่จะดุด่าเรื่องการสบูบุหรี ่แต่ J กไ็ม่สามารถเลกิสบูได ้ส่วนบา
รากู่นัน้กไ็ม่สามารถเลกิไดเ้ช่นกนั เพราะ  J ถอืวา่เป็นการสบูตามวฒันธรรม และทุกคนกส็บู 
ตนเองกน่็าจะสบูไดเ้ช่นกนัและยงัไม่เหน็เหตุผลทีจ่ะเลกิ และคดิวา่ บุหรีก่บับารากู่นัน้เหมอืนกนั 
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Q และ W ไม่คดิทีจ่ะเลกิสบูบารากู่ เนื่องจากเหน็วา่ไม่มผีลกระทบใดๆต่อตนเอง แต่

เป็นการคลายเครยีดสงัสรรคม์ากกวา่ 
 

รายอื่นๆ ไม่คดิทีจ่ะเลกิบารากู่และเชื่อวา่ไม่เสพตดิ 
 
ข้อสรปุ ในดา้นความพรอ้มในการเลกิบารากู่ ทุกรายไม่คดิจะเลกิ มอีาการเสพตดิบารา

กู่ แต่ไม่รูต้วั และมกีารปฏเิสธความจรงิวา่ตนเองเสพตดิบารากู่   
 
การได้รบัข้อมลูข่าวสารเรื่องบารากู ่
 

X เคยเหน็บารากู่คร ัง้แรกจากในรายการโทรทศัน์รายการหนึ่งเป็นรายการสารคดี
ท่องเทีย่วประเทศอนิเดยี ในรายการไดแ้นะนําบารากู่ รวมทัง้อุปกรณ์ ยา วธิกีารสบู รวมทัง้
แนะนําการสัง่ซือ้อุปกรณ์ทางอนิเตอรเ์นต  Z ไดย้นิขอ้มลูเรื่องบารากู่คร ัง้แรกจากเพื่อน โดย
เพื่อนเล่าถงึบารากู่ในแง่บวกมาตลอด ซึง่เป็นการเล่าถงึบารากู่แบบมายาคตดิา้นสุขภาพทีว่า่ 
บารากู่ช่วยฟอกปอด ลา้งพษิในปอด สบูแลว้สดชื่น บารากู่ทาํจากผลไม ้บารากู่ไม่อนัตราย
เหมอืนบุหรี ่สบูบารากู่จงึดกีวา่สบูบุหรีถ่งึแมจ้ะมคีวนัเหมอืนบุหรี ่บารากู่ไม่เหมน็เหมอืนบุหรี ่ 
ส่วนเรื่องกฎหมาย ทัง้สามคน ทราบแต่เพยีงประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีห่า้มการสบูบุหรีใ่น
รา้นหรอืผบัทีม่เีครื่องปรบัอากาศและไม่คดิวา่จะมผีลกระทบกบัตนเองรวมทัง้ไม่ไดใ้ส่ใจ ทัง้สาม
คดิวา่วยัรุ่นคนอื่นๆกไ็ม่ใส่ใจเช่นเดยีวกนั เนื่องจากทีพ่บมา คอื เมื่อมตีาํรวจเขา้มาตรวจทีร่า้น 
นกัเทีย่ววยัรุ่นกแ็ค่ทิง้บุหรีล่งพืน้เท่านัน้เอง เมื่อตาํรวจกลบัไป กส็บูต่อตามปกต ิส่ วนเรื่อง
กฎหมายเกีย่วกบับารากู่หรอืบารากู่ผดิกฎหมายอะไรบา้งนัน้ ทัง้สามคนไม่ทราบ  
ส่วนขอ้มลูดา้นสุขภาพนัน้ ขณะนี้ ท ัง้สามทราบแลว้วา่ บารากู่มอีนัตรายต่อร่างกายพอๆกบับุหรี ่
ซึง่ทัง้สามระบุวา่ “รูว้า่แรงกวา่บุหรี ่มากกวา่ 10 เท่า” รบัทราบมาจากการทีเ่พื่อนบอกมาและ
ขา่วทีเ่คยไดย้นิ 
 

J รูจ้กับารากู่ เคยเหน็ตัง้แต่ยงัเดก็ เพราะทีบ่า้นเป็นมุสลมิและทีบ่า้นเอือ้เฟ้ือใหส้บูและ
ไม่ต่อวา่ที ่J สบูบารากู่ แต่ยงัสบูร่วมกบั J อกีดว้ย ทาํให ้J เชื่อวา่ บารากู่เป็นสิง่ทีด่ ีนอกจากนี้ 
เพื่อนชาวมุสลมิรุ่นเดยีวกบั J ซึง่ J บอกวา่เป็นเพื่อนทีไ่ปสวดทีสุ่เหร่าเดยีวกนัรวมทัง้เป็นเพื่อน
ร่วมโรงเรยีนเก่าดว้ยเคยเล่าเรื่องบารากู่ใหฟ้งัวา่มปีระโยชน์กวา่บุหรี ่ดกีวา่บุหรีต่รงทีห่อมกวา่ 
ทาํจากผลไม ้มหีลายรสชาตแิละน่าสนใจกวา่บุหรี ่
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Q รูจ้กับารากู่จากการสบูบุหรีช่รูสมาก่อน และการสบูบุหรีช่รูสเป็นตน้เหตุใหเ้กดิการสบู
บุหรีธ่รรมดาและบารากู่ตามมา ดงัคาํบอกเล่า 

 
“ตอนนัน้เราอยูม่อตน้ ไดย้นิเพือ่นบอกวา่มบุีหรีร่สสตรอเบอรี ่รสชอคโกแลต 
เรารูแ้ต่วา่บุหรีม่นัมแีค่กรองทพิย ์แอลเอม็ มารล์โบโร แต่เพือ่นบอกวา่มนัมบุีหรี ่
แบบมรีสดว้ยพอดดูเขา้ปากแลว้มนัจะหวาน ตรงนี้ เป็นทีม่าทีท่าํใหเ้ราลอง พอ
ลองบุหรีม่รีสแลว้เรารูส้กึวา่ตวัเองดเูก๋ แพคเกจตวัสนิคา้มนักเ็ป็นสดีาํดแูลว้ไม่
เหมอืนใคร รูส้กึตวัเองดไูฮโซ เพราะไม่ไดด้ดูบุหรีธ่รรมดาๆเหมอืนๆคนอืน่นะ  
พอเราเลกิจากบุหรีป่รุงรส เรากม็าดดูบุหรีธ่รรมดาเลยเพราะเราเริม่ชนิกบักลิน่
บุหรีแ่ลว้ ลองทุกยีห่อ้มาแลว้ กรองทพิยแ์รงกวา่แอลเอม็ ส่วนแรงสุดคอืกรุงทอง
กบัตองหนึง่ ส่วนบุหรีไ่ฟฟ้ากล็องมาแลว้แต่มนัไม่แรงเลย ส่วนปุ๊นนีล่องนบัครัง้
ไม่ถว้น ส่วน (ยา) ไอซล์องแลว้มนัคลา้ยๆบุหรีค่อืสบูเขา้ไปแลว้มนัเยน็วาบขน
ลุก ส่วน (ยา) อนีัน้เคยลองแลว้ทีป่ารต์ี้ฟูลมนู กนิไป 15 นาทมีนัจะออกฤทธิค์อื
คกึไม่หยดุ แต่เราไม่ลองอกีแลว้เพราะมนัไม่สนุก เรากลบัมาทีบ่ารากู่และบุหรี ่
บารากู่มนัดกีวา่ทุกอยา่งเพราะมนัไม่แสบคอ ไม่มนึ ไม่เมา ไม่อว้ก ควนัมนัก็
หอม” 

 
K และ L รูจ้กับารากู่จากเพื่อน และชนิกบับารากู่ไดง้่ายเพราะเป็นผูส้บูบุหรีม่าก่อน และ

ไม่เคยไดร้บัขา่วสารขอ้มลูเรื่องพษิภยับารากู่มาก่อน 
 
 ข้อสรปุกลุ่มสบูหนักเพศชาย ในกลุ่มผูส้บูหนกัชายนัน้มลีกัษณะคลา้ยกนัคอื  
 

1) เป็น multiple tobacco product consumer คอื มพีฤตกิรรมเสพสารยาสบูหลายชนิด
ซํ้าซอ้นกนั  

2) มพีฤตกิรรมการใช ้club drug   
3) รูจ้กัและเสพบารากู่จากการเทีย่วกลางคนืหรอืไปพบเจอตามสถานบนัเทงิ  
4) เป็นผูส้บูบุหรีอ่ยูก่่อนแลว้ ทาํใหช้นิกบับารากู่และทาํใหรู้ส้กึวา่สบูบารากู่แลว้เบา

สบายกวา่สบูบุหรี ่  
5) ไม่มคีวามคดิทีจ่ะเลกิบารากู ่เพราะเสพตดิ แต่ไม่ทราบวา่ตนเองเสพตดิบารากู ่ 
6) เชื่อวา่ตนเองไม่เสพตดิบารากู่  เพราะเชื่อวา่บารากู่ไม่ใช่สารเสพตดิ  
7) ชอบบารากู่ เพราะมผีลกระทบน้อยกวา่ club drug ประเภทอื่นๆ  
8) ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบับารากู่น้อยมาก  
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9) มคีวามเชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่ 
10) มทีศันคตบิวกต่อบารากู่ ซึง่ส่งเสรมิพฤตกิรรมการสบู 

 

ผลวิเคราะห์ผูสู้บบารากู่แบบสูบเป็นครัง้คราวหรือเร่ิมทดลองสูบ  (temporary 
smoker) 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
 
 กลุ่มตวัอยา่งผูส้บูบารากู่แบบสบูเป็นครัง้คราวหรอืเริม่ทดลองสบูในทีน่ีแ้บ่งเป็น 5 กลุ่ม 
รวม 71 ราย ดงันี้ 
 
 กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา สายสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั  A ชัน้ปีที ่
3 จาํนวน 10 ราย 
 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา สายสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั A และ B 
เป็นเพศหญงิทัง้หมด จาํนวน 15 ราย ชัน้ปีที ่2 
 กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา สายวทิยาศาสตร์ /วศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยั A/B/C เป็นเพศชายทัง้หมด จาํนวน 10 ราย ชัน้ปีที ่3 
 กลุ่มท่ี  4 เป็นนกัเรยีนระดบัอาชวีศกึษา จาํนวน 25 ราย ชัน้ปีที ่ 1 เพศชายทุกราย 
อาย ุ15 ปีเท่ากนัทุกราย 
 กลุ่มท่ี 5 เป็นนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 11 ราย อาย ุ16-18 ปี 
 

กลุ่มที ่ 1 มจีาํนวน 10 ราย เป็นนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาทัง้หมด  เป็นนกัศกึษา
มหาวทิยาลยั A และกาํลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ปีที ่3 ทุกราย แบ่งเป็นเพศชาย 2 ราย เพศหญงิ 
8 ราย อายรุะหวา่ง 20-24 ปี ศกึษาสายสงัคมศาสตรท์ุกราย (คณะเดยีวกนั) และเป็นเพื่อนกนั
ทัง้ 10 ราย ทัง้ 10 รายยอมรบัวา่ เคยทดลองสบูบารากู่มาแลว้ทุกคน  แต่ทดลองสบูเพยีง 2-3 
ครัง้เท่านัน้และไม่ไดส้บูต่อเนื่องอกีหรอืไม่ไดพ้ยายามไปหาสบูหรอืไปใชบ้รกิารในแหล่ง
จาํหน่ายอื่นๆอกี อยา่งไรกต็าม ทัง้หมดมพีฤตกิรรมการเทีย่วรา้นสุราเพื่อไปดื่มสุราและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แต่ไม่ไดส้บูบุหรี่  (3 รายเคยทดลองสบูบุหรีม่าแลว้ 1-2 ครัง้ แต่ไม่ไดส้บู
บุหรีต่่ออกี)  ไม่ไดม้พีฤตกิรรมเสพสารเสพตดิอยา่งอื่น แต่รูจ้กั สารเสพตดิทีร่ะบาดอยูใ่นกลุ่ม
นกัศกึษา ทัง้หมดมพีฤตกิรรมการดื่ม กลุ่มเพศหญงิทัง้ 8 รายยอมรบัวา่เคยดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลม์าแลว้และดื่มเป็น แต่ ไม่ไดม้พีฤตกิรรมการเทีย่วหรอืดื่มเป็นประจาํ เฉลีย่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระมาณ 1 ครัง้ใน 2 เดอืน  ผลการเรยีนของทัง้ 10 รายอยูใ่นเกณฑด์ ี
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หลายรายมเีกรดเฉลีย่เกนิ 3.00 และเพศหญงิ 2 รายมเีกณฑไ์ดเ้กยีรตนิิยม ทัง้หมดพกัอาศยัอยู่
ในพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั A มเีพยีง 2 รายเท่านัน้ทีพ่กัอาศยักบับดิามารดา ส่วนอกี 8 รายนัน้
พกัอาศยัในหอพกั (หอนอก) 
 

กลุ่มที ่ 2 มจีาํนวน 15 ราย เป็นนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา เป็นเพศหญงิทัง้หมด อายุ
ระหวา่ง 19-22 ปี ศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั  A และ B ในสายสงัคมศาสตร ์ผลการเรยีนอยูใ่น
ระดบัเฉลีย่ 2.00 มเีพยีง 1 รายเท่านัน้ทีม่เีกรดเฉลีย่ 3.40 กาํลงัศกึษาชัน้ปีที ่2 ทุกรายเคยสบู
บารากู่ ม ี 4 รายทีส่บูบุหรีไ่ปดว้ย มพีฤตกิรรมการดื่มสุราบา้งเป็นบางครัง้ มกีารเทีย่วกลางคนื
บา้งแต่ไม่เทีย่วประจาํ ทุกรายมรีายไดค้่อนขา้งด ีพกัอาศยัอยูใ่นบรเิวณใกลส้ถานศกึษา 
 

กลุ่มที ่ 3 มจีาํนวน 10 ราย  เป็นนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา เป็นเพศชายทัง้หมด อายุ
ระหวา่ง 20-23 ปี ศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั A/B/C (คละมหาวทิยาลยั) ในสายวศิวกรรมศาสตร์
และวทิยาศาสตร ์  ชัน้ปีที ่ 3 ทุกรายเคยสบูบารากู่ และทุกรายสบูบุหรี ่ปจัจุบนั ยงัสบูบุหรีทุ่ก
ราย ส่วนบารากู่นั ้ นม ี 5 รายทีส่บูต่อแต่สบูไม่ประจาํ และ 1 ใน 5 รายนัน้สบูบารากู่กบับดิา
เพราะบดิาสบูและบดิาไม่ไดว้า่กล่าวหรอืตกัเตอืนเรื่องการสบูแต่ร่วมสบูดว้ย ส่วนบุหรีน่ัน้ทุกราย
ยอมรบัวา่ตดิบุหรีม่าก ตอ้งสบูทุกวนั มพีฤตกิรรมการดื่มสุราและเทีย่วกลางคนื พกัอาศยัอยูใ่กล้
สถานศกึษา รายไดค้่อนขา้งด ี

 
กลุ่มที ่ 2 มจีาํนวน 25 ราย เป็นนกัเรยีนสายอาชวีศกึษา ทัง้หมด แยกไดต้ามชัน้ปีคอื 

ชัน้ปีที ่1 (เทยีบเท่ามธัยมปีที ่4) 10 ราย อาย ุ15 ปีเท่ากนั  เพศชายทัง้หมด ทุกรายเคยสบูบา
รากู่  ชัน้ปีที ่3 (ปวช.3) 15 ราย อาย ุ17-18 ปี เพศชายทัง้หมดและเป็นเพื่อนกนัทุกรายเคยสบู
บารากู่ นกัเรยีนทุกรายมพีฤตกิรรมคลา้ยกนั คอื สบูบุหรี ่  มกีารสบูบุหรีม่าตัง้แต่ก่อนอาย ุ15 ปี 
คอื อายุประมาณ 12-13 ปีทีเ่ริม่สบูบุหรี ่  มกีารดื่มสุราบา้ง  มกีารเทีย่วกลางคนืบา้ง แต่ไม่
ประจาํ เพราะยงัเขา้สถานบนัเทงิไม่ได ้การไปเทีย่ว กลางคนืคอื ไปนัง่ดื่มทีร่า้นเหลา้ป ัน่ ผลการ
เรยีนของทัง้กลุ่มอยูใ่นระดบัปานกลางคอื อยูท่ ี ่ 2.1-2.5 ไม่มรีายใดมเีกรดเฉลีย่ถงึ 3.00 หรอืถงึ 
2.80 ฐานะปานกลางระดบัล่าง แต่ละรายมเีงนิใชจ้าํกดัเป็นรายวนั วนัละ 80-100 บาท รายไดไ้ม่
สงูเหมอืนกลุ่มอุดมศกึษา ทัง้หมดพกัอาศยัอยูใ่นบรเิวณชุมชนใกลโ้รงเรยีน  เดนิทางมาเรยีน
โดยรถประจาํทางหรอืขบัจกัรยานยนตม์า 
 

กลุ่มที ่5 มจีาํนวน 11 ราย เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เป็นเพศชาย 10 ราย 
เพศหญงิ 2 ราย อายรุะหวา่ง 16-18 ปี ทุกรายรูจ้กับารากู่และเคยสบูบารากู่  มเีพศชาย 8 รายที่
สบูบุหรีแ่ละดื่มสุรา ทัง้ 8 รายยอมรบัวา่ตนเองตดิบุหรีม่ากและหดัสบูมาตัง้แต่ชัน้ประถมปลาย 2 
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รายใน 8 รายเคยสบูกญัชา ทุกรายมพีฤตกิรรมเทีย่วกลางคนืบา้งแต่ไม่ประจาํ เนื่องจากยงัพกั
อยูก่บัผูป้กครองทาํใหอ้อกมาเทีย่วกลางคนืไม่ได ้ ทุกรายมรีายไดค้่อนขา้งจาํกดัเพราะยงัไดร้บั
เงนิรายไดร้ายสปัดาห/์รายวนัจากผูป้กครองอยู ่  กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีพ่บวา่ มคีวามพรอ้มในการ
ลอง และมคีวามอยากลองสงูทีสุ่ด รวมทัง้มแีนวโน้มทีจ่ะกลายเป็นผูส้บูต่อไปไดม้ากกวา่กลุ่มอื่น 
 
ข้อมลูด้านการสบูบารากู่และการรู้จกับารากู่ 
 

กลุ่มที ่ 1: ทุกคนรูจ้กับารากู่เป็นอยา่งด ีทุกรายเคยเหน็ และเคยเหน็เคย รูจ้กับารากู่มา
เป็นเวลาประมาณมากกวา่ 3 ปีแลว้ การรูจ้กันัน้ ทุกรายรูจ้กับารากู่จากการ ไปเทีย่วสถาน
บนัเทงิ โดยในระยะปีแรกนัน้ (กาํลงัศกึษาประมาณชัน้ปีที ่1) รูจ้กัจากการไปเทีย่วสถานบนัเทงิ
ชื่อดงัในตวัเมอืง เช่น รา้นแถวซอยทองหล่อ และยา่นตรอกขา้วสาร ส่วนปจัจุบนันัน้หรอืในระยะ 
1-2 ปีทีผ่่านมา เคยเหน็บารากู่ในรา้นสุราแถบมหาวทิยาลยั เพราะบารากู่เริม่มใีหบ้รกิารในรา้น
สุรารอบมหาวทิยาลยัมากขึน้ และหลายรายเคยเหน็เพื่อนสบูในรา้นสุรามาก่อน  ทัง้หมดรูจ้กั
อุปกรณ์บารากู่และรูว้า่การสบูนัน้ตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไร มกีรรมวธิอียา่งไร เช่น สบูจากสายสบู 
ตอ้งจุดยาก่อน ดา้นล่างตอ้งใส่น้ํา ฯลฯ สรุปคอื ทุกรายคุน้เคยกบับารากู่เป็นอยา่งด ีเคยเหน็ 
เคยไดย้นิเรื่องบารากู่มาก่อน เคยไดย้นิเพื่อนเล่าถงึบารากู่วา่เพื่อนเคยสบู 
 
 ในส่วนพฤตกิรรมการสบูนัน้ ทุกรายเคยลอง หลงัจากการเหน็และรูจ้กับารากู่ โดย
ทดลองสบูในรา้นสุราทุกราย การเริม่การสบูบารากู่นัน้เกดิจากการไปเทีย่วสถานบนัเทงิกบักลุ่ม
เพื่อนเพื่อดื่มสุรา โดยเพื่อนในกลุ่มเป็นผูเ้ริม่ส ัง่มาทีโ่ต๊ะและเมื่อเริม่สบู กช็กัชวนเพื่อนทัง้กลุ่มให้
สบูดว้ยกนั ทาํใหเ้พื่อนทัง้โต๊ะไ ดส้บูพรอ้มกนัทัง้หมด ในการไปเทีย่วสถานบนัเทงิ ทุกรายกเ็คย
เหน็วา่โต๊ะอื่นกส็ ัง่บารากู่มาสบูเหมอืนกนั 
 
 การเริม่ทดลองสบูบารากู่ของทัง้ 10 ราย มคีวามคลา้ยคลงึกนั คอื เริม่ทดลองสบูเพราะ
เพื่อนชวนในรา้นสุรา การเริม่ทดลองสบูเกดิขึน้จากการไปเทีย่วสถานบนัเทงิและมเี พื่อนในกลุ่ม
รายใดรายหนึ่งทีส่บูอยูก่่อนแลว้ เป็นผูร้เิริม่ส ัง่บารากู่มาใหท้ ัง้กลุ่มไดส้บู ดงันัน้ ผูท้ ีย่งัไม่เคยได้
สบูจงึไดท้ดลองสบูเป็นครัง้แรกในสถานการณ์เช่นนี้ การชกัชวนของเพื่อนทาํใหเ้กดิการเริม่
ทดลองสบูสาํหรบัผูท้ ีรู่จ้กับารากู่แลว้แต่ยงัไม่เคยทดลอง โด ยอายทุีเ่ริม่ทดลองสบูคอือายเุฉลีย่
ประมาณ 19 ปี ขณะศกึษาระดบัชัน้ปีที ่1 ส่วนการสบูบุหรีน่ัน้ 3 รายยอมรบัวา่ สบูเป็นมาตัง้แต่
อายปุระมาณ 17-18 ปี ขณะศกึษาชัน้มธัยมปลาย โดยเป็นการทดลองสบู  1-2 ครัง้ สนองความ
อยากรูอ้ยากเหน็ แต่ไม่ไดส้บูต่อเนื่องมาอกีจนปจัจุบนั ส่วนอกี 8 รายนัน้ไม่สบูบุหรี ่
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กลุ่มที ่2:  ชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่3 ทุกรายรูจ้กับารากู่เป็นอยา่งด ีและรูจ้กัมาตัง้แต่ก่อน
อาย ุ 15 ปีแลว้ คอื รูจ้กัในช่วงอายปุระมาณ 12-13 ปี  การรูจ้กันัน้รูจ้กัจากการเหน็บุคคลที่
ตนเองรูจ้กัสบู เช่น เพื่อนบา้น และเหน็จากแหล่งจาํหน่าย แหล่งจาํหน่ายทีทุ่กรายเหน็บารากู่คอื 
ตลาดนดัสะพานพุทธ และจากรา้นเห ลา้ป ัน่ ซึง่แตกต่างจากกลุ่มอุดมศกึษา (กลุ่มที ่ 1) ตรงที่
กลุ่มอุดมศกึษาเหน็จากสถานบนัเทงิประเภทผบับาร ์ซึง่กลุ่ม อุดมศกึษาอายเุกนิ 18 ปีแลว้ 
สามารถเขา้ใชบ้รกิารได ้แต่กลุ่มที ่2 เป็นเยาวชนอายไุม่ถงึ 18 ปี ไม่สามารถเขา้สถานบนัเทงิที่
มกีารตรวจบตัรเช่นกลุ่มที ่ 1 ได ้จงึเลอืกทีจ่ะเขา้รา้นประเภทรา้นเหลา้ป ัน่แทน ซึง่รา้นเหลา้ป ัน่
เป็นรา้นสุราระดบัรองจากรา้นประเภทผบับาร ์ทีร่องรบัเยาวชนทุกระดบัอายแุละไม่มกีารตรวจ
บตัรประชาชนหรอืกวดขนัเคร่งครดัในการจาํหน่ายและใหบ้รกิารแก่เยาวชนอายไุม่ถงึ 18 ปี 
พบวา่ ทุกรายในกลุ่มที ่ 2 เคยเขา้ไปใชบ้รกิารรา้นเหลา้ป ัน่ทุกราย คอื เขา้ไปนัง่ดื่มและเทีย่ว
กลางคนืรา้นเหลา้ป ัน่แทน เนื่องจากรา้นประเภทนี้ เยาวชนอายตุํ่ากวา่ 18 ปี เขา้ไดแ้ละเหมาะ
สาํหรบักลุ่มเยาวชนทีไ่ม่มเีงนิมากเท่ากลุ่มนกัศกึษามหาวทิยาลยั “เคยเหน็บารากู่ทีร่า้นเหลา้ป ัน่
ครบั มนัเป็นรา้นแถวบา้น  บา้นอยูแ่ถวคลองหนึง่ ขายเหลา้ป ัน่”  นกัเรยีนชายวยั 15 ปีรายหนึ่ง
อธบิาย  มนีกัเรยีนวยั 18 ปีรายหนึ่งไดเ้หน็บารากู่ทีร่า้น “บา้นxx” ซึง่เป็นรา้นสุราชื่อดงัยา่น
มหาวทิยาลยั A นกัเรยีนรายนี้มาเทีย่วและไดส้บูบารากู่ทีร่า้นนี้ ส่วนรายอื่นๆ เคยเหน็ทีร่า้น
เหลา้ป ัน่เช่นเดยีวกบันกัเรยีนชัน้ปีที ่1 และม ี2 รายทีเ่หน็ทีบ่า้นเพื่อนเพราะเพื่อนมเีตาทีบ่า้น  

 
“เหน็ทีร่า้นเหลา้ป ัน่ตรงทีท่าํการ อบจ . จงัหวดัปทxุxx เขาเอามาตัง้ใหส้บูเลย” 
“เหน็ทีร่า้นมนัเป็นแบบรา้นอาหาร รา้นอยูต่รงกลางคลองเปรม เหน็คนเขาดดู
กนัในรา้นเลย”  
 “เหน็ทีบ่า้นเพือ่น งานวนัเกดิ ดดูในวนัเกดิของตวัเองเลย เพือ่นเอามาดดูกนัแต่
มนัสาํลกัเพราะเพิง่เคยสบูกนัครัง้แรก”  

 
ทุกรายรูจ้กัอุปกรณ์บารากู่และรูจ้กับารากู่เป็นอยา่งด ี“บารากู่มนัเป็นเตาๆไง มหีลายกลิน่ ทาํมา
จากผลไมอ้ยา่งสตรอเบอรี ่กลว้ย มหีลายรส แต่มนัเหมอืนผลไมเ้ละๆมากกวา่แลว้มฟีอยลปิ์ดไว้
ขา้งบนมถ่ีานวางไว”้  และพบวา่ 2 รายสามารถประดษิฐเ์ตาบารากู่ไดเ้อง โดยเอาขวดเบยีรส์ี
เขยีวมาเจาะร ูใส่สายสบูเขา้ไป ต่อท่อ และสามารถใชส้บูไดจ้รงิ “เคยทาํเตาเอง เอาขวดไฮเน
เกน้มาทาํ เจาะแลว้ใส่ท่อ แลว้กเ็อาทีส่บูมาต่อ มนักส็บูได”้  
 

 ส่วนการสบูบุหรีน่ัน้ ทุกรายมพีฤตกิรรมการสบูบุหรีม่านานประมาณ 2-3 ปีแลว้ และ
ทุกรายสบูบุหรีทุ่กวนัและมอีาการตดิบุหรีต่ ัง้แต่อาย ุ 15 ปี บุหรีย่ ีห่อ้ทีเ่ลอืกสบูคอื ยีห่อ้ สายฝน 
ยีห่อ้ วนัเดอร ์ ซึง่เป็นบุหรีร่าคาถูก  “เราดดูบุหรีทุ่กวนัอยูแ่ลว้” “ไม่ตอ้งถามเลย ทุกวนั บุหรีน่ี ่
ดดูบุหรีทุ่กวนั” บางรายเงนิไม่พอทีจ่ะซือ้บุหรี ่ไดบ้อกวา่ “สบูบุหรีต่ราขอไง เพราะไม่มตีงัคซ์ื้อ
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หรอืไม่ไดซ้ื้อมา กข็อเขาเอา แลว้แต่วา่จะขอใคร ”  การซือ้บุหรีส่บูนัน้ ซือ้แบบแบ่งขาย เพราะไม่
มรีายไดม้ากพอทีจ่ะซือ้ทัง้ซอง โดยซือ้ตามรา้นของชาํ  ปรมิาณการสบูนัน้จะสบูวนัละ 4-5 มวน 
การสบูนัน้ จะสบู รวมกบัเพื่อนๆ เหตุผลทีส่บูคอื เพลดิเพลนิทีไ่ดส้บู รูส้กึวา่สบูแลว้ดเูท่ แสดง
ความเป็นผูช้าย แสดงภาวะผูนํ้า และมคีวามโดดเด่น สรา้ งเสน่หท์างเพศไดถ้้าผูห้ญงิมอง 
นกัเรยีนวยั 18 ปีรายหนึ่งอธบิายวา่ 

 
“สบูแลว้มนัไดค้วามเท่ไง ดดูใหส้าวด ูมนัเป็นการโชวส์าว ดดูโชวห์น้าโรงเรยีน
เลย”  

 
ส่วนบุหรีช่รูสนัน้เคยสบูกนัทุกราย ยีห่อ้ทีส่บูคอื กาแรม (Garam) ซมัโปน่า 

(Sampoerna) ดาจารมัแบลก็ (Djarum Black) แหล่งซือ้คอื ทีต่ลาดสะพานพุทธ  จตุจกัร หน้า
หา้งฟิวเจXXX ในรา้นเหลา้ป ัน่ ซือ้ในราคาสามตวัยีส่บิบาท ทศันคตทิีม่ต่ีอบุหรีช่รูสคอื บุหรีช่รูส
เป็นของแพงและแปลก รสชาตดิ ีแต่ไม่แพงเท่าบารากู่ เป็นราคาทีต่นเองพอหาซือ้ได ้ 

 
“สบูกาแรม ทีส่บูกาแรมเพราะมนัเป็นของแพง”   
“สบูบุหรีผ่ลไม ้ซื้อทีส่ะพานพุทธ” 
“สบูแซมโบน่า มนัดกีวา่กาแรมตรงทีม่นัหอมกวา่ ซองมนัเลก็กวา่ หอมกวา่ รส

นิม่กวา่ นุ่มคอกวา่กาแรม” 
 
กลุ่มที ่ 3: รูจ้กับารากู่ทุกรายและเคยลองสบูบารากู่ รูจ้กัตัง้แต่ทุกรายยงัอยูม่ธัยมปลาย 

อายทุีเ่ริม่รูจ้กับารากู่คอือายปุระมาณ 16 ปี คอื ขณะกาํลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ส่วนการ
เริม่สบูนัน้เริม่สบูเมื่ออายปุระมาณ 17-18 ปี คอื ขณะกาํลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6 หรอืเริม่
เขา้ศกึษาระดบัอุดมศกึษาปีที ่ 1  สาเหตุการเริม่สบูเหมอืนกนัทุกรายคอื เพื่อนชวน และเพื่อน
อาสาวา่จะออกเงนิค่าสบูบารากู่ใหก้่อน ทาํใหต้ดัสนิใจง่ายขึน้ทีจ่ะทดลองสบู   

 
“รูจ้กัตัง้แต่มอสี”่  
 “รูจ้กัตัง้แต่อาย ุ17 เพือ่นชวนสบูแลว้ฟรดีว้ยเพราะเพือ่นเลี้ยง”   
“รูจ้กัตัง้แต่มอหา้ เพือ่นชวนไปสบู”   

 
ปจัจุบนั มเีพยีง 4 รายทีย่งัคงสบูต่ออยูแ่ต่ไม่ไดส้บูประจาํ สบูประมาณเดอืนละ 1-2 ครัง้ ซึง่จะ
สบูต่อเมื่อไปเทีย่วสถานบนัเทงิทีม่บีรกิารบารากู่ และไม่ไดม้อุีปกรณ์ส่วนตวัไวท้ีบ่า้นเพราะ
ไม่ไดเ้ป็นผูส้บูประจาํ ส่วนการสบูบุหรีน่ัน้ม ี4 รายทีส่บูบุหรี ่เนื่องจากเคยสบูมาตัง้แต่สมยัมธัยม
ปลายเช่นกนั ส่วนบุหรีช่รูสนัน้ทุกรายรูจ้กั ม ี2 รายทีเ่คยสบูบุหรีช่รูสและเป็นผูท้ ีส่บูบุหรีด่ว้ย 
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กลุ่มที ่ 4:  รูจ้กัและสบูบารากู่ทุกราย สบูบุหรีทุ่กรายและสบูทุกวนั การรูจ้กับารากู่นัน้

รูจ้กัเมื่ออายปุระมาณ 18-19 ปี ขณะกาํลงัศกึษาชัน้ปีที ่ 1  สาเหตุการเริม่สบูนัน้เหมอืนกนัทุก
รายคอื เพื่อนชวน “เพือ่นชวน ไปกบัเพือ่น เพือ่นเลยชวนกเ็ลยลอง”   “กล็องด ูตามเพือ่น”  ม ี5 
รายทีไ่ม่ไดเ้ลกิสบูบารากู่ แต่ขึน้อยูก่บัวา่ สถานที่ๆ ไปเทีย่วนัน้มบีารากู่หรอืไม่ ถ้ามกีจ็ะสัง่มา
สบู “ถา้ไปเทีย่วแลว้มนัมกีจ็ะสัง่มาดดู ถา้มนัไม่ม ีกไ็ม่เป็นไร ดดูกไ็ดไ้ม่ดดูกไ็ด ้แต่บุหรีน่ีต่อ้งดดู
แน่นอน”  บุหรีช่รูสนัน้ทุกรายรูจ้กั แต่ไม่เลอืกทีจ่ะสบู เพราะรูส้กึวา่รสอ่อนเกนิไปและเป็นสนิคา้
ผูห้ญงิ  “บุหรีม่กีลิน่น่ะไม่ดดูหรอก มนัอ่อนไป มนัไม่ถงึแลว้มนักแ็สบคอดว้ย”  ทุกรายชอบบุหรี ่
และถ้าเลอืก จะเลอืกสบูบุหรีเ่ป็นอนัดบัแรก ยีห่อ้ทีทุ่กรายชอบสบูคอื มา รล์โบโร และแอลเอม็  
เพราะตดิรสชาตขิองบุหรีส่องยีห่อ้นี้ 
 

กลุ่มที ่ 5: ทุกรายรูจ้กับารากู่ทุกรายและเคยลองสบูมาแลว้อยา่งน้อย 1 ครัง้ และมเีพศ
ชาย 4 รายทีย่งัคงสบูต่อ ส่วนการสบูบุหรีน่ัน้ 8 รายสบูทุกวนัเพราะตดิบุหรีแ่ละเลกิไม่ได ้
สาเหตุการเริม่สบูบารากู่และบุหรีน่ัน้คลา้ยกนั คอื อยากทดลองดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็และ
อยากทาํตามเพื่อน รวมทัง้ความเชื่อผดิทีว่า่ สบูบุหรีแ่ลว้คลายเครยีดได ้ การเริม่สบูบุหรีน่ัน้เริม่
สบูเมื่ออยูช่ ัน้ประถมปลาย  

 
“เริม่สบูบุหรีก่บัเพือ่น เพือ่นชวนแลว้เรากช็วนเพือ่นดว้ย ต่างคนต่างชวนกเ็ลย
ซื้อมาลองกนัเลย และดว้ยความอยากรู ้มนัอยากเท่ อยากเล่นกบัไฟ และอยาก
หายเครยีดเพราะมเีพือ่นบอกวา่เวลาเครยีดๆแลว้สบูมนัจะหายเครยีด พอเรา
ลองสบูดกูจ็รงิ ด ีกห็าย คลายเครยีดไดด้ ีบางทมีเีรือ่งเครยีดในใจกด็ดูบุหรีไ่ป
สองสามทกีห็ายเครยีดแลว้ มนัไม่ใช่วา่หายเครยีดเพราะมั นมนึนะ  ไม่มนึ  แต่
ดดูแลว้มนัรูส้กึดขี ึน้จรงิๆ”   

 
ส่วนเพศชายอกีสองรายใหเ้หตุผลคลา้ยกนัวา่  

 
“มนัเครยีดกเ็ลยลองสบู เพือ่นชวนดว้ยแลว้เรากด็ดูตามเพือ่น ส่วนนึงคอืเครยีด 
ส่วนนึงคอืตามเพือ่นและอยากลอง บางทเีครยีดกไ็ม่เกีย่วหรอก แต่มนัอยาก
ลองมากกวา่ ถา้ใหล้อง เรากจ็ะลองเลย”   
“เราไม่แค่ลองหรอกบุหรี ่สบูมนัเลยดกีวา่ แต่ไม่กลา้สบูในโรงเรยีนนะ ไปสบู

บา้นเพือ่น ทีส่บูเพราะอยากรู ้อยากลองวา่มนัจะดจีรงิไหมอยา่งทีเ่ขาพดูกนั 
แลว้เรากอ็ยากมปีระสบการณ์เหมอืนคนอืน่เขาบา้ง แลว้มนักไ็ม่ไดส้บูยากอะไร
เลย”   
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ในกลุ่มทีส่บูบุหรีท่ ัง้ 8 รายนี้ เป็นผูส้บูหนกั เพราะสบูวนัละซองตัง้แต่อายไุด ้ 13-14 ปี 
เป็นตน้มา  (ปจัจุบนั ทัง้ 8 รายอาย ุ17 ปี)  ทดลองสบูตอนชัน้ประถมปลาย อายปุระมาณ 12 ปี 
เริม่สบูอยา่งเป็นจรงิเป็นจงัคอืวนัละมวนเมื่ออาย ุ 13-15 ปี คอือยูช่ ัน้มธัยมตน้ และกลายเป็นผู้
ตดิบุหรีแ่ละสบูหนกัเมื่ออยูช่ ัน้มธัยมปลาย คอื สบูวนัละซอง  ปรมิาณการสบูนัน้ปกตจิะสบูวนัละ
ประมาณ 6 มวนขึน้ไป หรอืวนัละ 3-4 มวนเป็นอยา่งตํ่าถ้ามโีอกาสในการสบูน้อย ยีห่อ้ทีส่บู
ขึน้อยูก่บัเงนิทีพ่อซือ้ แลว้แต่วา่จะมเีงนิพอซือ้ยีห่อ้ใด ยีห่อ้ทีส่บูมยีีห่อ้แอลเอม็ (แดง) กรองทพิย ์
สายฝน และยาเสน้   ทีส่บูยาเสน้นัน้เนื่องจากใหร้สชาตเิดยีวกบับุหรีแ่ละราคาถูก แต่จะมอีาการ
มนึมากกวา่  ส่วนบุหรีช่รูสนัน้ทุกรายรูจ้กั 10 รายเคยสบูบุหรีช่รูส ยีห่อ้ทีส่บูคอื กาแรม  แหล่ง
ขายมทีีจ่ตุจกัร ประตน้ํูา สะพานพุทธ  หา้งเซีXX ราคามวนละ 5-10 บาท เหตุผลในการสบูบุหรี่
ชรูสคอื กลิน่หอม ดกีวา่บุหรีธ่รรมดา มภีาพลกัษณ์ทีด่ดูกีวา่   

 
“บุหรีก่าแรมมนัดกีวา่ มนัดกีวา่บุหรีธ่รรมดา แลว้มนักห็รกูวา่ดว้ย”  
 “พกบุหรีผ่ลไมด้กีวา่ มนัสวยดว้ย ดดูกีวา่”   

 
พบวา่ มเีพศหญงิ 5 รายทีเ่คยสบูบุหรีช่รูส เนื่องจากมเีพื่อนผูห้ญิงดว้ยกนัแนะนําวา่เป็นบุหรีร่ส
ผลไม ้ 
 

“มนัเป็นผลไมไ้ง มขีายเยอะแยะไปหมด ตวัละ 5 บาทกม็ ีหลายสหีลายรส ที ่
เคยสบูมนัเป็นรปูสตรอเบอรี ่ชอคโกแลต เราอยากลองสบูมากๆ  เพือ่นผูห้ญงิ
เรากส็บู เขาแนะนํา บุหรีส่วยๆแบบนี้มนักพ็กพาสะดวก” 

  
ส่วนการเริม่สบูบารากู่นัน้เริม่ทดลองสบูเมื่ออยูช่ ัน้มธัยมปีที ่3-4 เมื่อไดเ้ริม่ออกไปเทีย่ว

กลางคนื เหตุผลในการทดลองคลา้ยกบัการสบูบุหรี ่คอื เพื่อนชวน  เพื่อนรูจ้กัอยูก่่อนจงึชวนสบู
และทาํใหด้ ูและ ความเชื่อทีว่า่ สบูแลว้คลายเครยีด  

 
“เหน็เขาบอกกนัวา่สบูแลว้มคีวามสุข ดูๆ เขานัง่พ่นควนักนั บางร้ านเขากด็ดูกนั
เตม็รา้นพ่นๆควนักนัใหญ่ ดแูลว้คนทีส่บูเขามคีวามสุข รูส้กึวา่เขานัง่ดดูแลว้มนั
น่าดนู่ะ ดแูลว้มนัน่าสนุก ทาํใหน่้าลองสบูเองบา้ง”   
 “เพือ่นเขาถ่ายคลปิมาใหด้นูะคนทีส่บู คดิวา่มนักด็ดูนีะ ดเูท่”  

 
ข้อสรปุ  การรูจ้กับารากู่ของทุกกลุ่มเกดิจากปจัจยัเดยีวกนัคอื 1) การเทีย่วกลางคนื การไปรา้น
สุรา การไปสถานบนัเทงิ 2) เพื่อนเป็นผูแ้นะนําชกัจงู  เหตุผลในการลองบารากู่คอื 1) ความ
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อยากรูอ้ยากเหน็ 2) การทาํตามเพื่อน ตามกลุ่ม อทิธพิลเพื่อน 3) ความเชื่อผดิเกีย่วกบับารากู่
วา่ไม่อนัตราย สวยงาม เป็นผลไม ้กลิน่หอม สบูแล้ วช่วยใหห้ายเครยีด  พบวา่ กลุ่มมธัยมและ
กลุ่มอาชวีศกึษา เป็นกลุ่มมพีฤตกิรรมเสีย่ง คอื สบูบุหรีเ่ป็นตัง้แต่อายกุ่อน 15 ปี เทีย่วกลางคนื 
ทดลองบุหรีช่รูส และมคีวามพรอ้มทีจ่ะลอง รวมทัง้มคีวามเชื่อผดิเกีย่วกบับุหรีช่รูส คอื เชื่อวา่
ดกีวา่บุหรีธ่รรมดา สรา้งภาพลกัษณ์ทีห่รหูราใหผู้ส้บูได ้
 
ความเช่ือ/ทศันคติในการเร่ิมสบูบารากู่ 
 

กลุ่มที ่1: ทัง้ 10 ราย มทีศันคตต่ิอบารากู่ในตอนแรกวา่ เป็นของแปลกใหม่ กลิน่
หอม เป็นยาสบูทีห่วัเชือ้ทาํจากกากผลไม ้ แต่ไม่ไดม้ทีศันคตทิางบวกต่อบารากู่มากนกั ไม่ได้
ประทบัใจ ไม่ไดอ้ยากสบูต่อเนื่อง  เนื่องจากทัง้ 10 รายไม่สบูบุหรีแ่ละไม่ไดม้พีฤตกิรรมเทีย่ว
เป็นประจาํ นานๆครัง้จงึจะไปเทีย่ว ทาํใหไ้ม่รูส้กึประทบัใจบารากู่หรอืตอ้งการสบูต่อเนื่อง 
ความรูส้กึทีม่ต่ีอบารากู่คอื ลองเพยีง 1-2 ครัง้ เพื่อใหท้ราบและรูจ้กัวา่บารากู่ทีเ่พื่อนๆพดูถงึคอื
อะไร ไม่ไดม้คี วามรูส้กึวา่ บารากู่เป็นของแพงหรอื “ไฮโซ” แบบทีก่ลุ่มสบูหนกัมคีวามเชื่อและ
ไม่ไดส้ ัง่มาสบูเพื่อทาํใหต้นเองเด่น เนื่องจากไม่ไดเ้ทีย่วประจาํ  รวมทัง้เพื่อนในกลุ่มของตนเอง
ไม่ไดช้กัชวนกนัสบู บางรายมเีพื่อนในกลุ่มทีไ่ม่ชอบบารากู่เนื่องจากบอกวา่บารากู่เหมน็ จงึ
ไม่ไดค้ดิทีจ่ะสบูต่ออกี และเนื่องจากไม่สบูบุหรีอ่ยูแ่ลว้ จงึไม่คดิสบูบารากู่ต่อ 
 

กลุ่มที ่ 2:  ชัน้ปีที ่ 1 และชัน้ปีที ่ 3 ทุกรายมทีศันคตต่ิอบารากู่วา่เป็นของแปลกใหม ่
อุปกรณ์สวยงามดแูปลกตา น่าลอง เป็นของแพง แพงกวา่บุหรี่ เป็นวฒันธรรมอนิเดยีทีแ่ปลกตา 
มรีสนิยม  

 
“มนัดแูปลก น่าลอง”  
“แปลก น่าลองแต่กก็ลวัจะตดิ”  
 “มนัน่าลองนะแต่กลวั กลวัวา่ลองแลว้จะตดิ”   
“กลิน่มนัหอมด ีตวัเตามนักแ็ปลกๆด”ี  
 “เตามนัสวย มเีตาเลก็เตาใหญ่ ควนัมนัเยอะ ทาํใหด้อูลงัการ”  
“มนัดเูท่ด ี ควรจะดดูนะ มนัเหมอืนตะเกยีงอาลาดนิ ดภูารตะด”ี  

 
เมื่อมเีพื่อนมาเล่าใหฟ้งัครัง้แรกกอ็ยากรูอ้ยากเหน็ จนตอ้งตามเพื่อนไปรา้นเหลา้ป ัน่

เพื่อดวูา่บารากู่เป็นอยา่งไร รายทีเ่คยลองแลว้อธบิายวา่ เป็นเพราะกลิน่หอมของบารากู่ทีท่าํให้
อยากลอง และจากการทีเ่พื่อนชวน  
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“มนัน่าลองเพราะมนัมกีลิน่หอม เหน็แลว้มนัน่าลองสกัครัง้”    
“เพือ่นเล่าใหฟ้งั เพือ่นบอกวา่ นีบ่ารากู่นะ รูจ้กัหรอืเปล่า ถา้ไม่รูจ้กักต็อ้งลอง ก็
เลยลอง เพือ่นบอกวา่หอม”  
“เพือ่นเขาสบูกนัหมดตอนนัน้เลย สบูกนัเป็นสบิเลย รุมกนัสบูใหญ่เลย เราไม่

รูจ้กัวา่มนัคอือะไร ตอนแรกนึกวา่ตะเกยีงวเิศษ แต่พอเพือ่นบอกกเ็ลยลองบา้ง”   
 

แต่ 2 รายยงัไม่กลา้ลองเพราะกลวัตดิ   
 
“เพือ่นเขาเล่าใหฟ้งัเรือ่งบารากู่กเ็ลยอยากลอง กไ็ปดทูีร่า้นแถวบา้น เป็นรา้น
เหลา้ป ัน่ กไ็ปนัง่ดเูขา แต่ไม่กลา้ลอง กลวัตดิ”  
“เคยเหน็เพือ่นดดูกนัแลว้มนัหอม กอ็ยากจะลอง แต่กลวัตดิแลว้กลวัวา่สบูแลว้
เราเขา้ไปใกลค้นอืน่เขาจะเหมน็”  

 
ส่วนรายอื่นๆเคยลองสบู 2-3 ครัง้และยงัไม่กลา้ลองสบูประจาํเนื่องจากกลวัตดิ “มนัดู

เหมอืนไม่น่าจะตดินะ แต่มนักต็ดิได้”  ส่วนรายอื่นๆ รูส้กึวา่อยากลอง เพราะความสวยงามของ
อุปกรณ์ และกลิน่หอม คดิวา่ถ้าเพื่อนชวนสบูกจ็ะไปสบู มเีพยีง 1 รายทีไ่ม่คดิอยากลองเพราะ
กาํลงัจะเลกิสบูบุหรี ่สาเหตุทีเ่ลกิคอื เมื่อตนเองจะสบูบุหรี ่เพื่อนจะมาขอบุหรีไ่ปหมดทุกท ีจงึ
คดิจะเลกิสบูเพราะจะไดไ้ม่มใีครมาขอบุหรีฟ่รอีกี  
 

กลุ่มอาชวีศกึษาเป็นกลุ่มทีพ่บวา่มคีวามพรอ้มในการลองสงูกวา่กลุ่มอื่นๆ   
 
“ถา้มใีหส้บู กจ็ะสบูเลย”   
 “แค่เหน็กอ็ยากดดูบา้งแลว้ ไม่ตอ้งรอใหใ้ครชวนหรอก”   
“อยากลองน่ะ”   
 

และมทีศันคตบิวกต่อบารากู่และบุหรีม่ากกวา่กลุ่มอื่นๆเช่นกนั เชื่อวา่ บารากู่ไม่เสพตดิ 
บารากู่เป็นผลไม ้บารากู่ไม่อนัตรายเท่าบุหรี ่บารากู่สบูแลว้ดโูก ้เป็นกจิกรรมสงัสรรคก์นัในกลุ่ม
เพื่อนได ้บารากู่มกีลิน่หอม   

 
“กลิน่มนัหอมมาก ตวัเตามนักส็วยแปลกตา มนัดโูกน่้ะ”  
 “มนัดอูลงัการมากเลย ตวัเตามนัน่ะมลีวดลายแบบแขกๆ”  
 “มนัหอมด ีตวัเตากใ็หญ่ เท่ด ีมนัควรจะดดูน่ะ”  
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กลุ่มที ่3:  ทุกรายยอมรบัวา่ เมื่อรูจ้กับารากู่คร ัง้แรกนัน้ มทีศันคตทิางบวกกบับารากู่วา่
เป็นของแปลกใหม่ น่าสนใจ ไม่เหมอืนบุหรี ่และเป็นวฒันธรรมอนิเดยีทีไ่ม่ใช่ยาเสพตดิแต่ไม่
อนัตรายเหมอืนบุหรี ่ประเดน็ตรงทีว่า่ ไม่อนัตรายเหมอืนบุหรีแ่ละเป็นวฒันธรรมอนิเดยีนัน้เป็น
ปจัจยัจงูใจเป็นอนัดบัตน้ใหท้ดลองสบู เพราะเชื่อวา่ ไม่อนัตราย ไม่เสพตดิเหมอืนบุหรี ่สบูแลว้
สามารถเลกิสบูไดเ้พราะไม่ตดิ 
 

กลุ่มที ่ 4: ทุกรายบอกวา่ ไม่ไดม้ทีศันคตบิวกต่อบารากู่มากแค่รูส้กึวา่เป็นของแปลก
ใหม่ทีใ่ชก้ารสบูเหมอืนกนัและตอ้งการลองเพื่อใหท้ราบวา่เหมอืนบุหรีห่รอืไม่ ส่วนเรื่องอนัตราย
นัน้ 7 รายเขา้ใจวา่บารากู่น่าจะมอีนัตราย แต่เชื่อวา่ น้อยกวา่บุหรี่ มากและไม่เสพตดิ ส่วนอกี 3 
รายไม่คดิวา่บารากู่มอีนัตรายอะไร 
 

กลุ่มที ่ 5: เป็นกลุ่มทีม่ทีศันคตบิวกต่อบารากู่มากกวา่ทุกกลุ่ม คอื รูส้กึวา่ผูส้บูเป็นผูท้ ีม่ ี
ความเหนือชัน้ ดเูท่ โกเ้ก๋  สบูบารากู่แลว้ทาํใหรู้ส้กึดขี ึน้เพราะคลายเครยีดและบารากู่ช่วยผ่อน
คลายอารมณ์ได ้สรา้งอารมณ์แบบ “ชลิๆ” ได ้ “อยากลอง สงัสรรคก์บัเพือ่น คลายเครยีดได้ ”  
“มนัหอมๆ หวานๆ ดดูแลว้อารมณ์ดี ”  “มนัหอมๆ ไม่หนกัไม่อนัตรายเท่าบุหรี”่  อุปกรณ์บารากู่
ดสูวยงาม  “มนัสวย ดดูี”   การสบูทีผู่ส้บูนัง่พ่นควนัออกมามากกด็นู่าสนใจและดสูนุก  “เหน็เขา
นัง่พ่นๆควนักนั มนัดนู่าสนใจ ”  รวมทัง้กลิน่รสกห็อม เป็นรสผลไมท้ีเ่ลอืกไดว้า่ชอบรสใด สบู
แลว้หอมหวาน ทุกรายเชื่อวา่บารากู่ไม่อนัตราย ไม่มพีษิเหมอืนบุหรี ่เพราะเคยไดอ่้านเรื่องบา
รากู่ตามเวบ็ไซตต่์างๆ ซึง่ทุกเวบ็ไซตท์ีอ่่านต่างใหข้อ้มลูวา่ บารากู่ไม่มพีษิภยัและไม่อนั ตราย 
ไม่เสพตดิ  

“มนัหอม หวานๆ เป็นกลิน่ผลไม ้มรีสชาตหิวานๆเหมอืนผลไมห้น้ากล่องยามนั
เลย มนัไม่เหมอืนบุหรีด่ว้ย”    
“บารากู่มนัสวย ดดู ีเอาวางไวเ้ฉยๆมนักย็งัดสูวย เคยอ่านเจอในเวบ็ดว้ยวา่มนั
ไม่ทาํลายสุขภาพเหมอืนบุหรีเ่พราะมนัไม่ใช่บุหรี”่ 

 
ข้อสรปุ  ทุกกลุ่มอายมุทีศันคตบิวกต่อบารากู่ เนื่องจากความหอม ความเป็นรสผลไม ้และ
ความสวยงามแปลกตาของอุปกรณ์ การเริม่ลองมาจากเหตุผลต่อไปนี้ 1) ความอยากรู ้ 2) การ
ทาํตามเพื่อน เพื่อนชวน  กลุ่มมธัยมและกลุ่มอาชวีศกึษามคีวามเสีย่งสงูกวา่กลุ่มอายอุื่น 
เนื่องจาก มคีวามอยากลองสงู พรอ้มที่ จะทดลอง เชื่อวา่บารากู่คลายเครยีด และเชื่อวา่ไม่ใช่
บุหรีจ่งึไม่อนัตราย 
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เหตผุลในการเร่ิมทดลองบารากู่/สถานท่ีในการเร่ิมสบูคร ัง้แรก/ราคา 
 

กลุ่มที ่1: เหตุผลในการทดลองบารากู่คอื สนองความอยากรูอ้ยากเหน็ เพื่อให้
ทราบวา่บารากู่ ตามทีเ่คยไดย้นิไดฟ้งัเพื่อนๆเล่าถงึนัน้ คอือะไร เมื่อทราบแลว้และลองสบูดแูลว้ 
ไม่ไดรู้ส้กึประทบัใจหรอืชอบ จงึไม่คดิทีจ่ะสบูต่อเนื่องอกี รวมทัง้ไม่ไดเ้ทีย่วกลางคนื ทาํใหไ้ม่คดิ
ทีจ่ะสบู สถานที่ๆ เริม่ทดลองสบูของทัง้ 10 ราย มคีวามเหมอืนกนัคอื ทดลองสบูในรา้นสุรารอบ
สถานศกึษาของตนเอง จากการทีเ่พื่ อนในกลุ่มส ัง่มาใหส้บู  “เคยไปนัง่กนิเหลา้กบัเพือ่น เพือ่น
มนัเอามาสบู เรากร็ูไ้วว้า่อนันี้บารากู่ ” นกัศกึษาหญงิรายหนึ่งเล่าการเริม่ตน้สบู “เคยลอง คอืแค่
อยากรูว้า่มนัเป็นอยา่งไร” นกัศกึษาชายรายหนึ่งอธบิาย “ไปเทีย่ว กเ็หน็โต๊ะอืน่เอามาสบู บางที
กเ็พือ่นเรา แ ลว้กพ็วกเพือ่นทีเ่คยสบูกเ็อามาคุยกนั” นกัศกึษาหญงิอกีรายอธบิายจุดเริม่ตน้ของ
การทดลองสบู 
 
 สถานทีใ่นการเริม่สบูครัง้แรกคอื รา้นสุรา ราคาของบารากู่ในรา้นสุรารอบสถานศกึษา A 
คอื ราคาประมาณ 200 บาท ส่วนราคาบารากู่ในสถานบนัเทงิหรอืรา้นสุราในตวัเมอืง ราคาจะ
อยูท่ ีป่ระมาณ 500 บาท 
 

กลุ่มที ่2: เหตุผลในการอยากลองคอื ความอยากรูอ้ยากเหน็ ความอยากรูอ้ยากเหน็นัน้
เกดิขึน้มาจากการทีไ่ดย้นิไดฟ้งัเพื่อนพดูถงึบารากู่ในแง่บวกคอื กลิน่หอม เป็นผลไม ้เป็นของ
แปลกใหม่ เป็นของราคาแพง เป็นบุหรีแ่บบใหม่ ทาํใหรู้ส้กึอยากรูอ้ยากเหน็ และเมื่ อไดเ้หน็ของ
จรงิ กร็ูส้กึอยากลอง จากกลิน่หอมทีไ่ดก้ลิน่และจากการเหน็อุปกรณ์ทีส่วยงาม สบูแลว้มกีลิน่
หอมออกมาเป็นกลิน่ผลไม ้ซึง่รายทีล่องมาแลว้บอกวา่ เป็นเพราะกลิน่ผลไมแ้ละความสวยงาม
แปลกตาของอุปกรณ์ทีช่วนใหล้อง กลิน่ทีช่ว นใหล้องมากทีสุ่ดคอื กลิน่แอปเปิ ล เพร าะมคีวาม
หอมหวานมากทีสุ่ด และเป็นกลิน่ยอดนิยมดว้ย กลิน่แรกทีทุ่กรายไดล้องคอื กลิน่แอปเปิล และ
ชอบมาก รองลงมาคอื กลิน่กลว้ย สถานที่ๆ เริม่สบูคอื รา้นเหลา้ป ัน่ โดยตอ้งไม่ใส่ชุดนกัเรยีน
เขา้ไป รา้นจงึจะใหเ้ขา้  ราคาทีเ่คยซือ้สบูทีร่า้นเหลา้ป ัน่คอื 150 บาท และนิยมสบูกนัเป็นกลุ่ม 
โดยออกค่าใชจ้่ายร่วมกนั “ดดูกนัเป็นวงเลย ตัง้สีห่า้คนมารุมกนัใหญ่”  
 

กลุ่มที ่ 3: เหตุผลในการทดลองคอื ความอยากรูอ้ยากเหน็และการตามใจเพื่อน ความ
อยากรูอ้ยากเหน็นัน้เกดิมาจากการรบัรูว้า่บารากู่เป็นของแปลกใหม่ อุปกรณ์สสีนัสวยงามดู
แปลกตา เป็นของที่ มวีฒันธรรมอนิเดยีเก่าแก่ตดิมา  คนอนิเดยีสบูเพื่อเป็นยาและดต่ีอสุขภาพ 
ซึง่ต่างจากบุหรีท่ ัง้หมดตามทีทุ่กรายรบัรูม้าวา่ บุหรีน่ัน้สบูแลว้เสพตดิ เลกิยาก สบูครัง้เดยีวก็
ตดิ ฯลฯ แต่บารากู่นัน้ตรงกนัขา้มกบับุหรีทุ่กอยา่ง ทาํใหรู้ส้กึอยากสบู รวมทัง้เคยไดก้ลิน่ของ
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บารากู่ทีเ่ป็นกลิน่ผลไม ้ทาํใหรู้ส้กึวา่ยิง่น่าทดลองและเสรมิความเชื่อทีว่า่บารากู่เป็นยา เป็น
วฒันธรรมเก่าแก่และไม่มอีนัตราย สถานที่ๆ ทุกรายลองบารากู่คร ัง้แรกคอื รา้นสุรายา่นรชัดา 
ซึง่มหีลายรา้นและเกอืบทุกรา้นในสมยันัน้มบีารากู่บรกิาร   

 
“เพือ่นทีเ่ขาเคยสบูมาก่อนเขาบอกวา่มนัเป็นของแขกนะ พวกแขกเขาสบูกนัมา
นานแลว้ไม่มอีนัตรายอะไร เรากถ็ามวา่มนัต่างจากบุหรีไ่หม เขาบอกวา่มนัเป็น
ยามากกวา่ ยาอะไรสกัอยา่งนีล่ะแลว้มนัจะทาํใหต้ายชา้ดว้ย ไม่เหมอืนบุหรี ่ไม่
อนัตรายเหมอืนบุหรี”่  
“เพือ่นชวนบอกวา่ใหล้องดแูลว้เพือ่นเขากท็าํให”้   

 
รสทีล่องเป็นครัง้แรกคอื รสแอปเปิ ล และเป็นรสทีท่าํใหช้อบเพราะกลิน่หอม ส่ วน ณ ปจัจุบนั 
ทุกรายทราบวา่รา้นสุราบรเิวณรอบมหาวทิยาลยัของตนเองกย็งัมบีารากู่ใหบ้รกิารเหมอืนเดมิ 
 

กลุ่มที ่ 4: เหตุผลในการทดลอง คอื ความเมาสุราเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิความอยากลอง
และความกลา้ทีจ่ะลอง เพราะทุกรายเริม่สบูบารากู่เพราะเมาสุราจากการไปเทีย่วสถานบนัเทงิ
และมกีารดื่มกบัเพื่อน รวมทัง้ทุกรายมพีฤตกิรรมการดื่มหนกั รวมทัง้การสบูบารากู่ ณ ปจัจุบนั 
คอื สบูเมื่อมกีารดื่มสุราแบบดื่มหนกั  

 
“จะดดูบารากู่กต่็อเมือ่ไปเทีย่วไปกนิเหลา้จนเมา จะดดูต อนเมา แลว้เรากนิกนั
แบบกนิเอาเป็นเอาตายมาก กนิไม่เมาไม่ตอ้งพดูเลย ตอ้งกนิใหเ้มามากกวา่ จะ
ดดูบารากู่กต็อนเมาน่ะแหละ การไปกนิเหลา้กข็ึน้อยูก่บัเพือ่นอกีน่ะแหละวา่
เพือ่นจะชวนมัย๊หรอืวา่ไง แลว้กข็ึน้อยูก่บัเงนิดว้ย ถา้มเีงนิกไ็ปกนิเหลา้ กนิทกี็
พนักวา่บาทประมาณนี้ แลว้ถา้ไปเทีย่วบ่อยกด็ดูบ่อยดว้ย”   

 
ส่วนสถานที่ๆ สบูคอื รา้นสุรา ทีท่ราบวา่มใีหบ้รกิารบารากู่ ขอ้สงัเกต คอื รา้นจะมเีตาบารากู่มา
ตัง้แสดง เพื่อใหล้กูคา้ทราบวา่มบีรกิารบารากู่ 
 

กลุ่มที ่ 5: เหตุผลในการทดลอง คอื ความอยากรูอ้ยากเหน็ และความเชื่อทีว่า่ บารากู่
ไม่ใช่บุหรีจ่งึไม่ทาํลายสุขภาพ รวมทัง้ความเชื่อผดิทางดา้นภาพลกัษณ์ของบารากู่ทีเ่ชื่อวา่ บา
รากู่สวยงาม สบูแลว้ดมูภีาพลกัษณ์ทีด่แีละโกเ้ก๋  นอกจากนี้ใน 8 รายทีส่บูบุหรีน่ัน้ ทดลองบารา
กู่เพราะคดิวา่บารากู่เป็นทางเลอืกอกีทางหนึ่งสาํหรบัผูส้บูบุหรีใ่นการลองของใหม่ และสาํหรบัผู้
สบูบุหรีน่ัน้ การสบูบารากู่จงึกลายเป็นเรื่องง่ายทีจ่ะทดลองสบู เพราะชนิกบัการสบูอยูแ่ลว้ 
สถานที่ๆ ไปสบูมากทีสุ่ดคอื บา้นเพื่อน รองลงมาคอื รา้นสุราทีต่นเองสามารถเขา้ไปใชบ้รกิารได้
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เพราะอายยุงัไม่ถงึ 20 ปี เช่น รา้นสุราทีย่า่นรชัดาซอย 4 ทีอ่นุญาตใหเ้ดก็อายตุํ่ากวา่ 20 ปีเขา้
ไดแ้ละรา้นนี้มโีปรโมชัน่บารากู่แบบ “บุฟเฟต่”์ คอื ส ัง่ครัง้เดยีวแต่เตมิไดต้ลอดในราคา 400 
บาท และรา้นเหลา้ป ัน่ เนื่องจากรา้นเหลา้ป ัน่จะไม่ตรวจบตัรประชาชน ทาํใหเ้ดก็อายตุํ่ากวา่ 20 
ปี สามารถเขา้ไปใชบ้รกิารได ้และรา้นเหลา้ป ัน่จะมบีาร ากู่ไวบ้รกิารไปพรอ้มกนั ทาํใหก้ลุ่ม
มธัยมนิยมสบูบารากู่ทีร่า้นเหลา้ป ัน่มากกวา่การเขา้ผบับารห์รอืสถานบนัเทงิ   

 
“เคยเหน็ในผบั แต่ทีไ่ปสบูคอืรา้นเหลา้ทีร่ชัดาซอย 4 เราเขา้ได ้ รา้นนี้มบีารากู่
แบบบุฟเฟต่ค์อืจ่าย 400 แลว้เราดดูไดท้ ัง้คนืเลย คนเขากม็าดดูกนัแบบนี้ ส่วน
รา้นอืน่ทีไ่ปดดูคอืรา้นเหลา้ป ัน่แถวบา้น 200 บาท” 
“ไปดดูทีบ่า้นเพือ่น เพราะคนแถวบา้นเพือ่นเขาดดูกนัหลายบา้นเลย เยอะมาก 
ดดูกนัเป็นเรือ่งปกตแิลว้เขากม็ขีายแถวนัน้ดว้ยทัง้เตาทัง้ยา ขายในบา้ นนะ
ไม่ใช่รา้นแบบเปิดเป็นรา้น เพือ่นกเ็ลยดดูดว้ย แลว้เพือ่นกท็าํยาใหเ้ราดดูทีบ่า้น 
มตีัง้หลายรสทีเ่พือ่นเขาทาํให”้  

 
ข้อสรปุ เหตุผลในการทดลองคอื ความอยากรูอ้ยากเหน็ สถานที่ๆ ทุกกลุ่มอายไุดท้ดลองบารากู่
มากทีสุ่ดคอื รา้นสุรา ซึง่บางรา้นในบางแหล่งเทีย่วอนุญาตใหเ้ดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปีเขา้ใชบ้รกิาร 
ทาํใหก้ลุ่มเยาวชนอายนุ้อยมโีอกาสเสีย่งเพิม่ขึน้ ราคาเฉลีย่ของบารากู่อยูร่ะหวา่ง 200-400 
บาท  
 
ความรู้สึกในการทดลองสบูบารากู่คร ัง้แรก 
 

กลุ่มที ่1: ความรูส้กึของทัง้ 10 รายนัน้ รูส้กึวา่ บารากู่เหมอืนบุหรี ่ตรงทีม่คีวนั 
ต่างกนัตรงทีบ่ารากู่มกีลิน่หอม “กด็ดูเหมอืนบุหรีน่ะ แต่ตวัสบูมนัเหมอืนกบัทีส่บูกญัชา ผ่านน้ํา
เหมอืนกนั ตวัหวัเชื้อมนัเป็นกากผลไมน้ะ เหมอืนมนัมกีลิน่มาอยูแ่ลว้ เขาไปทาํมายงัไงไม่รู ้ก็
เอาใส่ไวข้า้งบนแลว้มถ่ีานไวเ้ผามนั เรากส็บูจากสายนี้ป๊ีดขึน้มา แลว้กม็กีลิน่หอม ”  นกัศกึษา
หญงิรายหนึ่งเล่าความรูส้กึในการสบูครัง้แรก “ใช่ เคยไดก้ลิน่นี้มนัหอมด ีหนูไม่เคยสบู (จากสาย
สบู) เองนะ ไม่มแีรงสบู แต่ใหเ้พือ่นสบูแลว้หนูสบูควนัจากปากเพือ่นแบบแลกจากปากเอา ” 
นกัศกึษาหญงิอกีรายหนึ่งอธบิาย “มนัเป็นเหมอืนบุหรีน่ะ เวลาสบูกเ็อามาสบูกบัเ ตาทีเ่ป็นสงูๆ 
แลว้กส็บูควนัเขา้ไปเหมอืนสบูบุหรี ่ขา้งล่างเป็นน้ํา ควนัมนัหอมดี ” นกัศกึษาชายรายหนึ่ง
อธบิาย 
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กลุ่มที ่2:  ความรูส้กึของผูท้ ีล่องแลว้รูส้กึวา่ บารากู่ดกีวา่บุหรีต่รงทีห่อมกวา่ สบู
แลว้เป็นกลิน่ผลไมค้อืกลิน่แอปเปิล สบูแลว้กเ็หมอืนบุหรีต่รงทีต่อ้งใชว้ธิกีารสบูเหมอืนกนั แต่บา
รากู่ดกีวา่ตรงทีค่วนัหอม “สบูแลว้มนัรูส้กึดตีรงทีค่วนัมนัหอม”   
 

กลุ่มที ่3:        ความรูส้กึของทุกรายคลา้ยกนัคอื บารากู่มกีลิน่หอม ทีเ่ป็นทีช่ ื่นชอบ 
และดกีวา่บุหรีใ่นหลายๆดา้น ตรงทีม่คีวนัและกลิน่หอมเป็นผลไม ้กลิน่รสสามารถปรุง เป็นกลิน่
รสผสมทีต่อ้งการได ้เช่น มนิทผ์สมแอปเปิ ล ในขณะทีบุ่หรีน่ัน้เหมน็กวา่ และกลิน่รสไม่สามารถ
ปรุงเป็นกลิน่รสผลไมท้ีต่อ้งการได ้รวมทัง้สบูบารากู่แลว้มคีวามเพลดิเพลนิกวา่ 
 

กลุ่มที ่4: ความรูส้กึของทุกรายคลา้ยกนัคอื ชอบกลิน่ของบารากู่ และพบวา่ สบู
บารากู่พรอ้มการดื่มสุรานัน้ยิง่สรา้งความสนุกและความเพลดิเพลนิในวงสุรา เพราะมกีจิกรรมให้
ทาํเพิม่นอกเหนือจากการนัง่ดื่มเฉยๆ กลิน่ทีทุ่กรายชอบคอื กลิน่แอปเปิล  สตรอเบอรี ่และ สม้ 
 

กลุ่มที ่ 5:  ความรูส้กึของทุกรายคลา้ยกนัคอื ชอบกลิน่รสของบารากู่ทีเ่ป็นความหอม 
รสหวาน มกีลิน่รสผลไมท้ีรู่ส้กึได ้และเป็นความสนุกทีไ่ดเ้ลอืกกลิน่รสทีต่นเองชอบ บารากู่สรา้ง
ความเพลดิเพลนิทัง้ในดา้นกลิน่รสและอารมณ์ทีเ่กดิขึน้จากการสบูคอืรูส้กึผ่อนคลายมากขึน้จาก
การสบู “มนัหอม หวาน ทาํใหเ้ราอารมณ์ดขีึน้ดว้ย ”  ส่วนผูท้ีส่บูบุหรี ่ชอบบารากู่เพราะบารากู่
สบูแลว้เบาสบายกวา่บุหรี ่ “บารากู่มนันุ่มกวา่บุหรี”่  กลิน่รสทีก่ลุ่มนี้เคยลองมคีวามหลากหลาย
มากตัง้แต่รสยอดนิยมคอื แอปเปิล  แคนตาลปู  กลว้ยหอม สตรอเบอรี ่ สม้  ชอคโกแลต และ
พบวา่ บารากู่เป็นกจิกรรมสรา้งความเพลดิเพลนิไดใ้นวงเพื่อน เช่น ไปชมถ่ายทอดฟุตบอลกบั
เพื่อน กจ็ะสบูบารากู่ไปดว้ย ทาํใหส้นุกมากยิง่ขึน้และทาํใหม้กีจิกรรมทาํเพิม่ขึน้ ไม่น่าเบื่อ 
“เวลารอดฟุูตบอลกบัเพือ่นกจ็ะเอาบารากู่มาดดูกนั”  
 
ข้อสรปุ  ความรูส้กึในการทดลองสบูของทุกรายเป็นไปในทางบวก คอื ชอบกลิน่หอมของบารา
กู่ ชอบรสผลไมข้องบารากู่ และรูส้กึวา่สนุก สนานเวลาสบู รวมทัง้การสบูยงัเป็นกจิกรรมสนัทนา
การระหวา่งการดื่มสุราและอยูใ่นกลุ่มเพื่อนไดอ้กีดว้ย 
 
ปัจจยัในการกระตุ้นให้ทดลองสบูบารากู่และการไม่สบูต่อ 
 

กลุ่มที ่1: ปจัจยักระตุน้ใหท้ดลองสบูบารากู่ของทัง้ 10 รายคอื ความอยากรูอ้ยาก
เหน็ จากการทีไ่ดย้นิไดฟ้งัเพื่ อนเล่า เพื่อนพดูถงึบารากู่ เพื่อนทีเ่คยสบูแลว้นํามาเล่าใหฟ้งัใน
ทาํนองวา่ เดีย๋วนี้มขีองใหม่ๆมาใหล้องทีร่า้นสุรา หรอืเคยสบูแลว้เป็นอยา่งไรบา้ง ทาํใหผู้ท้ ีย่งั
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ไม่เคยสบูมขีอ้มลูเกีย่วกบับารากู่บางส่วนเกบ็ไวแ้ลว้ และจากการทีบ่ารากู่กลายเป็นแฟชัน่ใน
กลุ่มนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา ทาํใหผู้ท้ ีย่งัไม่เคยสบูไดร้บัขอ้มลูล่วงหน้าเกีย่วกบับารากู่เป็น
จาํนวนมาก จากการทีเ่พื่อนๆหลายรายต่างนํามาเล่า รวมทัง้การทีศ่กึษาอยูใ่นชัน้ปีที ่ 1 ไดพ้บ
เพื่อนเป็นจาํนวนมาก ต่างจากชัน้ปีอื่นๆทีเ่ริม่ลงทะเบยีนวชิาเรยีนต่างกนัไป ทาํให้ นกัศกึษาชัน้
ปีที ่1 ทีต่อ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิาเดยีวกนั พรอ้มกนัทัง้ช ัน้ปี (เช่น วชิาพืน้ฐานคณะ วชิาพืน้ฐาน
ของสาขา เป็นตน้ ) ทาํใหไ้ดม้โีอกาสรูจ้กัเพื่อนเป็นจาํนวนมาก และไดร้บัขอ้มลูเรื่องแหล่งเทีย่ว 
รา้นสุราทีเ่ป็นทีน่ิยม การนดักนัไปสงัสรรคท์ีร่า้นสุรา รวมทัง้ความเคลื่อนไหวข องรา้นสุรา เช่น 
เรื่องบารากู่ทีร่า้นสุรารอบสถานศกึษาไดนํ้าเขา้มาใหบ้รกิารเหมอืนกบัสถานบนัเทงิในตวัเมอืง 
เป็นตน้ ขอ้มลูทีไ่ดร้บัล่วงหน้านี้สรา้งความอยากรูอ้ยากเหน็ต่อผูท้ ีย่งัไม่เคยสบู เมื่อมโีอกาสไป
เทีย่วรา้นทีม่บีารากู่ใหบ้รกิารและเพื่อนสัง่มาสบู ผูท้ ีย่งั ไม่เคยสบูจงึไดม้โีอกาสทีจ่ะสนองความ
อยากรูอ้ยากเหน็ของตนเองดว้ยการทดลองสบูดว้ยตนเอง ปจัจยักระตุน้ทีส่าํคญัทีสุ่ดในกรณีนี้
คอื ขอ้มลูเรื่องบารากู่ทีไ่ดร้บัจากเพื่อน 
 
 ปจัจยัทีท่าํใหก้ลุ่มผูเ้ริม่ทดลองสบูไม่สบูต่อนัน้ มาจากปจัจยัส่วนตวัสามประการหลกัๆ
คอื 1) ไม่เป็นผูส้บูบุหรี ่ 2) ไม่เป็นผูเ้ทีย่วสถานบนัเทงิเป็นประจาํ และ 3) ไม่มคีวามรูส้กึหรอื
ปฏกิริยิาทางบวกต่อบารากู่   การไม่เป็นผูส้บูบุหรีน่ัน้ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้ 10 ราย ไม่ชื่นชอบ
บารากู่เพราะไม่ชนิกบัรสชาตขิองยาสบู ซึง่ต่างกบัผูช้ ื่นชอบบารากู่ทีเ่ป็นผูส้บูบุห รีห่นกัดว้ย 
เพราะชนิกบัรสชาตขิองยาสบูและชนิกบัระดบัของนิโคตนิ รวมทัง้การทีบ่ารากู่ตอ้งใชว้ธิสีบู
เหมอืนสบูบุหรี ่ทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มนี้ทีไ่ม่ใช่ผูส้บูบุหรี ่สบูบารากู่ไม่ถนดัและไม่ชื่นชอบ
วธิกีารสบู  นอกจากนี้ กลุ่มตวัอยา่งทัง้ 10 ราย ไม่เป็นผูท้ ีเ่ทีย่วสถานบนัเทงิเป็นประจาํ ทาํให้
ไม่ไดพ้บเจอบารากู่ ไม่ไดเ้หน็การสบูบารากู่จนชนิ เท่ากบัเป็นการตดัวงจรความคุน้เคยกบับารา
กู่และตดัวงจรการไดพ้บเจอบารากู่ ปจัจยัสุดทา้ยคอื ไม่ไดป้ระทบัใจบารากู่หรอืมคีวามรูส้กึใน
ทางบวกต่อบารากู่เหมอืนกลุ่มผูส้บูหนกัทีส่บูต่อเนื่องเพราะประทบัใจบารากู่ตัง้แต่การสบูครัง้
แรก  บารากู่ไม่ไดเ้ครื่องมอืสรา้งความโดดเด่นใหก้บักลุ่มนี้ บารากู่ไม่ไดเ้ป็นเครื่องมอืสรา้งเสน่ห์
ทางเพศหรอืใชเ้ป็นเครื่องมอืทาํความรูจ้กักบัเพศตรงขา้ม บารากู่มกีลิน่เหมน็สาํหรบับางราย 
บารากู่สบูยาก สบูไม่เป็น บารากู่ไม่ไดม้ีภาพพจน์ของความแพง ปจัจยัทีส่าํคญัคอื กลุ่มตวัอยา่ง
ทัง้ 10 รายมคีวามเขม้แขง็ในตนเองหรอืมศีกัยภาพแห่งตน (self-efficacy) ในระดบัทีส่งูพอทีจ่ะ
ไม่แสวงหาสิง่อื่นเพื่อสรา้งเสน่หใ์หต้นเอง หรอืเพื่อสรา้งความโดดเด่นใหต้นเองในสถานบนัเทงิ 
รวมทัง้มคีวามสามารถในตนเองทีจ่ะปฏเิสธหรอืหยดุพฤตกิรรมการสบูไดใ้นครัง้ที ่ 2 
นอกจากนัน้ เมื่อสนองความอยากรูอ้ยากเหน็ในการสบูครัง้แรกแลว้ ทัง้ 10 ราย ไม่ไดม้คีวาม
ประทบัใจหรอืชื่นชอบบารากู่มากพอทีจ่ะมพีฤตกิรรมการสบูต่อเป็นครัง้ที ่ 2 รวมทัง้ไม่ไดนํ้า
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ตนเองเขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์เสีย่ง คอื ไม่ไ ดอ้ยูใ่นรา้นสุราหรอืมพีฤตกิรรมเทีย่วสถานบนัเทงิ
เป็นประจาํ เท่ากบัมคีวามเสีย่งน้อยลง 
 

กลุ่มที ่ 2:  ปจัจยัทีท่าํใหล้องสบูคอื สนองความอยากรูอ้ยากเหน็ การไดย้นิไดฟ้งัขอ้มลู
เชงิโฆษณาชวนเชื่อจากเพื่อนและการทาํตามเพื่อน  

 
“เพือ่นบอกวา่มนัหอม มนัแปลก กอ็ยากรู้”   
“เพือ่นชวน เพือ่นถามวา่รูจ้กัมัย๊ ถา้ไม่รูก้ล็อง”  
“เพือ่นไปลองมาแลว้มนัด ีกบ็อกต่อกนั เรากอ็ยากลองบา้ง”  

 
ส่วนปจัจยัทีท่าํใหไ้ม่สบูต่อคอื รายไดไ้ม่เพยีงพอกบัการหาซือ้บารากู่มาสบูหรอืการไป

สบูทีร่า้น  “แค่บุหรีย่งัไม่มเีงนิจะซื้อกนัเลย แม่ใหม้า 80 ค่ากนิค่ารถค่าอืน่ๆกห็มดแลว้ แลว้จะ
เอาตงัคท์ีไ่หนไปซื้อบารากู่ล่ะ” “ถา้จะสบูจรงิๆ กต็อ้งหารกนัหลายๆคนเลย ใครสบูมากกจ็่าย
มากแลว้กนั”  รวมทัง้อทิธพิลพ่อแม่ สาํหรบักลุ่มที ่ 2 นี้ บดิามารดาหลายรายทราบพฤตกิรรม
การสบูบุหรีส่บูบารากู่ของบุตรและมกีารดุด่าวา่กล่าวใหเ้ลกิพฤตกิรรมดงักล่าว  

 
“พ่อแม่รูต้ ัง้แต่ตอนสบูครัง้แรกแลว้ บา้นจะแตกเอาน่ะ พ่อแม่น้ําเสยีงน่ากลวั
มาก”  
 “พ่อบอกวา่ยงัหาตงัคเ์องไม่ได ้ไม่ใหส้บู”  
 “โดนพ่อแม่วา่เอา บา้นแทบแตก พ่อไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะพ่อสบูบุหรี ่แต่แม่วา่
เอาวา่ มงึจะดดูทาํไม มนัของไม่ด”ี  

 
แต่การสบูบุหรีน่ัน้เลกิไม่ไดเ้พราะยอมรบัวา่ตดิบุหรี ่  “มนัเขา้เสน้ไปแลว้ละ เพือ่นทุกคนเลย 
เลกิบุหรีไ่ม่ไดห้รอก”    5 รายในชัน้ปีที ่ 1 ยอมรบัวา่ กาํลงัพยายามเลกิสบูบุหรีด่ว้ยเช่นกนั
เพราะพ่อแม่ดุวา่ทุกวนั ทาํใหไ้ม่อยากสบู การเลกิบุหรีข่องทัง้ 5 รายคอื การลดปรมิาณการสบู
ลงเรื่อยๆ ตอนนี้เหลอืสบูวนัละ 3-4 มวน จากเมื่อก่อนทีส่บูวนัละเกอืบซอง “ใชว้ธิหีกัดบิเอาเลย 
ลดลงไปเรือ่ยๆ เพราะพ่อแม่ด่าทุกวนั” 
 

กลุ่มที ่3:  ปจัจยัทีท่าํใหล้องสบูคอื ความอยากรูอ้ยากเหน็และความเชื่อทีผ่ดิทีว่า่บารากู่
เป็นยาและไม่อนัตราย ในส่วนกลุ่มทีไ่ม่สบูต่อนั ้ น เลกิสบูเพราะไม่ไดเ้ป็นผูท้ ีช่ ื่นชอบการสบูอยู่
แลว้และไม่เป็นผูส้บูบุหรี ่รวมทัง้เชื่อวา่ บารากู่อาจมอีนัตรายได ้เพราะบางรายมอีาการอาเจยีน
หลงัจากการสบูและพบวา่น้ําลายรวมทัง้น้ําทีอ่อกมาในอาเจยีนทัง้ของตนเองและเพื่อนนัน้มสีดีาํ 
รวมทัง้น้ําลายกเ็ป็นสดีาํ ทาํใหห้ลายรายเกดิความกลวัและเลกิสบู ส่วน 4 รายทีย่งัสบูต่อนัน้เป็น
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ผูท้ีช่นิกบัการสบูบุหรีแ่ละดื่มสุรา ตอ้งการการสบูในเวลาทีไ่ปดื่มสุราตามสถานบนัเทงิเพื่อใหม้ี
กจิกรรมเพิม่ในระหวา่งการดื่ม รวมทัง้ยงัมคีวามเชื่อทีว่า่ บารากู่อนัตรายน้อยกวา่บุหรี ่ถ้าจะสบู 
สบูบารากู่ดกีวา่ 
 

กลุ่มที ่4: ปจัจยัทีท่าํใหล้องสบูคอื แรงยจุากเพื่อนและการชวนสบูร่วมกนัในวงสุรา ส่วน
ในกลุ่มทีไ่ม่สบูต่อนัน้เกดิจากความเบื่อบารากู่ทีเ่มื่อลองแลว้พบวา่รสชาตไิม่แรงเท่าบุหรีท่ ี่
ตนเองชนิมากกวา่ ม ี 1 รายทีเ่กดิอาการอาเจยีนหลงัสบูบารากู่ จงึเลกิสบู แต่ทุกรา ยไม่เลกิสบู
บุหรี ่รายทีเ่ลกิสบูบารากู่กก็ลบัมาสบูบุหรีเ่ช่นเดมิ 
 

กลุ่มที ่5: ปจัจยัทีท่าํใหล้องสบู คอื ความอยากเด่น อยากรูอ้ยากเหน็และความเชื่อทีผ่ดิ
วา่ บารากู่ไม่อนัตราย  รวมทัง้การมอุีปกรณ์ไวท้ีบ่า้น ทาํใหส้บูไดบ่้อยตามตอ้งการ  2 รายทีม่ี
อุปกรณ์ทีบ่า้นยอมรบัวา่เมื่อมอุีปกรณ์ทาํใหส้บูมากขึน้ “ตอนทีม่เีตาใหม่ๆนะ สบูอาทติยล์ะ 3 วนั
ได ้แต่ตอนนี้กล็ดลงแลว้เพราะไม่มเีงนิไปซื้อมาสบูอกี แต่ถา้มเีงนินะมขีองครบ กค็งสบูทุกวนั ”   
ผูท้ีเ่ลกิสบูต่อนัน้เลกิสบูเพราะไม่ไดไ้ปเทีย่วกลางคนือกี รวมทัง้พบวา่ การสบูตอ้งใชอุ้ปกรณ์
หลายอยา่ง ไม่สะดวก เกรงวา่ผูป้กครองจะจบัได้ และ 2 รายทีเ่ลกิสบูเพราะผูป้กครองจบัไดแ้ละ
ถูกตกัเตอืนและสัง่ใหเ้ลกิ  

 
“เคยเอาไปสบูทีบ่า้นแลว้พ่อแม่จบัไดเ้พราะควนัมนัฟุ้งไปทัง้บา้นเลย พ่อกม็าวา่ แม่ก็
เตอืนใหเ้ลกิ พ่อแม่ไม่ยอมใหด้ดูอกี เขาบอกวา่มนัเหมน็และไม่ด ีกเ็ลยไม่ไดส้บูอกี” 

 
ส่วนผูท้ีส่บูต่อนัน้เป็นกลุ่มทีส่บูบุหรีแ่ละเชื่อวา่บารากู่เป็นทางเลอืกอกีทางเลอืกหนึ่งของการสบู 
ปจัจยัทีท่าํใหย้ิง่สบู คอื การดื่มสุราและการเทีย่วกลางคนื 8 รายทีด่ื่มสุรายอมรบัวา่ ยิง่ดื่มสุราก็
จะยิง่ตอ้งการสบูบารากู่ เพราะทาํใหส้นุกสนานเพิ่ มขึน้  “ยิง่กนิเหลา้กจ็ะอยากสบู ไปเทีย่วกจ็ะ
อยากสบู รา้นไหนมกีจ็ะตอ้งสัง่มาสบู แลว้เวลาเมากจ็ะยิง่สบู” 
 
ข้อสรปุ ทุกกลุ่มอายเุริม่ตน้ทดลองสบูดว้ยเหตุผลเดยีวกนัคอื ความอยากรูอ้ยากเหน็ ซึง่มทีีม่า
จากการไดย้นิไดฟ้งัเรื่องบารากู่จากเพื่อนและอทิธพิลเพื่อนในการชกัจงู การไม่สบูต่อนัน้มาจาก
ปจัจยั 4 ประการคอื 1) ไม่ตอ้งการใชจ้่ายเรื่องบารากู่ ไม่มเีงนิมากพอ 2) มปีระสบการณ์ดา้นลบ
กบัการสบู มผีลกระทบจากการสบู คอื มอีาการทางกายภาพ เช่น อาเจยีน ปวดศรีษะ น้ําลาย
เป็นสดีาํ ทาํใหรู้ส้กึกลวัและไม่กลา้สบูต่ออกี 3) อทิธพิลพ่อแม่ ผู้สบูถูกบดิามารดาต่อวา่ ลงโทษ 
ตกัเตอืน ดุด่าวา่กล่าว ฯลฯ ทาํใหไ้ม่กลา้สบูต่ออกีและเลกิสบู 4) ไม่ไดค้บเพื่อนทีช่วนสบูชวน
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เทีย่วอกี ไม่ไดเ้จอเพื่อน ทาํใหเ้ลกิการไปเทีย่วกลางคนืไปโดยปรยิาย ซึง่เป็นการตดัวงโคจรบา
รากู่ไปดว้ย  ส่วนผูท้ ีไ่ม่สามารถเลกิสบูไดน้ัน้เป็นกลุ่มทีต่ดิบุหรี ่ทาํใหม้อีาการเสพตดิบารากู่ 
 
ความรู้สึก/ทศันคติปัจจบุนัท่ีมีต่อบารากู่และต่อผู้สบูบารากู่ 
 

กลุ่มที ่1: ทัง้หมดรูส้กึเฉยๆกบับารากู่ ไม่ไดรู้ส้กึชื่นชอบ ไม่ไดม้คีวามรูส้กึใน
ทางบวกต่อบารากู่ ไม่คดิอยากจะสบูอกีหลงัจากทีท่ราบแลว้และทดลองแลว้วา่บา รากู่เป็น
อยา่งไร รวมทัง้ไม่สบูบุหรี ่จงึไม่คดิทีจ่ะสบูสารใดๆ แต่มทีศันคตวิา่ บารากู่กลายเป็นแฟชัน่ใน
กลุ่มวยัรุ่นระดบัอุดมศกึษาไปแลว้และแพร่ระบาดมาก “บารากู่มนัแบบมเีกลือ่นแลว้นะ” 
นกัศกึษาหญงิรายหนึ่งเล่า ทศันคตต่ิอผูส้บูบารากู่นัน้ ทัง้ 10 รายมองวา่ บารากู่ เป็นแฟชัน่ที่
วยัรุ่นอยากลองทุกคน เป็นสิง่ทีว่ยัรุ่นดแูลว้วยัรุ่นจะคดิวา่สนุก สบูแลว้จะดดู ีเก๋ น่าลองสบู ส่วน
การเสพตดินัน้ขึน้อยูก่บัแต่ละคน ส่วนการสบูบารากู่นัน้ ทัง้หมดคดิวา่ เป็นสทิธสิ่วนบุคคลที่
ผูอ้ื่นไม่ควรกา้วก่าย เป็นสทิธทิีผู่ส้บูมสีทิธจิะเลอืก ทั ้งหมดไม่ไดค้ดิวา่ การสบูเป็นสิง่ทีผ่ดิหรอืมี
โทษแต่ประการใด ถงึทราบวา่เพื่อนสบูหรอืตดิ กไ็ม่ควรกา้วก่ายหรอืหา้มปราม การสบูเป็นเรื่อง 
“ของใครของมนั” มากกวา่ ตามที่ท ัง้หมดใหเ้หตุผลตรงกนั “อนันี้เรือ่งของใครของมนัเลย ใครจะ
สบูกส็บูไป” ส่วนการแพร่หลายของบารากู่นัน้ ทัง้หมดใหค้วามเหน็วา่ บารากู่แพร่หลายอยูแ่ลว้
ในกลุ่มวยัรุ่นเพราะเป็นแฟชัน่ ถงึแมจ้ะมมีาตรการหา้มจาํหน่ายหรอืมาตรการควบคุมใดๆกต็าม 
ทัง้ 10 รายเชื่อวา่ จะไม่ไดผ้ลกบับารากู่ ถ้ามกีารสัง่หา้มสบูในรา้น หา้มจาํหน่ายในรา้น ผูส้บูก็
สามารถหาซือ้ทางอนิเตอรเ์นทได ้ ผูส้บูกส็ามารถสบูทีห่อ้งพกัของตนเองไดห้รอืซือ้อุปกรณ์เกบ็
ไวส้บูเอง ซึง่นกัศกึษาชาย 2 รายใหข้อ้มลูวา่ ทราบวา่กลุ่มทีช่อบสบูบารากู่จะมอุีปกรณ์เกบ็ไว้
เอง “หา้มมนัยงัไง มนักห็าสบูไดอ้ยูแ่ลว้ ดอูยา่ง (ยา)ไอซส์ ิกห็าได”้  
 

กลุ่มที ่2: ทุกรายยงัรูส้กึในแง่บวกกบับารากู่ มทีศันคตทิีด่ต่ีอบารากู่ ในดา้นกลิน่ทีห่อม 
ในดา้นรสชาตทิีด่กีวา่บุหรี ่ในดา้นการเป็นของแพง ในดา้นการเป็นของแปลกใหม่ดแูลว้น่าลอง 
ในดา้นการเป็นตวัเลอืกทีด่กีวา่บุหรี ่และคดิวา่บารากู่ไม่ผดิก ฎหมายอะไร ส่วนบุหรีน่ัน้ ทุก ราย
ทราบวา่หา้มสบูในทีส่าธารณะเท่านัน้ แต่การสบูบารากู่นัน้ไม่ผดิ การไม่ผดิกฎหมายของบารากู่
นัน้ 2 รายบอกวา่ เพราะบารากู่เป็นของในประเพณีของมุสลมิ จงึไม่ผดิ “มนัไม่ผดิกฎหมายอะไร
เลยนะ เพราะมนัเป็นประเพณี ” ส่วนรายอื่นๆ คดิวา่ไม่ผดิกฎหมายเช่นกนั ถ้าจะผดิอาจอยูท่ ีผู่้
สบูผสมกญัชาลงไป “ตวัมนัไม่ผดิ แต่ถา้ผสมอะไรลงไปอยา่งกญัชากจ็ะผดิ ”  ทุกรายเชื่อวา่ บา
รากู่ทาํมาจากผลไมแ้ละเป็นตวัเลอืกทีด่กีวา่บุหรี ่ถ้าไม่สบูบุหรีห่รอืวนัไหนไม่อยากสบูบุหรี ่
เลอืกสบูบารากู่แทนจะดกีวา่ “มนัเป็นตวัเลอืกทีด่กีวา่บุหรี”่  แต่เชื่อวา่การสบูบารากู่จะทาํใหเ้ป็น
มะเรง็เหมอืนบหุรีเ่พราะมคีวนั 2 รายเชื่อวา่การสบูบารากู่ ถงึแมอ้าจทาํใหเ้ป็นมะเรง็ แต่มโีทษ
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น้อยกวา่บุหรี ่เพราะบารากู่มทีีก่รองน้ําและน้ําจะกรองสารพษิออกไปได ้แต่อกี 2 รายไม่เชื่อ
เช่นนัน้ เชื่อวา่น้ํากไ็ม่สามารถกรองสารพษิทีจ่ะก่อมะเรง็ออกไปได ้ส่วนอกี 1 รายเชื่อวา่ บารากู่
ทาํมาจากผลไม ้ถงึแมจ้ะมคีวนั กน่็าจะมโีทษน้อยกวา่บุหรี ่  “มนัทาํมาจากผลไม ้มนัไม่น่าจะมี
โทษนะ ถา้มจีรงิ กต็อ้งน้อยกวา่บุหรีม่ากๆเลย ”  นอกจากนี้ การทีเ่ชื่อวา่บารากู่ไม่ผดิกฎหมาย
นัน้เป็นเพราะไดเ้หน็การสบูในรา้นอาหาร ในรา้นเหลา้ป ัน่ ในทีส่าธารณะ นกัเรยีนรายหนึ่ งบอก
วา่ เคยเหน็คนไปเทีย่วน้ําตกในจงัหวดัหนึ่งนําอุปกรณ์บารากู่ใส่ทา้ยรถกระบะไปนัง่สบูรมิน้ําตก
ดว้ย ทาํใหค้ดิวา่ การสบูบารากู่ไม่ผดิกฎหมายเพราะเคยเหน็วา่บุคคลอื่นสามารถสบูได ้ “คนอืน่
เขาดดูกนัทีโ่ล่งๆ แบบไม่เหมอืนบุหรีน่่ะ ยงัไม่เหน็เป็นไรเลย ”  “บุหรีถ่า้สบูในรา้นอาหาร ใน
ตลาด จะผดิ แต่บารากู่ไม่ผดิ”  
 

“ควนัทุกอยา่งถา้ดดูเขา้ไปมนัเป็นมะเรง็หมดแหละ”  นกัเรยีนวยั 15 ปีรายหนึ่งอธบิาย 
อกีรายแยง้วา่ “แต่บารากู่มนัมกีรองน้ํานะ มนัจะเป็นน้อยกวา่นะ เพราะมนักรองน้ําไง ” นกัเรยีน
รายแรกไม่เชื่อและอธบิายเพื่อนวา่ “ไม่จรงิ มนัเป็ นหมดแหละ มนัไม่กรอง สารมะเรง็ออกไป
หรอก เชือ่สิ” ส่วนการควบคุมหรอืการใหค้วามรูน้ัน้ ทุกรายบอกวา่ การใหค้วามรูท้ ีเ่คยไดร้บัคอื 
เรื่องบุหรี ่ซึง่ทางโรงเรยีนเป็นผูใ้หค้วามรูโ้ดยเป็นการจดัอบรม ซึง่ทุกรายบอกวา่เป็นวธิทีีน่่าเบื่อ
มาก  

 
ส่วนการใหค้วามรูเ้รื่องบารากู่นัน้ ยงัไม่เคยทราบขอ้มลูมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องโทษของ

บารากู่   
 

“ตัง้แต่เขา้โรงเรยีนมา มพีี ่  (ผูว้จิยั) นีแ่หละคนแรกทีม่าบอกผมวา่บารากู่มโีทษ
เท่าบุหรี ่ตัง้แต่สบูมายงัไม่มใีครมาเคยบอกเลย โรงเรยีนเขากไ็ม่ไดพ้ดูเรือ่งนี้นะ 
และไม่เคยไดย้นิทีอ่ืน่ดว้ย”   

 
มเีพยีง 1 รายทีไ่ดท้ราบวา่ บารากู่มโีทษเท่าบุหรี ่ทีท่ราบเพราะไดร้บัชมรายการโทรทศัน์ในวนั
งดบุหรีโ่ลกและในรายการมวีทิยากรมาพดูเรื่องบารากู่ “มนัมโีทษนะ เท่าบุหรีเ่ลย ทีรู่เ้พราะดทูวี ี
วนันึงมนัเป็นวนังดบุหรีโ่ลก วนันัน้เขารณรงคเ์รือ่งงดบุหรีด่ว้ย แลว้เราเหน็ มคีนมาพดูเรือ่งบารา
กู่แต่เหน็และไดย้นิแค่วนันัน้วนัเดยีว วนัอืน่ๆไม่เคยไดย้นิอกีเลย ”  ถ้าภาครฐัจะมาควบคุมบารา
กู่ ควรควบคุมดา้นการแพร่กระจาย โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และวยัรุ่น เพราะแพร่ระบาดง่ายใน
กลุ่มอายเุท่านี้ 
 

กลุ่มที ่ 3:   4 รายยงัมทีศันคตทิีด่กีบับารากู่ คื อ เชื่อวา่ ถงึมอีนัตรายกม็น้ีอยกวา่บุหรี ่
และบารากู่เป็นทางเลอืกในการสบูทีด่กีวา่ทุกอยา่ง  ทุกรายไม่ทราบวา่ บารากู่ผดิกฎหมาย ทุก
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รายทราบเพยีงวา่ หากนํากญัชาหรอืสารเสพตดิใส่ลงไปในบารากู่ถงึจะเป็นการผดิกฎหมาย แต่
ไม่ทราบวา่บารากู่จะเป็นสิง่ผดิกฎหมายไปดว้ย ส่วนการหา้มสบูบารากู่และการหา้มจาํหน่ายนัน้ 
ทุกรายเหน็พอ้งกนัวา่ หากมกีารหา้มสบูแลว้นัน้หรอืหา้มจาํหน่าย  การลกัลอบจะยิง่เพิม่มากขึน้ 
เพราะทราบกนัดวีา่ นกัศกึษาผูส้บูบารากู่จาํนวนมากมเีตาไวเ้ป็นของส่วนตวั การสบูกจ็ะเลีย่ง
ไปสบูทีบ่า้นแทน การกวดขนัปราบปรามจะยากขึน้   “มนัตอ้งมอียูแ่ลว้เพราะของแบบนี้ใน
เมอืงไทยคอืยิง่หา้มกย็ิง่หาได”้ 
 

กลุ่มที ่ 4: เชื่อวา่บารากู่ไม่มอีนัตราย ถ้าม ีกม็น้ีอยมากและอนัตรายน้อยกวา่บุหรี ่ ทุก
รายเชื่อวา่ บารากู่ไม่ผดิกฎหมาย เพราะเหน็วา่ยงัมใีหบ้รกิารตามสถานบนัเทงิอยา่งโจ่งแจง้ 
และคดิวา่ เนื่องจากบารากู่ไม่มอีนัตราย จงึไม่น่าจะเป็นสิง่ผดิกฎหมายได ้ส่วนการหา้มจาํหน่าย
หรอืหา้มบรกิารนัน้ ทุกรายเชื่อวา่ ยิง่หา้มจะยิง่มผีูอ้ยากลองมากขึน้และรา้นคา้หรอืผูจ้าํหน่าย
จะตอ้งพยายามหาทางจาํหน่ายจนไดไ้ม่ทางใดกท็างหนึ่ง เช่น เดลเิวอรี ่และคดิวา่ แนวโน้มการ
สบูบารากู่น่าจะเพิม่ขึน้ ไม่ลดลง เพราะวยัรุ่นชอบและเป็นสิง่ทีน่่าลองมากกวา่บุหรีท่ ีม่กีลิน่
เหมน็ 
 

กลุ่มที ่5: มทีศันคตบิวกต่อบารากู่เป็นอยา่งมากวา่ สบูแลว้ตามแฟชัน่ มคีวามเท่ โกเ้ก๋ 
เพื่อการสงัสรรค ์รวมทัง้มคีวามพรอ้มในการลอง  

 
“มนัเป็นแฟชัน่ เท่ สบูแลว้สนุกสนานเ ฮฮา บางคนเขากไ็ม่มอีะไรทาํเขากส็บู  
สงัสรรคก์บัเพือ่นมนัสนุกดถีา้มบีารากู ่มนัไม่ไดเ้ป็นอะไรมากมาย”  

 
เชื่อวา่บารากู่ไม่มอีนัตราย และไม่ทราบวา่ยาบารากู่ทาํมาจากอะไร จงึไม่คดิวา่จะมอีนัตราย
อะไร เชื่อวา่บารากู่เป็นยาประเภทหนึ่ง “มนัคลา้ยยาหอมนะ คนแถวบา้นเขาบอกว่ ามนัเป็นยา
แบบหนึง่”  เชื่อวา่ไม่เสพตดิ แต่เป็นผลไม้ เป็นสมุนไพร  “มนัไม่เสพตดิหรอกเพราะมนัเป็น
สมุนไพร”  ไม่รูส้กึวา่มผีลกระทบทางกายภาพมากนกันอกจากแค่รูส้กึมนึ ซึง่ผูส้บูถอืวา่เป็น
อาการขา้งเคยีงทีม่ผีลน้อยมากเพราะนอนพกักห็ายเองได ้และกลุ่มผูส้บูชนิกบัอาการมึ นเมาอยู่
แลว้เพราะเป็นนกัดื่มสุรา จงึไม่รูส้กึวา่บารากู่จะมผีลกระทบทีร่า้ยแรงอนัใด  ไม่คดิวา่ภาครฐัควร
เขา้มาปราบปรามเพราะไม่ใช่สิง่เสพตดิ หรอืหากรฐัเขา้มาจดัการเรื่องบารากู่ ควรจดัการเฉพาะ
การหา้มสบูในทีส่าธารณะมากกวา่เพราะถอืวา่เป็นการสบูทีไ่ม่รูก้าละเทศะ ส่วนการสบูทีบ่า้นนัน้
ถอืวา่เป็นเรื่องส่วนตวั ส่วนการหา้มจาํหน่ายนัน้ คดิวา่ไม่ไดผ้ล เพราะผูจ้าํหน่ายตอ้งยิง่พยายาม
ไปหามาจาํหน่ายใหไ้ด ้และผูส้บูจะรูส้กึยิง่อยากสบูเพราะตอ้งการทา้ทาย “ยิง่หา้มกจ็ะยิง่สบู 
แลว้มนัหาไดอ้ยูแ่ลว้บา้นเรา มเีงนิซะอยา่ง ไปหา้มขาย คนขา ยเขากจ็ะยิง่ไปหามาขายใหไ้ด”้   
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ส่วนเรื่องขอ้มลูบารากู่นัน้ ไม่เคยทราบขอ้มลูเกีย่วกบับารากู่มาก่อน แต่ทราบขอ้มลูเรื่องบุหรี่
จากทีโ่รงเรยีนเวลาอาจารยส์อน และเวลาอาจารยใ์หท้าํรายงาน  มเีพยีง 1 รายทีเ่ชื่อวา่บารากู่
เป็นสิง่เสพตดิไดเ้พราะมคีวนัเขา้ปอดเหมอืนบุหรี ่ แต่ยงัไม่เคยไดร้บัทราบขอ้มลูยนืยนัใน
ประเดน็นี้จากหน่วยงานใด 
 
ข้อสรปุ  ความรูส้กึ/ทศันคตบิวกต่อบารากู่ยงัคงมอียูใ่นกลุ่มอายตุํ่ากวา่ 18 ปี เนื่องจากยงัมี
ความอยากรูอ้ยากลองอยู ่และยงัมโีอกาสในการไดล้องน้อยอยู ่รวมทัง้ยงัไดร้บัอทิธพิลเพื่อนที่
ยงัเรยีนอยูด่ว้ยกนั ซึง่แตกต่างจากกลุ่มวยัอุดมศกึษา ทีม่โีอกาสมากกวา่ เมื่อไดล้องแลว้รู ้กเ็ลกิ 
รวมทัง้การขึน้ช ัน้ปีหรอืการเลอืกสาขา/วชิาทีเ่รยีน จะทาํใหไ้ม่ไดเ้จอกลุ่มเพื่อนเดมิๆหรอืตอ้ง
เปลีย่นกลุ่มเพื่อนใหม ่อทิธพิลเพื่อนจะลดลง ส่วนทศันคตต่ิอผูส้บูนัน้ กลุ่มอาย ุ 18 ปีขึน้ไป คดิ
วา่การสบูเป็นเรื่องส่วนบุคคล ส่วนกลุ่มอายตุํ่ากวา่ 18 ปีคดิวา่ เป็นเรื่องสนุก ผูส้บูเป็นบุคคลทีม่ี
ความสุข ส่วนการหา้มสบูหา้มขายนัน้ ทุกกลุ่มเชื่อวา่เป็นไปไม่ได ้ส่วนขอ้มลูเรื่องโทษของบารา
กู่นัน้ มกีารรบัรูน้้อยมาก เพราะไม่มแีหล่งขอ้มลูขา่วสาร 
 
แหล่งจ าหน่ายและการบริการบารากู่/การผสมสารอ่ืนในบารากู่  
 

กลุ่มที ่1: ทัง้ 10 รายใหข้อ้มลูวา่แหล่งจาํหน่ายบารากู่นัน้มใีหบ้รกิารทุกรา้นใน
รา้นสุรารอบสถานศกึษา A ซึง่แพร่มาจากสถานบนัเทงิในเมอืง รา้นทีม่ใีหบ้รกิารคอื รา้น ภxูx  
รา้น บา้นxxส่วนรอบสถานศกึษา B คอื รา้นสวxีx  รา้น กํ้าxx 
 
 การสัง่มาสบูนัน้ ทัง้ 10 รายไม่เคยเป็นผูส้ ัง่เอง แต่เคยเหน็เพื่อนหรอืโต๊ะอื่นส ัง่ รวมทัง้
รา้นจะเป็นผูม้าสอบถามและเสนอการบรกิารเอง การใหบ้รกิารนัน้ ผูส้บูสามารถสัง่รา้นไดเ้ลย 
หรอืรา้นจะเขา้มาเสนอบารากู่ ถ้าลกูคา้สนใจ รา้นกจ็ะเสนอราคาและเสน อรสชาตวิา่มรีส
อะไรบา้ง ราคาของบารากู่ตามรา้นสุรารอบสถานศกึษาอยูท่ีป่ระมาณ 200 บาท ส่วนรา้นสุราที่
เป็นรา้นแบบเปิด ไม่ตดิเครื่องปรบัอากาศนัน้หรอืมกีารแยกพืน้ทีส่บูบุหรีอ่อกจากกนันัน้ รา้นก็
จะใหบ้รกิารบารากู่ ส่วนรา้นสุราทีไ่ม่เน้นการแสดงดนตรสีด ไม่เน้นการเปิ ดเวทใีหล้กูคา้เตน้ 
เป็นรา้นแบบทีน่กัศกึษาเรยีกวา่ รา้นแบบ “นัง่ชลิๆ” คอื เน้นพืน้ที่ๆ นัง่สบาย ใหล้กูคา้ไดเ้ขา้มา
นัง่คุยสงัสรรคก์นัเองมากกวา่จะเน้นการขายดนตรหีรอืสนัทนาการแบบอื่น รา้นแบบ “นัง่ชลิๆ” 
นี้จะเน้นการขายบารากู่มากเป็นพเิศษ เพื่อใหล้กูคา้ไดน้ัง่นาน ๆ และใชเ้วลานัง่คุยกนัมากกวา่ 
เช่น รา้น “โอxxx”  
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 ส่วนการส่งบารากู่แบบเดลเิวอรีน่ัน้ ทัง้ 10 รายเคยไดย้นิเรื่องการใหบ้รกิารแบบนี้ มี
นกัศกึษาหญงิ 2 ราย เคยไดร้บัใบปลวิเสนอบรกิารบารากู่เดลเิวอรีถ่งึหอ้งพกั โดยใบปลวิทีว่า่นี้
ถูกสอดเขา้มาไวท้ีห่อ้งพกั ซึง่ทั ้ง 2 รายพกัอาศยัหอพกันอกมหาวทิยาลยั ส่วนรายอื่นๆ เล่าวา่ 
เพื่อนๆของตนเองกเ็คยไดร้บัใบปลวิทีว่า่นี้เหมอืนกนั โดยไดร้บัทีห่อพกันอกมหาวทิยาลยั
ทัง้หมด ทีไ่ดม้ากทีสุ่ดคอื หอพกั สุขสxxxx  โดยเคยไดร้บัเมื่อประมาณตน้ภาคการศกึษาที ่ 2 
ของปี 2551 ซึง่นกัศกึษาทราบวา่ ผู้ ใหบ้รกิารจะใหบ้รกิารดว้ยการถอือุปกรณ์ใส่ถุงมาส่งใหถ้งึ
หอ้ง จุดเตาและจดัยาให ้ทิง้ถ่านไวใ้หป้ระมาณ 2-3 กอ้น เมื่อครบเวลากม็ารบัอุปกรณ์คนื แต่ทัง้ 
10 รายไม่เคยสัง่ นอกจากนี้ ท ัง้ 10 รายยงัระบุวา่ ทราบวา่บารากู่มขีายทางอนิเตอรเ์นทดว้ย   
 
 ส่วนการผสมสารอื่นลงไปในบารากู่นัน้ ทัง้ 10 ราย ทราบวา่ มกีารผสมสารอื่นลงไปได ้
สารทีน่ิยมผสมคอื กญัชา หรอืทีน่กัศกึษารูจ้กัในชื่อวา่ ปุ๊น เพราะใชก้รรมวธิเีดยีวกนั คอื ผสม
กญัชากบัหวัเชือ้ยาบารากู่แลว้นําไปเผาในเตาบารากู่ตามปกต ิส่วนสารเสพตดิอื่นๆ เช่น ย า
ไอซน์ัน้ ทัง้ 10 รายใหข้อ้มลูวา่ ผูท้ ีเ่สพจะไม่นํายาไอซม์าปนกบับารากู่ เนื่องจากยาไอซร์าคา
แพง หนึ่งกรมั หรอืหนึ่ง “จ”ี ราคา 3,000-5,000 บาท ซึง่หนึ่งกรมัมจีาํนวนน้อยมาก ถ้านําไป
ผสมกบัสารอื่น ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากยาไอซจ์ะไม่ “เตม็” อยา่งทีต่อ้งการ การเสพยาไอซจ์งึไม่นิยม
ผสมกบัสารใดๆทัง้สิน้ “พวกทีจ่ะเล่นไอซเ์นีย่กจ็ะเล่นไปเลย ไม่เอามาใส่กบับารากู่หรอก แต่
อยา่งปุ๊นนีใ่ส่ขาํๆได”้  และนอกจากนี้ การเสพยาไอซ ์ยาอ ีผูเ้สพมวีตัถุประสงคต่์างกนักบับารา
กู่ การสบูบารากู่นัน้ไม่ไดม้ผีลต่อจติประสาท เช่น การหลอนประสาท หรอืการกล่อมประสาทให้
รูส้กึคกึคะนอง สนุกสุดขดี รูส้กึมอีารมณ์ทางเพศสงูเหมอืนการเสพยาอ ียาไอซ ์ดงันัน้ การเสพ
ยาอ ียาไอซ ์จงึมวีตัถุประสงคบ์างอยา่งรองรบั เช่น วตัถุประสงคด์า้นชูส้าว ความตอ้งการทาง
เพศ การจดัปารต์ีเ้พื่อกจิกรรมทางเพศ เป็นตน้ ส่วนการสบูบารากู่นัน้ มวีตัถุประสงคต่์างกนั
ออกไป เนื่อง จากบารากู่ไม่สามารถเปลีย่นพฤตกิรรมหรอืกล่อมประสาทไดเ้หมอืนยาเสพตดิ
ประเภทอื่นๆ ดงันัน้ ผูเ้สพจะไม่นําสารทัง้สองอยา่งนี้มาผสมกนั ส่วนสารเสพตดิยอดนิยมที่
นํามาผสมกบับารากู่ไดค้อื กญัชา  
 

กลุ่มที ่ 2: ทราบวา่บารากู่มจีาํหน่ายทีร่า้นเหลา้ป ัน่ รา้นสุรา ส่วนบารากู่เดลเิวอรีน่ัน้ไม่
รูจ้กั มนีกัเรยีนวยั 15 ปี 1 รายทีท่ราบวา่จะซือ้ตวัยาบารากู่ไดท้ี่ซอยวเิชXXX ขา้งมหาวทิยาลยั 
A โดยมเีพื่อนและพีบ่อกขอ้มลูนี้มา และทราบราคาตวัเตาวา่มหีลายราคา ตัง้แต่ 3-400 บาท
จนถงึเป็นพนับาท ส่วนตวัยาทีเ่คยทราบวา่พีแ่ละเพื่ อนของตนเองเคยซือ้มาจากซอยวเิชXXX
นัน้ราคาประมาณ 100-150 บาท ส่วนรายอื่นๆทราบวา่ จะหาซือ้บารากู่ไดท้ี ่ “ซอยโลกยี”์ (ซอย
วดัโบXXX จ. ปทุมธานี) ซึง่เป็นซอยแถวโรงเรยีนแห่งหนึ่งทีม่สีถานบนัเทงิ รา้นเหลา้ป ัน่ 
สามารถหาซือ้สุรา บุหรี ่ไดทุ้กชนิด “บารากู่มขีายแถวโรงเรยีนนีแ่หละ ตรงซอยโลกยี ์มทีุกอยา่ง
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แหละ” ส่วนการผสมสารอื่นเขา้ไปในบารากู่นัน้ ทุกรายไม่เคยผสม แต่เคยไดย้นิวา่ มกีารผสม
กญัชาลงไปได ้แต่ไม่เคยลอง เพราะไม่กลา้  รวมทัง้กลวัผูป้กครองจบัได ้ และไม่มเีงนิพอ ม ี 1 
รายทีเ่คยไปสบูบารากู่ทีร่า้นเหลา้ป ัน่แห่งหนึ่งและเกอืบถูกเจา้หน้าทีต่าํรวจจบั  

 
“ตอนนัน้ไปดดูทีร่า้น ไปกนัหลายคน ดดูกาํลงัมนึๆเลยแหละ พีเ่จา้ของรา้นเขา
มาบอกวา่ตาํรวจกาํลงัจะมาตรวจใหร้บีเคลยีรร์า้น กเ็ลยอดดดูต่อเลย”  

 
กลุ่มที ่3:  ทราบวา่บารากู่มจีาํหน่ายทีร่า้นสุรา สถานบนัเทงิ ทัง้ในเมอืงและบรเิวณรอบ

สถานศกึษา เช่น รา้นแถวสถานศกึษา มบีารากู่บรกิารหลายรา้น เช่น รา้น “ภXูX”  รา้น “บา้น
XX” ทีม่หาวทิยาลยั A  รา้น “โอXXX” บรเิวณมหาวทิยาลยั B  ส่วนแหล่งจาํหน่ายปลกีบารากู่
นัน้ ทุกรายทราบวา่ มจีาํหน่ายทีต่ลาดนดัสะพานพุทธ ตลาดจตุจกัร และหน้าหา้งสรรพสนิคา้ฟิว
เจXXXX  ส่วนการผสมสารอื่นนัน้ ทราบวา่  ผูส้บูหนกับางรายและกลุ่มทีช่อบกญัชามกีารผสม
กญัชาลงไปเพื่อเสพกญัชา  19 รายไม่เคยผสมกญัชาหรอืสารเสพตดิอื่นเพราะไม่เสพกญัชาและ
กลวัการผดิกฎหมาย รวมทัง้กลวัผูป้กครองทราบ มเีพยีง 1 รายทีย่อมรบัวา่เคยผสมกญัชาลงไป
ในบารากู่ เพราะอยากลองสบูกญัชากบัเพื่อนทีส่บูอยูก่่อนแลว้ 
 

กลุ่มที ่ 4: ทุกรายทราบวา่บารากู่มจีาํหน่ายทีร่า้นสุรารอบมหาวทิยาลยัของตนเองและ
รา้นสุรายา่นรชัดาซึง่มเีกอืบทุกรา้น ทุกรายไปสบูทีร่า้นสุราเพราะตอ้งการดื่มสุราไปดว้ยสบูบา
รากู่ไปดว้ย จงึไม่นิยมซือ้เตาและอุปกรณ์ไวท้ีบ่า้น เพราะตอ้งการดื่มสุราและเทีย่วกล างคนืเป็น
หลกั บารากู่เป็นตวัเสรมิมากกวา่ แต่ทราบวา่มแีหล่งจาํหน่ายปลกีทีต่ลาดนดัสวนจตุจกัร และ
หน้าหา้งสรรพสนิคา้เซXีXXรงัสติ ส่วนการผสมสารอื่นนัน้  6 รายเคยผสมกญัชาหรอืทีเ่รยีกวา่ 
“เนื้อ” ลงไปในบารากู่ ซึง่สบูบารากู่ผสมกญัชาแลว้รูส้กึวา่รสชาตดิขี ึน้ “เคยใส่พวกเนื้ออะไรแบบ
นี้นะ ดดูแลว้กโ็อเคดี ” แต่การผสมกญัชาลงไปในเตาบารากู่นัน้จะสบูกญัชาไม่สะดวกนกัเพราะ
กรรมวธิกีารสบูบารากู่กบักญัชานัน้ผดิกนั ทาํใหบ้างรายไม่นิยมใส่กญัชาลงไปในบารากู่ แต่แยก
สบูต่างหาก เหตุผลคอื “ใส่เนื้อลงไปแลว้มนัดดูไม่ค่อยขึน้ เลยไม่ค่อยทาํ มนัเสยีของเปล่าๆ”  

 
กลุ่มที ่ 5: ทุกรายทราบวา่บารากู่มจีาํหน่ายทีร่า้นสุรา สถานบนัเทงิทัง้ในกรุงเทพ   

โดยเฉพาะยา่นรชัดาและถนนขา้วสาร ทีทุ่กรายทราบวา่เป็นแหล่งรา้นบารากู่ “ทีม่เียอะคอืตรง
ขา้วสารและรชัดา มนัเป็นดงของมนัเลยแหละ อยา่งรา้นทีรู่ว้า่มคีอืรา้นบาXX และรา้นซXีX” และ
ยา่นท่องเทีย่วในต่างจงัหวดัคอืพทัยา ซึง่เป็นแหล่งทีทุ่กรายระบุวา่ มบีารากู่บรกิารหลายรา้น
และใหบ้รกิารกบันกัท่องเทีย่วต่างชาตอิยา่งเปิดเผย ส่วนแหล่งขายปลกีนัน้ ทุกรายทราบวา่มี
แหล่งจาํหน่ายปลกีทีต่ลาดสะพานพุทธ  หน้าหา้งเซXีXรงัสติ เพราะเคยเหน็และเคยเหน็วา่ ที่
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ตลาดสะพานพุทธ เคยมแีผงลอยมาตัง้ใหบ้รกิารสบูดว้ย  “ทีเ่ซXีX มขีายเยอะแยะไป เคยซื้อมา
ดว้ย แค่ 200 บาทเพราะรูจ้กักบัเจา้ของรา้น”  ส่วนแหล่งขายปลกีอื่นๆนัน้ ทราบวา่มจีาํหน่าย
ตามเวบ็ไซต ์และม ี 2 รายทีเ่คยสัง่ซือ้ตวัยาทางเวบ็ไซต ์ “ซื้อตามเวบ็ เพราะมนัมเียอะมากและ
ในเวบ็ราคาถกู หาง่าย ”   3 รายเคยไปซือ้ตวัยาทีต่ลาดนดัจตุจกัรและทราบวา่มขีายทีโ่ซนขาย
สนิคา้แต่งบา้นประเภทโคมไฟแบบอนิเดยี  “เคยไปซื้อทีจ่ตุจกัร มนัจะอยูท่ ีร่า้นทีเ่ขาขายพวก
ตะเกยีงกบัของแต่งแบบแขกๆ ทีส่วนนีไ่ปแลว้มขีองครบเลย มที ัง้บารากู่และกาแรม เพราะกา
แรมกซ็ื้อทีจ่ตุจกัรดว้ย”  1 รายไปซือ้ตามบา้นพกัอาศยัทีท่ราบวา่มบีารากู่ขาย (บรเิวณยา่น
คลองXX จงัหวดัปทุมธาน)ี  “ไปซื้อตามบา้นทีเ่ขาเป็นรา้นขาย เขาขายเป็นชุด ชุดละ 200 บาท 
ส่วนถ่านเราใชถ่้านหุงขา้ว ไม่ไดซ้ื้อถ่านเฉพาะ ”   และ 1 ราย เคยสัง่แบบเดลเิวอรี่ ใหม้าส่งที่
บา้น โดยรา้นส่งคอืรา้นเหลา้ป ัน่แถวบา้นในแถบปรมิณฑล “เคยสัง่มาส่งทีบ่า้นแต่มนัแพง
เหมอืนกนั เลยไม่เอาแลว้”  1 รายเคยไปสบูทีร่า้นสบูโดยเฉพาะทีจ่งัหวดัหนึ่งทางภาคใต ้ซึง่เป็น
จงัหวดัทีม่รีา้นสบูบารากู่โดยเฉพาะจาํนวนมาก โดยไปสบูกบัเพื่อนในราคาชุดละ 250 บาท “ไป
สบูทีร่า้นเลย เพราะเป็นคนใต ้ทีจ่งัหวดัน XXXX มนัมเียอะเหมอืนกนั 250 บาท เขาจะมอุีปกรณ์
มาใหเ้สรจ็เลย หยอดหวัเชื้อมาใหพ้รอ้ม สัง่กนัมาสองเตาเลย รสโกโก”้  
 
 5 รายระบุวา่ เคยเหน็รา้นบารากู่ในภาพยนตรท์ีนํ่ามาฉายทางโทรทศัน์รวมทัง้ในเกม
ออนไลน์ดว้ย ส่วนรา้นบารากู่ทีเ่คยเหน็ในภาพยนตรท์างโทรทศัน์นัน้ ทัง้ 5 รายบอกวา่ไม่มกีาร
เซนเซอรภ์าพการสบูแต่อยา่งใด รวมทัง้ฉากมคีวามเปิดเผยมากวา่เป็นรา้นสบูบารากู่  
 

“เคยเหน็ในหนงั ทัง้ในเคเบลิกม็ ีในหนงัซรีสีเ์กาหลทีีช่่อง 7 เอามาฉายกม็ ีมนัเป็นฉาก
สถานทีส่บูในหนงัเลยทีเ่ขาไปถ่ายทีร่า้นสบู ในหนงัมนักบ็รรยายไวด้ว้ยวา่เป็นรา้นสบู
บารากู่แลว้มกีญัชาดว้ย” 

 
ทุกรายนิยมไปสบูทีร่า้นสุราเพราะตอ้งการไปเทีย่วกลางคนื ฟงัเพลงและเตน้ราํ  รวมทัง้

ดื่มสุราไปดว้ยสบูบารากู่ไปดว้ย ม ี 2 รายซือ้อุปกรณ์ไวท้ีบ่า้น รายอื่นๆไม่คดิซือ้อุปกรณ์ไวท้ี่
บา้นเพราะกลวัผูป้กครองจบัไดว้า่สบูบารากู่ ส่วนการผสมสารอื่นนัน้ม ี 2 รายทีเ่คยสบูกญัชามา
และนําไปผสมในบารากู ่“เคยเปลีย่นตวัยาหวัเชื้อของมนั เปลีย่นเป็นเนื้อแทน สบูแลว้กร็ูส้กึด”ี 
 
ข้อสรปุ  ทุกราย ทุกกลุ่มอาย ุทราบดวีา่ บารากู่สามารถซือ้ไดท้ีแ่หล่งใดบา้ง คอื รา้นสุรา รอบ
มหาวทิยาลยัตนเอง รา้นเหลา้ป ัน่ สถานบนัเทงิกลางคนืในยา่นเทีย่วกลางคนื เดลเิวอรี ่หน้า
หา้งสรรพสนิคา้ ตลาดนดัสวนจตุจกัร และทางอนิเตอรเ์นต   การผสมสารอื่นลงไปในบารากู่นัน้
นิยมผสมกญัชา เพราะอุปกรณ์บารากู่สามารถใชเ้สพกญัชาได ้
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  วิเคราะห์ผูไ้มสู่บบารากู่ 
 
ข้อมลูทัว่ไปทางด้านประชากรศาสตร ์
 
 ผูใ้หข้อ้มลูในกลุ่มนี้เป็นผูไ้ม่สบูบารากู่ หมายถงึ รูจ้กับารากู่แต่ไม่เคยสบูบารากู่ ไม่เคย
แมแ้ต่จะทดลองสบู ไม่รูจ้กับารากู่มาก่อน ไม่เคยไดย้นิเรื่องบารากู่มาก่อน แต่อาจแสดงแนวโน้ม
อยากทดลองได ้ผูใ้หข้อ้มลูในกลุ่มนี้มรีายละเอยีด ดงันี้  
 
1) จาํนวนกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูมที ัง้สิน้ 80 ราย  
2) แบ่งเป็นเพศชาย 53 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 66 เพศหญงิ 27 ราย  
3) แบ่งตามชัน้ปีและระดบัการศกึษาไดเ้ป็น  

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จาํนวน 38 ราย 
 ระดบัอาชวีศกึษา จาํนวน 16 ราย 
 ระดบัอุดมศกึษา จาํนวน 26 ราย แบ่งตามสายการศกึษา เป็น  

-สายสงัคมศาสตร ์จาํนวน 4 ราย  
-สายวทิยาศาสตร ์จาํนวน 22 ราย  

 
ในทีน่ี้ จะแบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 กลุ่มตามระดบัการศกึษา ดงันี ้
1) กลุ่มที ่1 กลุ่มมธัยมศกึษาตอนปลาย   
2) กลุ่มที ่2 กลุ่มอาชวีศกึษา  
3) กลุ่มที ่ 3 กลุ่มอุดมศกึษา ในกลุ่มที ่3 จะแยกการวเิคราะหอ์อกเป็นกลุ่มยอ่ยคอื  

3.1 กลุ่มที ่3.1 กลุ่มสายสงัคมศาสตร ์ 
3.2 กลุ่มที ่3.2 กลุ่มสายวทิยาศาสตร ์ 

  3.3 กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั (key informant) 
   

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
 ผูใ้หข้อ้มลูในกลุ่มนี้มจีาํนวน 38 รายแบ่งเป็นสองโรงเรยีนคอื โรงเรยีน  A และโรงเรยีน 
B (นามสมมต)ิ โดยจะแยกการวเิคราะหอ์อกเป็นสามกลุ่มตามระดบัการศกึษาคอื  
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 กลุ่มมธัยมศกึษาปีที ่4  จาํนวน 17 ราย เพศชาย 8 ราย เพศหญงิ 9 ราย  อาย ุ 15-16 
ปี คละสายการศกึษา คอื วทิยาศาสตร ์และสายภาษาญี่ปุน่ คละโรงเรยีน  โรงเรยีน A 
10 ราย โรงเรยีน B  7 ราย 

 กลุ่มมธัยมศกึษาปีที ่5 จาํนวน 8 ราย เพศชาย 4 ราย เพศหญงิ 4 ราย อาย ุ17 ปี 
 กลุ่มมธัยมศกึษาปีที ่6 จาํนวน 16 ราย เพศชาย 10 ราย เพศหญงิ 6 ราย อาย ุ 17-18 

ปี 
 
การรู้จกับารากู่ 
 
 กลุ่มมธัยมศกึษาปีที ่4:  โรงเรยีน A ทัง้ 10 ราย เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 7 ราย อายุ
เฉลีย่ 15 ปี  9 รายไม่รูจ้กับารากู่เลย  ไม่เคยเหน็มาก่อน มเีพยีง 1 รายทีเ่คยเหน็และรูจ้กับารา
กู่มาก่อน คอื รูจ้กัเพราะเคยเหน็คนอื่นสบูแต่ตนเองไม่สบู ส่วนอกี 9 รายทีไ่ม่เคยเหน็มาก่อน 
ไม่เคยเหน็ทัง้ในชวีติจรงิ ไม่เคยเหน็ใครสบู ไม่เคยไดย้นิเพื่อนพู ดถงึ ไม่เคยเหน็ในอนิเตอรเ์นต
หรอืในสื่อมวลชนใดๆ เมื่อไดช้มภาพอุปกรณ์บารากู่ทีผู่ว้จิยัไดนํ้าไปใหช้ม ทัง้ 9 รายคดิวา่บารา
กู่ดเูหมอืนไม่ใช่ยาสบู “เหมอืนตะเกยีง”  “นึกวา่เป็นหลอดไฟ”  “คดิวา่เป็นหลอดใส่เบยีร”์  “คดิวา่
เป็นทีค่ ัน้ผลไม”้  ส่วนเรื่องราคานัน้ ทุกรายไม่ทราบ แมก้ระทัง่หนึ่งรายทีรู่จ้กัแลว้ กไ็ม่ทราบวา่
ราคาเท่าไหร่ และไม่ทราบวา่มขีายทีใ่ด  “เดาราคาไม่ถกู”  “น่าจะแพงอยู”่  ส่วนการไปใชบ้รกิาร
สบูนัน้ ไม่รูจ้กัเลยและไม่ทราบวา่มบีรกิารสบูดว้ย  ส่วนโรงเรยีน B ม ี4 ราย เพศชายทัง้สีร่าย 
อาย ุ15 ปีเท่ากนัทุกราย มหีนึ่งรายเคยเหน็บารากู่ อกีสามรายไม่เคยเหน็มาก่อน รายทีเ่คยเหน็
นัน้ เคยเหน็อุปกรณ์ในรา้นขายของเก่าแห่งหนึ่ง แต่ทุกรายไม่เคยเหน็ผูส้บู ไม่มเีพื่อนทีส่บู และ
ทัง้สีร่ายไม่สบูบุหรีแ่ต่เคยดื่มเบยีร ์ ทีไ่ม่สบูบุหรีเ่พราะรูส้กึวา่บุหรีเ่หมน็และเพื่อนรอบขา้งไม่สบู 
และไม่เคยมเีพื่อนทีช่วนสบูทัง้บารากู่และบุหรี ่ท ัง้สีร่ายคดิวา่ บารากู่ดเูหมอืนยาเสพตดิ เพราะ
ใชว้ธิกีารสบู 
 

กลุ่มมธัยมศกึษาปีที ่5: โรงเรยีน A มผีูใ้หข้อ้มลู 8 ราย เพศหญงิ 4 ราย เพศชาย 4 ราย 
อาย ุ16 ปี มสีองรายทีเ่คยเหน็บารากู่ เป็นเพศชายหนึ่งราย เพศหญิ งหนึ่งราย  เพศหญงิทีเ่คย
เหน็ระบุวา่เคยเหน็ในมวิสคิวดิโีอตวัใหม่ล่าสุดของนกัรอ้งเกาหลยีอดนิยมทีช่ ื่อ “Rain”  ซึง่ไดช้ม
มวิสคิวดิโีอนี้เมื่อประมาณเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2552  ส่วนเพศชายทีเ่คยเหน็ ระบุวา่เคย
เหน็ในรา้นเหลา้ป ัน่แถวบา้นทีค่ลอง 4 โดยเหน็เมื่อปี 2551 แต่ตนเองไม่ไดเ้ขา้ไปสบูแต่เพื่อน
สบู ผูใ้หข้อ้มลูเพศชายรายนี้เคยสบูบุหรีแ่ละเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์าแลว้ สาํหรบัผูท้ ีไ่ม่
รูจ้กั เมื่อเหน็บารากู่แลว้คดิวา่น่าจะเป็นอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์ในกลุ่มนี้มผีูส้บูบุหรีเ่พยีงหนึ่ง
ราย 
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กลุ่มมธัยมศกึษาปีที ่ 6: โรงเรยีน A มผีูใ้หข้อ้มลู 6 ราย เพศชาย 3 สาม เพศหญงิ 3 

ราย อาย ุ 17 ปี  มหีา้รายทีเ่คยเหน็บารากู่ เพศชายหนึ่งราย ไม่เคยเหน็บารากู่มาก่อน สองราย
ทีเ่คยเหน็ระบุวา่ เคยเหน็บารากู่ในเกม “The Sim” ส่วนของจรงินัน้ไม่เคยเหน็ แต่ทีเ่หน็ในเกม
นัน้เพราะเคยเล่นเกมนี้และพบวา่มบีารากู่ปรากฏในเกมใหผู้เ้ล่นสมมตวิา่สบู และรปูบารากู่ใน
เกมกส็ามารถเล่นแลว้พ่นควนัออกมาได ้ “มนัอยูใ่นเกมคอมพวิเตอรท์ีเ่คยเล่น เปา่แลว้มคีวนั ”  
ส่วนอกีสองรายเคยเหน็ในภาพยนตรเ์รื่อง The Scary Movie  และหนึ่งรายเคยเหน็ของจรงิ แต่
ขณะนัน้ไม่ทราบวา่สิง่ทีเ่หน็เรยีกวา่บารากู่ มาทราบภายหลงั ทัง้ 6 รายไม่สบูบุหรีแ่ต่เคยลองดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ลว้ทุกคน โดยหดัดื่มตัง้แต่มธัยมปีที ่ 4 มหีนึ่งรายทีเ่คยหดัดื่มตัง้แต่มธัยม
ปีที ่1  ส่วนบุหรีไ่ม่คดิสบูเพราะไม่ชอบกลิน่ของบุหรีท่ ีรู่ส้กึวา่เหมน็ 

 
“เคยกนิเบยีรล์โีอตอนมอสี”่  
 “เคยกนิหมดแลว้ทัง้เหลา้ เบยีร ์ไวน์”   
”เคยกนิเบยีรช์า้งตัง้แต่มอหนึง่แลว้”   
“เคยกนิแต่ไวน์”    

 
โรงเรยีน B มผีูใ้หข้อ้มลู 15 ราย เพศชาย 7 ราย เพศหญงิ 8 ราย อาย ุ17 ปี มสีามราย

จากโรงเรยีน B ทีเ่คยเหน็บารากู่ในรายการโทรทศัน์ นอกนัน้ไม่เคยเหน็มาก่อน ในกลุ่ มผูท้ ีเ่คย
เหน็นัน้ หนึ่งรายเคยเหน็ในรายการสารคดทีางโทรทศัน์ อกีสองรายเคยเหน็ในละคร ในกลุ่มนี้
ทุกรายไม่สบูบุหรีแ่ละไม่เคยลองสบู แต่มเีพศชาย 5 รายทีเ่คยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์าแลว้ 
เพราะความอยากรูอ้ยากลอง แต่ไม่สบูบุหรีเ่พราะรูส้กึวา่บุหรีเ่หมน็และกลวัเป็ นมะเรง็ตามที่
ไดร้บัการสัง่สอนมา 
 
ข้อสรปุ  ทุกรายในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายยงัไม่เคยสบูบารากู่ แต่มผีูรู้จ้กัและเคยเหน็ การ
พบเหน็นัน้มาจากแหล่งต่อไปนี้ 1) รา้นสุรา รา้นเหลา้ป ัน่ 2) เกมออนไลน์ 3) มวิสคิวดิโีอ 4) 
ภาพยนตร ์ละคร และรายการในโทรทศัน์  สาเหตุทีท่าํใหไ้ม่สบูบารากู่คอื 1) ไม่เป็นผูส้บูบุหรี ่2) 
กลวั คดิวา่เหมอืนยาเสพตดิ 
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ทศันคติท่ีมีต่อผู้สบูบารากู่และปัจจยัแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการสบูของผู้สบู 
 
 กลุ่มมธัยมศกึษาปีที ่4:  ทัง้ 10 รายจากโรงเรยีน A บอกวา่ เพื่อนของตนเองไม่สบูและ
ไม่มใีครรูจ้กัเช่นกนั และตนเองกไ็ม่เคยคดิทีจ่ะสบู เพราะบารากู่ด ู“น่ากลวั ดเูป็นยาเสพตดิ”  ทัง้ 
10 รายมคีวามเหน็ตรงกนัวา่ผูท้ ีส่บูบารากู่เป็น “คนโง”่  เพราะ  
 

“ดูๆ กน่็าจะรูว้า่มนัเป็นของไม่ด ีมนัดไูม่น่าเชือ่ถอื คนทีไ่ปสบูของแบบนี้กโ็ง่
แลว้”   

“มนัเป็นยาเสพตดิใครดดูกโ็ง”่   
 

แต่ 1 รายทราบวา่ นกัศกึษาระดบัมหาวทิยาลยันิยมสบูบารากู่และไดเ้ล่าใหเ้พื่อนใน
กลุ่มสมัภาษณ์ฟงัวา่บารากู่เป็นสิง่นิยมในกลุ่มนกัศกึษา ปฏกิริยิาทีก่ลุ่มผูต้อบมต่ีอนกัศกึษา
อุดมศกึษาทีส่บูบารากู่คอื บอกวา่ ผูส้บูระดบัอุดมศกึษาเป็นคนไม่ฉลาด  
 

“คนโง่เตม็ที”่  
 “พวกเดก็มหาลยัเขาไม่มอีะไรทาํ”    
“พวกเดก็มหาลยัน่ะโง่ ชอบตามเพือ่น”    

 
สาเหตุทีท่าํใหบ้ารากู่เป็นทีน่ิยมนัน้ กลุ่มผูต้อบคดิวา่ เป็นเพราะความเชื่อทีผ่ดิและการ

เสพตดิ ทีค่ดิวา่การสบูบารากู่หรอืการสบูบุหรีก่ต็ามทาํให ้ “คนสบูดเูท่ได ้ซึง่มนัไม่ใช่”  “สบูแลว้
มนัมคีวามสุขมนัตดิ”  กลุ่มโรงเรยีน B คดิวา่ ตนเองไม่คดิอยากสบูบารากู่ เพราะตนเองไม่สบู
บุหรีอ่ยูแ่ลว้ และบารากู่ใชว้ธิกีารสบูเหมอืนบุหรี ่ดงันัน้ จงึไม่คดิอยากลองเพราะไม่ชอบบุหรี ่
ส่วนสาเหตุทีค่ดิวา่บารากู่เป็นทีน่ิยมในกลุ่มวยัรุ่นนัน้ กลุ่มโรงเรยีน B คดิวา่เป็นเพราะการเป็น
แฟชัน่ของบารากู่ ทาํใหว้ยัรุ่นทาํตามเพราะมนัเป็นแฟชัน่ และคดิวา่การสบูทาํใหด้โูดดเด่นกวา่
คนอื่น “มนัเป็นเทรนดไ์ง ตอ้งทาํตามกระแสไม่ง ัน้ตกเทรนด ์มนักาํลงัอนิ เขากต็อ้งทาํตามกนั ”  
“คนทีด่ดูเขาคดิวา่มนัเท่ไง เอาไวโ้ชวส์าว”  
  
 กลุ่มมธัยมศกึษาปีที ่ 5: ผูใ้หข้อ้มลูเพศชายหนึ่งรายบอกวา่เพื่อนของตนเองสบู ส่วน
กลุ่มผูห้ญงิทัง้ 4 รายบอกวา่ เพื่อนของตนเองไม่มใีครสบู แต่มเีพศหญงิหนึ่งรายทีย่อมรบัวา่ ถ้า
เพื่อนชวน กอ็าจลองบา้ง เพราะดบูารากู่ท่าทางจะไม่น่ามอีนัตรายมาก “ถา้เพือ่นคะยัน้คะยอเรา
กอ็ยากลองดซูกัครัง้เหมอืนกนั มนัไม่น่าจะมอีะไร”  ส่วนเพศหญงิอกี 3 ราย บอกวา่ไม่รูส้กึอยาก
ลองเพราะไม่ชอบบุหรี ่ไม่สบูบุหรี ่และบารากู่ดเูหมอืนบุหรี ่ตนเองกไ็ม่คดิจะอยากลอง ส่วนเพศ
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ชายสองราย ยอมรบัวา่ ถ้ามเีงนิพอ กอ็ยากลอง “ถา้มเีงนิกจ็ะไป แต่ถา้ไม่มกีไ็ม่ไป ถา้จะไปกไ็ป
ด”ู  สาเหตุทีท่าํใหบ้ารากูเ่ป็นทีน่ิยมนัน้ ผูท้ ีรู่จ้กัและเคยเหน็ใหเ้หตุผลวา่ เป็นเพราะกลิน่หอม
ของบารากู่ ทีท่าํใหบ้ารากู่น่าทดลอง น่าคน้หาและเป็นทีน่ิยม และผูใ้หข้อ้มลูเพศชายสองราย
บอกวา่ สาเหตุทีท่าํใหบ้ารากู่เป็นทีน่ิยมเพราะวยัรุ่นเชื่อวา่การสบูเป็นการแกเ้ครยีด เหมอืนบุหรี ่
ส่วนเพศหญงิใหเ้หตุผลวา่ เป็นเพราะอุปกรณ์บารากู่สวยงาม ราคาแพง พลอยทาํใหผู้ส้บูดโูกไ้ป
ดว้ย บารากู่จงึเป็นทีน่ิยมเพราะสรา้งภาพลกัษณ์รํ่ารวยได ้“มนัดหูรแูละมกีลิน่ผลไมด้ว้ย”  
 
 กลุ่มมธัยมปีที ่6: โรงเรยีน A เคยเหน็บารากู่ในเกมและในภาพยนตร ์มหีนึ่งรายเคยเหน็
ของจรงิ คอื เคยเหน็กลุ่มคนนัง่สบูบารากู่ทีร่า้นสุราแห่งหนึ่ง แต่ตนเองไม่ไดเ้ขา้ไป และตอนนัน้
ไม่ทราบวา่สิง่ทีเ่หน็คอืบารากู่  “เคยเหน็ มนัคลา้ยถงัเบยีรแ์ลว้มคีนมานัง่ลอ้มวงกนัดดู มคีวนั
ออกมาแต่ตอนนัน้ไม่รูว้า่มนัคอือะไร”  เพื่อนในกลุ่มของทัง้กลุ่มไม่มรีายใดสบูบารากู่ แต่ถ้ามี
เพื่อนมาชวน สามรายบอกวา่ อาจลองสบูตามเพื่อนไดถ้้าเพื่อนชวน เหตุผลคอื ไม่อยากปฏเิสธ
เพื่อนถ้าเพื่อนชวนมากๆ และตามเพื่อน “ถา้เพือ่นจรงิจงักบัการชวน กอ็าจลอง อยา่งตอนลอง
กนิเหลา้กค็อืเพือ่นชวน เพือ่นคะยัน้คะยอมากๆกเ็ลยลองกนิ ”  “กจ็ะไปตามเพือ่นน่ะ”   ส่วนอกี
สามรายคดิวา่ บารากู่เป็นของแปลกใหม่ น่าลอง และถ้าเป็นรสผลไมอ้ยา่งทีเ่พื่อนบอก กร็ูส้กึวา่
น่าลอง   เหตุผลทีค่ดิวา่บารากู่เป็นทีน่ิยมน่าทดลองสาํหรบัวยัรุ่นคอื กลิน่และรสผลไมข้องบารา
กู่ ความเป็นสมุนไพร “น่าลองเพราะมนัเป็นสมุนไพร”  และความเป็นของแปลกใหม่   
 

“เป็นเพราะมนัเป็นของแปลกใหม่ กเ็ลยดนู่าลองและเป็นของตะวนัตกดว้ย”  
 “เป็นเพราะกลิน่ของมนั”  
 “เป็นเพราะกลิน่ทีเ่ป็นผลไม”้  

 
โรงเรยีน B มสีามรายทีเ่คยเหน็บารากู่ในรายการโทรทศัน์ แต่ยงัไม่เคยเหน็ของจรงิ ผูท้ ี่

เคยเหน็แลว้รูส้กึวา่บารากู่เป็นอุปกรณ์ทีส่วยงาม ดู คลาสสคิ และดโูกห้ร ูถ้าสบูแลว้จะมี
ภาพลกัษณ์เป็นคนทีเ่ท่ได ้ส่วนผูท้ ีไ่ม่เคยเหน็เขา้ใจวา่ บารากู่คอืตะเกยีง ทุกรายไม่มเีพื่อนทีส่บู
บารากู่ แต่มเีพื่อนทีส่บูบุหรี ่และผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย 5 รายทีเ่คยลองเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์าแลว้
และมเีพศชายหนึ่งรายยอมรบัวา่ถ้าพบเหน็เพื่อนตนเองสบู อาจลองไปสบูดว้ยเพราะอยากรู ้
สาเหตุทีค่ดิวา่ทาํใหบ้ารากู่เป็นทีน่ิยม เพราะความสวยงามของอุปกรณ์ และการสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีค่ดิวา่บารากู่สรา้งได ้คอื ภาพลกัษณ์ของความรํ่ารวยและความโดดเด่น “สบูแลว้
มนัคงดเูท่ โก”้  “มนัหร ูดคูลาสสคิ สบูแลว้โชวไ์ด”้  
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ข้อสรปุ  กลุ่มมธัยมตน้มทีศันคตลิบต่อบารากู่ คดิวา่การสบูบารากู่เป็นการกระทาํทีไ่ม่ฉลาด แต่
กลุ่มมธัยมปลายกลบัมทีศันคตบิวกต่อบารากู่ และแสดงความพรอ้มในการลอง รวมทัง้มคีวาม
โน้มเอยีงสงูทีจ่ะลอง หากมผีูช้กัชวน  
 
ทศันคติต่อบารากู่และผลกระทบจากการสบู 
 
 กลุ่มมธัยมศกึษาปีที ่ 4:  10 รายจากโรงเรยีน A คดิวา่ บารากู่เป็นยาเสพตดิ คดิวา่
เหมอืนบุหรีค่อืเป็นสารเสพตดิชนิดหนึ่ง มนีิโคตนิเหมอืนกนั แต่บุหรีไ่ม่ผดิกฎหมาย บารากู่
น่าจะผดิกฎหมาย โดยผูต้อบทัง้ 10 รายบอกวา่ บารากู่น่าจะผดิกฎหมายหลายอยา่ง ตัง้แต่
กฎหมายสารเสพตดิ ผูส้บูน่าจะผดิกฎหมายอาญาดว้ย กฎหมายลขิสทิธิแ์ละภาษ ีแต่ทัง้ 10 ราย
ไม่รูจ้กักฎหมายดา้นการควบคุมยาสบูเลย     6 รายคดิวา่การสบูบารากู่น่าจะมผีลต่อการเรยีน
เพราะเป็นสารเสพตดิและเหมอืนบุหรีค่อืมนีิโคตนิ แต่ไม่ทราบวา่บุหรีห่รอืบารากู่ สิง่ใดจะมี
นิโคตนิมากกวา่กนั   4 รายไม่คดิวา่การสบูจะมผีลต่อการเรยีน แต่ทัง้ 10 รายคดิวา่การสบูมี
ผลเสยีต่อร่างกายและไม่เชื่อวา่บารากู่จะลา้งพษิได ้ กลุ่มโรงเรยีน B คดิวา่ บารากู่น่าจะมี
อนัตรายเหมอืนบุหรี ่เพราะใชว้ธิสีบูเหมอืนๆกนัคอื ทาํลายปอด ส่วนพษิภยัอื่นๆนัน้ไม่ทราบ 
แต่ไม่คดิวา่เป็นสารเสพตดิ เพราะทราบวา่มขีายทัว่ๆไป ถ้าเป็นสารเสพตดิกไ็ม่น่าจะวางขายได ้
ส่วนผลกระทบจากการสบูคดิวา่น่าจะมผีลต่อปอดมากทีสุ่ด  กลุ่มโรงเรยีน B ตอ้งการให้
โรงเรยีนเขา้มาใหข้อ้มลูกบันกัเรยีนมากขึน้ในเรื่องบารากู่ เพราะไม่มนีกัเรยีนรายใดรูข้อ้มลูที่
ถูกตอ้งเลยและไมค่วรใหเ้พื่อนนกัเรยีนมาปล่อยความเชื่อทีผ่ดิๆ “โรงเรยีนควรใหค้วามรูน้ะ”  
แต่ความรูท้ ีต่อ้งการนัน้ ตอ้งการแบบ  edutainment คอื ตอ้งการความสนุกสนานแทรกความรู้
ดว้ย เช่น การทาํขอ้มลูเป็น สื่อการต์นู เป็นแอนิเมชัน่ มคีนมาเป็นเอนเตอรเ์ทนเนอร ์มสีื่อที่
วยัรุ่นสนใจ ชวน พ่อแม่มารบัรูด้ว้ย น่าจะเป็นวธิทีีเ่หมาะสมในการใหข้อ้มลูเรื่องบารากู่กบัวยัรุ่น 
และภาครฐัควรเขา้มาดแูลโดยเฉพาะเรื่องการครอบครองบารากู่วา่ควรใหม้ใีบอนุญาตหรอื
กาํหนดอายขุ ัน้ตํ่าในการซือ้ 
 
 กลุ่มมธัยมปีที ่ 5: ทัง้ 8 รายคดิวา่ บารากู่น่าจะมอีนัตราย แต่ไม่ใช่ยาเส พตดิ และ
อนัตรายไม่น่าจะรา้ยแรง สาเหตุทีค่ดิวา่ อนัตรายไม่น่ารา้ยแรงเพราะทราบวา่บารากู่เป็นกลิน่
ผลไม ้ถ้าเป็นผลไม้  กไ็ม่น่าจะมพีษิภยัมากนกั และ 6 รายแสดงแนวโน้มวา่เชื่อวา่บารากู่
สามารถลา้งพษิไดเ้พราะเป็นผลไม ้ “เรือ่งบารากู่ดทีอกซ ์กเ็ชือ่ครึง่นึงนะ มนักอ็าจ จะมผีลเสยี
บา้งแต่ไม่น่ารา้ยแรง เพราะมนัเป็นผลไมด้ว้ย”  ส่วนอกี 2 รายไม่เชื่อ เพราะไม่คดิวา่การสบูบา
รากู่จะลา้งพษิได ้“ไม่เชือ่ เพราะมนัคงตอ้งสบูจนตายมากกวา่ก่อนพษิจะหมดตวั”  ปจัจยัทีส่่งผล
ต่อการสบูบารากู่มากทีสุ่ดคอื สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้กลุ่มเพื่อน สิง่แวดล้ อม ในทีน่ี้ หมายถงึ รา้น
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สุราทีป่จัจุบนัมมีากมาย รา้นเหลา้ป ัน่ และอื่นๆ ทีท่าํใหเ้ยาวชนพบเหน็บารากู่ได ้และโรงเรยีน
ควรใหค้วามรู ้เพราะทีผ่่านมาไม่เคยมใีครมาใหค้วามรูเ้รื่องบารากู่เลย ทาํใหไ้ม่ทราบวา่บารากู่
ทาํมาจากอะไร มพีษิภยัหรอืไม่ และตอ้งการการใหข้อ้มลูแบ บ edutainment เช่นกนั โดย
ตอ้งการใหเ้ป็นการ talk show ทีส่นุกสนาน มคีวามตลกขบขนัแทรก ไม่ใช่สื่อทีน่่าเบื่อ
แบบเดมิๆ เช่น วดิโีอ เพราะไม่รูส้กึอยากชม ส่วนภาครฐัควรเขา้มาควบคุมดแูล เช่น กาํหนด
อายผุูซ้ ือ้เหมอืนบุหรี ่
 
 กลุ่มมธัยมปีที ่ 6: ม ี11 รายทีค่ดิวา่บารากู่มอีนัตราย 4 รายคดิวา่ไม่มอีนัตราย เพราะ
ทาํมาจากผลไมแ้ละดสูวยงาม 13 รายคดิวา่บารากู่เป็นสารเสพตดิ ส่วนสองรายคดิวา่ไม่ใช่สาร
เสพตดิ และ 6 รายคดิวา่ไม่ผดิกฎหมายเพราะเหมอืนบุหรี ่ ทัง้กลุ่มคดิวา่ การ ใหข้อ้มลูแก่
เยาวชนเรื่องบารากู่นัน้อาจเป็นดาบสองคมเพราะจะเป็นการกระตุน้ใหว้ยัรุ่นอยากรูเ้รื่องบารากู่
และลองไปสบูมากขึน้ แต่คดิวา่ภาครฐัควรหา้มนําเขา้หรอืหา้มจาํหน่ายไปเลยหรอืจดัเป็นสาร
เสพตดิ ส่วนในการใหข้อ้มลูแก่วยัรุ่นนัน้ คดิวา่ ภาครฐัควรใหข้อ้มลูผ่านทางโรงเรยีน การให้
ขอ้มลูควรอยูใ่นรปูแบบสื่อทีส่นุกสนาน เช่น การเล่น ละคร  talk show  หรอืการจดัรายการสด
แบบสนุกสนาน มรีายการโชวท์ีเ่ชญิผูท้ ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการสบูมาพดูถงึขอ้เสยีของบารากู่
มาพดูในรายการ หรอืมรีปูแบบรายการทีส่นุกสนานคลา้ยรายการ “อโรคาปารต์ี้”  การเล่นละคร 
โดยใหน้กัเรยีนกนัเองเป็นผูแ้สดงนัน้ กลุ่มมธัยม 6 บอกวา่ เป็นช่องทางการใหข้อ้มลูทีน่กัเรยีน
วยัรุ่นชอบมากทีสุ่ด เพราะมคีวามสด ความสนุกสนานและการไดช้มเพื่อนตนเองแสดง ซึง่จะทาํ
ใหว้ยัรุ่นเกดิความสนใจในเนื้อหาทีไ่ดร้บัตามมา ส่วนขอ้มลูเรื่องการลา้งพษินัน้ 14 รายไม่เชื่อ 
หนึ่งรายมแีนวโน้มวา่เชื่อเพราะไม่คดิวา่บารากู่เป็นสารอนัตรายหรอืสารเสพตดิ ทุกรายไม่เชื่อ
วา่บารากู่จะทาํใหส้มองแจ่มใส เพราะคดิวา่เหมอืนบุหรี ่
  
ข้อสรปุ  รอ้ยละ 80 ของกลุ่มผูต้อบคดิวา่ บารากู่น่าจะเป็นอนัตราย และไม่เชื่อเรื่องการลา้งพษิ 
เพราะคดิวา่บารากู่ใชว้ธิกีารสบูเหมอืนบุหรี ่ไม่น่าจะลา้งพษิได ้เช่นเดี ยวกบัทีบุ่หรีก่่อพษิ
มากกวา่จะลา้งพษิ ส่วนรปูแบบขอ้มลูทีต่อ้งการจะไดร้บัเกีย่วกบัการใหค้วามรูเ้รื่องบารากู่นัน้
ตอ้งการสื่อทีส่ดและ interactive  คอื การจดัการแสดงประเภท  talk show  การจดัการแสดง
แบบ edutainment  การแสดงละครเวท ีเพราะเรยีกความสนใจไดด้ ีส่วนสื่อทีไ่ม่ตอ้งการคอื สื่อ
ทีไ่ม่สด อยา่งการฉายวดิโีอ วดิทีศัน์ ฯลฯ เพราะน่าเบื่อและไดช้มมามากแลว้ 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการไม่สบูบารากู่ 
 
 กลุ่มมธัยมศกึษาปีที ่4:  10 รายจากโรงเรยีน A คดิวา่ ปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหไ้ม่คดิอยาก
สบูบารากู่คอื ความเป็นสารเสพตดิทีร่าคาแพง  ไรป้ระโยชน์ จงึไม่คดิวา่ควรจะเสยีเงนิจาํนวน
มากเพื่อสบูในสิง่ทีไ่รป้ระโยชน์เช่นบารากู่หรอืบุหรี ่  

 
“มนัเป็นยาเสพตดิ ใครดดูกโ็ง่แลว้”   
“หน้าตาของแบบนี้เนีย่นะ ใครจะดดู”    
“มนัดเูป็นของไม่น่าเชือ่ถอื ดนู่ากลวั”   
 “ดดูทาํไมเสยีดายเงนิ”   
 “ดดูแลว้เสยีดายปอด ไม่ดกีวา่”   
“รูว้า่มนัผดิกฎหมายจะดดูทาํไม เอาเวลาไปเล่นคอมดกีวา่เยอะ”   

 
ทัง้ 10 รายคดิวา่ โรงเรยีนควรใหข้อ้มลูกบันกัเรยีนเรื่องนี้มากๆเพราะไม่มใีครรูว้า่บารา

กู่อนัตราย “โรงเรยีนควรบอกเราเลยวา่บารากู่มนัเป็นยงัไง มนัมผีลเสยีอยา่งไร ”  “โรงเรยีนทาํ
เป็นโบรชวัรม์าใหอ่้านกด็”ี  รวมทัง้พ่อแม่ควรจบัตาดบุูตรอยา่งใกลช้ดิเช่นกนั  “พ่อแม่กค็วรเขา้
มาดแูล”  ส่วนอทิธพิลเพื่อนชวนสบูนัน้ ทัง้ 10 รายบอกวา่ เพื่อนมอีทิธพิลมากต่อเพื่อนดว้ย
กนัเอง แต่อทิธพิลเพื่อนนัน้มปีระมาณ 80% เท่านัน้ นอกนัน้ขึน้อยูก่บัตนเองวา่เขม้แขง็ไม่ตาม
เพื่อนมากแค่ไหนรวมทัง้ขึน้อยูก่บัเพื่อนกลุ่มทีค่บดว้ย กลุ่มโรงเรยีน B คดิวา่ ปจัจยัทีส่่งผลต่อ
การไม่อยากสบูของตนเองคอื การไม่สบูบุหรีเ่พราะเหน็โทษของบุหรี ่ถ้าบารากู่เหมอืนบุหรี ่ก็
น่าจะมโีทษเหมอืนกนั จงึไม่คดิจะสบู และคดิวา่บารากู่น่าจะมรีาคาแพง การไปซื้ อมาสบูคอืการ
เปลอืงเงนิโดยใช่เหตุและตนเองไม่ไดม้รีายไดม้ากมาย นอกจากนี้ยงัมองไม่เหน็ประโยชน์จาก
บารากู่ “ดดูทาํไม ดดูแลว้ไดอ้ะไรขึน้มา มนัใหอ้ะไรบา้ง อมลกูอมยงัดกีวา่ อยา่งน้อยกห็วานกวา่”  
ส่วนอทิธพิลเพื่อนนัน้ กลุ่มโรงเรยีน B บอกวา่ เพื่อนมอีทิธพิลกบัวยัรุ่นมาก จงึตอ้งเลอืกทีจ่ะคบ
เพื่อน ทัง้สีร่ายเลอืกทีจ่ะคบเพื่อนทีป่ระเมนิแลว้วา่เป็นเพื่อนทีไ่ม่เกเรจงึจะคบดว้ย เพราะเพื่อน
มกัจะมอีทิธพิลในการชกัจงูหวา่นลอ้มใหเ้พื่อนคนอื่นๆทาํตามตวัเอง เช่น การแอบสบูบุหรีใ่น
โรงเรยีน   
 

“ถา้เพือ่นเราเป็นคนไม่ด ีมนักจ็ะมผีลกบัเรานะ มนัจะทาํใหเ้ราเขา้ไปยุง่เกีย่วกบั
ของไม่ดอียา่งบุหรีอ่ยา่งของพวกนี้ เพือ่นจะมาชกัชวนไง มนัจะมผีลกบัอารมณ์
ของวยัรุ่นไงเวลาเพือ่นมาชวน มนัจะทาํใหรู้ส้กึวา่พอเพือ่นชวนกอ็ยากจะลอง
แบบเพือ่นบา้ง”  
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แต่เรื่องการเตอืนเพื่อนนัน้ ทัง้สีเ่คยตกัเตอืนเพื่อนเสมอโดยเฉพาะเรื่องบุหรี ่ 
 

“เคยตบหวัเพือ่นเลย ด่าเลย ดดูบุหรีท่าํไม มนัไม่ด ีเรานะถา้เหน็เพือ่นทาํอะไรไม่ดหีรอื
ผดิกฎหมายนะ เราลงมอืเลย”  

 
ส่วนความเชื่อทีม่ผีูเ้ชื่อวา่บารากู่สามารถลา้งพษิไดน้ัน้ กลุ่มโรงเรยีน  B ไม่คดิทีจ่ะเชื่อ 

เพราะยงัไม่มขีอ้พสิจูน์ รวมทัง้มขีอ้ขดัแย้ งในความเชื่อนี้ดว้ยวา่ ถ้าบารากู่มปีระโยชน์ดา้นลา้ง
พษิไดจ้รงิ โรงพยาบาลน่าจะนําไปใชใ้นโรงพยาบาลนานแลว้ และสถานทีข่ายบารากู่อยา่งตลาด
นดั หรอืตามตลาดจตุจกัร กด็เูป็นสถานที่ๆ ไม่น่าเชื่อถอืวา่ของมปีระโยชน์จะมาวางขายตาม
สถานทีเ่หล่านี้ และมองวา่บารากู่ทีว่างขายตามตลาดนดัดเูป็นของไม่น่าเชื่อถอื  
 

“ไม่เชือ่หรอกวา่มนัลา้งพษิไดห้รอืดทีอกซไ์ด ้ถา้มนัลา้งพษิไดจ้รงิมนัจะเอามา
ขายทีเ่จเจทาํไมกนั มนัตอ้งไปอยูท่ีโ่รงพยาบาลหรอืคลนิิกส ิไปดดูกนัทีน่ัน่ส ิแต่
มนัไม่มนีีน่า มนักไ็ม่น่าจะจรงิ”  
 “มนัเป็นแค่ความเชือ่ส่วนบุคคลมากกวา่ ถา้มจีรงิ ทางการแพทยน่์าจะวจิยัออก
มาแลว้มาออกขา่วเพือ่ช่วยคนมากกวา่ ประชาชนกค็งจะยอมรบัวา่มนัทาํไดจ้รงิ 
แต่นีม่นัไม่มอีะไร ไม่มขีอ้พสิจูน์”  
 “มนัเหมอืนของเถือ่นมากกวา่แบบเหมอืนพวกซดีเีถือ่นน่ะ ทีม่นัมาขายตาม
ตลาดนดัน่ะ”  

 
 กลุ่มมธัยมปีที ่5: มสีามรายทีค่ดิอยากลอง คอื เพศชายสองราย และเพศหญงิหนึ่งราย 
แต่เหตุผลในการอยากลองนัน้แตกต่างกนั เพศชายอยากลองเพราะเคยเหน็แลว้และอยากรู้
อยากเหน็ ส่วนเพศหญงิหนึ่งรายทีย่อมรบัวา่อยากลองนัน้เพราะอทิธพิลเพื่อน ถ้าเพื่อนชวน
บ่อยๆมากๆอาจปฏเิสธเพื่อนไม่ได ้แต่ถ้าเพื่อนไม่ชวน กค็งไ ม่กลา้ไปลองเอง ส่วนอกีสีร่ายไม่
คดิอยากลองเพราะไม่ทราบวา่บารากู่คอือะไรกนัแน่ ทาํมาจากอะไร และตนเองไม่สบูบุหรี ่และ
คดิวา่บารากู่เหมอืนบุหรี ่กไ็ม่คดิอยากลอง  
 
 กลุ่มมธัยมปีที ่ 6: มหีนึ่งรายเป็นเพศชายทีค่ดิอยากลอง เหตุผลคอื ถ้าเหน็เพื่อนสบู ก็
จะคดิอยากสบูดว้ย ส่วนอกี 14 รายไม่คดิอยากลอง เพราะไม่สบูบุหรีแ่ละไม่ทราบวา่บารากู่ทาํ
มาจากอะไร จงึไม่กลา้ลอง  
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ข้อสรปุ  กลุ่มมธัยมตน้ไม่ตอ้งการลอง เพราะคดิวา่ เป็นยาเสพตดิและเป็นสิง่ไม่มปีระโยชน์ 
กลุ่มมธัยมปลายมที่าทอียากลองมากกวา่ เพราะเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็ ปจัจยัทีก่่อ ใหเ้กดิ
การอยากลองนัน้ ทุกกลุ่มอายยุอมรบัวา่ อทิธพิลเพื่อน เป็นปจัจยัสาํคญัทีก่่อใหเ้กดิการลองสาร
เสพตดิทุกอยา่งได ้โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่น 
 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มอาชีวศึกษา 
 
การรู้จกับารากู่ 
 
 ในกลุ่มอาชวีศกึษานี้ มผีูใ้หข้อ้มลูในกลุ่มทีไ่ม่รูจ้กับารากู่ 16 ราย เป็ นเพศชายทัง้หมด 
อาย ุ15 ปี กาํลงัศกึษาชัน้ปวช .ปีที ่1 อยา่งไรกต็าม ในกลุ่มนี้มผีูเ้คยเหน็บารากู่มาก่อนหนึ่งราย 
เพราะเคยเหน็ในรา้นเหลา้ป ัน่แถวบา้น แถบปทุมธานี แต่ไม่เคยเขา้ไปลองสบูและไม่ทราบราคา
เพราะไม่เคยเขา้ไปใชบ้รกิาร ส่วนอกี 15 รายนัน้ไม่เคยรูจ้กับารากู่มาก่อนเลย ในกลุ่มนี้มสี ีร่ายที่
สบูบุหรี ่สบูมา 1-2 ปีแลว้ ทุกรายทราบวา่ บรเิวณสถานศกึษาของตนเองมี รา้นสุรา รา้นเหลา้
ป ัน่และมอีกีสีร่ายทีด่ื่มสุรา  
 
ข้อสรปุ  กลุ่มอาชวีศกึษากลุ่มอาย ุ 15 ปี ยงัไม่รูจ้กับารากู่ เนื่องจากยงัเขา้สถานบนัเทงิไม่ได ้
แต่ผูท้ ีรู่จ้กันัน้ รูจ้กัจากรา้นเหลา้ป ัน่ ซึง่เป็นรา้นประเภททีไ่ม่ตรวจบตัรประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร 
 
ทศันคติท่ีมีต่อผู้สบูบารากู่และปัจจยัแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการสบูของผู้สบู 
 
 ทัง้ 15 รายคดิวา่ ผูท้ ีไ่ปสบูบารากู่นัน้น่าจะเป็นกลุ่มทีอ่ายมุากกวา่พวกตน เช่น พวกรุ่น
พีช่ ัน้ปีทีส่าม เ ป็นตน้ เหตุผลทีค่ดิคอื วยัรุ่นอายรุะดบันัน้ตอ้งการความโดดเด่น “เขาไปดดูกนั
เพราะมนัเท”่  “มนัดไูฮโซ”  “ดดูแลว้มนัดยูิง่ใหญ่ด”ี  ส่วนสิง่แวดลอ้ม ทัง้ 15 รายไม่คดิวา่จะมผีล 
แต่คดิวา่ กลุ่มเพื่อนมอีทิธพิลมากกวา่ ส่วนถ้าพบวา่มเีพื่อนสบูหรอืพบเหน็ผูส้บู ทัง้ 15 รายคดิ
วา่เป็นสทิธสิ่วนตวั ไม่จาํเป็นตอ้งตกัเตอืน “มนัเป็นเรือ่งตวัใครตวัมนัดกีวา่”  
 
ทศันคติต่อบารากู่และผลกระทบจากการสบู 
 
 ผูท้ีไ่ม่รูจ้กับารากู่ 15 รายนัน้ไม่เคยเหน็บารากู่มาก่อนเลย ไม่เคยไดย้นิเพื่อนพดูถงึบา
รากู่มาก่อนและไม่เคยไดร้บัขอ้มลูใดๆเกีย่วกบับารากู่ รูจ้กัแต่บุหรีแ่ละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เท่านัน้ มแีต่เพื่อนทีส่บูบุหรีด่ื่มสุรา และไม่มเีพื่อนรายใดทีส่บูบารากู่ ส่วนรุ่นพีน่ัน้ไม่ทราบวา่มี
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รุ่นพีร่ายใดทีส่บูบารากู่ เพราะไม่สนิทและไม่ค่อยรูจ้กัรุ่นพี ่ เมื่อมผีูเ้ล่าใหฟ้งัและแสดงภาพบารา
กู่ใหช้มแลว้ สา มรายแสดงความเหน็วา่ บารากู่มอุีปกรณ์ทีส่วยงาม สีร่ายทีส่บูบุหรีย่อมรบัวา่ 
รูส้กึอยากลอง เหตุผลทีอ่ยากลองคอื อยากเปลีย่นจากการสบูบุหรีเ่ป็นบารากู่บา้ง อยาก
เปรยีบเทยีบรสชาตกิบัการสบูบุหรีแ่ละสบูบุหรีช่รูส เพราะทัง้สีร่ายนี้เคยลองสบูบุหรีช่รูสยีห่อ้ กา
แรม มาแลว้ “ดดูบุหรีแ่ลว้เบือ่ เปลีย่นบา้งดกีวา่ ”  “อยากรูว้า่จะเหมอืนบุหรีไ่หม”  “อยากรูว้า่จะ
เหมอืนดดูกาแรมไหม”  ทัง้สีร่ายซือ้บุหรีแ่บบแบ่งขาย เพราะไม่มเีงนิมากพอทีจ่ะซือ้บุหรีท่ ัง้ซอง 
จงึทยอยซือ้แบบแบ่งขายตามรา้นชาํในราคามวนละ 4 บาท ส่วนบุหรีช่รูสนัน้เคยซือ้แบ บแบ่ง
ขายเช่นกนั โดยเคยซือ้ในราคามวนละ 20-25 บาท ซึง่ราคาแตกต่างกนัตามกลิน่ของบุหรีด่ว้ย  
ส่วนรายอื่นๆนัน้ไม่เขา้ใจวา่บารากู่ทาํมาจากอะไรหรอืคอือะไรกนัแน่  ทุกรายคดิวา่บารากู่ไม่
น่าจะมอีนัตรายอะไร ถ้าม ีกค็งจะมน้ีอยมาก และคดิวา่บุหรีม่อีนัตรายมากกวา่  รายทีรู่จ้กับารา
กู่เล่าใหเ้พื่อนทัง้ 15 รายฟงัเรื่องลา้งพษิของบารากูแ่ละม ี11 รายทีเ่ชื่อวา่บารากู่สามารถลา้งพษิ
ได ้เพราะ เชื่อตามเพื่อนรายทีรู่จ้กับารากู่บอก โดยรายทีรู่จ้กับารากู่เล่าวา่ เคยไดย้นิขอ้มลูเรื่อง
ลา้งพษิจากเพื่อนซึง่บอกวา่บารากู่เป็นของอนิเดยีและชาวอนิเดยีใชส้บูเพื่อประโยชน์ทาง
ร่างกายมาเป็นเวลารอ้ยๆปีแลว้และเพื่อนรายดงักล่าวอา้งวา่มเีอกสารกล่าวไวด้ว้ย “เขามี
เอกสารเขยีนไวว้า่ ทาํได ้เพราคนแขกเขาดดูกนัมาเป็นรอ้ยๆปีแลว้ เขากย็งัไม่เป็นอะไรเลย ”  
ขอ้มลูนี้เมื่อนกัเรยีนชายรายดงักล่าวนํามาเล่าใหเ้พื่อนทัง้ 15 รายฟงัขณะสมัภาษณ์ ทาํใหม้ี
นกัเรยีน 11 รายคลอ้ยตามและเชื่อวา่บารากู่ลา้งพษิไดแ้ละคดิวา่บารากู่ไม่ผดิกฎหมาย ใน
จาํนวนนี้ม ี4 รายทีค่ดิวา่การสบูบารากู่น่าจะไม่มผีลกระทบใดๆต่อสุขภาพ 
 
ข้อสรปุ  กลุ่มอาชวีศกึษามคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะลองสบูและมคีวามพรอ้มทีจ่ะทดลองสบู เชื่ อ
เพื่อนไดง้่ายและพรอ้มจะคลอ้ยตามเพื่อน ซึง่กลุ่มตวัอยา่งยอมรบัวา่ เพื่อนมอีทิธพิลสงู  และทุก
รายยงัไม่มคีวามรูเ้รื่องพษิภยับารากู่ 
 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการไม่สบูบารากู่ 
 
 มเีพยีง 5 รายเท่านัน้ทีค่ดิวา่ไม่อยากลองบารากู่ เพราะไม่สบูบุหรี ่ส่วนอกี 10 รายรูส้กึ
วา่อยากลอง เพราะอยากรูอ้ยากเหน็ และเมื่อไดย้นิเพื่อนพดูถงึบารากู่วา่มหีลายรสหลายกลิน่  
ทัง้ 10 รายยอมรบัวา่เมื่อไดย้นิเรื่องความหลากหลายของรสชาตกิร็ูส้กึอยากลอง ส่วนในกรณีที่
เพื่อนชวนหรอืแฟนชวนไปสบูบารากู่นัน้ 6 รายยอมรบัวา่ ถ้าเพื่อนชวนหรอืแฟนชวนจะไปสบู
แน่นอน 
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ข้อสรปุ  ผูท้ีไ่ม่อยากลองคอืผูท้ ีไ่ม่สบูบุหรี ่แต่พบวา่ กลุ่มอาชวีศกึษามคีวามพรอ้มทีจ่ะลองสงู 
เพราะมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ แต่ขาดความพรอ้มดา้นการเงนิ ถ้ามเีงนิหรอืมผีูช้กัชวน กลุ่มนี้ก็
จะเป็นกลุ่มทีส่ามารถมพีฤตกิรรมเสีย่งไดง้่าย 
 
กลุ่มผูไ้มสู่บระดบัอุดมศึกษา 
 

การวเิคราะหก์ลุ่มผูไ้ม่สบูระดบัอุดมศกึษาในส่วนนี้ แบ่งการวเิคราะหต์ามสายการศกึษา 
เป็น 

 1) สายสงัคมศาสตร ์ 
 2) สายวทิยาศาสตร ์

 
กลุ่มสายสงัคมศาสตร ์ : ผูใ้หข้อ้มลูในกลุ่มสายสงัคมศาสตรน์ี้มจีาํนวน 4 ราย เป็น

กลุ่มทีไ่ม่สบูบารากู่ มรีายละเอยีด ดงันี ้
 
ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่1 นามสมมต ิE เพศชาย อาย ุ23 ปี กาํลงัศกึษาชัน้ปีที ่3 ผลการเรยีน

เฉลีย่ 3.0 สายสงัคมศาสตร ์
ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่2 นามสมมต ิR เพศชาย อาย ุ20 ปี กาํลงัศกึษาชัน้ปีที ่3 ผลการเรยีน

เฉลีย่ 2.5 สายสงัคมศาสตร ์
ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่3 นามสมมต ิT เพศชาย อาย ุ21 ปี กาํลงัศกึษาชัน้ปีที ่3 ผลการเรยีน

เฉลีย่ 2.6 สายสงัคมศาสตร ์
ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่4 นามสมมต ิY เพศชาย อาย ุ21 ปี กาํลงัศกึษาชัน้ปีที ่3 ผลการเรยีน

เฉลีย่ 3.4 สายสงัคมศาสตร ์
 

กลุ่มสายวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร:์ ผูใ้หข้อ้มลูในกลุ่มสายวทิยาศาสตร-์
วศิวกรรมศาสตรน์ี้มจีาํนวน 19 ราย เป็นกลุ่มที่ ไม่สบูบารากู่ท ัง้หมด กลุ่มวศิวกรรมศาสตรเ์ป็น
เพศชายทัง้หมด กาํลงัศกึษาชัน้ปีที ่ 3 จาํนวน 6 ราย  ส่ วนกลุ่มสายวทิยาศาสตรม์จีาํนวน 12 
ราย เป็นเพศหญงิ 11 ราย เพศชายหนึ่งราย ศกึษาชัน้ปีทีส่อง แบ่งตามคณะเป็นเพศหญงิกลุ่มที ่
1 จาํนวน 6 ราย กลุ่มที ่2 จาํนวน 6 ราย เพศหญงิทัง้หมดกาํลงัศกึษาชัน้ปีที ่3 อายเุฉลีย่ 21-
22 ปี 
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การรู้จกับารากู่ 
 

กลุ่มสายสงัคมศาสตร ์ : ทุกรายทัง้  E  R    T และ   Y รูจ้กับารากู่ทุกคน  E รูจ้กับา
รากู่มา 3 เดอืนแลว้ คอืในเดอืนเมษายน 2552 ซึง่เป็นช่วงภาคการศกึษาฤดรูอ้นและกาํลงัจะ
เปิดภาคการศกึษาใหม่  ซึง่ในช่วงตน้ปีของปี 2552 ต่อจากปลายปี 2551 เป็นช่วงทีบ่ารากู่มี
ใหบ้รกิารในหลายรา้นรอบมหาวทิยาลยั A   E ไม่สบูบุหรี ่แต่ดื่มสุราบางครัง้  รูจ้กับารากู่จาก
เพื่อนบอก ไม่รูร้าคา R รูจ้กับารากู่มา 3 ปีแลว้ คอื ตัง้แต่เขา้เรยีนชั ้ นปีที ่1 ไม่สบูบุหรี ่แต่ดื่ม
สุรา เทีย่วกลางคนืบางครัง้ รูจ้กัเพราะเพื่อนสบู ไม่รูร้าคาแน่นอน คดิวา่ประมาณ 200-300 บาท 
T และ Y รูจ้กับารากู่มาตัง้แต่ปี 2545 ตอนเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่ 3 คอื 6 ปีมาแลว้ ไม่สบูบุหรี ่
แต่ดื่มสุราบา้งบางครัง้ เทีย่วกลางคนืบางครัง้ รูจ้กับารากู่เพราะเพื่อนในกลุ่มสบู ไม่รูร้าคา 
ทัง้ 4 รายมเีพื่อนในกลุ่มทีส่บูบุหรี ่สบูบารากู่ และดื่มสุราหนกัรวมทัง้เทีย่วกลางคนื แต่ทัง้ 4 
รายไม่เคยสบูบุหรีแ่ละไม่คดิทีจ่ะสบู ถงึแมจ้ะมเีพื่อนชวนสบูกต็าม เหตุผลของการไม่สบูบุหรีค่อื 
ไม่ชอบ ถงึแมจ้ะไปเที่ยวกลางคนืบางครัง้ กไ็ม่คดิจะสบูบุหรี ่แต่ดื่มสุราอยา่งเดยีว ซึง่ทัง้ 4 ไม่
ดื่มหนกั  “ดืม่พอชวิๆ”  T อธบิายพฤตกิรรมการดื่มของทัง้ 4 รายวา่ดื่มแต่น้อย ไม่เทีย่วบ่อย
และเน้นการดื่มแบบนัง่คุยกนัมากกวา่ 
 

กลุ่มสายวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร:์ ผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิกลุ่ม 1 จาํนวน 5 
ราย กลุ่มสายวทิยาศาสตรร์ะบุวา่ รูจ้กับารากู่เพราะเคยเหน็ แหล่งทีเ่หน็คอื ในรา้นสุราในยา่น
มหาวทิยาลยัของตนเอง  

 
“รูจ้กับารากู่ เคยเหน็ทีห่น้ามหาวทิยาลยันีเ่อง ทีร่า้น ตาํxx”  
 “เคยเหน็บารากู่ทีร่า้นตรงหออนิเxxx ทีม่รีา้นแฟมลิีม่ารท์น่ะ” 
 “เคยเหน็ทีร่า้นทีต่รงคอนโดเมอืงxx”    

 
มหีนึ่งรายทีบ่อกวา่เคยเหน็จากบา้นเพื่อนทีเ่ป็นมุสลมิ และอกีหนึ่งรายทีบ่อกวา่เคยเหน็

ในรา้นยา่นบางลาํพแูต่ไม่รูจ้กั “เคยเหน็นานแลว้แต่ไม่รูว้า่เขาเรยีกวา่อะไร”   4 รายระบุเหน็บา
รากู่คร ัง้แรกเมื่อปี 2551 ช่วงกลางปีคอื เดอืนสิงหาคม ซึง่เป็นช่วงทีม่หาวทิยาลยัใกลจ้ะปิดภาค
การศกึษาทีห่นึ่งซึง่ทัง้ 4 รายมพีฤตกิรรมเทีย่วรา้นสุราแต่ไม่สบูบุหรี ่ มหีนึ่งรายไม่รูจ้กัและไม่
เคยเหน็เพราะไม่เทีย่วรา้นสุรา เป็นเพศชาย ซึง่มอีายนุ้อยทีสุ่ดในกลุ่มและอยูช่ ัน้ปีทีส่อง  ผูใ้ห้
ขอ้มลูเพศหญงิกลุ่ม 2 จาํนวน 6 ราย ระบุวา่ รูจ้กัเพราะเคยเหน็เช่นกนั แต่เคยเหน็จากการวาง
จาํหน่ายตามตลาดนดัในทีต่่างๆ ที่ๆ พบเหน็บ่อยมากทีสุ่ดคอื ตลาดนดัสะพานพุทธ และรูส้กึ
สะดุดตากบัอุปกรณ์บารากู่ เมื่อสอบถามผูข้าย จงึทราบวา่ สิง่นี้คอืบารากู่ “เหน็บ่อยทีต่ลาด
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สะพานพุทธ เหน็มนัวางขายแต่ตอนแรกเราไม่รูจ้กัวา่มนัคอือะไร พอถามเคา้ เคา้กบ็อกวา่เอาไว้
สบู”  และพบวา่มวีางจาํหน่ายหลายรา้นโดยพบเหน็มาตลอดตัง้แต่ปี 2551 ถงึตน้ปี 2552  เพศ
หญงิกลุ่มที ่2  รูจ้กับารากู่ทุกราย เพราะเคยเหน็มาก่อน เคยเหน็วางขายทีต่ลาดนดัสะพานพุทธ
ตอนกลางคนื แต่ขณะทีเ่หน็  ไม่ทราบวา่อุปกรณ์นี้คอืบารากู่ ช่วงเวลาทีพ่บเหน็วางขายคอื ช่วง
ตน้ปี 2552 และพบวา่ทีต่ลาดสะพานพุทธ มบีารากู่วางขายหลายรา้น ส่วนในช่องทางการ
จาํหน่ายอื่นๆนัน้ไม่เคยเหน็ ส่วนทีม่บีรกิารในรา้นสุรานัน้ไม่ทราบ เพราะไม่เทีย่วรา้นสุรา 
  

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูสายวศิวกรรมศาสตรเ์ป็นเพศชายทัง้กลุ่ม ระบุวา่ รูจ้กับารากู่ทุกคน ที่
รูจ้กันัน้รูจ้กัจากรา้นสุรา โดยเหน็ตามรา้นสุรารอบมหาวทิยาลยัและในหมู่บา้นขนาดใหญ่แห่ง
หนึ่งใกลส้ถานศกึษา A  “เหน็ในรา้นเหลา้”  “เหน็ในรา้นเหลา้ในหมู่บา้น รตันโก xxx มนัมรีา้น
เหลา้เยอะ บารากู่กอ็ยูใ่นรา้ น เขาตัง้โชวอ์ยู่ ”  มหีนึ่งรายทีบ่อกวา่ รูจ้กัเพราะเพื่อน เพื่อนสบูให้
เหน็ โดยไปพรอ้มกบัเพื่อนและเพื่อนสัง่บารากู่มาสบูโดยไปเทีย่วทีร่า้นสุราแห่งหนึ่ง เพื่อนคนที่
สบูบารากู่สบูไปดื่มสุราไป แต่ตนเองไม่อยากสบู ทุกรายไม่สบูบุหรี ่สามรายไม่ทัง้สบูบุหรีแ่ละไม่
ดื่มสุรา ส่วนอกีสามรายดื่มสุราอยา่งเดยีว ทุกรายระบุวา่ เหน็และรูจ้กับารากู่ตอนอยูช่ ัน้ปีที ่ 1 
และช่วงมธัยมปลาย ความรูส้กึครัง้แรกทีไ่ดเ้หน็คอื รูส้กึวา่อุปกรณ์สวย ไดก้ลิน่ แต่ไม่อยากลอง
เพราะไมส่บูบุหรี ่สบูไม่เป็น ไม่ชอบควนั มหีนึ่งรายทีไ่ปกบัเพื่อนแลว้เพื่อนชวนสบูแต่ปฏเิสธ 
เนื่องจากไม่ชอบควนั 
 
ข้อสรปุ  การรูจ้กับารากู่เกดิจาก 1) พบเหน็ในรา้นสุรา โดยเฉพาะรา้นสุรารอบสถานศกึษาและ
ในชุมชน 2) พบเหน็ตามตลาดนดั 3) รูจ้กัจากเพื่อน 
 
ทศันคติท่ีมีต่อผู้สบูบารากู่และปัจจยัแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการสบูของผู้สบู 

 
กลุ่มสายสงัคมศาสตร:์ ทัง้ 4 รายมเีพื่อนในกลุ่มและนอกกลุ่มทีส่บูบารากู่ และรูจ้กับา

รากู่กเ็พราะเพื่อนสบู จงึรูจ้กัแต่ไม่คดิทีจ่ะตามเพื่อน ถงึแมเ้พื่อนจะชวนกต็าม “เพือ่น
คะยัน้คะยอใหส้บู กไ็ม่สบู ไม่ชอบ ” “เพือ่นชวนสบูแต่เราไม่ดดูน่ะ เราจะกนิเหลา้” และทัง้ 4 ไม่
รูส้กึอะไรกบัผูท้ ีส่บู ไม่รูส้กึวา่ผูท้ ีส่บูเป็นคนไม่ดหีรอืเป็นคนไม่รกัสุขภาพ รูส้กึ “เฉยๆ” มากกวา่
เพราะเป็นสทิธขิองผูส้บูเอง “เฉยๆกบัคนทีส่บูครบั”  ทัง้ 4 ราย ไม่ไดรู้ส้กึรงัเกยีจเพื่อนทีส่บูแต่
สามารถนัง่ดว้ยกนัไดถ้้าเพื่อนเลอืกทีจ่ะสบูบารากู่ เพราะคดิวา่ การสบูบารากู่ เป็นสทิธสิ่วนตวั
ของเพื่อน และเวลาทีไ่ปเทีย่วกลางคนืดว้ยกนั เพื่อนจะเลอืกสบูอะไร ตนเองกไ็ม่คดิทีจ่ะไปหา้ม
หรอืขดั เนื่องจากเป็นเวลาเทีย่วทีทุ่กคนสามารถสนุกได ้แต่ถ้า คดิวา่เพื่อนสบูหนกัเกนิไป กจ็ะ
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เตอืนเพื่อน “บอกเขาวา่ดดูน้อยๆลงหน่อยนะ”  “ถา้เพือ่นสบูแบบเอาเป็นเอาตาย เรากจ็ะเตอืน
เพือ่น วา่มนัมากเกนิไปแลว้นะ น้อยๆหน่อย”  
 
 ปจัจยัแวดลอ้มทีส่่งผลต่อการสบูคอื สิง่แวดลอ้มในมหาวทิยาลยัมสี่วนสรา้งบรรยากาศ
ในการสบู เช่น กลุ่มเพื่อน และการมรีา้นสุราอยูร่อบมหาวทิยาลยั ทาํใหง้่ายต่อการไปสบู 
นอกจากนี้ ปจัจยัแวดลอ้มทีส่่งผลต่อการสบูของกลุ่มสบูคอืการมเีวลาวา่งมากเกนิไป ทาํใหเ้ลอืก
ทีจ่ะไปเทีย่วรา้นสุรามากกวา่จะทาํอยา่งอื่น   
 

“เดก็มหาวทิยาลยัสบูบารากู่กนัเพราะมนัมเีวลาวา่งเยอะเกนิไป และคนทีส่บูคดิวา่มนัดี
กวา่บุหรี”่  
 “คนทีส่บูเขาวา่ง แลว้เขาวา่วา่มนัดกีวา่บุหรีต่รงทีบุ่หรีส่บู แลว้มนัแน่นแต่บารากู่มนัเบา
กวา่ แลว้เขาบอกวา่สบูแลว้จมกูมนัจะโล่งกวา่เพราะเขาบอกวา่มนัมน้ํีากรองออกไป มนั
กเ็ลยเบากวา่บุหรี ่บุหรีม่นัแน่น  เขาจะรูส้กึดกีวา่ตอนสบูบารากู่”   

 
รวมทัง้การทีม่บีารากู่ใหบ้รกิารรอบสถานศกึษา “รูค้รบัวา่รา้นไหนมใีหด้ดู แถวๆรอบมอเรา กม็ ี
รา้น บา้นxx รา้นหน่อxx กม็”ี ซึง่ทาํใหง้่ายขึน้ต่อการไปสบู 
 

กลุ่มสายวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร:์ กลุ่มเพศหญงิกลุ่มที ่1 ไม่มเีพื่อนทีส่บู
บารากู่ มหีนึ่งรายทีเ่พื่อนเคยชวนตอนเรยีนปีหนึ่ง แต่ปฏเิสธเพื่อนไปเพราะเหน็วา่การสบูดู
สกปรก เหตุผลทีค่ดิวา่ นกัศกึ ษาชอบสบูนัน้ กลุ่มที ่ 1 คดิวา่เป็นเพราะความอยากรูอ้ยากลอง 
ความตอ้งการโดดเด่นและเพราะความสวยงามของเตาบารากู่ทีช่วนใหค้ดิวา่ไม่มพีษิภยั  

 
“คดิวา่เขาอยากลองเพราะเป็นแฟชัน่ อยากลองอยากรู้”  
 “เตามนัมลีกัษณะทีส่วยดว้ยไง มนัน่าลอง เขาเหน็มนัสวยกช็วนกนัลอง”  
“ทาํแลว้เท่น่ะ เขาคดิวา่สบูแลว้มนัเท่ โดยเฉพาะพวกเดก็มอปลายนะ”   

 
ถงึจะไม่สบู แต่กลุ่มที ่ 1 กท็ราบวา่ บารากู่มจีาํหน่ายทัว่ไปเพราะเคยพบเหน็เวลา

เดนิตลาดนดัชื่อดงั คอื ทีต่ลาดนดัหน้าหา้งเซxีx ตลาดสะพานพุทธ ตลาดนดัจตุจกัร   
 

“เหน็อุปกรณ์ขายกนัเยอะ ทีเ่ซี xx ทีส่ะพานพุทธ เขาขายในที ่ๆ เดก็แนวไปเดนิ
ไงล่ะ”  
“อกีอยา่งคอืมนัหาง่าย มนัหาไดต้ามตลาด กล็องกนั”   
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ส่วนรา้นสุรารอบมหาวทิยาลยันัน้ กลุ่ม 1 รูจ้กัและทราบวา่บารากู่มใีหบ้รกิารตามรา้น

สุรารอบมหาวทิยาลยั “รา้นหน้าคอนโดเมอืxx ไง มี ” “รา้นบา้นxx” ทัง้กลุ่มทราบวา่ บารากู่มี
ใหบ้รกิารในรา้นสุรารอบมหาวทิยาลยั และคดิวา่ กลุ่มเพื่อน เป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิการสบู
บารากู่ เพราะวยัรุ่นชอบตามเพื่อน “เหน็เพือ่นลองกอ็ยากลอง”  “เพือ่นอาจไปลองมาแลว้มาบอก
เรา มาพดูเพือ่ใหเ้ราอยากลอง ”  กลุ่มเพศหญงิกลุ่มที ่2 ไม่มเีพื่อนทีส่บูบารากู่เช่นกนั และไม่มี
เพื่อนทีส่บูบุหรี ่และรงัเกยีจผูท้ ีส่บูบุหรีม่าก ถ้ามใีครมาสบูบุหรีใ่กล้ๆ จะบอกทนัทวีา่ใหไ้ปสบูที่
อื่น ถงึแมว้า่ครอบครวัของกลุ่มที ่ 2 บางรายจะสบูบุหรี ่เช่น บดิา ญาตผิูใ้หญ่ แต่กร็ูส้กึไม่ชอบ
และไม่เหน็ดว้ยกบัการทีบุ่คคลในครอบครวัสบูบุหรี ่ ทัง้กลุม่ไม่เทีย่วกลางคนื ไม่ดื่มสุรา ไม่ไป
รา้นสุรา ทาํใหไ้ม่รูจ้กับารากู่ในรา้นสุรา ส่วนบารากู่นัน้รูจ้กัแค่เป็นอุปกรณ์สบูยาสบูชนิดหนึ่ง ซึง่
ทัง้กลุ่มไม่เหน็ดว้ยกบัการมบีารากู่วางจาํหน่ายและเปิดโอกาสใหค้นหาซือ้ไปสบูไดง้่าย ปจัจยัที่
ส่งผลต่อความอยากลองสบูนัน้ กลุ่มที่  2 คดิวา่ เป็นเพราะวยัรุ่นตอ้งการทาํตามเพื่อนเพราะ
วยัรุ่นชอบอยูเ่ป็นกลุ่ม เพื่อนทาํอะไรกท็าํตามกนั และวยัรุ่นระดบัอุดมศกึษามกัตอ้งการสรา้ง
ภาพลกัษณ์ตนเองใหด้เูด่นกวา่คนอื่น จงึตอ้งแสวงหาสิง่ทีม่าเสรมิภาพลกัษณ์ ซึง่กค็อืบารากู่ทีม่ ี
ราคาแพง  

 
“เขาตอ้งการใหม้นัดไูฮโซ สบูบารากู่แลว้เขาคดิวา่มนัจะดไูฮโซไดเ้พราะมนัสวย
และแพง”  
“สบูแลว้มนัจะดเูท่ไง ผูช้ายทีเ่ลอืกสบูเขาจะอยากทาํเด่น ทาํใหต้วัเองดเูด่นดดูี
ในสายตาผูห้ญงิ” 
 “ส่วนใหญ่ คนทีส่บูกต็ามเพือ่นทัง้นัน้ แลว้กท็าํอวดกนัเอง”  
“คนทีส่บูเขาแค่อยากโชวอ์อฟ อยากอวด อยากแบบสบูแลว้ดเูท่ ดดูมีสีง่า 
ตามทีเ่ขาคดินะ”  

 
 กลุ่มสายวศิวกรรมศาสตรม์เีพื่อนทีส่บูบารากู่ เพื่อน เคยชวนแต่ปฏเิสธเพราะแพค้วนั 
เหตุผลทีค่ดิวา่ นกัศกึษาชอบสบูบารากู่นัน้คดิวา่เป็นเพราะความอยากรูอ้ยากลอง และการที่
เหน็วา่บารากู่ไม่น่าจะอนัตรายเพราะเหมอืนบุหรี ่และบ ารากู่ไม่ใช่ยาเสพตดิ “คดิวา่มนัเหมอืน
บุหรี ่คนทีส่บูเขากค็ดิวา่มนัเหมอืนบุหรี ่ไม่ใช่ยาเสพตดิ ”  “มนัเป็นความอยากรูอ้ยากลอง
มากกวา่”  ถงึจะไม่สบูแต่ทัง้กลุ่มกท็ราบวา่ มบีารากู่จาํหน่ายในรา้นสุรารอบมหาวทิยาลยั คอื 
รา้น “วงxx” ทีท่ราบเพราะไปเทีย่วมาแลว้และเหน็ ทศันคตทิีม่ต่ีอเพื่อนทีส่บูบารากู่คอื คดิวา่
เป็นเรื่องส่วนตวัทีไ่ม่ควรยุง่ ไม่ควรเตอืน เพราะเป็นสทิธสิ่วนบุคคล  “เพือ่นสบูเขาบอกวา่มนั
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หอมด ีสบูแลว้เพลนิ ” และเหน็วา่บารากู่ไม่มอีนัตรายอะไร บุหรีน่่าจะมอีนัตรายกวา่ “ถา้เหน็
เพือ่นสบู กเ็ฉยๆ เรือ่งของเขา สทิธขิองเขา คงไม่ยุง่” 
 
ข้อสรปุ  กลุ่มอุดมศกึษาคดิวา่ การสบูบารากู่ เป็นเรื่องส่วนตวัของผูส้บู แต่คดิวา่ การสบูบารากู่
สาํหรบัผูส้บูเป็นการอวดและแสดงความเหนือกวา่ 
 
ทศันคติต่อบารากู่และผลกระทบจากการสบู 
 

กลุ่มสายสงัคมศาสตร:์ ทัง้ 4 รายมเีพื่อนทีส่บูบารากู่หลายคน และมเีพื่อนทีช่วนสบูบา
รากู่ แต่ทัง้ 4 รายไดป้ฏเิสธไปวา่ สบูไม่เป็น ไม่ชอบเพราะไม่สบูบุหรี ่ไม่ชอบบุหรี่   “เพือ่นกส็บู 
ปจัจุบนัเพือ่นกย็งัดดูอยู ่เขากช็วนแต่เราไม่ไป บางทไีปเทีย่วดว้ยแต่ไม่ดดู ” ทัง้ 4 รายมทีศันคติ
ต่อบารากู่ในทางลบ ถงึแมจ้ะมองวา่ บารากู่เป็นของ แปลกใหม่กต็าม ทศันคตใินทางลบคอื บา
รากู่มคีวนั ซึง่ทัง้ 4 รายทราบวา่ น่าจะก่อโทษต่อร่างกายได ้  

 
“คดิวา่ดดูแลว้มนัน่าจะมผีลเสยีต่อร่างกายนะ แต่จรงิๆคอืเราไม่ชอบมนัอยูแ่ลว้ ”  
“มนัน่าจะอนัตรายทีป่อดนะ ทางเดนิหายใจ ปอดและตาดว้ยเพราะควนั”  

 
 นอกจากอนัตรายเพราะควนัแลว้ ทัง้ 4 รายไม่เชื่อวา่บารากู่จะมปีระโยชน์ทางดา้นลา้ง
พษิ ฟอกปอดหรอืทาํใหส้มองโล่ง ตามทีเ่พื่อนกลุ่มสบูของทัง้ 4 รายบอก  
 

“เขาบอกวา่ดดูแลว้จะช่วยใหอ่้านหนงัสอืจาํไดเ้ยอะขึน้ มนัไม่น่าจะจรงิได้ ”  
“ส่วนทีเ่ขาบอกวา่ดดูลา้งพษิ มนักไ็ม่น่าจะทาํได ้แต่ถา้ดดูน้ อยๆคงลา้งได ้แต่
จรงิๆคดิวา่มนัไม่น่าจะได”้    
“ทีเ่ขาบอกวา่ดดูบารากู่แลว้กระตุน้ความจาํน่ะเหรอ มนัหลอกเดก็มากกวา่ 
น่าจะหลอกเดก็พอได ้ไม่น่าจะทาํไดห้รอก”  

 
ทัง้ 4 รายบอกวา่ สถานศกึษาไม่ควรใหข้อ้มลูเรื่องบารากู่ เพราะ  
 

“มนัจะเป็นดาบสองคม คอื คนไม่รูม้าก่อนพอรู้ กอ็ยากลอง ไม่ใหรู้ด้กีวา่เพราะ
มนัอาจทาํใหค้นไปดดูเยอะขึน้ วยัรุ่นเป็นแบบนี้ ยิง่หา้มยิง่ย”ุ  

 “ถา้พ่อแม่บอกหรอืหา้มหรอืด่าเรือ่งบารากู่เหรอ วยัรุ่นกจ็ะยิง่เอาใหญ่เลย มนั
ยิง่หา้มจะยิง่ย ุแต่ถา้พ่อแม่ไม่ยุง่วยัรุ่นเราจะเกรงใจมากกวา่นะ ควรสอนดีๆ กพ็อ”    
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ทัง้ 4 รายคดิวา่ บารากู่เป็นเรื่อง “ปกต”ิ ในสงัคมไทย เพราะมอียูเ่ป็นของธรรมดา หาได้
ง่าย คนสบูกม็มีาก  “มนัเป็นเรือ่งปกตแิลว้”  แต่กค็ดิวา่ภาครฐัควรเขา้มาควบคุมบา้งโดย
ควบคุมอายผุูส้บูมากกวา่ “เสนอใหเ้ป็นยาเสพตดิ หา้มจาํหน่ายดกีวา่แลว้ควบคุมอายผุูใ้ช้ ”  แต่
ทัง้ 4 รายกแ็สดงความไม่แน่ใจต่อความเขม้แขง็ของกฎหมาย เพราะทัง้ 4 รายทราบเรื่องการ
หา้มสบูบุหรีใ่นผบั บาร ์แต่ในความเป็นจรงิพบวา่ รา้นสุรา ผบั บารห์ลายรา้นเปิดโอกาสให้
ลกูคา้สบูบุหรีไ่ดต้ามใจชอบ “รูว้า่มหีา้มดดูบุหรีใ่นรา้นเหลา้ แต่บางรา้นกด็ดูได้ ”  “รา้นบางรา้น
ไม่ใช่รา้นโอเพ่นแอรแ์ต่กด็ดูบุหรีไ่ด ้ดดูกนัในรา้นเลยครบั ชือ่รา้น นxัx แถวรชัดา”  
 

กลุ่มสายวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร:์ กลุม่เพศหญงิกลุ่มที ่ 1 ไม่มเีพื่อนใน
กลุ่มทีส่บูบารากู่เลย ไม่เคยมใีครชวนไปสบู และคดิวา่ผูห้ญงิทีส่บูบารากู่นัน้จะมภีาพลกัษณ์ทีไ่ม่
ดพีอๆกบัผูห้ญงิสบูบุหรีค่อื กรา้นโลก เปรีย้ว “มนัแรงนะ แรงมากสาํหรบัผูห้ญงิถา้สบูบารากู่ 
ภาพมนัจะเป็นผูห้ญงิแรง ”ๆ “ถา้เป็นเดก็ผูห้ญงิดว้ยกนัดดูนะ มนัไม่ดเีลย แปลกดว้ยดไูม่ดดีว้ย ”  
แต่กลุ่มที ่ 1 นี้คดิวา่ สาํหรบัผูช้ายสบูบารากู่แลว้ดธูรรมดาเหมอืนการสบูบุหรี ่ส่วนการ ตกัเตอืน
เพื่อน ในกรณีทีพ่บวา่เพื่อนสบูนัน้ 4 ราย บอกวา่ ไม่คดิจะเตอืน เพราะเป็นเรื่องส่วนตวัของ
เพื่อน ถ้าเตอืนหรอืยุง่เรื่องของเพื่อน จะทาํใหท้ะเลาะกนั นอกจากนัน้ทัง้ 4 คดิวา่ การสบูบารากู่
ถงึแมจ้ะมโีทษต่อร่างกาย แต่การสบูนัน้ไม่สรา้งความเดอืดรอ้นใหผู้อ้ื่นเหมอืนการสบูบุหรี ่จงึไม่
คดิวา่จะเตอืนใครถ้าพบเหน็เพื่อนสบูหรอืเหน็มผีูใ้ดสบู  

 
“ถา้เขาสบูแลว้ไม่ก่อความเดอืดรอ้นใหใ้คร กเ็ป็นเรือ่งของเขา”  
 “เฉยๆ เพราะเป็นเรือ่งส่วนตวัของเขา”   
“เตอืนเพือ่นน่ะเหรอ พดูไปกท็ะเลาะกนัเปล่าๆ โตๆกนัแลว้ มนัเป็นเรือ่งของเขา
ดว้ย เขากส็บูของเขาเฉยๆ”   

 
มหีนึ่งรายทีบ่อกวา่ จะเตอืนเพื่อนถ้าพบวา่เพื่อนสบู “ถา้เราพบวา่เพือ่นเราสบูกค็งจะถามวา่ดดู
แลว้มนัดยีงัไง มปีระโยชน์ยงัไงเหรอ ถา้ไม่ดไีม่มปีระโยชน์จะไปสบูทาํไม ไปทาํอยา่งอืน่ไม่ดกีวา่
เหรอ”   ทัง้ 4 รายคดิวา่ บารากู่ผดิกฎหมายเพราะเป็นยาเสพตดิ แต่ไม่ทราบวา่จะผดิกฎหมาย
อะไร คาดวา่น่าจะผดิกฎหมายสรรพสามติมากกวา่  
 

“มนัผดิกฎหมายแน่ๆ เมือ่ก่อนมนัไม่ผดินะทีเ่ขาเปิดใหด้ดูกนัเสรกีนัเลยที ่
ขา้วสารไง กม็นัเป็นยาเสพตดิชนิดหนึง่แน่ๆ มนัตอ้งผดิกฎหมายแน่นอน”  
“มนัน่าจะผดิกฎหมายเรือ่งการมัว่สุมนะ น่าจะผิ ดเหมอืนการดดูบุหรีใ่นที ่

สาธารณะ”  
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 “มนัน่าจะผดิเหมอืนบุหรี”่   
“น่าจะผดิ แต่คงไม่ใช่กฎหมายอาญาหรอก น่าจะผดิเรือ่งสรรพสามติมากกวา่
เหมอืนบุหรีไ่ง”  

 
แต่ทีย่งัคงเปิดใหบ้รกิารสบูได ้กลุ่มที ่ 1 คดิวา่เพราะรา้นเสยีเงนิใหเ้จา้หน้าทีต่าํรวจใต้

โต๊ะ “รา้นเขาเสยีเงนิใหต้าํรวจแน่ๆกเ็ลยเปิดได”้  ส่วนหนึ่งรายทีค่ดิวา่ไม่ผดิกฎหมายเพราะเหน็
ยงัมผีูส้บูอยู ่ “เรานัง่กนิขา้วอยู ่เขายงัดดูแลว้พ่นใส่หวัเราเลย คนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะ แลว้
มนัผดิกฎหมายยงัไง”   
 

ทัง้กลุ่มไม่เชื่อวา่บารากู่สามารถลา้งพษิไดห้รอืมปีระโยชน์ในทางใดทางหนึ่งต่อสุขภาพ 
เพราะความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีเ่รยีนมา  

 
“เมือ่ก่อนเชือ่ เพือ่นอสิลามบอก แต่พอเหน็แลว้มนัไม่เชือ่ มนัดมู ัว่ๆมากกวา่ ”  
“เรือ่งทีบ่อกวา่ดดูแลว้ดหูนงัสอืโตรุ้่งไดน่้ะเหรอ คดิวา่ไม่จรงิหรอก ยาบา้
มากกวา่มัง้” 
 “ถา้เราไม่ไดเ้รยีนคณะนี้เราอาจจะเชือ่กไ็ด ้แต่ เราเรยีนมาเรารูแ้ลว้วา่มนัไม่น่า
เชือ่หรอก ไหนจะควนัมนัอกี ยงัไงๆมนักม็ผีลกบัปอดกบัสมอง”   
“มนัไม่ดต่ีอร่างกายแน่ๆ   ตัง้แต่ควนัมนัเขา้ไปเลยนะ หลอดลมพงั กล่องเสยีง

ตามมา มนัจะทาํลายระบบทางเดนิหายใจตัง้แต่ข ัน้ตน้จนปลายเลย ปอด ระบบ
เลอืด ทาํใหเ้ลอืดเป็นพษิ หวัใจวายและเป็นมะเรง็”  

 
ทัง้กลุ่มคดิวา่ สถานศกึษาควรใหค้วามรูน้กัศกึษา เผื่อผูท้ ีย่งัไม่รูจ้ะไดไ้ม่อยากลอง แต่

ตอ้งทาํใหน่้าสนใจมากกวา่แค่การแจกแผ่นพบั 
 

 “มหาวทิยาลยัควรใหค้วามรูเ้ลยแหละ ควรใหรู้ว้า่มนัเป็นยงัไง ไม่ใช่ใหเ้ดก็ไป
เชือ่ในสิง่ทีม่นัผดิ มนัเปลอืงเงนิด้ วย น่าจะแนะนํานกัศกึษาวา่มนัคอือะไร จดัเป็นเวที
พดูคุยไปเลยกด็ ีเป็นกจิกรรมสนุกๆ พวกเราเองกอ็ยากรูอ้ยากไปดอูยูแ่ลว้”  

 
แต่ทัง้กลุ่มคดิวา่ การเปิดใหค้วามรูเ้หมอืนดาบสองคม เพราะวยัรุ่นมนีิสยัยิง่อยากลอง

ถ้าถูกหา้ม ซึง่ในกรณีบารากู่ ท ัง้กลุ่มคดิวา่ ควรใหค้วามรูแ้ลว้ผูร้บัสารควรพจิารณาเอง  
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“มนัยิง่หา้มเหมอืนยิง่ยหุรอืเปล่า มนัจะเหมอืนบุหรีห่รอืเปล่า ยิง่รณรงคก์ย็งัดดู
กนัเลย ขนาดเดก็มธัยมมนัยงัดดูเลย ขึน้ราคาซองละ 50-60 มนักย็ิง่ดดู ไม่รูว้า่
เรือ่งบารากู่ มนัจะยิง่ดดูกนัหรอืเปล่า”  
 “มนัควรใหรู้น้ะ บอกขอ้ดขีอ้เสยี กนัไปเลย ใหรู้เ้ลยวา่มนัเป็นอยา่งไร ใหเ้ขาคดิ
ดว้ยตวัเอง”  

 
ส่วนวธิกีารรณรงคใ์นการใหค้วามรูแ้ละหา้มสบูนัน้ ทัง้กลุ่มมคีวามเหน็วา่ ควรใช้  case 

study ผูส้บูจรงิทีไ่ดร้บัผลกระทบจรงิผนวกกบักฎหมาย มาสื่อสารกบักลุ่มวยัรุ่น เพราะจะเหน็
ของจรงิ ถ้าเป็นแจกแผ่นพบั วยัรุ่นจะไม่สนใจ “ออกกฎหมายมาควบคุมมนัเลย แลว้เอาคนทีเ่คย
สบูมาพดูใหเ้หน็ผลเสยีในโฆษณานะ ใหเ้หน็วา่มนัน่ากลวั ออกกฎหมายหา้มครอบครองดว้ย
แลว้ใหห้น่วยงานรฐัทาํการพสิจูน์ใหด้จูรงิ ”ๆ   กลุ่มที ่2 ไม่ทราบวา่บารากู่ทาํมาจากอะไร จงึไม่
ทราบวา่บารากู่จะมโีทษหรอืมอีนัตรายอะไร แต่คดิวา่ บารากู่ไม่น่าจะมอีนัตรายเท่าบุหรี ่บุหรีม่ ี
อนัตรายมากกวา่ และเคยไดก้ลิน่บารากู่วา่มกีลิน่หอม จงึคดิวา่การมกีลิน่หอม ไม่น่าจะมี
อนัตรายใด ส่วนเรื่องกฎหมายนัน้ไม่ทราบและไม่เคยไดร้บัทราบขอ้มลูเรื่องบารากู่มาก่อน จงึคดิ
วา่บารากู่ไม่น่าจะผดิกฎหมายอะไร แต่ไม่ เชื่อวา่บารากู่จะลา้งพษิ ฟอกปอดได ้เพราะเรยีนมา
ทางดา้นวทิยาศาสตร ์ทราบดวีา่สิง่ทีท่าํใหเ้กดิควนัไม่น่าจะเป็นลา้งพษิ 
 

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร:์ คดิวา่ บารากู่ เหมอืนบุหรี ่ไม่ใช่ยาเสพตดิ  แต่ไม่ทราบวา่บา
รากู่ทาํมาจากอะไร และคดิวา่บารากู่ไม่เสพตดิ ไม่ผดิกฎหมาย เหตุผลทีค่ดิวา่ไม่เสพตดิคอื 
เพื่อนทีท่ราบวา่สบูบารากู่บอกวา่ไม่ตดิและเหน็วา่เพื่อนไม่ไดส้บูทุกวนั การสบูทุกวนัคอืการเสพ
ตดิ แต่บารากู่ไม่ไดส้บูทุกวนั ดงันัน้ จงึไม่น่าจะตดิ วธิกีารสบูกเ็หมอืนการสบูบุหรี ่และคดิวา่บา
รากู่ไม่ผดิกฎหมายเพราะยงัไม่เคยไดร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการหา้มสบูบารากู่หรอืหา้มขาย
หา้มจาํหน่าย จงึคดิวา่ไม่ผดิกฎหมายและคดิวา่ในเมื่อบารากู่ไม่ใช่ยาเสพตดิกไ็ม่ควรจะผดิ
กฎหมาย เช่นเดยีวกนักบับุหรี่  แต่คดิวา่บารากู่น่าจะมอีนัตรายคลา้ยบุหรีค่อื มอีนัตรายทีค่วนั
ของบารากู่มากกวา่ “ควนัมนัน่าจะมอีนัตรายเพราะเกดิจากการเผาไหม ้จะตอ้งมสีารพษิ ”  “มนั
น่าจะมอีนัตรายตรงควนัเพราะควนัทุกอยา่งมอีนัตราย”  ความเป็นอนัตรายของบารากู่นัน้คดิวา่
น่าจะส่งผลทีป่อดและประสาท เพราะเคยเหน็เพื่อนสบูแลว้เมามาก “มนัน่าจะทาํใหค้นหลอนได ้
อาจส่งผลต่อประสาท”  ส่วนประโยชน์ของบารากูท่ ีค่ดิวา่ ลา้งพษิ ไดน้ัน้ ทัง้กลุ่มไม่เชื่อวา่จะทาํ
ได ้เพราะสามรายเคยเหน็อาการของเพื่อนทีส่บูบารากู่แลว้มนึเมาจากการสบู จงึไม่เชื่อวา่บารา
กู่ลา้งพษิ รายทีไ่ม่เคยเหน็อาการมนึเมาของผูท้ ีส่บู คดิวา่ บารากู่ไม่น่าจะลา้งพษิไดเ้พราะมคีวนั 
ถงึแมจ้ะผ่านน้ํากต็ามแต่น้ําไม่ไดด้ดูซบัควนัเอาไว ้และยงัไม่มผีลรายงานทางวทิยาศาสตรท์ี่
เชื่อถอืไดจ้ากหน่วยงานใดออกมารบัรองวา่บารากู่มปีระโยชน์ในแง่ใด “ไม่เชือ่เรือ่งลา้งพษิเพราะ
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เหน็เพือ่นสบูแลว้มนัเมา มนัไม่น่าจะลา้งอะไรไดเ้ลยมากกวา่ มนัน่าจะทาํใหห้ลอนมากกวา่ดว้ย
ซํ้าจากภาพทีเ่ราเหน็เพือ่นเมา”  
 
ข้อสรปุ  ทัง้สองกลุ่มมทีศันคตลิบต่อบารากู่ ไม่เชื่อความเชื่อลวงดา้นลา้งพษิ โดยเฉพาะกลุ่ม
สายวทิยาศาสตร ์แต่ไม่แน่ใจเรื่องการเสพตดิ ส่วนขอ้มลูเรื่องบารากู่นัน้ทราบน้อยมาก  และคดิ
วา่ควรมกีารกระจายขอ้มลูขา่วสารเรื่องพษิภยับารากู่ 
 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการไม่สบูบารากู่ 
 

กลุ่มสายสงัคมศาสตร:์ ปจัจยัทีส่่งผลต่อการไม่สบูบารากู่ของทัง้ 4 รายคอื การไม่สบู
บุหรี ่สบูบุหรีไ่ม่เป็น และไม่ชอบบุหรี ่ทาํใหไ้ม่รูส้กึชอบบารากู่ตามไปดว้ยเพราะมคีวนัมาก และ
คลา้ยบุหรี ่รวมทัง้วธิกีารสบูเหมอืนกบัการสบูบุหรี ่ทาํใหไ้ม่รูส้กึอยากสบู และกลายเป็นความไม่
ชอบบารากู่ “ผมไม่ดดูบารากู่นะเพราะผมไม่ชอบ” T อธบิาย ซึง่รายอื่นมคีวามรูส้กึคลา้ยกนัคอื 
ความไม่ชอบเพราะคดิวา่บารากู่เหมอืนบุหรี ่ถงึแมท้ ัง้ 4 รายจะยอมรบัวา่ บารากู่แตกต่างจาก
บุหรีต่รงทีก่ลิน่หอมกวา่และเป็นกลิน่ผลไม ้ 

 
“กลิน่มนักห็อมๆ มหีลายกลิน่นะเท่าทีรู่ ้แต่มกีลิน่อะไรบา้งผมไม่รูเ้พราะผมไม่

เคยสัง่” 
  “เพือ่นสบูแต่ผมกไ็ม่ไดก้ลิน่อะไรนะ มนักไ็ม่ไดห้อมมากมาย มนัแค่หอมๆ แต่

จาํกลิน่ไม่ได”้  
 “กลิน่มนัเหมอืนเปปเปอรม์นิท ์มกีลิน่แบบเชอรร์ีด่ว้ย”   

 
แต่การมกีลิน่หอม กไ็ม่ไดท้าํใหท้ ัง้ 4 รูส้กึวา่อยากสบูบารากู่เหมอืนกลุ่มผูห้ญงิทีส่บู

เพราะกลิน่หอม แต่ทัง้ 4 รายอธบิายวา่ ถงึมกีลิน่หอม แต่กเ็หมอืนบุหรีท่ ีต่นเองไม่ชอบ จงึไม่
คดิทีจ่ะสบูแต่อยา่งใด 
 

กลุ่มสายวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร:์ ปจัจยัทีส่่งผลต่อการไม่สบูของกลุ่ม
เพศหญงิกลุ่มที ่ 1 คอื การไม่ รูจ้กับารากู่และการไม่อยากเสีย่งต่อสิง่ทีไ่ม่รูจ้กั รวมทัง้บางรายที่
รูจ้กับารากู่แลว้และทราบวา่ บารากู่น่าจะมโีทษจากควนัของบารากู่ รวมทัง้เหตุผลดา้นสุขภาพ
และอนามยั  

“มนัใชร้่วมกนัน่ะ ตรงทีด่ดู มนัดมู ัว่ ดไูม่ค่อยปลอดภยัเลยไม่เคยคดิจะสบูเลย ”  
“เราไม่รูจ้กัวา่มนัคอือะไร ไม่ลองดกีวา่”  
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 “เรารูว้า่มนัไม่ด ีมนัมคีวนัมนักไ็ม่ดแีลว้เรารู ้กเ็ลยไม่ดดู”   
 

ทัง้กลุ่มกล่าววา่ ไม่เคยคดิอยากรูอ้ยากเหน็หรอือยากลองในสิง่ทีต่นเองคดิวา่เป็นสิง่ไม่
ดแีละอยูใ่นสถานที่ๆ อโคจร เช่น อยูใ่นรา้นสุรา หรอืสถานทีม่ ัว่สุม ซึง่ทัง้กลุ่มคิ ดวา่ สิง่ทีอ่ยูใ่น
สถานทีม่ ัว่สุมเช่นนัน้กค็งจะเป็นสิง่ทีไ่ม่ดตีามไปดว้ย ทาํใหไ้ม่คดิอยากลอง นําสิง่ทีไ่ม่ดมีาใส่
ตนเอง  

“เราวา่มนัเป็นการมัว่สุมกนัมากกวา่ ความคดิของเรานะ ทีเ่คยเหน็คอื ทุกคน
ต่างรุมกนัเขา้ไปสบูเขา้ไปสุมหวักนัสบูมนั มนัดมู ัว่มากแลว้ดไูม่ดเีลย”  

“มนัมคีวนัใช่ม ัย๊ ถา้มคีวนั เรากร็ูแ้ลว้วา่มนัจะตอ้งอนัตรายเหมอืนบุหรี ่ ” 
“รปูทรงมนัสวยดนีะ แต่ถา้ใหล้อง กไ็ม่เอา กลวั”   

 
กลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิหนึ่งรายทีร่ะบุวา่เคยเหน็ทีบ่า้นเพื่อนทีเ่ป็นมุสลมิ บอกวา่ เพื่อนที่

เป็นมุสลมิเคยชวนและมขีอ้มลูดา้นบวกเกีย่วกบับารากู่มาเล่าใหฟ้งัตลอด   แต่ตนเองรูส้กึกลวั
บารากู่และรูส้กึวา่เป็นสิง่ทีผ่ดิหลกัอนามยั สกปรก ดมู ัว่สุม เพราะตอ้งใชท้ีส่บูร่วมกนั จงึไม่เคย
คดิจะลองและเมื่อเหน็ภาพการสบูจรงิ กไ็ม่คดิจะเชื่อขอ้มลูดา้นบวกทีเ่พื่อนเล่า เพราะสิง่ทีเ่หน็ดู
ไม่มอีนามยัมากกวา่  

 
“ตอนเขา้ปีหนึง่น่ะ เพือ่นทีเ่ป็นอสิลามมาเล่าใหฟ้งัเรือ่งบารากู่ เราเหน็ทีบ่า้นเขา
ดว้ย เขาบอกวา่กลิน่มนัหอมนะ มนัลา้งพษิในร่างกายไดน้ะ ดมีาก ดดูแลว้จะมี
แต่สิง่ดีๆ ท ัง้นัน้ เขาชวนไปดดูดว้ย แต่เราเหน็แลว้ไม่กลา้ดดู เพราะมนัดดูกนั
หลายคนแบบมนัใชร้่วมกนัไง ดไูม่ดเีลยกเ็ลยไม่คดิจะลองเลย พอเขาชวนกน็ัง่ดู
เขาเฉยๆ” 

 
สาํหรบักลุ่มที ่ 2 เหตุผลในการไม่สบูบารากู่คอื ไม่รูจ้กั และไม่สบูบุหรี ่เกลยีดการสบูบุหรีแ่ละ
มองวา่ผูห้ญงิทีส่บูบุหรีเ่ป็นผูห้ญงิทีม่ภีาพลกัษณ์ตํ่า ดงันัน้ จงึไม่คดิอยากลองบารากู่  
 

กลุ่มสายวิศวกรรมศาสตร:์ ปจัจยัทีส่่งผลต่อการไม่ลองสบูคอื การไม่สบูบุหรี ่สบูบุหรี่
ไม่เป็นเมื่อสบูบุหรีไ่ม่เป็นจงึไม่คดิอยากลองบารากู่ซึง่ตอ้งใชว้ธิกีารสบูเหมอืนกนั รวมทัง้การ
เหน็เพื่อนทีส่บูบารากู่มอีาการมนึเมามาก จงึรูส้กึไม่กลา้ทีจ่ะลอง  
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“เคยเหน็เพือ่นสบูทีผ่บัแห่งหนึง่ตรงใกล้ๆ มหาวทิยาลยั C มนัเป็นรา้นเหลา้ 
เพือ่นชวน แต่เราบอกวา่ไม่ดกีวา่เพราะเพือ่นสบูแลว้เมาใหเ้หน็ กเ็ลยไม่อยากลองและ
เราแพค้วนัดว้ย”   

 
3 รายในกลุ่มเคยถูกเพื่อนชวนใหส้บู แต่ปฏเิสธ โดยใชว้ธิปีฏเิสธบ่อยๆเมื่อปฏเิสธ

บ่อยๆจะทาํใหเ้พื่อนเขา้ใจและจะไม่มาชวนอกี แต่ผูป้ฏเิสธตอ้ง หนกัแน่นในการปฏเิสธเพื่อน 
“รสนิยมเรากบัเพือ่นไม่เหมอืนกนั เพือ่นชวนไปสบูแต่เราไม่ พอบอกวา่ไม่ เพือ่นกจ็ะรูว้า่ไม่กค็อื
ไม”่  แต่กย็งัสามารถไปเทีย่วดว้ยกนัไดเ้พราะการสบูของเพื่อนคอืเรื่องส่วนตวัของเพื่อน ส่วนคาํ
ทา้ทายจากเพื่อนทีว่า่ ถ้าไม่สบูไม่เป็นลกูผูช้ายนั ้ น ทัง้กลุ่มบอกวา่เป็นเหตุผลทีไ่ม่เกีย่วกนั
เพราะความเป็นลกูผูช้ายวดักนัดว้ยสิง่อื่นมากกวา่ “ถา้บอกวา่สบูแลว้เป็นลกูผูช้าย เราขอเป็น
ลกูผูช้ายแบบอืน่ดกีวา่ เป็นลกูผูช้ายแบบนี้ไม่เอา”  

 
ข้อสรปุ  การไม่สบูบารากู่ในกลุ่มไม่สบูเกดิจากการไม่สบูบุหรี ่และความรูส้ ึ กดา้นลบทีม่ต่ีอบา
รากู่ ในกลุ่มเพศหญงิ ไม่สบูบารากู่เพราะเกรงเรื่องภาพลกัษณ์ตนเองวา่จะดตูํ่า และรงัเกยีจการ
ใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนัในการสบู 
 
กลุ่มให้ข้อมูลหลกั (key informant)  ผูไ้มสู่บระดบัอุดมศึกษา  
 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ยกกลุ่มผูไ้ม่สบูกลุ่มหนึ่งออกมาเป็น กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั (key 
informant) ทีส่ามารถใหข้อ้มลูเชงิลกึได ้ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัเป็นกลุ่มทีผู่ว้จิยัพบวา่ มทีศันคติ
ดา้นลบอยา่งมากต่อบารากู่ เช่น มคีวามรงัเกยีจ และปฏเิสธบารากู่โดยสิน้เชงิ รวมทัง้เคยมกีาร
ปฏเิสธมาแลว้ในชวีติจรงิ จงึไดแ้ยกผูใ้หส้มัภาษณ์ก ลุ่มนี้ออกมาเป็นกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัและทาํ
การสมัภาษณ์เพิม่เตมิดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (in-depth interview) เป็นรายบุคคล กลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มลูหลกัเป็นผูท้ ีใ่หข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัการปฏเิสธบารากู่ ขอ้มลูเชงิลกึดงักล่าว ไดแ้ก่ 
ดา้นการเรยีน ครอบครวั การวางแผน อนาคตส่วนตน การมทีศันคตต่ิอตนเองและการมภีาวะ
แห่งตน (self-efficacy)  กจิกรรมยามวา่ง ความสมัพนัธก์บับดิามารดา  และ  เหตุผลเชงิลกึใน
การปฏเิสธบารากู่ รวมทัง้กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัเป็นกลุ่มทีย่นิยอมใหส้มัภาษณ์เป็นเวลาหลายวนั
และแต่ละครัง้ใชเ้วลาในการสมัภาษณ์ประมาณ 1 ชัว่โมง ส่วนกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทัว่ไปนัน้ พบวา่ 
เป็นกลุ่มทีม่ทีศันคตเิป็นกลางต่อบารากู่ ไม่ไดรู้ส้กึต่อบารากู่ในเชงิลบอยา่งมากเหมอืนกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกั แต่ตนเองเลอืกทีจ่ะไม่สบูเท่านัน้ กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัการไม่สบูและ
พฤตกิรรมส่วนตนแต่เพยีงอยา่งเดยีว กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในทีน่ี้ มจีาํนวน 4 ราย 
  



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 

 

 

ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่  4.2    

 

295 

295 

ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่1 นามสมมต ิ “N” เพศชาย อาย ุ21 ปี กาํลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
สายวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยั  A  ชัน้ปีที ่ 3 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.9  N อธบิายวา่
ตนเองเป็นคนตัง้ใจเรยีนในหอ้งเรยีน อ่านตาํราเองและทบทวนหนงัสอืก่อนสอบเป็นประจาํ 
ถงึแมจ้ะมกีารโดดเรยีนบา้งเป็นบางครัง้แต่ไม่เคยเหลวไหลต่อการเรยีน N พกัในหอพกัใน
มหาวทิยาลยั เนื่องจากความสะดวก ประหยดัและราคาถูก 

 
 ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่2 นามสมมต ิ“M” เพศชาย อาย ุ 21 ปี กาํลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
สายวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยั A  ชัน้ปีที ่3 ผลการเรยีนเฉลีย่ 2.9  M บอกวา่ เรยีน
หนกัและยากมากขึน้ ทาํใหผ้ลการเรยีนตกลงมา  M พกัอาศยัในหอพกันอกมหาวทิยาลยั 
 
 ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่3 นามสมมต ิ“O” เพศชาย อาย ุ 20 ปี กาํลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
สายวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์างเลอืก มหาวทิยาลยั A ชัน้ปีที ่2 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.0 พกัอาศยั
ในหอพกัในมหาวทิยาลยั เนื่องจากความสะดวก ประหยดั ปลอดภยัและสะดวกต่อการทาํงาน
กลุ่มกบัเพื่อน O ยอมรบัวา่ตนเองเป็นเดก็เรยีน อยูก่บักลุ่มเพื่อนทีเ่ป็นเดก็เรยีนดว้ยกนั สงัคม
และกลุ่มทีต่นเองมคีอื ก ลุ่มเพื่อนทีเ่รยีนดว้ยกนัและเพื่อนทีพ่กัหอในเท่านัน้ ซึง่ไม่ใช่กลุ่มชอบ
เทีย่ว   ปจัจุบนั O ฝึกสมาธแิละถอืศลีแปด  
 
 ผูใ้หข้อ้มลูรายที ่4 นามสมมต ิ“P” เพศชาย อาย ุ 19 ปี กาํลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
สายวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์างเลอืก มหาวทิยาลยั A ชัน้ปีที ่ 1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.0 พกัใน
หอพกันอกมหาวทิยาลยั เพราะตอ้งการความเป็นส่วนตวั  P บอกวา่ตนเองเป็นเดก็เรยีน มี
ครอบครวัทีอ่บอุ่นและเป็นคนเชื่อฟงัพ่อแม่ เกรงพ่อมากเพราะพ่อดุ P บอกวา่ตนเองตัง้ใจเรยีน
ค่อนขา้งมาก นัง่หน้าเสมอและจดเลคเชอรต์ลอด อยูก่บักลุ่มเพื่อนทีเ่ป็นเดก็เ รยีนเหมอืนกนัซึง่
ไม่ใช่กลุ่มชอบเทีย่ว 
 
ข้อสรปุ  กลุ่มไม่สบูทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกัมพีฤตกิรรมคลา้ยกนัคอื มคีวามเอาใจใส่การเรยีน ใช้
เวลาวา่งกบัการเรยีน และคบเพื่อนทีไ่ม่ชอบเทีย่วกลางคนื 
 
การรู้จกับารากู่และพฤติกรรมการใช้เวลาว่าง 
 
 N รูจ้กับารากู่ แต่ไม่เคยสู บและไม่คดิทีจ่ะทดลองสบู ไม่สบูบุหรี่และไม่เคยลองสบู เคย
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์าหนึ่งครัง้ พอเรยีกไดว้า่ดื่มเป็น แต่โดยปกตจิะไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์เนื่องจากไม่ชอบเทีย่วกลางคนื ไม่ชอบไปรา้นสุรา จงึไม่ดื่ม และเนื่องจากเคยดื่มมา
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หนึ่งครัง้กบัเพื่อนทีร่า้นสุราและเมามาก จงึรูส้กึไม่ดแีละไม่คดิทีจ่ะดื่มอกี ส่วนการไม่ชอบเทีย่ว
กลางคนืและไม่ชอบเทีย่วรา้นสุราเนื่องจากไม่ชอบเสยีงดงัในรา้น ถงึในรา้นจะมเีพลงฟงั และ
ตนเองเป็นคนชอบฟงัเพลงกจ็รงิ แต่ไม่ชอบการฟงัเพลงในรา้น  เนื่องจากในรา้นเสยีงดงั จงึไม่
ชอบ และไม่ชอบเตน้  จงึไม่ค่อยไปเทีย่ว ส่วนการสบูบุหรีน่ัน้ตนเองไม่สบู  เนื่องจากเหมน็กลิน่
บุหรี ่ N อธบิายวา่ตนเองโตมากบัครอบครวัทีไ่ม่สบูบุหรี ่ยกเวน้ในบา้นมคีุณตาคนเดยีวทีส่บู
บุหรีซ่ ึง่ N ไม่ชอบมาตัง้แต่เดก็เพราะรูส้กึวา่เหมน็และเสยีค่าใชจ้่ายแพงโดยไม่จาํเป็น “สบูแลว้
มนัไม่มขีอ้ดเีลย เหมน็ เปลอืงเงนิ ” พฤตกิรรมการใชเ้วลาวา่งของตนเองนัน้จะอยูใ่น
มหาวทิยาลยัเป็นส่วนใหญ่ คอื อ่านหนงัสอื ปรุงยาสมุนไพรในหอ้งปรุงยาของคณะซึง่เป็นงานที่
ตอ้งใชเ้วลา ซึง่กจิกรรมปรุงยาสมุนไพรนี ้N เตม็ใจทาํเองโดยไม่ไดเ้ป็นการเกบ็คะแนนในวชิาใด
วชิาหนึ่งหรอือาจารยส์ ัง่ใหท้าํ ส่วนกจิกรรมเวลาวา่งอื่นๆคอื ไปเทีย่วสถานทีท่่องเทีย่วตาม
ธรรมชาต ิไม่ชอบเทีย่วกลางคนื  
 

“ไม่ชอบไปรา้นเหลา้ เพราะวา่มนัเสยีงดงั แลว้กม็แีต่เตน้ๆกนั แลว้มนักม็ดืๆ 
ผมไม่ชอบเตน้ดว้ย กนิเหลา้แลว้มนักไ็ม่เหน็มอีะไรดขีึน้เพราะผมกเ็คยกนิ
ครัง้นึงแลว้มนัไม่ดเีลย แลว้กไ็ม่รูว้า่จะกนิไปทาํไมดว้ย  ชอบเทีย่วธรรมชาติ
มากกวา่”  
 

กลุ่มเพื่อนทีค่บมลีกัษณะคลา้ยกนัคอื กลุ่มเพื่อนค่อนขา้งตัง้ใจเรยีน และทุกคน มผีลการเรยีน
เฉลีย่ 3.00 ขึน้ไปทุกคนในกลุ่ม ส่วนพฤตกิรรมการเรยีนนัน้ ทบทวนตาํราค่อนขา้งบ่อยแต่ไม่ได้
อ่านทุกวนั แต่ N จะใชว้ธิเีรยีนในหอ้งใหเ้ขา้ใจทนัท ี 
 

“ผมใชว้ธิตี ัง้ใจฟงัในหอ้ง ตรงไหนไม่เขา้ใจในหอ้งเรยีนกม็ารค์ไวก่้อน แลว้
กลบัมาทบทวนและอ่านเอง มนักจ็ะเขา้ใจเรว็ขึน้ และทบทวนก่อนสอบเสมอ 
หรอืถา้ม ีtest กจ็ะอ่านเยอะ” 

  
M รูจ้กับารากู่ แต่ไม่เคยสบูและไม่คดิทีจ่ะทดลองสบู ไม่สบูบุหรีแ่ละไม่เคยลองสบู ปกติ

ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แต่ดื่มเป็น  เนื่องจากเคยดื่มในงานเลีย้งทีบ่า้นหนึ่งครัง้ตอนเรยีน
ระดบัอุดมศกึษาแลว้ ไม่ชอบไปรา้นสุรา  เพราะชอบใชเ้วลาส่วนใหญ่ในมหาวทิยาลยัมากกวา่
รวมทัง้ชอบพกัผ่อนดว้ยวธิอีื่นมากกวา่ เช่น อ่านหนงั สอื นอน ไปดภูาพยนตร ์เล่นอนิเตอรเ์นต 
และแชท MSN “เวลาวา่งอยูม่หาวทิยาลยันีล่ะครบั มอีะไรใหท้าํเยอะ” 
 

O รูจ้กับารากู่ แต่ไม่เคยสบู ไม่เคยเหน็ของจรงิ ไม่เคยเหน็อุปกรณ์ ไม่สบูบุหรี ่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นแต่ไม่ชอบดื่ม ชอบใชเ้วลาในคณะเนื่องจากมคีวามตัง้ใจ ทีจ่ะเรยีนเรื่อง
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สมุนไพรประยกุตม์าก่อนหน้านี้และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะศกึษาเรื่องภมูปิญัญาไทยในการใชส้มุนไพร
เทยีบเท่ายาแผนปจัจุบนัและตอ้งการประยกุตแ์พทยแ์ผนไทยใหเ้ทยีบเท่ายาต่างประเทศ ทาํให ้
O ใชเ้วลาในหอ้งปฏบิตังิานยาค่อนขา้งมากและเป็นคนทีช่อบเรื่องสมุนไพรอยูแ่ลว้รวมทัง้มแีผน
ชวีติในอนาคตแลว้วา่จะไดท้าํงานในโรงพยาบาลทีผู่ใ้หญ่ไดป้ทูางไวใ้ห ้

 
“ผมชอบสมุนไพรอยูแ่ลว้ และมแีรงจงูใจจากการไดช้มคาํพดูของคณบดทีาง

ช่อง 5 เกีย่วกบัการประยกุตส์มุนไพร จงึเลอืกและมแีรงจงูใจมาเรยีนคณะนี ้ผม
อยากพฒันาประยกุตส์มุนไพรไทยใหม้นัทนัสมยั ไ ม่ใช่แผนไทยอยา่งเดยีว เอา
ภมูปิญัญาตรงนี้มาพฒันาใหม้นัเทยีบเท่ายาฝรัง่ เพราะยาฝรัง่เขามกีารพฒันา
มาก ผมอยากเอาภมูปิญัญาไทยมาพฒันาใหเ้ทยีบเท่าต่างประเทศครบั”  

 
O มคีวามตัง้ใจเรยีน เน้นภาคปฏบิตัเิป็นพเิศษรวมทัง้ทาํงานในหอ้งปรุงยาของคณะ  
 

P รูจ้กับารากู่น้อยมาก เคยไดย้นิเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ ไม่สบูบุหรี ่ไม่เคยเหน็อุปกรณ์
บารากู่ กลุ่มเพื่อนไม่สบูและไม่เคยไดย้นิเพื่อนพดูถงึบารากู่ มาก่อนดว้ย เคยดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลค์อืสุราเพยีง 1 ครัง้โดยดื่มไปเพยีงครึง่แกว้และหลงัจากนัน้กไ็ม่เคยดื่มอกีเลย  ชอบ
ใชเ้วลาวา่งในคณะ อนาคตอยากเป็นแพทยท์างเลอืก เนื่องจากคดิวา่อาชพีแพทยเ์ป็นอาชพีทีม่ี
หน้ามตีาและตนเองกช็อบและใฝฝ่นัอยากเป็นแพทย ์ อนาคตตัง้ใจจะทาํงานในโรงพยาบาลเป็น
แพทยท์างเลอืก P เป็นคนทีต่ ัง้ใจเรยีนมาก นัง่หน้าชัน้ตลอดและจดเลคเชอรท์ุกอยา่ง โดยมี
เทคนิคการจดวา่ ครัง้แรกทีฟ่งัจะจดลงไปในสมุดเล่มหนึ่งก่อน หลงัจากเลกิเรยีน จะมาลอกจาก
สมุดลงไปในสมุดอกีเล่ม เนื่องจากจดครัง้แรกลายมอืจะอ่านยาก การลอกใหม่ใหอ่้านง่ายเท่ากบั
การทบทวนไปในตวั รวมทัง้มเีทคนิคช่วยเรยีนต่างๆ เช่น ซือ้หนงัสอืเทคนิคเรยีนดมีาอ่าน จด
คาํพดูหรอืขอ้ความทีก่ระตุน้กาํลงัใจมาตดิไวใ้นหอ้งเพื่อเตอืนใจตนเอง ไม่เบื่อการเรยีนเพราะ
เป็นสิง่ทีช่อบมาตัง้แต่ตน้และเป็นคนมจีุดมุ่งหมาย การเรยีนใหด้คีอืการชนะตนเอง 

 
“ใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูก่บัการเรยีน ไม่เบือ่ ชอบการเรยีน เป็นการเอาชนะตวัเอง  

เวลามจีุดมุ่งหมายจะเขยีนใส่กระดาษตวัโตๆมาตดิไวต้ามหอ้งนะ พอเราเจอก็
เป็นแรงกระตุน้ เราจะไดท้าํใหไ้ดเ้ป็นการชนะใจตวัเอง” 

 
ข้อสรปุ ทัง้ 4 รายรูจ้กับารากู่ แต่ไม่คดิทีจ่ะสบู เพราะไม่ชอบ คดิวา่เป็นสิง่ไม่มปีระโยชน์ 
รวมทัง้การไม่สบูบุหรี ่ดื่มสุรา และการไม่ใชเ้วลาวา่งในการเทีย่วกลางคนื ทาํใหเ้ป็นการตดัวงจร
ของการพบเหน็บารากู่ 
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การรู้จกับารากู่  
 
 N รูจ้กับารากู่มาประมาณ 3 ปีแลว้ โดยรูจ้กัตัง้แต่สมยัเรยีนมธัยมศกึษาชัน้ปีที ่ 5 
เนื่องจากอาจารยใ์หท้าํรายงานเกีย่วกบัยาเสพตดิ จงึไดรู้จ้กับารากู ่ แต่ไม่เคยเหน็ของจรงิ ไม่
เคยเหน็หรอืทราบวา่กลุ่มเพื่อนของตนเองสบูทัง้กลุ่มเพื่อนสมยัมธัยมปลายและกลุ่มเพื่อนร่วม
คณะในปจัจุบนั ไม่เคยเหน็ใครสบู ไม่เคยเหน็อุปกรณ์ แต่เคยไดย้นิขอ้มลูเกีย่วกบับารากู่มาก่อน 
โดยเป็นขอ้มลูดา้นลบเกีย่วกบับารากู่ท ัง้สิน้ ตัง้แต่การไดท้ราบขอ้มลูเกีย่วกบับารากู่วา่เป็นยา
เสพตดิจากการทาํรายงานส่งอาจารยส์มยัมธัยม และ ไดย้นิจากผูอ้ื่นเล่ายํา้วา่บารากู่เป็นสารเสพ
ตดิชนิดหนึ่ง เสพโดยวธิกีารสบู ส่วนในมหาวทิยาลยันัน้ กย็งัไม่เคยเหน็เพื่อนร่วมกลุ่มสบูบารา
กู่และไม่มใีครชวนสบู ส่วนเพื่อนคนอื่นๆ ทราบวา่มบีา้งทีส่บูแต่มจีาํนวนน้อย ไม่ทราบวา่มบีารา
กู่จาํหน่ายและใหบ้รกิารในรา้นสุรารอบมหาวทิยาลยั เพราะไม่เคยเขา้รา้นสุรา รวมทัง้ไม่ทราบ
แหล่งจาํหน่าย 
  

M รูจ้กับารากู่มาประมาณ 2 ปีแลว้ แต่ไม่เคยเหน็ของจรงิ ไม่เคยเหน็อุปกรณ์ ไม่เคย
เหน็ใครสบู เพื่อนในกลุ่มไม่สบูและไม่มใีครชวนไปสบู คนในครอบครวัไม่สบู รวมทัง้ไม่เคยเหน็
ทางสื่ออื่นๆ ไม่เคยเหน็ทางอนิเตอรเ์นต เคยไดย้นิกลุ่มเพื่อนรายอื่นๆ และญาตพิีน้่องพดูถงึบา
รากู่เท่านัน้ แต่ขอ้มลูทีไ่ดย้นิไดฟ้งัจากเพื่อนและญาตพิีน้่องนัน้เป็นขอ้มลูดา้นลบเกีย่วกบับารากู่
คอื บารากู่น่าจะเป็นยาเสพตดิชนิดหนึ่งและตนเองรูส้กึสงสยัอยูแ่ลว้หลงัจากทีไ่ดรู้จ้กับารากู่วา่
บารากู่น่าจะเป็นสารเสพตดิเหมอืนบุหรีช่นิดหนึ่ง 
 

O เคยไดย้นิเรื่องบารากู่มาตัง้แต่สมยัเรยีนมธัยมศกึษา รูจ้กับารากู่จากการเหน็ใน
ภาพยนตรแ์ละรายการโทรทศัน์ และเคยไดย้นิเพื่อนสมยัมธัยมพดูถงึบารากู่ แต่ไม่ไดส้นใจ  แต่
ไม่เคยเหน็ของจรงิ ไม่เคยเหน็อุปกรณ์ ไม่เคยเหน็เพื่ อนสบู เพื่อนในกลุ่มของตนเองไม่สบู ไม่
เทีย่วกลางคนื และเพื่อนไม่ชวนเทีย่วหรอืไม่ชวนดื่ม กลุ่มของ O จะเป็นกลุ่มเดก็เรยีนมากกวา่
และจะเกาะกลุ่มกนัเรยีนเพื่อทาํงานกลุ่มร่วมกนัและพกัในหอในทัง้กลุ่มเพื่อความสะดวกในการ
มาเรยีน O บอกวา่ ทราบวา่มเีพื่อนร่วมชัน้เรยีนที่ ไปเทีย่วและสบู แต่ไม่สนิทสนมกนัและไม่ได้
เกีย่วขอ้งกนัรวมทัง้กลุ่มทีเ่ทีย่วกม็จีาํนวนน้อยคอืมปีระมาณ 5 รายเท่านัน้ในชัน้ปี 2 นอกจากนี้ 
O เคยไดย้นิเพื่อนสมยัมธัยมพดูถงึบารากูก่นัในแง่บวก แต่ไม่ไดส้นใจ มเีพื่อนเคยมาชวนแต่
เคยปฏเิสธไปและตนเองเป็นคนไม่สบูบุหรีด่ืม่สุราอยูแ่ลว้ รวมทัง้แพค้วนัดว้ย จงึไม่สนใจและไม่
อยากลอง 
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P เคยไดย้นิเรื่องบารากู่เพยีงครัง้เดยีวและสงสยัวา่บารากู่เป็นสารเสพตดิหรอืไม่ ก่อน
หน้านัน้กไ็ม่ไดรู้จ้กับารากู่มาก่อน ไม่ไดส้บูบุหรีด่ว้ย แต่ทีเ่คยดื่มสุราครึง่แกว้เพราะวา่ไปงานรบั
น้องตอนมธัยมปลายและเพื่อนๆชวนดื่ม ทุกคนดื่มกนัทัง้หอ้งและส่งแกว้สุรามาใหร้วมทัง้
ชกัชวนใหด้ื่มกนั ทาํให้ P ดื่มไปครึง่แกว้ซึง่ P คดิวา่ไม่อยากขดัเพื่อนและหลงัจากนัน้มา กไ็ม่
เคยดื่มอกีเลย “กนิครัง้นัน้ครัง้เดยีว เป็นเพราะเพือ่นกนิกนัทัง้หอ้งกเ็ลยถา้ไม่กนิกไ็ม่ได ้เพือ่นก็
อยากใหก้นิดว้ยกนั กก็นินิดเดยีว แต่ไม่กนิต่อเพราะไม่ชอบกนิ” ส่วนเรื่องบุหรี ่เพื่อนสมยัมธัยม
เคยชวนใหส้บูบุหรี ่ แต่ตนเองปฏเิสธไม่สบูเพราะทราบวา่บุหรีม่โีทษและเป็นสารเสพตดิ รวมทัง้
ตนเองเป็นคนรกัสุขภาพจงึไม่คดิทีจ่ะสบู และตนเองเป็นคนทีต่ ัง้เป้าหมายไวว้า่จะเป็นผู้ ใหญ่ที่
ไม่ดื่มสุราไม่สบูบุหรี ่ “เราตัง้เป้าไวว้า่จะเป็นผูใ้หญ่ทีไ่ม่สบูไม่กนิเหลา้” รวมทัง้ไม่ชอบเขา้รา้น
สุรา และไม่มเีวลา เนื่องจากตนเองเรยีนหนกั เลกิเรยีนกป็ระมาณ 21.00 น. แลว้ เวลาวา่งจงึ
อยากนอนพกัผ่อนและอ่านหนงัสอืมากกวา่ 
 
ข้อสรปุ  ทัง้สีร่ายไม่สบูบารากู่และมกีารตัง้ขอ้สงัเกตในแง่ลบกบับารากู่ไวก่้อนเมื่อไดย้นิไดฟ้งั
เรื่องบารากู่ โดยตัง้ขอ้สงัเกตวา่ บารากู่อาจเป็นสารเสพตดิ เมื่อผนวกกบัความไม่เป็นผูส้บูบุหรี ่
ไม่ชอบบุหรี ่และไม่เทีย่วกลางคนื ทาํใหไ้ม่รูส้กึสนใจบารากู่ รวมทัง้ตอ้งใชเ้วลากบัการเรยีน ทาํ
ใหม้เีวลาวา่งน้อยมาก บางรายมกีารตัง้ปณิธานส่วนตนทีจ่ะไม่ดื่มสุราไม่สบูบุหรี ่ทาํใหเ้ป็นแรง
พยายามทีจ่ะทาํตามปณิธานของตนใหไ้ด ้
 
ทศันคติท่ีมีต่อผู้สบูบารากู่และปัจจยัแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการสบูของผู้สบู 
 
 N คดิวา่ ผูท้ ีท่ดลองสบูบารากู่นัน้น่าจะมาจากความอยากลองของผูส้บู เอง และเมื่อลอง
แลว้กจ็ะตดิ และจากการทีบ่ารากู่เป็นสิง่แปลกใหม่ กย็อ่มมผีูอ้ยากลอง ประกอบกบัการทีม่ี
เพื่อนชวนหรอืมผีูม้าชกัชวน รวมทัง้เกดิจากการทีผู่ส้บูเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยั ซึง่เป็นกลุ่ม
ประชากรทีม่เีงนิมากพอทีจ่ะใชจ้่ายในการหาบารากู่มาสบู ถงึแมเ้งนินัน้จะไม่ไดห้ามาเอง แต่
นกัศกึษาขอจากผูป้กครองไดแ้ละบางรายไดร้บัเงนิค่าใชจ้่ายจาํนวนมาก บางรายกส็ามารถขอ
เพิม่เตมิไดเ้รื่อยๆ ทาํใหม้กีาํลงัเงนิมากพอทีจ่ะใชจ้่ายกบัสิง่ฟุม่เฟือยได ้รวมทัง้เป็นความอยากรู้
อยากเหน็ในกลุ่มผูส้บูบุหรีด่ว้ย เมื่อเหน็บารากู่เป็นของใหม่ กอ็ ยากลองอยากเปลีย่น กส็่งผลให้
เกดิการทดลองสบูได ้ ส่วนการเลกิสบูนัน้ N คดิวา่ ขึน้อยูก่บัตนเองเป็นสาํคญัทีจ่ะตอ้งเขม้แขง็
เลกิใหไ้ด ้“ตอ้งใหเ้ขาเจอประสบการณ์ พอถงึช่วงวยัหนึง่ช่วงเวลาหนึง่ เขาจะรูเ้องวา่มนัไม่ด ีคน
ทีส่บูบุหรีเ่ขารูว้า่มนัไม่ดแีต่เขาเลกิไม่ไดเ้พราะเขาตดิ ตอ้งถงึช่วงทีเ่ขาโดนดว้ยตวัเอง เขาปว่ย
และเขาถงึจะสาํนึกวา่ไม่ควรสบู”  N บอกวา่ ถ้าพบวา่เพื่อนสบู กจ็ะบอกใหเ้ลกิ หา้มเพื่อนไม่ให้
สบู ถงึเพื่อนจะโกรธกจ็ะตอ้งทาํเพื่อใหเ้พื่อนเลกิสบู เพื่อเป็นการตดัวงจรการเสพตดิ “ตอ้งเตอืน 
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ตอ้งไปหา้มเขา ไปเอาเขาออกมา ตอ้งหาคาํพดูรุนแรงใหเ้ขาฉุกคดิวา่มนัไม่ด”ี รวมทัง้ค่านิยม
ของวยัรุ่นยคุปจัจุบนัที ่ N คดิวา่ มคี่านิยมทีผ่ดิคอื ชอบโชวใ์นสิง่ทีไ่ม่ดแีลว้คดิวา่สิง่นัน้ๆคอื
ความเท่เหนือคนอืน่ 
 

“มนัมคี่านิยมทีผ่ดิๆคอื สบูบุหรีส่บูบารากู่แลว้ดดู ีดเูท่ คอืโชวใ์หเ้หน็ใหเ้พือ่น
เหน็วา่เรากส็บูเป็นนะ เท่นะ จากทีผ่มเรยีนมา มนัคอืการแสดงออกของวยัรุ่นที ่
อยากจะแสดงออกใหค้นยอมรบั ยกยอ่ง แต่มนัอยูท่ ีต่วัเรามากกวา่” 

 
นอกจากนี้ N คดิวา่ สิง่แวดลอ้มในสถานศกึษากเ็ป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อการสบู โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ สภาพแวดลอ้มในแต่ละคณะทีไ่ม่เหมอืนกนั  บางคณะมวีฒันธรรมของนกัศกึษาของแต่
ละคณะทีเ่น้นการดื่มสุรา  

 
“เพือ่นคณะ XXX  (ขอสงวนนามคณะ) เขากจ็ะกนิเหลา้สบูบุหรีก่นัเป็นประจาํ 
ถา้มพีวกนี้ (บารากู่) เขากจ็ะลองกนั เขามโีอกาสมากขึน้ ส่วนสายวทิยส์ุขภาพ
จะไม่ค่อยมเีรือ่งนี้อยูแ่ลว้ มสี่วนน้อยทีก่นิเหลา้สบูบุหรี”่   

 
N คดิวา่ สถานศกึษาควรมสี่วนดว้ยการประชาสมัพนัธห์รอืจดักจิกรรมเกีย่วกบัโทษของบารากู่
ใหน้กัศกึษาทราบ เพราะนกัศกึษาไม่ทราบ   
 

“มหาวทิยาลยัควรจะทาํรณรงคเ์รือ่งนี้กด็นีะครบั อยา่งน้อยตดิป้ายเรือ่งผลเสยีของบารา
กู่กย็งัด ีแต่มนัไม่มขีอ้มลูอะไรมาบอก เขากไ็ม่ รูก้นั พอเขาไม่รูเ้ขากอ็าจไปลองได ้ตดิ
ป้ายอยา่งน้อยเดนิผ่านมนักเ็หน็ จะไดฉุ้กใจคดิได ้แลว้กม็ปีระชาสมัพนัธส์นุกๆมี
กจิกรรมใหเ้ดก็ไดท้าํเรยีนรูเ้รือ่งบารากู่กด็ ีมนัตอ้งแบบสนุกๆหน่อย เดก็จะฟงั” 

 
M คดิวา่ ผูส้บูบารากู่นัน้เกดิจากความอยากลอง และเป็นค่านิยมในกลุ่มของตนเอง เป็น

ค่านิยมเฉพาะในกลุ่มนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา และเกดิจากการทีเ่พื่อนชกัชวน และการทีบ่ารา
กู่เป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มเดก็มธัยมปลายนัน้ M พบวา่มาจากการทีรุ่่นพีช่กัชวนหรอืเล่าใหฟ้งั ทาํใหรุ้่น
น้องทาํตาม เพราะอยูใ่นวยัอยากลองอยูแ่ลว้ M คดิวา่ ผูส้บูบารากู่ เป็นคนไม่รกัตวัเอง ไม่รกัษา
สุขภาพตนเอง แต่ไม่ไดค้ดิวา่เป็นคนไม่ดแีต่อยา่งใด สิง่แวดลอ้มในสถานศกึษากม็ผีลต่อการสบู
เช่นกนั ซึง่  M คดิวา่เป็นค่านิยมในแต่ละคณะทีม่คี่านิยมในการสบู ส่วนในคณะทีเ่กีย่วกบัดา้น
วทิยาศาสตรส์ุขภาพและแพทยห์รอืแพทยท์างเลอืกนัน้ จะไม่ค่ อยมคี่านิยมแบบนี้ รวมทัง้การที่
มรีา้นสุรารอบสถานศกึษากม็สี่วนเกีย่วขอ้ง ทาํใหม้กีารสบูง่ายขึน้  
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“สิง่แวดลอ้มเป็นสิง่ทีน่กัศกึษาตอ้งเขา้ไปคลุกคล ีเขา้ไปสมัผสัอยูแ่ลว้ ถา้มนัอยู่
ใกลม้หาวทิยาลยั ทาํใหง้่ายต่อการทีน่กัศกึษาเขา้ไปมัว่สุม  เมือ่มเีดก็เยอะ รา้นกม็ าตัง้ 
เดก็กร็ูว้า่มรีา้นมาตัง้ใกล้ๆ  กจ็ะเขา้ไปใชบ้รกิารรา้นเหล่านัน้”  

 
ถ้าพบวา่เพื่อนตนเองสบู กจ็ะตอ้งเขา้ไปเตอืนอยา่งจรงิจงัวา่เพื่อนสบูเพื่ออะไร สบูแลว้ได้
ประโยชน์อะไร “ตอ้งคุยวา่สบูไปทาํไม ตอ้งใหท้ศันคตขิองเราต่อเพือ่น แสดงความรูส้กึของเรา
ใหเ้พือ่นรู ้แสดงวา่เรามทีศันคตทิีด่”ี 

 
O คดิวา่ ผูท้ ีไ่ปสบูบารากู่นัน้เกดิจากการแสวงหาความสุข แสวงหาความพงึพอใจ ซึง่

ความสุขของนกัศกึษาทีส่บูนัน้กม็าจากการไดเ้สพสารเสพตดิเหล่านี้  รวมทัง้ความอยากลอง
ตามประสาวยัรุ่น อยากลองอยากทดสอบวา่เป็นอยา่งไร แต่ไม่รูว้า่สารเหล่านี้ลอ งแลว้เสพตดิได ้
ซึง่ O คดิวา่ ผูท้ ีล่องคอืผูท้ ีไ่ม่รูถ้งึพษิภยัของสารเหล่านี้อยา่งแทจ้รงิวา่ลองเพยีง 1 ครัง้กเ็สพตดิ
ไดท้ ัง้บุหรีแ่ละบารากู่ และเมื่อลองแลว้กจ็ะเกดิความเคยชนิทาํใหเ้สพต่อมา นอกจากนี้ ยงัเกดิ
จากการทีเ่พื่อนชวนบ่อยๆ ทาํใหต้ามเพื่อนไปได ้ O บอกวา่ การโอนอ่อนตามเพื่อนชวนนัน้เกดิ
จากความอ่อนแอทางจติใจ ซึง่  O เหน็วา่วยัรุ่นสมยันี้อ่อนแอทางจติเป็นอยา่งมากและไม่เคยฝึก
จติใจใหเ้ขม้แขง็พอ ซึง่  O อธบิายวา่ สามารถนําหลกัศาสนามาใชไ้ดใ้นกรณีการหา้มเดก็ไม่ให้
สบูบุหรีส่บูบารากู่คอืควรปลกูฝงัตัง้แต่เดก็ และควรสอนให้เดก็หดันัง่สมาธ ิซึง่ O เรยีกวา่ “การ
ฝึกจติ” ถงึแมจ้ะไม่ตอ้งเขา้วดักส็ามารถฝึกสมาธไิด ้ถ้าไม่ฝึก กจ็ะเป็นคนทีจ่ติใจอ่อนแอ จติไม่
เขม้แขง็พอ เมื่อมเีพื่อนชวนหรอืมใีครมาชวนกจ็ะตามไปไดง้่ายหรอืที่  O บอกวา่จะ “หเูบา” 
พอทีจ่ะไปลอง เมื่อลองแลว้กจ็ะตดิ  และเพื่อนกเ็ป็นปจัจยัสาํคญัทีส่ามารถชกัชวนใหส้บูได ้ซึง่
วยัรุ่นจะตอ้งมใีจทีเ่ขม้แขง็  

 
“เขาไม่เขม้แขง็พอ พอใครมาชวนเขากห็เูบาไดท้นัท ีพอไปลองมนักต็ามสเตป็ที ่
พวกคา้ขายของเหล่านี้เขาวางเอาไว ้คอื ล่อใหไ้ปลอง ลองแลว้กต็ดิ  ตดิแลว้ก็
ชนิ เพือ่นชวนซํ้าแลว้ซํ้าอกีกห็ลง  พวกทีค่า้ขายของเหล่านี้กไ็ดก้าํไรดบิด ีพอรู้
วา่เดก็สบูเขากร็บีเอามาขายส”ิ   

 
ส่วนเรื่องสิง่แวดลอ้มในสถานศกึษานัน้ O คดิวา่มสี่วนเป็นอยา่งมาก เนื่องจากนกัศกึษาจะเหน็
ตวัอยา่งของผูท้ ีส่บูบุหรีใ่นสถานศกึษาตามจุดต่างๆทีม่นีกัศกึษาไปสบูกนับ่อยๆทาํใหน้ิยมสบู
ตามบา้ง เช่น เห็ นรุ่นพีส่บู รุ่นน้องกส็บูตาม  “ตกึ (อาคารเรยีน)ไหนเขาสบู เขากน็ิยมไปรวมตัว
กนัทีน่ัน่ มนัเกีย่วกนั ตกึ  XX (ขอสงวนชือ่สถานที)่ เขาสบูกนัมาไม่รูก้ ีรุ่่นต่อกีรุ่่นแลว้ พอเดก็
ใหม่ๆเขา้มา กส็บูบา้งแลว้ไปรวมตวักนัทีน่ัน่เหมอืนรุ่นก่อน ” ส่วนเรื่องรา้นสุรารอบสถานศกึษา
นัน้กม็สี่วนทาํใหก้ารสบูนัน้ง่ายขึน้ เนื่องจากรา้นจะเอาใจนกัศกึษา จะหาสิง่ทีน่กัศกึษาตอ้งการ
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มาเสนอขาย ทาํใหน้กัศกึษาไม่ตอ้งไปไหนไกล แถวหอพกัหรอืหน้ามหาวทิยาลยักจ็ะมพีรอ้มให้
ซือ้ไปสบู  
 

“ทุกอยา่งอยูท่ ีใ่จหมด ถา้คนอืน่ชวนแค่ไหนถา้ใจไม่ไปเขากไ็ม่ไป ตรงนี้สาํคั ญ
ทีสุ่ด สาํคญักวา่เพือ่น กวา่สิง่แวดลอ้ม รา้นมาตัง้ใกล้ๆ มนัทาํใหง้่าย แต่มนัอยูท่ ี ่
คนจะไปซื้อหรอืเปล่า มนัขึน้อยูก่บัใจ ของพวกนี้เหลา้บุหรีม่นัมคีู่สงัคมมาแต่
ไหนแต่ไรแลว้ มนัขึน้อยูก่บัเราวา่เราชอบในสิง่นัน้ไหม เมือ่ใจเราไม่ชอบกค็อื
จบ”  

 
O คดิวา่ มหาวทิยาลัยควรใหค้วามรูเ้รื่องบารากู่แก่นกัศกึษา อาจารยค์วรเป็นผูส้อนและบอกจะ
ดทีีสุ่ด ดกีวา่การใหรุ้่นพีบ่อกเพราะ O บอกวา่ “รุ่นพีเ่องกส็บู คงจะสอนรุ่นน้องไม่ได้” รวมทัง้มี
การรณรงค ์ใชส้ื่อประเภทป้ายตดิเตอืนใหน้กัศกึษาไดท้ราบบา้งเพราะหลายๆคนไม่ทราบ เรื่อง
พษิภยับารากู่มาก่อน ทาํใหไ้ปลองไดเ้พราะไม่รู ้ส่วนการเตอืนเพื่อนทีส่บูบุหรีน่ัน้ O เคยเตอืน  

 
“เราบอกเขานะครบัวา่เราเรยีนมาเคยผ่าปอดดแูลว้มนัเป็นไง ปอดดาํใช่ไหม หรอืใหด้รูปู
ในซองบุหรีก่ไ็ด ้รปูน่าเกลยีดน่ากลวัมากกม็ใีหด้ ูแต่เพือ่นไม่สลดเลยกลบัชนิไปเสยีอกี  
เราพดูไปมนักเ็ท่านัน้แลว้แหละ มนัขึน้อยูก่บัตวัเขาแลว้วา่เขาจะเลกิไหม เขาจะอ่อนแอ
อกีไหม การสบูมนัเป็นความอ่อนแอทางจติมากกวา่ จติเขาตอ้งมัน่คงพอสมควร เขาถงึ
จะพลกิกลบัมาเป็นคนดเีลกิสบูเลกิกนิเหลา้ได”้ 
 
P คดิวา่ ผูท้ ีส่บูบารากู่นัน้เกดิจากความเครยีด  เกบ็กด ตอ้งการการแสดงอ อกตาม

ประสาวยัรุ่น เช่น เครยีดเรื่องครอบครวั ถูกพ่อแม่บ่นวา่ดุด่า มปีญัหากบัเพื่อน ฯลฯ และความ
ตอ้งการแสดงออกถงึความเด่นของตนเอง “เขาคงอยากใหค้นอืน่เหน็วา่เขาเท”่  รวมทัง้การได้
เหน็ค่านิยมและพฤตกิรรมการสบูมาก่อน ซึง่ P เชื่อวา่แพร่มาจากสื่อทีเ่ผยแพร่ค่านิยมตะวนัตก
รวมทัง้การเชื่อเพื่อนและการตดิเพื่อนทีท่าํใหถู้กชกัชวนไดง้่ายและมพีฤตกิรรมคลา้ยเพื่อน และ
การไปสบูนัน้กเ็ป็นพฤตกิรรมการเสพตดิอยา่งหนึ่ง P มทีศันคตวิา่ นกัศกึษาทีส่บูบารากู่ 
นอกจากจะมพีฤตกิรรมการเสพตดิแลว้ ยงัน่าจะเป็นผูท้ ีม่เีวลาวา่งมาก ไม่สนใจเรยีน ชอ บเทีย่ว
มากกวา่และไม่สนุกกบัการเรยีน ซึง่ P เชื่อวา่ ถ้านกัศกึษามเีวลาวา่งน้อย เรยีนหนกั ใส่ใจเรยีน
และสนใจการเรยีน จะไม่มคีวามตอ้งการทีจ่ะใชส้ารเสพตดิใดๆหรอืมพีฤตกิรรมตดิเทีย่ว
กลางคนื ส่วนการทีบ่ารากู่ระบาดในกลุ่มเดก็มธัยมนัน้ P คดิวา่เป็นเพราะอทิธพิลสื่อ โดยเฉพาะ
สื่ออนิเตอรเ์นตทีเ่ขา้ถงึเดก็วยัรุ่นไดด้มีาก รวมทัง้การตดิเพื่อน การตามเพื่อนและการไม่
สามารถอยูค่นเดยีวหรอืการมจีติใจทีเ่ขม้แขง็เป็น ซึง่ P เชื่อวา่ ผูท้ ีส่บูบารากู่มจีติใจไม่เขม้แขง็ 
อ่อนไหวต่อคาํชวนง่าย ไม่มใีครเตอืนหรอืมาควบคุม อยูค่นเดยีวหรอืดแูล ตนเองไม่เป็น 
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สถานศกึษาและคณะกม็ผีลในแง่สิง่แวดลอ้มและพฤตกิรรมรุ่นพี ่  P บอกวา่ รุ่นพีบ่างคณะจะมี
พฤตกิรรมชวนน้องดื่มสุราหรอืสบูบุหรีใ่หรุ้่นน้องเหน็ ซึง่จะเป็นทีรู่ก้นัในกลุ่มเดก็มหาวทิยาลยั
วา่คณะไหนรุ่นพีม่พีฤตกิรรมอยา่งไร ทาํให ้ P ตดัสนิใจทีจ่ะไม่เลอืกเรยีนบางคณะทีท่ราบมา
ก่อนวา่รุ่นพีม่พีฤตกิรรมทีต่นเองไม่ชอบ กลุ่มเพื่อนทีอ่ยูด่ว้ยกเ็ป็นปจัจยัทีส่าํคญั ซึง่ P เชื่อวา่ 
กลุ่มเพื่อนจะมอีทิธพิลต่อวยัรุ่นมาก ถ้ากลุ่มเพื่อนเป็นเดก็เทีย่วทุกคน สมาชกิในกลุ่มกจ็ะพลอย
เป็นเดก็เทีย่วไปดว้ย แต่ถ้าทัง้กลุ่มเป็นเดก็เรยีน ส มาชกิในกลุ่มกจ็ะพลอยเป็นเดก็เรยีนไปดว้ย
หรอืเทีย่วน้อย  

 
“ถา้เราอยูก่บัเพือ่นทีเ่ทีย่ว เรากจ็ะเทีย่ว ถา้อยูก่บัเดก็เรยีน พวกนี้เขาไม่ค่อย

เทีย่วกนั กจ็ะไม่ค่อยเทีย่วหรอืถา้ไปเทีย่วกน้็อย  เราตอ้งเลอืกทีจ่ะคบเพือ่น ตอ้งดวูา่
เพือ่นคนนี้เป็นอยา่งไรตัง้ใจเรยีนไหม แลว้ค่อยสนิทกบัเขา”  

 
 ในชัน้เรยีนของตนเอง P กท็ราบวา่มเีพื่อนกลุ่มเทีย่วอยูห่นึ่งกลุ่ม แต่ไม่สนิทกนัและไม่

เคยเตอืน เนื่องจากไม่สนิท ตนเองจะสนิทและจบักลุ่มกบัเพื่อนทีเ่ป็นเดก็เรยีนดว้ยกนัมากกวา่ 
นอกจากนี้ P ยงัเชื่อวา่ ผูท้ ีส่บูคอืนอกจากจะมเีวลาวา่งมากแล้ วนัน้ กย็งัขาดการควบคุมและ
ปลกูฝงัค่านิยมทีด่จีากพ่อแม ่นอกจากนี้ P คดิวา่ เป็นเพราะรา้นสุรารอบมหาวทิยาลยัมบีารากู่
จาํหน่ายและอยูใ่กลส้ถานศกึษา ทาํใหง้่ายต่อการสบู “ถา้มนัใกล้ๆ  เดนิไปง่ายๆ มนัสามารถไป
ได ้มนัสะดวก ” P คดิวา่เป็นปจัจยัสาํคญัต่อการตดัสนิใจสบูของนกัศกึษาที ่P บอกวา่นกัศกึษา
ปจัจุบนันี้มนีิสยันิยมความสะดวก P คดิวา่ มหาวทิยาลยัควรประชาสมัพนัธเ์รื่องพษิภยับารากู่
ใหน้กัศกึษาทราบบา้ง เพราะนกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่รูแ้ละรบัฟงัความเชื่อทีผ่ดิๆมาจากเพื่อน ถ้ารู้
แลว้กอ็าจจะไม่ลองกไ็ด ้

 
ข้อสรปุ  ทัง้สีร่ายคดิวา่ ผู้ทีส่บูบารากู่ คอืผูท้ ีจ่ติใจไม่เขม้แขง็ ตามเพื่อน ตามคนอื่น หรอืถูกชกั
จงูไดง้่าย รวมทัง้ กลยทุธข์องผูจ้าํหน่ายในการทีม่รีา้นสุรามาใหบ้รกิารบารากู่ใกลส้ถานศกึษา 
ทาํใหส้ะดวกแก่การสบู และการไม่ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทาํใหน้กัศกึษาถูกชกัจงูไดง้่ายขึน้ 
 
ทศันคติต่อบารากู่และผลกระทบจากการสบู 
 
 N คดิวา่ บารากู่อนัตราย และเป็นอนัตรายมาก เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจ
เป็นลาํดบัแรก ระคายเคอืงปอด เหมอืนบุหรี ่และอาจมผีลต่อสมอง N คดิวา่บารากู่แรงกวา่บุหรี่
และก่อมะเรง็เรว็กวา่บุหรี ่ “ถา้สบูไปนานๆปอดจะเป็นสดีาํเหมอืนกบับุหรี ่ มนัจะลงไปทีป่อด 
ระบบทางเดนิหายใจจะแย ่ยิง่คนทีเ่ป็นภมูแิพ้ ”  N อธบิาย การสบูบารากู่มผีลต่อการเรยีนใน
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ทศันคตขิอง N เพราะจะทาํใหผู้ส้บูไดร้บัออกซเิจนไม่พอ จะทาํใหม้นึศรีษะ การเรยีนและการ
นอนหลบัจะไม่ดตีามไปดว้ย มผีลต่อความจาํเพราะไดร้บัออกซเิจนน้อยลง และจะส่งผลต่อการ
เรยีนในระยะยาว เพราะในระยะตน้อาจยงัไม่เหน็ผลกระทบชดัเจน  
 

“อยา่งแรกเลยสบูไปมนักจ็ะเขา้ไปทีร่ะบบทางเดนิหายใจก่อน มนัมนีิโคตนิ ตรงนี้
แน่นอนเลยวา่ระบบหายใจตอ้งโดนเป็นลาํดบัแรก แลว้กจ็ะส่งผลถงึสมองจะไดร้บั
ออกซเิจนน้อยลง คนสบูกน่็าจะรูส้กึมนึๆ ไปทีป่อด ระคายเคอืง ปอด มนัจะแรงกวา่บุหรี ่
อกี ระยะทีจ่ะเป็นมะเรง็กน่็าจะเรว็กวา่”  

 
ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกจินัน้ N คดิวา่ไม่มผีลมากเนื่องจากนกัศกึษามหาวทิยาลยัมเีงนิและ
หลายรายมรีายรบัทีไ่ดจ้ากทางบา้นสงูมากพอ ในดา้นการผดิกฎหมายนัน้ N คดิวา่ บารากู่น่าจะ
เป็นสิง่ผดิกฎหมายแต่ไม่ทราบวา่ควรจะผดิกฎหมายมาตราใดและไม่แน่ใจนกั ในดา้นแหล่ง
จาํหน่ายและการใหบ้รกิารนัน้ N ทราบวา่ บารากู่มจีาํหน่าย แต่ไม่ทราบวา่มจีาํหน่ายและ
ใหบ้รกิารในรา้นสุรารอบสถานศกึษา เนื่องจากไม่เคยเขา้รา้นสุรา  
 

“บารากู่มนัน่าจะผดิกฎหมายนะครบัเหมอืนพวกกญัชา ผมรูว้า่มนัผดิกฎหม ายหา้มสบู
บุหรีใ่นรา้นเหลา้แต่บารากู่ไม่รู ้แต่มนัน่าจะหา้มขายหา้มมไีวใ้นครอบครองนะครบั  อนันี้
รุนแรงนะครบั เจอปุ๊บควรแจง้จบัเลยและใหร้างวลัคนแจง้จบัดว้ย มนักน่็าจะลดลง” 

 
M คดิวา่ บารากู่อนัตราย เป็นสารเสพตดิ และจากเท่าทีเ่คยไดย้นิญาตพิีน้่องพดูถงึบา

รากู่มาก่อนกท็าํใหฉุ้กใจคดิไดว้า่ บารากู่น่าจะเป็นสารเสพตดิประเภทหนึ่งเหมอืนกนัและน่าจะ
เป็นสิง่ไม่ถูกกฎหมายเท่าใดนกัตามความเขา้ใจของตนเอง และน่าจะเป็นสิง่ทีค่นในสงัคมมองวา่
ไม่ด ีโดยเปรยีบเทยีบกบับุหรีว่า่ บุหรีเ่ป็นสิง่ไม่ด ีบารากู่น่าจะยิง่กวา่ และคดิวา่บารากู่มโี ทษต่อ
สุขภาพ ก่ออนัตรายหลายๆทาง เช่น ระบบทางเดนิหายใจ ปอด ระบบสมอง ทาํใหก้ารสัง่การ
ของสมองชา้ลง และน่าจะมผีลกระทบต่อการเรยีน คอื ความจาํ ส่งผลกระทบในดา้นสมอง  ส่วน
เรื่องกฎหมายการสบูบุหรีน่ัน้ M บอกวา่ ทราบ และคดิวา่ควรมกีฎหมายมาควบคุมบารากู่
เช่นกนั “ถา้เราไม่อยากใหม้นัระบาด เราตอ้งควบคุมมนั ตอ้งมกีฎหมายมาควบคุมครบั โดยเป็น
กฎหมายทีไ่ม่ใช่เดด็ขาด แต่กไ็ม่ไดอ่้อน ผ่อนปรนมาก ตอ้งพอดีๆ มนัถงึจะมปีระสทิธภิาพ ”  ซึง่ 
M อธบิายวา่ เนื่องมาจากธรรมชาตขิองสิง่ผดิกฎหมายทีถ่้าควบคุมมาก กจ็ะมผีูไ้ปขวนขวายหา
มาจาํหน่ายจนได ้ และ M ไม่เชื่อวา่บารากู่จะลา้งพษิหรอืฟอกปอดได ้เพราะไม่คดิวา่บารากู่จะ
ทาํไดเ้พราะเป็นสารเสพตดิ 
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O คดิวา่ บารากู่อนัตรายและเป็นสารเสพตดิแน่นอนเหมอืนบุหรี ่มโีทษแน่นอนเหมอืน
บุหรี ่O บอกวา่ สารทีม่คีวนัมกัจะไม่ด ีควนัจะส่งผลต่อจมกู ปอด โพรงจมกู และซมึเขา้สู่ระบบ
เลอืด สบูไปนานๆกจ็ะเป็นมะเรง็ และคดิวา่บารากู่เหมอืนบุหรีต่รงทีม่นีิโคตนิ ซึง่มผีลต่อระบบ
ประสาท กล่อมประสาท และคดิวา่บารากู่น่าจะแรงกวา่บุหรีต่รงทีอ่าจกล่อมประสาทใหส้ตไิม่อยู่
กบัตวัและน่าจะทาํใหเ้มาไดด้ว้ย  

 
“มนัมคีวนัมนัไม่ดอียูแ่ลว้ มนัมนีิโคตนิ  มนัส่งผลต่อปอด โพรงจมกู แลว้คงซมึ
เขา้ระบบเลอืดนะ แลว้กส็บูนานๆกเ็ป็นมะเรง็ มผีลต่อระบบประสาท ผมวา่มนั
น่าจะกล่อมประสาท คนสบูคงเมาๆได”้  

 
นอกจากนี้ ทีเ่รยีนมา เคยผ่าปอดดอูยูแ่ลว้กท็ราบวา่คนทีส่บูจะปอดดาํ และไม่เชื่อวา่บา

รากู่จะลา้งพษิหรอืฟอกปอดได ้ถ้าจะเชื่อกต็อ้งทาํการทด ลองในหอ้งปฏบิตักิารหรอืใหม้กีาร
วจิยัคน้ควา้มาก่อน  

 
“ตอ้งใหแ้พทยเ์ขาวจิยัออกมาก่อนวา่สารเคมใีนบารากู่มนัมอีะไรบา้ง เอาความ
เป็นจรงิของบารากู่ออกมาเผยแพร่วา่สารตวันี้มอีะไรมผีลต่ออะไรบา้ง ผมถงึจะ
เชือ่ หรอืตอ้งยก case คนทีส่บูหรอืตดิบารากู่แลว้มผีลกระทบทีไ่มด่ต่ีอร่างกาย 
ยกมาใหด้ ูกจ็ะเชือ่ แต่แค่เพือ่นพดูวา่มนัดยีงัไง ลา้งปอดดทีอกซ ์ผมไม่เชือ่ มนั
ไม่น่าเชือ่ไดเ้พราะมนัมคีวนัยงัไงๆมนักไ็ม่ดกีบัปอดอยูแ่ลว้”   

 
O คดิวา่ ควรปราบปรามบารากู่ใหห้นกัเพราะเป็นสารเสพตดิรวมทัง้ผดิกฎหมาย ภาครฐัควรเขา้
มาสาํรวจพืน้ทีเ่พราะเดก็มหาวทิยาลยัเองทราบเกอืบทุกคนวา่รอบมหาวทิยาลยัมขีาย ภาครฐั
ควรตรวจจบั ปรบัและขจดัใหห้มดไปจากพืน้ที่ๆ ใกลน้กัศกึษา “ตอ้งปรบั(ผูจ้าํหน่าย)หนกัๆ
หรอืไม่กจ็าํคุกไปเลย ตอ้งทาํเหมอืนยาเสพตดิ ผดิกฎหมายนะครบั โทษควรหนกั ” ส่วน
ผลกระทบนอกจากต่อสุขภาพแลว้ O คดิวา่น่าจะส่งผลทางดา้นค่าใชจ้่ายดว้ย เพราะบารากู่
ราคาสงูกวา่บุหรี ่หมอ้ละ 200-300 บาท ซึง่มผีลต่อค่าใชจ้่ายของนกัศกึษา ถ้ามเีงนิน้อย  
นอกจากนี้ O คดิวา่ การสบูบารากู่น่าจะส่งผลต่อบุคลกิภาพดว้ยเหมอืนการสบูบุหรี ่คอืทาํใหไ้ม่
สดใส 
 

P คดิวา่บารากู่น่าจะเป็นอนัตรายมากกวา่บุหรีห่รอืรุนแรงกวา่บุหรี ่และน่าจะเป็นสาร
ผดิกฎหมาย มผีลต่อปอดและน่าจะทาํใหเ้มาไดด้ว้ย ส่วนความเชื่อทีว่า่สบูบารากู่แลว้จะลา้งพษิ
นัน้ P ไม่เชื่อเพราะเคยเรยีนเรื่องการลา้งพษิมาแลว้และไม่เชื่อวา่สารประเภทยาสบูจะทาํได ้คดิ
วา่ผูท้ ีส่บูบารากู่น่าจะเสพแลว้ตดิ และน่าจะ มผีลต่อการเรยีน คอื สบูแลว้ตดิกจ็ะยิง่ไปหามาสบู
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มากขึน้ ใชเ้วลากบัการสบูมากขึน้ ถ้าสบูตอนกลางคนืกน่็าจะนอนไม่พอแลว้กจ็ะไปเรยีนไม่ไหว
หรอืเมายาแลว้ไปเรยีนไม่ไดห้รอืมาเรยีนไดแ้ต่เรยีนไม่รูเ้รื่อง 
 
ข้อสรปุ  ทัง้สีร่ายเชื่อวา่ บารากู่มผีลลบต่อร่างกาย เพราะมคีวนั และมนีิโคตนิ และเชื่อวา่น่าจะ
ก่อมะเรง็ มขีอ้สงัเกตวา่ ผูเ้รยีนสายการเรยีนวทิยาศาสตรส์ุขภาพจะมคีวามรูใ้นเรื่องนี้ดกีวา่สาย
การเรยีนอื่นๆ 
 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการไม่สบูบารากู่ 
  
 เหตุผลแรกทีท่าํให ้N ไม่อยากลองบารากู่คอื ความรู้เท่าทนัต่อบารากู่ล่วงหน้า  N รูว้า่
บารากู่ไม่มปีระโยชน์ เพราะทราบมาก่อนหน้านี้วา่มโีทษ ไม่ดต่ีอร่างกาย และเป็นของไม่มี
ประโยชน์ทีร่าคาแพง ทาํใหรู้ส้กึวา่ไม่คุม้ค่าทีจ่ะตอ้งจ่ายเงนิจาํนวน 200-500 บาทเพื่อสิง่ทีไ่ม่มี
ประโยชน์ N กล่าววา่ เงนิจาํนวนนี้ตนเองนําไปทาํอยา่งอื่นไดอ้กีมากและมปีระโยชน์กวา่ด้ วย  
เหตุผลประการต่อมาคอื การไม่ไดเ้ขา้ไปอยูใ่นวงจรบารากู่ เพราะ  N ไม่ใช่นกัดื่มและนกัเทีย่ว 
การไม่ไปรา้นสุราและการไม่เทีย่วกลางคนื เป็นการตดัวงจรการพบเหน็บารากู่ และเหตุผล
สาํคญัคอื กลุ่ มเพื่อนของ N เป็นกลุ่มทีร่กัเรยีนเหมอืนกนัทัง้กลุ่ม ไม่ใช่นกัดื่มนกัเที่ยวกลางคนื 
เพื่อนจงึไม่เคยชกัชวนกนัสบูหรอืชวนไปดื่มสุรา กจิกรรมทีท่ ัง้กลุ่มชอบทาํร่วมกนัคอื ชวนกนั
ปรุงยาหรอืไปเทีย่วสถานทีท่่องเทีย่วตามธรรมชาตมิากกวา่  สาเหตุทีท่าํใหท้ ัง้กลุ่มเขา้หอ้งปรุง
ยาหรอืใชเ้วลาส่วนใหญ่ นอกเหนือจากการเรยีนมาหดัปรุงยาสมุนไพรนัน้ เกดิจากการที ่N และ
เพื่อนมแีผนอนาคตทีช่ดัเจน N ระบุวา่ ตนเองมแีผนอนาคตทีช่ดัเจนและวางแผนนี้ไวต้ัง้แต่ก่อน
เขา้เรยีนคณะนี้ คอื อยากมคีลนิิกรกัษาทางดา้นสมุนไพรของตนเอง อยากรกัษาผูป้ว่ย ปรุงยา
สมุนไพรตาํรบัของตนเอง จ่ายยาใหผู้ป้ว่ย ได ้ ทาํใหเ้ลอืกเรยีนคณะนี้ซึง่ศกึษาเกีย่วกบัแพทย์
ทางเลอืกและเป็นความตัง้ใจของตนเองตัง้แต่สมยัมธัยมปลาย ทาํใหต้อ้งตัง้ใจศกึษาเรื่องการ
ปรุงยาเป็นอยา่งมาก ทาํใหไ้ม่มเีวลาวา่ง และทาํใหม้คีวามสนใจหลกัของตนเอง  ไม่ฟุ้งซ่านหรอื
วา่งมากจนตอ้งไปเทีย่วหรอืใชเ้วลาทีร่า้นสุรา 
  

ในส่วนอทิธพิลเพื่อนนัน้ N บอกวา่ เพื่อนในกลุ่มไม่เคยชวน แต่เคยมเีพื่อนมาชวน 
ตนเองปฏเิสธ “บอกเขาวา่เราไม่สบู แลว้กเ็ดนิถอยออกมาเลยครบั ” ถ้าปฏเิสธแลว้เพื่อนโกรธ
หรอืเพื่อนต่อวา่วา่ไม่เป็นลกูผูช้ายนัน้ N บอกวา่ ตนเองมัน่ใจในตวัเองวา่ตนเองเป็นคนอยา่งไร 
การเป็นคนอยา่งไรหรอืการเป็นลกูผูช้ายขึน้อยูก่บัตนเอง ไม่ไดข้ึน้อยูก่บัการนิยามของเพื่อน 
หรอืถ้าปฏเิสธแลว้เพื่อนเลกิคบ N อธบิายวา่ การมเีพื่อนนัน้ไม่ไดม้คีนเดยีว ถ้าเพื่อนคนหนึ่งจะ
เลกิคบ กไ็ม่เดอืดรอ้นอะไร  
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“ตวัเองสาํคญัทีสุ่ด ถา้เขา (เพือ่น) ชวนไปแลว้ไม่ไป มนักไ็ม่มอีะไรเกดิขึน้ ตอ้ง

หนกัแน่น เพือ่นจะเลกิคบเรือ่งไม่ไปเทีย่วดว้ยกเ็รือ่งของเขาครบั ไม่คบกไ็ม่คบไม่เป็นไร
ไม่วา่อะไร ปล่อยเขาไปดกีวา่”  

 
ในดา้นอทิธพิลของผูแ้วดลอ้มนอกจากเพื่อน เช่น แฟนนัน้ N บอกวา่ ถ้าแฟนชวนไปสบู

บารากู่ กค็งเลกิคบ “ถา้แฟนมาชวนไปสบู แลว้ถา้เราไม่ไปดว้ยเขาจะโกรธนัน้ ถา้เขาเป็ นแบบนี้ 
กไ็ม่เลอืกเขาหรอกครบั” ในดา้นสิง่แวดลอ้มนัน้ N คดิวา่ คณะและสายการเรยีนมผีลเป็นอยา่ง
มากต่อการสบูหรอืไม่สบูบารากู่และบุหรี ่ N พบวา่ ผูท้ ีเ่รยีนคณะเดยีวกบัตนเองสบูบุหรีด่ื่มสุรา
น้อยมาก มผีูท้ ีส่บูบุหรีด่ื่มสุราเป็นจาํนวนน้อยในคณะ ซึง่ N บอกวา่ เกดิจา กการทีศ่กึษาสาย
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ ทาํใหทุ้กคนไดเ้รยีนมาเรื่องพษิภยัของยาสบูและทุกคนทราบวา่มโีทษ 
ส่วนคณะอื่นนัน้ N บอกวา่ นกัศกึษาคณะอื่นๆ สบูบุหรีด่ื่มสุรากนัมากเพราะไม่ทราบ ไม่ได้
ศกึษาถงึพษิภยัยาสบูเหมอืนนกัศกึษาสายวทิยาศาสตร ์ในส่วนอทิธพิลพ่อแม่ N คดิวา่ พ่ อแม่
ควรมบีทบาทอยา่งมากในการสัง่สอนและเตอืน ซึง่ควรเตอืนตัง้แต่เรยีนมธัยมซึง่เป็นวยัเสีย่ง ใน
ส่วนของ N นัน้ พ่อแม่เคยเตอืนและหา้มเรื่องการดื่มสุราสบูบุหรีม่าตัง้แต่สมยัมธัยม 
  

อยา่งไรกต็าม N บอกวา่ เนื่องจากตนเองทราบมาก่อนแลว้วา่ บารากู่มโีทษ แต่ถ้าไม่
ทราบมาก่อนเลยแลว้มผีูย้กมาใหล้องแลว้มกีลิน่หอม กอ็าจจะลองได ้เพราะไม่ทราบวา่คอือะไร 

 
“ถา้มคีนยกมาแลว้ไม่บอกวา่มนัคอือะไร เราอาจจะคดิวา่มนัเป็นเครือ่งหอมกไ็ด ้เพราะ

มนัหอม ถา้เราไม่รูม้าก่อนเรากอ็าจลองสบู แต่เผอญิเรารูแ้ลว้”  
 

และเนื่องจากบารากู่มกีลิน่หอมดว้ย N คดิวา่คุณลกัษณะนี้ของบารากูอ่าจทาํใหม้ผีูไ้ม่
ทราบไดว้า่มโีทษ ถ้าเป็นตนเองกอ็าจไม่ทราบเหมอืนกนัเนื่องจากกลิน่ของบารากู่ทีไ่ม่เหมน็
เหมอืนบุหรี ่หรอืถ้าตนเองไม่ทราบมาก่อนวา่บารากู่มโีทษ แต่ถ้ามผีูม้าบอกวา่ บารากู่สบูแลว้
ลา้งพษิ กลิน่หอมผ่อนคลาย ตนเองกอ็าจจะลอง เพราะบารากู่ดภูายนอกแลว้สวยงาม กลิน่หอม 
อาจทาํใหค้นเขา้ใจผดิได ้หรอืถ้าลองสบูไปแลว้หนึ่งครัง้ กอ็าจจะไปหาขอ้มลูเพิม่เตมิวา่จรงิๆ
แลว้บารากู่คอือะไรหรอืจะนํายาบารากู่ไปเขา้หอ้งทดลองดว้ยตนเอง เพื่อจะไดท้ราบวา่คอือะไร  
แต่ตนเองไม่เชื่อวา่ สารเหล่านี้ โดยเฉพาะสารมคีวนัจะสามารถลา้งพษิลา้งปอดได ้
  

M  ไม่สบูบารากู่ เพราะทราบมาก่อนและการทีฉุ่กใจคดิไดว้า่บารากู่น่าจะเป็นสิง่ไม่ด ี
เพราะมบีรกิารแบบหลบๆซ่อนๆในรา้นสุรา กน่็าจะเป็นสิง่ไม่ดแีละผดิกฎหมาย “มนัเป็นสารเสพ
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ตดิ ไม่น่าไปใส่ใจ ”  รวมทัง้การทีต่นเองไม่สบูบุหรีเ่พราะทราบพษิภยัของบุหรีม่านานแลว้ จงึไม่
เคยคดิทีจ่ะสบูทัง้บุหรีแ่ละบารากู ่ M คดิวา่ บารากู่มพีษิภยัมากกวา่บุหรีเ่พราะมคีวนัมากกวา่ 
และจากการที ่ M ทราบวา่บุหรีม่พีษิภยัสงู บารากู่ ทีม่คีวนัมากกวา่บุหรี ่จงึน่าทีจ่ะมพีษิภยั
มากกวา่บุหรี ่ตามทศันคตขิอง M จงึยิง่ทาํให ้M รูส้กึกลวับารากู่มากขึน้และเป็นเหตุผลสาํคญัที่
ทาํใหไ้ม่คดิจะลอง “บุหรีม่นัเป็นยาเสพตดิชนิดหนึง่นะครบั แลว้บารากู่มนัยิง่กวา่บุหรีอ่กี”  ส่วน
การไม่สบูบุหรีน่ัน้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะครอบครวัปลกูฝงัมานานมากตัง้แต่เดก็ๆเรื่องพษิภยับุหรี่
และหา้มไม่ใหส้บู “ยงัไงกไ็ม่ลอง ไม่ชอบ ปกตกิไ็ม่สบูบุหรี ่ยิง่เป็นบารากู่ย ิง่แลว้ใหญ่เลย มนั
น่าจะเป็นอนัตรายต่อร่างกายเรา ไม่เคยคดิทีจ่ะลองเลย ”  ในดา้นอทิธพิลของสิง่แวดลอ้มนัน้ M 
คดิวา่ ครอบครวัมอีทิธพิลและมผีลมากทีสุ่ดเพราะสามารถปลกูฝงัลกูไดต้ัง้แต่เดก็ถ้าพ่อแม่ตัง้ใจ 
และควรปลกูฝงัเรื่องบุหรีม่าตัง้แต่เดก็ๆซึง่ M คดิวา่ถ้าแกท้ีต่วัเดก็นัน้จะเป็นการแกว้งจรการเขา้
สู่การสบูบุหรีไ่ด ้ถ้าเดก็ไดร้บัการเลีย้งดทูีด่ ีถงึสิง่แวดลอ้มจะยัว่ยแุละเดก็อาจหลงไปบา้ง แต่ถ้า
ไดร้บัการสัง่สอนปลกูฝงัมาด ีเดก็จะมจีติสาํนึกทีด่แีละจะกลบัตวัได ้รวมทัง้กา รทีม่คีนคอยเตอืน
เมื่อเดก็เขา้สู่วยัรุ่นแลว้ พ่อแม่ควรคอยเตอืนบ่อยๆ รวมทัง้สถานศกึษา คณาจารยแ์ละเพื่อน
นกัศกึษาดว้ยกนัควรร่วมมอืกนัสอดส่องและคอยเตอืนนกัศกึษากลุ่มเสีย่ง M บอกวา่ ปญัหาของ
บารากู่นัน้  

 
“ตอ้งแกท้ีค่รอบครวั ตอ้งมทีศันคตทิีป่ลกูฝงักนัมาแต่เดก็ เริ ่ มป้องกนัเขาก่อนที ่

เขาจะเขา้สู่วงจร ถา้เดก็ไดร้บัการเลี้ยงดทูีด่ ีอาจมหีลงระเรงิบา้ง แต่เขาจะมจีติสาํนึกทีด่ ี
เขากจ็ะกลบัมาได ้แต่ตอ้งมกีารเตอืนกนัตัง้แต่ตน้  ถา้พ่อแม่ปลกูฝงัมาด ีมนักจ็ะเป็น
ภมูคุิม้กนัทีด่ใีหก้บัลกูๆ พ่อแม่ควรปลกูฝงัสิง่ดีๆ ใหก้บัลกูตัง้แต่ เดก็ๆเลยและเอาใจใส่
ความเป็นอยูข่องเดก็ดว้ย”  

 
 ส่วนสถานศกึษานัน้ M คดิวา่ สถานศกึษาเป็นอกีแหล่งหนึ่งทีส่อนนกัศกึษาไดเ้พราะ

นกัศกึษาใชเ้วลาในสถานศกึษาเกอืบทัง้วนั “มหาวทิยาลยัควรเขา้มาสอดส่อง โดยเฉพาะ
นกัศกึษากลุ่มเสีย่ง มนัเป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัระหวา่งอาจา รยแ์ละเพือ่นนกัศกึษาดว้ยกนั
ในระดบัหนึง่ในการดแูลเรือ่งเสีย่งพวกนี้ ตอ้งเตอืนกนั” 

 
O ไม่สบูบารากู่ ไม่สบูบุหรี ่ ส่วนทีส่าํคญัทีสุ่ดทีท่าํใหไ้ม่สบู ไม่ดื่มนัน้มาจากคาํสอนทาง

ศาสนาทีไ่ดร้บัการสัง่สอนมาตัง้แต่เดก็ เนื่องจากญาตผิูใ้หญ่พาเขา้วดัตัง้แต่อนุบาล และไดร้บัฟงั
เรื่องโทษของบุหรีแ่ละสุรามาจากวดัตัง้แต่เดก็ อกี ส่วนหนึ่งมาจากครอบครวัทีป่ลกูฝงัมาตัง้แต่
เดก็และเป็นคนทีใ่กลช้ดิกบัครอบครวัมาตลอด ทาํผดิพ่อแม่จะดุวา่เสมอ เช่น เคยจุดไฟเผา
กระดาษเล่นเพื่อเลยีนแบบในภาพยนตรก์ถ็ูกดุ พ่อแม่จะไม่ปล่อยไม่ตามใจ อยา่งเรื่องสุราบุ หรี ่
พ่อแม่จะหา้มมาตัง้แต่เดก็โดยพ่อแม่ปลกูฝงัมาวา่เป็นสิง่ไม่ด ีหา้มทาํ พ่อแม่เองกไ็ม่ดื่มและไม่
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สบูเช่นกนั รวมทัง้ O เขา้วดัตัง้แต่เดก็ ไดฟ้งัหลวงปู ่หลวงตาทีว่ดัเทศน์สัง่สอนเรื่องโทษของ
สุราบุหรีม่าตลอดและปลกูจติสาํนึกเรื่องคุณความดแีละความอดกลัน้ฝึกจติใจมา  ทาํใหไ้ดร้บั
การสัง่สอนเรื่องสุราบุหรีม่าตลอด รวมทัง้เคยไดฟ้งัพระรปูหนึ่งเล่าวา่ ก่อนบวชเคยสบูบุหรีด่ื่ม
สุรา แต่พอบวชกพ็ยายามเอาชนะใจ ดว้ยการอด และทาํได ้ทาํให ้ O ประทบัใจและทราบวา่การ
ดื่มสุราสบูบุหรีเ่ป็นสิง่ไม่ด ีและไม่ตอ้งการทาํใหพ้่อแม่เสยีใจดว้ยการทาํในสิ่ งทีพ่่อแม่ไม่ชอบคอื
ดื่มสุราสบูบุหรี ่ O บอกวา่ เป็นการทาํผดิแลว้พ่อแม่จะเสยีใจ ตนเองกจ็ะบาป เป็นเวรกรรม
มากกวา่  

 
“ทาํใหพ้่อแม่เสยีใจรอ้งไห ้ลกูจะบาปขนาดไหน หลวงพ่อท่านบรรยายเรือ่ง

กรรมเวรมาแลว้ พระท่านกเ็ล่าใหฟ้งัเรือ่งการสบูของท่านก่อนบวช ท่านอดได ้ท่านกเ็ล่า
ใหล้กูหลานฟงัวา่อนันี้มนัไม่ดนีะ มนัไม่ถกูนะ มนัผดิ ถา้เราทาํผดิพ่อแม่จะเสยีใจ” 

 
นอกจากนี้ เมื่อโตแลว้ในระดบัมธัยม O กฝึ็กสมาธติัง้แต่มธัยมปีที ่5 เรื่อยมาและฝึกจติ

ดว้ยการถอืศลีแปด ทานอาหารมือ้เดยีว และฝึกสมาธพิรอ้มๆกนั ทาํใหค้ดิวา่ การสบูบุหรีด่ื่ม
สุราเป็นกรรมชัว่ “ถา้เขาสบูบุหรีแ่ลว้ปอดเขาพงัแลว้มะเรง็กต็ามมาทาํใหส้งัขารเขาไม่สมบรูณ์ 
ตายอยา่งทรมานแลว้จติใจกไ็ม่สงบ เป็นกรรมทีท่าํกบัตวัเอง”  ในส่วนอทิธพิลเพื่อนนัน้ O บอก
วา่ เพื่อนไม่เคยชวนสบูตัง้แต่สมยัมธัยมแลว้ ส่ว นการชวนไปเทีย่วนัน้ เคยมเีพื่อนชวนบา้ง แต่
ตนเองปฏเิสธทุกครัง้ทาํใหเ้พื่อนทราบวา่ตนเองไม่อยากไป เพื่อนกไ็ม่เคยชวนอกี หรอืเคยเจอ
เพื่อนทีน่ัง่ดื่มนัง่สบูอยูแ่ลว้ชวน ตนเองกป็ฏเิสธ ขอดื่มแต่น้ําอดัลม  เมื่อปฏเิสธบ่อยๆ ทาํให้
เพื่อนๆรูแ้ละไม่เคยชวนอกีหรอืไม่เคยยืน่แกว้สุรามาใหอ้กีเลย O บอกวา่ตนเองมาจาก
ต่างจงัหวดั กลุ่มเดก็ต่างจงัหวดัทีเ่ทีย่วกลางคนืนัน้จะมพีฤตกิรรมทีต่่างจากเดก็กรุงเทพ ตรงที่
เดก็กลุ่มเทีย่วจะจบักลุ่มกนัเอง รูจ้กักนัเองเฉพาะกลุ่มและไม่คบหากบักลุ่มทีไ่ม่เทีย่ว ส่วนกลุ่ม
เดก็ทีไ่ม่เทีย่วกจ็ะไม่คบหากบักลุ่มเดก็เทีย่วหรอืแค่รูจ้กักนัเท่านัน้ กลุ่มเพื่อนทีต่นเองคบกไ็ม่ดื่ม 
ไม่เทีย่ว ไม่สบูบุหรี ่ O คดิวา่ ปจัจยัทีส่่งผลต่อการสบูนัน้ขึน้อยูก่บัวา่ ลองแลว้ชอบหรอืลองแลว้
ไม่ชอบ เพราะ O เชื่อวา่ ธรรมชาตขิองวยัรุ่นอยากรูอ้ยากเหน็ทุกคน ขึน้อยูก่บัวา่เมื่อไดท้ดลอง
แลว้รูส้กึอยา่งไร นอกจากนี้คอืความรูไ้ม่เท่าทนั  

 
“วยัรุ่นโตมากม็อียูส่องอยา่งคอื ลองแลว้ชอบกบัลองแลว้ไม่ชอบ อยา่งเพือ่นที ่

โตมาดว้ยกนัคนหนึง่ ลอง บุหรีแ่ลว้ชอบ เขากไ็ปทางนัน้เลย ส่วนผมไดก้ลิน่บุหรีผ่มก็
เหมน็แลว้ เรากไ็ม่เอา  กจ็บแค่นัน้ เพือ่นทีล่องแลว้ชอบ เขาบอกวา่เขาสบูแลว้เขามี
ความสุข แต่เราเรยีนเคมมีาเรารูว้า่เคมทีาํใหต้ดิ เมือ่ตดิดว้ยเคมแีลว้จะออกยาก”  
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การไม่สบูของ O นัน้ O คดิวา่เป็นเพราะสิง่แวดลอ้มของตนเองทีไ่ดร้บัการปลกูฝงัเรื่อง
ศาสนาและการฝึกจติใจมาตัง้แต่เดก็วา่ไม่ใหอ่้อนแอไปตามสิง่ย ัว่ย ุทาํใหต้นเองไม่รูส้กึวา่อยาก
ลองอะไร ไม่รูส้กึสนุกกบัการเทีย่ วกลางคนื ไม่คบเพื่อนเทีย่ว และจากการทีต่นเองใชค้วามรูท้ ี่
เคยเรยีนมาวเิคราะหไ์ดว้า่บุหรีม่โีทษอยา่งไร กท็าํใหไ้ม่รูส้กึอยากสบู  รวมทัง้การคบเพื่อนที ่ O 
บอกวา่เพื่อนเป็นแรงจงูทีส่าํคญัมากในการชกัชวนเพื่อนคนอื่นๆใหเ้ขา้มาทดลองสบู ทดลองดื่ม
ได ้

 
P คดิวา่ ปจัจยัที่ สาํคญัทีสุ่ดทีท่าํใหต้นเองไม่สบูคอื การปลกูฝงัจากบดิามารดา เป็น

ระยะเวลายาวนานตัง้แต่ยงัเดก็ รวมทัง้การปลกูฝงัเรื่องวนิยัในตนเอง P บอกวา่ บดิา สอนมา
ตัง้แต่ยงัเดก็เรื่องบุหรี ่สุราและการพนนั รวมทัง้การทีบ่ดิาเป็นคนดุและเคยกล่าวเป็นเชงิหา้ม
ปรามแบบขูไ่วล้่วงหน้าวา่ ถ้าวนัไหนบดิาทราบวา่ P สบูบุหรี ่ดื่มสุราหรอืเล่นการพนนั จะตดั
ขาดจากความเป็นลกู ทาํให ้ P ค่อนขา้งกลวัและเกรงบดิาเป็นอยา่งมาก ถงึแม ้ P จะทราบวา่ 
บดิาจะขูแ่รงอยา่งไร แต่บดิากค็งไม่สามารถทาํจรงิๆได ้แต่ตนเองกเ็ชื่อฟงับดิาเสมอและคดิวา่
การเชื่อฟงับดิาเป็นสิง่ทีด่ที ีล่กูควรทาํ  

 
“พ่อเคยบอกไวว้า่ถา้รูว้า่สบูอะไรแบบนี้เขาจะไม่รบัเลย พ่อดุแลว้มรีะเบยีบสงู 

เขม้งวด พดูคุยกต็อ้งใหเ้กยีรตพิ่อเขา เรากเ็กรงใจและกลวั พ่อสรา้งวนิยัใหเ้ราแต่เลก็คอื
สอนใหเ้รามหีน้าทีก่ารงานกวาดบา้นถบูา้นแต่เลก็เลย พ่อจะไม่ตแีต่สอนใหท้าํ เช่น ตืน่กี ่
โมง ตืน่แลว้ทาํอะไรบา้ง กก็ลายเป็นนิสยัมาแต่เดก็  ถา้ไม่ทาํหรอืทาํแลว้ไม่ด ีเขาจะบ่น
และใหท้าํใหม่ใหด้ ีพอเขาสอนแต่เลก็มนักเ็ลยเป็นนิสยัมาจนโต ทาํใหเ้รารูว้า่เรามหีน้าที ่
อะไรตอ้งทาํอะไรบา้ง”  

 
ปจัจุบนันี้ พ่อกย็งัตรวจสอบตดิตาม  P เป็นระยะๆถงึแม ้ P จะอยูห่อกต็าม แต่ P อยู่

หอพกัมาตัง้แต่สมยัมธัยมแลว้และสามารถดแูลตวัเองตามคาํสอนของพ่อมาไดต้ลอดคอืไม่ดื่ม
สุรา ไม่สบูบุหรี ่ไม่เล่นพนนั พ่อจะโทรศพัทม์าทุกวนั วนัละ 3 ครัง้ทาํให ้P รูส้กึวา่อยูใ่กลพ้่อและ
พ่อดแูลตลอด นอกจากนี้ตวั P เองกเ็ป็นคนทีใ่ชเ้วลาวา่งไปกบัการเรยีนค่อนขา้งมาก “เราใช้
เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการเรยีน แค่เรยีนอยา่งเดยีวมนักเ็ลกิสามทุ่มแลว้ มนัไม่มเีวลาใหเ้รือ่งพวก
กนิเหลา้เทีย่วหรอก” เรยีนพเิศษรวมทัง้การทาํกจิกรรมประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการเป็น
ตวัแทนประกวดความสามารถเชงิวชิาการระดบัโรงเรยีน ซึง่เป็นกจิกรรมทีท่าํมาตลอด เช่น การ
ประกวดมารยาทไทย การ แขง่ตอบปญัหาวชิาสงัคม การแขง่ขนัคณิตศาสตร ์การแขง่ขนั
ภาษาองักฤษ ฯลฯ และไดร้บัรางวลัมาบา้งจากการประกวด เช่น เขา้ประกวดมารยาทไทย กไ็ด้
รางวลัทีส่าม โดยเพื่อนในชัน้เรยีนเป็นคนเลอืกใหเ้ขา้ประกวดจากการที ่ P เป็นเดก็เรยีบรอ้ย
ตัง้ใจเรยีนทีสุ่ดในชัน้ ส่วนอทิธพิลเพื่อนนัน้ P บอกวา่ตนเองไม่ตดิเพื่อน อยูค่นเดยีวเป็นและอยู่
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ได ้ เพื่อนจงึมอีทิธพิลน้อยมาก และตนเองมกัจะอยูก่บักลุ่มเพื่อนทีเ่ป็นเดก็เรยีนเท่านัน้ กลุ่ม
เทีย่วนัน้แค่รูจ้กัหน้าตากนั แต่ P เลอืกทีจ่ะไม่คบ “เราจะไม่ไปสุงสงิกบัเขา (เพือ่นกลุ่มเทีย่ว) 
คบไดแ้บบเพือ่นร่วมหอ้งเท่านัน้ แต่เราไม่คบเป็นเพือ่นสนิท ถา้เหน็วา่มพีฤตกิรรมไม่ดเีรากไ็ม่
สุงสงิกบัเขามาก”  ในกรณีทีเ่พื่อนชวนใหส้บูและถ้าไม่สบูจะเลกิคบ P บอกวา่ไม่มคีวามหมาย
อะไรต่อตน “เลกิคบกเ็ลกิคบ ถา้เราทาํตวัดเีรากด็ต่ีอตวัเองนะ ” ส่วนเรื่องรุน่พีน่ัน้ P บอกวา่ ถ้า
รุ่นพีช่วนกค็งปฏเิสธหรอืเลีย่งไดก้จ็ะเลีย่งรุ่นพีค่นนัน้ แต่เท่าทีผ่่านมา รุ่นพีใ่นคณะของตนกไ็ม่
เคยชวน แต่ P ทราบวา่ รุ่นพีข่องคณะอื่นๆมกัชวนรุ่นน้องไปเทีย่วและดื่มสุราเสมอ ทาํให ้P ไม่
คดิจะเลอืกเรยีนทีค่ณะนัน้ๆ ส่วนอทิธพิลพ่อแม่นัน้ P บอกวา่สาํคญัมากเช่นกนัในการหล่อ
หลอมวยัรุ่น การอยูห่่างไกลพ่อแม่และพ่อแม่ควบคุมไม่ไดห้รอืไม่ดแูลนัน้กส็ามารถทาํใหว้ยัรุ่น
หลงทางไดง้่ายๆเช่นกนัและถ้าวยัรุ่นคนนัน้ควบคุมดแูลตนเองไม่เป็น P ยกตวัอยา่งเพื่อนผูห้ญงิ
รายหนึ่งวา่ เคยเป็นเดก็เรยีนดมีากแต่เมื่อพออยูห่่า งไกลพ่อแม่แลว้และมาอยูห่อพกัเดยีวกบั P  
เพื่อนกเ็ริม่สบูบุหรีจ่นกลายเป็นคนตดิบุหรีม่าก สบูวนัละ 3-4 ซอง ดื่มสุรา เล่นพนนับอล จนทาํ
ใหเ้รยีนไม่จบ เหตุผลประการต่อมา คอื การไม่ไดอ้ยูใ่นวงจรของบารากู่ คอื การไม่ไปรา้นสุรา
และการไม่เทีย่วกลางคนื ทาํใหเ้ป็นการตดัวงจ รความเสีย่งทีจ่ะไดล้องสบูบารากู่ ท ัง้จาก
ความคุน้เคยทีไ่ดพ้บเหน็บ่อยๆหรอืจากการถูกเพื่อนชวนในขณะเทีย่ว P ไม่ไปเทีย่วกลางคนื 
ไม่ไปรา้นสุรา  

 
“ไม่เคยเขา้รา้นเหลา้ รูส้กึวา่ตวัเองเรยีนเยอะ เลกิเรยีนกส็ามทุ่มแลว้เลยไม่มี

เวลากบัเรือ่งพวกนี้ และเราไม่ชอบกนิเหลา้อ ยูแ่ลว้ ถงึรา้นเหลา้จะเป็นรา้นขา้วแลว้มคีา
ราโอเกะดว้ยแบบรา้นแถวมหาวทิยาลยั ผมกไ็ม่อยากเขา้ เพราะเขา้ไปผมกไ็ม่สนุกอยู่
แลว้ เพราะเราไม่ดืม่ ไม่รอ้งเพลง ไม่ชอบคาราโอเกะ แลว้กไ็ม่ตดิเพือ่นดว้ย ถงึเพือ่นไป
ผมกไ็ม่ไปเพราะผมไม่ตดิเพือ่น”   

 
ส่วนเรื่องขอ้ดขีองบารากู่ทีเ่พื่อนๆเคยพดูถงึ P บอกวา่ ไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะเรื่องการ

ลา้งพษิ เพราะเรยีนเรื่องการลา้งพษิมาแลว้ดว้ย จงึทาํใหท้ราบวา่ บารากู่ ไม่สามารถทาํได ้ 
 
“เพือ่นชวนไปสบูเรากไ็ม่โอเค ถงึบอกวา่มนัดยีงัไง ลา้งพษิกลิน่หอม กไ็ม่ดกีวา่ เรือ่งลา้ง
พษิเราดืม่น้ําคลอโรฟิลเรากล็า้งไดแ้ลว้ ถา้เพือ่นชวนแลว้ผมไม่ไปแลว้เพือ่นบอกวา่จะ
ไม่คบหรอืผมไม่ใช่ลกูผูช้าย ไม่คบกไ็ม่คบ ผมไม่ตดิเพือ่น” 
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ข้อสรปุ ปจัจยัทีส่่งผลต่อการไม่สบูบารากู่ทีส่าํคญัทีสุ่ดคอื 1) ครอบครวั ทีม่กีารอบรม ปลกูฝงั 
และหา้มเรื่องการสบูบุหรีม่าตัง้แต่เลก็ ซึง่การสัง่สอ นอบรมจากครอบครวัจะมอีทิธพิลแมก้ระทัง่
วยัระดบัอุดมศกึษา 2) การคบเพื่อนและความเขม้แขง็ในตวัเอง  
 
การวางแผนอนาคตและภาวะแห่งตน 
 
 พบวา่ ทุกรายมแีผนอนาคตของตนเองไวห้มดแลว้ และมกีารวางแผนทีช่ดัเจนมาตัง้แต่
สมยัเรยีนมธัยมปลาย ซึง่ทาํใหม้กีารเลอืกการสอบเขา้ในคณะทีต่้ องการมาตัง้แต่ตน้ แผน
อนาคตของทัง้ 4 รายมลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัคอื 
 

1 วางแผนมาตัง้แต่สมยัเรยีนมธัยมปลาย คอื ตัง้ใจไวต้ัง้แต่ตน้วา่จะเลอืกเรยีนคณะใด 
2 มวีตัถุประสงคใ์นการวางแผน ทัง้ 4 ตอ้งการเหมอืนกนัคอื อยากเป็นแพทย์

ทางเลอืก ซึง่ตัง้ใจไวต้ัง้แต่เรยีนมธัยมปลาย 
3 มกีารดาํเนินการตามแผนเป็นขัน้เป็นตอน เช่น หาขอ้มลูเกีย่วกบัคณะทีส่นใจ 

พดูคุยสอบถามกบัรุ่นพี ่
4 มกีจิกรรมเพื่อใหแ้ผนบรรลุวตัถุประสงค ์ เช่น ทาํงานปฏบิตักิารเพิม่เตมิดว้ยตนเอง 

เช่น หดัผสมยาสมุนไพรเองนอกเวลาเรยีน เพื่อจะไดรู้ม้ากขึน้และสามารถปรุงยา
เป็นตาํรบัของตนเองไดใ้นอนาคตเมื่อเปิดคลนิิกส่วนตวัหรอืเมื่อตอ้งจ่ายยาผูป้ว่ย 

5 มเีป้าหมายทีช่ดัเจน ทุกรายตอ้งการเป็นแพทยท์างเลอืกและมคีวามภมูใิจในอาชพี
ทีต่นเรยีนอยู ่คดิวา่อาชพีนี้เป็นอาชพีทีส่งัคมยอมรบัสงู 

6 ควบคุมตนเองใหท้าํตามแผนได ้ถงึแมจ้ะใชเ้วลาระยะยาวกต็าม  เช่น มกีารตัง้ใจ
เรยีนตลอดเวลา อ่านตาํราสมํ่าเสมอ เขยีนขอ้เตอืนใจไวอ่้านเอง เลอืกคบเพื่อนกลุ่ม
เรยีนและปฏเิสธการชวนเทีย่วรา้นสุราจากเพื่อนกลุ่มอื่นได ้

7 กจิกรรมการเรยีน ณ ปจัจุบนั สอดคลอ้งกบัแผนทีว่างไว้  ทัง้ 4 รายไดเ้รยีนตาม
ประสงคแ์ละมคีวามพอใจกบัความรูท้ ีไ่ดร้บั รวมทัง้สามารถปร ะยกุตค์วามรูม้าสู่
ความชาํนาญเฉพาะตนได ้เช่น N สามารถเริม่ผสมยาเองได ้

8 พอใจในแผนอนาคตของตนเอง ทุกรายรูส้กึวา่ ณ ปจัจุบนั ผลการเรยีนดเีป็นทีน่่า
พอใจ ถงึแมบ้างรายจะบอกวา่ผลการเรยีนตกจากภาคการเรยีนทีแ่ลว้เพราะเรยีน
หนกัมากขึน้ แต่กม็คีวามพยายามมากขึน้ในภาคต่อไป แ ละพบวา่ความขยนัเอาใจ
ใส่ในการเรยีนและการทาํงานภาคปฏบิตัทิีพ่ยายามทาํมาตลอดส่งผลดต่ีอผลการ
เรยีนเป็นอยา่งมาก 
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9 เชื่อมัน่วา่ตนเองจะบรรลุถงึอนาคตทีใ่ฝฝ่นัไวแ้ละเชื่อวา่สามารถทาํได ้มคีวามมัน่ใจ  
ทัง้ 4 รายเชื่อวา่พฤตกิรรมการเรยีนของตนเองสามารถทาํใหต้นเองประสบ
ความสาํเรจ็เมื่อเรยีนจบได ้คอื สามารถเขา้ทาํงานในโรงพยาบาลได ้

10 แผนบรรลุวตัถุประสงคไ์ดบ้างประการแลว้ในปจัจุบนั เช่น ไดเ้รยีนรูเ้รื่องตาํรบัยา
และหดัปรุงยาไดเ้อง 

11 บงัคบัใจตนเองเป็น บางรายใชว้ธิกีารฝึกสมาธ ิบางรายใชว้ธิกีารปฏเิสธเพื่อนบ่อยๆ
จนเพื่อนทราบและไม่มาชวนอกี บางรายใ ชว้ธิหีกัดบิคอื ไม่ไปรา้นสุราเลย เพื่อตดั
วงจรการตดิเทีย่ว 

12 วถิชีวีติแตกต่างจากกลุ่มนกัศกึษาทีเ่ทีย่วกลางคนื จะเหน็ไดว้า่ กลุ่มผูไ้ม่สบูกลุ่มนี้มี
วถิชีวีติแตกต่างจากกลุ่มผูส้บู (ทัง้ชายและหญงิ) คอื ความเอาใจใส่ในการเรยีน การ
ใชเ้วลาวา่ง ทศันคตต่ิอการเทีย่วกลางคนื การใชเ้งนิ และทศันคตต่ิอตนเอง 

 
พบวา่ ทัง้ 4 รายมกีารวางแผนอนาคตไวต้ัง้แต่เรยีนมธัยมปลาย มคีวามตัง้ใจใฝฝ่นัใน

ดา้นอาชพีและไดเ้ลอืกสอบเขา้ในคณะทีต่นเองตอ้งการ  P อธบิายการวางแผนของตนวา่
สมัพนัธก์บัอาชพีทีอ่ยากเป็น  

 
“ใจผมอยากเป็นหมอครบั อยากเป็นแพทยแ์ผนไท ยทาํงานในโรงพยาบาลคู่กบั

แพทยแ์ผนปจัจุบนั ก่อนจะเลอืกคณะนี้ ผมศกึษามาแลว้วา่จะเรยีนอะไรและไดคุ้ย
สอบถามเรือ่งคณะกบัรุ่นพีท่ ีป่ระสบความสาํเรจ็มาก่อนหน้านี้ สาเหตุทีเ่ลอืกเรยีนคณะนี้
เพราะเราจะไปทาํงานตามโรงพยาบาล มผีูใ้หญ่วางไวใ้หอ้ยูแ่ลว้ และเรามแีรงจงูใจจาก
การไดช้มเรือ่งการประยกุตส์มุนไพรเทยีบเท่ายาแผนปจัจุบนั”    

 
N อธบิายใกลเ้คยีงกนัวา่ “ผมอยากเป็นหมอทางเลอืกครบั ตัง้ใจไวต้ัง้แต่มอปลายแลว้ 

และชดัเจนวา่จะเขา้เรยีนทีค่ณะนี้ ชดัเจนตัง้แต่ตน้เลยเพราะผมอยากเปิดคลนิิกของตวัเอง ”  
การมแีผนอนาคตทีช่ดัเจนทาํใหท้ ัง้ 4 รายมคีวามตัง้ใจเรยีนในระดบัสงูและทาํใหต้อ้งใชเ้วลาวา่ง
นอกเหนือจากการเรยีนมาฝึกเพิม่เตมิในหอ้งปฏบิตักิารทางยาดว้ยตนเอง ทาํใหม้เีวลาวา่งน้อย 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มสบูบารากู่ จะเหน็ไดว้า่ ทัง้สองกลุ่มมคีวามแตกต่างดา้นการใชเ้วลาวา่ง
ต่างกนัอยา่งมาก ซึง่การใชเ้วลาว่างในรา้นสุราหรอืการเทีย่วกลางคนืเป็นผลใหเ้ขา้สู่วงจรบารากู่
ไดง้่ายขึน้ ซึง่ P อธบิายสรุปวา่ 

 
 “การเทีย่วกลางคนืมนัสนุกเพราะคนเทีย่วเขาเสพตดิ การไปเทีย่วกเ็ป็นเพราะ

เขาวา่งมากแลว้เขาไม่เรยีน ถา้เขาไม่สนใจเรือ่งเรยีน มนักไ็ม่มอีะไรนอกจากไปเทีย่ว ก็
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เหมอืนกบัเราทีช่อบเรือ่งเรยีน เรากส็นุกกบัการเรยีนได ้เหมอืนเพือ่นทีเ่ทีย่ว เขาไม่สนุก
กบัการเรยีน เขากไ็ปเทีย่วแลว้สนุกกบัสิง่นัน้” 

 

กรณีศึกษา: การ Home Visit กลุ่มผูสู้บ ทัง้กลุ่มมุสลิมและกลุ่มไทยพุทธ 
 
ผู้สบูท่ีไม่ใช่มสุลิม: เส้นทางการเข้าสู่วงจรบารากู่และการสบู ณ ท่ีพกัอาศยั 
 

ผูส้บูหนกัในกรณีศกึษา home visit กลุ่มผูส้บูหนกัมสีองราย นามสมมติ  W และ Q 
(รายละเอยีดพฤตกิรรมการสบูของ W และ Q อยูใ่นหวัขอ้ ผูส้บูหนกัเพศชาย)   

 
W และ Q เป็นเพศชายโดยกาํเนิดทัง้คู่  แต่สถานะทางเพศของทัง้คู่คอื เป็นเพศทีส่าม 

และเป็นคู่รกักนั อาศั ยอยูด่ว้ยกนัในอพารท์เมนทส์าํหรบันกัศกึษาแห่งหนึ่งใกลส้ถานศกึษา B 
ซึง่ Q ศกึษาอยูท่ีน่ัน่ ส่วน  W ศกึษาอยูท่ีม่หาวทิยาลยั A อยูปี่ทีส่าม ส่วน  Q ศกึษาอยูปี่ทีส่อง 
และทัง้คู่ศกึษาในสายสงัคมศาสตรเ์ช่นเดยีวกนั สาขาใกลเ้คยีงกนั W มผีลการเรยีนทีด่คีอื 3.25 
ทัง้คู่ไม่ไดอ้ยูก่บับดิามารดามาหลายปีแลว้ อพารท์เมนทท์ีว่า่นี้ อยูใ่นซอย “รงัสXิXX”  ขา้ง
มหาวทิยาลยั B ซึง่เป็นซอยสรา้งใหม่ลกึประมาณ 2 กโิลเมตร      เจา้ของพืน้ทีไ่ดส้รา้งซอย
แห่งนี้เพื่อรองรบันกัลงทุนดา้นการสรา้งอพารท์เมนทส์าํหรบันกัศกึษา ทาํใหท้ ัง้ซอยและทัง้สอง
ฟากของซอยเตม็ไปดว้ยอพารท์เมนทส์รา้งใหม่ตลอดซอย โดยไม่มบีา้นพกัอาศยัหรอืสิง่ก่อสรา้ง
แบบอื่นใด อพารท์เมนทใ์นซอยแห่งนี้ก่อสรา้งเป็นตกึเรยีงกนัตัง้แต่ตน้ซอยไปจนถงึสุดซอย 
ความสงูของแต่ละตกึประมาณ 5-6 ชัน้  ตกแต่งสวยงามเหมอืนโรงแรมมรีะดบั อพารท์เมนทแ์ต่
ละตกึจะแบ่งเป็นหอ้งๆ ชัน้ล่างของแต่ละตกึ เปิดเป็นรา้นคา้ ซึง่มผีูม้าลงทุนเปิดรา้นสุราใตอ้พาร์
ทเมนทเ์กอืบทุกตกึ และเป็นยา่นทีม่นีกัศกึษาอยูต่ลอดเวลาเพราะมแีต่หอพกั ส่วนรา้นสุราทีม่ี
บารากู่บรกิารมอียู ่3 รา้น คอื รา้น “โอxx”  รา้น “Cxx”  และหนึ่งในนัน้คอืรา้น “Cxx”   ใหบ้รกิาร
บารากู่แบบเดลเิวอรีด่ว้ย โดยใหล้กูคา้โทรศพัทม์าสัง่ เบอรโ์ทรศพัทจ์ะตดิอยูห่น้ารา้น  ราคาการ
ส่งเตาละ 150-200 บาท 

 
พฤตกิรรมการสบูของทัง้คู่คลา้ยคลงึกนั คอื สบูบุหรีเ่ป็นตัง้แต่มธัยมตน้ รูจ้กับารากู่

ตัง้แต่สมยัมธัยมปลาย การสบูบุหรีน่ัน้สบูมานานประมาณ 7 ปีแลว้ ส่วนการสบูบารากู่นัน้สบูมา
นานประมาณ 3 ปี ส่วนการใชส้ารประเภทอื่นๆนัน้ ทัง้  W และ Q กม็พีฤตกิรรมการใชส้ารที่
คลา้ยกนั ซึง่มคีวามคลา้ยตัง้แต่ก่อนทีท่ ัง้คู่จะมารูจ้กักนั   คอื ใชส้ารเสพตดิเกอืบทุกประเภท 
ตัง้แต่ บุหรี ่บุหรีช่รูส บารากู่ สุรา  เบยีร ์กญัชา  ยาอ ียาไอซ ์ บุหรีไ่ฟฟ้า  รูจ้กัสารเสพตดิ
ประเภทอื่นแต่ไม่ไดล้อง เช่น ป๊อปเปอร ์ซึง่มไีวส้าํหรบัสรา้งความรูส้กึทางเพศ  
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“ป๊อปเปอรเ์ราไม่เคยลอง แต่รูว้า่ใชต้อนไปผบัตอนไปกนิเหลา้ เวลาเขาอพัยากจ็ะใชด้ม 

เรยีกวา่ไฮ เพือ่ใหม้นัสไ์ปกบัเพลง ผบัเขาจะเปิดเพลงสาํหรบัการอพัป๊อปเปอรเ์ลยเป็นช่วงๆ ทุก
คนกจ็ะแห่กนัเทคยาในช่วงนัน้ อกีอยา่งคอืเขาใชส้าํหรบัเซก็ส ์เช่น เขาไดผู้ช้ายกลบัมาก็
จะตอ้งป๊อปเปอรก์นัเพือ่เป็นการทาํอารมณ์  ส่วนไอซน์ัน้เคยลอง เคยเล่นไอซ ์ เราเป็นขาใหม่ใน
กลุ่มดว้ย ทัง้กลุ่มเขาสเกตไอซก์นัทัง้กลุ่ม แต่เป็นเพือ่นผู้ หญงิทัง้กลุ่ม มนัทาํใหเ้ราหวัใจเตน้แรง 
ตาคา้ง ไม่หลบัไม่นอน มนัเหมอืนรัว่ เริม่เทคตอนตหีนึง่ กวา่จะนอนหลบัไดค้อืสามทุ่มของอกีวนั
หนึง่ วนิาทแีรกทีเ่รา ไอซค์อืมนัขนลุกซูส่มชือ่ไอซ ์ อารมณ์คลา้ยๆสบูบุหรีค่อืลงทีต่วัแลว้เยน็วาบ 
บางคนเขาใชป้ารต์ี้เพือ่กจิกรรมเซก็ส”์  

 
ส่วนยาอนีัน้ W กเ็คยลองมาแลว้เช่นกนั ส่วนกญัชานัน้ W บอกวา่ ลองตอนมธัยมปีที ่4 

เพื่อนเป็นคนบอกและสอน 
 
“อมีนัเป็นเมด็ แบ่งได ้4 ส่วนต่อหนึง่เมด็ วตัถุประสงคข์องยาอคีอื ตอ้งการใหไ้ฮในเรือ่ง

เซก็สเ์รือ่งเดยีวเลย ครัง้แรกทีล่องคอืไปฟูลมนูปารต์ี้ทีส่มุย ลอ งแลว้มนัไฮจรงิ มนัคกึ 
มนัจะซ่านอยูไ่ม่สุข เพือ่นเล่าวา่อยา่งเพือ่นคนนึงทีล่องเป็นผูห้ญงินัน้ไฮมาก เขาเคยเอา
ไปลองทีโ่รงเรยีนดว้ยพอไฮมากทาํอะไรไม่ไดต้อ้งเขา้หอ้งน้ําไปช่วยตวัเอง ตอนนัน้ อาย ุ
18 ทีล่อง ลองเนื้อ (กญัชา) นบัครัง้ไม่ถว้น เยอะมาก เพราะมนัเหมอืนการสู บบุหรี ่แต่
แลว้แต่วา่เราจะเล่นยงัไง มนัมสีองแบบคอื แบบพนัลาํกบัแบบบอ้ง แบบพนัลาํคอืแบบที ่
เราใช ้คอื เอาเนื้อมาพนักบับุหรีก่รองทพิย ์คอืเอาไสบุ้หรีก่รองทพิยอ์อกแลว้เอาเนื้อมา
สบัๆแลว้กย็าํแลว้กย็ดัพนัลาํมนั แต่มนัจะแสบคอเพราะเราไม่ชอบกรองทพิยด์ว้ย 
หลงัจากนัน้เราถงึเปลีย่นมาพนักบับุหรีแ่อลเอม็แทน เพือ่นแนะนํามา เรากเ็ลยมาลอง
กนัตอนมอสี ่ลองกบัเพือ่น 7-8 คน อายกุป็ระมาณ 15 ตอนนัน้”   
 
ปจัจุบนั W กย็งัใชก้ญัชายดัไสบุ้หรีอ่ยู ่โดยมกัจะเป็นการไปสบูพรอ้มกลุ่มเพื่อน

มากกวา่ หรอืสบูในงานวนัเกดิเพื่อน  
 
“มนัแค่ 100 บาทเท่านัน้ แชรก์บัเพือ่น การสบูกต็ามโอกาส บา้นเพือ่นบา้ง วนัเกดิบา้ง 
ไปงานเพือ่นบา้ง มนักเ็หมอืนการสบูบุหรีแ่ต่มนัแน่นกวา่เท่านัน้  ส่วนการสบูบุหรีย่ดั
กญัชานัน้ตอ้งสบูแบบพนัลาํตอ้ง 2 ตวัขึน้ไป ถา้สบูแบบบอ้ง (ไม่ยดัไสบุ้หรี)่ ตอ้งสดูแบบ
หนกัๆประมาณ 2-3 ครัง้กพ็อ มนัถึ งจะเหน็ผลแบบหวัหนกัๆ มนัจะพร่าไปหมด เขา
เรยีกวา่โรโม่ ไม่รูว้า่เกดิจากอะไรเหมอืนกนั แต่ทุกอยา่งมนัเหมอืนจะบบีใหเ้ลก็ลงภาพ
มนัจะชา้ลงไปหมด กนิไม่หยดุกนิมากขึน้อยากกนิแต่ของหวาน เวลาทีเ่ราไดม้ามนัจะ
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เหมอืนหญ้าแหง้อดัแพคมา ไม่กลวัถกูจบันะเพราะเราเป็นรายยอ่ย ทา้ ยๆของ
กระบวนการแลว้ แลว้เรารูว้า่กระบวนการกวา่เขาจะส่งมาถงึลกูคา้รายยอ่ยมนัปลอดภยั” 

 
สารเสพตดิเหล่านี้ W บอกวา่ มาพรอ้มกบัการสบูบุหรี ่เมื่อสบูบุหรีต่ดิและเป็นแลว้ การ

กา้วไปสู่การลองสารประเภทอื่นต่อไปเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่กญัชา ทีใ่ชว้ธิสีบู
เหมอืนกนัและสามารถยดัไสใ้นบุหรีไ่ด ้ส่วนบารากู่นัน้เป็นเหมอืนกจิกรรมเสรมิ ทีเ่สพไดเ้รื่อยๆ 
นอกเหนือจากสารเสพตดิประเภทอื่นทีอ่าจตอ้งมโีอกาสพเิศษในการเสพ เหตุผลของการ
กระโดดเขา้สู่วงจรการเสพ จากสารประเภทหนึ่งไปอกีประเภทหนึ่งคอื ความคุน้เคยและการได้
พบเหน็ รวมทัง้ความตอ้งการเป็นคนเด่นในกลุ่มเพื่อนวา่ตนเองรูแ้ลว้  

 
“การทีเ่ราไปเทีย่วรา้นเหลา้ นอกเหนือจากการกนิเหลา้สบูบุหรีแ่ลว้ มนักต็อ้งมี

เรือ่งพวกนี้ตามมา อยา่งเราคอืลองจากบุหรีป่รุงรสก่อน พอชนิกข็า้มมาเป็นแอลเอม็ 
แลว้กม็าลองกญัชา แลว้กอ็ี  ไอซ ์คอื ถา้เป็นแลว้มนัตอ้งลอง อยา่งอืน่ อยา่งกนิเหลา้เป็น
แลว้ตอ้งลองสบูบุหรีใ่หเ้ป็นอกี จะไดบ้อกคนอืน่ไดว้า่เราเป็นแลว้ ลองเพือ่ใหไ้ปพดูกบั
คนอืน่ได”้   

 
ปจัจุบนั ทัง้  W และ Q ไม่ไดใ้ชส้ารเสพตดิอื่นใดอกี นอกจากบุหรี ่บารากู่ และกญัชา 

ส่วนยาอ ียาไอซ ์นัน้เลกิหมดแลว้ เพราะเลกิคบกบักลุ่มเพือ่นทีเ่สพยาอยีาไอซ ์
  
W รูจ้กับารากู่ตัง้แต่สมยัมธัยมปลาย ส่วน Q รูจ้กับารากู่สมยัมธัยมศกึษาปีที ่3 โดยไป

เทีย่วกบัเพื่อนทีพ่ทัยาและไดเ้หน็รา้นสบูบารากู่ทีพ่ทัยา ส่วน  W รูจ้กับารากู่เพราะเพื่อนชวนไป
สบู โดยเป็นกลุ่มเพื่อนผูห้ญงิทีเ่รยีนมธัยมปลายดว้ยกนัมา ส่ วนบุหรีส่บูมาตัง้แต่มธัยมตน้ การ
เริม่ตน้การสบูบุหรีน่ัน้ W เริม่ตน้ดว้ยการสบูบุหรีช่รูสก่อน สมยัมธัยมตน้ โดยเพื่อนชวนใหส้บู 
การซือ้บุหรีช่รูสนัน้เริม่ซือ้ดว้ยการซือ้เป็นซองในราคา 90 บาท ยีห่อ้ทีเ่คยสบูคอื ยีห่อ้กาแรม 
ซึง่เป็นยีห่อ้ที ่“ฮติ”  และตดิตลาดมาก ยีห่อ้นี้เป็นทีรู่จ้กัของกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มนกัเรยีนเป็นอยา่ง
มาก มจีาํหน่ายทัว่ไปและหาง่ายกวา่ยีห่อ้อื่น แหล่งจาํหน่ายนัน้นอกจากจะหาซือ้ไดต้ามตลาด
นดัหน้าหา้งสรรพสนิคา้ เช่น หา้งเซxีxรงัสติ หา้งฟิxเจxxปาxค ตลาดสะพานพุทธ ยงัสามารถหา
ซือ้ไดต้ามยา่นชอปป้ิงทีว่ยัรุ่นนิยมคอื สยามสแควร ์และหา้งตะวั xxา สาํหรบั  W แลว้ บุหรีช่รูส 
เป็นจุดเริม่ตน้ของการตดิบุหรีแ่ละเป็นการเปิดเสน้ทางยาสบูของ W ไปสู่ผลติภณัฑย์าสบู
ประเภทอื่นๆต่อไปรวมทัง้สารเสพตดิประเภทอื่นๆ เพราะบุหรีช่รูสทาํใหส้บูง่าย การสบูง่ายและ
การมรีสหวานทาํใหผู้ส้บูเพลดิเพลนิและชนิกบัการสบูไดง้่าย “บุหรีม่รีสพวกนี้ อยา่งกาแรม เป็น
บุหรีช่นิดแรกทีท่าํใหเ้ราตดิบุหรี ่ตดิการสบูบุหรีด่ว้ย ”  สาํหรบันกัเรยีนมธัยมตน้ การเลอืกสบู
บุหรีท่ ัว่ไปอยา่งยีห่อ้กรองทพิย ์หรอื มารล์โบโร นัน้ ด ู“แรง” เกนิไปและด ู“ธรรมดา” ในทศันคติ
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ของนกัเรยีนมธัยมทีเ่ริม่มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็อยากลองแต่ตอ้งการลองสิง่ทีไ่ม่ธรรมดาและไม่
เหมอืนใครดว้ย เพื่อเสรมิความรูส้กึวา่ตนเองเหนือกวา่ผูอ้ื่น 

 
“ตอนนัน้เราอยูม่อตน้ เราเขา้ใจวา่บุหรีม่นักม็อียา่งกรองทพิย ์แอลเอม็ มารล์โบโร่ แต่ 

ณ ตอนนัน้เราอยูแ่ค่มอตน้ เราไดย้นิเพื ่ อนพดูวา่มนัมบุีหรีแ่บบอืน่ทีไ่ม่ใช่แบบนี้ดว้ยนะ 
มนัมบุีหรีแ่บบทีม่รีสดว้ยคอืมรีสสตรอเบอรี ่รสชอคโกแลต พอดดูแลว้มนักไ็ม่เหมอืน
แบบกรองทพิยน์ะคอืดดูแลว้ปากจะหวาน ตรงนี้มนักเ็ลยเป็นทีม่าใหเ้ราอยากลอง” 

 
 เมื่อมตีวัเลอืกใหม่ทีภ่าพลกัษณ์ไม่แรงเท่าบุหรีท่ ัว่ไป แต่ มภีาพลกัษณ์ทีส่วยงาม บรรจุ

ภณัฑม์สีสีนัสดใส ตวัมวนบุหรีเ่องกม็สีสีนัสวย กลิน่หอม และมรีสผลไมท้ีล่ ิม้รสไดจ้รงิๆ ยิง่ทาํให้
บุหรีช่รูสเป็นทีน่่าสนใจมากขึน้สาํหรบักลุ่มวยัรุ่นอาย ุ13-15 ปี ทีย่งัไม่กลา้ลองบุหรีธ่รรมดาซึง่ดู
เหมาะกบัผูใ้หญ่ บุหรีช่รูสจงึถูกสรา้งภาพใหเ้หมาะกบักลุ่มเดก็วยัรุ่นและกลุ่มผูห้ญงิ รวมทัง้การ
วางจาํหน่ายในสถานทีช่อปป้ิงทีม่ภีาพลกัษณ์ทนัสมยั เช่น สยามสแควร ์ซึง่เป็นแหล่งชอปป้ิง
ทนัสมยัทีว่ยัรุ่นนิยมแลว้ ยิง่เป็นการช่วยเสรมิภาพลกัษณ์ของบุหรีช่รูสใหด้ทูนัสมยัยิง่ขึน้  

 
“มนัขายทีส่ยาม เรากอ็ยากลอง ยิง่บอกวา่มรีสกอ็ยากลอง พอเราไดล้องแลว้เรารูส้กึวา่
เราเป็นคนเก๋ ดเูก๋เลย แลว้แพคเกจมนักเ็ป็นสดีาํ มนัยิง่ดไูม่เหมอืนใคร เรากเ็ลยรูส้กึวา่
เราดไูฮโซมาก เพราะเราไม่ไดด้ดูบุหรีธ่รรมดาๆเหมอืนคนอืน่เขานะ”   

 
บุคคลทีช่วนให ้ W ลองบุหรีช่รูสคอื กลุ่มเพื่อนผูห้ญงิที่ เป็นเพื่อนเรยีนมธัยมปลาย

ดว้ยกนั 
 
“เพือ่นผูห้ญงิชวน ตอนประมาณมอสอง กไ็ปสยามกนัแลว้เพือ่นกบ็อกวา่นีค่อืบุหรี ่

อยา่งทีเ่คยเล่าใหฟ้งันะ ทีว่า่มนัมรีสสตรอเบอรี ่รสชอคโกแลตไง กเ็ลยซื้อกนัมา แลว้ก็
ลองกนั หลงัจากนัน้เรากต็ดิบุหรี”่   

 
W ไดอ้ธบิายถงึ “บุหรีก่ะหรี”่ ทีว่ยัรุ่นรูจ้กัดวีา่ เป็นบุหรีช่รูสประเภทหนึ่ง ยีห่อ้ กนัตาน่า 

แต่ต่างจากบุหรีช่รูสทัว่ไปตรงทีม่วนเลก็เรยีวกวา่บุหรีช่รูสทัว่ไป มวนจะยาวกวา่บุหรีช่รูส และที่
ไดช้ื่อนี้มาเพราะเป็นบุหรีป่ระเภททีห่ญงิบรกิารนิยมสบู วยัรุ่นทีส่บูบุหรีไ่ม่เป็นมกัจะเริม่การสบู
บุหรีด่ว้ยการสบูบุหรีช่รูส ส่วน Q เริม่การสบูบุหรีม่าจากบุหรีช่รูสเช่นกนักบั Q แต่ต่างยีห่อ้กนั
ในตอนเริม่ Q เริม่ตน้ดว้ยบุหรีช่รูสยีห่อ้ SKL  
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หลงัจากการตดิบุหรีช่รูสแลว้ W เปลีย่นการสบูบุหรีช่รูสมาเป็นบุหรีธ่รรมดา เหตุผลคอื 
บุหรีช่รูส มรีสอ่อนไป 

 
“มนัอ่อนไปแลว้ ความเขม้ของยาเสน้ในบุหรีม่นัไม่แรงเท่าบุหรีท่ ัว่ไป อยา่ง

ตอนนี้สบูบุหรีอ่ยา่งมารล์โบโร่ แอลเอม็แลว้เราจะไม่ชอบบุหรีป่รุงรสแลว้ เพราะเราจะ
รูส้กึวา่กลิน่บุหรีป่รุงรสมนัเหมน็แลว้ ไดก้ลิน่แลว้อยากอว้ก แต่แอลเอม็มนัไม่เหมน็  พอ
เราเลกิจากบุหรีป่รุงรสมาเขา้หาบุหรีธ่รรมดา เรากร็ูส้กึวา่เราไม่ชนิกลิน่บุหรีป่รุงรสแลว้ 
ตอนนี้เราสบูแอลเอม็แดง รสชาตมินัต่างกนัแลว้เรากด็ดูไม่ไดแ้ลว้”   

 
ส่วนยาเสน้ W กเ็คยลองแลว้และคดิวา่แรงไปจนเวยีนศรีษะ ส่วนบุหรีย่ ีห่อ้อื่นๆกล็องมา

หมดแลว้ เช่น กรองทพิย ์กรุงทอง มารล์โบโร่ ตองหนึ่ง ฯลฯ ส่วนบุหรีไ่ฟฟ้ากล็องแลว้เช่นกนั  
 
“บุหรีไ่ฟฟ้ามนัไม่แรงเลย คุณสมบตัมินัคอืดดูแลว้ไม่มกีลิน่ ดดูแลว้ไม่มสีารทาร ์มแีต่
นิโคตนิ มนัไม่ต่างกบัการทีเ่ราเคี้ยวหมากฝรัง่บุหรี ่แต่เราใชบุ้หรีไ่ฟฟ้าแทน” 

  
 ส่วนการสบูบารากู่นัน้ สาํหรบั  W และ Q เป็นการสบูเพื่อผ่อนคลาย สรา้งบรรยากาศ
มากกวา่ ส่วนการใชส้ารเสพตดิประเภทอื่นเป็นการใชท้ีม่วีตัถุประสงคเ์ฉพาะและตอ้งมโีอกาส
พเิศษ มกีลุ่มเพื่อนทีต่อ้งการเสพดว้ยกนัและรูจ้กักนัหรอืเสพดว้ยกนัทัง้กลุ่ม แต่บารากู่นัน้
แตกต่างตรงที ่สบูโดยไม่ตอ้งมวีาระโอกาสอนัใด สบูเพื่อฆ่าเวลาขณะอยูท่ี่ หอ้งพกัส่วนตวั สบู
เพื่อสรา้งบรรยากาศในการสนทนา และเป็นกจิกรรมยามวา่ง ณ ตอนอยูท่ีห่อ้งพกั  
 

“เริม่สบูบารากู่ตอนก่อนอาย ุ 18 ตอนนัน้เรยีนอยูอ่กีทีห่นึง่ ยงัไม่ไดม้าเรยีนที ่
มหาวทิยาลยั A หรอก ตอนนัน้เดก็ทีม่หาวทิยาลยันัน้สบูกนัทุกคนแหละ บางคนกไ็ปดดู
ทีร่า้น ส่วนเราไปดดูทีห่อ้งเพือ่นผูช้ายคนหนึง่”  

 
ส่วน Q พบเหน็บารากู่ทีร่า้นสบูบารากู่ทีพ่ทัยา จงึเขา้ไปลองสบู “ตอนนัน้อยูม่อสาม ไป

เทีย่วพทัยากบัเพือ่น เหน็รา้น มนัทาํแบบแขกเลย มหีมอนองิแบบแขกดว้ยแลว้เขาทาํแบบ
ตน้ฉบบัเลย คอื ดดูไปกนิน้ําชาไป มนัหอมดว้ยละ มนัเป็นของแขกของอนิเดยีตัง้นานแลว้” 
 
 ปจัจุบนั ทัง้ W และ Q สบูบารากู่กนัทีห่อ้งพกัตนเองทีอ่พารท์เมนทด์งักล่าว เหตุผลคอื 
สะดวกกวา่ไปสบูทีร่า้น สบายกวา่ สรา้งบรรยากาศทีต่อ้งการได ้และประหยดักวา่การไปสบูที่
รา้น ทาํให ้W และ Q ตอ้งมอุีปกรณ์การสบูไวท้ีห่อ้ง 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 

 

 

ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่  4.2    

 

319 

319 

 
 

 
 
ภาพท่ี 23 อุปกรณ์การสบูส่วนตวัของ Q และ W ในภาพ เป็นอุปกรณ์เตาสบูทีย่งัไม่ไดป้ระกอบ 
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ภาพท่ี 24 อุปกรณ์การสบูแต่ละชิน้ส่วน 
 

 
 
ภาพท่ี 25 อุปกรณ์และบรรยากาศทีห่อ้งพกั  
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ในภาพ โคมไฟสแีดง (ในรปู) ขา้งเตยีงเป็นโคมไฟที ่W ใชส้รา้งบรรยากาศระหวา่งการ
สบู คอื ปิดไฟในหอ้งและเปิดโคมสแีดงเพื่อทาํใหห้อ้งมแีสงสแีดงสลวัๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 26 อุปกรณ์การสบูทีห่อ้ง ในภาพคอื เตาส่วนตวั กล่องสแีดงคอื กล่องถ่าน กล่องสดีาํคอื 
กล่องใส่ยา 
 

 
 
ภาพท่ี 27  อุปกรณ์การสบู ในภาพคอื กล่องถ่าน และตวัถ่าน (สเีงนิ) 
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ภาพท่ี 28 กล่องยา ในภาพคอื ยารสแอปเปิล และ ยารสมนิท ์
 

 
 
ภาพท่ี 29 ตวัยาในกล่องยาทีใ่ชส้บู 
 
 อุปกรณ์ที ่W และ Q เกบ็ไวค้อื เตา ตวัยา (เป็นกล่อง) และถ่าน เตาราคา 1,600 บาท 
เป็นเตาขนาดกลาง ตวัยาราคากล่องละ 600 บาท เลอืกซื้ อเฉพาะกลิน่รสทีช่อบคอื รสแอปเปิล
และรสมนิท ์เพราะสาม ารถผสมกนัได ้ส่วนถ่านกล่องละ 150 บาท ถ่านหนึ่งกล่องม ี 36 กอ้น 
การสบูหนึ่งครัง้ W จะใชถ่้านประมาณ 3 กอ้น ส่วนตวัยาหนึ่งกล่องใชส้บูไดป้ระมาณ 3 เดอืน 
แหล่งซือ้อุปกรณ์ทุกอยา่งของ W และ Q คอื ทีต่ลาดหว้ยขวาง ซึง่วางขายอุปกรณ์การสบูบารา
กู่ทุกอยา่ง  “มนัมขีายหมดทุกอยา่งทีห่ว้ยขวาง เตากม็ขีาย มหีลายขนาด แบบเตาสัน้ๆกม็ ีเลก็ 
กลาง ใหญ่มหีมด ตอนนี้กย็งัมขีายอยู ่เขาจะขายรวมกบัพวกไฟแชค็ ”  เตาของ W และ Q กซ็ือ้
มาจากทีห่ว้ยขวางเช่นกนั โดยซือ้มาสบูเองได ้4 เดอืนแลว้ 
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 เหตุผลในการซือ้อุปกรณ์มาสบูทีห่อ้งคอื ตอ้งการความสะดวก ตอ้งการสรา้งบรรยากาศ
เอง ตอ้งการความประหยดั เพราะสบูทีร่า้น ถงึแมย้า่นอพารท์เมนทท์ี่  W และ Q อยูจ่ะมรีา้นบา
รากู่ใหบ้รกิารอยู ่3 รา้นใตต้กึ เช่น รา้น “Cxx”  ใชเ้วลาเดนิไปทีร่า้นไม่ถงึ 10 นาท ีแต่ W บอก
วา่ ราคาบารากู่ทีร่า้นสุราแพง สามารถหามาสบูเองไดใ้นราคาที่ ถูกกวา่ ราคาทีร่า้นสุราแถบนัน้
ใหบ้รกิารบารากู่คอื 280-300 บาทต่อหนึ่งหมอ้ ไม่เตมิถ่านใหถ้้าหมด ตอ้งสัง่เพิม่  เลอืกรส
ตามใจชอบ ซึง่แต่ละรา้นจะมรีสใหเ้ลอืกประมาณ 3-4 รส ทีเ่ป็นรสยอดนิยมของลกูคา้ เช่น  รส
ผลไมร้วม รสแคนตาลปู รสแอปเปิล เป็นตน้ แต่การหาซือ้อุปกรณ์มาสบูเองทีห่อ้งนัน้มคี่าใชจ้่าย
ทีถู่กมากต่อการสบูหนึ่งครัง้ หากไม่คดิราคาค่าเตาทีต่อ้งซือ้เพยีงครัง้เดยีวคอื 1,200-1,600 
บาทแลว้ การสบูแต่ละครัง้จะมคี่าใชจ้่ายต่อหนึ่งครัง้ประมาณ 24-30 บาท เท่านัน้ คอื ค่าถ่าน
ชิน้ละ 4 บาท ค่าตวัยาครัง้ละ 20 บาท หากสบูแบบ W ทีใ่ชถ่้านครัง้ละ 3 กอ้น เพื่อสบูไปเรื่อยๆ
นัน้ จะมคี่าใชจ้่ายประมาณ 32-40 บาท เท่านัน้ นอกจากความประหยดัแลว้ เหตุผลของการสบู
ทีห่อ้งอกีประการหนึ่งคอื สามารถสบูพรอ้มเพื่อนๆไดใ้นบรรยากาศส่วนตวั ส่วนการสบูนัน้ ก็
สามารถผสมเองไดแ้ละผสมไดด้กีวา่ทีร่า้น 
 

“ความรูส้กึการสบูทีร่า้นต่างจากทีห่อ้งเรามาก เพราะสบูทีห่อ้งมนัเป็นส่วนตวัด ีประหยดั
กวา่เพราะเรามขีองครบ ถกูกวา่ไปนัง่ทีร่า้นและถา้มเีพือ่นมาจอยกนั มนักส็ะดวกกวา่ที ่
รา้น เพราะบางทเีราไม่อยากออกไปขา้งนอก กม็าดดูกนัทีห่อ้งได้  เราชอบยาแบบเน้นๆ
กใ็ชเ้ยอะหน่อย อยา่งกล่ องนี้เป็นกลิน่ผลไม ้กล่องนี้เป็นมนิทด์ดูแลว้มนัจะเยน็ เรากจ็ะ
เอาสองอยา่งมาผสมกนั”   

 
ในการสบูนัน้ นอกจากจะสบูกนัสองคนแลว้ ทัง้คู่กม็กัจะมกีลุ่มเพื่อนมาร่วมสบูดว้ยที่

หอ้งประมาณ 5-6 คน ระหวา่งการสบูกจ็ะมกีจิกรรมอยา่งอื่นประกอบการสบู เช่น ชมภาพยนตร์
ทีห่อ้ง ฟงัเพลง ซือ้สุรามาดื่มกนัเอง เล่นไพ่ ซึง่เป็นกจิกรรมทีใ่ชเ้วลานานทัง้สิน้ และมกีารสรา้ง
บรรยากาศระหวา่งการสบู ซึง่ในระหวา่งทีท่าํการ  home visit นัน้ W ไดท้าํการสาธติการสรา้ง
บรรยากาศใหช้ม โดยไดปิ้ดไฟทัง้หอ้งและเปิดโคมไฟสแีดงขา้งเตยีง เพื่อทาํใหเ้กดิแสงสแีดง
สลวัๆในหอ้ง ซึง่  W บอกวา่ แสงสแีดงสลวัๆนี้เป็นบรรยากาศแบบอนิเดยีทีเ่ขา้กนักบับารากู่ 
“เวลาเราดดูบารากู่แลว้สรา้งบรรยากาศแบบอนิเดยีๆมนัจะไดฟิ้ลด”ี  เมื่อ W เดนิไปปิดไฟแลว้ 
ไดห้นักลบัมาบอกวา่ “ใช่ อยากเหน็บรรยากาศมัย๊ จะทาํใหด้ ูนี ่บรรยากาศมนัออกแบบภารตะ 
แบบอนิเดยีๆ”  W เคยใชเ้ตาบารากู่มาสบูกญัชา แต่พบวา่สบูไม่ได ้ “เคยเอาไปดดูกญัชาแต่มนั
ไม่ขึน้ เสยีของหมด”  แต่ W ไม่รูจ้กัแคบเบจ ทีเ่ป็นกญัชาปน่สาํหรบัใส่บารากู่ จงึไม่เคยซือ้แคบ
เบจมาใช ้
 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 

 

 

ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่  4.2    

 

324 

324 

 นอกจากความสะดวกแลว้ การสบูทีห่อ้งนัน้ W และ Q ยงัใหเ้หตุผลในดา้นสุขภาพอกี
ดว้ย โดยเชื่อวา่ ตวัยาและถ่านทีร่า้นสุราใหบ้รกิารบารากู่นัน้เป็นของคุณภาพไม่ด ีบางรา้นลด
ตน้ทุนดว้ยการใชถ่้านหุงขา้ว ซึง่ W และ Q เชื่อวา่ ถ้าถ่านไม่ด ีเช่น ใชถ่้านหุงตม้นัน้จะเป็นพษิ
ภยัต่อสุขภาพมากกวา่ ซึง่ทัง้คู่ไม่เชื่อวา่บารากู่มโีทษ แต่คดิวา่เป็นเพราะถ่านขอ งบารากู่
มากกวา่ทีก่่อโทษ ถ้าใชถ่้านทีไ่ม่ด ีทาํใหท้ ัง้คู่เลกิไปสบูทีร่า้น แต่มาหาซือ้อุปกรณ์เอง ประกอบ
กบัการทีอุ่ปกรณ์การสบูบารากู่เริม่มขีายปลกีแพร่หลายมากขึน้เรื่อยๆ ทาํใหม้ผีูน้ิยมซือ้อุปกรณ์
ไปสบูเองทีบ่า้นมากกวา่ไปสบูทีร่า้น กลุ่มทีย่งันิยมสบูทีร่า้นคอื กลุ่มทีไ่ม่ตอ้งการประกอบ
อุปกรณ์เอง ไม่ตอ้งการทาํความสะอาดเอง ไม่ตอ้งการจุดยาเอง ตอ้งการแบบสาํเรจ็รปูมคีนทาํ
มาใหพ้รอ้มสบู ซึง่การจุดเตาเป็นกรรมวธิทีีม่หีลายขัน้ตอนและค่อนขา้งยากในบางขัน้ตอน เช่น 
การจุดถ่าน ซึง่ W บอกวา่ ถ่านเฉพาะของบารากู่นัน้จุดยากมากเพราะตดิไฟยาก W ไดล้องจุด
ถ่านใหผู้ว้จิยัชม ซึง่พบวา่เป็นอยา่งที่  W บอกไวค้อื ถ่านจุดตดิไฟยากและใชเ้วลานานกวา่ถ่าน
จะเริม่ตดิไฟ ใชเ้วลาจุดนานกวา่ 10 นาท ี 
 

“เมือ่ก่อนเรากไ็ปดดูทีร่า้น นอกจากมนัไม่สะดวกเท่าทีห่อ้งแลว้ เช่น ทีห่อ้งเราเราเตมิ
ถ่านไดเ้รือ่ยๆ อกีอยา่งคอืเ ราอยากเซฟปอดเราดว้ย ถ่านมนัมหีลายเกรดนะ แบบถ่าน
ดาํๆทีใ่ชหุ้งขา้วกม็ ีแต่มนักจ็ะมถ่ีานแยกสาํหรบับารากู่มนัจะดดูไดน้านกวา่ เราดดูที ่
หอ้งเรากเ็ลอืกถ่านเองได ้มนัเซฟปอดเรามากกวา่” 

 
 ทัง้คู่สรุปวา่ การสบูทีห่อ้งดกีวา่การไปสบูทีร่า้นในทุกๆดา้น ตัง้แต่สะดวกกวา่ ไม่ ตอ้ง
ออกไปทีร่า้นแลว้กส็บูได ้สรา้งบรรยากาศทีช่อบไดเ้อง ชวนเพื่อนๆมาร่วมสบูดว้ยกนักไ็ด ้มี
กจิกรรมอื่นๆทีท่าํไดร้ะหวา่งสบูแต่ถ้าไปสบูทีร่า้นจะทาํไมไ่ด ้เช่น ดโูทรทศัน์ ไปดว้ยสบูไปดว้ย 
หรอืเล่นไพ่ไปดว้ยสบูไปดว้ย รวมทัง้การซือ้อุปกรณ์มาสบูเองทีห่อ้งจะเลอืกของทีม่ี คุณภาพ
มากกวา่ทีร่า้น ทาํใหป้ลอดภยักวา่ รวมทัง้ประหยดักวา่กนัอกีดว้ย ทัง้คู่บอกวา่ ถงึจะสบูบ่อย 
แต่กไ็ม่ตดิบารากู่ เพราะบารากู่ไม่ใช่บุหรี ่ไม่สามารถเสพตดิได ้ “มนัไม่ตดิหรอกบารากู่ มนัไม่
เหมอืนบุหรี ่บุหรีต่ดิแต่บารากู่ไม่ตดิ ” และคดิวา่จะสบูต่อไปเรื่อยๆ เนื่องจากสรา้งความ
เพลดิเพลนิไดด้แีละลงทุนซือ้เตามาแลว้ กต็อ้งสบูต่อไป “เราซื้อเตามาแลว้นี ่ถา้ยาหมดเรากต็อ้ง
ซื้อต่ออยูแ่ลว้” ปจัจุบนันี้ ทัง้คูส่บูเดอืนละ 3 ครัง้และไม่มที่าทจีะเลกิสบู  
 
ข้อสรปุ  ผูส้บูหนกัทีไ่ม่ใช่กลุ่มมุสลมิมพีฤตกิรรมเสพตดิบารากู่ดว้ยปจัจยัก่อการเสพตดิ คอื 1) 
เชื่อวา่บารากู่ดกีวา่บุหรี ่2) พบวา่ บารากู่ดกีวา่  club drug ทุกประเภททีไ่ดล้องมาแลว้ ทาํใหใ้ช้
ประเดน็นี้เป็นเหตุผลรองรบัการสบูบารากู่ 3) เสพตดิบุหรีอ่ยูก่่อนแลว้ และเป็นผูส้บูบุหรีห่นกั
และมปีระวตักิารสบูบุหรีน่านกวา่ 5 ปี 4) สภาพแวดลอ้มเอือ้ต่อการสบูบารากู่ เช่น อยูก่บัเพื่อน
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ทีส่บู  5) มพีฤตกิรรมแสวงหาอุปกรณ์การสบูและมไีวเ้พื่อการสบูส่วนตวั ซึง่การแสวงหา
อุปกรณ์การสบูส่วนตวัใหค้รบเพื่อจะไดส้บูไดต้ลอดเวลา ไม่ตอ้งรอรา้นสุราเปิด เป็นตวัชีว้ดัไดว้า่ 
มพีฤตกิรรมเสพตดิบารากู่แลว้ และ 6) ใชบ้ารากู่เป็นกจิกรรมยามวา่งและสนัทนาการ ซึง่เอือ้ต่อ
การสบูบ่อย 
 
กลุ่มผู้สบูท่ีเป็นมสุลิม 
 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ไดท้าํการศกึษากลุ่มผูส้บูทีเ่ป็นกลุ่มวยัรุ่นมุสลมิ เนื่องจาก พบใน
ระหวา่งการศกึษาภาคสนามกลุ่มผูส้บูอาย ุ 15-18 ปี วา่ มกีลุ่มผูส้บูบารากู่ทีม่พีฤตกิรรมและ
ทศันคตใินการสบูทีแ่ตกต่างจากกลุ่มผูส้บูกลุ่มอื่น  ๆ คอื กลุ่มวยัรุ่นทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม  ซึง่
เป็นกลุ่มประชากรทีม่จีาํนวนมากในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ กลุ่มวยัรุ่นทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม 
เป็นกลุ่มทีส่บูบารากู่และมผีูส้บูเป็นจาํนวนมาก มแีบบแผนการสบูทีแ่ตกต่างจากกลุ่มวยัรุ่ นไทย
พุทธ และมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สมควรแก่การศกึษา ผูว้จิยัจงึไดต้ดิตามสาํรวจ
พฤตกิรรมกลุ่มวยัรุ่นมุสลมิอาย ุ 15-22 ปี จาํนวน 24 ราย โดยทาํการศกึษาแบบเจาะลกึ 
สมัภาษณ์กลุ่ม สมัภาษณ์รายบุคคล และการทาํ  home visit กลุ่มผูส้บูมุสลมิ 2 กลุ่ม จาํนวน 2 
ครัง้ ในเวลาและวาระทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้มกีารศกึษาแบบเขา้ร่วม (participative observation) 
ในงานเทศกาลฉลองโรงเรยีนศาสนาอสิลาม ซึง่เป็นงานฉลองประจาํปีของแต่ละโรงเรยีน และมี
การสอบทานขอ้มลูในส่วนขอ้หา้มทางศาสนาอสิลามในประเดน็บารากู่กบัผูรู้ท้างศาสนา 2 ราย 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
ข้อมลูทัว่ไป 
 
 กลุ่มผูส้บูทีน่บัถอืศาสนาอสิลามในทีน่ี้ แบ่งออกเป็นสองช่วงอายคุอื 1) กลุ่มอาย ุ15-19 
ปี ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี จาํนวน 16 ราย และ 2) กลุ่มอาย ุ 19-22 ปี ระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีกาํลงัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา จาํนวน 8 ราย  จาํนวนรวมทั ้งหมดของ
ผูใ้หข้อ้มลูในกลุ่มมุสลมิ 24 ราย  
 
 ผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มมุสลมิทัง้หมดเป็นเพศชาย 21 ราย เพศหญงิ 1 ราย เพศหญงินัน้อยูใ่น
กลุ่มอาย ุ 19-22 ปี  ทุกราย ปจัจุบนัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี มเีพยีงผูใ้หข้อ้มลูเพศหญงิ
เท่านัน้ทีม่พีืน้เพมาจากจงัหวดัอยธุยา และผูใ้หข้อ้มลูเพศชาย กลุ่มอุดมศกึษา 2 รายทีม่พีืน้เพ
มาจากจงัหวดัยะลา จากการศกึษา พบวา่ จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดัอยธุยานัน้ นบัวา่เป็น
พืน้ที่ๆ มกีลุ่มประชากรทีน่บัถอืศาสนาอสิลามจาํนวนมาก และผูท้ ีน่บัถอืศาสนาอสิลามในสอง
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จงัหวดันี้จะอาศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัหรอืใกล้ๆ กนั มลีกัษณะเป็นชุมชนมุสลมิ คอื อาศยัอยู่
ร่วมกนัเป็นชุมชนใหญ่ มโีรงเรยีนศาสนาของตนเองอยูใ่นชุมชน แทบทุกหลงัคาเรอืนในชุมชน
นบัถอืศาสนาอสิลามและรูจ้กักนัและกนัเป็นอยา่งด ีมี ความสามคัคสีงูมากในชุมชน แต่ละชุมชน
จะมผีูนํ้าทางศาสนา มมีสัยดิประจาํชุมชนทีทุ่กครอบครวัจะต้ องไป มพีธิกีรรมเป็นของตนเอง 
เดก็และวยัรุ่นมุสลมิในชุมชนทุกรายจะตอ้งเขา้เรยีนในโรงเรยีนศาสนาในชุมชนทุกเยน็หลงัจาก
เลกิเรยีนในโรงเรยีนปกต ิโดยจะเป็นการเรยีนพระคมัภรี ์ภาษา อาหรบัและเรยีนศาสนา มคีรู
ศาสนาเป็นผูส้อน เดก็และวยัรุ่นในชุมชนจะมชีื่อแบบมุสลมิทุกคน พิธกีรรมทางศาสนา เทศกาล
และวาระพเิศษ เช่น งานแต่งงาน ต่างๆจะจดัในชุมชนหรอืมสัยดิและทุกครอบครวัจะตอ้งเขา้
ร่วม พธิกีรรมจงึเป็นปจัจยัสาํคญัในการเชื่อมโยงคนในชุมชนเขา้ดว้ยกนัและสรา้งความสามคัคี
และความเขม้แขง็ของชุมชน จากการสงัเกตการณ์ พบวา่ เดก็และวยัรุ่นมุสลมิในชุมชน 2 แห่งที่
ทาํการศกึษามคีวามแตกต่างจากวยัรุ่นชาวไทยพุทธในดา้นชุมชนและจติอาสา มคีวามชาตนิิยม
สงู ช่วยเหลอืชุมชน และมคีวามเชื่อฟงัครอบครวั ครศูาสนาและปฏบิตัตินตามขอ้หา้มทาง
ศาสนาไดอ้ยา่งค่อนขา้งเคร่งครดั ในงานเทศกาล งานฉลองโรงเรยีนและงานต่างๆทีผู่ว้จิยัไดไ้ป
ร่วมสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วมนัน้ พบวา่ เดก็และวยัรุ่นมุสลมิ ทุกคนจะตอ้งมหีน้าทีต่่างๆใน
งาน เช่น เดก็เลก็วยั 8-12 ขวบตอ้งรบัหน้าทีเ่สริฟ์น้ําเสริฟ์อาหารใหแ้ขกและผูใ้หญ่ทีม่าในงาน 
ถงึแมว้า่ครอบครวัตนเองจะไม่ใช่เจา้ภาพกต็าม  ถ้าเป็นวยัรุ่นชาย จะมหีน้าทีล่งแรงใน งานหนกั
ดา้นต่างๆเช่น ช่วยเหลอืในดา้นจดัตกแต่งสถานที ่ จะไม่พบวา่ มเีดก็หรอืวยัรุ่นรายใดนัง่เฉยๆ
หรอืไม่ช่วยงาน  นอกจากนัน้ พบวา่ ในงานทุกงาน ไม่วา่จะเป็นงานใดกต็ามทีเ่กีย่วกบัศาสนา 
เดก็และวยัรุ่นทุกรายจะแต่งกายในชุดประจาํแบบมุสลมิ คอื มหีมวกครอบ ใส่ชุดยาวหรื อนุ่ง
โสร่ง  เดก็และวยัรุ่นทุกรายจะตอ้งไปเขา้ชัน้เรยีนศาสนาทุกเยน็ และพบวา่ กลุ่มวยัรุ่นทีเ่ป็นผูใ้ห้
ขอ้มลูมกีารปฏบิตัตินตามขอ้หา้มทางศาสนาอยา่งเคร่งครดัคอื มกีารถอืศลีอดในเ ดอืนรอมฎอน 
โดยตอ้งงดอาหารทุกวนั และมวียัรุ่นบางรายทีส่มคัรใจถอืศลีอดต่ออกี 15 วนั เรียกวา่ “การบวช
6” นอกจากนี้ กลุ่มวยัรุ่นทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มนี้ไม่ดื่ มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ เพราะเป็น
ขอ้หา้มทางศาสนา แต่มบีางรายสบูบุหรี ่เพราะศาสนาไม่ไดม้ขีอ้หา้มทีช่ดัเจนในเรื่องบุหรี่
เท่ากบัขอ้หา้มทีช่ดัเจนในเรื่องสุรา รวมทัง้เรื่องบารากู่ดว้ย ทาํใหว้ยัรุ่นหลายรายเลอืกสบูบารากู่ 
เพราะเป็นตวัเลอืกทีศ่าสนาไม่ไดบ่้งบอกขอ้หา้มอยา่งชดัเจนเท่าสุรา (แต่ผูรู้ท้างศาสนาระบุวา่
บารากู่ผดิขอ้หา้มทางศาสนา) รวมทัง้ความเชื่อทีม่ต่ีอบารากู่เหมอืนวยัรุ่นไทยพุทธทีว่า่ บารากู่
ไม่อนัตราย 
 
  การสบูบารากู่ในกลุ่มวยัรุ่นมุสลมินัน้ยงัมคีวามแตกต่างจากวยัรุ่นไทยพุทธในดา้นการ
เขา้ถงึบารากู่ ซึง่กลุ่มมุสลมิมกีารเขา้ถงึทีง่่ายกวา่ สะดวกกวา่ และผูใ้หญ่รวมทัง้สงัคมยนิยอม
มากกวา่ ในขณะทีก่ลุ่มวยัรุ่นไทยพุทธจะสามารถสบูบารากู่ไดต้อ้งไปทีร่า้นสุรา สถานบนัเทงิ
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บางแห่ง หรอืไปซือ้หามาสบูเ อง ซึง่จาํเป็นตอ้งใชท้ ัง้เวลาในการหาซือ้ ใชเ้งนิ มกีารเดนิทางไป
หาแหล่งทัง้แหล่งสบูและแหล่งซือ้ ซึง่นบัวา่ยากกวา่กลุ่มมุสลมิในการเขา้ถงึบารากู่ เนื่องจาก
กลุ่มมุสลมินัน้สามารถเขา้ถงึบารากู่ไดใ้นบา้นตนเองและในชุมชนตนเองอยา่งง่ายดาย สะดวก 
เนื่องจากแทบทุกบา้นในชมุชนมุสลมิทีท่าํการสาํรวจในการศกึษาครัง้นี้ (3 ชุมชน) มเีตาบารากู่
ไวท้ีบ่า้น หรอืเพื่อนบา้นม ีหรอืคนในชุมชนม ี  การหาเพื่อนสบูบารากู่กเ็ป็นเรื่องง่าย เนื่องจาก
บุคคลในครอบครวัของกลุ่มตวัอยา่งกส็บูบารากู่กนัในครอบครวั เช่น บดิา พีช่าย ลุง ญาตผิูใ้หญ่
เพศชาย หรื อเพื่อนบา้นทีเ่ป็นมุสลมิดว้ยกนั  นอกจากนี้ ชุมชนยงัมสี่วนเกีย่วขอ้งในดา้นการ
เขา้ถงึบารากู่อกีดว้ย เนื่องจากเมื่อมงีานฉลองหรอืงานบุญใดๆในชุมชน เช่น งาน “นิกะห”์ หรอื
วนัแต่งงาน หรอืงาน “วาลมีะห”์ ซึง่เป็นงานฉลองงานแต่งงาน เจา้ภาพงานจะมกีารจดัหาบารากู่
มารบัรองแขกทีม่างานหรอืมาช่วยงาน โดยจะเป็นการจดัหาทัง้เตาและยารวมทัง้เครื่องประกอบ
ในการสบูอื่นๆ เช่น น้ําชา ขนมหวาน ไวส้าํหรบัจบิและรบัประทานควบคู่ไปกบัการสบูบารากู่  
มาไวท้ีบ่า้นเจา้ภาพ โดยจะตัง้ไวเ้ป็นชุดๆ แลว้แต่วา่เจา้ภาพจะจดัหาเตาบารากู่มากีเ่ตา ซึง่การ
ตัง้เตาบารากู่ไวแ้บบนี้เป็นการเชญิชวนแขกทีม่างานวา่แขกรายใดทีต่อ้งการสบูกส็ามารถสบูเอง
ไดห้รอืมาตัง้วงสบูร่วมกนักไ็ด ้นอกจากนี้ แขกทีม่าร่วมงานกม็กัจะนําเตาบารากู่ส่วนตวักนัมา 
เพื่อมาตัง้วงสงัสรรคก์บัคนรูจ้กัคนอื่นๆในงาน หรอืนําเตาส่วนตวัมาตัง้ไวใ้นงานเพื่อแขกคน
อื่นๆจะไดส้บูดว้ย ซึง่การสบูเตาของผูอ้ื่นทีต่ ัง้ไวต้ามงานบุญนัน้จะไม่มกีารถอืสากนั  เพยีงแค่ผู้
สบูขออนุญาตสบูเท่านัน้ ส่วนงานทีไ่ม่มบีารากู่บรกิารแขกคอืงานเกีย่วกบัศาสนาและงาน
อวมงคล เช่น งานศพ แต่ถ้าเป็นงานมงคลต่างๆ เจา้ภาพจะจดัหาบารากู่มารบัรองแขกเสมอ 
เช่น งานแต่งงาน ซึง่จะกนิเวลาสองวนั งานบุญ งานขึน้บา้นใหม่ งานฉลอง   เวลาในการสบูใน
งานดงักล่าวนี้จะสบูเฉพาะตอนกลางคนื เวลากลางวนัจะไม่นิยมสบู เนื่องจากกลางคนืเป็นเวลา
เชญิแขกรบัประทานอาหาร การบรกิารบารากู่มกัจะตัง้ไวบ้รกิารในบรเิวณหน้าบา้น เจา้ภาพจะ
มกีารพดูเชือ้เชญิใหแ้ขกมาสบู  การสบูนัน้มคีวามแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มผูใ้หญ่และกลุ่มวยัรุ่น  
กลุ่มผูใ้หญ่จะมกีารตัง้วงสบูพรอ้มการจบิน้ําชาและของหวานทีเ่จา้ภาพหรอืเจา้ของบา้นจะ
เตรยีมไวใ้ห ้ของหวานทีน่ิยมรบัประทานในระหวา่งการสบูบารากู่คอืขนมหวานประเภท
ทองหยบิทองหยอด ซึง่ใชเ้ป็ นของหวานในงานบุญดว้ย ส่วนการจบิน้ําชาระหวา่งสบูนัน้เพื่อให้
ชุ่มคอระหวา่งสบู ส่วนกลุ่มวยัรุ่นจะนิยมสบูอยา่งเดยีว ไม่จบิน้ําชาหรอืรบัประทานของหวาน
เหมอืนกลุ่มผูใ้หญ่  มเีพยีงบางรายทีจ่บิน้ําชาไปดว้ยเพื่อไม่ใหเ้กดิอาการคอแหง้เมื่อสบูมาก
เท่านัน้ ซึง่วยัรุ่นชายอาย ุ16 รายหนึ่งเล่าวา่ 
 

“คนแก่ๆผูใ้หญ่เขาดดูไปกนิน้ําชาไป แต่พวกวยัรุ่นกร็วมตวักนัไปดดูตามงาน เพือ่นๆ
จะชวนกนัไปดดูตามงาน มนัไม่เสยีเงนิอะไร เขามตีัง้ไวใ้หด้ดู จุดเตาเสรจ็เรยีบรอ้ย เรา
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เหน็เขามกีแ็ค่ไปขอเขาเท่านัน้ แต่ถา้กนิน้ําชาดว้ยตอนดดูมนักช็ุ่มคอดเีหมอืนกนั  แต่
วยัรุ่นเขาไม่นิยม”    
 
การสบูตามงานต่างๆนัน้ ไม่มกีารเปลีย่นหวัสบู การสบูจะสบูเป็นวง วงหนึ่งๆจะมี

ประมาณ 4-5 คนสบูดว้ยกนั การไม่เปลีย่นหรอืทาํความสะอาดหวัสบูในขณะสบูร่วมกนันัน้เป็น
การแสดงออกวา่ไวใ้จซึง่กนัและกนั  “ดดูกบัเพือ่นแถวบา้นทีเ่ป็นมุสลมิดว้ยกนั 4-5 คนตามงาน 
ไม่เปลีย่นหวัสบูหรอก เราไวใ้จเพือ่น ไม่คดิวา่จะมเีชื้อโรคอะไร และคงไม่ตดิโรคอะไรดว้ย ”   
กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูยอมรบัวา่ การสบูบารากู่ในชุมชนมุสลมิเป็นเรื่องค่อนขา้งปกต ิเพราะไม่ผดิขอ้
หา้มทางศาสนาอนัใด ผูใ้หญ่กส็บู และอนุญาตใหเ้ดก็สบูดว้ยแต่ตอ้งเป็นเ ดก็อายปุระมาณ 10 
ขวบขึน้ไปจงึจะอนุญาต การสบูบารากู่สาํหรบัผูใ้หญ่มุสลมินัน้ถอืวา่เป็นการผ่อนคลาย เป็นการ
สงัสรรคใ์นกลุ่มเพื่อนฝงูเพื่อนบา้น เชื่อมการสนทนา และทาํใหม้กีจิกรรมร่วมกบัเพื่อนฝงูได ้
และเป็นการพดูคุยกนัในวงบารากู ่รวมทัง้เป็นการผ่อนคลายจากการลงแรงชว่ยงานในงานฉลอง 
เนื่องจากงานฉลองในชุมชนมุสลมินัน้ จะไม่จา้งแรงงานจากขา้งนอกชุมชน แต่จะเป็นการลง
แขกช่วยแรงงานกนัในชุมชนดว้ยกนัเอง ผูใ้หญ่ทีม่าช่วยงาน เช่น พวก “เครื่องแกง” (หมายถงึ 
กลุ่มพ่อครวัทีม่ฝีีมอืในการทาํแกงแบบมุสลมิ)  กจ็ะพกเตาบารากู่ส่วนตวักนัมา เพื่ อมาตัง้วงสบู
กนัหลงัเลกิงานครวั วยัรุ่นชายวยั 16 ปีรายหนึ่งเล่าวา่ 

 
“ถา้บา้นไหนมงีานหรอืมงีานแต่งงาน ช่วงดกึๆ พวกเครือ่งแกงเขาจะมาสบูบารากู่กนั 

คอืพวกผูช้ายผูใ้หญ่ๆทีเ่ขาทาํแกง พวกแกงนีก่ผ็ูช้ายทาํ เขากเ็อาเตามากนัเอง นอกจาก
ทีเ่จา้ภาพหาไวใ้ห ้แลว้กเ็อามาแบ่งกันสบูดว้ยกนั ทีชุ่มชนกด็ดูกนัเยอะ คนแถวบา้นดดู
กนักเ็ยอะ เตากม็กีนัหลายบา้น พวกผูใ้หญ่เขากบ็อกวา่นีค่อืบารากู่นะ ใหส้บูไดผู้ใ้หญ่ไม่
วา่ แต่ไม่ตอ้งดดูเยอะมากไป ถา้มากไปผูใ้หญ่เขาจะมาเตอืนๆ แต่ไม่ถงึกบัหา้ม  แต่บุหรี ่
เขาจะหา้ม  พวกรุ่นๆอาย ุ 13 กเ็ริม่ดดูกนัแลว้ อยา่งบารากู่เขากม็กีนัเกอืบทุกงาน 
เอาไวใ้หแ้ขก ใครจะสบูกส็บูไม่วา่กนั ส่วนใหญ่ทีพ่วกเราไปกม็เีหน็เขาสบูกนัอยูแ่ลว้”   
 
ถงึแมว้า่ จะสบูในงานฉลองหรอืงานบุญ แต่จะไม่นิยมสบูในงานศาสนา หรอืในบรเิวณ

มสัยดิ เนื่องจากถอืวา่เป็นพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์หากมผีูนํ้าบารากู่ ไปสบูในมสัยดิหลงัสวดมนตเ์สรจ็
แลว้นัน้ จะนําออกไปสบูขา้งนอกมสัยดิ พบวา่ กลุ่มผูใ้หญ่จะไม่นําไปสบูในมสัยดิ แต่กลุ่มวยัรุ่น
ยงัมกีารนําบารากู่ไปสบูบรเิวณรอบนอกของมสัยดิ “จรงิๆเขาหา้มสบูในมสัยดิ เพราะถอืกนั 
มสัยดิเป็นทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เอาบารากู่เขา้ไปขา้งในไม่ได ้แ ต่พวกเราวยัรุ่นกท็าํกนันะ แต่แค่สบูตรง
รอบๆมสัยดิ กน็ัง่สบูกบักลุ่มเพือ่นๆวยัรุ่นดว้ยกนั”  วยัรุ่นชายอาย ุ 16 ปีรายหนึ่งเล่า
ประสบการณ์ 
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 การสบูบารากู่ของชุมชนมุสลมินัน้พบวา่ มกีลุ่มผูส้บู 2 กลุ่มหลกัๆ คอื กลุ่มวยัรุ่นอายุ  
13 ปีขึน้ไป และกลุ่มผูใ้หญ่เพศชายเป็น หลกั ผูใ้หญ่เพศหญงินัน้พบวา่แทบไม่มพีฤตกิรรมการ
สบูบารากู่หรอืมน้ีอยรายมาก ในกลุ่มผูใ้หญ่ การสบูบารากู่นัน้มหีลายช่วงอาย ุตัง้แต่วยัทาํงาน
ไปจนถงึวยัสงูอาย ุมกีารสบูในกลุ่มเพื่อนฝงูเพื่อนบา้นเหมอืนกลุ่มวยัรุ่น และมพีฤตกิรรมสบูบา
รากู่ในงานเลีย้งงานฉลองเหมอืนกลุม่วยัรุ่นเช่นกนั อาจกล่าวไดว้า่ พฤตกิรรมการสบูของกลุ่ม
วยัรุ่นเป็นการเลยีนแบบพฤตกิรรมของกลุ่มผูใ้หญ่ใกลต้วัมากกวา่ วยัรุ่นชายอาย ุ 19 ปีรายหนึ่ง
เล่าวา่  
 

“พวกผูใ้หญ่เขากส็บูกนัทุกโอกาสน่ะแหละ แลว้แต่วา่จะสบูเมือ่ไหร่กไ็ด้มนัไม่ไดม้โีอกาส
พเิศษอะไร ไปสวดทีม่สัยดิเขากเ็อาออกมาสบูขา้งนอกหลงัสวดเสรจ็ ไปงานเลี้ยงหรอืไป
ช่วยงานอยา่งพวกช่างแกงเขากเ็อามาสบูกนัตอนกลางคนื คนแก่ๆเขากช็อบสบู ส่วน
พวกแขกไปช่วยงาน นัง่รอในงานเขากเ็อามาสบูกนัในงาน ทีบ่า้นกส็บู มนัเป็นเรือ่งปกติ
นะ” 

 
 นอกจากงานบุญในชุมชนทีม่บีารากู่มาบรกิารในชมุชนแลว้ ยงัมเีทศกาลทีม่กีารเขา้ถงึ
บารากู่อกีเช่นกนั ซึง่จะเป็นเทศกาลหลงัเดอืนรอมฎอน หรอืเดอืนการถอืศลีอด (เดอืนที ่ 9 ตาม
ปฏทินิแบบจนัทรคตแิบบมุสลมิ) หลงัจากเดอืนรอมฎอนแลว้ จะมกีารฉลอง หลงัการถอืศลีอด 
เรยีกวา่ ว ันตรุษหรอือตีอฎิลิฟิฏร ิ หรอืวนัออกบวช ซึง่จะเริม่ ตน้ฉลองหลงัการถอืศลีอด และวนั
ตรุษอกีหนึ่งวนัของมุสลมิ เรยีกวา่ วนัอตีอฎัฮา ซึง่เป็นวนัฉลองอกีเช่นกนัของชาวมุสลมิ หลงั
เดอืนรอมฎอนหรอืหลงัการถอืศลีอด ซึง่กนิเวลาประมาณ 29-30 วนันัน้ จะมกีารฉลอง รวมไป
ถงึงานฉลองโรงเรยีนศาสนาของแต่ละชุมชน และงานฉลองมสัยดิประจาํปีของแต่ละชุมชน ซึง่
จะจดัขึน้หลงัสิน้สุดเดอืนรอมฎอนเป็นตน้ไป จะทยอยกนัจดัในแต่ละโรงเรยีน และจะจดัในวนั
เสาร-์อาทติย ์การจดังานฉลองโรงเรยีนศาสนา หรอืมสัยดินัน้ มชีื่อเรยีกต่างกนัไปแลว้แต่
โรงเรยีนและมสัยดิ ลกัษณะการจดังานจะกนิเวลาประมาณ 2 วนั โดยโรงเรยีนหรอืชุมชนจะเป็น
ผูเ้ลอืกสถานทีจ่ดังาน ซึง่จะอยูใ่นบรเิวณชุมชนเอง มเีวทกีารอภปิรายทางศาสนา งานออกรา้น
สนิคา้ของมุสลมิ และออกรา้นอาหาร  เหมอืนกบังานวดัประจาํปีทัว่ไป แต่ต่างกนัตรงทีใ่นงานจะ
มแีต่กลุ่มชุมชนมุสลมิดว้ยกนัทัง้นัน้ โดยในงานออกรา้นขายสนิคา้ในงานฉลองโรงเรยีนศาสนา
หรอืงานมสัยดิดงักล่าวนี้ จะมผีูนํ้าบารากู่มาจาํหน่าย ทัง้ตวัยาและเตา  ซึง่กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มนี้
จะหาซือ้จากตามงานเหล่านี้  ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาภาคสนามแบบมสี่วนร่วมในงานฉลอง
โรงเรยีนศาสนา 2 แห่งใน 2 พืน้ที ่รวมทัง้ไดท้าํการศกึษาภาคสนามแบบสงัเกตการณ์อยา่ง มี
ส่วนร่วมรวมทัง้การทาํ home visit บา้นของวยัรุ่นมุสลมิในพืน้ทีชุ่มชนมุสลมิแห่งหนึ่ง (ขอสงวน
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ชื่อชุมชน) เพื่อสงัเกตการณ์การรวมกลุ่มสบูบารากู่ในบา้นหลงัดงักล่าว รา ยละเอยีดรวมทัง้
รปูภาพอยูใ่นส่วนกรณีศกึษา 
  
ข้อมลูด้านการสบูและการรู้จกับารากู่ของกลุ่มมสุลิม 
 
 การวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้ แบ่งตามกลุ่มอาย ุดงันี้ 
 
1. กลุ่มมุสลมิอาย ุ15-19 ปี ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีจาํนวน 16 ราย  
  

กลุ่มอาย ุ 15-19 ปี กลุ่มนี้เป็นเพศชายทัง้หมด กาํลงัศกึษาในสายอาชพี (ปวส.) ตัง้แต่
ชัน้ปีที ่ 1 ถงึชัน้ปีที ่3 อาศยัอยูใ่นชุมชนมุสลมิลว้นในจงัหวดัอยธุยา และ ปทุมธานี ศกึษาอยูใ่น
โรงเรยีนเดยีวกนั ซึง่เป็นโรงเรยีนสายอาชพีแห่งหนึ่ง (ขอสงวนนามสถานศกึษา) ในจงัหวดั
ปทุมธานี  
 

กลุ่มอาย ุ15 ปี มพีฤตกิรรมสบูบารากู่ สบูประมาณอาทติยล์ะ 1-3 ครัง้ ม ี2 รายทีส่บูทุก
วนั  สบูบารากู่มาเป็นเวลาประมาณ 4-5 ปีแลว้ เริม่สบูเมื่ออยูช่ ัน้ประถมศกึษาปีที ่5 หรอื ปีที ่6 
และมธัยมปีที ่1  บุคคลในบา้น เช่น บดิา พีช่าย  ลุง  กส็บูบารากู่    9 รายมพีฤตกิรรมการสบู
บุหรี ่สบูบุหรีม่านานประมาณ 3-4 ปี สบูบุหรีทุ่กวนั  รูจ้กับุหรีช่รูส ม ี2 รายเคยลองสบูบุหรีช่รูส
แต่ไม่ไดส้บูต่ออกี ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ม ี1 รายทีเ่คยดื่มสุราเพราะตนเองไม่เคร่งศาสนา
เท่าคนอื่นๆ ไม่มพีฤตกิรรมเทีย่วกลางคนืหรอืเทีย่วสถานบนัเทงิเพราะผดิหลกัศาสนา บดิา
มารดาหา้ม ไม่ใชส้ารเสพตดิประเภทอื่น  ปจัจุบนั ม ี5 รายทีส่บูทุกวนั นอกนัน้สบูเดอืนละ 2-3 
ครัง้ พ บวา่ ในช่วงเดอืนรอมฎอนหรอืในช่วงถอืศลีอด การสบูจะถี่ข ึน้ กลายเป็นสบูทุกคนื 
“ตอนนี้ถอืศลีอดอยู ่กส็บูทุกคนืเลย เพราะไม่รูจ้ะทาํอะไร ศลีอดเขาไม่ไดห้า้มสบูบารากู่นี ่” วยัรุ่น
อาย ุ16 ปีรายหนึ่งเล่า 
 

การรูจ้กับารากู่ของกลุ่มอาย ุ15 ปีนัน้ รูจ้กับารากู่จากความคุ้นเคยในครอบครวั รูจ้กับา
รากู่จากความคุน้เคยทีเ่หน็ในชุมชน รูจ้กัเพราะเคยเหน็ในมสัยดิตัง้แต่เดก็ เคยเหน็บารากู่ทีบ่า้น
ทีผู่ใ้หญ่ในครอบครวัและคนในชุมชนสบูและเคยเหน็การสบูบารากู่มาตัง้แต่เดก็  

 
“รูจ้กับารากู่กนัตัง้แต่เดก็ๆแลว้ เหน็กนัมาทุกคน ถา้ถามเดก็ในชุมชน มุสลมิ จะ
รูจ้กับารากู่ทุกคนเพราะเหน็มาตัง้แต่จาํความไดเ้ลย”   
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“เหน็มาทุกทีน่ัน่แหละ ตัง้แต่เดก็ เหน็ในมสัยดิตัง้แต่เลก็ๆแลว้ เหน็ตามงานใน
ชุมชน เหน็ทีผู่ใ้หญ่เขาสบูกนั”   

 
รวมทัง้พบเหน็วา่บารากู่กลายเป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลและงานสาํคญัต่างๆของ

ชุมชนมุสลมิ โดยเ ฉพาะงานฉลอง เช่น งานแต่งงาน อยา่งไรกต็าม บารากู่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
พธิกีรรมใดๆทัง้ทางศาสนาและทางโลกของชาวมุสลมิ แต่เป็นการทีบุ่คคลนําเอาบารากู่มาสบู
เพื่อเป็นการสงัสรรคใ์นงานและเป็นกรณีทีเ่จา้ภาพงานจดับารากู่ไวร้บัรองแขกมากกวา่ ทาํใหบ้า
รากู่ดเูสมอืนเป็นส่วนหนึ่งของพธิกีรรมของชาวมุสลมิไป การรูจ้กับารากู่ของกลุ่มอาย ุ 15 ใน
กรณีนี้จงึเป็นการรูจ้กัคุน้เคยกบับารากู่ตัง้แต่เดก็ และทราบวา่บารากู่ เป็นตวัยาสมุนไพรชนิด
หนึ่งทีผู่ใ้หญ่สบู วตัถุประสงคใ์นการสบูของผูใ้หญ่คอื เพื่อสงัสรรคใ์นงานฉลองงานเลีย้ง เพื่อการ
ตัง้วงสนทนากนัเมื่อไปร่วมงาน     ทุกรายเคยสบูบารากู่มาตัง้แต่อายยุงัน้อย เริม่ตน้การสบูเมื่อ
ประมาณอาย ุ11-12 ขวบ  และยงัสบูอยู ่ณ ปจัจุบนั  

 
“สบูมาตัง้แต่มอหนึง่แลว้”  
 “สบูมาตัง้แต่เดก็ ประมาณมอหนึง่ได ้เพราะเหน็ตัง้แต่เดก็” 
 “สบูตอนมอสอง”  
 “จาํไดว้า่เริม่สบูตอนมอหนึง่”  
 “สบูมาตัง้แต่อยูป่อหา้ปอหกได”้  
 “สบูตอนมอสาม แต่รูจ้กัน่ะ รูจ้กัมาตัง้แต่เดก็ๆเลย”  

 
 การเริม่ตน้สบูนัน้เริม่มาจากการเลยีนแบบผูใ้หญ่ในงานเลีย้ง และการทีผู่ใ้หญ่ยนิยอม

ใหส้บูได ้
 

“รูจ้กับารากู่เพราะมนัมทีุกทีเ่ลย ทีบ่า้น แถวบา้น บา้นเพือ่น ทีเ่ขาเอาไป สบูใน
งาน ทีม่สัยดิ”  
“เหน็จากตามงาน เราไปงานบ่อย บา้นไหนมงีานหรอืมงีานแต่งงาน ช่วงดกึๆ

พวกเครือ่งแกงเขาจะเอามาสบูกนั กส็บูกนัในงาน บางคนกเ็อาเตามาเอง ถา้
แถวบา้นรูจ้กักนักเ็อามาแบ่งๆกนัสบู”  

 
รวมทัง้การมบีารากู่ใกลต้วัและจากการพบเหน็ทัว่ไปในชุมชนของตนเอง ในบ้ านตนเอง 

ในงานต่างๆของชุมชน  พบวา่ งานเลีย้งและงานฉลองของชาวมุสลมิ เช่น งานแต่งงาน เป็น
โอกาสครัง้แรกสาํหรบัการลองบารากู่ของกลุ่มวยัรุ่นมุสลมิ เพราะทุกคนในชุมชนจะไปช่วยงาน 
งานแต่งงานจะกนิเวลาประมาณ 1-2 วนั และมงีานฉลองในตอนกลางคนื ในช่วงเยน็ถงึกลางคนื 
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กลุ่มแขกทีม่าร่วมงานจะนัง่สงัสรรคส์นทนาและพกัผ่อน ซึง่ในวงสนทนา จะมกีารสบูบารากู่กนั
เป็นปกต ิไม่วา่จะเป็นกลุ่มแขกทีม่าร่วมงานนําบารากู่มาเอง กลุ่มวยัรุ่นนํามาเองเพื่อตัง้วง
สงัสรรคก์นัเอง หรอืเจา้ภาพจดัหาบารากู่ใหเ้พื่อรบัรองแขก  เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท้ ีย่งัไม่เคย
ลองบารากู่มโีอกาสไดล้องสบูมากทีสุ่ด  “เคยสบูครัง้แรกในงานแต่งงาน เราไปช่วยงานเขาตอน
กลางคนื กม็พีวกวยัรุ่นรุ่นพีน่ัง่จบักลุ่มดดูกนัแลว้เขาชวน กเ็ลยลองด ูผูใ้หญ่กเ็หน็แต่ผูใ้หญ่เขา
ไม่วา่อะไรเรือ่งบารากู”่   ผูใ้หข้อ้มลูอาย ุ18 ปี รายหนึ่งเล่า  
 
2. กลุ่มมุสลมิอาย ุ 19-22 ปี กาํลงัศกึษาระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี ในมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง 
จาํนวน 8 ราย     
 

กลุ่มอาย ุ19-22 ปี มพีฤตกิรรมสบูบารากู่ สบูประมาณอาทติยล์ะ 1-3 ครัง้ สบูบารากู่มา
เป็นเวลาประมาณ 5-6 ปีแลว้ การเริม่สบูคลา้ยกบักลุ่มอาย ุ 15-18 ปี คอืเริม่สบูเมื่ออยูช่ ัน้
ประถมศกึษาตอนปลาย และมธัยมศกึษาตอนตน้ มตีน้แบบในการสบู คอื บุคคลในบา้น เช่น 
บดิา พีช่าย  ลุง  ทีส่บูบารากู่        6 รายมพีฤตกิรรมการสบูบุหรี ่สบูบุหรีม่านานประมาณ 3-4 
ปี สบูบุหรีทุ่กวนั ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ม ี 1 รายเคยลองดื่มสุรา ไม่มพีฤตกิรรมเทีย่ว
กลางคนืหรอืเทีย่วสถานบนัเทงิ ไม่ใชส้ารเสพตดิประเภทอื่น 
 
ความเช่ือ/ทศันคติในการสบูบารากู่ 
 
 กลุ่มอาย ุ15 ปี เชื่อวา่ บารากู่ไม่อนัตราย เป็นยาสบูชนิดหนึ่งทีม่กีลิน่หอม เป็นยาสบูที่
ทาํมาจากผลไมแ้ท้ๆ  เป็นสมุนไพร ความเชื่อทีว่า่นี้มาจากการเล่าปากต่อปากในกลุ่มว ั ยรุ่นผูส้บู
ดว้ยกนัเอง รวมทัง้การเหน็รปูหน้ากล่องยาบารากู่ทีเ่ป็นรปูผลไม ้เช่น รปูแอปเปิ ล องุ่น รวมทัง้
การเชื่อวา่ตวัยาทีเ่หน็เป็นเสน้ยาเปียกในกล่อง เสน้ยามลีกัษณะเป็นสอีอกแดง มกีลิน่หอม มี
ลกัษณะเปียกเหนียวเหมอืนผสมน้ําเชื่อมนัน้ คอื ตวัยาทีบ่่งบอกไดว้่ า เป็ นเสน้ผลไมจ้รงิ คอื 
แอปเปิลทีห่ ัน่ออกมาเป็นชิน้ๆ  (ตามรปูหน้ากล่อง)  ลกัษณะของเสน้ยาบารากู่ส่งเสรมิความเชื่อ
ทีว่า่ บารากู่ทาํมาจากผลไมจ้รงิ เพราะมสีเีหมอืนแอปเปิล คือ สอีอกแดง กลิน่เป็นกลิน่แอปเปิล 
และมคีวามชุ่มชืน้ปนเหนียวแบบผลไมชุ้บน้ําเชื่อม  ทาํใหก้ลุ่มอายุ  15-18 เชื่ออยา่งจรงิจงัว่า 
เสน้ยาทีเ่หน็นัน้คอืผลแอปเปิลแทท้ีถู่กหัน่เป็นเสน้ๆและนําไปผสมตามกรรมวธิแีบบอาหรบั  
วยัรุ่นอาย ุ18 ปี รายหนึ่งเชื่อวา่ สิง่ทีส่บูคอืชิน้แอปเปิล ตามรปูโฆษณาหน้ากล่อง เล่าวา่ 
 

“ตวัเนื้อ (ยาบารากู่) นีม่นัคอืเปลอืกแอปเปิลจรงิๆนะ แบ บมนัเหน็เลยนะวา่มนัเป็น
เปลอืกแอปเปิลแต่เป็นเปลอืกแบบแกะๆมานะ สแีดงๆ ไม่แหง้นะ  เปียกๆ กล่องมนัก็



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 

 

 

ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่  4.2    

 

333 

333 

เป็นรปูแอปเปิลดว้ย หน้ากล่องมนัยงัไง เนื้อมนักแ็บบนัน้ กล่องรปูสม้ เนื้อมนักเ็ป็น
เปลอืกสม้ กล่องมนัสขีาว มรีปูแอปเปิลสแีดง เขยีนเป็นภาษาอาหรบั เราอ่านออกนะ” 

  
 นอกจากนี้ กลุ่มอาย ุ15 ปี มทีศันคตต่ิอการสบูบารากู่วา่เป็นการผ่อนคลายและเป็นการ
สงัสรรคส์นทนาในกลุ่มเพื่อนฝงูวยัเดยีวกนั บารากู่เป็นตวัเชื่อมความสมัพนัธใ์นกลุ่มและเป็น
ปจัจยัสรา้งความสนุกสนานและกจิกรรมกลุ่มเมื่อรวมกลุ่มกนั รวมทัง้เป็นทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด
สาํหรบัวยัรุ่นมุสลมิทีไ่ม่สามารถดื่มสุราหรอืไปเทีย่วสถานบนัเทงิได ้บารากู่จงึเปรยีบเสมอืนการ
ดื่มสุราในวงเพื่อนฝงูแบบวยัรุ่นไทยพุทธนัน่เอง  
 

“สาํหรบัเดก็มุสลมิ บารากู่กส็บูไดทุ้กโอกาส มนักเ็หมอืนกบัเดก็พุทธนัน่แหละทีเ่ขาจะ
กนิเหลา้เวลาจะสงัสรรคก์นักบัเพือ่น กนิเหลา้ สาํหรบัเดก็พุทธมนัคอืการสงัสรรค์
รวมกลุ่มกนั บารากู่สาํหรบัเดก็มุสลมิกเ็หมอืนกนั  เป็นการสงัสรรคร์วมกลุ่มกนั เพยีงแต่
วา่มนัไม่ไดเ้มาเหมอืนกนิเหลา้เท่านัน้เอง”   

 
วยัรุ่นชายอาย ุ 19 ปีรายหนึ่งอธบิาย ส่วนวยัรุ่นชายวยั 18 ปีอกีรายหนึ่งเล่าคลา้ยคลงึ

กนัวา่ การสบูบารากู่คอืการสงัสรรค ์“มนักค็อืการสงัสรรคก์นัน่ะ มนัไม่ผดิ ต่างประเทศเขากน็ิยม
กนั” 
 
 กลุ่มผูส้บูวยัรุ่นมทีศันคตวิา่ การสบูบารากู่ไม่ใช่สิง่ทีผ่ดิ ไม่ใช่พฤตกิรรมการเสพสารที่
เสพตดิ แต่เป็นพฤตกิรรมทีส่งัคมยอมรบั และเป็นประเพณีปฏบิตัทิีช่าวต่างประเทศทีเ่ป็นมุสลมิ
ในประเทศอื่นๆยอมรบัและประพฤตปิฏบิตั ิเหตุผลในขอ้นี้ จงึเป็นการสรา้งเหตุผลในกลุ่มผูส้บู
ดว้ยกนัเองวา่ การสบูบารากู่เป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิีถู่กตอ้งตามประเพณีในหลายๆประเทศ การ
สบูจงึไม่ใช่สิง่ทีผ่ดิ ไม่ใช่สิง่ทีไ่ม่ด ีเป็นเพยีงการสงัสรรคผ์่อนคลายในกลุ่มเพื่อนฝงูทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ
ความเดอืดรอ้นอนัใด ความคดิประเดน็นี้มาจากการเปรยีบเทยีบกบัการดื่มสุราของวยัรุ่นไทย
พุทธทีม่กัจะก่อความเดอืดรอ้นในหลายๆทาง ทาํใหก้ลุ่มวยัรุ่นมุสลมิคดิวา่ การสบูบารากู่ของ
ตนเองนัน้ดกีวา่ มปีระโยชน์กวา่การดื่มสุรา ไม่สรา้งความเดอืดรอ้นทัง้ต่อตวั ผูส้บูและสงัคม 
แตกต่างจากการดื่มสุรา และทีส่าํคญัคอื ไม่ผดิขอ้หา้มทางศาสนา  ซึง่เป็นสิง่ทีย่ดึถอืเพื่อปฏบิตัิ
ตาม ครศูาสนาหรอือหิม่ามในชุมชนของตนเองกไ็ม่ไดห้า้มเรื่องการสบูบารากู ่ ในขณะทีก่ารดื่ม
สุรานัน้ผดิอยา่งแน่นอน “การกนิเหลา้มนัผดิหลกัศาสนาแน่ๆ แต่สบูอนั นี้มนัไม่ผดิหลกัศาสนา 
ศาสนาไม่มขีอ้หา้มเรือ่งบารากู่ ในคมัภรีก์ไ็ม่ม”ี  ผูใ้หข้อ้มลูชายวยั 19 ปีอธบิาย  ส่วนผูใ้หข้อ้มลู
ชายวยั 16 ปีอกีรายหนึ่งใหค้าํอธบิายคลา้ยกนัวา่  
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“เป็นมุสลมิเขาหา้มเขา้ผบับาร ์หา้มกนิเหลา้ หา้มทานสุกร อนันี้มนัผดิหลกัศาสนาจรงิๆ 
ตามความเชือ่ของมุสลมิ บารากู่มนัไม่ผดิ ในคมัภรีก์ไ็ม่ไดบ้อกอะไรวา่บารากู่ผดิ ส่วน
อหิม่ามเขากเ็ฉยๆไม่ไดบ้อกวา่ผดิ จะสบูกไ็ดไ้ม่สบูกไ็ด ้มนัไม่ไดผ้ดิอะไร”  
 ในขณะเดยีวกนั การทีว่ยัรุ่นไทยพุทธสบูบารากู่ในสถานบนัเทงิผบับารน์ัน้ถอืวา่เป็นสิง่

ทีผ่ดิในทศันคตขิองวยัรุ่นมุสลมิ เหตุผลคอื สบูในสถานทีต่อ้งหา้ม การสบูของวยัรุ่นไทยพุทธ
เป็นการสบูแบบไม่บรสิุทธค์อื ไม่ใช่เพื่อการผ่อนคลายสงัสรรค ์แต่เพื่อเป็นยาเสพตดิ มกีารผสม
สารอื่นเพื่อหวงัผลทางดา้นเสพตดิ จงึเป็นสิง่ทีผ่ดิ วยัรุ่นวยั 19 ปีรายหนึ่ง และอกีสองรายวยั 18 
ปีอธบิายคลา้ยกนัวา่  
 

“เดก็พุทธไปดดูกนัในผบับารแ์ลว้มผีสมอยา่งอืน่ในบารากู ่ อยา่งนี้มนัผดิใน
สายตาของมุสลมิ มนัผดิ พวกอสิลามจะมาดดูกนัเปิดเผยแบบนัน้ไม่ได ้การดดู
แบบอสิลามคอืการดดูแบบธรรมดาๆ บารากู่ไม่ไดผ้ดิขอ้หา้มทางศาสนาดว้ย
ของอสิลาม ในคมัภรีก์ไ็ม่ไดพ้ดูถงึ กแ็ปลวา่มนั ทาํไดไ้ม่ผดิเหมอืนการกนิหม ู
และพวกอสิลามสบูแบบไม่ผสมไม่อะไร มนัเป็นผลไมจ้รงิๆมนัไม่ผดิแน่ ”ๆ 

 
“มนัไม่ผดิหลกัศาสนาเลย เพราะมนัเป็นผลไม ้ในคมัภรีก์ไ็ม่ไดพ้ดูถงึหรอืหา้ม 
อหิม่ามกไ็ม่ไดห้า้ม ถา้มาผสมอะไรๆแบบพวกทีส่บูกนัในผบับารน์ีผ่ดิหลกั
ศาสนาแน่ๆ แต่ของเราไม่ใช”่  
 
“อหิม่ามเขากไ็ม่ไดห้า้มเรือ่งบารากู่ แต่เขาหา้มเรือ่งการกนิเหลา้ เพราะมนั
ไม่ไดผ้ดิหลกัศาสนา ในคมัภรีบ์อกแค่หา้มกนิเหลา้ หา้มกนิหมู  เรือ่งการสบูบา
รากู่แลว้หลกัศาสนารบัได ้ไม่ผดิ” 

 
เหตผุลในการทดลองสบูบารากู่/สถานท่ีในการสบู/ราคาและแหล่งจ าหน่าย/การผสมสาร
อ่ืนในบารากู่ 
 
 กลุ่มอาย ุ15-19 ปี ทดลองสบูบารากู่ดว้ยเหตุผลทีค่ลา้ยคลงึกนั คอื ความคุน้เคยตัง้แต่
เดก็ การทีผู่ใ้หญ่ยนิยอมใหส้บู  เชื่อวา่ศาสนาไม่ไดม้ขีอ้หา้มชดัเจนเรื่องบารากู่ ไม่เหมอืนการ
ดื่มสุราหรอืการรบัประทานเนื้อหม ูทีม่ขีอ้หา้มชดัเจนวา่ทาํไม่ได ้เป็ นบาป  นอกจากนี้ การสบู
ครัง้แรก เกดิจากความอยากลองดว้ยตนเอง เมื่อพบวา่ มผีูส้บูบารากู่แลว้มกีลิ่ นหอม  และการที่
ผูใ้หญ่ไม่ไดห้า้มปราม 
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สถานทีส่บูของกลุ่มอาย ุ 15-19 ปี ส่วนใหญ่สบูทีบ่า้นตนเอง บา้นเพื่อนทีเ่ป็นมุสลมิ
ดว้ยกนั หรอืตามงานใ นชุมชนมุสลมิของตนเอง ไม่มี รายใดสบูนอกชุมชนหรอืสบูนอกบา้น
ตนเอง ไม่มรีายใดไปสบูตามรา้นสุราหรอืสถานบนัเทงิ เนื่องจากเขา้สถานบนัเทงิไม่ได ้ผดิตาม
หลกัศาสนา  การสบูบารากู่จงึจาํกดัอยูท่ ีก่ารสบูทีบ่า้นหรอืในงานเลีย้งของชุมชนเท่านัน้   การ
สบูบารากู่ในงานเลีย้งหรอืงานมงคลของชุมชนนัน้กระทาํโดยเปิดเผย ผูใ้หญ่หรอืวยัรุ่นรายใดจะ
มาสบูกไ็ด ้และส่วนใหญ่ ผูใ้หญ่จะไม่ไดห้า้มปรามวยัรุ่นในเรื่องการสบูบารากู่เท่าใดนกั เนื่อง
ดว้ยมทีศันคตวิา่ เป็นพฤตกิรรมชุมชนมากกวา่ นอกจากนี้ ในงานมงคลในแต่ละบา้น เจา้บา้น
หรอืเจา้ภาพมกัจะจดัหาบารากู่มาใหแ้ขกไดส้บูอยูแ่ลว้ ก ารสบูของกลุ่มวยัรุ่นจงึเป็นการไดร้บั
การยนิยอมจากสงัคมโดยปรยิาย ผูส้บูวยั 18 ปีรายหนึ่งอธบิาย 

 
“สบูในงานเลี้ยง งานแต่ง งานรืน่เรงิ แต่งานศพหรอืงานมะยดั เราไม่สบู ในงาน

เลี้ยง เจา้ภาพเขาจะหามาให้  บางทใีครมกีเ็อาเตามาแลว้มาแชร์ๆ กนั กแ็ลว้แต่
วา่เจา้ภาพจะหามาใหม้ากเท่าไหร่ ถา้หามาใหท้ัง้วนักส็บูทัง้วนั เขากน็ัง่สบูกนั
เป็นวงๆนัง่คุยกนั บางวงเขากม็ชีาหวาน (ชาใส่น้ําตาล) จบิระหวา่งสบู แต่วยัรุ่น
ไม่ค่อยหรอกเพราะมนัยุง่ยาก สบูอยา่งเดยีว อยา่งวงวยัรุ่นกแ็ชรก์นัเป็นสบิคน
เลย ซื้อยาแค่ 300 ดดูกนัเป็นสบิ”  

 
 ช่วงเวลาในการสบูนัน้ นิยมสบูในตอนกลางคนืมากกวา่ โดยเฉพาะในงานเลีย้งงานรื่น
เรงิต่างๆ ทีเ่จา้ภาพมบีารากู่ไวร้บัรองแขกหรอืแขกนํามาเอง การสบูจะเกดิขึน้ในงานช่วง
กลางคนื ซึง่เป็นช่วงรบัประทานอาหารและสงัสรรคห์ลงัช่วยงานเสรจ็แลว้ งานบุญหรอืงานรื่น
เรงิต่างๆ เช่น งานนิกะห ์มกัจะกนิ เวลา 2 วนั พธิกีรรมต่างๆจะกระทาํในช่วงกลางวนั ส่วน
กลางคนืเป็นงานเลีย้ง การสบูบารากู่จงึมกัเกดิขึน้ในช่วงกลางคนืมากกวา่ ส่วนการสบูทีบ่า้นนัน้ 
พบวา่ กลุ่มผูส้บูนิยมสบูตอนกลางคนืมากกวา่ เนื่องจากตอนกลางวนัอากาศรอ้น ไม่นิยมสบู 
และพบวา่ ในช่วงเดอืนรอมฏอนหรอืการถื อศลีอด มกีารสบูเพิม่ขึน้ และสบูเพิม่ขึน้ในช่วง
กลางคนืหลงัการทาํละหมาดเสรจ็สิน้ ซึง่การทาํละหมาดในช่วงเดอืนรอมฎอนหรอื “ตาละเวห”์ 
จะกนิเวลานานกวา่การละหมาดปกตคิอืตอ้งทาํการละหมาด 20 ครัง้ เสรจ็สิน้การทาํละหมาดใน
เวลาประมาณ 21.30 น. ซึง่พบวา่ กลุ่มผูส้บูบางรายสบูบารากู่หลงัจากทาํการละหมาดเสรจ็สิน้
เพื่อผ่อนคลาย  
 

การสบูนัน้สบูร่วมกบัเพื่อนและคนในครอบครวั  แหล่งจาํหน่ายบารากู่นัน้ สาํหรบัชุมชน
มุสลมินัน้ มคีวามแตกต่างจากแหล่งจาํหน่ายบารากู่หรอืการเขา้ถงึบารากู่ของผูส้บูไทยพุทธ 
กล่าวคอื มผีูนํ้าบารากู่ไปเร่ขายใหถ้งึในชุมชนทเีดยีว โดยจะมผีูนํ้าบารากู่ไปจาํหน่ายในงานออก
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รา้นและงานประเภทงานวดัแบบมุสลมิ ซึง่จะมกีารออกรา้นขายของแบบงานตลาดนดั งาน
ประเภทนี้จะเป็นการออกรา้นขายสนิคา้ต่างๆ ทีจ่ดัหลงังานฉลองโรงเรยีนศาสนาของแต่ละ
ชุมชนหรอืแต่ละโรงเรยีน และมชีื่อเรยีกต่างกนัไป ในหนึ่งปีจะมหี นึ่งครัง้ โดยจะจดัเวยีนกนัไป
ทุกโรงเรยีนในช่วงหลงัเดอืนถอืศลีอด คอื เดอืนตุลาคม โดยทัง้ชุมชนจะมาช่วยกนัจดังาน จดั
พืน้ที ่ช่วยกนัลงแรง และมาออกรา้นขายสนิคา้สาํหรบัมุสลมิ เช่น ผา้คลุมผมฮญิาป หมวกแบบ
มุสลมิ อาหารแบบมุสลมิ ฯลฯ จากการสาํรวจภาคสนามและการเขา้ร่วมแบบมี ส่วนร่วม พบวา่ 
งานลกัษณะดงักล่าวจะมลีกัษณะเฉพาะ คอื จดัปีละหนึ่งครัง้ ผูม้าเทีย่วงานคอื กลุ่มมุสลมิดว้ย
กนัเอง เกอืบทุกรายทีม่าจะแต่งกายแบบมุสลมิ ไม่มคีนนอกทีไ่ม่ใช่มุสลมิมาเทีย่วงาน ในงาน
ดงักล่าว ผูใ้หข้อ้มลูรายงานวา่ จะมพี่อคา้นําบารากู่มาขายในงาน ทัง้เตา และตวัยา  ตวัเตาทีม่า
ขายมรีาคาตัง้แต่หลกัพนัจนถงึหลกัหมื่น ขึน้อยูก่บัคุณภาพและวสัดุทีท่าํเตา ราคาของตวัยามี
ราคาตัง้แต่ 200-600 บาท ขายเป็นกล่อง ทัง้กล่องเลก็และกล่องใหญ่ กล่องเลก็สุดราคา 200 
บาท ซึง่กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มนี้เคยซือ้ประจาํในงานออกรา้นแบบนี้ รสทีช่อบซือ้คอืรสแอปเปิล รส
สม้ โดยดรูปูตามหน้ากล่อง ส่วนยีห่อ้ของยานัน้เป็นภาษาอาหรบั ซึง่อ่านไม่ออก  ผูใ้หข้อ้มลูอกี
รายหนึ่งบอกวา่ ตนเองเคยซือ้ไดใ้นราคาถูกทีสุ่ดคอื 110 บาท ส่วนแหล่งจาํหน่ายทีอ่ื่นนัน้มทีี่
ตลาดขวญั แถบปากเกรด็ แต่ไม่ไดว้างจาํหน่ายโจ่งแจง้แต่แ อบซ่อน ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ปซือ้ประจาํ 
ถงึจะทราบรา้น ผูใ้หข้อ้มลูหลายรายเล่าวา่ ตวัยาบารากู่นัน้จะมผีูล้กัลอบนําเขา้มาจากประเทศ
มาเลเซยี มาทางหาดใหญ่ในฐานะสนิคา้หนีภาษ ีและนํามากระจายหรอืเร่ขายในกรุงเทพผ่าน
หลายช่องทางทัง้ขายปลกีและขายส่ง ส่วนกลุ่มชุมชนมุสลมินัน้มกี ารเดนิทางไปทาํพธิทีาง
ศาสนาทีต่่างประเทศบ่อยครัง้ เช่น ไปอยีปิตเ์พื่อเรยีนศาสนา ไปแถบตะวนัออกกลางเพื่อเขา้
ร่วมพธิใีหญ่ ไปมาเลเซยีเพื่อเขา้ร่วมพธิหีรอืพบกลุ่มศาสนา เป็นตน้ ทาํใหม้บีางรายนํายาบารา
กู่จากต่างประเทศกลบัมาดว้ยหรอืมผีูฝ้ากซือ้บ่อยๆ ส่วนตวัเตานัน้ กลุ่ มนี้สามารถประดษิฐเ์ตา
ไดเ้องโดยไม่ตอ้งซือ้เตา โดยทาํมา จากขวดสุราหรอืขวดเบยีร ์แต่ทีน่ิยม ทีสุ่ดคอื ขวดสุรา
ประเภทบรัน่ดยี ีห่อ้ “รเีจxxx” เพราะมทีรงป้าน เหมาะกบัการสบู โดยจะนําขวดมาเจาะรแูละต่อ
สายยางออกมาสบู ทาํใหต้น้ทุนในการสบูนัน้ตํ่ามาก เนื่องจากทาํเตาเอง สบูร่ วมกนักบักลุ่ม
เพื่อน ซือ้ยาร่วมกนัโดยใชเ้งนิคนละประมาณไม่เกนิ 50 บาท สบูไดป้ระมาณ 3-4 วนั ต่อผูส้บู 
4-5 ราย แต่เตาแบบประดษิฐเ์องนัน้จะมอีายกุารใชง้านทีส่ ัน้ ใชไ้ดป้ระมาณ 4-5 ครัง้เท่านัน้กจ็ะ
รา้ว  ส่วนบุหรีช่รูสนัน้เคยเหน็ทุกราย เคยสบู รูจ้กัหลายยีห่อ้ เช่น กาแรม ซมัโปน่า  พบวา่บุหรี่
ชรูสจะมกีารนํามาเร่ขายตามตลาดนดัต่างๆ ทีพ่บคอื  ตลาดนดัเสือ้ผา้ทีต่ลาดสด “พนูxxx” 
ในช่วงวนัเสาร-์อาทติย ์ยา่นปทุมธานี โดยผูค้า้เสือ้ผา้วยัรุ่นจะนํามาแอบเร่ขายไปพรอ้มกบั
เสือ้ผา้ และทีห่น้าหา้งฟิวxxxx  ส่วนกญัชานัน้รูจ้กัแต่ไม่เคยลอง เคยเหน็มผีูนํ้ามาสบูทีห่ลงั
โรงเรยีน แต่ทุกรายบอกวา่ กลวักญัชาเพราะดเูป็นยาเสพตดิ จงึไม่คดิลอง แต่ทีส่บูบุหรี ่เพราะ
ไม่คดิวา่บุหรีเ่ป็นยาเสพตดิเหมอืนกญัชา   
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“เวลาจะสบูเรากม็เีนื้อ (ยาบารากู่) ไปซื้อกนัมา มเีตา บางทเีรากท็าํกนัเอง เวลา
ดดูกเ็อาโจ๋ (ถว้ยสบู) ใส่ เอาเนื้อใส่ เอาถ่านใส่ ถ่านทีเ่ราใชก้ถ่็านหุงขา้วนีแ่หละ 
หรอืไม่กถ่็านกะลามะพรา้วทีเ่ราเอามาเผา”  

 
ผูใ้หข้อ้มลูวยั 18 ปีรายหนึ่งอธบิายวธิกีารสบูของกลุ่มตนเอง อกีรายอธบิายการ

ประดษิฐเ์ตาดว้ยตนเองวา่  
 

“เตาเราทาํกนัเอง กห็าขวดสวยๆมาขวดแกว้พวกขวดเหลา้บรัน่ดี  แลว้ป ัน่จี ่
(เจาะขวด) ใชส้วา่นมอื 8 มลิค่อยๆป ัน่ตรงคอขวด ป ัน่ไปหมุนไป แต่ตอ้งใส่น้ําลงไปใน
ขวดก่อนกนัมนัแตก เจาะรไูดแ้ลว้กท็าํท่อ เราเอาท่อสแตนเลสมาทาํ กลงึเอาใหม้นังอ 
ส่วนสายสบู เรากเ็อาสายยางรดน้ําตน้ไมน้ีแ่หละเอาสายเลก็ๆทาํสาย ส่วนจุกดดูเราก็
เอาสแตนเลสมากลงึทาํ ถาดรองถ่านกห็าจานกระเบื้องเลก็ๆหรอืถาดธรรมดาเลก็ๆกไ็ด ้
ส่วนโจ๋  (ถว้ยสบู) จะทาํเองจากสแตนเลสกไ็ดห้รอืหาซื้อเอาเพราะมนัมขีายเป็นเซรามคิ 
ถา้ทาํเองอยา่งทีว่า่ กแ็ค่ไม่เกนิ 200 บาทเท่านัน้เอง” 

 
 ส่วนการซือ้ตวัยานัน้ เป็นการซือ้จากแหล่งขายส่งหรอืแหล่งพกัยาทีม่ ั กลกัลอบจาํหน่าย
ปลกีใหก้บัผูซ้ ือ้ปลกีทีรู่แ้หล่งและเป็นผูซ้ือ้ทีผู่ข้ายจดจาํไดแ้ละไม่ใช่คนแปลกหน้าหรอืขาจร 
แหล่งดงักล่าวมกัจะอยูใ่นเขตปรมิณฑล ผูใ้หข้อ้มลูอาย ุ 18 ปีรายหนึ่ง และวยัรุ่นอาย ุ 17 ปีอกี
รายหนึ่งใหข้อ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็การลกัลอบจาํหน่ายบารากู ่ ดงันี้ 
 

“เคยซื้อเนื้อ กล่องละ 300 บาท ซื้อตามรา้นคา้แต่ไม่ใช่รา้นคา้ทัว่ไป มนัเป็นบา้นคนที ่
เขาไปรบัมาขายอกีทหีนึง่ ตอ้งคนรูจ้กัถงึจะซื้อได ้รา้นมหีลายรา้น กระจายๆกนั ที ่ๆ มี
มุสลมิอยูเ่ยอะเขากม็ ี อยูแ่ถวเมอืงนนท ์แถวไทรน้อยกม็ี  ทีค่ลองเจ๊กตรงบางบวัทองกม็ ี
คลองหนึง่กม็ ีทีต่ลาดขวญักม็”ี  
“ซื้อยาแถวคลองหลวง ตรงโรงงานกษาปณ์   แถวๆมอกรxุxx (มหาวทิยาลยัแห่งหนึง่) 
มนัจะมรีา้นขายยาอยูต่รงแถวๆสุเหร่าในนัน้”   

 
ส่วนแหล่งซือ้ประจาํของกลุ่มมุสลมิ คอื จะมผีูข้ายจากขา้งนอกนําบารากู่มาขายในงาน

ประจาํปีของแต่ละโรงเรยีนศาสนาหรอืงานฉลองมสัยดิ ซึง่กลุ่มวยัรุ่นมกัจะรอซือ้จากผูข้ายใน
งานมากกวา่ และเชื่อวา่ไม่ผดิกฎหมาย  “เรากซ็ื้อในงาน มตีาํรวจเขากม็าดนูะแต่ไม่ไดว้า่อะไร 
มนัไม่ไดผ้ดิอะไร”  การทีบ่ารากู่จะผดิกฎหมายในทศันคตขิองกลุ่มมุสลมิคอืตอ้งผสมยาเสพตดิ 
ถงึจะเชื่อวา่คอืการผดิกฎหมาย 
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 ส่วนการผสมสารอื่นในการสบูนัน้ พบวา่ กลุ่มวยัรุ่นมุสลมิมพีฤตกิรรมการผสมสารอื่น
ลงไปในบารากู่ แต่ไม่นิยมผสมสารเสพตดิ เช่น กญัชา อยา่งกลุ่มวยัรุ่นไทยพุทธ เนื่องจากการ
ใชก้ญัชาและยาเสพตดินัน้ผดิขอ้หา้มทางศาสนาอยา่งรุนแรง กลุ่มวยัรุ่นมุสลมิจงึไม่นิยมการใช้
กญัชา แต่พบวา่มบีางรายทีแ่อบใส่ในบารากู ่ส่วนสารอื่นทีผ่สมในบารากู่ คอื สารของเหลวอยา่ง
อื่นทีเ่ชื่อวา่ช่วยแต่งกลิน่รสของบารากู่ได ้โดยจะใส่ในน้ําในหมอ้ดา้นล่างหรอืแทนทีน้ํ่าเปล่าดว้ย
ของเหลวอยา่งอื่น ทีเ่ป็นทีน่ิยมในกลุ่มวยัรุ่นมุสลมิคอื 1) มะนาว  โดยจะหัน่เป็นเสีย้วใส่ลงไปใน
น้ํา เชื่อวา่ทาํใหก้ลิน่รสบารากู่หอมขึน้ 2) ลกูอมยีห่อ้ฮอลล ์เน้นวา่ตอ้งเป็นลกูอมสขีาวรสมนิท์
เท่านัน้ โดยจะใส่ลกูอมในน้ํา  เชื่อวา่ ทาํใหก้ารสบูเมื่อเวลาอดัควนัเขา้ปากและลาํคอจะทาํให้
เกดิความเยน็ซ่าในลาํคอ 3) น้ําแขง็ ใส่ในน้ํา เชื่อวา่ จะใหผ้ลคลา้ยกบัลกูอมฮอลล ์ คอื ใหค้วาม
เยน็ลาํคอเวลาสบูควนั  4) น้ําอดัลมทีม่รีสหวาน เช่น ยีห่อ้แฟนตา้น้ําแดง น้ําเขยีว โดยใส่แทนที่
น้ําเปล่า เชื่อวา่ ช่วยชรูสหวานของตวัยาเพิม่ขึน้ และมกีลิน่หอมหวาน 5) น้ําอดัลมทีใ่หร้สซ่า 
เช่น ยีห่อ้โคก้ ใส่แทนทีน้ํ่าเปล่า เชื่อวา่ สรา้งความเยน็ซ่าในลาํคอเมือ่สบูควนั   
 

“เคยใส่มะนาว ฮอลล ์แฟนตา้ โคก้ น้ําเขยีวน้ําแดง เอาใหม้นัมกีลิน่น่ะ กลิน่มนัจะขึน้มา
กบัน้ําแลว้เยน็ทีค่อ อยา่งฮอลลม์นัจะเยน็คอ ถา้แฟนตา้มนัสบูแลว้จะไดก้ลิน่แฟนตา้ดว้ย 
แต่มนักไ็ม่ตกีนักบักลิน่บารากู่นะ มนัจะรวมๆกนัไป  ทีท่าํเพราะเหน็เขาทาํๆกนัมาตัง้
นานแลว้ แทนทีน้ํ่าธรรมดาๆ กลายเป็นของแปลกใหม่สาํหรบัเรา” 

 
ความรู้สึกในการสบูคร ัง้แรก 
 
 กลุม่อาย ุ 15 ปี เริม่สบูบารากู่เมื่ออยูช่ ัน้ประถมศกึษาตอนปลาย อายปุระมาณ 11-12 
ขวบ สบูมานานประมาณ 4-5 ปีแลว้  ระบุวา่ ความรูส้กึในการสบูครัง้แรกคอื ชอบความหอม
ของกลิน่บารากู่ “มนัหอมแบบผลไม ้หอมจนรูร้สเลย” แต่มอีาการขา้งเคยีงทางจติประสาททีเ่กดิ
เมื่อสบูครัง้แรกคอื อาการมนึศรีษะ เวยีน และมอีาการเมา  แต่เมื่อสบูครัง้ต่อๆมา จะไม่มอีาการ
ทางจติประสาทเกดิขึน้อกี และไม่พบวา่มอีาการอื่นใดอกี นอกจากอาการไม่หวิอาหารและไม่
กระหายน้ํา แต่รู้สกึสบายมากกวา่ “สบูบารากู่แลว้มนัตวัเบา สบาย ”  ผูใ้หข้อ้มลูรายหนึ่งเล่า  ม ี
2 รายทีม่อีาการทางกายหลงัการสบูบารากู่คอื คอแหง้   ผูท้ีส่บูบุหรีใ่นกลุ่มนีม้อีาการตดิบุหรีส่งู 
คอื ตอ้งหาบุหรีส่บูก่อนเขา้เรยีนในตอนเชา้ และหลงัเลกิเรยีน และสบูมานานประมาณ 3-4 ปี
แลว้ แต่สบูบารากู่เป็นก่อนการสบูบุหรี ่และพบวา่ คนในครอบครวัมพีฤตกิรรมสบูบารากู่มาก่อน
ดว้ยเช่นกนั โดยจะเป็นคนในครอบครวัเพศชายทีส่บูบารากู่ 
 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 

 

 

ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่  4.2    

 

339 

339 

 
ปัจจยัในการกระตุ้นในสบูบารากู่ 
 
 สาํหรบักลุ่มอาย ุ15-19 ปี ปจัจยัในการกระตุน้ใหส้บูคอื การเขา้ถงึบารากู่ทีง่่าย เพราะมี
ทุกบา้น รวมทัง้การไดพ้บเหน็การสบูอยูบ่่อยๆ ตามงานในชุมชน บา้นเพื่อน รวมทัง้การทีผู่ใ้หญ่
ยนิยอม ลว้นเป็นปจัจยัทีก่ระตุน้ใหส้บูทุกครัง้ทีม่โีอกาส  “เขาดดูกนัทัง้ซอยแหละ ดดูกนัหน้า
บา้นตวัเองเลย ไม่ไดปิ้ดบงัอะไร ”  วยัรุ่นอาย ุ16 ปีรายหนึ่งอธบิาย พบวา่ มแีต่เพศชายเท่านัน้ 
ทัง้ผูใ้หญ่และวยัรุ่นทีส่บูบารากู่ มเีพศหญงิน้อยรายมากทีส่บู เนื่องจากผูห้ญงิมุสลมิมขีอ้ปฏบิตัทิี่
เคร่งครดัมาก ส่วนการหา้มสบูจากกลุ่มผูใ้หญ่นัน้ พบวา่ ไม่มกีารหา้มจรงิจงั เพราะกลุ่มผูใ้หญ่ก็
มพีฤตกิรรมการสบูของตนเอง และการสบูเป็นพฤตกิรรมทีย่อมรบัไดใ้นสงัคมมุสลมิ มคีวามโน้ม
เอยีงในการยอมรบัวา่การสบูบารากู่เป็นเสมอืนส่วนหนึ่งของวฒันธรรมมุสลมิ และเป็นเพยีงการ
ผ่อนคลายสงัสรรคม์ากกวา่ 
 

“พ่อแม่ไม่หา้ม ไม่วา่อะไร พ่อแม่ยงับอกเลยวา่เวลาดดูไม่ใหด้ดูในทีล่บัใหด้ดูในทีแ่จง้
แบบเปิดเผยไปเลย เรากด็ดูหน้าบา้นเลยกบัเพือ่นๆในหมู่บา้น”  
“ทีบ่า้นพ่อแม่กไ็ม่ไดห้า้มอะไร มผีูใ้หญ่บางคนกห็า้มแต่เขาหา้มเดก็ๆมากกวา่ ผูใ้หญ่

บางคนกห็า้มบอกวา่อยา่ดดูหนกัแค่นัน้ แต่หา้มไม่ใหส้บูเลยไม่ม ีเพราะทุกคนเขาสบู
กนั”   
“ผูใ้หญ่เขากส็บู คนแก่ๆ พ่อเรากส็บู”  

 “มนัเป็นเรือ่งปกตขิองมุสลมิมากกวา่ เพราะเป็นการคุยกนัแลว้กเ็ป็นวฒันธรรมดว้ย ”  
“พ่อแม่กห็า้มเหมอืนกนั แต่ไม่ไดย้ดึเอาเตาไป แค่เตอืน”   

 
ส่วนการหา้มจรงิจงันัน้เป็นกรณีการหา้มสบูบุหรีม่ากกวา่บารากู่ ทาํใหก้ลุ่มอาย ุ 15-19 

ปี มพีฤตกิรรมแอบสบูบุหรีท่ ีโ่รงเรยีน ไม่สบูทีบ่า้น แต่สบูบารากู่อย่ างเปิดเผยทีบ่า้นได ้ ในช่วง
เทศกาลนัน้ พบวา่ มโีอกาสในการสบูสงูมากขึน้ เนื่องจากเจา้ภาพงานจดัหาบารากู่มาให ้มกีลุ่ม
ผูส้บูทีนํ่าเตามาเอง ภาพการตัง้วงสบูของผูอ้ื่นมสี่วนกระตุน้ความอยากทดลองสบู  

 
“ปกตสิบูในงานเทศกาล พวกงานบุญ งานฉลอง งานแต่งงาน แต่งานศาสนาในมสั ยดิจะ
ไม่มสีบู ส่วนตามงานบุญนี ่เจา้ภาพหรอืบา้นงานเขาจะหามาไวใ้หแ้บบรบัรองแขก  
แลว้แต่วา่เจา้ภาพจะลงทุนกีเ่ตา บางทกีเ็ตาเดยีวสองเตา มยีามน้ํีาชาวางไวใ้ห ้แขกทีม่า
ในงานใครจะสบูกไ็ปสบู ส่วนใหญ่จะเป็นงานบุญถงึจะม ีงานศพไม่มี  แขกบางคนทีม่า
ร่วมงานเขามเีตาเขากเ็อามาตัง้วงกนั”  
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“พวกงานบุญ งานฉลองจะมีใหส้บูเป็นปกต ิเจา้ภาพเขาจะมวีางไวใ้หแ้ขก บางคนทีบ่า้น
มเีขากเ็อามาแชรก์นั พวกวยัรุ่นทีม่กีเ็อามาตัง้วงกนัเอง ทีเ่คยเหน็เจา้ภาพบา้นนึงตัง้เตา
ใหม้ากสุดก ็5-6 เตา วงละ 5-6 คน” 

  
ทศันคติปัจจบุนัท่ีมีต่อบารากู่ 
 
 กลุ่มอาย ุ15 ปี คดิวา่ บารากู่ไม่เสพตดิ  หอม ดกีวา่บุหรี ่มโีทษน้อยกวา่บุหรี่  ไม่ใช่ยา
เสพตดิ ไม่มโีทษอนัใด ไม่อนัตราย เพราะเป็นผลไมแ้ท ้  “มนัทาํมาจากผลไม”้ ผูใ้หข้อ้มลูเพศ
ชายรายหนึ่งเล่า   “มนัไม่ใช่ยาเสพตดิ มนัเป็นผลไม ้ผลไมอ้ะไรน่ะเหรอ กพ็วกแอปเปิ ล กลว้ย
หอม บลเูบอรี”่   อกีรายอธบิายความเชื่อตนเอง วยัรุ่นวยั 18 ปีอกีรายอธบิายวา่ “บารากู่มนัหอม 
ดกีวา่บุหรี ่หอมกวา่ดว้ย และดกีวา่พวกบุหรีผ่ลไม ้อนันัน้มนัตอ้งเลยีปากแลว้ถงึจะหวาน แต่บา
รากู่มนัดกีวา่ ควนัมนักเ็ยอะกวา่ นัง่คุยกนัไปดดูกนัไป ”  และทัง้กลุ่มเชื่อวา่ ทาํมาจากผลไม้
จรงิๆ ไม่ใช่ยาสบูแบบบุหรี ่ 
 

“มนัเป็นผลไมจ้รงิๆ เพราะเหน็มนัเป็นเปลอืกๆเสน้ๆมาเลย อยา่งเขาบอกวา่มนัเป็นสม้ 
กจ็ะเป็นเปลอืกสม้มาแบบชิ้นเลก็ๆ แบบชื้นๆ แต่พอเราดดูมนัจะแหง้ๆ”   

 
ผูใ้หข้อ้มลูอาย ุ 18 ปีรายหนึ่งอธบิายทีม่าของความเชื่อทีเ่ชื่อวา่เสน้ยาเปียกในกล่องคือ

ผลไมห้ ัน่เป็นเสน้ๆ ส่วนอกีรายเชื่อคลา้ยกนัวา่ “เนื้อมนัเป็นเปลอืกแอปเปิลจรงิๆ แบบสแีดงๆ 
เป็นชิ้นๆ”    อกีรายวยั 16 ปีอธบิายวา่ “บารากู่มนัไม่มพีษินะ มนัธรรมดามากๆเพราะมนัเป็น
แบบเอาเนื้อแอปเปิลมาสบัๆ”  อกีรายวยั 17 และ 18 ปีอธบิายคลา้ยกนัวา่ “มนัเป็นผลไม ้
เปลอืกผลไมค้อืแอปเปิล” 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการสบูบุหรีทุ่กรายพบวา่สบูบารากู่แลว้มคีวามรูส้กึเบาสบาย
มากกวา่สบูบุหรี ่ บารากู่ไม่ใช่บุหรีแ่ละไม่เหมอืนบุหรีต่รงทีไ่ม่มพีษิภยัเหมอืนบุหรี ่ วยัรุ่นชาย
อาย ุ18 รายหนึ่งเล่าวา่  

 
“สบูบุหรีแ่ลว้มนัแน่นกวา่ สบูกรองทพิยอ์ยู ่สบูมาตัง้แต่มอหนึง่แลว้  ซื้อแบบรา้นแบ่ง

ขาย 3 มวน 10 บาท ดดูดว้ยความอยากลองเพราะเหน็คนอืน่ดดู  คดิวา่มนัเท่ แต่วา่ดดู
บารากู่มาตัง้แต่ปอหา้ เทยีบกนัแลว้ บารากู่ดกีวา่ มนัหอม  ไม่แน่นไม่แสบคอเท่าบุหรี ่
แต่กค็ดิจะเลกิบุหรีน่ะ แต่ยงัทาํไม่ได ้เคยลองแลว้เลกิ แลว้กม็าลองอกีกต็ดิอกี”    



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 

 

 

ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่  4.2    

 

341 

341 

ส่วนผูใ้หข้อ้มลูชายวยั 18 ปีอกีรายหนึ่งเล่าวา่ ชอบบารากู่มากกวา่ เพราะ “ดดูทัง้บุหรี ่
และบารากู่  รูว้า่ดดูบุหรีม่นัไม่ด ีชอบบารากู่มากกวา่บุหรีเ่พราะมนัเบากวา่และหอมกวา่ ไม่ตอ้ง
แอบสบูเหมอืนบุหรี”่  วยัรุ่นชายวยั 16 ปีรายหนึ่งบอกว่า ชอบบารากู่มากกวา่บุหรี ่เพราะหอม
กวา่ และมกีลิน่รสใหเ้ลอืกหลากหลาย สบูไดห้ลายทีม่ากกวา่ เช่น ทีบ่า้น ทีง่านฉลอง ในขณะที่
สบูบุหรีท่ ีบ่า้นไม่ได ้ 

 
“ชอบบารากู่เพราะมนัหอมกวา่ มหีลายรส มกีลิน่เยอะกวา่บุหรี ่นัง่คุยกนัดดูบา
รากู่ไปมนัคุยกนัสนุกดเีวลามงีาน ดกีวา่บุหรีอ่กี” 
 “บารากู่ดกีวา่ ดกีวา่บุหรี ่บุหรีม่นัมแีต่สาร บารากู่มนัเป็นผลไม”้     
”ดดูบุหรีแ่ลว้ตืน่มาคอแหง้ แต่บารากู่ไม่แหง้”  

 
อกีเหตุผลหนึ่งทีก่ลุ่มอาย ุ 15 คดิวา่ บารากู่ไม่เสพตดิ เพราะตนเองไม่รูส้กึอยากสบู

มากๆเหมอืนอยากสบูบุหรีทุ่กวนั  
 

“มนัไม่ตดิหรอก คอืถา้มนัตดิมนัตอ้งดดูทุกวนัใช่ไหม แต่เราไม่ไดด้ดูทุกวนั  เรา
ไม่ตดิ แต่บุหรีด่ดูไปเดอืนนึงมนักต็ดิแลว้ เลกิกย็ากดว้ย แต่บารากู่มนัไม่ตดิ ไม่
สบูวนันี้กไ็ม่เป็นไร แต่เราสบูบารากู่มากกวา่บุหรีอ่ยูแ่ลว้”  

 
กลุ่มวยัรุ่นกลุ่มนี้คดิวา่ บุหรีเ่สพตดิเพราะตนเองมี อาการอยากสบูตลอดเวลา ส่วนบารา

กู่ไม่เสพตดิเพราะไม่ไดม้อีาการอยากสบูบารากู่ตลอดเวลา “บารากู่มนัไม่เสพตดิหรอก ดดูทุกวนั
ยงัไม่เหน็ตดิเลย เพราะวา่มนัเป็นผลไมด้ว้ย ”  ส่วนความเชื่ออกีประการหนึ่งคอื เชื่อวา่สบูบารา
กู่แลว้ดเีพราะจะหลบัสบาย “สบูแลว้มนัเพลนิ นอนเพลนินะเพราะสบูแลว้มนัหลบัสบาย”  

 
 ส่วนความเชื่อเรื่องลา้งพษินัน้ กลุ่มวยัรุ่นมุสลมิไม่ทราบไม่มคีวามรูเ้รื่องการลา้งพษิ แต่

คดิวา่การสบูผ่านน้ํา น้ําน่าจะกรองพษิออกไปได ้แต่เชื่อวา่ บารากู่ไม่มพีษิมากกวา่ ส่วนความ
เชื่อเรื่องความเสีย่งต่อการเป็นมะเรง็ปอดนัน้ ส่วนให ญ่เชื่อวา่ อาจมคีวามเสีย่งได ้แต่ไม่มคีวาม
กลวั เนื่องจากเชื่อวา่ตนเองไม่ไดต้ดิบารากู่มากจนตอ้งสบูทุกวนั หากสบูทุกวนั อาจเป็นมะเรง็
ปอดได ้ ส่วนการเลกิสบูนัน้ กลุ่มมุสลมิคดิวา่ ถ้าอหิม่ามหรอืครศูาสนาออกมาบอกวา่หา้มสบู ก็
อาจจะไม่สบู เพราะตอ้งเชื่อฟงัอหิม่าม เพราะเป็นผูนํ้าทางศาสนาและความเชื่อ “ถา้อหิม่ามบอก 
จะเลกิสบู เราตอ้งเชือ่อหิม่าม เพราะเป็นผูนํ้า ”  แต่กลุ่มวยัรุ่นพบวา่ ณ ปจัจุบนั อหิม่ามไม่ได้
ระบุวา่ การสบูบารากู่เป็นสิง่ทีผ่ดิ   
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“บารากู่ไม่ผดิเพราะไม่มใีนขอ้หา้มทางศาสนา ในคมัภรีก์ไ็ม่ไดพ้ดูถงึ กไ็ม่ถอืว่ า
ผดิ อหิม่ามไม่หา้ม กส็บูได ้ไม่ผดิหลกัศาสนาแน่ๆ และมนัเป็นผลไม ้มนัไม่ผดิ 
สบูแบบพวกมุสลมิมนัไม่ผดิหรอกเพราะเราสบูเป็นผลไมไ้ม่ไดผ้สมยาอะไร ถา้
เอาไปสบูแบบพวกพุทธทีส่บูในผบับารส์ผิดิ ถา้ผสมยานีส่ผิดิเลย”   

 
 สรุปวา่ การสบูบารากู่ของกลุ่มวยัรุ่นมุสลมินัน้มคีว ามเสีย่งสงูกวา่กลุ่มวยัรุ่นไทยพุทธ 
เนื่องจากมกีารเขา้ถงึทีง่่ายกวา่ มแีหล่งจาํหน่ายทีใ่กลต้วั ราคาถูก สงัคมและสิง่แวดลอ้มใกลต้วั
มคีวามเอือ้อาํนวย คอื ผูป้กครองยนิยอมอนุญาต  สงัคมยนิยอมไม่ตัง้ขอ้รงัเกยีจ กลุ่มเพื่อนและ
คนใกลต้วัในชุมชนมพีฤตกิรรมสบูดว้ยกนั ผูใ้ห ญ่ในชุมชนกม็พีฤตกิรรมสบูบารากู ่ มโีอกาส
เปิดเผยทีจ่ะสบู รวมทัง้ความเชื่อทีว่า่ บารากู่ทาํจากผลไม ้ปจัจยัเหล่านี้ก่อใหเ้กดิความเสีย่งและ
การแพร่กระจายของบารากู่ในวงกวา้งยิง่ขึน้ในกลุ่มวยัรุ่นมุสลมิ 
 
ข้อสรปุ  กลุ่มมุสลมิมคีวามเสีย่งต่อการเสพตดิบารากู่ เนื่องจาก ปจัจยัดงัต่อไปนี้ 1) เริม่ทดลอง
สบูเมื่ออายยุงัน้อย คอื วยัประถมศกึษา 2) มคีวามเชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่ คอื เชื่อวา่เป็นผลไม ้
เป็นสมุนไพร 3) มคีวามเชื่อทีผ่ดิทางศาสนาเกีย่วกบับารากู่ คอื เชื่อวา่ ไม่ผดิหลกัศาสนา 
สามารถสบูได ้4) บดิามารดาไม่หา้มปราม ทาํให้ผูส้บูวยัรุ่นเขา้ใจผดิวา่ การสบูบารากู่เป็นสิง่ไม่
ผดิ บดิามารดาถงึอนุญาตหรอืไม่หา้ม 5) อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการสบู เช่น เหน็ผูใ้หญ่
สบู มกีารตัง้วงสบูตามงาน มสีนิคา้บารากู่เขา้มาขายถงึบา้น ฯลฯ 6) มเีวลาวา่งในช่วงถอืศลีอด 
ทาํใหห้นัไปสบูบารากู่  7) คดิวา่ดกีวา่บุหรี ่ และ 8) ไม่มขีอ้มลูดา้นลบเกีย่วกบับารากู่ เพราะอยู่
ในสภาพแวดลอ้มทีทุ่กคนสบูบารากู ่ซึง่นบัวา่ กลุ่มนี้มคีวามเสีย่งสงูกวา่กลุ่มอื่นๆ 
 
ข้อสรปุจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ 

 
จากการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ มขีอ้สรุป 5 ขอ้ ดงันี้ 
 
1 แบบแผนการสบู 
2 ปจัจยัเสีย่งในกลุ่มผูห้ญงิ 
3 ปจัจยัเสีย่งในกลุ่มผูช้าย 
4 ปจัจยัเสีย่งในกลุ่มมุสลมิ 
5 ปจัจยัสนบัสนุนการปฏเิสธการสบูของผูไ้ม่สบู 
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1 แบบแผนการสูบ 
 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาพฤตกิรรมการสบูบารากู่ของผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมด จงึทาํการแยกแบบ
แผนการสบูบารากู่ (smoking pattern) ของกลุ่มเป้าหมายออกไดเ้ป็น 4 แบบแผน คอื  
 

1) สบูหนกัหรอืสบูประจาํ  
2) สบูเป็นครัง้คราว  
3) เริม่ระยะทดลองสบู/อยากทดลองสบู  
4) ทดลองสบูแลว้เลกิ 

 
 กลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูทีสุ่ดคอื กลุ่มสบูหนกัหรอืสบูประจาํ ซึง่เป็นกลุ่มวยัตัง้แต่ 18 ปีขึน้
ไป หรอืวยัอุดมศกึษา ซึง่พบวา่ กลุ่มสบูหนกั /สบูประจาํ ไม่มแีนวโน้มเลกิสบู ไม่มคีวามคดิหรอื
ความพรอ้มทีจ่ะเลกิ แต่มพีฤตกิรรมเสพตดิ มตีวัชีว้ดัคอื การแสวงหาสถานทีส่บูทีต่นเองพอใจ
มากทีสุ่ด และการแสวงหาอุปกรณ์ส่วนตวัใหค้รบชุด เพื่อทีจ่ะสามารถสบูไดต้ามตอ้งการ ตาม
เวลาทีต่อ้งการ กลุ่มสบูหนกั /สบูประจาํ พบวา่ มปีระวตัขิองการเป็นผูส้บูบุหรีม่าก่อน และการ
สบูบุหรีเ่ป็นปจัจยัเอือ้ใหเ้กดิการสบูบารากู่ตามมา  
 
 กลุ่มทีม่คีวามเสีย่งเช่นกนัคอื กลุ่มอยากทดลองสบู ซึง่เป็นกลุ่มวยัรุ่นอายรุะหวา่ง 15-
18 ปี หรอืระดบัมธัยมปลาย มคีวามพรอ้มทีจ่ะทดลอ ง มคีวามเชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่ มขีอ้มลู
ดา้นลบเกีย่วกบับารากู่น้อยมาก  ซึง่เมื่อกลุ่มนี้เขา้สู่วยัอุดมศกึษาชัน้ปีที ่ 1 หรอือาย ุ 19 ปี จะ
แสดงความพรอ้มและมโีอกาสในการลองมากขึน้เมื่อเขา้วยัอุดมศกึษา เนื่องจากสภาพแวดลอ้ม
ของตนเองเปลีย่นไป  
 
2 ปัจจยัเส่ียงในกลุ่มผูห้ญิง 
 
 กลุ่มหญงิสบูบารากู่ แบ่งเป็น 
 
 1 กลุ่มหญงิสบูหนกั/สบูประจาํ 
 2 กลุ่มสบูเป็นครัง้คราว  
 3 กลุ่มเคยทดลอง 
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 กลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูทีสุ่ดคอื กลุ่มหญงิสบูหนกั /สบูประจาํ ปจัจยัเสีย่งในกลุ่มหญงิสบู
หนกั/สบูประจาํ คอื 1) ความเชื่อผดิเกีย่วกบับารากู่  2) การเป็นผูส้บูบุหรีม่าก่อนแลว้ 3) การมี
พฤตกิรรมเทีย่วกลางคนื 4) การไปเทีย่วรา้นสุรา สถานบนัเทงิทีม่บีรกิารบารากู่  5) การมเีพื่อน
ทีเ่ป็นนกัเทีย่วและนกัสบู   จากการศกึษา พบวา่ กลุ่มสบูเป็นครัง้คราวและกลุ่มเคยทดลองนัน้ 
มแีนวโน้มตํ่าในการกลายเป็นผูส้บูหนกั และมกัจะไม่สบูต่อไปหลงัจากไดท้ดลองแลว้ เนื่องจาก
กลุ่มนี้ไม่เป็นผูส้บูบุหรีม่าก่อน และมกีารเทีย่วกลางคนืน้อยกวา่กลุ่มสบูหนกั แต่ทดลองสบู เพื่อ
สนองความอยากรูอ้ยากเหน็ เมื่อทดลองแลว้ เลกิสบูหรอืไม่สบูต่อเนื่อง เพราะ 1) ไม่ชอบ ไม่ชนิ
กบัควนั เพราะไม่สบูบุหรีม่าก่อนแลว้ ทาํใหไ้ม่ชนิกบัการสบู 2) ไม่เทีย่วกลางคนืบ่อย  3) กลุ่ม
เพื่อนทีค่บไม่สบูบารากู่  
 
 ความเชื่อผดิเกีย่วกบับารากู่ในกลุ่มผูห้ญงินัน้เกีย่วขอ้งกบัเพศสภาพ (gender) คอื 1) มี
ความเชื่อเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของหญงิสบูบุหรีว่า่เป็นหญงิกรา้นโลก แต่การสบูบารากู่ดดูีกวา่ ดู
มภีาพลกัษณ์ทีส่ะอาดกวา่ นุ่มนวลกวา่ ทาํใหก้ลุ่มผูห้ญงิสรุปวา่ บารากู่มคีวามเหมาะสมกบัเพศ
หญงิมากกวา่  2) กลุ่มผูส้บูหญงิถูกดงึดดูดว้ยรสชาตทิีห่วาน กลิน่หอม และความมกีลิน่ผลไม้
ของบารากู่มากกวา่ผูส้บูเพศชาย  3) มคีวามเชื่อทีผ่ดิดา้นเสน่หท์างเพศ (sex appeal) วา่ การ
สบูบารากู่สรา้งเสน่หท์างเพศใหผู้ห้ญงิได ้ผูช้ายจะสนใจหญงิทีส่บูบารากู่  4) กลุ่มผูส้บูหญงิถูก
ดงึดดูดว้ยความสวยงามของอุปกรณ์สบู ทาํใหรู้ส้กึวา่ ดกีวา่บุหรี ่ทีอุ่ปกรณ์ไม่ม ีไม่สวยงาม 
กลิน่เหมน็ สงัคมรงัเกยีจ ซองบรรจุภณัฑไ์ม่สวยงาม แต่บารากู่นัน้ต รงกนัขา้ม อุปกรณ์สวยงาม 
กลิน่หอม สงัคมไม่ตัง้ขอ้รงัเกยีจเพราะความหอม บรรจุภณัฑส์วยงาม มรีปูผลไม ้ 5) มคีวาม
เชื่อผดิเกีย่วกบับารากู่วา่เป็นของแพง ผูส้ ัง่บารากู่มาสบูจะมภีาพเป็นคนรวย ทนัสมยั เก๋ 6) มี
ความเชื่อผดิเกีย่วกบัความกงัวลเรื่องรปูร่าง คอื เชื่อวา่ สู บบารากู่แลว้จะทาํใหผ้อม ไม่หวิ
อาหาร  7) มคีวามเชื่อผดิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์วา่ บารากู่คอืผลไม ้เป็นยา  เป็นสมุนไพร  ไม่เสพ
ตดิ ไม่มอีนัตราย และ 8) เชื่อวา่ สบูแลว้สดชื่น  
 
 กลุ่มหญงิสบูหนกัไม่แสดงแนวโน้มทีจ่ะเลกิ เนื่องจากมคีวามเชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่
หลายประเดน็ และมขีอ้มลูดา้นลบเกีย่วกบับารากู่น้อยมาก  
 
3 ปัจจยัเส่ียงในกลุ่มผูช้าย 
 
 กลุ่มชายสบูบารากู่ แบ่งเป็น 
 

1 กลุ่มชายสบูหนกั/สบูประจาํ 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

 

 

 

ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ บทที่  4.2    

 

345 

345 

 2 กลุ่มสบูเป็นครัง้คราว  
 3 กลุ่มเคยทดลอง 
 

 

 กลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูทีสุ่ด คอื กลุ่มสบูหนกั/สบูประจาํ  ปจัจยัเสีย่งในกลุม่ชายสบูหนกั
นัน้ต่างจากปจัจยัเสีย่งในกลุ่มหญงิสบูหนกับางประการ ดงันี้  1) การดื่มสุรา ชายสบูหนกั นิยม
การสบูบารากู่เพื่อเสรมิกจิกรรมการดื่มสุรา 2) การเป็นผูส้บูบุหรีม่าก่อนแลว้ 3) การเป็นผูเ้สพ
สารเสพตดิอื่นๆมาก่อนแลว้ 4) การมพีฤตกิรรมเทีย่วกลางคนื ไปรา้นสุรา/สถานบนัเทงิบ่อย 
และ 5) มคีวามเชื่อผดิเกีย่วกบับารากู่ 
 
 การสบูบารากู่ในกลุ่มผูช้ายกลายเป็นกจิกรรมเพื่อเสรมิการดื่มสุราในกลุ่มเพื่อนหรอืเมื่อ
ดื่มในรา้นสุรา เนื่องจาก กลุ่มชายสบูหนกั เชื่อวา่ บารากู่ไปกนัไดก้บัสุราและเสรมิฤทธิส์ุราให้
การดื่มสุราออกรสชาตมิากขึน้ เพิม่ความสนุกสนานในการดื่มมากขึน้  และเป็นกจิกรรมสนัทนา
การอกีอยา่งหนึ่งระหวา่งดื่ม ซึง่ไม่พบปจัจยัเสีย่งนี้ในกลุ่มหญงิสบูหนกั ส่วนปจัจยัเสีย่งดา้นการ
เป็นผูส้บูบุหรีม่าก่อนแลว้นัน้ พบวา่เป็นปจัจยัเสีย่งเหมอืนกนัทัง้ในกลุ่มชายและหญงิสบูหนกั 
 
 ความเชื่อผดิเกีย่วกบับารากู่ในกลุ่มผูช้ายนัน้ พบวา่ มน้ีอยกวา่ในกลุ่มผูห้ญงิ คอื 1) 
เชื่อวา่บารากู่เป็นสมุนไพร เป็นยา เป็นผลไม ้เช่นเดยีวกบักลุ่มผูห้ญงิ 2) เชื่อวา่ ดกีวา่บุหรี ่
เช่นเดยีวกบักลุ่มผูห้ญงิ 3) เชื่อวา่ ไม่เสพตดิ ไม่อนัตราย เช่นเดยีวกบักลุ่มผูห้ญงิ 4) เชื่อวา่ 
การสบูบารากู่เป็นวฒันธรรมอนิเดยีทีเ่ก่าแก่ ไม่อนัตราย แต่เป็นประเพณีนิยม มคีวามทนัสมยั
ตามกระแส เป็นสิง่ทีต่่างชาตนิิยม ไม่ใช่เรื่องเสยีหาย แต่มคีวามแตกต่างตรงที ่กลุ่มชายมี
พฤตกิรรมการใชส้ารเสพตดิอื่นๆมากกวา่กลุ่มหญงิ ทาํใหก้ลุ่มผูช้ายมกีารเปรยีบเทยีบ สารเสพ
ตดิทีต่นเองเคยใชก้บับารากู่ และพบวา่ บารากู่ดกีวา่  club drug ทุกประเภท เพราะมี
ผลขา้งเคยีงน้อยทีสุ่ด 
 
 ส่วนกลุ่มสบูเป็นครัง้คราวและกลุ่มทดลองสบูนัน้ พบวา่ มแีนวโน้มตํ่าเช่นเดยีวกบักลุ่ม
ผูห้ญงิในการกลายเป็นผูส้บูหนกั เนื่องจากปจัจยัเดยีวกนัคอื การไม่เป็นผูส้บูบุหรีม่าก่อน ทาํให้
ไม่ชนิกบัการสบู ยกเวน้กลุ่มวยัรุ่นชายอายรุะหวา่ง 15-18 ปี หรอืวยัมธัยมปลาย ทีแ่สดงความ
พรอ้มและมแีนวโน้มทีจ่ะทดลองสงู มคีวามเชื่อเพื่อน ตามเพื่อน มทีศันคตบิวกต่อบารากู่มาก
ทีสุ่ด และมคีวามเชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่มากทีสุ่ด ซึง่เป็นกลุ่มวยัทีม่คีวามเสีย่งสงูทีสุ่ด 
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4 ปัจจยัเส่ียงในกลุ่มมุสลิม 
 
 กลุ่มวยัรุ่นมุสลมิเป็นกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูมากในการเสพตดิบารากู่ ซึง่กลุ่มวยัรุ่นระดบั
อาย ุ 15-18 ปี เช่นเดยีวกบักลุ่มวยัรุ่นไทยพุทธ ทีพ่บวา่ ช่วงวยันี้แสดงความพรอ้มทีจ่ะทดลอง
บารากู่มากทีสุ่ด ต่างกนัตรงที ่กลุ่มวยัรุ่นไทยพุทธวยั 15-18 ปี ยงัไม่มโีอกาสไดล้อง แต่กลุ่ม
วยัรุ่นมุสลมิวยั 15-18 ปี ไดล้องแลว้ ความเสีย่งของกลุ่มวยัรุ่นมุสลมิ มดีงันี้  
 
1) เริม่สบูบารากู่ตัง้แต่อายยุงัน้อย คอื วยัประถมศกึษาตอนปลาย ซึง่อาจส่งผลกระทบทาง
กายภาพไดห้ากสบูตัง้แต่ยงัเดก็   
2)  เชื่อวา่ บารากู่เป็นสิง่คู่กนักบัความเป็นมุสลมิ เป็นธรรมเนียม ประเพณีปฏบิตั ิซึง่ความเชื่อนี้
สนบัสนุนการสบูบารากู่และทาํใหก้ารสบูไดร้บัการยอมรบัในชุมชนมุสลมิ 
3) กลุ่มวยัรุ่นมุสลมิทัง้วยั 15 ปีและมากกวา่ 18 ปีขึน้ไป เป็นผูส้บูหนกัอยูแ่ลว้ 
4) กลุ่มวยัรุ่นมุสลมิทัง้สองช่วงวยั มคีวามเชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่หลายประเดน็ คอื บารากู่เป็น
ผลไมแ้ท ้เป็นสมุนไพร สบูเป็นยา ดกีวา่บุหรี ่ไม่มโีทษเพราะเป็นผลไม ้ไม่เสพตดิ ไม่มอีนัตราย
ต่อร่างกาย ประเดน็ทีเ่ชื่อถอืกนัมากทีสุ่ดคอื ความเป็นผลไมแ้ทข้องบารากู่ กลุ่มวยั 15 ปี เชื่อวา่ 
ตวัยาบารากู่ทีม่ลีกัษณะเป็นเสน้ๆ ชิน้ๆ มคีวามเปียก เป็นสแีดง เหนียวเสมอืนมน้ํีาเชื่อมผสม 
คอื เนื้อหรอืเปลอืกผลไมแ้ท้ๆ นํามาสบัเป็นเสน้หรอืชิน้เลก็ๆแลว้นํามาทาํเป็นยาสบู เชื่อวา่ สี
แดงของตวัยา คอื สแีดงของเปลอืกแอปเปิลทีย่งัคงหลงเหลอือยู่  ซึง่รปูโฆษณาบนหน้ากล่องยา
ทีแ่สดงเป็นรปูผลไม ้เช่น แอปเปิล องุ่น ฯลฯ ไดก้ลายเป็นปจัจยัสนบัสนุนความเชื่อนี ้
5) กลุ่มวยัรุ่นมคีวามเขา้ใจและตคีวามประเดน็ทางศาสนาผดิเกีย่วกบับารากู่ โดยตคีวามวา่ 
ศาสนาและพระคมัภรีไ์ม่ไดก้ล่าวถงึบารากู่ ไม่ไดห้า้ม ดงันัน้ บารากู่ จงึไม่ผดิหลกัศาสนา แต่
แทจ้รงิแลว้ ครศูาสนาไดใ้หข้อ้มลูวา่ การนําสิง่เสพตดิใดๆเขา้สู่ร่างกายนัน้ผดิหลกัศาสนา 
6)  บดิามารดาไม่หา้มเรื่องการสบู ผูใ้หญ่แสดงตวัอยา่งใหเ้หน็ ทาํใหเ้กดิการยอมรบัไปโดย
ปรยิายวา่การสบูเป็นเรื่องปกตแิละสามารถทาํได ้รวมทัง้การทดลองสบูตัง้ แต่อายยุงัน้อยกไ็ม่มี
ผูใ้หญ่หา้มปราม ชุมชนยอมรบั 
7)  มกีารจาํหน่ายตวัยาบารากู่ถงึบา้น คอื ในงานฉลองทีม่กีารออกรา้น จะมผีูค้า้ภายนอกนําบา
รากู่ไปจาํหน่ายใหถ้งึที ่ทาํใหเ้กดิความสะดวกมากขึน้ในการสบู 
8)  กลุ่มวยัรุ่นอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการสบู คอื ชุมชนเป็น ผูส้บู มวีาระและโอกาส
มากมายในการสบู เช่น ตามงานฉลองทีจ่ะมกีารสบู ทาํใหว้ยัรุ่นมโีอกาสในการสบูมากขึน้ 
9)  มเีวลาวา่งมากในช่วงถอืศลีอด ทาํใหก้ลุ่มวยัรุ่นหนัมาสบูบารากู่เพื่อฆ่าเวลาและเพื่อทดแทน
ความหวิ 
10) มขีอ้มลูดา้นลบเกีย่วกบับารากู่น้อยมาก  
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 ถงึแมก้ลุ่มมุสลมิจะไม่มปีจัจยัเสีย่งดา้นอื่นๆเหมอืนกลุ่มไทยพุทธ คอื การเทีย่วรา้นสุรา
ทีม่บีารากู่ การดื่มสุรา การเทีย่วกลางคนื เพราะผดิหลกัศาสนาแลว้นัน้ แต่มปีจัจยัเสีย่งทีส่าํคญั
คอื การอยูใ่นชุมชนทีย่อมรบัการสบูและมกีารสบูเกดิขึน้ตลอดเวลา รวมทัง้การไม่มผีูใ้ดมาหา้ม
ปราม ผูใ้หญ่ไม่หา้มแต่อนุญาต ทาํใหว้ยัรุ่นมุสลมิมคีวามเสีย่งมากขึน้ 
 
5 การปฏิเสธการสบูของผู้ไม่สบู 
 
 ปจัจยัทีส่นบัสนุนการไม่สบูของกลุ่มไม่สบู มคีวามตรงกนัขา้มกบักลุ่มสบู ดงัตาราง
เปรยีบเทยีบ ดงันี้ 
 
ตารางที ่74 เปรยีบเทยีบปจัจยัเสีย่งกลุ่มสบูและไม่สบู 
ปจัจยัเสีย่งในกลุ่มสบู กลุ่มไม่สบู 
1. เป็นผูส้บูบุหรี ่ 1. ไม่สบูบุหรี ่
2. มพีฤตกิรรมดื่มสุรา 2. ไม่ดื่มสุรา 
3. มพีฤตกิรรมเทีย่วกลางคนื เทีย่วรา้นสุรา 
สถานบนัเทงิ 

3. ไม่เทีย่วกลางคนื ไม่ชอบไปรา้นสุรา 

4. มเีวลาวา่งมาก 4. ใชเ้วลาวา่งกบัการเรยีนหรอืมเีวลาวา่งน้อย 
5. อยูใ่นกลุ่มเพื่อนทีน่ิยมการเทีย่วกลางคนื
และชกัชวนกนัสบู 

5. เลอืกคบเพื่อนทีไ่ม่เทีย่วหรอืไม่สบู 

6. มคี่านิยมผดิเกีย่วกบัการสบู 6. มทีศันคตลิบต่อบารากู่และบุหรี ่
7. ไม่มขีอ้มลูดา้นลบเกีย่วกบับารากู่ 7. ทราบขอ้มลูดา้นลบบารากู่มาก่อนหรอื

เรยีนรูไ้ดจ้ากการประยกุตค์วามรู ้
8. เชื่อวา่ บารากู่ ไม่เสพตดิ ไม่มโีทษ 8. ถงึแมจ้ะไม่ทราบพษิภยัของบารากู่ทีช่ดัเจน 

แต่คดิวา่ ควนัของบารากู่เหมอืนควนับุหรี ่ที่
ก่ออนัตรายได ้

9. ไม่มคีวามคาดหวงัในการเรยีน หรอืมน้ีอย
มาก เรยีนไปเรื่อยๆหรอืพอผ่าน 

9. มคีวามคาดหวงัในอนาคตสงูมาก ทาํใหต้อ้ง
พยายามใส่ใจในการเรยีนสงู จงึทาํใหต้อ้งใช้
เวลากบัการเรยีนมากกวา่คนอื่น 

10. ตามเพื่อน ขาดความเขม้แขง็ในตนเอง 10. มคีวามเชื่อมัน่ตนเองมากกวา่ตามเพื่อน 
มกีารตัง้ปณิธานสาํหรบัตนเองวา่จะไม่สบูบุหรี่
และมคีวามพยายามทีจ่ะทาํใหไ้ด ้
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11. อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการสบู 11. ปลกีตวัจากสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิการ
สบู เช่น เลกิคบเพื่อนทีช่วนสบู 

12. อยูใ่นกลุ่มเพื่อนทีส่บูและไม่ปฏเิสธการสบู 12. เตอืนเพื่อนทีส่บูใหเ้ลกิ 
13. พบวา่ บดิามารดาเป็นผูส้บูบุหรีด่ว้ย 
หรอืไม่หา้มปรามจรงิจงัเมื่อบุตรสบูบุหรี ่

13. บดิามารดาไม่สบูบุหรี ่และหา้มปราม
จรงิจงัหรอืมบีทลงโทษ 

 
 จากปจัจยัเสีย่งในกลุ่มสบูนัน้ พบวา่ มคีวามตรงกนัขา้มกบักลุ่มไม่สบู โดยเฉพาะปจัจยั
สาํคญัทีสุ่ดคอื ประวตักิารสบูบุหรี ่ทีเ่ป็นปจัจยัเอือ้ต่อการสบูบารากู ่   
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บทท่ี 5 

   ผลการศึกษาต้นทุน รปูแบบการจ าหน่ายและแหล่งจ าหน่ายบารากู่ 
 
 ในบทที ่5 นี้ เป็นการน าเสนอสามประเดน็คอื 
 
1. ตน้ทุนบารากู่และการบรกิารบารากู่ 
2. รปูแบบการจ าหน่ายบารากู่ 
3. แหล่งจ าหน่ายบารากู่ 
 

1. ต้นทุนบารากู่และการบริการบารากู่ 
 
 ในการศกึษาครัง้นี้ พบวา่ บารากู่ เป็นสนิคา้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงดา้นราคาอยา่งรวดเรว็
มากภายในระยะเวลา 3 ปี จากสนิคา้ทีร่าคาสงู ผูใ้หบ้รกิารตัง้ราคาตามใจชอบ โดยตัง้ราคาไว้
สงูสุดเท่าทีล่กูคา้สามารถจ่ายได ้คอื จากราคาเตาละ 500-1,000 บาท มาเป็นสนิคา้ระดบัราคา
ตลาดนดัและราคาโปรโมชัน่ คอื เหลอืเพยีงเตาละ 100-350 บาท หรอืจากการจ าหน่ายตวัยา 
ในราคากล่องละ 1,000-1,500 บาท ราคาลดลงมาเหลอืเพยีงกล่องละ 300-600 บาทในปจัจุบนั  
จากการเปลีย่นแปลงดา้นราคานี้ แสดงใหเ้หน็วา่ บารากู่เป็นสนิคา้ทีต่น้ทุนหรอื  real cost ไม่สงู 
แต่ผูข้ายผูจ้ าหน่ายมาปรบัราคาใหส้งูตามใจชอบ เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ใหบ้ารากู่ในยคุแรกวา่
เป็นสนิคา้ราคาแพง เพื่อใหร้าคาแพงสมกบัสถานที่ๆ จ าหน่าย เช่น ในสถานบนัเทงิชื่อดงัในใจ
กลางกรุงเทพ และเพื่อใหล้กูคา้รูส้กึวา่ไดบ้รโิภคผลติภณัฑท์ีแ่พง สรา้งความภมูใิจดา้นราคาหรอื
เป็น Emotional cost เป็นตน้ ราคาของบารากู่ในยคุแรกของการน าเขา้มาใหบ้รกิารในสถาน
บนัเทงิจงึเป็นการตัง้ราคาแบบ Emotional cost เพื่อสนองความภมูใิจของลกูคา้ดา้นราคาและ
เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ของบารากู่ ปจัจุบนั ภาพลกัษณ์ของบารากู่ในฐานะสนิคา้ราคาแพงได้
ลดลงไป เนื่องจากมกีารกระจายสนิคา้มากขึน้และมจี าหน่ายทัว่ไป มผีูค้า้มากขึน้ในตลาด ท าให้
การตัง้ราคาแบบ Emotional cost ไม่สามารถตัง้ไดอ้กีต่อไป ท าใหร้าคาของบารากู่ลดลงมาอกี
มาก และเป็นการตัง้ราคาทีผู่จ้ าหน่ายพยายามแขง่ขนักนัเองในราคาทีค่ดิวา่เหมาะสมกบั
ผูบ้รโิภคในแต่ละแหล่งจ าหน่ายหรอืเป็นราคาทีผู่บ้รโิภคพอจ่ายไดแ้ละตดัสนิใจซือ้ไดง้่าย ซึง่ก็
คอื การเน้นราคาต ่า การจ าหน่ายบารากู่ในราคาต ่าไดน้ัน้เนื่องจากบารากู่เป็นสนิคา้ทีต่น้ทุนไม่
สงูนัน่เอง  
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1.2 บารากู่กบัร้านสุราและการพฒันาเป็น Home baraku 
 
ปจัจุบนั บารากู่กย็งัเป็นทีน่ิยมในกลุ่มวยัรุ่นทีเ่ทีย่ วกลางคนื ถงึแมก้ระแสความนิยมจะ

ซาลงไปบา้ง แต่รา้นทีม่บีารากู่ใหบ้รกิารกย็งัจ าหน่ายได ้เพราะผูม้าเทีย่วกย็งัถามถงึ บารากู่จะ
ถูกขายพรอ้มการใหบ้รกิารเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นรา้นสุรา นกัศกึษาหญงิรายหนึ่ง นามสมมต ิ
U (อยูใ่นกลุ่มผูส้บูหนกั) ซึง่ U มพีฤตกิรรมสบูบารากู่ทุกวนัและก าลงัจะเปิดรา้นสบูบารากู่เป็น
กจิการของตนเอง ซึง่ U ไดศ้กึษาช่องทางการเปิดรา้นไวห้มดแลว้ ไม่วา่จะเป็นแหล่งซือ้บารากู่
ขายส่ง การใหบ้รกิาร และพบวา่ การเปิดรา้นบารากู่นัน้สรา้งก าไรดมีาก U ใหค้ าอธบิายวา่ 
ปจัจุบนั บารากู่กลายเป็น “ของแกลม้เหลา้” ประเภทหนึ่ง “สัง่เหลา้แกลม้บารากู”่ เพื่อใชส้บูใน
กลุ่ม สรา้งการสนทนาใหอ้อกรสยิง่ขึน้ รวมทัง้ส ัง่ส าหรบัผูท้ ีไ่ม่ดื่มแต่ตอ้งการเทีย่ว เพื่อใหม้ี
กจิกรรมท าระหวา่งเทีย่วรา้นสุรา  “บารากู่มนัเหมอืนบุหรีแ่ลว้ มนัตอ้งขายคู่กบัเหลา้ในรา้น
เหลา้”  การซาลงของบารากู่ในรา้นสุราไม่ไดห้มายความวา่บารากู่หายไป แต่หมายถงึการ
เปลีย่นรปูแบบพฤตกิรรมของผูส้บูมากกวา่ เพราะ ผูส้บูจ านวนมากหนัไปซือ้อุปกรณ์เกบ็ไวเ้ป็น
ส่วนตวัทีบ่า้นและเปลีย่นพฤตกิรรมจากสบูทีร่า้นมาสบูทีบ่า้นมากกวา่ เพราะสะดวกกวา่ และ
รวมกลุ่มสบูไดห้ลายคนและใชใ้นงานสงัสรรคส์ว่นตวัได ้ 

 
ความนิยมในการซือ้อุปกรณ์ไปสบูทีบ่า้นเหน็ไดจ้ากการน าอุปกรณ์มาจ าหน่ายปลกี

อยา่งแพร่หลายในหลายสถานที่ๆ วยัรุ่นนิยมเดนิเทีย่ว เช่น ตลาดนดัสะพานพุทธ ตลาดนดั
จตุจกัร ตลาดนดัหว้ยขวาง บารากปูจัจุบนัจงึววิฒันาการเป็น Home baraku  คอื สนิคา้บารากู่มี
ขายปลกีในตลาดมากขึน้ หาง่าย ราคาถูก และเป็นการซือ้อุปกรณ์ส่วนตวัไปปรุงยาสบูเองทีบ่า้น 
สาเหตุในการเกดิขึน้ของ Home baraku  มาจากปจัจยั ดงัต่อไปนี้ 
 
 มสีนิคา้บารากู่ในตลาดมากขึน้ 
 มผีูค้า้เขา้มาเล่นในตลาดมากขึน้ ทัง้ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลกี พบวา่ การคา้ปลกีม ี 2 แบบ 

คอื ผูค้า้รายยอ่ยไปซือ้จากขายส่งมาขายปลกีต่อ และ อกีแบบหนึ่งคอืผูค้า้ส่งจะจา้งคน
ใหน้ าสนิคา้ของตนไปกระจายขายปลกีต่อเองดว้ย เพื่อจะไดก้ระจายสนิคา้ของตนใน
แหล่งจ าหน่ายนัน้ๆใหม้ากขึน้ 

 บารากู่กลายเป็นสนิคา้ระดบัตลาดมวลชน เนื่องจากมคีวามนิยมสงูมาก มผีูน้ิยมมากขึน้ 
 เมื่อมผีูน้ิยมมาก ท าใหม้ผีูค้า้มากขึน้และพยายามหาช่องทางการจ าหน่ายเพิม่ขึน้ 
 เมื่อเป็นสนิคา้มวลชน มมีากในตลาด ราคาจะลดลงเพื่อแขง่ขนักนัเอง ท าใหร้าคาของ

บารากู่ถูกลง 
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 มคีวามนิยมในการซือ้อุปกรณ์และยาไปสบูส่วนตวัมากขึน้ เนื่องจากผูส้บูไม่อยาก
จ่ายเงนิมากในการซือ้บรกิารทีร่า้นสุราหรอืในสถานบนัเทงิ ท าใหผู้ค้า้พยายามหาสนิคา้
มาขายปลกีมากขึน้ 

 มคีวามนิยมน าบารากู่ไปสบูทีบ่า้นเพื่อการสนัทนาการมากขึน้และประกอบกจิกรรมอื่นๆ 
เช่น ปารต์ีก้บักลุ่มเพื่อนทีบ่า้น ฯลฯ ท าใหผู้ส้บูตอ้งการอุปกรณ์ส่วนตวัมากขึน้ 

 ผูส้บูกลายเป็นผูเ้สพตดิ ท า ใหต้อ้งแสวงหาอุปกรณ์ส่วนตวั จะไดส้ามารถสบูได้
ตลอดเวลาทีต่อ้งการ ไม่ตอ้งรอรา้นสุราเปิด หรอืจะไดส้ามารถสบูนานแค่ไหนกไ็ด ้และ
สามารถปรุงยาไดเ้องตามทีต่อ้งการ 

 ความสะดวก ผูส้บูสามารถปรุงยา ผสมยาไดเ้องตามรสและกลิน่ทีช่อบ หากสบูทีบ่า้น 
สามารถเลอืกอุปกรณ์ทีช่อบไดเ้อง สามารถลดตน้ทุนไดเ้พราะไม่ตอ้งจ่ายค่าบรกิารให้
รา้นสุรา ไม่ตอ้งเดนิทางไปรา้นสบู สามารถแชรก์บักลุ่มเพื่อนไดจ้ านวนมาก และ
สามารถสบูในเวลาทีต่อ้งการได ้

 ผูส้บูไม่ตอ้งการดื่มสุรา แต่ตอ้งการสบูบารากู่อยา่งเดยีว จงึตอ้งมอุีปกรณ์ส่วนตวั เพราะ
หากไปสบูทีร่า้นสุรา จะตอ้งสัง่เครื่องดื่มหรอือาหารมาดว้ย 

 
 ดงันัน้  Home baraku จงึเป็นปรากฏการณ์ของบารากู่ในยคุปจัจุบนั และพบวา่ ผูค้า้มี
การพฒันาตาม Home baraku คอื มกีารน าเตาขนาดพกพามาจ าหน่ายมากขึน้ ซึง่เป็นเตา
ขนาดเลก็ สงูประมาณ 5-6 นิ้วฟุต ส าหรบัการสบูคนเดยีว และเหมาะส าหรบัการพกพาตดิตวัไป
ทีต่่างๆไดง้่ายเพราะมขีนาดเลก็ เตาพกพาแบบนี้ก าลงัไดร้บัความนิยมมากและมจี าหน่ายมาก
ขึน้ตามแหล่งจ าหน่าย 
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ภาพท่ี 30 เตาบารากู่ขนาดพกพา สงู 5 นิ้วฟุต ราคา 390 บาท ในถ้วยใส่ยา จะใส่ตวัยา
ไดป้ระมาณ ½ ชอ้นโต๊ะ 

 

1.3 เหตุผลของผูป้ระกอบการในการเปิดร้านบารากู่  
 

เหตุผลของผูป้ระกอบการ คอื บารากู่สรา้งก าไรด ีขายไดต้ลอด อุปกรณ์เกบ็ไดน้านไม่
หมดอายถุงึแมจ้ะไม่มลีกูคา้ ไม่เหมอืนเปิดรา้นสุรา ทีส่นิคา้บางอยา่งเกบ็ไม่ไดถ้้าไม่มลีกูคา้ เช่น 
น ้าแขง็ อาหารแกลม้ อุปกรณ์บารากู่ขายต่อไดร้าคาไม่ตกมาก โดยเฉพาะ เตา ทีม่ผีูน้ิยมสะสม 
ลงทุนครัง้เดยีวแต่ไดก้ าไรยาว และการมบีารากู่ถอืเป็นจุดขายเสรมิส าหรบัรา้น U (นามสมมต)ิ 
ผูก้ าลงัจะตัง้รา้นสบูเป็นของตนเอง อธบิายวา่ 
 

“เหตุผลทีเ่ราอยากเปิดรา้นเพราะรายไดด้ ีอยา่งน้อยๆมนัมคีนสัง่มาดดูอยูแ่ลว้ เรา
ลงทุนไป 5 เตา 10,500 บาท ค่ายารวมๆอกี 1,000 นึง รวมเป็น 16,000 บาทนะ ได ้50 
เตากค็ุม้แลว้ ทีเ่หลอืคอืก าไรลว้นๆ แต่เตาจะอยูก่บัเรา แลว้ถา้เราไม่ท าแลว้เรากย็งัขาย
เตาต่อได ้มนัไม่เขา้เนื้อเราแน่นอน ลงทุนไปแลว้ไดก้ าไรเยอะ เพราะตน้ทุนมนัต า่”   

 
การมบีารากู่ไวใ้หบ้รกิารในรา้นสุราเป็นการขายเพื่อใหม้บีรกิารเสรมิในรา้นสุรามากกวา่

ทีจ่ะขายบารากู่เป็นหลกั แต่ตอ้งมสีุราเป็นตวัยนืพืน้หลกั และบารากู่เป็นรอง การเปิดรา้นสบูบา
รากู่แต่เพยีงอยา่งเดยีวจะไม่คุม้ทุนในการเปิดรา้น เพราะลกูคา้จะใชเ้วลาสบูนานต่อหนึ่งหมอ้ 
ถ้าลกูคา้นัง่ในรา้นและสัง่มาสบูเพยีงหนึง่หมอ้ แต่ใชเ้วลาในรา้นทัง้คนื จะไม่คุม้ทุนในการ
ใหบ้รกิาร เมื่อเทยีบกบัการใหบ้รกิารสุรา เพราะผูด้ื่มจะสัง่มาดื่มเรื่อยๆ ยิง่มาเป็นกลุ่มกต็อ้งสัง่
มามากขึน้ เจา้ของรา้นกจ็ะไดก้ าไรเพิม่ แต่ส าหรบับารากู่ มาทัง้กลุ่มแต่ส ัง่มาสบูร่วมกนัหมอ้
เดยีวกไ็ด ้เจา้ของรา้น กจ็ะไม่ไดก้ าไรอนัใดเลย การเปิดรา้นสบูบารากู่โดยเฉพาะ ในปจัจุบนั จงึ
ไม่มใีหบ้รกิารอกี แต่จะกลายเป็นบรกิารเสรมิในรา้นสุราหรอืสถานบนัเทงิมากกวา่  
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1.4 ต้นทุนของบารากู่ 
 

ตน้ทุนของบารากู่มาจากอุปกรณ์สามอยา่งคอื ตวัเตา ตวัยา และถ่าน ตวัยาบารากู่หนึ่ง
กล่องราคา 300-400 บาท เป็นระดบัคุณภาพธรรมดา หากตอ้งการคุณภาพสงูขึน้ หนึ่งกล่องจะ
ราคา 500-600 บาท ส่วนระดบัคุณภาพรองๆ จะราคากล่องละ 200-300 บาท ราคาแลว้แต่ยี่หอ้
ของบารากู่และแหล่งน าเขา้ หากซือ้เพื่อน ามาขายใหบ้รกิารในรา้น ผูป้ระกอบการจะนิยมซือ้
แบบเป็นกล่องใหญ่หรอืแบบกโิล ราคากล่องใหญ่ 1,000-1,500 บาท 

 
ส่วนถ่านเฉพาะของบารากู่ ขายเป็นกล่องส าหรบัคา้ส่ง ราคากล่องละ 100-150 บาท ถ้า

ซือ้แยกเป็นซองเลก็ ราคาขายปลกีซองละ 40-50 บาท ราคาขายส่งซองละ 25 บาท ในหนึ่งซอง 
ประกอบไปดว้ยกอ้นถ่านประมาณ 10 กอ้น การสบูหนึ่งหมอ้มาตรฐานขนาดทีใ่ชบ้รกิารตามรา้น
สุราทัว่ไป จะใชถ่้านครัง้ละ 1-2 กอ้น 

 
ตวัเตามหีลายราคา แลว้แต่ขนาดและความสวยงาม ถ้าเป็นสนิคา้น าเขา้ ราคาเตาขนาด

กลาง 1,500 บาท ราคาเตาใหญ่ 3,000-5,000 บาท เตาแบบทีข่ายปลกีตามตลาดนดัราคาเตา
ละ 1,000 บาท ถงึ 1,500 บาท ราคาขึน้อยูก่บั 1) ขนาดของเตา 2) วสัดุทีใ่ชท้ าเตา และ 3) 
แหล่งน าเขา้ หากเป็นสนิคา้น าเขา้ของแทจ้ากตะวนัออกกลางและมกีารประดบัประดาให้
สวยงามดว้ยวสัดุตกแต่ง เน้นเพื่อการสะสมและเกบ็เป็นของส่วนตวั  ราคาจะสงูขึน้ไปอกี ผู้ วจิยั
พบการจ าหน่ายเตาประเภทนี้ในตลาดสะพานพุทธ วสัดุท าดว้ยเงนิทัง้เตาและมกีารประดบั
ประดาดว้ยสรอ้ยเงนิทัง้หมอ้อยา่งสวยงาม ผูข้ายโฆษณาวา่เป็นเตาเงนิของแทท้ีน่ าเขา้มาจาก
ตะวนัออกกลาง ตัง้ราคาไวท้ี ่2,000 บาท   

 
ตวัยาหนึ่งกล่องจะใชไ้ดก้บัการจุดเตาขายประมาณ 50 เตา ราคาใหบ้รกิารบารากู่อาจ

แตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที ่ถ้าเป็นยา่นเทีย่วในเมอื ง ค่าบรกิารจะประมาณ 500 บาท ยา่นรา้น
สุรารอบสถานศกึษาชานเมอืงในพืน้ทีก่ารศกึษาครัง้นี้ ราคาค่าบรกิาร 300-350 บาท ขณะนี้มี
ราคาแบบโปรโมชัน่ทีแ่ขง่กนัหลายรา้นคอื 189-199-200 บาท เท่ากบัวา่ขายบารากู่หมอ้หนึ่ง
เฉลีย่วา่หมอ้ละ 350 บาท จะใชต้วัยาประมาณ 8 บาท ต่อ 50 หมอ้  ส่วนถ่านหนึ่งกล่องราคา 
100 บาท จะใชไ้ดป้ระมาณ 20-30 ครัง้ ค่าถ่านต่อหนึ่งหมอ้ประมาณ 5 บาท ราคาขายหนึ่งหมอ้
รวม 350 บาท (ถ้าไม่รวมค่าเตา) ผูข้ายจะไดก้ าไรประมาณ 337-400 บาท ปจัจุบนั ราคาเตา
ลดลงมาก โดยเฉพาะการซือ้เตาตามตลาดนดั สามารถซือ้เตาขนาดใหญ่ไดใ้น ราคา 2,000-
2,500 บาท หรอืเตาขนาดกลาง ราคาไม่ถงึ 1,000 บาท ซึง่จะท าใหผู้ค้า้ทีน่ าเตาไปใหบ้รกิารสบู
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จะมกี าไรเพิม่ขึน้อกี เพราะตน้ทุนสนิคา้ราคาถูกลง รวมทัง้มสีนิคา้จากประเทศจนีเขา้มา โดย
เฉพาะตวัเตาทีท่ ามาจากประเทศจนี จะมรีาคาถูกลงไปอกีมาก 
 

1.5 ก าไรและระยะเวลาคืนทุน 
 

ถ้ารา้นซือ้เตาราคา 800-1,000 บาท ตวัยากล่องละ 300-400 บาท ถ่านกล่องละ 100 
บาท รา้นๆหนึ่งจะมเีตาใหบ้รกิารประมาณ 7-10 เตา เท่ากบัวา่ รา้นจะลงทุนประมาณ 12,500-
16,000 บาทในครัง้แรก จ าหน่ายเตาละ 300 บาท (ตามราคาจรงิในรา้นสุราทีไ่ปส ารวจพบมา) 
ถ้ามผีูส้บู 10 โต๊ะต่อหนึ่งคนื คนืนัน้รา้นจะไดเ้งนิจ านวน 3,000 บาท ถ้ามผีูส้บูคนืละ 10 โต๊ะทุก
คนืในเวลา 30 วนั (รา้นสุราเปิดทุกวนั ไม่มวีนัหยดุ รา้น “อxx” ทีผู่ว้จิยัไปส ารวจภาคสนาม มผีู้
มาเทีย่วคนืละ 50-60 ราย ส ัง่สบูบารากู่คนืละประมาณ 5-6 โต๊ะ โต๊ะหนึ่งๆ จะนัง่เป็นกลุ่ ม 5-6 
คน) รา้นจะไดเ้งนิจ านวน 90,000 บาท ถ้าลงทุน 16,000 บาท รา้นจะไดก้ าไรสุทธ ิ74,000 บาท 
ในหนึ่งเดอืนแรก ซึง่เท่ากบัคุม้ทุนค่าเตา ในเดอืนต่อๆไป กจ็ะเป็นการลงทุนเฉพาะค่าตวัยาและ
ค่าถ่านเท่านัน้ เดอืนละไม่เกนิ 3,000 บาท ส าหรบัค่ายาและถ่าน ถ้ามผีูส้บู 10 โต๊ะต่อหนึ่งคนืใน
หนึ่งเดอืนถดัไป รา้นจะไดเ้งนิ 90,000 บาท เช่นเดมิ แต่ก าไรจะเพิม่ขึน้ในเดอืนทีส่องเป็น 
87,000 บาท เท่ากบัก าไรเพิม่ขึน้เดอืนละ 10,000-12,000 บาท ตน้ทุนจรงิอยูท่ ีไ่ม่เกนิ 4,000 
บาท   

 
ในความเป็นจรงิ รา้นจะตัง้ราคาบารากู่ตามการประเมนิก าลงัทรพัยข์ องลกูคา้ทีม่าเทีย่ว 

ถ้าลกูคา้เป็นกลุ่มนกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน ราคาจะตัง้ไวป้ระมาณ 300 บาทขึน้ไป (ตาม
การส ารวจในยา่นมหาวทิยาลยัเอกชนชื่อดงั 2 แห่ง) ถ้าลกูคา้เป็นกลุ่มนกัศกึษาระดบัเทคนิค
หรอืกลุ่มสถาบนัราชมงคล ราคาจะตัง้ไวท้ี ่ 150 บาทขึน้ไปและมโีปรโมชัน่ราคาถกูมาเสนอ
เรื่อยๆ ส่วนราคาทีต่ ัง้ไวใ้นสถานบนัเทงิชื่อดงัในใจกลางกรุงเทพมหานครและแหล่งเทีย่ว
กลางคนืทีม่ชี ื่อเสยีงในกรุงเทพ ราคาจะอยูท่ ี ่ 500 บาทขึน้ไป ราคาทีส่ ารวจพบมา มตีัง้แต่ 500 
บาท 350 บาท 300 บาท ไปจนถงึ 199 บาท และต ่าสุดทีเ่คยพบคอื 100 บาท และมชี่วง
โปรโมชัน่ราคา 89 บาทจาก 100 บาท และมรีาคาแบบโปรโมชัน่คอื 159 บาท 179 บาท 199 
บาท  U อธบิายเพิม่วา่ “รา้นเขาจะก าไรเยอะมาก เยอะมากๆ เราถงึอยากเปิดบา้งเพราะเงนิด”ี 
 

1.6 การให้บริการและการผสมยา 
 

เพื่อการลดตน้ทุน รา้นจะมวีธิใีนการผสมยาเพื่อใหต้วัยาหนึ่งกล่องใชไ้ดห้ลายครัง้ 
(ประมาณ 50 ครัง้ต่อหนึ่งกล่อง) โดยจะใชว้ธิเีกลีย่ยาบางๆ นอกจากการเกลีย่ยาใหบ้างและร่วน
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ทีท่ าใหร้า้นสามารถขายยาไดห้ลายเตาแลว้ การเกลีย่ใหร้่วนและบางยงัเป็นกรรมวธิที าใหก้าร
สบูไดค้วนัและกลิน่มากขึน้เพราะความบาง หากเกลีย่ยาหนาเกนิไป การเผาไหมจ้ะไม่ดพี อท า
ใหส้บูแลว้ไม่มกีลิน่ บางรา้นมกีารผสมต่างหาก เพื่ อตามใจลกูคา้ เช่น น ายารสแอปเปิ ลมาผสม
กบัยารสมนิท ์แลว้ค่อยน าไปจุดใส่เตาใหล้กูคา้ บางรา้นจะลดตน้ทุนดว้ยการใชถ่้านหุงขา้วมาใช้
แทนถ่านเฉพาะของบารากู่ ซึง่มรีาคาแพงกวา่ ซึง่ U อธบิายวา่ 

 
“บางรา้นเขาใชถ่้านหุงตม้แทน แต่มนัจะไหมเ้รว็และเหมน็กลิน่ถ่าน แต่ถา้ถ่าน
ของมนัเอง จะอยูน่านและไม่มกีลิน่ถ่าน พอดดูจะรูเ้ลย ถา้ถ่านหุงขา้วมนัจะมี
กลิน่ถ่าน ดดูแลว้จะรูส้กึแยม่ากเพราะมนัเหมอืนดดูถ่านเลย”  

 
การใหบ้รกิารนัน้จะเสนอเป็นเมนู เหมอืนเมนูเครื่องดื่ม หรอืไม่มเีมนู แต่เจา้ขอ งรา้นจะ

เสนอเองดว้ยวาจาและชกัชวนใหล้อง การใหบ้รกิารนัน้จะเสนอขายเป็นหมอ้ รา้นจะใหบ้รกิารจุด
เตาให ้ลกูคา้สามารถเลอืกกลิน่ตามเมนู ซึง่จะมกีลิน่ใหเ้ลอืกเป็นกลิน่ผลไมท้ ัง้สิน้  เช่น กลิน่
ผลไมร้วม กลิน่แอปเปิ ล กลิน่แคนตาลปู กลิน่กลว้ยหอม ฯลฯ กลิน่ยอดนิยมคอื กลิน่ แอปเปิล  
เพราะมกีลิน่หอม รสหวานอ่อนๆ ไม่ฉุนหรอืหวานจนเอยีนเหมอืนบางกลิน่ ถูกปากลกูคา้ชาว
ไทยมากทีสุ่ด มขีอ้สงัเกตวา่ การใหบ้รกิารจุดเตาบารากู่โดยรา้นนัน้มคีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 
เพราะการสัง่มาสบูทีร่า้นนัน้ รา้นจะใหพ้นกังานในรา้นเป็นผูจุ้ดให ้ซึง่การจุดเต าเริม่ตัง้แต่
พนกังานในรา้นหรอืเดก็เสริฟ์ จะเป็นผูน้ ายามาผสม น ายาทีผ่สมแลว้มาเกลีย่ลงในเตา วางถ่าน
จุดไฟ และพนกังานหรอืเดก็เสริฟ์จะตอ้งคอยสบูจากหมอ้ก่อนคนแรกเพื่อดงึใหค้วนัออกมา
มากๆ  จากการสงัเกตการณ์  ณ รา้นสุราทีม่บีรกิารบารากู่ในพืน้ที ่B พบวา่ เดก็เสริฟ์จะน าเตา
ไปจุดหลงัรา้น (ทีล่กูคา้มองไม่เหน็) และเดก็เสริฟ์จะตอ้งดดูจากท่อสบูหลายครัง้จนกวา่ควนัจะ
ออกมา ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 7-10 นาท ีกวา่ควนัจะออกมาจากหมอ้มาตามท่อสบู เมื่อควนั
ออกมามากแลว้ และเดก็เสริฟ์สงัเกตเหน็วา่ควนัลงไปลอยวนอยูใ่นหมอ้น ้าดา้นล่างแลว้ จงึจะยก
หมอ้น าไปใหล้กูคา้สบูต่อ จากการสงัเกตการณ์ พบวา่ เดก็เสริฟ์ทีร่บัหน้าทีจุ่ดเตานัน้ ตอ้งสบู
ก่อนทุกหมอ้เพื่อดงึควนัออกมาและเพื่อบรกิารใหล้กูคา้สะดวกสบายไม่ตอ้งดดูควนัออกมาเอง
ก่อน เนื่องจากการดดูควนัครัง้แรกหลงัจากการจุดเตานัน้ตอ้งใชแ้รงในการดดูและสบูควนัลงมา 
ทางรา้นจงึใหบ้รกิารตรงนี้เอง พบวา่ทางรา้นไม่มกีารท าความสะอาดปากสบูหลงัจากทีเ่ดก็เสริฟ์
ดดูเอาควนัออกมาแลว้ก่อนทีจ่ะน าไปใหล้กูคา้สบูต่อ ไม่มกีารเชด็ดว้ยกระดาษหรอือื่นใดทั ้ งสิน้ 
เรยีกไดว้า่ ออกจากปากเดก็เสริฟ์กน็ าไปใหล้กูคา้สบูต่อทนัท ีซึง่เสีย่งต่อการตดิเชือ้เป็นอยา่งยิง่ 
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1.7 แหล่งซ้ือขายอุปกรณ์บารากู่ 
 

 แหล่งซือ้ขายบารากู่แบ่งเป็นสองแบบคอื คา้ปลกีและคา้ส่ง คา้ปลกีคอื ขายส าหรบัผูท้ ีม่ ี
เตาสบูทีบ่า้น ซึง่จะมวีางจ าหน่ายหลายที ่คอื ตลาดนดัจตุจกัร ตลาดหว้ยขวาง ตลาดสะพาน
พุทธ แฝงตามหา้งสรรพสนิคา้ เช่น หา้งยxูxx ส่วนคา้ส่งนัน้ ส าหรบัเจา้ของรา้นสุราทีต่อ้งการซือ้
จ านวนมากเพื่อน าสนิคา้ไปใหบ้รกิารทีร่า้น แหล่งคา้ส่งคอื ตลาดนดัจตุจกัร  ตลาดนดัหน้าหา้ง
เซxีxรงัสติ (ขายปลกีดว้ย) “ทีห่ว้ยขวางมขีาย ตร งทีเ่ขามาเอายากนัคอืทีต่รงเซxีx แต่เขาไม่ได้
วางเปิดเผย รา้นทีม่าซื้อเขาจะรูก้นั”   

 
การขายทีต่ลาดจตุจกัรนัน้ การขายเตาจะขายอยา่งเปิดเผยคอืวางโชวท์ีห่น้ารา้น รา้น

มกัจะอยูใ่นโซนของประดบับา้น แต่รา้นทีข่ายเตาจะไม่ขายตวัยา เนื่องจากเกรงเจา้หน้าทีต่ ารวจ
ตรวจคน้ แต่รา้นขายเตาจะแนะน าผูซ้ ือ้เตาไดว้า่รา้นไหนมตีวัยาขาย ซึง่ตวัยาจะขายแบบแอบ
ซ่อนและแฝงอยูใ่นรา้นใดรา้นหนึ่ง ตอ้งมผีูแ้นะน าทีร่า้นไวใ้จ เช่น เจา้ของรา้นเตา รา้นขายยาจงึ
จะน ายาออกมาขายให ้ “ถา้จะซื้อยาตอ้งตรงไปทีร่า้นขายเลย คอืทีส่วนจตุจกัร แต่ถา้ยานีเ่ขาจะ
ไม่เอาออกมาวางหน้ารา้น ถา้เป็นเตาเขาจะเอาออกมาวาง อยูโ่ซนพวกของแต่งบา้น ” ส่วนที่
ตลาดหว้ยขวางนัน้จะมวีางขายทัง้ตวัยาและเตา เตาจะถูกวางขายอยา่งเปิดเผยมากกวา่ 
นอกจากนี้ ยงัมตีวัยาอกีประเภทหนึ่งทีใ่ชผ้สมในบารากู่ จ าหน่ายในซองหรอืถุงสดี า หน้าซองมี
รปูใบกญัชา แต่ผูข้ายระบุวา่ใหใ้ชก้บับารากู่ เรยีกวา่ “แคบเบจ” ซึง่มผีูส้บูบารากู่รายหนึ่งอธบิาย
วา่ “แคบเบจ” คอื ศพัทแ์สลงส าหรบัเรยีกกญัชาแบบทีใ่ชใ้ส่ในบารากู่ ซึง่ต่างจากกญัชาทัว่ไป
ทีม่าเป็นแบบอดัแท่งหรอื “ปุ๊น” หรอื “เนื้อ”  จากการสบืคน้ต่อไป พบวา่ “แคบเบจ” หรอื 
cabbage นัน้จะเป็นส่วนกา้นของกญัชาทีข่ายแบบเป็นเศษๆหรอืหกัปน่ ถอืวา่เป็นกญัชาใน
ระดบัคุณภาพต ่า  เจา้ของรา้นรายหนึ่ง (ขอสงวนนาม) อธบิายวา่ 

 
“ค าวา่ ย า คอืใชก้บัการผสมกญัชา  ถา้เป็นแบบไม่ใส่กญัชาคอืผสมรสเอาเอง 
เอารสจากกล่องนัน้มาผสมกล่องนี้กจ็ะไดเ้ป็นรสใหม่ รา้นเขาไม่เรยีกวา่ย า เขา
เรยีกวา่สตูร แลว้แต่สตูรใครสตูรมนั ส่วนถา้เอามาย าคอืกญัชา มนัคอืแคบ เบจ
ทีว่า่นี้ทีใ่ชก้บับารากู่ ตรงซองมนัมรีปูใบกญัชาเป็นใบหยกิๆ ซึง่ปกตบิารากู่
ไม่ไดเ้อาไวใ้ชก้บักญัชา พวกรา้นสบูรา้นเหลา้นีจ่ะไม่ใชห้รอก ตอ้งพวกรา้นขาย
โดยตรงเลยถงึจะมเียอะ รูเ้ยอะ” 
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1.8 รปูแบบการจ าหน่ายบารากู่ 
 

ปจัจุบนั พบวา่ รปูแบบการจ าหน่ายบารากู่มอียู ่3 แหล่งใหญ่ๆคอื 
 

1. รา้นบรกิาร  หมายถงึรา้นสุรา รา้นเหลา้ป ัน่ และรา้นใหบ้รกิารสบูบารากู่โดยเฉพาะ 
อยา่งไรกต็าม พบวา่ รา้นใหบ้รกิารสบูบารากู่โดยเฉพาะ ปจัจุบนันี้ไม่มใีหบ้รกิารแบบนี้อกีแลว้ 
เนื่องจากถูกตรวจสอบอยา่งหนกัในช่วงปี 2550-2551 ท าใหร้า้นเหล่านี้ตอ้งปิดตวัลง แต่การ
ใหบ้รกิารสบูบารากู่ในรา้นสุราและรา้นเหลา้ป ัน่ยงัมอียู ่ โดยเฉพาะรา้นสุรารอบสถานศกึษาใน
พืน้ที่ๆ ท าการศกึษาในครัง้นีแ้ละในพืน้ทีเ่ทีย่วกลางคนื เช่น ถนนขา้วสาร 
 

2. รา้นคา้ปลกีและคา้ส่ง หมายถงึ แหล่งจ าหน่ายประเภทแผงลอย แผงถาวร หรอืแหล่ง
จ าหน่ายทีไ่ม่มหีน้ารา้นถาวร ซึง่แหล่งจ าหน่ายประเภทที ่ 2 นี้ จะคา้ปลกีทัง้เตา ถ่านและยา 
รวมทัง้บางรา้นเป็นแหล่งคา้ส่งดว้ย แหล่งจ าหน่ายประเภทนี้มหีลายรปูแบบคอื  

2.1) แฝงการขายในบา้นพกัอาศยั โดยไม่เปิดเป็นรา้น แต่เป็นทีรู่จ้กัในหมู่ผูซ้ ือ้หรอืนกั
สบูบารากู่ แบบบอกปากต่อปากในกลุ่มผูซ้ ือ้ พบวา่ การแฝงการขายตามบา้นพกัอาศยันี้ จะพบ
ในหมู่บา้นและทีพ่กัอาศยัยา่นปรมิณฑล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเขตล าลกูกา เขตลาดหลุมแกว้ 
ยา่นรงัสติ ซอยวเิxx ซึง่อยูใ่กลห้า้งฟิวเจxxxปาxx   

2.2) แผงลอยตามตลาดนดั แหล่งจ าหน่ายประเภทนี้จะเป็นการเปิดเป็นแผงลอยถ าวร
ตามตลาดนดัขนาดใหญ่ทีเ่ป็นแหล่งชอปป้ิงชื่อดงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลาดกลางคนื เปิด
จ าหน่ายทุกวนั ตัง้แผงทีเ่ดมิทุกวนั เพื่อใหผู้ซ้ ือ้จดจ าได ้และเปิดการขายอยา่งเสรโีดยมกีารวาง
สนิคา้บารากู่ใหเ้หน็อยา่งชดัเจน แหล่งขายทีส่ าคญัคอื  

2.2.1 ตลาดนดัหว้ยขวาง ซึง่เป็นตลาดกลางคนื เปิดตัง้แต่ 18.00 น. เป็นตน้ไป 
เปิดเป็นแผงถาวร ขายทุกวนั  

2.2.2  ตลาดจตุจกัร  
2.2.3 ตลาดคลองถม รวมไปถงึตลาดคลองถมเซน XXX ซึง่เป็นตลาดกลางวนั 

มขีายหลายเจา้ โดยมขีายทัง้เตาและยา ในตลาดจตุจกัรการขายเตานัน้จะขายในตลาด
ส่วนทีเ่ป็นสนิคา้ประเภทเฟอรน์ิเจอรแ์ละของแต่งบา้น โดยจะวางแผงอยา่งชดัเจน ส่วน
การขายตวัยานัน้ ไม่วางแผง แต่สามารถสอบถามจากผูข้ายเตาได ้ซึง่ผูข้ายเตาจะ
ทราบวา่จะสามารถซือ้ยาทีใ่ด พบวา่ ผูข้ายเตามคีวามระมดัระวงัเป็นอยา่งมากในการ
ตอบค าถามเรื่องยา ส่วนทีต่ลาดคลองถม มขีายหลายเจา้เช่นกนั เจา้ใหญ่คอืเจา้ของ “เจ๊
xx” ซึง่มขีายทางออนไลน์ดว้ย  
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2.2.4 ตลาดนดัหน้าหา้งเซxีxรงัสxิx ซึง่เป็นตลาดกลางคนืเช่นกนั เปิดตลาด
ตัง้แต่เวลาประมาณ 17.30 น.  เป็นแผงลอยถาวร เปิดทุกวนั ขายทุกวนั และเป็นแหล่ง
คา้ส่งทีส่ าคญัดว้ย เนื่องจากรา้นทีม่บีารากู่บรกิารมกัจะมาซือ้ส่งทีแ่ หล่งนี้ เนื่องจากให้
ราคาถูกกวา่ทีอ่ื่น แผงตัง้อยูท่ ีห่น้า “ทอxx” ซเูปอรม์ารเ์กต    

2.2.5  ตลาดสะพานพุทธ ซึง่เป็นตลาดกลางคนื เปิดตลาดประมาณ 18.00 น. 
มขีายหลายแผง จากการส ารวจพบวา่มขีาย 3-4 แผง ในตลาด ขายทัง้เตาและยาอยา่ง
เปิดเผย และมผีูม้อีทิธพิลเถื่อนคุม้ครอ งอยู ่ผูข้ายมคีวามระมดัระวงัมากและคอยส ารวจ
ตรวจตราผูซ้ือ้อยา่งระแวดระวงั    

2.3) แผงลอยเคลื่อนทีไ่ม่ถาวร  แหล่งจ าหน่ายลกัษณะนี้จะเป็นแผงลอยตามตลาดนดั
กลางคนืทัว่ไปทีม่วียัรุ่นมาเดนิเป็นจ านวนมาก แต่แผงจะมลีกัษณะไม่ถาวร คอื อาจมาขายหนึ่ง
ครัง้ในหนึ่งเดอืนหรอืยา้ยทีข่ายไปเรื่อยๆ พบวา่ มกีารขายบารากู่แบบเปิดแผงลอยไม่ถาวรใน
ตลาดนดักลางคนืหน้ามหาวทิยาลยั A  แต่ปจัจุบนั ไม่พบในตลาดดงักล่าวแลว้  นอกจากนี้ 
พบวา่ ยงัมกีารเปิดแผงลอยแบบเฉพาะกจิตามงานฉลองของกลุ่มชุมชนมุสลมิในทีต่่างๆ  
โดยเฉพาะในยา่นลาดหลุมแกว้และล าลกูกา 
 
3. ช่องทางอนิเตอรเ์นต หมายถงึ แหล่งจ าหน่ายทีป่ระกาศโฆษณาไวต้ามเวบ็ไซตต่์างๆ หรอืมี
หน้าเวบ็เป็นของตนเอง จากการส ารวจพบวา่ มเีวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วกบัการขายบารากู่ประมาณ 
2,000 เวบ็ไซต ์เช่น  www.thaionlinemarket.com, www.thaiselling.com, http://arfoto-ruam-
km7.is.in.th,collect.thaisecondhand.com, www.be2hand.com ฯลฯ ลกัษณะการขายบารากู่
ตามเวบ็ไซต ์มลีกัษณะดงันี้  

1)  เป็นการขายอยา่งเปิดเผยผ่านเนื้อทีโ่ฆษณา แสดงรปู และขอ้ความจงูใจต่างๆ  
2) มกีารแจง้ลกัษณะสนิคา้อยา่งชดัเจน พรอ้มราคา แจง้เบอรโ์ทรศพัทผ์ูข้ายอยา่ง

ชดัเจนพรอ้มชื่อผูข้าย   
3) มกีารขายแบบโอนเงนิผ่านธนาคารไปยงับญัชขีองผูข้ายก่อน ผูซ้ ือ้จงึจะไดร้บัสนิคา้  
4) มกีารขายแบบไม่โอนเงนิ แต่จ่ายเงนิสดพรอ้มรบัสนิคา้ไดท้นัท ีโดยตอ้งนดัสถ านที่
และวนัจ่ายเงนิ/รบัสนิคา้กบัผูข้ายเอง ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีป่ระกาศไวใ้นโฆษณา  

 
นอกจากเวบ็ไซตข์ายตรงแลว้ ยงัพบเวบ็ไซตป์ระเภทขายแอบแฝง คอื เป็นเวบ็ไซต์

เฉพาะทีม่กีลุ่มบุคคลทีช่อบบารากู่มาพดูคุยกนัและฝากกระทูไ้วใ้นเวบ็ไซต ์หรอืเขยีนไดอารีท่ ิง้
ไวใ้นเวบ็ จากการ ตดิตามอ่านกระทูต้อบโตก้นัในเวบ็ไซตบ์างแห่ง พบวา่ มกีารขายแบบแฝง
แทรกเขา้มา คอื มกีารแนะน ารา้นสบู มกีารแนะน าแหล่งขาย มกีารแนะน าและใหเ้บอรโ์ทรศพัท์
ผูข้าย มกีารแนะน าวธิกีารสบู กลิน่รสใหม่ๆ ฯลฯ 

http://www.thaionlinemarket.com/
http://www.be2hand.com/
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สรุปวา่ บารากู่เป็นสนิคา้ยาสบูที ่ “ไม่มวีนัตาย”  ถงึแมบ้ารากู่จะดเูสมอืนวา่หายไปจาก

รา้นสุราหรอืสถานบนัเทงิบางแห่ง เมื่อมกีารหา้มสบูบุหรีใ่นสถานบนัเทงิ ท าใหบ้ารากู่หายไป
โดยปรยิาย แต่บารากู่มวีวิฒันาการเป็นของตนเอง เมื่อไม่สามารถสบูในรา้นได ้และเมื่อมี
อุปทานจากกลุ่มลกูคา้อยูต่ลอดเวลา ท าใหม้อุีปสงคบ์ารากู่รปูแบบใหม่เกดิในตล าด คอื home 
baraku หรอืการสบูทีบ่า้น บารากู่จงึเปลีย่นจากสนิคา้ตามรา้นเป็นสนิคา้ตามบา้น ท าให้
องคป์ระกอบทางการตลาดของบารากู่เปลีย่นไป จากสนิคา้ราคาสงูในรา้น กลายเป็นสนิคา้ยาสบู
ราคาปานกลางตามบา้นของวยัรุ่น และกลายเป็นสนิคา้ราคาถูกในทีสุ่ด  จากราคาทีส่งูถงึ 500 
บาท กลายเป็นสนิคา้ราคาโปรโมชัน่แบบ 89 บาทหรอื 199 บาท  จากสนิคา้ทีอุ่ปกรณ์หายาก 
กลายเป็นสนิคา้ตลาดนดั จากพฤตกิรรมการสบูในรา้น กลายเป็นการตัง้เตาสบูเองทีบ่า้น และ
แพร่หลายง่ายกวา่ทีร่า้น เพราะสะดวกกวา่ ราคาถูกกวา่ ใชไ้ดห้ลายวตัถุประสงคม์ากกวา่ บารา
กู่จงึเป็นผลติภณัฑย์าสบูทีม่วีวิฒันาการทีร่วดเรว็และเป็นอนัตรายต่อสุขภาพผูส้บูยิง่ขึน้ไป
เรื่อยๆหากขาดการควบคุมในดา้นอุปสงค ์
 

2 แหล่งจ าหน่ายบารากู่: ผลการศึกษาและข้อสรปุ 
 

 การศกึษาในประเดน็นี้ เป็นการศกึษาเชงิส ารวจแหล่งจ าหน่ายบารากู่ จ านวนทัง้สิน้ 11 
แหล่งจ าหน่าย ดงันี้ 
 
1 ตลาดนดัสะพานพุทธ 
2 ถนนขา้วสาร 
3 รา้นสุราในบรเิวณใกลเ้คยีงมหาวทิยาลยั XX  ในยา่นบางเขนต่อกบัพหลโยธนิและ

มหาวทิยาลยั XY ยา่นบางเขนไปจนถงึหน้าโรงภาพยนตร ์เมXX 
4 เขตอ าเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงใหม่ และเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง 
5 รา้นสุรารอบบรเิวณมหาวทิยาลยั A 
6 รา้นสุรารอบบรเิวณมหาวทิยาลยั B 
7 ตลาดหว้ยขวาง 
8 ชุมชน X หมู่บา้น XX เขต X จงัหวดั X 
9 ชุมชน XY เขต Y จงัหวดั X 
10 ตลาดนดัจตุจกัร 
11. หา้งสรรพสนิคา้ JJXXX 
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 โดยเป็นการส ารวจภาคสนาม การสงัเกตการณ์ การมสี่วนร่วม การบนัทกึภาพ 
บนัทกึเสยีง และสนทนากบัผูจ้ าหน่าย  

 
2.1 แหล่งท่ี 1 ตลาดนัดสะพานพุทธ 
 
ลกัษณะของแหล่งจ าหน่าย 

 
ตลาดนดัสะพานพุทธ หมายถงึ ตลาดบรเิวณใตส้ะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ หรอื สะพาน

ปฐมบรมราชานุสรณ์ โดยทัว่ไปเรยีกวา่ “สะพานพุทธ” ประเภทของแหล่งจ าหน่าย เป็น ตลาด
นดัถาวรเปิดกลางคนืทุกคนื  

 
 ตลาดนดัสะพานพุทธ เป็นแหล่งขายสนิคา้ยามราตรีหรอืเป็นตลาดนดักลางคนื  ตัง้อยู่
บรเิวณสะพานพุทธ ท่าเรอืด่วนกรุงเทพฯ เชงิสะพานดา้นหนึ่งอยูบ่รเิวณปลายถนน ตรเีพชร ฝ ัง่
พระนคร ขา้มไปสู่ถนนประชาธปิก เขตธนบุร ีเปิดทุกวนั ตัง้แต่เวลาประมาณ18.00 น.-01.30 น. 
โดยประมาณ  เป็นตลาดนดัทีผู่ค้า้วางแผงขายสนิคา้บนบาทวถิ ีแผงมลีกัษณะเป็นแผงคา้ถาวร
มากกวา่ผูค้า้ขาจร ตลาดนดัสะพานพุทธมชีื่อเสยีงในกลุ่มวยัรุ่นในฐานะแหล่งชอปป้ิงทีม่สีนิคา้
มากและราคาถูก ต่อรองได้  เป็นแหล่งขายสนิคา้หลากหลายชนิด  โดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย
ราคาถูกและสนิคา้มอืสอง ประเภท เสือ้ผา้วยัรุ่น รองเทา้ ฯลฯ รวมทัง้เป็นแหล่งเดนิเทีย่วในช่วง
หวัค ่า  ปจัจุบนัตลาดนดัสะพานพุทธไดก้ลาย เป็นศนูย์รวมวยัรุ่น เหมอืนกบัแหล่งชอปป้ิงอื่นๆ 
สนิคา้ทีข่ายในตลาดนี้จงึเป็นสนิคา้ทีจ่บักลุ่มวยัรุ่นโดยเฉพาะ  
 

ผูค้า้จะจ าหน่ายสนิคา้อยูบ่นบาทวถิบีนสองฝ ัง่ถนนใตส้ะพานพุทธดา้นฝ ัง่พระนคร 
การจราจรในบรเิวณดงักล่าวคบัคัง่ตัง้แต่หวัค ่าไปจนถงึดกึ พืน้ทีบ่รเิวณใตส้ะพานทีข่ายสนิคา้จะ
มรีถวิง่ผ่านไปมาอยูต่ลอดเวลา  พืน้ทีส่ าหรบัตัง้แผงคา้ดา้นฝ ัง่ตดิแม่น ้าประกอบดว้ยแผงคา้สอง
แถวตัง้หนัหน้าเขา้หากนั มชี่องทางเดนิภายใน ส่วนอกีฝ ัง่หนึ่ง ฝ ัง่ดา้นในทีไ่ม่ตดิกบัแม่น ้าของ
ถนนนัน้มพีืน้ทีบ่าทวถิน้ีอยกวา่จงึสามารถตัง้แผงคา้ไดเ้ป็นเพยีงแถวเดยีวเรยีงกนัไปตามถนน 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งเดนิหลบหลกีรถทีว่ ิง่ไปมาอยูต่ลอดเวลา ทีจ่อดรถหายากและมกีารเกบ็ค่าทีจ่อดรถ 
เพราะมผีูม้าเดนิซือ้ของจ านวนมาก  
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ร้านจ าหน่ายบารากู่ 
 

เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. รา้นคา้ส่วนใหญ่ตัง้แผงเสรจ็เรยีบรอ้ยหมดแลว้พรอ้มทีจ่ะ
จ าหน่ายสนิคา้ จากการส ารวจ พบรา้นจ าหน่ายบารากู่ในตลาด 6 รา้น ดงันี้ รา้นทุกรา้นไม่มชีื่อ
รา้น เป็นแผงถาวร 

 
1. ร้านจ าหน่ายบารากู่บริเวณใต้สะพานพทุธ รา้นที ่ 1 พบวา่ เมื่อเดนิเขา้มาจาก

ทางดา้นฝ ัง่ตลาดปากคลองตลาดประมาณ 150 เมตร จะพบวา่มรีา้นจ าหน่ายบารากู่ตัง้แผง
จ าหน่ายบารากู่ 1 รา้น เป็นรา้นแรก โดย ตัง้โต๊ะจ าหน่ายอยูฝ่ ัง่ทีต่ดิกบัแม่น ้าบรเิวณใตส้ะพาน
พุทธ หนัดา้นหน้ารา้นออกมาทีถ่นน จ าหน่ายสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับารากู่ทุกประเภทและมี
จ าหน่ายเป็นจ านวนมาก มตีวัอยา่งวางแสดงไวท้ีแ่ผง ส่วนของทีจ่ะขาย ผูค้า้จะ หยบิขึน้มาจาก
กล่องหรอืหบีทีเ่ป็นกล่องเหลก็ซึง่พ่อคา้แม่คา้ในยา่นนีใ้ชใ้นการเกบ็สนิคา้และลอ็คดว้ยกุญแจ
ดอกใหญ่ 
 

2. ร้านจ าหน่ายบหุรี่ชูรส พบรา้นจ าหน่ายบุหรีช่รูสอยูอ่กี 1 รา้น ตัง้รา้นใกลก้บัรา้นบา
รากู่รา้นที ่ 1 สงัเกตจากการพดูคุยของผูค้า้ทัง้สองแผงแลว้ พบวา่ทัง้สองรา้นรูจ้กักนัเป็นอยา่งด ี
พรอ้มทัง้มกีารเดนิไปมาหาสูก่นั ช่วยกนัจดัรา้น ฯลฯ คาดวา่ทัง้สองรา้นนี้มเีจา้ของเป็นคนๆ 
เดยีวกนัหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งกนั มสีนิคา้หรอืแหล่งรบัสนิคา้มาจ าหน่ายจากแหล่งเดยีวกนั แต่
แยกแผงกนัขายเพื่อแสดงสนิคา้ใหผู้ซ้ ือ้เหน็ชดัเจนในแต่ละแผง 

 
3 ร้านจ าหน่ายบารากู่ ร้านท่ี 2 บริเวณฝัง่ตรงข้ามกบัร้านท่ี 1 หลงัจากพบรา้น

จ าหน่ายบารากู่รา้นที ่ 1 จากการส ารวจต่อไป พบรา้นจ าหน่ายบารากู่เพิม่อกี 1 รา้น ตัง้อยูบ่น
ฝ ัง่ตรงขา้มเยือ้งกบัรา้นแรกประมาณ 100 เมตร ลกัษณะรา้นใหญ่กวา่รา้นแรก คอื มแีผง
วางขายสนิคา้และตัง้โชวส์นิคา้จ านวนมากกวา่รา้นแรกประมาณ 2 เท่า  

 
4 ร้านจ าหน่ายบารากู่ ร้านท่ี 3 บริเวณสดุถนนตลาดนัดสะพานพทุธ หลงัจากทีท่ า

การเดนิส ารวจตลาดนดัสะพานพุทธฝ ัง่ตดิรมิแม่น ้าไปจนถงึสุดถนนแลว้ จงึได้ ขา้มกลบัมาเดนิ
ส ารวจในฝ ัง่ดา้นใน จงึไดพ้บรา้นจ าหน่ายบารากู่อกี 1 รา้น อยูใ่กลก้บัจุดเริม่ตน้ตลาดนดัสะพาน
พุทธ บรเิวณฝ ัง่ตรงขา้มรา้นอาหาร “สะพานพุทธซฟู้ีด” ตัง้อยูต่รงหวัมุมถนน ขณะทีท่ าการ
ส ารวจ รา้นนี้ยงัตัง้แผงไม่เสรจ็ เจา้ของรา้นจ าหน่ายบารา กู่รา้นนี้ก าลงัจดัเตรยีมวางสนิคา้เพื่อ
จ าหน่ายแก่ลกูคา้ ขณะทีผู่ส้ ารวจเขา้ส ารวจนัน้  รา้นไดจ้ดัเตรยีมวางสนิคา้ไปแลว้ค่อนแผง 
พบวา่มสีนิคา้เกีย่วขอ้งกบับารากู่วางจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก  
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5. ร้านจ าหน่ายบารากู่อีก 2 ร้านบริเวณซอยย่อยท่ี 1 นบัจากสุดถนนดา้นฝ ัง่ 

ผูส้ ารวจไดเ้ดนิตามถนนฝ ัง่ดา้นในตลาดนดัสะพานพุทธ พบวา่ในฝ ัง่ดา้นนี้มซีอยยอ่ยอกีสอง
ซอยลกึประมาณ 100 เมตร ทัง้สองซอยเตม็ไปดว้ยรา้นคา้เหมอืนบรเิวณดา้นนอกทีต่ดิกบัถนน 
และภายในซอยยอ่ยซอยแรกมรีา้นจ าหน่ายบารากู่อกีจ านวน 2 รา้น เช่นเดยีวกนักบัทุกรา้น 
รา้น 2 รา้นในซอยยอ่ยนี้มสีนิคา้เกีย่วกบัการสบูบารากู่ใหเ้ลอืกอกีมากมายหลายชนิดเหมอืนกบั
รา้นอื่นๆ 

 
สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับารากู่ภายในรา้นของทุกรา้น มจี าหน่ายทัง้เตาหลายขนาด หลาย

ลาย อุปกรณ์แยกส่วน เช่น สายสบู ถาดรองถ่าน ฯลฯ ตวัยา ถ่าน และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
เช่น คมีคบีถ่าน ฯลฯ  
 
วิธีการจ าหน่ายและการจงูใจผู้ซ้ือ 
 

ผูส้ ารวจไดท้ าการสนทนา และล่อซือ้กบัเจา้ของรา้น โดยท าการสอบถามเกีย่วกบั ชื่อ
เรยีกอุปกรณ์แต่ละชนิด ราคา และวธิกีารใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ดงันี้ โดยบอกกบัผูค้า้วา่ผูส้ ารวจเป็น
มอืใหม่อยากทดลองสบู แต่ไม่รูจ้กัวธิหีรอือุปกรณ์ และมคีวามไม่แน่ใจวา่จะซื้ อดหีรอืไม่ เพื่อ
ทดสอบวา่ ผูค้า้จะมวีธิกีารจงูใจลกูคา้อยา่งไร พบวา่ ผูค้า้ มวีธิกีารพดูจงูใจ ดงันี้ 

 
 จงูใจเรื่องรสและกลิน่วา่มหีลากหลาย เลอืกรสและกลิน่ตามทีช่อบหรอืคดิวา่หอมถูกใจ

น าไปลอง มวีธิกีารแนะน าคอื เปิดซองยาใหด้มกลิน่ 
 แนะน ากลิน่รสทีเ่ป็นผลไม ้เพื่อสื่อวา่ ไม่อนัตราย เป็นผลไม ้
 ชีช้วนวา่น่าสบู น่าทดลอง 
 เสนอในราคาถูกและเปิดโอกาสใหต่้อรองราคา 
 ชีว้า่เป็นของทีเ่ป็นสมยันิยม ใครๆกม็ใีช ้ใครๆกส็บู 
 อา้งองิคนส่วนใหญ่วา่นิยมบารากู่ 
 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้  พดูจาเพราะ อธัยาศยัดี  เอาอกเอาใจลกูคา้ เพื่อแขง่ขนั

กนัเองและเพื่อใหล้กูคา้ตดิใจกลบัมาเป็นลกูคา้ประจ า 
 
ผูส้ ารวจไดเ้ขา้ไปทดลองล่อซือ้ในรา้นหนึ่งคอื รา้นที ่4 และบนัทกึค าสนทนากบัผูค้า้ไว ้

ดงันี้ 
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บทสนทนา 
 
ผูส้ ารวจ :  (ชีไ้ปทีซ่องแบบใสบรรจุตวัยาบารากู่ สามารถมองเหน็ตวัยาภายในได้  บอกวา่ไม่
ทราบวา่มนัคอือะไร) “พี ่อนันี้มนัคอือะไรหรอื เนีย่ทีเ่ป็นถุงๆ” 
ผูค้า้:    “อ๋อ อนันี้ “ปารแ์คช” นะครบั” 
ผูส้ ารวจ: “ปารแ์คชหรอื อ๋อ ใช่แบบเดยีวกบั “ฟาเคด็”(ยีห่อ้บารากู่) หรอืเปล่า” 
ผูค้า้:     “อนันี้ผมกไ็ม่ทราบนะครบัแต่ผมเรยีก ปารแ์คช” 
ผูส้ ารวจ: “พอดมีรีุ่นน้องเขาสบูกนัอยูน่่ะ   แต่เขาเรยีก ฟาเคด็ ” (พยายามพดูใหเ้สมอืนเป็นของ
คนละอยา่ง แสดงความไม่แน่ใจวา่จะซือ้หรอืใช่สิง่ทีต่อ้งการ) 
ผูค้า้       “ผมวา่กค็งเหมอืนกนันะครบั อาจจะเรยีกคนละแบบ” (พยายามรบีพดูโยงใหเ้ป็นเรื่อง
เดยีวกนั) 
ผูส้ ารวจ: “แลว้อนันี้อะไรหรอื น่ารกัดจีงั ใช่เตาบารากู่หรอืเปล่า” 
ผูค้า้:      “อ๋อครบั ใช่ๆ ใชส้บูบารากู่ได ้มหีลายขนาดนะครบั อนันี้มนัแบบพกพาถา้เราไปไหน
มาไหนกเ็อาไปได”้  (พยายามพดูจงูใจในเรื่องความสะดวก) 
ผูส้ ารวจ:  “เท่าไหร่หรอื   แบบนัน้” (ชีไ้ปทีเ่ตาเลก็) 
ผูค้า้:       “อนันี้ก ็450 ครบั กย็งัมหีลายขนาดนะครบั แบบนี้ 650 (ขนาดใหญ่กวา่แบบพกพา  2 
เท่าตวั ) แบบนี้ก ็1,400 อนันี้จะใหญ่ขึน้มาหน่อย  ส่วนใหญ่ เขากจ็ะใชแ้บบนี้สบูกนั ” (พยายาม
ขายของทีร่าคาสงูทีสุ่ด) 
ผูส้ ารวจ :   “พี ่แลว้อนัใหญ่นัน้ล่ะ เท่าไหร่ ” (ชีไ้ปทีเ่ตาแบบใหญ่สุดความสงูประมาณเกอืบ 1 
เมตร) 
ผูค้า้:       “อนันัน้กแ็ลว้แต่นะครบั มสีองราคา 2,400 (เตาสเีหลอืง) ส่วนอนันี้ 2,700 (เตาสฟ้ีา )”  
(พยายามเปิดโอกาสใหต่้อรองราคา ) ราคาแตกต่างกนัเนื่องจากความสวยงามของเตา ทีม่กีาร
ตกแต่งลวดลายแตกต่างกนั 
ผูส้ ารวจ: “อ๋อ! สวยดนีะ อยา่งงี้ซื้อไปจะกลา้ใชม้ ัย๊เนีย่ พี ่แลว้ไอถุ้งๆ นี้เขาใชส้บูใช่ไหม” 
ผูค้า้:     “ใช่ครบัน้อง อนันี้กเ็อาไวส้บูกบัเตานี้แหละ มหีลายรสลองเลอืกดกู่อนได้” 
ผูส้ ารวจ: “เดีย๋วนี้เขาชอบสบูรสไหนกนัล่ะ  เคยสบูแต่นานมาแลว้ แต่เดีย๋วลองซื้อไปสบูด”ู 
ผูค้า้:     “กย็งัขายไดเ้หมอืนเดมินะครบั แต่วา่เดีย๋วนี้เขาจะ “เล่น” แบบกลิน่หอมกนั ส่วน แบบ
เยน็กย็งัมคีนสบูอยูเ่หมอืนเดมิแต่อาจจะเอาไปผสมใหก้ลิน่หอมมากขึน้”   ค าวา่ “เล่น” เป็นศพัท์
นกัสบู หมายถงึ การสบูแบบทีเ่ป็นทีน่ิยม  แบบ “เยน็” หมายถงึยาสบูทีม่กีลิน่รสเยน็ 
ผูส้ ารวจ: “แลว้ถา้แนะน าล่ะ พีใ่หเ้อารสไหนไปด”ี 
ผูค้า้:    “กม็อียู ่3 กลิน่นะครบัทีข่ายด ีองุ่น สตรอเบอรี ่แลว้กผ็ลไมร้วม” 
ผูส้ ารวจ: “ง ัน้ขอเป็นกลิน่องุ่นแลว้กนั กีบ่าทหรอื” (ใหผู้ข้ายหยบิซองยากลิน่องุ่นให)้ 
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ผูค้า้:     “ครบัผม 100 บาทครบั แลว้มถ่ีานมอีะไรหรอืยงั ดกู่อนไดเ้ลยนะขาดอะไรกบ็อกพี ่ ” 
(พยายามขายเพิม่เตมิ) 
ผูส้ ารวจ: “อ๋อ มแีลว้ เดีย๋วไปยมืเพือ่นเอาแค่อยากรูว้า่กลิน่มนัเป็นไง" 

 
หลงัจากจบการสนทนากบัเจา้ของรา้นแลว้ท าใหท้ราบวา่กลยทุธก์าร จ าหน่ายสนิคา้ใน

พืน้ทีน่ี้นัน้เป็นการสรา้งมติรภาพ และความสมัพนัธ์ ทีเ่อาอกเอาใจจาก ผูข้ายมากเป็นอยา่งมาก  
ท าใหไ้ดล้กูคา้เป็นลกูคา้ประจ า พบวา่ ลกูคา้ประจ าจะแวะเวยีนมาซือ้สนิค้ าเฉพาะรา้นทีต่นเอง
ชื่นชอบอธัยาศยัของเจา้ของรา้นอยูบ่่อยครัง้ 
   
 

 

  
ภาพท่ี 31 แผนทีป่ระกอบแสดงทีต่ ัง้ของรา้นจ าหน่ายสนิคา้และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบับาระกู่ ใน
ยา่นสะพานพุทธ  หมายเลข 1-5 แสดงทีต่ ัง้ของรา้น 
 
 จากการเดนิส ารวจตลาดนดัสะพานพุทธ พบรา้นจ าหน่ายอุปก รณ์และสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับารากู่จ านวนทัง้สิน้ 5 รา้น รา้นบุหรีช่รูส 1 รา้น รวม 6 รา้น แต่ละรา้นมอุีปกรณ์ต่างๆ 
ส าหรบัการสบูบารากู่อยา่งครบครนั ส าหรบัคนทีม่อุีปกรณ์อยูแ่ลว้กส็ามารถมาซือ้ตวัยาหรอืถ่าน

1 
2 

3 

4 5 
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ส าหรบัสบูบารากู่ไปเพิม่ไดห้ากทีม่อียูห่มด หรอืส าหรบัคนทีเ่ริม่สบูไม่มอุีปกรณ์อ ะไรเลยก็
สามารถซือ้อุปกรณ์และบารากู่กลบัไปสบูไดค้รบทนัท ี จากการส ารวจ พบวา่ เตาทีว่างจ าหน่าย
มทีัง้หมด 4 ขนาด คอื  

 
1. ขนาด เลก็ทีสุ่ดหรอืขนาด พกพา เหมาะส าหรบัพกพา ตดิตวั  สามารถใส่กระเป๋า

สะพายได ้มขีนาดประมาณ 5-7 นิ้วฟุต ราคา 450 บาท  
2. ขนาดเลก็ สามารถถอืไป ไดง้่าย  พกพาไดเ้ช่นกนั  แต่มขีนาด โตกวา่ขนาดพกพา

ขึน้มา คอืสงูประมาณ 10-12 นิ้วฟุต ราคา 600-1,200 บาท  
3. ขนาดกลาง เป็นขนาดทีม่ไีวเ้พื่อซือ้ไปบรกิารสบูบารา กู่ตามรา้น คอืขนาดเหมาะกบั

การตัง้โต๊ะ สงูประมาณ 0.5  เมตร    ราคา 1,500-1800 บาท  
4. ขนาดใหญ่ มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด ประมาณ 1  เมตร เหมาะส าหรบัการสบูหลายคน

เนื่องจากเมื่ออุปกรณ์มขีนาดใหญ่ กส็ามารถเพิม่ปรมิาณตวัยารวมทัง้สามารถกกัเกบ็ควนั บารา
กู่ไดเ้พิม่มากขึน้ รวมทัง้การตกแต่งลวดลายกจ็ะวจิติรเพิม่มากขึน้กวา่ ขนาดเลก็ ราคา 2,500 
บาทขึน้ไป ราคาขึน้อยูก่บัลวดลายและการตกแต่ง 

 
 ส่วนตวัยาบารากู่ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ หวัเชือ้   มจี าหน่ายทัง้แบบแบ่งขายเป็นซองราคา 
100 บาท เป็นแบบแบ่งขายใส่ซองพลาสตคิขนาด 3 นิ้ว ไม่มยี ีห่อ้ และแบบกล่องมตีราสนิคา้
ราคา 300-450 บาท ถ่านส าหรบัสบูบารากู่ ราคา 150 บาท ต่อ 1 โหล เป็นถ่านส าหรบับารากู่
โดยเฉพาะ เป็นถ่านกอ้นกลม ผูส้บูอธบิายวา่ใหค้วามรอ้นสม ่าเสมอมากกวา่ถ่านหุงตม้  และ ไฟ
แชค็ส าหรบับารากู่โดยเฉพาะ เป็นไฟแชค็ หวัพ่นแก๊ซส าหรบัจุดถ่าน ราคา  200 บาท    
พรอ้มแก๊ซกระป๋อง ใหค้วามรอ้นไดแ้รงกวา่ไฟแชค็ธรรมดาท าใหส้ามารถจุดถ่านตดิไดง้่ายกวา่
ไฟแชค็ธรรมดาและประหยดัเวลา ถ้าใชไ้ฟแชค็ธรรมดาแบบทีใ่ชจุ้ดบุหรีม่าจุดถ่านบารากู่ 
จะตอ้งใชเ้วลานานประมาณ 10-15 นาท ี

 
จากการส ารวจพืน้ทีต่ลาดนดัสะพานพุทธ  ไดพ้บวา่มรีา้นจ าหน่ายผลติภณัฑย์าสบูแบบ

อื่นอกี คอื บุหรีช่รูส และ บุหรีธ่รรมดายีห่อ้ต่างประเทศ  และมรีา้น บุหรีแ่บบแบ่งขายอกีหลาย
รา้นประมาณ 10 รา้นทีต่ ัง้ขายโดยใชพ้ืน้ทีข่นาดเลก็คอืเพยีงโต๊ะหรอืแผงขนาดเลก็กส็ามารถตัง้
ขายอยูบ่รเิวณขา้งรา้นจ าหน่ายสนิคา้รา้นใหญ่ๆ ไดโ้ดยง่าย สนิคา้ทีม่ขีายในรา้นจ าหน่ายบุหรี่
แบบแบ่งขาย พบวา่มสีนิคา้ส าหรบัจ าหน่ายอยูห่ลกัๆ คอื บุหรีช่รูส  และบุหรีน่อก บุหรีช่รูส ที่
จ าหน่ายมหีลากหลายยีห่อ้ เช่น กาแรม  SKL  ส่วนใหญ่ยีห่อ้ทีน่ ามาจ าหน่ายจะเป็นบุหรีท่ ีใ่ห้
กลิน่หอมเป็นพเิศษและมรีสหวานเคลอืบอยูท่ีก่น้บุหรีบ่รเิวณใสก้รอง กลิน่และความหอม
แตกต่างกนัไปตามยีห่อ้ ส่วนบุหรีน่อกทีไ่ม่ใช่บุหรีช่รูส  ยีห่อ้เหมอืนกบับุหรีท่ ีจ่ าหน่ายอยูท่ ัว่ไป
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ในทอ้งตลาด เช่น มารล์โบโร แต่มยีีห่อ้อื่นๆทีเ่ป็นยีห่อ้ต่างประเทศดว้ย ทีผู่ค้า้จะโฆษณาชวน
เชื่อวา่ สบูแลว้เยน็กวา่ มกีลิน่แตกต่าง ดดูมีรีสนิยม และ ลื่นคอกวา่ ฯลฯ 
 

 
 
ภาพท่ี 32 ยาบารากู่รสองุ่น ใส่ซองพลาสตคิแบบแบ่งขาย ทีไ่ดซ้ือ้มาจากตลาดสะพานพุทธใน 
ราคาซองละ 100 บาท 

     
สรุปวา่ ตลาดนดัสะพานพุทธ เป็นแหล่งจ าหน่ายรายใหญ่ของบารากู่ รวมทัง้บุหรีช่รูส

และบุหรีน่อก ทีผู่ซ้ ือ้วยัรุ่นรูจ้กักนัดวีา่เป็นแหล่งจ าหน่ายทีม่สีนิคา้มาก ต่อรองราคา ได ้มสีนิคา้
ครบทุกประเภท จากการส ารวจ พบวา่ การซือ้ขายสนิคา้บุหรีแ่ละบารากู่เป็นไปโดยเสร ีผูค้า้ต่าง
เปิดการขายและวางแผงสนิคา้อยา่งเปิดเผย ไม่มกีารหลบซ่อนสนิคา้ มกีารโฆษณาชวนเชื่อ
อยา่งเปิดเผย และไม่พบวา่มเีจา้หน้าทีภ่าครฐัมาใหค้วามสนใจหรอืตรวจตราแต่อยา่งใด แ ละ
พบวา่ สนิคา้บุหรีแ่ละบารากู่ นบัเป็นสนิคา้ขายดขีองตลาด มผีูซ้ ือ้ผูส้นใจจ านวนมาก ท าใหม้ี
จ านวนรา้นเพิม่ขึน้มากมาย 
 

2.2 แหล่งท่ี 2 ถนนข้าวสาร 
 
ลกัษณะของแหล่งจ าหน่าย 
 
 ถนนขา้วสารจดัประเภทของแหล่งจ าหน่ายเป็นแหล่งสถานบนัเทงิยามกลางคนื ถนน
ขา้วสารเป็นแหล่งเทีย่วยามกลางคนืและแหล่งสถานบนัเทงิชื่อดงัแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
เป็นถนนขนาดเลก็อยูใ่นทอ้งทีแ่ขวงตลาดยอด เขตพระนคร มรีะยะทางเริม่ตัง้แต่ถนนจกัรพงษ ์
หน้าวดัชนะสงคราม จนถงึถนนตะนาวใกลส้ีแ่ยกคอกววั นอกจากจะเป็นแหล่งทีพ่กัราคาถูก
แบบ guest house ส าหรบันกัท่องเทีย่วต่างชาตแิลว้ ถนนขา้วสารหรอืชื่อเดมิคอื ตรอกขา้วสาร 
ยงัไดก้ลายเป็นแหล่งชอปป้ิงชื่อดงัส าหรบัวยัรุ่นอกีเช่นกนั รวมทัง้ผูท้ ีไ่ม่ใช่นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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รวมทัง้ไดพ้ฒันากลายเป็นยา่นสถานบนัเทงิและรา้นสุราชื่อดงัอกีหลายรา้นทีค่ลาคล ่าไปดว้ย
วยัรุ่นนกัเทีย่ว  ปจัจุบนั  ถนนขา้วสารไดก้ลายเป็นแหล่งเทีย่วตามสมยันิยมทีม่ชี ื่อเสยีงเป็น
อยา่งมากทัง้ในหมู่วยัรุ่นชาวไทยและนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ เมื่อ 5 ปีทีผ่่านมา ถนนขา้วสารเป็น
จุดแรกเริม่ของการเปิดรา้นใหบ้รกิารบารากู่ โดยเปิดเป็นรา้นถาวร เน้นกลุ่มนกัท่องเทีย่ว
ต่างชาต ิแต่พบวา่ กลุ่มนกัเทีย่วกลางคนืชาวไทยกใ็หค้วามสนใจเช่นกนั จงึไดม้กีารเปิดบารากู่
บารห์รอืบารากู่คาเฟข่ึน้เป็นแหล่งแรกในยา่นนี้ และไดข้ยายกระแสความสนใจบารากู่ไปยงั
แหล่งเทีย่วอื่นๆต่อไป นกัสบูบารากู่หลายรายเริม่รูจ้กับารากู่จากถนนขา้วสารแห่งนี้  ถนน
ขา้วสารในปจัจุบนัเป็นแหล่งชอปป้ิงยามกลางคนืทีม่สีนิคา้ต่างๆใหเ้ลอืกมากมายโดยเฉพาะ
สนิคา้ตามสมยันิยม รวมทัง้เป็นแหล่งรา้นอาหาร ซึง่มตีัง้แต่ ภตัตาคารอาหารราคาแพง อาหาร
ทีข่ายบนรถเขน็ ผบั ฯลฯ และบรกิารต่างๆ ทีห่ลากหลาย เช่น บรกิารนวดฝา่เทา้ ถกัผม บรกิาร
สกัหรอืเจาะ เป็นตน้  ผูม้าเทีย่วมที ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
 
ร้านบริการบารากู่: บารากู่คาเฟ่ 
 
 บารากู่เป็นทีรู่จ้กัส าหรบับุคคลทัว่ไปจากการเปิดบารากู่คาเฟใ่นยา่นนี้เป็นอนัดบัแรกๆ
พรอ้มๆกบัการน าบารากู่มาใหบ้รกิารในผบับารช์ื่อดงัในยา่นใจกลางเมอืง แ ต่บารากู่ทีจ่ าหน่าย
และใหบ้รกิารทีร่า้นในถนนขา้วสารนัน้จะมรีาคาทีถู่กกวา่บารากู่ทีใ่หบ้รกิารในผบับารช์ื่อดงัแถบ
ยา่นรชัดาหรอืทองหล่อ  รา้นบารากู่หรอืบารากู่คาเฟท่ีถ่นนขา้วสารนัน้จะเน้นการตกแต่งรา้น
แบบอนิเดยีหรอืแบบตะวนัออกกลาง ซึง่จะแตกต่างจากผบับารท์ีเ่น้นการจ าหน่ายสุราและการ
เตน้ร าแบบผบับารย์า่นอื่นๆ เพื่อสรา้งใหผู้ใ้ชบ้รกิาร รูส้กึวา่บารากู่เป็นวฒันธรรมอาหรบัหรอื
อนิเดยี  สรา้งความรูส้กึวา่ทนัสมยั เป็นสมยันิยม มคีวามแปลกแตกต่าง และดมูเีสน่ห์  รา้นหรอื
บารากู่คาเฟท่ีถ่นนขา้วสารนี้มลีกัษณะเป็นรา้นถาวร  
 
 บารากู่เขา้มาสู่พืน้ทีถ่นนขา้วสารดว้ยชื่อเรยีกทีแ่ตกต่างกนัไปมากมาย ตัง้แต่ มอระกู่ 
บาระกุ บาระกู่   น ้ามนับาระกุ ฯลฯ แสดงใหเ้หน็ถงึทีม่าอนั คลุมเครอืของสารชนิดนี้  ปจัจุบนั
พืน้ทีถ่นนขา้วสารยงัคงมกีารใหบ้รกิารสบูบารากู่อยูเ่ช่นเดมิ ถงึแมจ้ะเคยมกีารปิดรา้นบารากู่คา
เฟเ่นื่องจากถูกปราบปรามไปพกัหนึ่ง แต่ปจัจุบนั กก็ลบัมาเปิดใหม่เช่นเดมิ  แมว้า่จะไม่ค่อย
ไดร้บัความนิยมสงูสุดเช่นสมยัก่อนแลว้กต็าม แต่มกีลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาตทิีย่งัคงเขา้มาใช้
บรกิาร 
  
 ผูส้ ารวจไดเ้ดนิส ารวจตามถนนขา้วสารและถนนขา้งเคยีงทีม่รีา้นคา้และผูค้นพลุกพล่าน
และไดพ้บกบัรา้นบรกิารสบูบารากู่จ านวน 3 รา้น แต่ไม่พบรา้นจ าหน่ายปลกีอุปกรณ์สบูบารากู่  
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 1. ร้านบริการบารากู่ ร้านท่ี 1 บริเวณต้นถนนข้าวสารฝัง่ถนนตะนาว เมื่อเดนิ
ส ารวจถนนขา้วสารมาไดป้ระมาณ 100 เมตรกไ็ดพ้บกบัรา้นบรกิารสบูบารากู่อยูบ่รเิวณดงักล่าว 
รา้นทีใ่หบ้รกิารมลีกัษณะเป็นซุม้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลย์ีห่อ้สเมอรน์อฟวอดกา้ โดยมี
พนกังานประจ าซุม้จ านวน 4 ราย และภายในซุม้ ไดพ้บวา่มเีตาบารากู่ตัง้อยูป่ระมาณ 3 เตา 
เพื่อไวใ้หบ้รกิารผูท้ ีเ่ขา้มาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ดส้บูบารากู ่
 
 2. ร้านบริการบารากู่ ร้านท่ี 2 บริเวณซอยรามบตุรี ฝัง่ถนนจกัรพงษ์ หลงัจากเดนิ
ส ารวจพืน้ทีถ่นนขา้วสารและซอยขา้งเคยีง ผูส้ ารวจจงึไดข้า้มฝ ัง่ไปอกีฝ ัง่หนึ่งคอืฝ ัง่วดัชนะ
สงคราม ซึง่พืน้ทีบ่รเิวณนี้จะเป็นซอยทีพ่กัอาศยัและรา้นอาหารต่างชาต ิในซอยรามบุตรนีี้ จะ
ประกอบดว้ย บารแ์ละผบัเป็นจ านวนมาก ซึง่จ าหน่ายทัง้อาหารและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล ์
รวมทัง้มกีารเปิดเพลงประกอบหรอืมกีารเล่นดนตรสีดประกอบไปดว้ย หลงัจากทีเ่ดนิส ารวจเขา้
มาในซอยรามบุตรไีดป้ระมาณ 100 เมตร ไดพ้บกบัรา้นอาหารทีจ่ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอกฮอล์
และมกีารจ าหน่ายบารากู่ใหก้บัลกูคา้ ภายในรา้นประกอบดว้ยโต๊ะ จ านวน ประมาณ 30 โต๊ะ 
พบวา่มลีกูคา้สบูบารากู่อยูป่ระมาณ 5 โต๊ะ เป็นชาวต่างชาตทิัง้หมด และสามารถสบูบุหรีภ่ายใน
รา้นได ้
 
 3. ร้านบริการสบูบารากู่ ร้านท่ี 3 บริเวณซอยรามบตุรี ฝัง่ถนนพระอาทิตย ์
ผูส้ ารวจไดเ้ดนิส ารวจพืน้ทีบ่รเิวณนี้ตามถนนจนถงึบรเิวณทีส่ามารถตดัออกสู่ถนนพระอาทติย ์
กไ็ดพ้บรา้นอาหารใตโ้รงแรมแห่งหนึ่งมกีารบรกิารสบูบารากู่อยูบ่รเิวณใตโ้รงแรมแห่งนัน้ โดยที่
พนกังานของรา้นอาหารก าลงัตระเตรยีมเตาบารากู่เพื่อน าไปบรกิารใหก้บัลกูคา้ทีน่ัง่อยูใ่นรา้น 
ซึง่ขณะนัน้พบวา่มจี านวนโต๊ะทีส่บูบารากู่อยูป่ระมาณ 4 โต๊ะ ลว้นเป็นชาวต่างชาตทิัง้สิน้ 
 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ    
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรรีชั ลาภใหญ่                                                บทที่ 5                                                                      369 
 

 

  
ภาพท่ี 33 ภาพแผนทีป่ระกอบแสดงทีต่ ัง้ของรา้นบรกิารสบูบารากู่ในยา่นถนนขา้วสาร 
 
 จากการส ารวจ ไม่พบรา้นหรอืแผงจ าหน่ายยาบารากู่หรอือุปกรณ์บารากู่ แต่พบเป็น
รา้นบารากู่คาเฟไ่ปทีใ่หบ้รกิารสบูบารากู่ในรา้น ซึง่มลีกัษณะเป็นรา้นอาหารทีเ่น้นจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลห์รอืบารท์ีจ่ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นหลกั และมบีารากู่เป็นบรกิาร
เสรมิ ส่วนการสบูบุหรี ่พบวา่ ในรา้นทุกรา้น อนุญาตใหม้กีารสบูบุหรีใ่นรา้น โดยไม่แยกโซนสบู
หรอืไม่สบูออกจากกนั กลุ่มทีส่บูบารากู่ในยา่นถนนขา้วสารแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มคนไทย 
และกลุ่มชาวต่างชาตซิึง่พบวา่ กลุ่มชาวต่างชาตนิิยมสบูบารากู่มากเช่นกนั  การสบูบารากู่ใน
ยา่นนี้เป็นการสบูเสรมิการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
 
 
 
 
 

1 

2 
3 
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2.3 แหล่งท่ี 3 ย่านมหาวิทยาลยั XX มหาวิทยาลยั XY ไปจนถงึโรงภาพยนตร ์เม
XX 
 
ลกัษณะของแหล่งจ าหน่าย 
 
 ประเภทของแหล่งจ าหน่ายบารากู่ในเขตนี้คอืเป็นประเภทรา้นสุราทีม่บีรกิารบารากู่ 
รา้นสุราในยา่นนี้ตัง้อยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัสถานศกึษา ยา่นนี้เป็นแหล่งรา้นสุราหลายรา้นทีเ่น้น
ราคาถูกและมบีารากู่บรกิาร ทีต่ ัง้ของรา้นสรุาเหล่านี้อยูใ่นยา่นชุมชนและอยูใ่กลส้ถานศกึษา มี
รา้นสุรา 6 รา้นดงัต่อไปนี้ 
 

1. รา้น ป.xx  ฝ ัง่ตรงขา้มกองพนัราบ 11 (ลกูคา้นกัศกึษา นกัเรยีนอาชวีศกึษา) 
 2. รา้น ฟxx ฝ ัง่ตรงขา้มกองพนัราบ 11 (ลกูคา้วยัท างาน นกัศกึษา นกัเรยีน
อาชวีศกึษา)  
 3. รา้น จxx  กลางซอยพหลโยธนิ 49/1 (ลกูคา้นกัศกึษา นกัเรยีนอาชวีศกึษา) 

4. รา้น กxxx  ซอยวภิาวด ี50 (ลกูคา้นกัศกึษามหาวทิยาลยั) 
 5. รา้น FXX บรเิวณป้ายรถเมลฝ์ ัง่ตรงขา้มโรงภาพยนตร ์(ลกูคา้ผูใ้หญ่วยัท างาน 
นกัศกึษา นกัเรยีนอาชวีศกึษา) 
 6. รา้น สxx  บรเิวณป้ายรถเมลฝ์ ัง่ตรงขา้มโรงภาพยนตรเ์มxxอยูต่ดิกบัรา้นที ่5 (ลกูคา้
ผูใ้หญ่วยัท างาน นกัศกึษา) 
 

กลุ่มเป้าหมายของรา้นสุรายา่นนี้คอืนกัเรยีน นกัศกึษา และผูใ้หญ่วยัท างาน เนื่องจาก
เป็นพืน้ทีใ่นเมอืงและเป็นยา่นออฟฟิศ ท าใหม้กีลุ่มวยัท างานเขา้มาเทีย่วรา้นสุราในบรเิวณนี้
ดว้ย นอกเหนือจากกลุ่มนกัศกึษาทัง้สองมหาวทิยาลยัและกลุ่มนกัเรยีนระดบัอาชวีศกึษา/มธัยม
ปลาย สงัเกตจากการไวผ้มสัน้ทรงนกัเรยีนชาย/หญงิ  
 
 จากการส ารวจในครัง้นี้ ไดส้ ารวจรา้นสุราทีบ่รกิารบารากู่ 2 รา้นคอื รา้น จxx 
และ รา้น FXX   ซึง่เป็นรา้นทีม่กีลุ่มลกูคา้ทีส่ ัง่บารากู่มาสบูเป็นจ านวนมาก ประมาณ 25-30 
ราย โดยเฉพาะทีร่า้น FXX   
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ร้าน “จxx” ซอยพหลโยธิน 49/1 
  
สภาพของพื้นท่ี 
 

ซอยพหลโยธนิ 49/1 นัน้เป็นซอยทีเ่ชื่อมต่อระหวา่งถนนพหลโยธนิกบัถนนวภิาวดี
เพิม่เตมิจากบรเิวณสีแ่ยกเกษตร และ บรเิวณอนุสาวรยีห์ลกัสี ่ ซึง่เป็นทางเชื่อมต่อหลกัระหวา่ง
ถนนพหลโยธนิกบัวภิาวด ีซอยดงักล่าวเป็นซอยทีว่กวนและ ผ่านทีพ่กัอาศยัและชุมชนหลาย
ชุมชนทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณรอบขา้ง ถนนภายใน ซอยเป็นถนนแบบหมู่บา้นทีไ่ม่มรีมิฟุตบาท แต่เป็น
พืน้ทีข่องหน้าบา้นและรัว้บา้นของคนในชุมชนตัง้อยูต่ดิชดิกบัรมิถนน ถงึซอยนี้จะมลีกัษณะ
ชุมชน แต่กม็รีา้นสุราไปตัง้ เพื่อดงึดดูลกูคา้ทีต่อ้งการความสะดวกและวยัรุ่นในชุม ชน บรเิวณ
หน้าปากซอย ดา้นฝ ัง่พหลโยธนิมวีนิรถจกัรยานยนตค์อยใหบ้รกิารรบัส่งผูค้นในซอย และยงั
พบวา่มรีถยนตว์ิง่เขา้ออกอยูต่ลอดเวลารวมทัง้แทก็ซี ่  แทก็ซีป่ระจ าถิน่จะรูจ้กัพืน้ทีภ่ายในซอย
ดงักล่าวเป็นอยา่งดเีพราะมรีา้นสุราชื่อดงั  
 
ลกัษณะร้าน 

 
รา้นสุรา “เจอxx” เป็นรา้นแรกทีอ่ยูต่น้ซอย 49/1 มกีารจ าหน่ายและบรกิารสบูบารากู่อยู่

ในรา้นดงักล่าว ลกัษณะรา้นเป็นรา้นแบบ open-air ขนาดใหญ่ โดยการปรบัปรุงพืน้ทีบ่รเิวณ
บา้นทัง้หลงัเพื่อใชเ้ป็นรา้นสุรา มกีารตกแต่งรา้นดว้ยไฟหลากสทีัง้ในบรเิวณหน้ารา้น ภายใน
รา้น รวมทัง้ป้ายไฟโฆษณาของ สนิคา้เครื่องดื่มแอลกอฮอลอ์กีหลากหลายยีห่อ้ จ านวนโต๊ะ
ภายในรา้น พบวา่มโีต๊ะใหบ้รกิารอยูป่ระมาณ 30 โต๊ะ เป็นโต๊ะไมท้ ัง้หมด  ความสงูของโต๊ะ
ประมาณ 1 เมตร ซึง่สงูพอดสี าหรบัวางเตาบารากู ่และมเีกา้อีไ้มห้ลายแบบ ทัง้แบบทีม่พีนักพงิ 
หรอืแบบทีไ่ม่มพีนกัพงิ ขณะทีท่ าการส ารวจพบมผีูใ้ชบ้รกิารอยูป่ระมาณ 10 โต๊ะ ทัง้หมดเป็น
วยัรุ่นในชุมชนทีรู่จ้กักบัเจา้ของรา้นเป็นอยา่งด ีเจา้ของรา้นมกัจะเดนิไปเดนิมาพดูคุยกบัลกูคา้
ทุกโต๊ะอยา่งออกรสออกชาตอิยูต่ลอดเวลา 
 
การให้บริการบารากู่ 
 

จากจ านวนโต๊ะทีใ่ชบ้รกิารอยูป่ระมาณ 10 โต๊ะนัน้ มจี านวน 3 โต๊ะ ทีซ่ ือ้บรกิารสบูบารา
กู่ของรา้น เจา้ของรา้นจะน าอุปกรณ์สบูบารากู่มาตัง้ไวบ้นโต๊ะของผูใ้ชบ้รกิาร จงึท าใหเ้ตาบารากู่
ทีต่ ัง้อยูบ่นโต๊ะดโูดดเด่น และสามารถสงัเกตเหน็ไดโ้ดยง่าย  เรยีกสายตาของโต๊ะอื่นไดด้ ี พบวา่ 
เป็นเตาบารากู่ในแบบทีม่ขีายอยูท่ ัว่ไป ส าหรบัผูท้ ีส่ญัจรไปมาในซอยเมื่อเดนิไปใกลบ้รเิวณรา้น 
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กจ็ะสามารถไดก้ลิน่ของบารากู่จากรา้นลอยออกมานอกรา้นได ้และพบเหน็การสบูไดอ้ยา่ง
ชดัเจน กลิน่ทีม่ใีหบ้รกิารคอืกลิน่แอปเปิล ซึง่ผูท้สีบูบารากู่ส่วนใหญ่มกัจะนิยมและชนิกบัการสบู
บารากู่กลิน่แอปเปิล ซึง่ไดก้ลายเป็นกลิน่รสยอดนิยม มปีระจ าทุกรา้น  ผูท้ีส่ ัง่มาสบูมพีฤตกิรรม
ดื่มสุราไปดว้ย หลงัจากทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ลว้ กม็กัจะหยบิเอาสายสบูบารากู่มาสบูต่อ 
และวนกนัไปเป็นรอบๆ สลบักบัการดื่มสุราต่อ 
 
ร้าน  “FXX”  ป้ายรถเมลฝั์ง่ตรงข้ามโรงภาพยนตรเ์มXX 
 
สภาพของพื้นท่ี 
 
 รา้นตัง้อยูฝ่ ัง่ตรงขา้มโรงภาพยนตรเ์มXX ซึง่เป็นสาขาใหญ่ทีต่ ัง้อยูใ่จกลางกรุงเทพฯ ใน
ท าเลทีม่กีารสญัจรของผูค้นมากมายทัง้กลางวนัและกลางคนื ซึง่กลางคนื มคีวามพลุกพล่าน
มากกวา่กลางวนัเนื่องจากพืน้ทีด่า้นขา้งโรงภาพยนตร ์ (ปจัจุบนั เรยีกวา่ ซซูกู ิเจ อเวนิว) และ
ดา้นหน้าตดิถนนพหลโยธนิ ไดก้ลายเป็นตลาดนดัในเวลากลางคนื และเป็นแหล่งชอปป้ิงทีข่ ึน้
ชื่อของวยัรุ่นอกีทีห่นึ่งไม่แพส้ะพานพุทธ  ตรอกขา้วสาร หรอื จตุจกัร 
 
 รา้น FXX เป็นรา้นทีเ่ปิดมาแลว้เป็นระยะเวลานานประมาณ 7 ปี ซึง่เป็นรา้นทีเ่ปิด
ใหบ้รกิารแก่นกัศกึษาในพืน้ที ่รวมทัง้วยัรุ่น วยัท างาน จนถงึผูใ้หญ่ เป็นท าเลทีด่เีนื่องจากตัง้อยู่
ในยา่นทีใ่กลก้บัมหาวทิยาลยัหลายแห่งทัง้ในยา่นเกษตร บางเขน บางบวั จนถงึลาดพรา้ว และ
ยงัเป็นเขตชุมชนทีม่กีารสญัจรของผูค้นอยา่งหนาแน่น โดยเฉพาะรา้น ตัง้อยูต่ดิกบัป้ายรถเมลท์ี่
มปีระชาชนมายนืรอรถเมลอ์ยูต่ลอดเวลา ภาพการสบูบุหรีแ่ละบารากู่ในรา้นจงึเป็นภาพทีพ่บ
เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน ผูท้ีม่ารอขึน้รถเมลก์จ็ะเหน็ผูน้ัง่สบูไดต้ลอดเวลา ซึง่ไดก้ลายเป็นการ
โฆษณาใหท้างรา้นไปในตวัรวมทัง้ล่อใจผูอ้ยากทดลองดว้ย หากไปยนืรอรถประจ าทางทีป้่าย
ดงักล่าว กจ็ะไดก้ลิน่บารากูด่ว้ย เนื่องจากรา้นอยูต่ดิรมิถนน   
  
ลกัษณะร้าน  
 
 รา้นนี้มกีารจ าหน่ายและใหบ้รกิารสบูบารากู่ภายในรา้นและยงัสามารถสบูบุหรีภ่ายใน
รา้นไดเ้ช่นเดยีวกนั แตกต่างจากรา้นใกลเ้คยีงทีไ่ม่อนุญาตใหม้กีารสบูบุหรีภ่ายในรา้น รา้นเป็น
อาคารหอ้งแถวหนึ่งชัน้รปูสีเ่หลีย่มจตุรสั  ภายในรา้นมกีารตกแต่งดว้ยโคมไฟสต่ีางๆ  ฟ้า น ้า
เงนิ ม่วง และมไีฟหลกัเป็นไฟสวา่งแสงสสีม้ทีส่ามารถหรีไ่ฟเพิม่หรอืลดลงไดเ้มื่อเวลารา้นเปิด
หรอืปิดกจ็ะเปิดไฟสสีม้ใหส้วา่งทีสุ่ดเพื่อใหล้กูคา้ทราบวา่รา้นเปิด/ปิดแลว้  รา้นนี้เป็นรา้นชื่อดงั
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ในยา่นนี้ สงัเกตไดว้า่ รถแทก็ซีรู่้ จกัด ีและหลงั 01.00 น. จะมคีวิรถแทก็ซีจ่ านวนมาก มาจอด
คอยลกูคา้ทีร่า้นนี้หลงัรา้นปิด 
 
 จ านวนโต๊ะภายในรา้นมโีต๊ะใหบ้รกิารประมาณ 25-30 โต๊ะ มตีัง้แต่โต๊ะเดีย่ว อยูบ่รเิวณ
โซนดา้นหน้ารา้น เหมาะสมกบัลกูคา้ทีม่จี านวนประมาณ 3-4 คน ไปจนถงึโต๊ะใหญ่แบบสองถงึ
สามโต๊ะต่อกนัภายในรา้นดา้นใน และยงัสามารถปรบัเปลีย่นตามความตอ้งการของลกูคา้เพื่อให้
เหมาะสมกบัโอกาสทีม่าใชบ้รกิารไดด้ว้ยเช่นกนั เช่น หากมาเพื่อฉลองงานวนัเกดิกส็ามารถจดั
โต๊ะใหม่โดยน าโต๊ะมาต่อกนัเป็นโต๊ะยาว 5-6 ตวัไดโ้ดยง่าย ลกัษณะของโต๊ะและเกา้อีเ้ป็นโต๊ะ
และเกา้อีไ้ม ้ โต๊ะสงูประมาณ 1 เมตร เหมาะแก่การตัง้เตาบารากู่ ในรา้นมี การแสดงดนตรสีด 
รวมทัง้มเีวทดีเีจเปิดแผ่น สลบักนักบัการรอ้งเพลงและเล่นดนตรสีดของนกัรอ้ง 

 
การให้บริการบารากู่ 
 
 รา้นมกีารจ าหน่ายและใหบ้รกิารสบูบารากู่ภายในรา้น และยงัสามารถสบูบุหรีภ่ายใน
รา้นไดด้ว้ย ซึง่พบวา่ กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ทุกโต๊ะมพีฤตกิรรมการสบูบุหรีก่นัในรา้น ในวนัที่
ส ารวจ มผีูใ้ชบ้รกิารทัง้หมดประมาณ 15 โต๊ะ โต๊ะละ 5-6 คน มโีต๊ะทีส่ ัง่บารากู่มาสบู 7 โต๊ะ  
โดยทางรา้นจะมกีารเตรยีมอุปกรณ์ต่างๆใหพ้รอ้มสบูไวบ้รกิาร และ น ามาตัง้ไวท้ีโ่ต๊ะผูส้ ัง่ มกีาร
จุดถ่านวางไวด้า้นบนใหเ้สรจ็สรรพเพื่อใหเ้กดิควนับารากู่ไปกกัเกบ็อยูใ่นโถแกว้ดา้นล่างพรอ้ม
สบู เพื่อใหผู้ท้ ีไ่ม่เคยสบูไดท้ดลองสบูไดโ้ดยง่าย ในการส ารวจ ไดพ้ดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการกบั
ผูม้าเทีย่วรา้นรายหนึ่งเป็นผูท้ ีไ่ม่เคยสบูบุหรีห่รอืบารากู่มาก่อนเลย แต่อยากทดลองสบูบารากู่ 
และพบวา่ เมื่อรา้นจุดเตาและดงึควนัออกมาไวท้ีโ่ถแกว้แลว้นัน้ลกูคา้ รายนี้สามารถสบูตามได้
อยา่งง่ายดาย  เมื่อสบูแลว้ ลกูคา้รายนี้รูส้กึประทบัใจกบับารากู่และกล่าววา่  “มนัเบาๆ นะ ไม่
ค่อยแรง สบูครัง้แรกกส็บูไดเ้ลย ไม่เจบ็คอ อาจจะรูส้กึจะส าลกับา้งแต่กร็ูส้กึวา่น่าจะดกีวา่บุหรี”่ 
 
 กลุ่มทีส่บูบารากู่ในรา้นพบวา่กระจายไปใน 3 ช่วงอายทุีม่คีวามแตกต่างกนัคอื  

1. กลุ่มเยาวชน อาย ุ 17-19 ปี กลุ่มนี้เป็นกลุ่ม สามารถเขา้ไปใชบ้รกิารในรา้นไดท้ ัง้ที่
อายไุม่ถงึเกณฑ ์แต่รา้นไม่ไดต้รวจบตัรประชาชน  เดก็กลุ่มนี้มลีกัษณะเป็นนกัเรยีนมธัยม 
สงัเกตจากการตดัผมรองทรงนกัเรยีนของผูช้ายและการไวผ้มสัน้ทรงนกัเรยีนมธัยมของเดก็หญงิ 
รวมทัง้การแต่งตวั ในวนัทีท่ าการส ารวจไดพ้บกบักลุ่มเดก็ดงักล่าวทีม่พีฤตกิรรมการสบูบารากู่
อยู ่จ านวน 1 โต๊ะ   

2. กลุ่มนกัศกึษามหาวทิยาลยั อาย ุ19-24 ปี กลุ่มนี้เป็นกลุ่มวยัรุ่นทัว่ไป แต่งตวัดว้ยชุด
นกัศกึษามหาวทิยาลยั มพีฤตกิรรมการสบูบารากู่ จ านวน 3 โต๊ะ   
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3. กลุ่มวยัท างาน อาย ุ25-30 ปี กลุ่มนี้เป็นกลุ่มผูใ้หญ่นกัเทีย่ว แต่งตวัดว้ยชุดยนูิฟอรม์
หรอืเสือ้ชุดท างาน ฯลฯ มพีฤตกิรรมการสบูบารากู่ จ านวน 2 โต๊ะ 
 

รา้นดงักล่าวมเีครื่องดื่มจ าหน่ายหลากหลายชนิด ตัง้แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอลส์ุรา /เบยีร ์
(แบบขวด) เบยีร ์ (แบบเหยอืก/ทาวเวอร)์ เหลา้ป ัน่ เครื่องดื่มประเภทคอกเทล สนิคา้ทีไ่ดร้บั
ความนิยม คอื สุรา (ฮนัเดรดไปเปอร/์เบนมอร)์ และ เบยีรช์า้ง (แบบทาวเวอร)์ เนื่องจากเป็น
สนิคา้ทีม่โีปรโมชัน่ทีคุ่ม้ค่ามากทีสุ่ด คอื ราคาทีต่ ่ากวา่ยีห่อ้อื่นๆ รวมทัง้บารากู่  ในวนัทีเ่ขา้ท า
การส ารวจ ไดพ้บวา่ มกีารจดัฉลองวนัเกดิของผูใ้ชบ้รกิาร รายหนึ่ง เป็นนกัศกึษาวยัรุ่นอายุ
ประมาณ 19-20 ปี มผีูร้่วมงาน เป็นวยัรุ่นอายใุกลเ้คยีงกนัทัง้โต๊ะรวมทัง้หมดประมาณ 20 คน 
ทัง้หมดไดร้่วมดื่มสุราประมาณ 4 ขวด เบยีรช์า้ง 1 ทาวเวอร ์และเบยีรล์โีอแบบขวดอกีจ านวน
หนึ่ง จนเกดิอาการมนึเมาใหเ้หน็ 
 
 

         
 

                   ภาพท่ี 34 ภาพโดยรวมบรเิวณหน้าโรงภาพยนตรแ์ละทีต่ ัง้ของรา้น  
 

 

ถนนขาออกมุ่ง
หน้าเกษตร 

 ร้าน   
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        ภาพท่ี 35 ภาพทีต่ ัง้ของรา้นและโรงภาพยนตร ์ทีต่ ัง้อยูฝ่ ัง่ตรงขา้มกนั 

 
บรเิวณหน้ารา้นอยูบ่รเิวณป้ายรถเมล ์ มคีวิรถแทก็ซีเ่ริม่จอดรบัและส่งผูม้าเทีย่วรา้น 

พบวา่บรเิวณขา้งๆรา้นยงัมปี ัม๊น ้ามนัทีน่กัเทีย่วหลายคนเลอืกทีจ่ะน ารถเขา้ไปจอดเนื่องจากไม่
เสยีค่าจอดรถและเขา้ออกสะดวก จากฝ ัง่โรงภาพยนตรจ์ะเหน็รา้นอยา่งชดัเจน ส่วนรา้นจะตดิ
กบัรมิถนน 
 

  
                                            ภาพท่ี 36 ภาพรา้น 
 

ร้าน 

ปัม๊น ้ามนั 

รถ Taxi ท่ีจอดอยู่
บริเวณป้ายรถเมล ์

ถนนขาเข้ามุ่ง
หน้าลาดพร้าว 
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                               ภาพท่ี 37 ภาพเตาบารากู่ทีม่บีรกิารภายในรา้น 
       

ในภาพจะเหน็ทีค่รอบตวัยาดา้นบนสุดวางไวบ้นถาดรองขีเ้ถ้า เพื่อป้องกนัฝุน่ควนัหรอื
ขีเ้ถ้าจากถ่านปลวิหรอืถูกพดัออกมา เกบ็ภาพไดจ้ากสามโต๊ะทีซ่ ือ้บรกิารสบูบารากู่ และยงัคงมี
อกีหลายโต๊ะในวนัทีท่ าการส ารวจทีไ่ม่สามารถเกบ็ภาพมาไดห้มดเนื่องจากอยูใ่นมุมหรอืบรเิวณ
ทีไ่ม่สามารถเกบ็ภาพได ้พบวา่ บารากู่เป็นทีช่ ื่นชอบของลกูคา้รา้นนี้เป็นอยา่งมาก  เนื่องจากมี
การสัง่มาสบูทีโ่ต๊ะกนัเป็นจ านวนมาก 
 

2.4 แหล่งท่ี 4 เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม ่และอ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง 
 
ลกัษณะของแหล่งจ าหน่าย 

 
ประเภทของแหล่งจ าหน่ายในแหล่งที ่ 4 คอืประเภทบารแ์ละสถานบนัเทงิ  การส ารวจ

บารากู่ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่นัน้ ไดส้ ารวจใน รา้นสรุาและสถานบนัเทงิในยา่น
ส าคญัๆของตวัเมอืงทีข่ ึน้ชื่อของการเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยามราตรขีองเมอืงเชยีงใหม ่ คอื ยา่น
ท่าชา้ง และท่าแพ  ปจัจุบนัยา่นท่าแพ มรีา้นสุราและสถานบรกิารเปิดใหบ้รกิารไม่ต ่ากวา่ 20 
รา้น ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็น วยัรุ่นและนกัศกึษา พบวา่พืน้ทีด่งักล่าวก าลงัเป็นทีน่ิยมของนกั
เทีย่ว และมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัแหล่งเทีย่วในกรุงเทพมหานคร 
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                             ภาพท่ี 38 บรรยากาศแหล่งสถานบนัเทงิในเวลาค ่าคนื  
 
รา้นทีท่ าการส ารวจม ี6 รา้น คอื  

 
1) รา้น Faxxx เป็นรา้นใหม่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารในยา่นใจกลางเมอืง  ตัง้อยูใ่ตโ้รงแรม RXXX 

ในพืน้ทีท่่าชา้งต่อกบัท่าแพ  และไดร้บัความนิยมมากในปจัจุบนั  
2) รา้น วXX เป็นรา้นแรกทีม่ชี ื่อเสยีงโด่งดงัมายาวนานในตวัเมอืงเชยีงใหม่โดยเฉพาะ

ในหมู่วยัรุ่นนกัศกึษา และโด่ งดงัมาถงึวยัรุ่นนกัศกึษาในกรุงเทพฯ ทีเ่มื่อ เดนิทางไปเทีย่ว
เชยีงใหมจ่ะตอ้งมาเทีย่วรา้นนี้ใหไ้ด ้  

3) รา้น มงัXX เป็นรา้นทีเ่ปิดตวัขึน้มาใหม่ภายหลงัแต่ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากใน
ปจัจุบนั โดยแยง่ลกูคา้กลุ่มเดมิจากรา้น วอXX   

4) รา้น มนัXXXX  เป็นรา้นสุรากึง่สถานบนัเทงิทีก่ลุ่มลกูคา้เพศทีส่ามนิยมมาก  
5) รา้น หXัXX  เป็นสถานบนัเทงิประเภทคาราโอเกะ   
6) รา้น BlXXX บาร ์ เป็นบารต์ัง้อยูบ่รเิวณท่าแพ   

 
จากการส ารวจ พบวา่ การใหบ้รกิารบารากู่ในรา้น สุราในเชยีงใหม่นัน้แตกต่างจาก

กรุงเทพมหานคร ตรงที่ การใหบ้รกิารบารากู่ทีเ่ชยีงใหม่มลีกัษณะปิดบงั ไม่เปิดเผย รา้นที่
ใหบ้รกิารจะเป็นรา้นแบบปิด รูก้นัเฉพาะกลุ่มมากกวา่และผูท้ ีไ่ปเทีย่วมวีตัถุประสงคอ์ื่นมากกวา่
ทีจ่ะไปสบูบารากู ่รา้นทีใ่หบ้รกิารบารากู่จะมลีกัษณะเป็นรา้นทีม่ปีระเดน็ทางเพศแอบแฝงเขา้มา
ดว้ย คอื รา้น มนัXXXX  ซึง่เป็นรา้นเฉพาะกลุ่มเพศทีส่าม มบีารากู่ใหบ้รกิาร แต่ไม่เปิดเผยมาก
นกั  

  
รา้นส่วนใหญ่ทีไ่ปส ารวจนัน้มลีกัษณะเป็นรา้นสถานบนัเทงิขนาดใหญ่ ตกแต่งสวยงาม 

เครื่องเสยีงด ี ยกเวน้ รา้น  BLXXX บาร ์ทีเ่ป็นบารข์นาดเลก็ มกีารด์ตรวจบตัรประจ าตวั
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ประชาชนหน้ารา้น ยกเวน้รา้น BLXXX บาร ์ทีเ่น้นจบักลุ่มนกัท่องเทีย่วต่างชาตมิากกวา่ รา้นทัง้ 
3 รา้นแรก (รา้นที1่-2-3) มลีกัษณะคลา้ยกนัคอืรา้นจะแยกพืน้ทีอ่อกเป็น 2 โซน ซ้ ายและขวา 
ดา้นซา้ยมอืจะเป็นโซนเตน้ร าพรอ้มทัง้มดีนตรสีด เริม่แสดงในเวลา 24.00 น. เป็นตน้ไป ส่วนใน
โซนดา้นขวามอืจะเป็น dark zone หรอืโซนพเิศษทีเ่น้นความมดืและตกแต่งดว้ยไฟเลเซอร ์  ใน
โซนนี้ไมม่ดีนตรสีดแต่จะเปิดเพลงในแนวอเีลคโทรนิกแดนซ ์  ซึง่เป็นเพลงประกอบการเสพยา
เสพตดิประเภทต่างๆ ซึง่นกัเทีย่วจะทราบดวีา่ถ้าเป็น dark zone และมกีารเปิดแผ่นเพลง
ประเภทอเีลคโทรแดนซน์ัน้คอื โซน “อพัยา” ซึง่เพลงประเภทนี้เปิดเพื่อใหค้ลอ้ยตามอารมณ์ที่
เกดิจากฤทธิย์า รา้นทัง้ 3 รา้นมลีกัษณะคลา้ยกนัคอื เปิดใหบ้รกิารจนถงึ 05.00 น. ถงึแมว้า่ 
รา้นสุราและสถานบนัเทงิจะตอ้งปิดบรกิารในเวลา 24.00 น. กต็าม แต่ทัง้ 3 รา้นสามารถเปิด
ใหบ้รกิารได ้และเพื่อรองรบันกัเทีย่วทีย่า้ยม าจากรา้นสุราบรเิวณท่าชา้ง-ท่าแพ เนื่องจากรา้น
สุราบรเิวณท่าชา้ง-ท่าแพ จะปิดในเวลา 24.00-01.00 น.  นกัเทีย่วจะยา้ยมาเทีย่วต่อในบรเิวณ 
3 รา้นนี้  ดงันัน้ นกัเทีย่วจะทราบดวีา่ หากมาทีร่า้นดงักล่าว ตอ้งมาหลงั 23.00 น. เป็นตน้ไป 
จากการส ารวจ พบวา่ ไม่มนีกัเทีย่วร ายใดสัง่บารากู่มาสบูในวนั-เวลาทีไ่ปส ารวจ เนื่องจากนกั
เทีย่วเน้นการเตน้ร าและการอพัยาอยา่งอื่นมากกวา่  

 
ส่วนรา้น หXัXX  เป็นสถานบนัเทงิประเภทคาราโอเกะทีม่กีารขายบรกิารทางเพศแบบ

แอบแฝง ซึง่ผูม้าเทีย่วจะทราบด ีพบวา่ มเีตาบารากู่ตัง้อยูแ่ต่ไม่พบวา่มลีกูคา้ส ัง่มาสบู  ส่วนรา้น 
มXัXX เป็นรา้นสุรากึง่สถานบนัเทงิทีต่อ้นรบัเฉพาะกลุ่มลกูคา้เพศทีส่ามและเป็นทีน่ิยมของกลุ่ม
เพศทีส่ามเป็นอยา่งมาก และนกัเทีย่วจะทราบดวีา่ รา้นนี้เป็นรา้นของเพศทีส่าม พบวา่ มบีารากู่
ใหบ้รกิาร พบวา่มเีตา แต่ยงัไม่พบวา่มลีกูคา้ส ัง่มาสบู ส่วนรา้น BlXXX บาร ์ เป็นบารร์มิถนน
แบบ open-air ตัง้อยูบ่รเิวณท่าแพ จบักลุ่มนกัเทีย่วต่างชาตเิท่านัน้และมกีารขายบรกิารแบบ
แอบแฝง ลกัษณะคลา้ยบารย์า่นพทัยา พบวา่ มเีตาบารากู่ แต่ไม่พบวา่มลีกูคา้ส ัง่มาสบู 

 
 ในการส ารวจ ผูส้ ารวจไดส้มัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการกบันกัเทีย่วและ ผูช้ านาญพืน้ที่
ท่องเทีย่วยามกลางคนืของเชยีงใหม่ และไดบ้นัทกึการสนทนา ดงันี้ 
 
บทสนทนา 
   
ผูส้ ารวจ  “บารากู่ทีน่ีม่นัเป็นอยา่งไรบา้ง มนัมหีรอืไม”่ 
ผูต้อบ          รายที ่1  “กเ็คยมนีะ มนับมูอยูช่่วงนึง” 

         รายที ่2  “เมือ่ 3 ปีทีแ่ลว้มนับมูมากนะ มทีุกรา้นเลย” 
                   รายที ่3  “กม็ทีุกรา้นนะตอนนัน้ หรอืถา้ไม่ทุกรา้นกเ็กอืบทุกรา้น”  
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ผูส้ ารวจ  “ท าไมถงึมเียอะขนาดทุกรา้นเมือ่ 3 ปีทีแ่ลว้” 
ผูต้อบ   “เพราะมนับมูและรา้นเหลา้แถวนี้กม็เีป็นรอ้ยๆรา้นเฉพาะในเขตเทศบาลนะ ยงั
ไม่รวมรอบนอกอกี”  
ผูส้ ารวจ           “กน่็าจะเหมอืนๆ กบักรุงเทพฯ ใช่ไหม บมูสุดๆ เมือ่ประมาณซกั 3-4 ปีทีแ่ลว้” 
ผูต้อบ  รายที ่1   “ใช่ๆ มนักเ็ขา้กรุงเทพก่อน  แลว้ค่อยมาทีน่ี”่ 

          รายที ่ 2  “ทีน่ี ่ เขาจะบมูกนัเป็นพกัๆ ไง แบบถา้เขาบมูบารากู่กจ็ะมตีามๆกนั
เกอืบทุกรา้น ทุกรา้นตอ้งม ีรา้นเลก็รา้นน้อยกม็”ี 
ผูส้ ารวจ  “แลว้ท าไมมนัเลกิบมู” 
ผูต้อบ         “มเีหลา้ป ัน่ไง อยา่งพอตอนทีบ่ารากู่เริม่ซาๆไปกเ็พราะมเีหลา้ป ัน่ทีข่ ึน้มา  
มนัมาบมูแทน ช่วงนัน้กเ็ลยมแีต่รา้นเหลา้ป ัน่เปิดแบบเรยีกไดว้า่เปิดรา้นใหม่รายวนัเลย” 
ผูส้ ารวจ          “แลว้ตอนนี้บารากู่มนับมูอกีไหมหรอืตอนนี้มอียา่งอืน่” 
ผูต้อบ   “ตอนนี้ทีก่ าลงัฮติอยูก่พ็วกเหลา้เป๊ก คลา้ยๆ กบัยาดองนะ เริม่ มเียอะ แลว้ขาย
ง่ายขายคล่องเพราะวา่ราคาไม่แพงมากนกั กนิเป็นแกว้ๆ ไปไม่เปลอืงแลว้กย็งัเมาอกีดว้ย  กเ็มา
นะ เมาเรว็ ยิง่กนิทีร่สหวานๆ ยิง่เมา” 
 
 จากการสบืขอ้มลู พบวา่ ส าหรบัพืน้ทีเ่ชยีงใหม่ ในระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีทีผ่่านมามี
การจบัปรบัรวมทัง้ส ัง่ปิดรา้นทีจ่ าหน่ายบารากู่อยา่งเดด็ขาดหลายรา้นหลงัจากทีม่กีารระบาด
อยา่งหนกั จงึท าใหป้จัจุบนัไม่มกีารจ าหน่ายหรอืใหบ้รกิารสบูอยา่งเปิดเผยเท่าทีพ่บใน
กรุงเทพมหานคร อยา่งไรกต็าม จากการส ารวจพบเตาบารากู่ยงัวางโชวใ์นสถานบนัเทงิและรา้น
สุราบางแห่ง พออนุมานไดว้า่ ยงัมกีารสบูอยู ่แต่มลีกัษณะปิดบงัซ่อนเรน้มากขึน้ และมกีารสบู
ในรา้นทีปิ่ดหรอืรา้นเฉพาะกลุ่มมากกวา่ทีจ่ะเป็นรา้นทัว่ไป   จากการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็น
ทางการกบันกัเทีย่ววยัรุ่นในพืน้ทีเ่บือ้งตน้กท็ าใหไ้ดท้ราบวา่วยัรุ่นทีอ่าย ุ18 ปีขึน้ไปส่วนใหญ่จะ
รูจ้กับารากู่รวมทัง้เคยสบูมาก่อนแต่ไม่ทราบวา่สิง่ทีส่บูคอือะไร ไม่เคยไดร้บัทราบขอ้มลูวา่บารา
กู่คอือะไร มพีษิภยัอยา่งไร ทราบเพยีงวา่ มเีจา้หน้าทีภ่าครฐัมาปรบัรา้นทีใ่หบ้รกิาร ท าใหน้กั
เทีย่วไม่นิยม รวมทัง้จากการทีน่กัเทีย่วในเมอืงเชยีงใหม่นิยมการดื่มสุราหรอืเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท์ีร่สแรง ราคาถูก รสอร่อย เครื่องดื่มอะไรกไ็ดท้ีท่ าใหเ้มาเรว็ เช่น ทีน่ิยมกนัอยู ่คอื 
เหลา้ตอง เหลา้ถงั เหลา้พืน้บา้น เป็นตน้ ส่วนบารากู่นัน้ตกกระแสนิยมเนื่องจากราคา แพงและ
ไม่ท าใหเ้มา หากกระแสการปราบปรามในเมอืงเชยีงใหม่ลดลง บารากู่อาจมโีอกาสทีจ่ะกลบัมา
แพร่ไดอ้กี เนื่องจากการปลุกกระแสนิยมในหมู่นกัเทีย่วทีม่คีวามพรอ้มนัน้ไม่ยาก และรา้นยงัมี
อุปกรณ์อยู ่ รวมทัง้รา้นสุราหรอืสถานบนัเทงิมลีกัษณะท าตามกนั หากบารากู่ถูกปลุกกระแสอี ก
ครัง้ โอกาสทีจ่ะกลบัมาเป็นทีน่ิยมจงึไม่ใช่เรื่องยาก 
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ส่วนการส ารวจในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปางนัน้ สบืทราบขอ้มลูก่อนหน้านี้วา่ มบีา
รากู่วางจ าหน่ายในหา้งสรรพสนิคา้ บXX ในจงัหวดัล าปาง เป็นแผงคา้จากผูค้า้ภายนอกมาเช่า
แผงขายปลกีในหา้งสรรพสนิคา้ แต่เมื่อผูว้จิยัไดไ้ปส ารวจแลว้ พบวา่ ไม่มีการจ าหน่ายในขณะที่
ไปส ารวจ แต่มมีาวางจ าหน่ายก่อนหน้านี้ โดยเป็นการวางขายปนกบัสนิคา้อื่น 

 
 

         
 

                          ภาพท่ี 39 สถานบนัเทงิชื่อดงัของจงัหวดัล าปาง 
 
การส ารวจพืน้ทีใ่นล าปางนัน้ ไดไ้ปส ารวจยา่นเทีย่วกลางคนืของตั วเมอืง ซึง่มสีถาน

บนัเทงิชื่อดงั 2 แห่งคอื “มxx”  และ “sXXX” ซึง่เป็นสถานบนัเทงิทีม่ชี ื่อเสยีงมากของล าปาง 
และเป็นแหล่งเทีย่วของนกัเทีย่วในจงัหวดัใกลเ้คยีงดว้ยเช่นกนั นอกจากสองสถานบนัเทงินี้แลว้ 
ยงัพบรา้นสุราขนาดเลก็หลายรา้นในถนนเดยีวกบัผบั “มxx”  ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปส ารวจและ
พดูคุยกบัเจา้ของรา้นสุราขนาดเลก็รา้นหนึ่งชื่อรา้น “SXXX” เกีย่วกบับารากู่ ดงันี้ 
 
บทสนทนา 
 
เจา้ของรา้น:    “รบัอะไรดคีะ เบยีร ์เหลา้ป ัน่ เบยีรป์ ัน่กม็”ี 
ผูส้ ารวจ:        “พี ่เบยีรป์ ัน่กไ็ด ้เอารสอะไร (หยบิเมนูมาอ่าน) เอารสบลฮูาวายละกนั” 
เจา้ของรา้น: “เบยีรป์ ัน่อยา่งเดยีวหรอื เอาเบยีรอ์ะไรป ัน่คะ เลอืกเบยีรไ์ด”้ 
ผูส้ ารวจ: “ออ้ เลอืกเบยีรไ์ดด้ว้ยหรอื นึกวา่ตามเมนู 99 บาท” 
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เจา้ของรา้น “ตามเมนู 99 บาทคอืเบยีรท์ีร่า้นเอง แต่ถา้ลกูคา้อยากไดเ้บยีรย์ ีห่อ้อืน่กส็ ัง่ได้” 
ผูส้ ารวจ  “ออ้ ง ัน้เอาไฮเนXX ไดไ้หม มไีหม ราคาเท่าไหร่” 
เจา้ของรา้น “199 ค่ะ” 
ผูส้ ารวจ  “พี ่ทีน่ีข่อสบูบุหรีไ่ดไ้หม” (รา้น open-air) 
เจา้ของรา้น “อ๋อ ไดค้่ะ นีก่ส็บูกนัอยู”่  (เจา้ของรา้นก าลงัสบูบุหรีอ่ยู)่ 
เจา้ของรา้น “เบยีรป์ ัน่บลฮูาวายไดแ้ลว้ค่ะ รบัอะไรเพิม่ไหม” 
ผูส้ ารวจ “มบีารากู่ไหม เหน็ทีก่รุงเทพ เพือ่นไปมา บอกวา่ทีก่รุงเทพม ีทีน่ีน่่าจะมนีะ

เพือ่นบอก พีรู่จ้กัใช่ไหม” 
เจา้ของรา้น “อ๋อ รูจ้กั บารากู่ นีพ่ีก่เ็พิง่ไปสบูทีก่รุงเทพมาเหมอืนกนั” 
ผูส้ ารวจ “พีไ่ปสบูทีร่า้นไหนมาล่ะ มนัดไีหม แบบไม่เคยสบูไง อยากรู ้เหน็เพือ่นบอกวา่

ด”ี 
เจา้ของรา้น “พีไ่ปสบูแถวรา้นทีร่งัสติมา พีไ่ปกรุงเทพทไีร พีก่ไ็ปสบูทีร่า้นนี้ทุกทเีพราะเป็น

รา้นเพือ่น มนักด็นีะ ดกีวา่บุหรี”่ 
ผูส้ ารวจ  “อ๋อ แลว้รา้นพีม่ไีหม อยากสบูบา้ง” 
เจา้ของรา้น “พีไ่ม่ไดเ้อามาขายหรอก” 
ผูส้ ารวจ  “อา้ว ท าไมล่ะ” 
เจา้ของรา้น “เพือ่นพีท่ีเ่ชยีงใหม่เขาบอกวา่ อยา่เพิง่เอาบารากู่มาลง เพราะทีเ่ชยีงใหม่เขา

จบักนัอยู ่จบักนัเยอะเลย เพือ่นบอกวา่อยา่เพิง่” 
ผูส้ ารวจ  “แลว้ตอนนี้ทีเ่ชยีงใหม่มไีหม จะไปเชยีงใหม่วนัพรุ่งนี้” 
เจา้ของรา้น “ไม่ค่อยมแีลว้ละ เขาเอาจรงิ แต่ถา้หาๆดอูาจม”ี 
ผูส้ ารวจ  “แลว้ไม่มบีารากู่ มนัจะมอีะไรอกีไหมล่ะพี”่ 
เจา้ของรา้น “อ๋อ ม ีบุหรีผ่ลไมไ้ง” 
ผูส้ ารวจ  “อ๋อ ทีเ่ขาเรยีกวา่บุหรีท่ ีม่กีลิน่ตอนสบูใช่ไหม พีม่หีรอืเปล่าตอนนี้ จะไดส้ ัง่มาสบู
เลย” (เจา้ของรา้นผูช้ายอกีรายหนึ่งเดนิมาสมทบเพื่อคุยเรื่องบุหรีช่รูส) 
เจา้ของรา้นชาย “พีเ่ป็นคนเอาเขา้มาทีล่ าปางเองแหละ ก าลงัจะเอามาลงทีร่า้นพีเ่องเลย เพราะพี ่

กส็บูอยู”่ 
ผูส้ ารวจ  “ท าไมไม่ลงตอนนี้เลยล่ะ คนทีน่ีเ่ขาชอบสบูหรอื” 
เจา้ของรา้นชาย “ตอนนี้ยงัไม่ได ้รอดซูกัพกั เขาจบักนัอยู ่แต่เขาจบัเฉพาะบารากู่นะ ทีล่ าปาง 

บารากู่ไม่ไดแ้น่ๆ ไม่มดีว้ยตอนนี้ แต่บุหรีผ่ลไมเ้ขาไม่จบันะ จะรอดพูกันึงก่อน
เดีย๋วเอามาลงแน่ๆ” 

ผูส้ ารวจ  “พีเ่อามาจากกรุงเทพเหรอ” 
เจา้ของรา้นชาย “เปล่า พีเ่อามาจากทางใตด้ว้ย คนทีน่ีเ่ขากช็อบสบูกนันะ มนัขายไดแ้น่ๆ” 
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ผูส้ ารวจ  “ตอนนี้กไ็ม่มอีะไรเลยเหรอ น่าเสยีดายนะ อยากเหน็บารากู่” 
เจา้ของรา้นชาย/หญงิ  “ไม่มจีรงิๆเลย” 
 
 จากการพดูคุยกบัเจา้ของรา้น “มดXXX” ส าหรบัเรื่องบารากู่นัน้ ไดข้อ้มลูตรงกนักบัรา้น 
”SXXX” วา่ไม่มใีนล าปาง ทางรา้นสุราไม่ไดม้จี าหน่าย เน้นการดื่มอยา่งเดยีว แต่ผูจ้ดัการรา้น 
“มดXXX”  ไดก้ล่าววา่ หากเดนิทางไปยงัสถานทีเ่ทีย่วถดัไปอกีซอยหนึ่งอาจจะมกีไ็ด ้เพราะเคย
พบเหน็อยูเ่ช่นกนั แต่ไม่แน่ใจวา่ ปจัจุบนั จะหาไดห้รอืไม่ เพราะทราบวา่ บารากู่ ไม่ไดร้บัความ
นิยมส าหรบันกัเทีย่วในล าปาง เพราะนกัเทีย่วทีล่ าปางและจงัหวดัใกลเ้คยีงทีน่ิยมมาเทีย่วทีน่ี่จะ
นิยมการดื่มและเตน้ร ามากกวา่ ผูจ้ดัการรา้นเองทราบดวีา่ บารากู่ผดิกฎหมาย จงึไม่คดิจะน ามา
ใหบ้รกิาร “มนัผดิกฎหมายไม่ใช่หรอืครบั ซึง่ทางรา้นกไ็ม่ไดน้ ามาจ าหน่ายเพราะไม่อยากมเีรือ่ง
กวนใจกบัต ารวจ”  
 

นอกจากนี้ ผูว้จิยัสบืไดค้วามจากบรรดาเจา้ของรา้นสุรา วา่ บรรดารา้นสุราและผบับาร์
ในล าปางจะคอยเลยีนตามกระแสความนิยมที่ เชยีงใหม่และคอยระแวดระวงัขา่วในดา้นการ
ปราบปรามสนิคา้สุราหรอืบุหรีจ่ากเชยีงใหม่วา่ ถ้ามกีารปราบปรามหรอืระวงัสนิคา้ใดทีเ่ชยีงใหม่ 
ทีล่ าปางกจ็ะระวงัไปดว้ยและจะไม่น าสนิคา้นัน้เขา้มาจ าหน่ายทีล่ าปางเช่นกนั โดยใหท้ีเ่ชยีงใหม่
เป็นพืน้ทีน่ าร่องไปก่อน จากการส ารวจแหล่งเทีย่วกลางคนืทีล่ าปางนัน้ ไม่พบบารากู่  แต่พบวา่
บุหรีช่รูสก าลงัไดร้บัความสนใจและรา้นสุราก าลงัจะน าเขา้มาสรา้งกระแสความนิยมในล าปาง 
เนื่องจากพบวา่ วยัรุ่นทีล่ าปางนิยมสบูบุหรี ่และในผบับารห์รอืรา้นสุราทีล่ าปางนัน้ไม่หา้มการ
สบูบุหรีใ่นผบับาร ์ท าใหบุ้หรีย่งัเ ป็นสนิคา้ทีข่ายไดส้ าหรบัวยัรุ่นล าปาง ซึง่เป็นเหตุใหจ้ะมกีาร
สรา้งกระแสนิยมบุหรีช่รูสตามมา 
 
2.5 แหล่งท่ี 5  ร้านสุราบริเวณพื้นท่ี A  
 
 บรเิวณพืน้ที ่A คอื หมู่บา้น XX  ซึง่มหาวทิยาลยั A ตัง้อยูก่ลางหมู่บา้นแห่งนี้ ปจัจุบนั 
หมู่บา้นนี้ไดเ้ปลีย่นแปลงจากหมู่บา้นทีเ่ป็นยา่นพกัอาศยัเป็นยา่นการคา้แทน เนื่องมาจากมี
นกัศกึษาจ านวนมาก ท าใหม้กีารขายบา้น ขายพืน้ที ่หรอืใหเ้ช่าบา้นพกัอาศยัเพื่อสรา้งเป็นรา้น
สุรา หอพกั รา้นอาหาร ฯลฯ  รา้นสุราในบรเิวณหมู่บา้นนี้มที ัง้หมด ณ ปจัจุบนั  12  รา้น 
กระจายกนัอยูต่ ัง้แต่หน้าหมู่บา้นถงึทา้ยหมู่บา้น การใหบ้รกิารบารากู่มกีารปรบัเปลีย่นตามรา้น 
รา้นบางรา้น เช่น รา้น “ตXXX” ทีเ่คยใหบ้รกิารบารากู่ ปจัจุบนั ปิดตวัลง เนื่องจากอยูไ่กลกวา่
รา้นอื่นๆ การส ารวจในทีน่ี้ จงึเป็นการส ารวจรา้นสุราทีย่งัใหบ้รกิารบารากู่อยู ่ณ ปจัจุบนั 3 รา้น 
คอื รา้น MXXX บาร ์  รา้น ภXX   และ รา้น วXX 
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ลกัษณะของแหล่งจ าหน่าย 
 
ร้าน MXXX บาร ์  
 

รา้น MXXX เป็นรา้นสุราทีพ่ึง่เปิดใหม่ในหมู่บา้น เจา้ของรา้นเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยั 
A ท าใหบ้รรยากาศในรา้นมคีวามเป็นกนัเองระหวา่งลกูคา้และเจา้ของรา้น โดยเจา้ของรา้นจะ
ทกัทายลกูคา้แต่ละโต๊ะอยูเ่ป็นระยะ และมกีารใชส้รรพนามเรยีก “พี”่ และตามดว้ยชื่ออยา่งสนิท
สนม ลกัษณะรา้นเป็นรา้นแบบ Open-air โดยใชพ้ืน้ทีใ่นบา้นเช่า 2 ชัน้ทัง้หลงัขนาด 70 
ตารางวา ตัง้อยูบ่รเิวณถนนหลกัของหมู่บา้นXXX  มองเหน็ง่ายจากถนนใหญ่ กา รเช่าบา้นทัง้
หลงัในหมู่บา้นXXXท าเป็นรา้นสุรานัน้กลายเป็นกระแสนิยมของรา้นสุราทีต่ ัง้ในหมู่บา้นนี้ 
นกัศกึษาเดนิทางมารา้นสุราไดง้่ายและมใีหเ้ลอืกหลายรา้น บางรา้นยงัห่างจากมหาวทิยาลยัไม่
ถงึ 500 เมตร การตัง้รา้นสุราโดยเช่าบา้นในหมู่บา้น ท าใหค้วามเป็นชุมชนทีพ่กัอาศยัเสื่อม
สลายไป ท าใหผู้พ้กัอาศยัหลายรายยอมใหเ้ช่าบา้นและยา้ยออกไปอยูท่ีอ่ื่นเพื่อความสงบสุข 

 
พืน้ทีใ่หบ้รกิารในรา้นนีแ้บ่งเป็น 3 โซน โซนแรก อยูด่า้นหน้าบา้น มโีต๊ะไวบ้รกิาร

ประมาณ 10 โต๊ะ สามารถรองรบัผูใ้ชบ้รกิารในดา้นหน้าไดป้ระมาณ 50 ราย รมิซา้ยดา้นในสุด
ของโซนดา้นหน้าบา้นนี้จะมเีวทสี าหรบัการแสดงดนตรสีดใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดช้มทุกคนื โซนที ่ 2 
เป็นโซนดา้นซา้ยมอืของตวับา้นถดัเขา้มาจากดา้นหน้าสุด มโีต๊ะไวบ้รกิารประมาณ 6 โต๊ะ แต่
เป็นโต๊ะใหญ่สามารถรองรบัผูใ้ชบ้รกิารไดโ้ต๊ะประมาณ 10 ราย ส าหรบักลุ่มลกูคา้ทีม่ากนัหลาย
คนและตอ้งการความเป็นส่วนตวัมากเป็นพเิศษ  โซนที ่3 เป็นโซนดา้นในบา้น คอืส่วนหอ้งโถง
ของบา้น ไม่ตดิเครื่องปรบัอากาศ มโีต๊ะพลูไวใ้หบ้รกิารลกูคา้ บางคนืรา้นจะจดัใหม้กีารแขง่ขนั
สนุกเกอรเ์ฉพาะกจิ โดยคดิค่าเล่นต่อครัง้ 20 บาท รา้นนี้มสีนิคา้หลากหลายและครบทุกประเภท 
คอื สุรา เบยีร ์อาหารแกลม้ เหลา้ป ัน่ บา รากู่ สุราและเบยีรม์หีลาย ยีห่อ้ไวจ้ าหน่าย พบวา่มี
สนิคา้ใหบ้รกิารดงันี ้เบยีรล์โีอราคา 60 บาท เบยีรส์งิหร์าคา 80 บาท น ้าแขง็ราคา 15 บาท และ
มสีุราฮนัเดรดไปเปอรแ์ละยีห่อ้แสงโสม เหลา้ป ัน่ราคาเหยอืกละ 100 บาท บารากู่ราคา 180 
บาท ซึง่เป็นราคาทีถู่ก 
  

เมื่อเริม่เขา้สงัเกตการณ์ในเวลา 21.00 น. พบวา่มลีกูคา้เขา้ใชบ้รกิารแลว้ 4 กลุ่มหรอื 4 
โต๊ะ ประมาณ 30 ราย โดยสองโต๊ะแรกนัง่บรเิวณโซนหน้าของรา้น สนิคา้ทีส่ ัง่คอืเบยีรล์โีอ ส่วน
อกีสองโต๊ะหลงัเป็นกลุ่มนกัศกึษาทีม่าเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นผูช้ายเกอืบทัง้กลุ่ม เลอืกนัง่อยูบ่รเิวณ
โซนที ่2 ของรา้น โต๊ะนี้ดื่มสุราแสงโสมและฮนัเดรดไปเปอร ์
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 เวลา 22.30 น. เริม่การแสดงดนตรสีดและรอ้งเพลง ซึง่ พบวา่ไดร้บัความนิยมจาก
ผูใ้ชบ้รกิารเป็นอยา่งมากเพราะใหค้วามรูส้กึครกึครืน้มากขึน้ เป็นการเปลีย่นบรรยากาศของรา้น
ไปโดยสิน้เชงิ ขณะนี้มลีกูคา้เขา้ใชบ้ริ การเพิม่มากขึน้ และทุกโต๊ะในขณะนี้ดื่มสุรามากกวา่ดื่ม
เบยีร ์ เวลา 23.10 น. มกีารพกัเบรกรอบแรกของวงดนตรสีด ลกูคา้นกัศกึษาเขา้มาเพิม่ขึน้และ
เริม่เสยีงดงัมากขึน้เนื่องจากกลุ่มลกูคา้พดูคุยกนัอยา่งออกรสออกชาตติามดกีรเีครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท์ีด่ื่มเขา้ไป เวลา 23.30 น. วงดนตรเีริม่เล่นดนตรสีดอกีครัง้หนึ่ง โดยรอบนี้มกีารขอ
ความร่วมมอืจากกลุ่มลกูคา้ประจ าโต๊ะใหญ่ซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้สนิทรวมกบักลุ่มเจา้ของรา้นทีบ่าง
รายยงัเป็นนกัศกึษา ซึง่มกีารจดัเลีย้งวนัเกดิทีร่า้น โดยเชญิเจา้ของวนัเกดิขึน้ไปรอ้งเพลง
ร่วมกบัวงดนตรสีด พบวา่สรา้งความครกึครืน้ไดเ้ป็นอยา่งมาก 
  

เวลา 23.45 นาท ีมกีลุ่มลกูคา้ นกัศกึษาเขา้มาใหม่มากขึน้เรื่อยๆ จนโต๊ะภายในโซน
หน้ารา้นเตม็หมดทุกโต๊ะ มกีารสัง่ทัง้เบยีรแ์ละสุรา มากขึน้ บางโต๊ะเริม่ส ัง่บรกิารบารากู่มาไวส้บู
ทีโ่ต๊ะ 
 
การบริการและจ าหน่ายบารากู่ 

 
 บารากู่ใหบ้รกิารในรา้นราคาเตาละ 180 บาท โดยมสีองกลิน่ใหเ้ลอืกคอื กลิน่แอปเปิล  
และ กลิน่ผลไมร้วม ซึง่เป็นกลิน่ยอดนิยม โดยรา้นเป็นผูจุ้ดเตาให ้ผูส้ ารวจไดส้อบถามเกีย่วกบั
บารากู่  ซึง่เจา้ของรา้นไดอ้ธบิายวา่ รสของบารากู่ทีร่า้นนี้ มคีวามแตกต่างกนั คอื รสแอปเปิล 
จะสรา้งความหอมและใหค้วามเยน็ ส่วนรสผลไมร้วมนัน้จะเป็นกลิน่หอม มคีวามเยน็น้อยกวา่รส
แอปเปิล เจา้ของรา้นโฆษณาเชงิแนะน าวา่ ถ้าตอ้งการความเยน็ในล าคอและปาก ใหเ้ลอืกรส
แอปเปิล ในช่วงทีท่ าการสงัเกตการณ์นัน้พบวา่มกีารสัง่บารากู่มาสบู 3 โต๊ะแลว้   
 
 พบวา่ทีร่า้นมกีารดดัแปลงการใหบ้รกิารบารากู ่ โดยการใส่น ้าแขง็ลงไปในหมอ้บารากู่
เพื่อใหเ้กดิความเยน็ในขณะสบู บารากู่จะมไีอเยน็จากน ้าแขง็ลอยขึน้มากบัควนัตามสายสบู
ส่งผลใหเ้กดิความรูส้กึเยน็มากขึน้ขณะสบู เป็นการเพิม่รสชาตขิองการสบูใหเ้กดิความแปลก
ใหม่เป็นการดงึดดูใจลกูคา้ 
 
 การสบูบารากู่ที่ รา้นนี้จะเป็นการสัง่มาสบูเพื่อเพิม่ความสนุกหรอืใหม้กีจิกรรมเพิม่
ระหวา่งการดื่มสุรามากกวา่ เพราะลกูคา้ทีม่ารา้นนี้จะมาดื่มสุรามากกวา่จะมาสบูบารากู่ การมี
บารากู่ไวบ้รกิารในรา้นนัน้ เป็นบรกิารเสรมิ เพื่อสนองความตอ้งการของลกูคา้และเพื่อสรา้ง
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ความหลากหลายใหก้บัการบรกิารของทางรา้นใหม้สีนิคา้ครบทุกประเภททีล่กูคา้ตอ้งการ ส่วน
การสบูบุหรีแ่ละบารากู่นัน้ไม่มกีารแยกโซน สบูไดทุ้กพืน้ทีใ่นรา้นไม่วา่จะเป็นดา้นนอกบา้นหรอื
ในบา้น และสบูอยา่งเปิดเผย  
 
ลกัษณะของแหล่งจ าหน่าย 
ร้าน ภXX 
 

รา้นทีส่องทีไ่ดส้ ารวจ คอื  รา้น “ภXX” เป็นรา้นสุรากึง่ผบั เป็นรา้นสุราทีเ่ช่าบา้นทัง้หลงั
ในหมู่บา้นมาดดัแปลงเป็นรา้นสุรา ตัง้อยูใ่นหมู่บา้น บรเิวณสีแ่ยกหน้ามหาวทิยาลยั A ห่างจาก
มหาวทิยาลยัไม่ถงึ 500 เมตร แต่เดมิตัง้อยูป่ระจนัดา้นหน้ามหาวทิยาลยัใตห้อพกัชื่อ หอ “สXX”  
  

เริม่สงัเกตการณ์ ตัง้แต่เวลา 21.00 น. ของวนัที ่5 ธนัวาคม วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
ซึง่เป็นวนัทีร่า้นสุราจะตอ้งปิดบรกิารและงดขายสุรา แต่รา้น ภXX ไม่ปิดเพราะเจา้ของรา้นถอืวา่
รา้นมสี่วนทีเ่ป็นรา้นอาหารดว้ยจงึยงัเปิดใหบ้รกิารเพื่อใหบ้รกิารอาหาร แต่ในทางปฏบิตัแิลว้ ผู้
มาใชบ้รกิารกจ็ะสัง่เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ ในวนัที ่ 5 ธนัวาคมทีเ่ขา้สงัเกตการณ์นัน้ พบวา่มี
ผูใ้ชบ้รกิารมาใชบ้รกิารดื่มสุราแลว้ประมาณ 40 ราย ส่วนในวนัที ่10 มกราคม 2552 นัน้ พบวา่ 
มผีูใ้ชบ้รกิารประมาณ 50 ราย 

 
ลกัษณะรา้นเป็นรา้น open-air ทีเ่ปิดเพลง ไม่มฟีลอรส์ าหรบัเตน้ร าหรอืวงแสดงดนตรี

สด รา้นแบ่งเป็น 3 โซน คอื ดา้นหน้า กลางรา้น และสุดหลงัรา้น บรเิวณโซนหน้าสุดดา้นขวามอื 
จะมโีต๊ะหนิ 3 โต๊ะ นัง่ไดป้ระมาณ 5-7 คน และบรเิวณทางเดนิกม็โีต๊ะไมจ้ านวน 3 โต๊ะ นัง่ได้
ประมาณ 5-7 คนต่อโต๊ะเช่นกนั ถดัมาดา้นซา้ยมอื บรเิวณโซนกลางรา้น มโีต๊ะไมต่้อกนัเป็นโต๊ะ
ใหญ่นัง่ไดป้ระมาณ 10-15 คนอกีจ านวน 5 โต๊ะ  โซนดา้นในสุดเป็นโซฟาเพื่อใหบ้รกิารกลุ่ม
ลกูคา้ทีต่อ้งการความเป็นส่วนตวัมากขึน้นัง่ไดป้ระมาณ 10-15 คน จุดเด่นของรา้นคอืมี
จอมอนิเตอรข์นาดใหญ่เพื่อถ่ายทอดฟุตบอล และมบีรกิารโต๊ะพลู ซึง่มลีกูคา้มาต่อควิอยู่
ตลอดเวลา รวมทัง้มจีุดเด่นตรงทีม่เีบยีรส์ด และถ้าลกูคา้น าสุรามาดื่มเอง จะคดิค่าเปิดขวดใน
ราคาทีต่ ่ากวา่รา้นอื่นคอืครึง่ขวด 100 บาท และลกูคา้สามารถต่อรองขอลดราคาได ้

 
เวลา  23.00 น. พบวา่มกีลุ่มนกัศกึษาชาวต่างชาตทิัง้ชายและหญงิมาใชบ้รกิารร่วมกบั

เพื่อนๆชาวไทย ลกูคา้ส่วนให ญ่สัง่เบยีร ์เนื่องจากมโีปรโมชัน่ส าหรบัเบยีรใ์นราคา 29 บาท 
ขณะนี้ มกีลุ่มลกูคา้อกีหลายโต๊ะทีพ่ึง่เริม่เขา้มาใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้จนโต๊ะภายในรา้นเกอืบเตม็ 
เหลอืเพยีงโซฟาดา้นใน 3 โต๊ะ ทีย่งัไม่มผีูใ้ชบ้รกิาร  
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ราคาสนิคา้เครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นรา้นมรีาคาระดบักลาง ถูกกวา่ รา้นสุรารา้นอื่นๆใน

หมู่บา้น เช่น เบยีรล์โีอ เบยีรช์า้ง ขายในราคา 60 บาท เบยีรส์งิห ์80 บาท เบยีรไ์ฮเนเกน้ 120 
บาท น ้าแขง็ราคา 50 บาท (ถงัใหญ่) เหลา้ป ัน่ราคา 100 บาท บารากู่ ราคา 100 บาท ซึง่เป็น
ราคาทีถู่กทีสุ่ดในยา่นนี ้ แต่รา้นจะไปตัง้ราคาค่าอาหารและกบัแกลม้ไวใ้นราคาแพง เพื่อสรา้ง
ก าไรในส่วนนี้ แต่จะตัง้ราคาสุราหรอืเบยีรไ์วถู้กกวา่รา้นอื่นเพื่อจงูใจลกูคา้นกัศกึษา 

 
การจ าหน่ายและให้บริการบารากู่ 

 
รา้น ภXX มบีารากู่ไวใ้หบ้รกิาร และใหบ้รกิาร บารากูต่ลอดเวลาเพราะรา้นเปิดทัง้

กลางวนัและกลางคนื จากการสงัเ กตการณ์ทัง้ 2 วนั พบวา่มกีลุ่มลกูคา้ทีส่นใจบารากู่จ านวน
มาก พบวา่มกีารสัง่บารากู่มาสบูเกอืบทุกโต๊ะ รวมทัง้หมดประมาณ 10 เตา ทีถู่กสัง่ตัง้แต่เขา้
สงัเกตการณ์ในเวลา 21.30 น. และมกีารสัง่บารากู่เพิม่ตลอดทัง้คนื รวมผูส้บูประมาณ 50 ราย 
 
 รา้นตัง้ราคาบารากู่ไวใ้นราคาทีต่ ่ากวา่รา้นอื่นๆในยา่นนี้คอื เตาละ 100 บาท รา้นเป็นผู้
บรกิารจุดมาให ้จากการสงัเกตการณ์ พบวา่มกีารซือ้บรกิารบารากู่กนัเกอืบทุกโต๊ะ โดยมเีพยีง
รสเดยีวคอืรสแอปเปิลไวใ้หบ้รกิาร และไดร้บัความนิยมจากผูใ้ชบ้รกิารเป็นอยา่งมาก ทัง้นี้
เนื่องมาจากบารากู่ทีร่า้นนี้มรีาคาถูกกวา่ทุกรา้นในยา่นนี้ ซึง่จ าหน่ายเพยีงเตาละ 100 บาท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัรา้นอื่นๆ  เช่น รา้น “วXX” บารากู่ราคา 200 บาท รา้น “อXX” ราคา 240 บาท  
รา้น “MXXX” ราคา 180 บาท  รวมไปถงึความไดเ้ปรยีบกวา่รา้นอื่นตรงทีเ่ป็นรา้นสุราทีอ่ยูใ่กล้
มหาวทิยาลยัมากทีสุ่ด ไม่ตอ้งเดนิทางหรอืใชย้านพาหนะแต่อยา่งใด แค่เดนิออกจากรัว้
มหาวทิยาลยัไม่เกนิ 15 กา้วกถ็งึรา้นแลว้ และเปิดทัง้กลางวนัและกลางคนื ต่างจากรา้นสุรารา้น
อื่นๆ 

 
ลกัษณะแหล่งจ าหน่าย 
 
ร้าน วXX  
 
 รา้น วXX  นัน้เป็นรา้นเหลา้ป ัน่ เปลีย่นชื่อมาแลว้หลายครัง้ ชื่อเดมิคอื ชื่อรา้น “บXูX” 
รา้น วXX  เช่าพืน้ทีห่อ้งแถวชัน้เดยีวต่อกนัสองคหูา ตัง้โต๊ะในรา้นและนอกรา้นคอืบนบาทวถิ ี
ตัง้อยูบ่นถนนสายหลกัของหมู่บา้นและตัง้อยูห่น้าคอนโดมเินียมของหมู่บา้น ท าใหม้นีกัเทีย่วมา
นัง่ดื่มทีร่า้นนี้จ านวนมาก ภายในรา้นไม่มหีน้าต่างและทีร่ะบายอากาศ แต่งไฟสลวั ภายในรา้นมี
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โต๊ะเลก็อยู ่6 ชุด ดา้นหน้ารา้นมโีต๊ะอยูป่ระมาณ 6 ชุดเช่นกนั ตัง้อยูบ่นบาทวถิ ีมหีลงัคากนัสาด
ยืน่ออกไปเพื่อกนัฝน โต๊ะแต่ละชุดสามารถนัง่ไดป้ระมาณ 5 คน หรอืหากเตม็ทัง้รา้นจะสามารถ
รองรบัผูใ้ชบ้รกิารไดป้ระมาณ 60 คน รา้นเปิดตัง้แต่ 18.00 น. การเขา้ใชบ้รกิารจะเริม่คกึคกั
ตัง้แต่เวลาประมาณ 20.00 น. เป็นตน้ไป สถานทีต่ ัง้ของรา้นอยูใ่กลก้บัทีพ่กัของนกัศกึษา ง่าย
ต่อการเดนิทางมาทีร่า้น ส่งผลใหน้กัเทีย่วหลายๆคนชื่นชอบทีจ่ะมาใชบ้รกิารรา้นนี้เนื่องจาก
สามารถเดนิมาใชบ้รกิารได ้หลงัจากทานขา้วเยน็บ รเิวณดา้นหน้าหอพกัเสรจ็กเ็ดนิมาทีร่า้นแห่ง
นี้เพื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เหลา้ป ัน่ หรอืสบูบารากู่กไ็ดเ้ช่นกนั 
 

รา้นมชีื่อเสยีงมานานมากและมชีื่อเสยีงในดา้นการเป็นรา้นเหลา้ป ัน่ทีท่นัสมยัเหมอืนผบั
บาร ์เพราะตกแต่งรา้นดว้ยไฟดสิโกแ้บบผบับาร ์มดีนตร ีมเีปิดแผ่น  มจีอโทรทศัน์ขนาดใหญ่
ถ่ายทอดฟุตบอลต่างประเทศ และมสีนิคา้สุรา เบยีร ์เหลา้ป ัน่ ครบทุกประเภท ในราคาทีถู่กกวา่
รา้นอื่นๆ รวมทัง้มเีหลา้ป ัน่หลายเมนู รวมทัง้รา้นตัง้อยูใ่กลร้า้นอนิเตอรเ์นตและรา้นเกม ท าให้
รา้นเป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีน่ิยมของวยัรุ่นในยา่นนี้เป็นอยา่งมาก เพราะนกัเทีย่วจะมานัง่เล่นเกมใน
รา้นอนิเตอรเ์นตก่อนแลว้ค่อยยา้ยมาดื่มทีร่า้นนี้ นอกจากนี้ รา้นนี้ยงัไม่ตรวจบตัรประชาชน ปิด
ดกึ และเน้นขายเหลา้ป ัน่ ท าใหม้กีลุ่มวยัรุ่นระดบัมธัยมปลายทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีงขบั
รถจกัรยานยนตม์าดื่มทีร่า้นนี้จ านวนมาก  
 
 สนิคา้ในรา้นมคีรบทุกประเภท เน้นเหลา้ป ัน่ มบีารากู่ใหบ้รกิาร ซึง่รา้นนี้ในชื่อเดมิคอื 
รา้น บูXX กม็บีารากู่อยูแ่ลว้ และพบวา่ รา้นมเีตาเกบ็ไวจ้ านวนมาก แสดงวา่มผีูส้ ัง่จ านวนมาก
ในแต่ละคนื  
 
การจ าหน่ายและให้บริการบารากู่ 
 
 บารากู่ในรา้นนี้ราคาเตาละ 200 บาท ลกูคา้นิยมสัง่มาสบูทีโ่ต๊ะบนบาทวถิแีละหน้ารา้น 
เนื่องจากรา้นอยูช่ดิถนนมาก และเป็นรา้นเลก็ ท าใหผู้ท้ ีส่ญัจรไปมาบนถนนสามารถเหน็เตาบา
รากู่ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะตอนกลางคนืไปจนถงึเวลาหลงั 01.00 น. ทีจ่ะมผีูส้บูบารากู่เพิม่
มากขึน้เรื่อยๆ และผูส้ญัจรบนถนนกจ็ะเหน็เต าบารากู่ตัง้อยา่งโดดเด่นบนบาทวถิแีละเหน็ควนั
บารากู่คลุง้อยูบ่นรมิถนน 
 
 การใหบ้รกิารบารากู่ในรา้นนี้เหมอืนกบัรา้นอื่นๆ คอื รา้นเป็นผูจุ้ดเตาและยกมาใหล้กูคา้
ทีโ่ต๊ะ ลกูคา้จะสบูทีใ่ดกไ็ด ้รวมทัง้บุหรีด่ว้ย รสยอดนิยมคอื รสแอปเปิล  จากการส ารวจ พบวา่ 
มกีลุ่มวยัรุ่นระดบัมธัยมปลาย 2 กลุ่มมาเทีย่วทีร่า้นดว้ย สงัเกตไดจ้ากผมทรงนกัเรยีน และการ



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ    
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรรีชั ลาภใหญ่                                                บทที่ 5                                                                      388 
 

ขบัจกัรยานยนตม์ากนัเป็นกลุ่มๆ รวมทัง้ความเป็นนกัดื่มหน้าใหม่ คออ่อน ยงัไม่กลา้ส ัง่สุรามา
ดื่ม แต่ส ัง่เพยีงเหลา้ป ัน่และเบยีรเ์ท่านัน้ รวมทัง้พบวา่ กลุ่มนกัเทีย่วมธัยมปลายนิยมสัง่บาร ากู่
มาสบูร่วมกนัทีโ่ต๊ะระหวา่งดื่มเหลา้ป ัน่ดว้ย จนกระทัง่เวลา 23.00 น. กย็งัพบวา่ กลุ่มมธัยม
ปลายยงันัง่สบูบารากู่กนัอยู ่แต่บางรายมอีาการมนึเมาใหเ้หน็อยา่งชดัเจน และเมื่อเวลา 24.00 
น. พบวา่ กลุ่มมธัยมปลายทัง้สองกลุ่มมอีาการมนึเมาทุกคนจนขบัจกัรยานยนตก์ลบัไม่ไหวหรอื
บางรายบา้บิน่กลา้ขบักลบับา้นแต่ขบัดว้ยอาการคกึคะนองแบบไรส้ตเินื่องจากเมาทัง้เหลา้ป ัน่
และบารากู่ ส่วนลกูคา้ระดบัอุดมศกึษาในรา้นยงันัง่สบูบารากู่รมิถนนและดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลต่์อไปโดยไม่มใีครมอีาการมนึเมาใหเ้หน็ และรา้นยงัเปิดใหบ้รกิารต่อไปอกีถงึแ มจ้ะ
ถงึเวลา 01.00 น. แลว้กต็าม ซึง่พบวา่ ยิง่ดกึ ยิง่หลงั 24.00 น. ยิง่มกีารสบูบารากู่กนัมากขึน้ 
และนิยมยกออกมาสบูขา้งนอกรมิถนน ในช่วงเวลานี้ ผูส้บูจะเพลาการดื่มสุราลง แต่จะไปเน้น
การสบูมากขึน้ อาจเป็นเพราะเริม่มอีาการมนึเมาจากการดื่มแลว้และคดิวา่การสบูจะไม่ท าใหเ้มา
เพิม่ขึน้ ในช่วง 01.00 น. จะเหน็วา่ ควนับารากู่คละคลุง้มากในบรเิวณหน้ารา้นรมิถนน สรา้ง
ความสนใจใหผู้ส้ญัจรไดม้าก 

 
การบริการบารากู่ 

 
ขณะทีไ่ปส ารวจนัน้เป็นเวลา 21.00 น. พบวา่มลีกูคา้เขา้ใชบ้รกิารแลว้ 2 โต๊ะ ทัง้สอง

โต๊ะเลอืกทีจ่ะส ัง่เบยีรม์าดื่ม และมี บารากู่ไวส้บูทีโ่ต๊ะอยูแ่ลว้ ผูว้จิยัไดก้ลิน่ของบารากู่เป็นระยะ
ทางไกลมากเนื่องจากมกีลิน่หอมรุนแรง ราคาค่าบรกิารบารากู่นัน้อยูท่ ี ่150 บาท ต่อ 1 เตา และ
สามารถเตมิถ่านไดต้ลอดเวลาหากถ่านทีใ่ส่ไวห้มดหรอืไม่มไีฟแลว้ ส่วนราคาเครื่องดื่มภายใน
รา้นจ าหน่ายในราคาถูกกวา่รา้นอื่นในยา่นนี้ เช่น เบยีรล์โีอราคาขวด 60 บาท น ้าแขง็ถงัละ 15 
บาทและยงัมเีหลา้ป ัน่ไวจ้ าหน่ายอกีดว้ย ซึง่พบวา่ เป็นทีช่ ื่นชอบของกลุ่มมธัยม รวมทัง้
เดก็ผูห้ญงิ 

 
 จากการสมัภาษณ์กลุ่มทีน่ัง่สบูในรา้น ทราบขอ้มลูวา่ บารากู่ทีร่า้นแห่งนี้มรีสชาตหิวาน
มาก คอื เมื่อสบูเอาควนัเขา้ไปแลว้จะมรีสหวานตดิอยูท่ ีโ่คนลิน้ซึง่จะสามารถรูส้กึไดอ้ยา่งชดัเจน 
เมื่อสบูไปสองสามครัง้แลว้จะเริม่รูส้กึเลีย่น และมกีลิน่หอมทีแ่รงมากเกนิไป แต่ผูส้บูกช็อบและ
ไม่ไดส้นใจเรื่องรสเลีย่นทีต่ดิปากมากนกั สงัเกตวา่ ผูท้ ีม่าสบูบารากู่คดิวา่ บารากู่ ที ่ “ไม่ด”ี ตาม
ทศันคตขิองนกัสบูคอื บารากู่ทีก่ลิน่น้อย ถอืวา่ไม่หอม ถ้าบารากู่มกีลิน่หอม จะถอืวา่เป็นบารากู่
ที ่“ด”ี  ซึง่บารากู่ทีร่า้นนี้มกีลิน่หอมแรงมาก 
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เวลาประมาณ 24.20 น. พบวา่มกีลุ่มนกัเทีย่ววยัรุ่นเดนิทางมาทีร่า้นเพิม่ขึน้อกี 3 โต๊ะ
ซึง่ส่วนใหญ่แต่งตวัดว้ยชุดล าลอง เพราะรา้นอยูใ่กลห้อพกั  ขณะนี้ ทุกโต๊ะดื่มเบยีร ์และมกีารสัง่
บารากู่มาสบูดว้ย    

 
เวลา 02.00 พบวา่รา้นยงัเปิดใหบ้รกิารอยู ่คอืยงัเปิดหน้ารา้น เปิดไฟสวา่ง จอโทรทศัน์

จอยกัษ์ในรา้นยงัคงถ่ายทอดฟุตบอลอยู ่ มี ลกูคา้เตม็รา้นทัง้โต๊ะทีน่ัง่อยูภ่ายนอกรา้นและลกูคา้
ขา้งในรา้น และสามารถนัง่อยูท่ ีร่า้นต่อไปไดเ้รื่อยๆ ซึง่เป็นจุดขายของรา้นนี้ทีต่่างจากรา้นอื่นๆ 
ทีต่อ้งปิดในเวลาไม่เกนิ 01.00 น. ส่วนการสบูบารากู่ยงัคงมลีกูคา้ส ัง่มาสบูอยูต่ลอดเวลา และ
สามารถสบูไดท้ ัง้ในรา้นและนอกรา้น 

 
บารากู่ทีร่า้นนี้มไีวบ้รกิารจ านวนหลายเตา เน้นราคาถูกตามก าลงัทรพัยข์อง

กลุ่มเป้าหมาย  พบวา่เป็นรา้นทีน่กัเทีย่วนิยมมาสบูบารากู่ ผูใ้ชบ้รกิารเกอืบทัง้หมดทุกโต๊ะสัง่
บรกิารบารากู่มาสบูทีโ่ต๊ะ โดยจ าหน่ายบารากู่ในราคาเตาละ 150 บาท รสของบารากู่มใีหบ้รกิาร
มเีพยีงรสเดยีวคอืรสแอปเปิล มกีารตัง้เตาโชวไ์วห้น้ารา้น ส่วนบุหรีส่ามารถสบูไดท้ ัง้ในรา้นและ
โต๊ะทีต่ ัง้นอกรา้น นอกจากนี้ ทางรา้นมโีปรโมชัน่ส าหรบับารากู่คอื การเตมิถ่านฟร ีท าใหส้บูได้
เรื่อยๆจนกวา่ตวัยาจะหมด ท าใหผู้ส้บูไม่ตอ้งเสยีเงนิเพิม่ค่าถ่าน ในขณะทีบ่ างรา้นจะคดิค่าถ่าน
เพิม่ นอกจากนี้ จุดขายของรา้นนี้ในแง่โปรโมชัน่คอื “เดก็ดริง้ก”์ ในทีน่ี้หมายถงึพนกังานรา้น ซึง่
มกัจะเป็นบุคคลทีเ่ป็นทีรู่จ้กัของนกัเทีย่วหรอือาจเป็นรุ่นพีข่องนกัศกึษาหลายๆคนซึง่บุคคล
เหล่านี้จะมหีน้าที ่ “เชยีร”์ คอืตอ้งคอยเขา้มาพดูคุยอยา่งเป็นกนัเองกบันกัเทีย่ว แนะน าสนิคา้ 
คอยส่งเสรมิแนะน าใหล้องสนิคา้ต่างๆหรอืสนิคา้มาใหม่ นอกเหนือจากการเสริฟ์สนิคา้ และคอย
ใหบ้รกิารต่างๆ เพื่อสรา้งความสนิทสนมเป็นกนัเอง ดงึดดูใจนกัเทีย่วใหเ้ป็นขาประจ า 
นอกจากนี้ รา้นนี้จะไม่มกีารตรวจบตัร  จะพบเจอนกัเทีย่วอายตุ ่ากวา่ 18 ปีเสมอในรา้นนี้ และ
รา้นยงัเสนอการลดราคาค่าสนิคา้ต่างๆเวลาคดิเงนิ หรอืลกูคา้จะไดร้บัสนิคา้ฟร ีเช่น น ้าแขง็ 
มกิเซอร ์ถ้าเริม่เป็นขาประจ า เป็นกลยทุธห์นึ่งในการแขง่กบัรา้นอื่นๆและท าใหล้กูคา้ตดิใจ 
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ภาพท่ี 40 โต๊ะทีส่ ัง่บารากู่มาสบู  ฟอยลท์ีห่่อเป็นรปูกรวยในภาพ ภายในบรรจุถ่านไฟเพื่อท า
การเผาบารากู่ทีอ่ยูด่า้นล่างใหเ้กดิควนั 
  
 

        
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 41 เตาบารากู่ขณะใชง้านจรงิในรา้น ดา้นหลงัของรา้นมเีตาบารากู่ตัง้โชวเ์พื่อใหบ้รกิาร
ลกูคา้อกีดว้ย 

ควนั 
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 สรุปวา่ รา้น “วXX” เป็นรา้นทีก่ลุ่มนั กเทีย่ววยัรุ่นรูจ้กักนัดวีา่ เป็นแหล่งสบูบารากู่ ที่
ราคาถูกทีสุ่ดในยา่นนี้ และมโีปรโมชัน่เตมิถ่านฟร ีไม่ตอ้งเสยีเงนิเพิม่ค่าถ่าน ซึง่บางรา้นจะคดิ
ค่าถ่านเพิม่ 30-50 บาท ท าใหม้กีลุ่มนกัเทีย่ววยัรุ่นพงึพอใจกบัรา้นนี้มากในแง่ราคาของบารากู่ 
และความสะดวกสบาย เพร าะสามารถสบูในรา้นและสบูไดไ้ปเรื่อยๆ เพราะรา้นไม่มเีวลาปิด
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 
2.6 แหล่งท่ี 6 ร้านสุราบริเวณมหาวิทยาลยั B 
 

แหล่งส ารวจแหล่งที ่6 คอื รา้นสุราบรเิวณมหาวทิยาลยั B ซึง่ม ี2 รา้นทีใ่หบ้รกิารบารา
กู่ คอื รา้น CXX และ รา้น อXX 

 
แหล่งทีส่ ารวจคอืดา้นขา้งมหาวทิยาลยั B  ซึง่มลีกัษณะเป็นซอยลกึ ชื่อซอย xxx ยาว

ประมาณ 2 กโิลเมตร เป็นพืน้ทีส่รา้งใหม่ทัง้ซอยเพื่อสรา้งเป็นหอพกัแบบหรหูราใหน้กัศกึษาเช่า 
โดยซอยนี้ขนานไปกบัรัว้ดา้นซา้ยของมหาวทิยาลยั ทัง้สองฝ ัง่ถนนของซอยเตม็ไปดว้ยหอพกั
และอาคารพาณิชยท์ีด่ดัแปลงเป็นหอพกั โดยรวมอาคารหอพกัขนาดใหญ่ตลอดทัง้ซอยไม่ต ่า
กวา่ 20 หอพกั ส่งผลใหม้นีกัศกึษาพกัอาศยัอยูบ่รเิวณนี้เป็นจ านวนมาก 

 
ร้าน CXX 
ลกัษณะของแหล่งจ าหน่าย 
 
 รา้น CXX เป็นรา้นสุรา ตัง้อยูก่ลางซอย ประมาณ 200 เมตร จากตน้ซอย โดยตัง้อยูใ่ต้
อาคารพาณิชย ์บรเิวณดา้นขวามอืของซอย  ดา้นหน้ารา้นมโีต๊ะไวใ้หบ้รกิารอยู ่ 4 โต๊ะสามารถ
รองรบัลกูคา้ในโซนนอกรา้นนี้ไดท้ ัง้หมดประมาณ 20 คน  ดา้นในมกีารตดิกระจกกัน้หน้ารา้นไว้
เพื่อท าเป็นหอ้งตดิเครื่องปรบัอากาศและปิดผา้ม่านทบึไวเ้พื่อไม่ใหบุ้คคลภายนอกมองเขา้มา
เหน็ภายในรา้น พืน้ทีภ่ายในรา้นถูกยกพืน้สงู โต๊ะภายในรา้นเป็นโต๊ะญี่ปุน่ ผูม้าใชบ้รกิารภายใน
รา้นนัน้จะตอ้งนัง่กบัพืน้โดยมเีบาะรองนัง่และทีพ่งิหรอืตุ๊กตาตวัใหญ่ไวใ้หพ้งิ เพื่อสรา้ง
ความรูส้กึเป็นกนัเองและสบายเหมอืนอยูท่ีห่อ้งพกัของตนเอง ภายในรา้นมโีต๊ะไวบ้รกิาร
ประมาณ 8 โต๊ะ สามารถรองรบัผูใ้ชบ้รกิารไดป้ระมาณ 30 คน เมื่อรวมหน้ารา้นดว้ยแลว้ทัง้รา้น
สามารถรองรบัผูใ้ชบ้รกิารไดป้ระมาณ 50 คน  
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เมื่อเริม่เขา้สงัเกตการณ์เวลาประมาณ 21.00 น.  พบวา่ไม่มกีารตรวจบตัรประจ าตวั
ก่อนเขา้ใชบ้รกิารแต่อยา่งใด เมื่อเริม่สงัเกตการณ์มกีลุ่มลกูคา้เขา้ใชบ้รกิารทัง้ดา้นหน้าร้ านและ
ดา้นในรา้น โดยกลุ่มลกูคา้ดา้นหน้ารา้นนัน้มกีารซือ้บรกิารบารากู่ไวท้ีโ่ต๊ะและดื่มเบยีร ์เป็น
ลกูคา้ทีม่ากนักลุ่มเลก็คอื 3 คนและไม่เน้นดื่มเบยีรเ์นื่องจากพบวา่มกีารสัง่เบยีรม์าไวเ้พยีงแค่ 2-
3 ขวดเท่านัน้ แต่เน้นสบูบารากู่มากกวา่ ภายในรา้น พบวา่ มลีกูคา้อยูจ่ านวนหนึ่ง เป็นโต๊ะกลุ่ม
นกัศกึษามหาวทิยาลยั B 10 คน  ซึง่มาเลีย้งวนัเกดิ โดยทัง้หมดยงัสวมชุดนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัเขา้มาใชบ้รกิาร ทัง้ 10 รายนี้เลอืกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์อืสุรายีห่อ้ฮนัเดรดไป
เปอร ์โดยดื่มหมดไปแลว้ 1 ขวด และอกี 2 ขวดก าลงัจะหมด แต่ยงัไมม่กีารสัง่บารากู่มาสบู 
  

ภายในรา้นไม่ไดม้กีารจดัตกแต่งรา้นมากมายนกั แต่เน้นการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลห์ลากหลายชนิดมากกวา่ รวมทัง้จ าหน่ายเหลา้ป ัน่  บารากู่ และคอกเทล เรยีกวา่มี
สนิคา้ครบทุกประเภท สนิคา้ทีจ่ าหน่ายภายในรา้นอยูใ่นระดบัราคาไม่สงูมาก คอื เบยีรล์ีโอราคา 
50 บาท น ้าแขง็ราคา 20 บาท เบยีรส์งิหร์าคา 80 บาท สุราฮนัเดรดไปเปอรร์าคา 450 บาท บา
รากู่ราคา 250 บาท จุดเด่นของรา้นคอื มเีกมใหเ้ล่นทุกโต๊ะ โดยจะมเีกมเรยีงไมไ้วใ้หโ้ต๊ะละชุด
เพื่อทดสอบความเมา 
 
 เวลาประมาณ 23.30 น. พบวา่มกีลุ่มลกูคา้เริม่ทยอยเขา้ใชบ้รกิารมากขึน้จนภายในรา้น
เตม็แลว้ กลุ่มนกัศกึษาทีม่าฉลองวนัเกดิเมื่อเวลา 20.30 น. ไดท้ยอยกลบัไปแลว้ เนื่องจากทุก
คนเมามาก ส่วนกลุ่มลกูคา้ทีม่าใหม่นัน้จะดื่มเบยีรล์โีอและสัง่บารากู่มาไวส้บูทีโ่ต๊ะทุกโต๊ะ รวมมี
ผูส้บูในรา้นประมาณ 25 ราย 
 
 เวลาประมาณ 01.30 น. พบวา่บรเิวณหน้ารา้นไดปิ้ดไฟไปแลว้ แต่รา้นยงัไม่ไดปิ้ดตาม
เวลาทีก่ฎหมายก าหนดคอื 24.00 น.  โต๊ะทีต่ ัง้ดา้นนอกหน้ารา้นไดเ้กบ็โต๊ะไปแลว้และผูท้ ีน่ัง่
นอกรา้นไดย้า้ยเขา้มาดา้นในแทน และขณะเวลา 01.30 น. ลกูคา้ทัง้หมดอยูภ่ายในรา้น เจา้ของ
รา้นเดนิมาขอความร่วมมอืผูใ้ชบ้รกิารภายในใหเ้บาเสยีงเมื่อมรีถสายตรวจวิง่ผ่านหน้ารา้นหรอื
มาเดนิตรวจ เนื่องจากมกีารปิดผา้ม่านไวอ้ยา่งหนาแน่นท าใหต้ ารวจไม่ทราบวา่ภายในรา้นยงัมี
การเปิดต่อเกนิเวลาไปเรื่อยๆ จนถงึเวลาประมาณ 03.00 น. กย็งัพบวา่ลกูคา้โต๊ะอื่นๆ ยงัคงใช้
บรกิารทัง้ดื่มสุราทัง้สบูบารากูใ่นรา้นต่อไปเรื่อยๆ รา้นจะปิดใหบ้รกิารประมาณ 05.00 น.  
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การจ าหน่ายและให้บริการบารากู่ 
 
 สนิคา้เครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ีจ่ าหน่ายภายในรา้นมรีาคาไม่แพงเท่ารา้นอื่น ท าให้
สามารถขายสนิคา้ประเภทเครื่องดื่มไดเ้รื่อยๆ แต่บารากู่มรีาคาค่อนขา้งแพง คอื 250 บาท 
เพราะเชื่อกนัวา่ บารากู่ทีใ่หบ้รกิารในรา้นนี้มคีุณภาพด ีคอื กลิน่หอม ดกีวา่รา้นอื่นๆ และเป็น
รา้นทีเ่น้นการใหบ้รกิารบารากู่มากกวา่รา้นอื่น คอื จดัพืน้ทีแ่บบกึง่นอน ใหส้บูบารากู่ ในขณะที่
รา้นสุรารา้นอื่นๆเป็นรา้นนัง่โต๊ะ การสบูบารากู่แบบนัง่โต๊ะนัน้ไม่สะดวกสบายเท่าการนอนสบูบา
รากู่แบบรา้นนี้ พืน้ทีภ่ายในรา้นนี้ไดถู้กปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะกบัการสบูบารากู่ ใหค้วามรูส้กึ
สะดวกสบายเหมอืนกบัสบูอยูท่ ีห่อ้ง เนื่องจากสามารถเอนนอน สบูกบัพืน้โดยมเีบาะนุ่มปนูัง่ 
ส่วนเตานัน้วางไวบ้นโต๊ะญี่ปุน่ ซึง่จะสงูพอดกีบัการนอนสบู เจา้ของรา้นจะคอยสรา้งความเป็น
กนัเองกบัลกูคา้ ทุกๆโต๊ะจะมกีารพดูคุยกนัอยูต่ลอดเวลา  
 

บารากู่ทีร่า้นแห่งนี้มกีารผสมตวัยาเอง หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ ผสม “หวัเชือ้” ทีห่ลากหลาย
กลิน่รสเขา้ดว้ยกนั ซึง่กลายเป็นจุดเด่นของรา้นนี้ในดา้นการใหบ้รกิารบารากู่ วา่มคีวาม
หลากหลายแบบสัง่ไดต้ามความตอ้งการ ตามอารมณ์ของลกูคา้ เจา้ของรา้นจะเป็นผูม้าพดูคุย
อธบิายเรื่องบารากู่และถามความตอ้งการของลกูคา้ก่อน ตามบทสนทนา ดงันี้ 
 
บทสนทนา 
 
ผูส้ ารวจ:       “พี ่จะสัง่บารากู่ มรีสอะไรบา้ง” 
เจา้ของรา้น:  “น้องจะเอาอารมณ์แบบไหน ชลิๆ หรอื แบบมนึๆ หรอืแบบเยน็ ”ๆ  
ผูส้ ารวจ:       “เอาแบบนี้แลว้กนั มนัผสมไดห้รอื ท าไมพีไ่ม่เขยีนไวใ้นเมนูล่ะวา่มรีสอะไร” 
เจา้ของรา้น: “เราผสมไดเ้อง แปลกกวา่ทีอ่ืน่ ไม่ไดเ้ขยีนไวใ้นเมนูเพราะอยากมาแนะน าลกูคา้  

เอง” 
ผูส้ ารวจ: “พีผ่สมไดเ้องยงัไงล่ะ มนัดไีหม” 
เจา้ของรา้น:    “พีก่ค็นสบูเหมอืนกนัไง กล็องผสมๆมาเรือ่ยๆ ของทีร่า้นนีก่ม็แีต่ของดีๆ  อยาก

ใหล้กูคา้คนอืน่ไดส้บูของดีๆ เหมอืนกนั พีเ่คยทดลองบารากู่ทีม่รีสชาติ
หลากหลายมาก่อนและจากการทดลองผสมกลิน่ต่างๆเอง ท าใหส้ามารถผสม
บารากู่ทีแ่ปลกไปได”้ 

 
เนื่องจากทีร่า้นมรีสบารากู่ไวบ้รกิารเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มอี ยูใ่นเมนูรา้น เจา้ของรา้น

จะพดูแนะน าและสอบถามผูใ้ชบ้รกิาร โดยเจา้ของรา้นจะอธบิายวา่ การผสมหวัเชือ้ต่างๆเขา้
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ดว้ยกนัแลว้เมื่อสบูจะก่อใหเ้กดิอารมณ์ต่างๆทีต่่างกนัออกไป ซึง่กลายเป็นแรงดงึดดูใจใหก้บั
ลกูคา้ เพราะสามารถเลอืกไดต้ามอารมณ์ของตนเอง ซึง่เจา้ของรา้นจะย า้วา่ สามารถผสมใหเ้กดิ
อารมณ์ทีต่่างกนัได ้เป็นจุดเด่นทีร่า้นอื่นไม่มแีละท าไม่ได ้แต่เป็น ความสามารถเฉพาะตวัของที่
รา้นนี้ทีเ่กดิมาจากประสบการณ์ของตนเองทีส่บูบารากู่มานาน รวมทัง้เกดิมาจากการทีร่า้นน า
บารากู่คุณภาพดมีาเสนอลกูคา้ ซึง่เจา้ของรา้นจะตอกย า้เรื่องคุณภาพของบารากู่ทีบ่รกิารในรา้น
วา่เป็นสนิคา้คุณภาพสงูกวา่ทีอ่ื่น วา่เป็นสนิคา้ทีค่ดัสรรมาอยา่งด ีและตอ้งเป็นบารากู่คุณภาพดี
เท่านัน้ทีจ่ะสามารถผสมใหเ้กดิอารมณ์ทีต่่างกนัได ้ถ้าเป็นบารากู่คุณภาพไม่ด ีผูส้บูจะไดแ้ค่
กลิน่รสผลไมเ้ท่านัน้ แต่ไม่ได ้“อารมณ์” ทีต่อ้งการ  “อารมณ์” ทีว่า่นัน้ม ี3 แบบคอื อารมณ์แบบ 
“เยน็ๆ” หมายถงึ การปรุงใหบ้ารากู่มที ัง้รสผลไมแ้ละมคีวามเยน็วาบในล าคอ จมกูและปาก  
แบบ “ชลิๆ” หมายถงึ การปรุงใหบ้ารากู่ไม่มรีสจดั แต่ใหม้กีลิน่รสกลมกล่อม ไม่มนึศรีษะ มกีลิน่
หอมก าลงัพอด ีรสไม่เลีย่น และใหส้ามารถสบู ไดน้านๆโดยไม่รูส้กึระคายเคอืง  แบบ “มนึๆ” 
หมายถงึ การปรุงใหบ้ารากู่มรีสแรงขึน้ และสรา้งอาการเมาได ้หรอืสรา้งอาการเคลิม้ได ้

 
พบวา่ทีร่า้นมกีารพฒันาการใหบ้รกิารบารากู่แตกต่างจากรา้นอื่น โดยวางเตาบารากู่ไว้

ในกระบะไมแ้ละใส่น ้าแขง็ไวใ้นกระบะไมเ้พื่อใหเ้กดิความเยน็ขณะสบู โดยไม่ไดใ้ส่น ้าแขง็ใน
หมอ้บารากู่ ควนับารากู่จะมคีวามเยน็อ่อนๆ ผูท้ ีส่บูโต๊ะขา้งๆอธบิายวา่ “ใส่น ้าแขง็ลงไปในหมอ้
เลยกจ็ะเยน็กวา่กจ็รงิ แต่วา่ถา้ดดูบ่อยๆแบบนัน้ปอดจะชื้น ” ซึง่เจา้ของรา้นเป็นผูแ้นะน าการสบู
แบบนี้กบัลกูคา้ประจ าตัง้แต่ตน้ ท าใหล้กูคา้บอกกนัปากต่อปาก  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 42 ภาพรา้น CXX ลกูศรชีค้อืเบาะปนูัง่/นอนกบัพืน้รวมทัง้มโีต๊ะญี่ปุน่ทีไ่ม่สงู เพื่อใหเ้กดิ
ความสะดวกสบายในการสบูบารากู่ 
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 รา้นนี้เป็นทีรู่จ้กัของผูท้ ีต่อ้งการสบูบารากู่และเป็นรา้นทีป่รบัปรุงใหเ้หมาะกบัการสบูบา
รากู่ ไม่วา่จะเป็นการจดัทีน่ัง่ทีเ่หมาะสมกบัการสบู ค าแนะน าเทคนิคการสบูจากเจา้ของรา้น และ
การเสนอบรกิารจากเจา้ของรา้น สงัเกตวา่ รา้นนี้อนุญาตใหล้กูคา้สบูบารากู่ไดภ้ายในรา้น ถงึแม้
รา้นดา้นในจะไม่ใช่รา้น open-air กต็าม เนื่องจากตอ้งการสนองลกูคา้ ส่วนเวลาก่อน 24.00 น. 
นัน้ ลกูคา้สามารถสบูนอกรา้นในส่วน open-air ไดร้วมทัง้การสบูบุหรี ่หรอืเลอืกสบูในรา้นกไ็ด ้
แต่หลงั 24.00 น. รา้นจะอนุญาตใหส้บูในรา้นไดท้ ัง้หมด โดยจะปิดม่านไม่ใหต้ ารวจมาตรวจ ซึง่
พบวา่ มาตรการปิดรา้นในเวลา 24.00 น. และการหา้มสบูบุหรีใ่นรา้นทีต่ดิเครื่องปรับอากาศนัน้
ใชไ้ม่ไดผ้ลกบัรา้นสุราและรา้นบารากู่ในยา่นนี้  
 
ร้าน “อXXX” 
 
ลกัษณะของแหล่งจ าหน่าย 
 

รา้น “อXXX” ตัง้อยูบ่รเิวณซอย “XXX” เช่นกนั  รา้น ตัง้อยูใ่นตกึแถวบรเิวณกลางซอย 
ชัน้บนเปิดเป็นหอพกั รา้นมโีต๊ะใหบ้รกิารประมาณ 30 โต๊ะ โต๊ะแต่ละตวัประกอบไปดว้ยเก้ าอี้
ประมาณ 5 ตวั สามารถรองรบัผูใ้ชบ้รกิารไดป้ระมาณ 150 คน รา้นแบ่งเป็นสามโซน บรเิวณ
ดา้นหน้ารา้นอยูบ่นถนน  เป็นแบบ outdoor มโีต๊ะประมาณ 10 โต๊ะ ถดัเขา้มาจะมกีารสรา้งทีก่ ัน้
ไวด้า้นในบรเิวณตรงกลางของโซนเป็นทีแ่สดงดนตรสีดมโีต๊ะประมาณ 5 โต๊ะ ถดัจากโซนนี้เขา้
ไปเป็นโซนในสุดลกัษณะเป็นโต๊ะยาวและมทีีน่ัง่เป็นโซฟา มโีต๊ะใหบ้รกิารขนาดใหญ่กวา่ทัง้สอง
โซนประมาณ 10 โต๊ะ และดา้นในสุดเป็นพืน้ทีข่องดเีจเพื่อท าการเปิดเพลง  ดา้นหลงับธูดเีจมี
จอมอนิเตอรข์นาดใหญ่ฉายการถ่ายทอดสดฟุตบอลใหช้มทุกคนืทีม่กีารแขง่ขนั ทัง้รา้นตกแต่ง
ดว้ยสแีดง รา้นเป็นรา้นแบบ open-air ทัง้รา้น ไม่ตดิเครื่องปรบัอากาศ สนิคา้ทีม่บีรกิารคอื สุรา 
เบยีร ์เบยีรส์ด คอกเทล เหลา้ป ัน่ทีเ่ป็นสตูรของทางรา้นทีม่มีากถงึ 40 เมนู บารากู่ ราคาสนิคา้
ค่อนขา้งแพง เช่น เบยีรล์โีอราคา 75 บาท  เหลา้ป ัน่ ราคาเหยอืกละ 140 บาท  

 
เริม่เขา้สงัเกตการณ์เวลาประมาณ 20.00 น. พบวา่มผีูใ้ชบ้รกิารเขา้ใชบ้รกิารอยูก่่อน

แลว้จ านวน 3 โต๊ะ ส่วนใ หญ่เลอืกดื่มเบยีร ์ทัง้เบยีรส์ดและเบยีรแ์บบขวด ยงัไม่มโีต๊ะใดสัง่
บรกิารบารากู่ เวลาประมาณ 23.00 น. พบวา่มกีลุ่มลกูคา้เขา้ใชบ้รกิารเพิม่ขึน้อกี 3 โต๊ะ เลอืก
ดื่มเบยีร ์มกีลุ่มลกูคา้ทีพ่ึง่เขา้มาไดซ้ือ้บรกิารบารากู่มาไวส้บู 1 โต๊ะ โดยเลอืกนัง่ดา้นหน้ารา้น 
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การบริการบารากู่ 
 
บารากู่ในรา้นนี้ไม่มอียูใ่นเมนู  แต่ผูม้าเทีย่วจะทราบเองและสัง่กบัเดก็เสริฟ์ บารากู่ที่

รา้นนี้ราคาค่อนขา้งสงู คอื 250 บาท  มใีหบ้รกิารสองรส คอื  รสกลว้ยหอม และรสแคนตาลปู  
ซึง่เดก็เสริฟ์บอกวา่ รสยอดนิยม คอื รสแคนตาลปู   การเสริฟ์บารากู่นัน้ ทางรา้นจะเป็นผูบ้รกิาร
จุดเตามาให ้โดยจุดใหช้มทีห่น้ารา้นอยา่งค่อนขา้งเปิดเผย การจุดเตานัน้ เดก็เสริฟ์จะเป็นผูจุ้ด
และสบูควนัออกมาจากหมอ้จนกวา่ควนัจะออกมามากพอทีลู่กคา้จะสบูต่อได ้ซึง่สงัเกตวา่ เดก็
เสริฟ์จะตอ้งนัง่สบูมาก่อนประมาณ 8 นาท ีจงึจะยกหมอ้มาใหบ้รกิารทีโ่ต๊ะ  สงัเกตวา่ เดก็เสริฟ์
กไ็ม่ไดท้ าความสะอาดปากสบูมาก่อนทีจ่ะยกมาใหล้กูคา้สบู และลกูคา้เองกเ็หน็ แต่ไม่มใีครตดิ
ใจในเรื่องการท าความสะอาดปากสบูแต่อยา่งใด ส่วนโ ต๊ะดา้นหน้าทีส่ ัง่บารากู่มาสบูนัน้ พบวา่ 
สบูบุหรีไ่ปดว้ย 

 
พบวา่ นอกจากรา้นจะบรกิารบารา กู่ในรา้นดว้ยนัน้ รา้นยงั มกีารแบ่งขายปลกีใหก้บั

บุคคลทีจ่ะซือ้ไปสบูเป็นส่วนตวัอกีดว้ย มเีตาบารากู่เพื่อใหบ้รกิารประมาณ 20 เตา  ทราบวา่ ใน
ยา่นนี้ มรีา้นสุราหลายรา้นทีข่ายอุ ปกรณ์บารากู่แบบปลกี แต่ไม่เปิดเผยนกั  เมื่อผูว้จิยัได้
สอบถามเพื่อซือ้ปลกีบารากู่  กพ็บวา่ เจา้ของรา้นมี การระวงัตวัดว้ยการสอบถามผูว้จิยัซ ้าๆ
หลายครัง้ เช่น  “จะซื้ออะไรบา้ง”  “จะเอาหวัเชื้อหรอื”  และสุดทา้ยเจา้ของรา้นเสนอวา่ใหส้ ัง่ไว้
และจะน าของไปส่งใหท้ีห่อ้งพกัเอง รวมทัง้พบวา่ มมีาเฟียหรอืบุคคลทีแ่สดงตนวา่เป็นนกัเลงมา
คอยยนืคุมอยู ่ 2-3 รายและคอยลอบสงัเกตผูท้ีม่าเทีย่วในยา่นนี้ ซึง่พบวา่ มรีา้นสุรา 2 รา้นใน
ยา่นนี้ทีส่่งบารากู่ถงึหอ้งพกัหรอืมบีรกิารแบบ delivery โดยนกัศกึษาในซอยนี้จะทราบเบอร์
โทรศพัทข์องรา้นนี้ด ี เพราะสามารถโทรสัง่ได ้ผูใ้หข้อ้มลูระบุวา่ ก่อนหน้านี้ รา้นทีม่บีรกิาร  
delivery จะตดิประกาศและเบอรโ์ทรศพัทไ์วห้น้ารา้น แต่หลงัจากการทีม่กีารปราบปรามจาก
ต ารวจ  ท าใหร้า้นเอาประกาศและเบอรโ์ทรศพัทอ์อก แต่ยงัคงแอบส่งอยูเ่ช่นเดมิ  การใหบ้รกิาร
แบบ delivery นัน้ มลีกัษณะคลา้ยกนัคอื เมื่อโทรศพัทไ์ปสัง่และบอกชื่อหอพกัและเบอรห์อ้งแลว้ 
กจ็ะมผีูน้ าเตามาส่งให ้โดยใส่ถุงมดิชดิมาส่ง เกบ็เงนิหน้าหอ้งพกั และผูส้ ัง่จะตอ้งจุดเตาเอง และ
เจา้ของรา้นจะส่งคนมาเกบ็เตาในประมาณ 1-2 ชัว่โมงใหห้ลงั ภายหลงัพบวา่บรกิาร  delivery 
นัน้ซบเซาลงไป เนื่องจากผูส้บูนิยมซือ้เตาเป็นส่วนตวัมากขึน้ รวมทัง้อุปกรณ์บารากู่มกีารน ามา
ขายปลกีมากขึน้ 
 
 
 
 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ    
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรรีชั ลาภใหญ่                                                บทที่ 5                                                                      397 
 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
              
               ภาพท่ี 43 เตาบารากู่ทีบ่รกิารในรา้นและควนัปรมิาณมากทีอ่อกมาขณะสบู 
 

2.7 แหล่งท่ี 7 ตลาดห้วยขวาง 
 
ลกัษณะของแหล่งจ าหน่าย 
 

ตลาดหว้ยขวางมลีกัษณะเป็นทัง้ตลาดสดและตลาดนดักลางคนื ตลาดสดนัน้มมีาก่อนใน
ชื่อวา่ ตลาดสดหว้ยขวาง แต่ปจัจุบนั เริม่กลายสภาพเป็นตลาดนดัแหล่งชอปป้ิงตอนกลางคนื
มากขึน้ มชีื่อเรยีกใหม่วา่ “ตลาดหว้ยขวางไนทบ์ารซ์าร”์ บรเิวณตลาดนดัตัง้อยูบ่รเิวณสองฝ ัง่
ถนนประชาราษฎรบ์ าเพญ็ ความมชีื่อเสยีง ของตลาดนดัหว้ยขวางคอืเป็นแหล่งชอปป้ิงในยาม
กลางคนืทีข่ ึน้ชื่ออกีแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ วา่มสีนิคา้ทนัสมยั มสีนิคา้มากมายไม่แพต้ลาด
จตุจกัร สะพานพุทธ หรอืถนนขา้วสาร ตัง้แต่เสือ้ผา้วยัรุ่น- วยัท างาน เครื่องใชไ้ฟฟ้า ไปจนถงึ 
อาหารส าเรจ็รปู และเป็นแหล่งรวมตวัของหมอดพูยากรณ์ทุกรปูแบบ ตัง้แต่ ดไูพ่ยปิซ ีท านาย
ลายมอื ท านายวนัเกดิ ท านายดว้ยตารางเลข ฯลฯ   
 
 ตลาดหว้ยขวางไนทบ์ารซ์าร ์มพีืน้ทีต่ามความยาวของถนนประชาราษฎรบ์ าเพญ็ ซึง่ตวั
ตลาดจะเริม่ตัง้แต่บรเิวณดา้นหน้าตลาดหว้ยขวางซึง่เป็นตลาดสด ตรงจุดนี้เป็นยา่นทีจ่ าหน่าย
ผลไมแ้ละดอกไม ้ สนิคา้ทัว่ไปและอาหารของกนิของใชป้ระจ าวนั สุดตลาดในอกีดา้นหนึ่ง จงึจะ
เป็นยา่นขายสนิคา้วยัรุ่นและสนิคา้แฟชัน่เพิม่มากขึน้ไปเรื่อยๆ  
 
 การตัง้แผงจ าหน่ายคลา้ยกบัตลาดนดัตามถนนทัว่ไปคอื มอียูด่ว้ยกนั 2 ส่วน คอื  บน
พืน้ทีบ่าทวถิดีา้นตดิถนน และ สอง บนพืน้ทีใ่หเ้ช่า/แบ่งเช่าหน้ารา้น มพีืน้ทีใ่ห้ลกูคา้เดนิอยูต่รง
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กลาง รา้นคา้จะตัง้อยูท่ ัง้สองฝ ัง่ถนน ถนนเสน้นีม้กีารสญัจรทีพ่ลุกพล่านอยูท่ ัง้คนื ทัง้รถยนต์
ส่วนบุคคลทีข่บัผ่านเพื่อใชเ้สน้ทางตดัไปยงัถนนวภิาวดฝี ัง่ขาเขา้ และยงัรวมถงึร ถขนส่งมวลชน
ต่างๆ ทัง้รถแทก็ซี ่รถ ตุ๊กตุ๊ก รถเมล ์รถ จกัรยานยนตร์บัจา้ง ซึง่จะวิง่ใหบ้รกิารกนัเกอืบทัง้คนื  
เพราะเป็นยา่นทีม่ผีูค้นมาเดนิจบัจ่ายกนัเป็นจ านวนมาก รวมทัง้เป็นยา่นหอพกัอพารท์เมนทอ์กี
ดว้ย  

เมื่อเปรยีบเทยีบความเป็นตลาดนดักลางคนืของตลาดหว้ยขวางและตลาดสะพานพุทธ
พบวา่ มคีวามแตกต่างเป็นอยา่งมาก ซึง่ส่งผลต่อราคาสนิคา้ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ราคาบารา
กู่ทีจ่ าหน่ายในตลาดทัง้สองแห่ง ความแตกต่างมดีงันี้  
 
 ตลาดหว้ยขวางมสีนิคา้เสือ้ผา้แฟชัน่จ าหน่ายเป็นจ านวนมาก เป็นสนิคา้ทีม่รีาคาแพง

กวา่สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดสะพานพทุธ 
 ตลาดหว้ยขวางไม่มสีนิคา้มอืสองจ าหน่าย แต่ทีต่ลาดสะพานพุทธจะมสีนิคา้พวกนี้ไว้

จ าหน่ายอยูห่ลายรา้น 
 บรกิารประเภท วาดรปูเหมอืน เจาะ สกั เพน้ท ์ฯลฯ มี น้อยกวา่ตลาดสะพานพุทธ ซึง่ที่

สะพานพุทธจะมอียูห่ลายรา้น 
 สถานที ่ มกีารจดัแบ่งพืน้ที่ๆ เฉพาะเจาะจงมากกวา่และมกีารดแูลอยา่งเขม้งวดจาก

เทศกจิ  
 ไม่ใชแ่หล่งพกัผ่อนหยอ่นใจ เช่น ผูท้ ีไ่ปตลาดสะพานพุทธจะไปเดนิชมววิรมิแม่น ้า

เจา้พระยา หรอืนัง่จบักลุ่มชมววิบรเิวณท่าเรอืใตส้ะพานพุทธ 
 ตลาดสะพานพุทธ เป็นแผงลอยถาวร ไม่มตีวัรา้นคา้ แต่ตลาดหว้ยขวางมทีัง้แผงลอย

ถาวรและรา้นคา้ 
  
 กลุ่มลกูคา้ทีม่าเดนิตลาดทัง้สองแห่งมคีวามแตกต่างกนั ตลาดหว้ยขวางมลีกูคา้ทีเ่ป็น
ทัง้กลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มวยัท างาน ส่วนตลาดสะพานพุทธมลีกูคา้ทีเ่ป็นกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มวยัอาย ุ
13-15 ปีมากกวา่ ส าหรบับารากู่นัน้มจี าหน่ายอยูท่ ัง้สองตลาด  
 
การจ าหน่ายบารากู่ 
 
 ผูส้ ารวจไดเ้ริม่ส ารวจตัง้แต่บรเิวณตลาดหว้ยขวางตัง้แต่โซนหน้าทีเ่ป็นตลาดผลไมแ้ละ
ตลาดดอกไม ้ไม่พบบารากู่ในโซนนี ้
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 เมื่อส ารวจในโซนลกึต่อไป พบวา่เป็นโซน สนิคา้วยัรุ่นต่างๆ โดยเฉพาะเสือ้ผา้แฟชัน่
ทนัสมยัแบบเกาหลซีึง่มจี านวนมาก ในโซนนี้ ทีซ่อยประชาสงเคราะห ์ 40 พบรา้นบารากู่สอง
รา้น คอื รา้น “กXX” และ “กxx2” 
 
ร้านท่ี 1 ร้าน “กXX2” 
 

รา้นจ าหน่ายบารากู่รา้นที ่1 อยูบ่รเิวณซอยประชาสงเคราะห ์40 ชื่อรา้น “กXX 2”  
รา้นจ าหน่ายบารากู่รา้นนี้แทรกตวัอยูร่ะหวา่งรา้นจ าหน่ายเสือ้ผา้และรา้นสม้ต าชื่อดงัของยา่นนี้ 
ดา้นหน้ารา้นมสีนิคา้เกีย่วกบัยาสบูจ าหน่ายอยูห่ลายชนิด เช่น  “ไฟฟู”่ (คอืทีจุ่ดไฟแบบพเิศษ
คลา้ยไฟแชค็แต่จะมคีวามรอ้นมากกวา่ พอจุดจะมเีสยีงฟู ่ผูจ้ าหน่ายจงึเรยีกวา่ไฟฟู)่    
ไฟแชค็รปูแบบต่างๆ  อุปกรณ์เกีย่วกบัการสบูอื่นๆ  ทีส่บูยาแบบยานตัถ์ส าหรบั เอาไวเ้ปา่เขา้
จมกู อุปกรณ์สบูยาไอซ ์ ฯลฯ และยงัไดพ้บบารากู่ซึง่มอุีปกรณ์ประกอบไวจ้ าหน่ายอยูอ่ยา่งครบ
ครนั มเีตาบารากู่ตัง้แสดงจ านวนมากและมหีลายขนาด ผูส้ ารวจไดพ้ดูคุยกบัผูจ้ าหน่ายซึง่มที่าที
ระวงัตวั ถงึแมผู้ส้ ารวจจะไปทีร่า้นพรอ้มกบัลกูคา้ประจ าของรา้นกต็าม ซึง่ลกูคา้ของรา้นได้
อธบิายวา่ เจา้ของรา้นก ลวัการถูกล่อซือ้ จงึไม่ค่อยสนทนากบัผูซ้ ือ้แปลกหน้านกั ได้ บนัทกึการ
สนทนา ดงันี ้
 
บทสนทนา 
  
ผูส้ ารวจ    “พี ่อนันี้เท่าไหร”่ (สอบถามราคาเตาบารากู่ขนาดใหญ่ สงูประมาณ 2 ฟุต) 
เจา้ของรา้น   “1,600 บาท” 
ถาม      “แลว้อนันี้ล่ะ เท่าไหร”่ (ชีไ้ปทีเ่ตาบารากู่ขนาดใหญ่ทีสุ่ด สงูประมาณ 2.5-  
3 ฟุต) 
เจา้ของรา้น     “สามพนัหา้” 
ผูส้ ารวจ      “แลว้มนัมรีาคาเท่าไหร่บา้ง” 
เจา้ของรา้น     “อนันี้พนัแปด” 
ผูส้ ารวจ     “แลว้อนันี้ล่ะ” (ชีไ้ปทีเ่ตาบารากู่ขนาดเลก็สงูประมาณเกอืบ 1 ฟุต) 
เจา้ของรา้น     “สีร่อ้ยหา้สบิ”  
ผูส้ ารวจ      “อนันี้ล่ะ พี ่ เท่าไหร ่ (เลอืกหยบิเตาบารากู่ขนาดเลก็ทีสุ่ด สงูประมาณครึง่
ฟุต) 
เจา้ของรา้น    “หกรอ้ย” 
ผูส้ ารวจ   “อมื แพงเหมอืนกนันะ ไปดทูีส่ะพานพุทธมา แต่มนัไม่มเีตาใหญ่ขนาดนี้หรอก” 
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หลงัจากเดนิผ่านรา้นแรกมาแลว้อกีประมาณ 10 กา้วกจ็ะพบรา้นจ าหน่ายบารากู่อกีหนึ่งรา้น 
รา้นจะตัง้แทรกอยูร่ะหวา่งรา้นจ าหน่ายเสือ้ผา้ 
 
ร้านท่ี 2 ร้าน “กXX”  
 
 รา้นจ าหน่ายบารากู่รา้นที ่2 ตัง้อยูบ่รเิวณซอยประชาสงเคราะห ์40 ชื่อรา้น “กXX” รา้น
นี้กม็อุีปกรณ์ต่างๆ เกีย่วกบับารา กู่จ าหน่ายอยูม่ากมายหลายชนิดดว้ยกนัไม่น้อยไปกวา่รา้น
แรกเลย ทัง้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาสบู ไฟแชค็ ไฟฟู ่หลอดแกว้หลากหลายรปูแบบ ฯลฯ  รา้น
ที ่ 2 นี้มอุีปกรณ์เกีย่วขอ้งกบับารากู่จ าหน่ายครบทุกอุปกรณ์เช่นกนั ผูส้ ารวจไดส้อบถาม ผู้
จ าหน่าย และบนัทกึการสนทนา ดงันี้  
 
บทสนทนาร้านท่ี 2 
 
ผูส้ ารวจ   “พี ่เตาพวกนี้แพงมัย๊ ราคาเท่าไหร”่ 
เจา้ของรา้นที ่2  “กม็หีลายราคานะ พนั สองพนั สามพนักอ็นัใหญ่สุด” 
ผูส้ ารวจ   “ราคากค็งพอๆ กนักบัรา้นนู้นใช่ไหมนี”่ 
เจา้ของรา้น  “ราคาไม่ต่างกนัหรอก” 
ผูส้ ารวจ   “พีม่ตีวัยาบารากู่ม ัย๊” 
เจา้ของรา้น   “ม”ี 
 

หลงัจากตอบวา่ ม ี แลว้ผูจ้ าหน่ายกเ็ดนิไปหยบิสมุดเล่มหนึ่งมาใหผู้ส้ ารวจอ่าน พบวา่ 
เจา้ของรา้นจะไม่อธบิายเองและไม่มยีาบารากู่มาวางแสดง แต่จะใหผู้ซ้ ือ้เลอืกจากสมุดเมนูก่อน
แลว้สัง่มา เจา้ของรา้นจงึจะไปหยบิมาใหจ้ากทีอ่ื่น  พบวา่ สมุดทีเ่จา้ของรา้นยืน่มาใหอ่้านเป็น
สมุดเมนูบารากู่ (เหมอืนเมนูอาหาร แต่สมุดเล่มนี้มแีต่บารากู่ท ัง้เล่ม) เป็นสมุดเล่มเลก็แบบสมุด
ท าเองเยบ็ปกแบบสนัห่วง ในสมุดจดชื่อและกลิน่ของบารากู่ไวค้รบทุกกลิน่ทีม่จี าหน่าย เช่น  รส
แอปเปิล  รสองุ่น ฯลฯ โดยแบ่งเป็นสาม เกรด สามราคา (ระบุไวใ้นสมุดเมนู) คอื 1) แบบ
ธรรมดา  2) แบบคุณภาพ  3) แบบพเิศษ ตวัยาบารา กู่ในแต่ละเกรดจะมรีาคาไม่เท่ากนั 
แตกต่างกนัออกไป ในแบบธรรมดา ราคากล่องละ 300 บาท แบบคุณภาพราคา 690 บาท และ
แบบพเิศษ ราคา 870 บาท  หลงัจากผูส้ ารวจไดอ่้านสมุดเมนูจนจบแลว้ ไดส้นทนากบัเจา้ของ
รา้นต่อ ดงันี้ 
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ผูส้ ารวจ  “โอโ้ฮ แพงจงั พี ่ท าไมมนัถงึแพงจงั” 
เจา้ของรา้น  “น้อง  ของพีส่บูแลว้รบัรองนะ ไม่ง ัน้คนเขาไม่ตดิกนัหรอก” 
ผูส้ ารวจ   “แลว้มนัต่างกบัพวกทีร่าคาถกูยงัไง” 
เจา้ของรา้น  “ของพีถ่กูตอ้งตามกฎหมายนะ ไม่ไดแ้อบหรอืลกัลอบเอาเขา้มา” 
ผูส้ ารวจ   “อมื แลว้ยามนัมาจากทีเ่ดยีวกนัไหมพี”่ 
เจา้ของรา้น “อนันี้กไ็ม่รูน้ะ แต่กค็งมาจากทีเ่ดีย่วกนัแหละ แต่ยาพวกนัน้สบูแลว้เป็นไงพีก่ไ็ม่

รูน้ะ ไอพ้วกทีเ่ป็นอะไรกเ็พราะสบูแบบนัน้แหละ”(หมายถงึ สบูแบบยาราคาถูก) 
ผูส้ ารวจ   “แลว้พีม่แีบบแบ่งมัย๊” (หมายถงึ ยาแบบแบ่งขายเป็นซองพลาสตคิ) 
เจา้ของรา้น  “อ๋อ ไม่แบ่งนะน้อง ของนะมนัจากทีเ่ดยีวกั นจรงิ แต่ระดบัเกรดสนิคา้มนัไม่  

เหมอืนกนันะ  ของพีใ่หม่ตลอด   สด  ไม่มคีา้งปี ไม่ไดค้วกัจากถุงนี้ไปใส่ถุงนี้    
ใหม่ตลอด  ถงึบอกไง ไม่ง ัน้คนเขากไ็ม่ตดิกนัหรอก”  (พยายามชีใ้หเ้หน็วา่
สนิคา้ทีร่า้นนี้เกรดด ีไม่อนัตรายเหมอืนรา้นอื่นทีข่ายราคาถูก) 

ผูส้ ารวจ    “อยา่งงี้กค็อื ทีร่าคาแพงคอืส่วนผสมขา้งในไม่เหมอืนกนัใช่ม ัย๊ถงึไดร้าคาแพง” 
เจา้ของรา้น   “พีก่ไ็ม่รูเ้หมอืนกนั แต่วา่ของพีใ่หม่ตลอด  คุณภาพด ี ไม่คา้ง ของพวกนัน้เขา

เอาอะไรใส่หรอืผ่านอะไรมาบา้งกไ็ม่รู ้ ของถกูๆ แบบนัน้พีก่ข็ายไดแ้ต่ไม่ขาย” 
ผูส้ ารวจ    “อ๋อ ง ัน้วนันี้ซื้อถ่านไปละกนั ตวัยามอียูแ่ลว้ ไวว้นัหลงัจะมาอุดหนุนใหม่นะ” 
เจา้ของรา้น    “ได ้อนันี้ 50 อนันี้ 150” (50 บาทคอืแบบแกะกล่องแบ่งขายเป็นแถว 150 
บาทคอืแบบขายยกกล่อง) 
ผูส้ ารวจ   “แลว้นีข่องพีก่เ็หมอืนรา้นขา้งๆนี้น่ะส”ิ 
เจา้ของรา้น  “กร็า้นของพีเ่อง ทัง้สองรา้น” 
ผูส้ ารวจ             “แลว้ท าไมตอ้งตัง้สองรา้นเลยล่ะ พี ่ของกข็ายเหมอืนกนันี”่ 
เจา้ของรา้น “กก็ระจายสนิคา้นะ พยายามใหอ้อกเยอะๆ อยา่งน้องมาเดนิดคูอืมนัไดเ้ลอืก  

ไง ไม่ซื้อรา้นนี้ กซ็ื้อรา้นนัน้” 
ผูส้ ารวจ    “เป็นเทคนิคประมาณนัน้ ลกูคา้จะไดเ้ลอืกเยอะๆ”  
เจา้ของรา้น    “อมื กแ็บบนัน้แหละ” 
ผูส้ ารวจ               “วนัหลงัจะชวนเพือ่นมาซื้อแลว้กนันะ ไม่เอาแบบแบ่งขายละน่ากลวั” 
เจา้ของรา้น         “ค่ะ รา้นพีก่อ็ยูต่รงนี้แหละ มอีะไรกแ็วะมาได ้ขายมาเป็นสบิปีแลว้”  
 

จากการพดูคุยกบัผูจ้ าหน่ายทัง้สองรา้น พบวา่ สองรา้นนัน้เป็นรา้นของผูจ้ าหน่ายเพยีง
ผูเ้ดยีว แต่ไดแ้บ่งออกเป็นสองรา้นเพื่อกระจายสนิคา้ใหไ้ดม้ากขึน้กวา่ทีจ่ะมอียูเ่พยีงรา้นเดยีว  
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            ภาพท่ี 44   แสดงทีต่ ัง้ของรา้นบารากู่ในยา่นตลาดหว้ยขวางไนทบ์ารซ์าร์ 

 
หากเริม่ตน้เดนิจากบรเิวณตลาดหว้ยขวาง จะพ บกบัซอยประชาสงเคราะห ์ 40 เมื่อถงึ

ซอยดงักล่าว จะพบกบัรา้นจ าหน่ายบารากู่รา้นแรก และถดัไปอกีประมาณ 10 กา้วกจ็ะพบกบั
รา้นจ าหน่ายบารากู่รา้นที ่2 
 
    
 
 
 
 
 
 

                       
ภาพท่ี 45 ยา่นตลาดหว้ยขวาง ภาพบรเิวณดา้นหน้ารา้นจ าหน่ายบารากู่รา้นแรก (ลกูศรชี ้ถ่าย
จากฝ ัง่ตรงขา้ม) บรเิวณรอบขา้งรา้นดงักล่าวนัน้ จะเตม็ไปดว้ยรา้นจ าหน่ายเสือ้ผา้และสนิคา้
แฟชัน่ต่างๆ  ไม่สามารถถ่ายภาพภายในรา้นจ าหน่ายบารากู่ได ้
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   บรเิวณสุดตลาดหว้ยขวางไนทบ์ารซ์ารจ์ะเชื่อมถงึถนนรชัดาภเิษก ซึง่ตลอดถนนเสน้นี้
จะพบกบัรา้นสถานบรกิารจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ดห้ลากหลายรปูแบบ ตัง้แต่ ผบั /บาร ์
ผบักึง่รา้นอาหาร รา้นนวด/คาราโอเกะ ไปจนถงึ อาบอบนวด  
 

 
 
            ภาพท่ี 46 แผนทีบ่รเิวณตลาดหว้ยขวางและตลาดหว้ยขวางไนทบ์ารซ์าร ์
 

1. ตลาดหว้ยขวาง เป็นตลาดสดทีเ่ปิดใหบ้รกิารในยา่นมานานแลว้ ลู กคา้ส่วนใหญ่เป็น
คนในชุมชนและบรเิวณใกลเ้คยีง 

2. ถนนประชาราษฎรบ์ าเพญ็ เป็ นถนนหลกัทีต่ดัผ่านบรเิวณนี้และเป็นถนนทีต่ ัง้ของ
ตลาดหว้ยขวางไนทบ์ารซ์าร ์

3. แฟลตหว้ยขวาง เป็นแฟลตทีเ่กดิขึน้พรอ้มๆกบัยา่นนี้เป็นแฟลตใหเ้ช่าในราคาถูก 
          4. โรงเรยีนสามเสนนอก เป็นโรงเรยีนประจ าชุมชนซึง่อยูต่ดิกบัตลาดหว้ยขวางไนทบ์าร์
ซาร ์ 

5.ถนนรชัดาภเิษก ถนนหลกัอกีเสน้หนึ่งทีม่รีา้นสถานบรกิารจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลม์ากมายหลายรา้น  

6. รปูป ัน้พระพฆิเนศ บรเิวณสุดถนนประชาราษฎรบ์ าเพญ็ เป็นจุดสิน้สุดของตลาดหว้ย
ขวางไนทบ์ารซ์าร ์

1 

2 

3 3 

4 
5 

6 

7 8 
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7. รา้นจ าหน่ายบารากู่รา้นแรก ซึง่มสีนิคา้เกีย่วขอ้งกบับารา กู่และสนิคา้เกีย่วขอ้งกบั
การสบูจ าหน่ายอยูทุ่กชนิด 

8. รา้นจ าหน่ายบารากู่รา้นทีส่อง เช่นเดยี วกนัมสีนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับารากู่และสนิคา้ที่
เกีย่วขอ้งกบัการสบูจ าหน่ายทุกชนิด ซึง่ทัง้สองรา้นนี้ยงัเป็นรา้นทีม่ผีูป้ระกอบการคนเดยีวกนั  
 
2.8 แหล่งท่ี 8 ชุมชน A หมูบ่า้นXX เขต x จงัหวดั x 
 
เหตผุลของการส ารวจ 
 
 การส ารวจแหล่งที ่ 8 นี้ เป็นการส ารวจแบบ Participatory Observation ในวนั “ฮดีา” 
งานเฉลมิฉลองโรงเรยีนสอนศาสนา ในชุมชน A หมู่บา้นXX เขตx จงัหวดั x 
 

จากการสมัภาษณ์กลุ่มนกัเรยีนอาชวีศกึษาโรงเรยีน A ทีเ่ป็นนกัเรยีนทีน่บัถอืศาสนา
อสิลาม พบวา่ กลุ่มชุมชนมุสลมิมกีารสบูบารากู่ทีบ่า้น ไม่วา่จะเป็นกลุ่มวยัรุ่นหรอืผูใ้หญ่ สมาชกิ
ในชุมชนมเีตาไวท้ีบ่า้นและใชส้บูกนัในชุมชนในฐานะสิง่บนัเทงิใจอยา่งหนึ่ง โดยเฉพาะการสบู
ในวนังานฉลองต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบุญ ซึง่งานฉลองต่างๆของชุมชนมุสลมินัน้นิยมจดั
กนัเองในชุมชนและมกีารลงแขกแรงงานกนัเองในชุมชนเช่นกนั พบวา่ การสบูบารากู่ในงาน
ฉลองต่างๆเหล่านี้ เกดิจาก 1) เจา้ภาพจดัหามาใหเ้พื่อเป็นการรบัรองแขกทีม่าช่วยงาน  2) ผู้
มางานหรอืมาช่วยจดังานน าบารากู่ตดิตวัมาเอง เพื่อมาสบูร่วมกบัผูอ้ื่นในงาน หลงัจากช่วยจดั
งานเสรจ็แลว้ 3) บา้นของสมาชกิรายใดรายหนึ่งในชุมชนจดับารากู่ไวแ้ละเชือ้เชญิคนรูจ้กั เพื่อน
ฝงูมาร่วมสบูดว้ยกนั ซึง่มกัจะเป็นบา้นทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่ดังานหรอืเจา้ของบา้นร่วมเป็นเจา้ภาพจดั
งานดว้ย  รปูแบบการ สบูจะเป็นการสบูร่วมกนั มกีารตัง้เตาบารากู่ไวใ้นบา้น ผูใ้ดตอ้งการสบูก็
สามารถสบูไดห้รอืขอเจา้ของบา้นได ้ไม่มกีารหวงหา้มหรอืปิดบงั การสบูมลีกัษณะเปิดเผย 
ผูใ้หญ่มกัอนุญาตใหว้ยัรุ่นร่วมสบูไดด้ว้ย 
 
 จากการสมัภาษณ์ พบวา่ การเขา้ถงึบารากู่ของชุมชนมุสลมินัน้มคีวามแ ตกต่างจาก
กลุ่มผูบ้รโิภคบารากู่กลุ่มอื่นๆทีไ่ม่ใช่มุสลมิ คอื กลุ่มมุสลมิมคีวามคุน้เคยกบับารากู่มากกวา่กลุ่ม
อื่นๆ  กลุ่มมุสลมิมกีารสบูทีบ่า้นเพยีงอยา่งเดยีว ไม่สบูทีร่า้นหรอืผบับาร ์เนื่องจากผดิขอ้หา้ม
ทางศาสนา  กลุ่มมุสลมิสบูบารากู่เพยีงอยา่งเดยีว ไม่มกีารดื่ มสุราหรอืเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประกอบเหมอืนกลุ่มอื่น เนื่องจากผดิขอ้หา้มทางศาสนา  ในกลุ่มมุสลมิ ทัง้ผูใ้หญ่และวยัรุ่นสบู
บารากู่ ต่างจากกลุ่มผูบ้รโิภคอื่นทีไ่ม่ใช่มุสลมิทีม่แีต่กลุ่มวยัรุ่นเท่านัน้ทีส่บู  การซือ้อุปกรณ์ของ
กลุ่มมุสลมินัน้กม็คีวามแตกต่าง พบวา่  กลุ่มมุสลมินิยมซือ้เตาจากต่างประเทศโดยตรง ซึง่เป็น
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กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลางและประเทศอยีปิต ์โดยซือ้และน าเขา้มาเองในฐานะของส่วนตวั
หรอืเป็นของฝากซือ้จากสมาชกิอื่นในชุมชน เนื่องจากกลุ่มมุสลมิหลายรายมกีารเดนิทางไป
ประเทศในแถบตะวนัออกกลางและประเทศอยีปิตเ์พื่อไปประกอบพธิทีางศาสนาและไปศกึษา
ศาสนา ท าใหไ้ดซ้ือ้เตาและอุปกรณ์กลบัมาจากประเทศเหล่านี้ และท าใหผู้อ้ื่นในชุมชนทีไ่ม่ได้
เดนิทางนิยมฝากบุคคลทีเ่ดนิทางไปซือ้กลบัมาใหด้ว้ย ท าใหเ้ตาและอุปกรณ์ของกลุ่มมุสลมิมี
ความแปลกกวา่ของกลุ่มผูบ้รโิภคอื่น และกลุ่มมุสลมิไม่นิยมการไ ปซือ้อุปกรณ์ในทีอ่ื่นๆทีก่ลุ่มผู้
สบูไทยพุทธไปซือ้ เช่น ทีต่ลาดหว้ยขวาง หรอืทีอ่ื่นๆ เนื่องจากเป็นแหล่งเทีย่วกลางคนืทีไ่ม่ถูก
หลกัทางศาสนา ในส่วนของตวัยาบารากู่นัน้ พบวา่ หลายรายนิยมซือ้ตวัยามาจากต่างประเทศ
โดยตรง โดยฝากผูเ้ดนิทางไปแสวงบุญหรอืไปศกึษาศาสนาซือ้ กลบัมา ซึง่ตวัยาทีซ่ือ้มาจาก
ประเทศเหล่านี้ โดยเฉพาะทีอ่ยีปิต ์จะซือ้กลบัมากนัเป็นตวัยาบรรจุถุงใหญ่ขนาด 1-3 กโิล ไม่ใช่
แบบกล่องเลก็ทีข่ายกนัตามแหล่งขายอื่น ซึง่บางรายน ามาแบ่งขายต่อใหค้นในชุมชนหรอื
แจกจ่ายไปตามทีม่กีารสัง่ซือ้กนัไว ้นอกจากนี้ พบวา่ มผีูค้า้ภา ยนอกน ายาบารากู่ไปจ าหน่ายถงึ
ในชุมชนโดยตรง โดยเป็นการจ าหน่ายในงานออกรา้นของชุมชนมุสลมิซึง่เป็นงานฉลอง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานฉลองหลงัเดอืนรอมฎอน ซึง่จะมงีานฉลองเป็นจ านวนหลายงาน งานที่
ตอ้งมกีารฉลองแน่นอนคอื การฉลองโรงเรยีนศาสนาของแต่ละชุมชน ซึง่จะจดัหลงัเดอืน
รอมฎอน (ตุลาคม) โดยแต่ละชุมชน จะมโีรงเรยีนศาสนาของตนเอง และแต่ละชุมชนจะจดัฉลอง
กนัในแต่ละชุมชน กลุ่มมุสลมิต่างชุมชนกม็กัจะไปร่วมงานดว้ย 
 
 ในงานฉลองโรงเรยีนศาสนาเหล่านี้ มกัจะจดั 2 วนั และจดัในชุมชนเอง โดยจะเลอืก
พืน้ทีว่า่งแห่งใดแห่งหนึ่งในชุมชนเป็นพืน้ทีจ่ดังาน ในงาน จะมเีวทสี าหรบัการอภปิรายทาง
ศาสนาหรอืเวทอ่ีานบทสวดมนต ์จะไม่มกีารแสดงหรอืดนตร ีเนื่องจากผดิขอ้หา้มทางศาสนา มี
การออกรา้นอาหารแบบมุสลมิ และการออกรา้นขายสนิคา้ส าหรบัมุสลมิ เช่น ผา้คลุมหน้า เป็น
ตน้ และสนิคา้ทัว่ไป โดยอาจเป็นบุคคลในชุมชนเป็นผูค้า้เองหรอื บุคคลภายนอก พบวา่ มี
บุคคลภายนอกน ายาบารากู่เขา้ไปจ าหน่ายในงานออกรา้นตามงานฉลองโรงเรยีนศาสนาเหล่านี้ 
ซึง่มกีระจายกนัทัว่ไปในทุกชุมชนมุสลมิ และกลุ่มผูส้บูบารากู่มกัจะมาซือ้ยาหรอือุปกรณ์ตาม
งานเหล่านี้มากกวา่ทีจ่ะไปหาซือ้จากภายนอก เนื่องจากสะดวกกวา่ ท าใหก้ารเข้ าถงึบารากู่ของ
กลุ่มมุสลมินัน้ง่ายกวา่กลุ่มอื่น 
 
 จากเหตุผลดงักล่าว โดยเฉพาะในดา้นการเขา้ถงึบารากู่ ท าใหผู้ว้จิยัสนใจและตดิตามไป
ส ารวจในงานฉลองงานหนึ่ง เรยีกวา่วนั “ฮดีา”  เป็นงานฉลองโรงเรยีนศาสนาในชุมชนแห่งหนึ่ง 
ซึง่ผูว้จิยัทราบวา่จะมกีารจดังานฮดีาในชุมชน A หมู่บา้น XX ในเขต x  จงึไดต้ดิตามไปเกบ็
ขอ้มลู โดยเลอืกใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูแบบ  participatory observation ซึง่เป็นการสงัเกตการณ์
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แบบเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานพธิดีว้ย เพื่อการเกบ็ขอ้มลูทีร่อบดา้น รวมทัง้ไดต้ดิตามไป
สงัเกตการณ์ในบา้นของสมาชกิในชุมชนรายหนึ่งทีเ่จา้ของบา้นไดต้ัง้เตาบารากู่ไวร้บัแขก ซึง่
ผูว้จิยัไดข้ออนุญาตเจา้ของบา้นในการร่วมสงัเกตการณ์และถ่ายรปูเตาบารากู่ โดย ไมไ่ดถ่้ายรปู
ผูส้บูแต่อยา่งใด 
 
ชุมชนท่ีเข้าไปส ารวจ 
 
 ชุมชนทีเ่ขา้ไปท าการส ารวจคอื ชุมชน A (ขอสงวนนามชุมชน) อยูใ่นหมู่บา้นXX  เขต x 
จงัหวดัx ซึง่นบัวา่เป็นพืน้ทีป่รมิณฑลทีย่งัมคีวามเป็นชนบทอยูม่าก คอื มอีาชพีเกษตรกรรม 
เลีย้งเป็ดและววัควาย ในชุมชนนี้และเขตนี้ เป็นพืน้ที่ๆ มชีาวมุสลมิอยูเ่ป็นจ านวนมาก และอยู่
ร่วมกนัเป็นชุมชนเดยีวกนัทีม่สีมัพนัธภาพในชุมชนแน่นแฟ้น รูจ้กักนัทัง้ชุมชน มโีรงเรยีน
ศาสนาและสุเหร่าส าหรบัแต่ละชุมชน และเยาวชนในชุมชนจะตอ้งเขา้เรยีนในโรงเรยีนศาสนาใน
ชุมชนของตนเองเพื่อศกึษาศาสนาในทุกเยน็ของทุกวนั ซึง่จะตอ้งเขา้เรยีนทุกคน จนถงึอาย ุ 18 
ปี โรงเรยีนศาสนาจะใชอ้าคารในพืน้ทีส่่วนกลางของชุมชนหรอืในมสัยดิเป็นโรงเรยีนและมคีรู
ศาสนาเป็นผูส้อน ซึง่ครศูาสนานัน้กเ็ป็นบุคคลในชุมชนนัน่เองทีม่คีวามรูท้างศาสนา โรงเรยีน
ก่อตัง้ดว้ยการบรจิาคเงนิจากสมาชกิในชุมชนและไดร้บัการช่วยเหลอืจาก อบต .หรอื อบจ .ของ
จงัหวดันัน้ๆ  
 
 วนัทีเ่ขา้ไปส ารวจคอื วนัฮดีา เป็นวนัฉลองโรงเรยีนศาสนาของชุมชน  A เป็นวนังาน
ฉลองโรงเรยีน/มสัยดิของชาวมุสลมิ จดั ขึน้ในทุกๆปีในแต่ละชุมชน โดยใชเ้งนิบรจิาคของชุมชน
มาจดัและมกีารออกรา้นขายอาหารและสนิคา้เพื่อน าเงนิกลบัมาสู่โรงเรยีน สมาชกิในชุมชนกจ็ะ
มกีารช่วยงานลงแรงกนั ทัง้แรงงาน ช่วยกนัจดักจิกรรมและเงนิบรจิาค 

 
ในงานจะประกอบดว้ย 1) กจิกรรมเวทดีา้นการส่งเสรมิศาสนา เช่น การอ่านคมัภรี ์การ

อ่านเรยีงความเป็นภาษาอาหรบั นกัเรยีนและเยาวชนขึน้มาอภปิรายในหวัขอ้ต่างๆ การแสดง
ความคดิเหน็ทางศาสนา หรอืตคีวามบทบญัญตัใินอลักุรอานโดยอาจารยท์ีไ่ดร้บัความนบัถอืใน
ชุมชน       2) กจิกรรมระดมทุน เช่น การจดัซุม้อาหารเพื่อจ าห น่ายในงาน การเปิดพืน้ทีเ่ช่า
จากบุคคลภายนอก เพื่อรวบรวมเงนิเขา้สู่โรงเรยีน 
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ภาพท่ี 47 พืน้ทีจ่ดังานในชุมชน การออกรา้นขายสนิคา้ในงาน เวทอีภปิรายและการออกรา้น
ขายอาหารในงาน 

 
งานฉลองเริม่ดว้ยการกล่าวเปิดงานอยา่งเป็นทางการ และมกีารเรยีงล าดบัการแสดง

ต่างๆจนจบงาน แต่จะไม่มกีารรอ้งเพลง ดนตรหีรอืเตน้ร าเหมอืนกบังานฉลองของชาวไทยพุทธ 
โดยภายในงานจะมกีารออกรา้นขายสนิคา้เฉพาะส าหรบัมุสลมิ เช่น ผา้คลุมศี รษะ เสือ้คลุม 
หมวก ฯลฯ และอาหารทีม่าออกรา้นนัน้กเ็ป็นสมาชกิในชุมชนทีม่าออกรา้นขาย ส่วนเยาวชน
และวยัรุ่นทุกรายในชุมชนพบวา่ ตอ้งมหีน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหนึ่งในงานและจะไดร้บัมอบหมาย
หน้าทีจ่ากผูใ้หญ่ เช่น เดก็อายไุม่เกนิ 15 ปีจะท าหน้าทีเ่สริฟ์อาหาร เดก็ผูห้ญงิจะช่วยใน
รา้นอาหาร ส่วนเดก็ผูช้ายวยัเกนิ 15 ปี จ ะท าหน้าทีล่งแรงช่วยจดังาน และพบวา่ สมาชกิใน
ชุมชนทุกราย ทัง้เดก็ วยัรุ่น และผูใ้หญ่ จะแต่งกายแบบอสิลามทุกคน คอื สวมหมวกทรงกลมสี
ขาว ใส่เสือ้แบบมุสลมิซึง่เป็นเสือ้ตวัยาวถงึขอ้เทา้ และนุ่งโสร่งยาวส าหรบัผูช้าย ส่วนผูห้ญงิ บาง
รายจะสวมชุดคลุมทัง้ตวัและผา้คลุมผม บางรายสวมเพยีงชุดคลุมยาวจรดขอ้เทา้แต่ไม่คลุมผม  
ผูว้จิยัไดพ้บกบัครศูาสนารายหนึ่ง และไดร้บัการตอ้นรบัอยา่งดจีากครศูาสนาถงึแมจ้ะไม่ไดรู้จ้กั
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กนัมาก่อนหรอืมผีูแ้นะน ากต็าม โดยครเูป็นผูเ้ขา้มาทกัและแนะน าตวักบัผูว้จิยั และไดเ้ชญิผูว้จิยั
เขา้ไปนัง่ในบรเิวณงาน รวมทัง้ใหน้กัเรยีนน าน ้าชามาบรกิาร  ผูว้จิยัไดส้อบถามเกีย่วกบับารา กู่ 
ซึง่ครศูาสนาอธบิายวา่ การสบูบารากู่ถอืวา่เป็นการผดิหลกัศาสนา เนื่องจากเป็นการน าสิง่
อนัตรายต่อร่างกายเขา้ตวั เป็นสารเสพตดิ การใชส้ารเสพตดิส าหรบัมุสลมิถอืวา่ผดิศาสนา  
เช่นเดยีวกบัการสบูบุหรี ่ แต่การทีว่ยัรุ่นมุสลมินิยมสบูนัน้ ครศูาสนาใหค้วามเหน็วา่  เพราะ
วยัรุ่นไม่ทราบ และไม่ไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง นอกจากนี้ ครศูาสนาไดอ้ธบิายวา่ บารากู่ไม่ไดม้ี
ความเกีย่วขอ้งกบัความเป็นมุสลมิหรอืศาสนาอสิลามแต่อยา่งใด เพยีงแต่เป็นการเลยีนแบบจาก
ชาวต่างชาตใินประเทศแถบตะวนัออกกลางเท่านัน้ แต่บุคคลทีไ่ม่ใช่มุสลมิเขา้ใจผดิและโยง
ความเป็นมุสลมิเขา้กบับารากู่ ซึง่เป็นความเชื่อทีผ่ดิ ชุมชนมุสลมิบางแห่งทีม่คีวามเคร่งศาสนา
มากๆยงัไม่รูจ้กับารากู่ดว้ยซ ้าไป 

 
อยา่งไรกต็าม พบวา่ กลุ่มวยัรุ่นทีส่บูและเป็นกลุ่มวยัรุ่นทีอ่ยูใ่นชุมชนนี้ทีผู่ว้จิยัรูจ้กัมา

ก่อน เชื่อวา่ บารากู่เป็นของคู่กนักบัชุมชน มุสลมิ เพราะเหน็มาตัง้แต่เดก็และเหน็วา่ผูใ้หญ่ใน
ชุมชนกส็บู และพบวา่ ในงานของชุมชน กจ็ะมกีารน าบารากู่มาสบูเสมอ  ผูว้จิยัไดพ้บกลุ่มวยัรุ่น
ทีผู่ว้จิยัรูจ้กัในงานและเป็นผูท้ ีช่วนใหผู้ว้จิยัมาเทีย่วงาน เป็นกลุ่มนกัเรยีนอาชวีศกึษาโรงเรยีน A 
อาย ุ15-18 ปี และเป็นผูส้บูบารากู่ ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปพดูคุยและบนัทกึการสนทนา ดงันี้ 
 
บทสนทนาในงาน 
 
ผูว้จิยัถาม  “บารากู่มนัเป็นของอสิลามจรงิหรอื” 
ผูต้อบรายที ่1 “กม็นัของแขกนะครบั พวกอาหรบักอ็สิลามเหมอืนกนั” 
ผูต้อบรายที ่ 2  “กผ็มกเ็หน็คนเฒ่าคนแก่เขากส็บูกนัมาตัง้แต่เดก็แลว้นะครบั กน่็าจะเป็นอยา่ง
นัน้ มนัเป็นธรรมเนียม” 
ผูว้จิยั   “แลว้อยา่งในซอยบา้นน้องมใีครสบูบา้ง แบบผูใ้หญ่เขาสบูดว้ยใช่ไหม” 
ผูต้อบ   “ผูใ้หญ่เขากไ็ม่ค่อยสบูกนั เขาจะตอ้งไปท าอยา่งอืน่นะครบั ในงาน ส่วนใหญ่ก็
เป็นวยัรุ่นประมาณผมมากกวา่” 
ผูว้จิยั   “แลว้คนเฒ่าคนแก่ผูใ้หญ่เขาสบูบ่อยไหม” 
ผูต้อบ    “บางทนีะครบั แต่กม็สีบูบา้ง อกีอยา่งอนันี้มนัวนังานนะครบั คงยงัไม่มใีครสบู
ตอนนี้  แต่ถา้หากวนังานแบบครอบครวั ผูใ้หญ่กเ็อามาสบูกนัได ้ผมกเ็คยเหน็” 
ผูว้จิยั   “แลว้น้องสบูกบัใคร สบูกบัพวกผูใ้หญ่มัย๊” 
ผูต้อบ   “ไม่นะครบั สบูกบักลุ่มเพือ่น พวกพ่อๆเขากจ็ะสบูกบักลุ่มผูใ้หญ่เขาครบั” 
ผูว้จิยั   “สรุปวา่มขีองวยัรุ่นเตานึง ของผูใ้หญ่อกีวงนึงหรอื” 
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ผูต้อบ     “ครบั ผมกส็บูกบักลุ่มเพือ่นๆ ผม หรอืพวกรุ่นพีน่ะครบั ส่วนพ วกพ่อเขากส็บู
กนับา้งกบักลุ่มเขาครบั” 
ผูว้จิยั   “ปกตเิขามพีวกบารากู่หรอือะไรทีเ่กีย่วกบับารากู่มาขายในงานใช่ไหม” 
ผูต้อบรายที ่1   “กม็นีะครบั แต่ไม่รูว้า่ปีนี้มหีรอืเปล่า ปีก่อนม”ี 
ผูต้อบรายที ่2   “ครบั กบ็างทกีม็ ีแต่ปีทีแ่ลว้มคีรบั มตีวัยาบารากู่มาขาย” 
ผูว้จิยั   “แลว้เตาสบูบารากู่ของเราเอามาจากไหน” 
ผูต้อบ   “น้าเขาซื้อมาครบัจากขา้งนอก” 
ผูว้จิยั   “นึกวา่เราซื้อเอาจากในงาน มนัมขีายไหมตวัเตาน่ะ” 
ผูต้อบ    “ในงานกเ็คยมขีายนะครบั แต่ปีนี้คงไม่ม ีแต่งานอืน่อาจม”ี 
 

พบขอ้มลูตรงกนักบัทีก่ลุ่มผูส้บูมุสลมิวยัรุ่นรายอื่นๆบอก คอื ตามงานฉลองของชุมชน
มุสลมิ จะมผีูค้า้น าบารากู่มาขาย ทัง้ตวัยาและอุปกรณ์  จากการส ารวจแผงขายของในงานวนันัน้ 
พบวา่ ไม่มบีารากู่มาขาย แต่มสีนิคา้อื่นเกีย่วกบับุหรี ่คอื ยาเสน้แบบมกีลิน่หอม และอุปกรณ์
มวนบุหรี ่

 
จากการพดูคุยกบักลุ่มวยัรุ่นกลุ่มนี้ต่อไป พบวา่มวียัรุ่นมุสลมิรายอื่นๆเขา้มาสมทบมาก

ขึน้จนกลายเป็นกลุ่มใหญ่ทีรู่จ้กักนัทุกคน อายรุาว 15-18 ปี ทุกราย และพบวา่ ทัง้กลุ่มนดักนั
สบูบารากู่ทีบ่า้นของวยัรุ่นรายหนึ่งซึง่เป็นผูต้อบสมัภาษณ์รายหนึ่ง บา้นของวยัรุ่นรายนี้ตัง้อยู่
ใกลบ้รเิวณงานทีสุ่ดและเป็นทีร่วมตวัของวยัรุ่นรายอื่นๆ ผูว้จิยัจงึไดต้ดิตามไปสงัเกตการณ์แบบ
มสี่วนร่วมทีบ่า้นของวยัรุ่นรายนี้ พบวา่ บา้นเปิดตอ้นรบัทัง้วยัรุ่นและผูใ้หญ่ทีม่าช่วยงาน เพราะ
บดิาของวยัรุ่นรายนี้ไปช่วยงาน และบา้นอยูใ่กลง้าน ท าใหม้ผีูค้นแวะเขา้มาทกัทายหรอืนัง่
สนทนาพกัผ่อนทีบ่า้นนี้ตลอดเวลา เมื่อตามไปสงัเกตการณ์ พบวา่ กลุ่มวยัรุ่นไดเ้ริม่ยกเตาบารา
กู่ออกมาวางไวก้ลางบา้น ซึง่เป็นเตาขนาดสงู แต่ยงัไม่ไดจุ้ดสบู ส่วนตวัยา รอเพื่อนอกีราย
น ามาให ้วยัรุ่นรายดงักล่าวบอกวา่ จะเริม่สบูกนักบัเพื่อนๆคอืในช่วงประมาณ 22.30 น. เพื่อรอ
ใหง้านเลกิก่อน จงึจะมารวมตวักนัอกีครัง้เพื่อสบู ส่วนบดิากจ็ะสบูกบัเพื่อนของบดิาเช่นกนัคื อ 
หลงั 22.30 น. โดยในขณะนี้ (ขณะนัน้เวลาประมาณ 19.30 น.) จะตอ้งไปร่วมงานก่อน เมื่องาน
เลกิ จงึจะมาสบู 
 
 ในขณะประกอบเตากนัทีก่ลางบา้นนัน้ ผูว้จิยัไดส้นทนากบัวยัรุ่นอกีหลายราย ดงันี้ 
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บทสนทนาท่ีบ้านของกลุ่มสบู 
 
ผูว้จิยั   “น้องๆสบูมานานแลว้หรอื” 
ผูต้อบ    “กน็านแลว้นะครบั 4-5 ปีไดม้ ัง้” 
ผูว้จิยั   “แลว้เริม่สบูยงัไงล่ะ มคีนชวนหรอื” 
ผูต้อบ   “กเ็หน็พวกเพือ่นๆ พวกรุ่นพีอ่ยา่งงี้เขาสบูกนั” 
ผูว้จิยั   “แลว้เรากข็อเขาลองเลยน่ะสใิช่ไหมหรอืวา่เขาชวน” 
ผูต้อบ   “กพ็อมงีานแบบนี้ จดัของจดัสถานทีอ่ะไรเสรจ็กจ็ะเอาสบูกนั ผม กเ็ลยลองสบู
ดว้ย” 
ผูว้จิยั   “แลว้ถา้ไม่มงีานล่ะ กอ็ดสบูกนัน่ะส ิจะสบูกนัตอนไหนไดล้่ะ” 
ผูต้อบ   “อยากสบูตอนไหนกส็บูนะครบั แต่กน็านๆที ไม่ไดส้บูบ่อย แลว้แต่เงนิดว้ย
เพราะตอ้งซื้อตวัยามนัอกี” 
ผูต้อบ    “กป็กตคิรบั อยากสบูกส็บูกนั ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร”่ 
ผูว้จิยั    “อ๋อ เรยีกวา่สบูไดต้ลอด  แลว้เตาทีจ่ะเอาใหด้นูีข่องใครหรอื” 
ผูต้อบ   “ของน้าครบั น้าซื้อมาใหผ้ม เตาผม แต่วา่บางทน้ีากม็าเอาไปสบู” 
ผูว้จิยั   “แลว้น้าเขาไม่มเีตาของเขาเองหรอื หรอืวา่แบ่งกนั” 
ผูต้อบ    “กม็คีรบั แต่กค็อืพวกเพือ่นน้าเขายมืไปอยา่งงี้ น้ากม็าเอาเตานี้ไปสบู หรอืบาง
ทผีมกเ็อาไปสบูทีบ่า้นน้า กเ็อาไวนู้้นเลย” 
ผูว้จิยั   “แลว้นีพ่่อแม่เรารูม้ ัย๊วา่สบูบารากู่” 
ผูต้อบ   “กร็ูค้รบั บางทพี่อกย็งัสบูกบัพวกเพือ่นเคา้เลย” 
ผูว้จิยั   “แลว้เราเคยสบูกบักลุ่มพ่อบา้งหรอืเปล่า” 
ผูต้อบ     “กเ็คยครบั แบบวา่แค่ผ่า นๆ นะครบั เพราะวา่พวกผูใ้หญ่เรากไ็ม่ค่อยสนิทนะ
ครบั ไม่เหมอืนสบูกบัเพือ่น แต่กค็อืสบูได ้ค าสองค าแลว้กอ็อกมา” 
ผูว้จิยั   “ง ัน้ขอดเูตาหน่อยนะ นีใ่ช่ไหม จะสบูกนัเลยหรอื” 
ผูต้อบ    “ยงัครบั ถา้จะใหจุ้ดนีค่งตอ้งรองานเลกิครบั รอยาดว้ย” 
ผูว้จิยั   “เหรอ ยาจะมาเมือ่ไหร่ล่ะ ถา้อยากซื้อบา้ง จะท าไง” 
ผูต้อบ     “ยาจะมาตอนสีทุ่่มกวา่ รอใหง้านเลกิก่อน เพือ่นเอายามาแต่ไม่รูว้า่เพือ่นซื้อที ่
ไหน เขารูแ้หล่ง เขาขายกนัทีบ่า้น ตอ้งเป็นคนรูจ้กัเขาถงึจะขายให ้มนัอยูต่รงบางXX” 
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ภาพเตาบารากู่ของผู้ให้สมัภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                           ภาพท่ี 48 เตาบารากู่ในบา้น 

 
เตาบารากู่ทีก่ลุ่มวยัรุ่นยกออกมาไวก้ลางบา้น ปกตกิจ็ะมกีารสบูบารากู่กนัในบา้นอยู่

แลว้ ถ้าหากวา่อากาศปลอดโปร่งกจ็ะสบูกนันอกบา้น แต่บางครัง้ถ้าหากมฝีนตกกอ็าจจะยา้ย
เขา้ไปสบูภายในบา้น เตาบารากู่ชิน้นี้เป็นเตาสบูขนาดใหญ่ ความสงูประมาณ 2.50 ฟุต  
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                                            ภาพท่ี 49 อุปกรณ์ประกอบ 
 

ภาพดา้นบนคอืกระดาษฟอยลห์่อถาดใส่ตวัยา บนฟอยลน์ัน้จะมกีารเจาะรไูวเ้ลก็น้อย
เพื่อใหต้วัยาไดร้บัความรอ้นเตม็ที ่และดา้นบนของฟ อยลก์ย็งัพบเศษเถ้าถ่านซึง่ผ่านการใชง้าน
มาแลว้อกีดว้ยซึง่บ่งชีว้า่มกีารสบูกนับ่อย 
 
 สรุปวา่ วยัรุ่นในชุมชนนี้มกีารสบูบารากู่กนัอยา่งเปิดเผย รวมทัง้กลุ่มผูใ้หญ่ดว้ยเช่นกนั 
แต่ไม่พบการจ าหน่ายบารากู่ในงานในปีนี ้เนื่องจากผูข้ายมคีวามระมดัระวงัตวัมากขึน้ 
 

2.9 แหล่งท่ี 9  ชุมชน B    ชุมชน “XY”   เขต Y จงัหวดั X 
 
เหตผุลของการส ารวจ 
 
 การส ารวจแหล่งที ่ 9 เป็นการส ารวจแบบ Participatory Observation ในชุมชน B    
ชุมชน “XY”   เขต Y จงัหวดั X  ในงานเฉลมิฉลองโรงเรยีนสอนศาสนา เป็นการส ารวจต่อเนื่อง
จากชุมชน A ซึง่ทราบมาวา่ งาน ฉลองโรงเรยีนและมสัยดิของชุมชน B จะจดัต่อจากชุมชน A  
และเป็นงานใหญ่กวา่ เนื่องจากชุมชน B เป็นชุมชนใหญ่ และเป็นชุมชนชาวเมอืง การจดังานจะ
ใหญ่กวา่และมผีูม้าร่วมงานมากกวา่รวมทัง้มกีารออกรา้นขายสนิคา้ทีใ่หญ่กวา่ เป็นแบบตลาด
นดั 
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ลกัษณะของชุมชน B  
 
ชุมชน B เป็นชุมชนมุสลมิอกีแห่งหนึ่งทีไ่ดเ้ขา้ท าการส ารวจในวนังานเฉลมิฉลองมสัยดิ/

โรงเรยีน ในยา่นจงัหวดั X  ชุมชนมุสลมิ B มคีวามแตกต่างจากชุมชน A เป็นอยา่งมาก ทัง้ในแง่
จ านวนประชากรในชุมชนทีม่มีากกวา่ เป็นชุมชนขนาดใหญ่  ลกัษณะการประกอบอาชพีเป็น
อาชพีชาวเมอืงไม่ใช่เกษตรกร ชุมชน B เป็นชุมชนมุสลมิทีต่ ัง้อยูใ่กลต้วัเมอืง ตรงขา้มกบั
มหาวทิยาลยั B มคีวามเป็นชุมชนเมอืงสงู ภายในชุมชน  นอกจากบา้นพกัอาศยั ยงั พบหอพกั
ส าหรบัชาวมุสลมิโดยเฉพาะไม่ต ่ากวา่ 10 หอพกั ซึง่อาศยัรวมกนัอยูภ่ายในซอยเดยีวกนัและยงั
กระจายไปยงัซอยบรเิวณใกลเ้คยีง รวมทัง้มโีรงเชอืดสตัวต์ามแบบมุสลมิอยูใ่นชุมชนดว้ย 
 

 

             
 
                                              ภาพท่ี 50 งานฉลองของชุมชน B  

งานวนัฉลองแตกต่างกนัเป็นอยา่งมากระหวา่งชุมชน A และ B ซึง่ชุมชน B จะมพีืน้ที่
งานกวา้งใหญ่กวา่ มี การตกแต่งพืน้ทีง่านกจิกรรมอยา่งใหญ่โตสวยงามกวา่ มคีนมามากกวา่  
รวมทัง้มรีา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้เป็นจ านวนมากแบบตลาดนดัยอ่ยๆ แต่กย็งัคงมลีกัษณะ
บางอยา่งคลา้ยกบังานในชุมชน A คอื ทุกคนทีม่างาน ถงึแมจ้ะมจี านวนมาก ไม่รูจ้กักนัทัง้หมด
และมาจากหลายชุมชนเพราะงานทีชุ่มชนB เป็นงานใหญ่ ก็ ยงัแต่งตวัแบบมุสลมิทัง้เดก็ วยัรุ่น
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และผูใ้หญ่ รวมทัง้ยงัมเีวทอีภปิรายทางศาสนาเช่นกนั และตูบ้รจิาค รวมทัง้แจกจ่ายหนงัสอื
ศาสนาในงานดว้ย 
 

หลงัจากการเดนิส ารวจภายในงาน ไดพ้บกบัรา้นจ าหน่ายสนิคา้บุหรี ่และจากการ
สมัภาษณ์บุคคลในชุมชนนัน้ ทราบวา่ ในตลาด ปกต ิจะมกีาร น าสนิคา้เกีย่วกบับารากู่มา
จ าหน่ายในงานเช่นเดยีวกนักบัชุมชน A แต่ในปีนี้ จากการส ารวจโดยผูว้จิยันัน้ไม่พบการ
จ าหน่ายยาบารากู่ แต่พบอุปกรณ์บารากู่ขายอยูใ่นรา้นๆหนึ่ง ผูข้ายเป็นชายมุสลมิวยัรุ่นทีไ่ม่ได้
อยูใ่นชุมชนนี้ แต่เป็นผูค้า้ภายนอกเขา้มาเช่าทีข่าย นอกจากอุ ปกรณ์บารากู่แลว้ ยงัพบวา่ รา้น
นี้มสีนิคา้อื่นเกีย่วกบับุหรีม่าจ าหน่ายหลายประเภท คอื 1) อุปกรณ์บารากู่ทีเ่รยีกวา่ “โจ”๋ หรอืที่
ใส่ตวัยา 2) บุหรีช่รูส 3) ยาเสน้แบบธรรมดา 4) ยาเสน้แบบมกีลิน่หอม 5) อุปกรณ์ในการพนั
มวนบุหรีด่ว้ยยาเสน้ 6) กระดาษพนัมวนบุหรี ่7) ใบจาก  
 

 
 
            ภาพท่ี 51 การจ าหน่ายอุปกรณ์บารากู่ บุหรีช่รูส ยาเสน้และสนิคา้ยาสบูในงาน 
ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปเลอืกสนิคา้ยาสบูทีม่วีางขาย และไดซ้กัถามผูข้าย ดงันี ้
 
บทสนทนา 
 
ผูว้จิยั   “มตีวัยาบารากู่มาขายไหม” 
ผูข้าย   “ไม่มนีะครบั ปีนี้ไม่ไดเ้อามาขาย” 

อุปกรณ์
บารากู ่ อุปกรณ์

บารากู ่

ยาเส้น 
บุหร่ีชูรส 

ยาเส้น 
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ผูว้จิยั  “เหน็น้องเขาบอกวา่ปีทีแ่ลว้ม ีท าไมปีนี้ไม่มลี่ะ” 
ผูข้าย   “กม็นีะปีทีแ่ลว้ แต่ขายไม่ค่อยได ้ ส่วนใหญ่เขากไ็ม่มารอซื้อตอนนี้หรอกครบั 
เขากห็าซื้อกนัไดป้กตอิยูแ่ลว้ แถวนี้เขากม็ขีายกนัเอง แลว้กย็งัหลายตงัคด์ว้ย” 
ผูว้จิยั (หยบิ “โจ”๋ ขึน้มาด ูลกัษณะคลา้ยแจกนัเซรามคิ) “แลว้อนันี้มนัคอืโจ๋ใช่ไหม กีต่งัล่ะ”  
ผูข้าย  “ใช่ครบั โจ๋ มหีลายขนาด เราเอามา 4-5 อนั (ชีไ้ปทีต่ะกรา้อกีใบทีม่โีจ๋วางอยู)่ 
ตรงนี้กม็นีะ เป็นขนาดใหญ่ อนัทีถ่อือยูน่ัน่อนัเลก็ ราคา 180 บาท” 
ผูว้จิยั  “แหม แพงจงั ลดหน่อยส ิแลว้นี ่ คอือะไร บุหรีเ่หรอ” (ชีไ้ปทีก่ล่องบุหรีช่รูสทีว่าง
ไวใ้นตะกรา้อกีใบ มอียู ่2 กล่อง) 
ผูข้าย  “อ๋อ ลดไม่ไดแ้ลว้ นีก่บุ็หรีม่กีลิน่ไง กล่องละ 80 กล่องนี้ 100 นึง” 
ผูว้จิยั  “แลว้นีค่อือะไรล่ะ ไม่รูจ้กั”  (ชีไ้ปทีย่าเสน้ใส่ซอง) 
ผูข้าย  “ยาเสน้นะครบั มาจากทางใตน้ะ กลิน่หอมนะ มใีบจากมาดว้ย”  
ผูว้จิยั  “อ๋อ แบบทีเ่ขาเอามามวนเองใช่ไหม ซองละเท่าไหร่ล่ะ ใบจากเป็นยงัไง” 
ผูข้าย   (หยบิซองใบจากมาให ้มแีบ่งใส่ซองเลก็ขาย)  “ยาเสน้ซองละ 20 ใบจากซองละ 10” 
ผูข้ายยืน่ยาเสน้มาใหผู้ว้จิยัไดด้มกลิน่  พบวา่มกีลิน่หอมหวานคลา้ยบารากู่และมกีลิน่หอมเยน็
ดว้ย 
ผูว้จิยั            “อ๋อ หอมดนีะ แลว้อนันี้ล่ะ ใบจากใช่ไหม” 
ผูข้าย   “ใบจากครบั” 
ผูว้จิยั    “เอาไปท ายงัไงบา้งล่ะ” 
ผูข้าย   “กไ็วพ้นัมวนบุหรีน่ะ อยา่งซื้อยาเสน้แบบนี้ไป กใ็ชใ้บจากพนัตอนสบูกไ็ด”้ 
ผูว้จิยั (ชีไ้ปทีก่ระดาษมวนบุหรีท่ ีอ่ยูใ่นตะกรา้)  “อา้วแลว้ทีพ่นัแบบนี้ล่ะ” 
ผูข้าย   “อ๋อ แบบนี้กใ็ชไ้ด ้แต่อยา่งใบจากจะถกูกวา่ แลว้กค็นแก่ๆ เขาชอบ” 
ผูว้จิยั   “แลว้มนัต่างกนัยงัไงหรอื รสต่างกนัไหม” 
ผูข้าย   “ต่างกนัพวกเรือ่งรสชาตน่ิะ อยา่งกระดาษแบบนี้มนัจะไม่มกีลิน่ แต่ใบจากมนั
จะมกีลิน่เฉพาะของมนันะครบั” 
ผูว้จิยั    “ดทู่าน่าจะยากมวนยากนะ”  
ผูข้าย (รบีตอบ)  “กน็ิดหน่อยเองครบั พอท าบ่อยๆ กธ็รรมดา  อกีอยา่งพวกคนทีเ่ขาจะเลกิสบู
บุหรีก่จ็ะสบูแบบนี้นะ” 
ผูว้จิยั     “ท าไมล่ะ” 
ผูข้าย   “มนัฉุนไง กบัยาเสน้แบบนี้สบูมากๆ เจบ็คอกเ็ลยตอ้งสบูน้อยลง แบบหกัดบิไง” 
ผูว้จิยั   “อ๋อ อยา่งนี้เอง ง ัน้เอายาเสน้ซองนึง ใบจากซองนึงนะ ลองดหูน่อยส”ิ 
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ภาพท่ื 52 บุหรีใ่บจากและยาเสน้ซองทีซ่ือ้มา การสบูนัน้ไดส้บูในงาน หลงัจากทีซ่ือ้มา  
 

การสบูนัน้ พบวา่ยาเสน้มกีลิน่ฉุนเป็นอยา่งมาก ผลจากการสบูท าใหเ้จบ็คอไดใ้นเวลาที่
สบูแมก้ระทัง่ครัง้แรกทีส่บู และรูส้กึวงิเวยีนศรีษะทนัทแีละมอีาการหน้ามดืตามมา แต่หายใน
ระยะเวลาอนัสัน้ 
 
 หลงัจากการส ารวจรา้นขายของและพบสนิคา้ยาสบูตามกล่าวไปแลว้นัน้ ผูว้จิยัไดพ้บ
กลุ่มนกัศกึษามุสลมิกลุ่มหนึ่งทีผู่ว้จิยัรูจ้กั เป็นนกัศกึษาชายระดบัอุดมศกึษา อาย ุ 20-22 ปี 
จ านวน 2 ราย นกัศกึษากลุ่มดงักล่าวเป็นสมาชกิในชุมชน B และไดบ้อกกบัผูว้จิยัวา่ กลุ่มของ
ตนเองจะไปสบูบารากู่ทีบ่า้นของนกัศกึษารายหนึ่งซึง่อยูใ่นชุมชน B และอยูใ่กลพ้ืน้ทีจ่ดังานมาก
ทีสุ่ด และก าลงัจะรวมตวักนัไปทีบ่า้นหลงันัน้ ผูว้จิยัจงึตดิตามไป ดว้ย พบวา่ เป็นบา้นของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยั B  บดิามารดาไปร่วมงาน นกัศกึษาจงึนดัเพื่อนๆมาสบูบารากู่กนัทีบ่า้น 
โดยใชพ้ืน้ทีใ่ตถุ้นบา้นเป็นทีน่ัง่สบู บา้นเป็นบา้นไม ้2 ชัน้ ตัง้อยูใ่นซอยชุมชน  สภาพซอยเป็น
ซอยเลก็ หากมรีถสวนกนั คนัหนึ่งจะตอ้งหลบเพื่อใหอ้กีคนัสาม ารถแทรกไปได ้ถนนไม่ไดร้าด
ยางมะตอย แต่เป็นถนนโรยหนิปนลกูรงัท าใหส้ญัจรล าบาก ทัง้ซอยเป็นชุมชนมุสลมิทัง้ซอย มี
หอพกัส าหรบัชาวมุสลมิโดยเฉพาะอยูใ่นซอย 
  

 ขณะทีไ่ปร่วมสงัเกตการณ์ มวียัรุ่นมารวมตวักนัประมาณ 5 รายแลว้ และจะตามมาอกี 
เมื่อไปถงึบา้นของนกัศกึษา พบวา่ เจ้าของบา้นไดย้กเตาบารากู่ออกมาตัง้ไวแ้ลว้ใตถุ้นบา้น เป็น
เตาสงูขนาด 2 ฟุต มขีนาดใหญ่ สภาพค่อนขา้งเก่า หมายถงึ ผ่านการใชง้านมานานแลว้ กลุ่ม
วยัรุ่นทีส่บูอยูท่ ีน่ี่ จะนดัสบูกนัเป็นประจ าประมาณอาทติย์ละ 1-2 ครัง้  สบูกนัมาประมาณ 7 ปี

ยาเส้นแบ่งซอง 
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แลว้ ช่วงระยะเวลาทีส่บูจะเป็นชว่งเยน็หรอืค ่าไปแลว้ โดยเฉพาะในวนัหยดุ ทัง้กลุ่มจะสบูบารากู่
กนัไปจนถงึเวลาประมาณ 01.00 น. หรอืดกึกวา่นัน้ เนื่องจากไม่ตอ้งไปเรยีน การสบูบารากู่ของ
วยัรุ่นในชุมชน B นัน้พบวา่ไม่ขึน้อยูเ่ทศกาลแต่อยา่งใด อยากสบูเมื่อไหร่กส็บู และเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มวยัรุ่นชุมชน A พบวา่  วยัรุ่นชุมชน B มกีารสบูบารากู่บ่อยและเป็นเวลา
ยาวนานมากกวา่ ทัง้นี้  ภายในชุมชน B เองยงัมแีหล่งจ าหน่ายกบับารากู่อกีดว้ย โดยเฉพาะตวั
ยานัน้สามารถหาซือ้จากภายในชุมชนไดโ้ดยง่าย โดยมบีา้นหลงัหนึ่งทีเ่ป็นผูจ้ าหน่าย จะ
จ าหน่ายใหเ้ฉพาะคนรูจ้กักนัเท่านัน้ ไม่จ าหน่ายแบบเปิดเผย  ในขณะทีก่ลุ่มผูส้บู ก าลงัเตรยีม
เตาอยูน่ัน้ ผูว้จิยัไดส้นทนากบัสมาชกิในกลุ่ม บนัทกึบทสนทนา ดงันี ้
 
บทสนทนา 
 
ผูว้จิยั  “งานวนันี้น้องๆ ไปช่วยงานหรอืเปล่า ตอ้งท าอะไรบา้ง ทานขา้วกนัหรอืยงั” 
ผูต้อบ  “พวกผมกร็บัค าส ัง่จากพวกผูใ้หญ่อกีทนีะครบั ในการช่วยงาน ตกแต่งสถานที ่
อยา่งปฟูางบนพื้นดนิ ยกโต๊ะจดัโต๊ะ ดแูลเรือ่งเต๊นท ์เคลยีรพ์ื้นที ่พวกงานใชแ้รงงานนะครบั” 
ผูว้จิยั  “พวกน้องๆดสูนิทกนันะ เหน็เดก็ๆในงานกด็สูนิทกนัทุกคน” 
ผูต้อบ  “ใช่ครบั เพราะอยา่งงานแต่ละปี พวกเดก็ๆ กจ็ะถกูจบัมาท างานดว้ยกนั  อยา่ง
พวกเราเนีย่รุ่นเดยีวกนักจ็ะสนิทกนัในรุ่นเดยีวกนัมากกวา่ ส่วนใหญ่กจ็ะอยูก่นัเป็นกลุ่ม” 
ผูต้อบรายที ่2    “ครบั กจิกรรมอืน่ๆ กเ็หมอืนกนั กเ็ลยท าใหเ้ดก็ในชุมชนสนิทกนัเป็นกลุ่ม ”ๆ 
ผูต้อบรายที ่3    “อยา่งในงาน ทีพ่ีเ่หน็พวกเดก็ๆทีเ่ดนิเสริฟ์อาหารน่ะครบั เขากจ็ะรูจ้กักนัเป็น
รุ่นของเขา พวกเดก็เลก็ๆเขากจ็ะเสริฟ์อยา่งนี้กนัทุกๆ ปี จนกวา่จะมาเป็นแรงงานรุ่นโต พอโต  
กวา่นี้ทีจ่ะมาท างานจดังานแบบพวกผมกป็ระมาณมธัยมนะครบั”  
ผูว้จิยั  “แลว้พวกเราไม่ตอ้งไปช่วยงานแลว้หรอื” 
ผูต้อบ  “อ๋อ ทีจ่รงิพวกผมกต็อ้งอยูท่ ีง่านน่ะแหละครั บ แต่กค็อืช่วยจดัสถานทีม่าแลว้
ตอนเสริฟ์ กเ็ลยอูไ้ดน้ะครบั แลว้อกีอยา่งคนเสริฟ์กเ็ยอะละ เลยไม่มปีญัหาอะไร” 
ผูว้จิยั  “อ๋อ มอีูน้ิดนึงใช่ไหม” 
ผูต้อบทัง้กลุ่ม (หวัเราะ)   “แหม พี ่มนักไ็ม่ใช่ขนาดนัน้หรอก พกันิดเดยีวน่ะ” 
ผูต้อบ  “เดีย๋วพวกผมกต็อ้งไปช่วยกนัเกบ็ แลว้กเ็คลยีรพ์ื้นทีก่นัอกีอยูด่คีรบั” 
ผูว้จิยั  “แลว้บารากู่นีส่บูกนัมานานหรอืยงั” 
ผูต้อบ  “นานแลว้ล่ะครบัตัง้แต่ 13-14 แลว้ กส็บูกบัพวกรุ่นพีน่ะครบั” 
ผูต้อบรายที ่2    “เพือ่นๆส่วนใหญ่กส็บูกนัตัง้แต่รุ่นๆแลว้ เพราะสนิทกนัเป็นกลุ่มๆ เดีย๋วพวก
เพือ่นๆในซอยกจ็ะมากนัอกี” 
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ผูว้จิยั  “พีเ่หน็วา่ส่วนใหญ่จะสบูกบัเพือ่นเนอะ เราจะสบูกบักลุ่มเพือ่นสนิทใช่ไหม วง
ของน้องมกีีค่น” 
ผูต้อบ  “กพ็วกเพือ่นๆ ในซอยนี้แหละครบั ซกั 4-5 คนนะครบั เป็นพวกเพือ่นสนิท” 
 

ขณะนี้ เตาบารากู่ถูกจุดแลว้และกลุ่มผูส้บูกน็ัง่สบูบารากู่กนัเป็นกลุ่ ม กลิน่บารากู่
ค่อนขา้งหอมแรง มคีวนัมาก  เมื่อสบูแต่ละครัง้ ควนัทีพ่่นออกมาจากปากจะมปีรมิาณมาก ควนั
หนาคลุง้ไปทัว่ พบวา่ กลุ่มนี้ใชถ่้านหุงขา้วเป็นถ่านจุด  ไม่ไดใ้ชถ่้านเฉพาะส าหรบับารากู่ สบื
ทราบมาวา่ มรีาคาแพง จงึไม่ไดใ้ช ้ส่วนยาทีจุ่ดใชน้ัน้ ใชย้ายีห่อ้  Fakher  รสแอปเปิล ซึง่วยัรุ่น
รายหนึ่งทีเ่ป็นเจา้ของบา้น มยีาเกบ็ไวเ้ป็นกล่อง และพบวา่มตีูเ้กบ็ยาโดยเฉพาะเนื่องจากมี
จ านวนมาก รวมทัง้กล่องยาเปล่าทีเ่กบ็สะสมไว ้กพ็บวา่ มจี านวนเกอืบ 70 กล่องทเีดยีว แสดง
วา่ มกีารสบูบ่อยมาตลอด 

     

 
ภาพท่ี 53 เตาบารากู่ 

ในภาพคอืเตาทีถู่กเตรยีมไวใ้ตถุ้นบา้นทีใ่ชเ้ป็นทีน่ัง่สบูและถ่านหุงขา้วทีเ่ตรยีมจุดไว้
ก่อนส าหรบัใส่เตา 
 

ถ่านท่ี
จุดรอ
ไว ้
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ภาพท่ี 54 เตาบารากู่ทีเ่ตรยีมเสรจ็แลว้ สงัเกตวา่ เตามกีารดดัแปลง โดยมกีารน าสายท่อน ้าทิง้
ของเครื่องซกัผา้ (สายสเีทาในรปู) มาใส่แทนสายสบู 

 
ภาพดา้นบนเป็นเตาทีพ่รอ้มในการใชส้บูบารากู่ ใส่ถ่านรอ้นทีต่ดิไฟลงไปบนฟอยลห์ุม้

ดา้นบนและรอเวลาประมาณ 5 นาท ีกจ็ะมคีวนัออกมาใหส้บู กลุ่มวยัรุ่นกลุ่มนี้มอุีปกรณ์พรอ้ม 
คอื มกีระถางดนิเผาหนึ่งใบส าหรบัจุดถ่านหุงขา้วเตรยีมไวก้่อนสบู มคีมีใหญ่ส าหรบัคบีถ่าน ใน
ภาพเป็นพืน้ทีป่ระจ าในการสบูบารากู่ของผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มนี้ ในบรเิวณดงักล่าวจะเป็นพืน้ทีใ่ตถุ้น
บา้น มพีืน้ทีเ่ป็นลานโล่งสามารถนัง่ร่วมวงสบูบารากู่กนัไดป้ระมาณ 10 คน มกีารตัง้โซฟาใหน้ัง่
สบู และโดยปกต ิจะมารวมตวัสบูกนัทีน่ี่ตลอดเวลา พบวา่สายสบูบารากู่ มกีารดดัแปลงเพิม่เตมิ 
เนื่องจากสายสบูเก่าทีเ่ป็นสายสบูบารากู่ช ารุด จงึไดด้ดัแปลงน าสายท่อน ้าทิง้ของเครื่องซกัผา้
มาประกอบกนัเป็นสายสบูขึน้มาใหม่ซึง่มลีกัษณะท่อทีใ่หญ่กวา่สายสบูบารากู่โดยเฉพาะ ซึง่
หลงัจากดดัแปลงอุปกรณ์ดงักล่าวขึน้มาแลว้นัน้ปรากฏวา่กลายเป็นทีช่ ื่นชอบของนกัสบูกลุ่มนี้ 
เนื่องจากใหค้วนัทีม่ากกวา่สายเลก็ แต่ตอ้งออกแรงในการสบูเพิม่ขึน้  
 

สายเคร่ืองซักผา้ท่ีมีการ
เปล่ียนใชแ้ทนสายสูบ 
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       ภาพท่ี 55 ถ่านหุงขา้วทีเ่ตรยีมไว ้มวีธิกีารเตรยีมใหร้อ้นเรว็คอื น าพดัลมมาเปา่ 

 
ภาพดา้นบนเป็นภาพหมอ้บรรจุถ่านตดิไฟ โดยการจุดถ่านนัน้จะตดิไฟเพยีงครัง้เดยีว

และคอยเตมิถ่านลงไปเรื่อยๆ และ ใชเ้ครื่องมอืประกอบคอืพดัลมในการเปา่ใหถ่้านแดงทัว่ทัง้
กอ้น ถ่านทีเ่ลอืกใชเ้ป็นถ่านไมโ้กงกาง ซึง่ผูส้บูกลุ่มนี้ระบุวา่ ใหค้วามรอ้นด ี
 
 ระหวา่งทีก่ลุ่มเจา้ของบา้นเริม่สบู กม็เีพื่อนๆ ของผูใ้หข้อ้มลู แวะเวยีนมาสบูบารา กู่อกี 
3 คน ซึง่ทุกคนสามารถสบูบารากู่ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ขณะนี้ มผีูม้าสบูร่วมกนั 6 ราย ผูว้จิยัจงึ
ไดส้นทนากบัวยัรุ่นทีม่าใหม่และบนัทกึการสนทนา ดงันี ้
 
บทสนทนากบักลุ่มท่ีมาใหม่ 
 
ผูว้จิยั  “นีพ่วกน้องๆรูจ้กักนันานแลว้หรอื ดสูนิทกนัดนีะ” 
ผูต้อบ   “กร็ูจ้กันานละครบั ตัง้แต่เดก็ๆละ สนิทกนั รุ่นเดยีวกนักจ็ะรูจ้กักนัทัง้ชุมชนนะ” 
ผูว้จิยั  “แลว้กลุ่มอืน่ๆ เนีย่เขาสบูบารากู่กนัมัย๊ รุ่นเดยีวกบัน้องๆน่ะ” 
ผูต้อบ   “กม็นีะครบั ผมวา่มเีพราะวา่ทีร่า้นกม็ขีายกต็อ้งมคีนซื้ออยูแ่ลว้  อกีอยา่งกลุ่ม
อืน่ๆเขากเ็คยชวนเหมอืนกนั แลว้กพ็วกเพือ่น บางคนทีเ่ขารูจ้กัคนเยอะ กม็ไี ปสบูกบักลุ่มอืน่
เหมอืนกนั แต่กเ็ป็นกลุ่มในชุมชนนะ” 
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ผูต้อบรายที ่2   “ผมไม่เคยไปกบักลุ่มอืน่ กจ็ะมาสบูแต่ทีน่ี ่ส่วนเตาทัง้หมดเนีย่ทีม่ใีนชุมชน ผม
วา่กค็งซกั 10 เตาไดท้ีม่ ีๆ กนัในชุมชนเรานะ อยา่งเตานึงอยา่งนี้ กส็บูไดห้ลายคน แลว้กม็นัสบู
ดว้ยกนั ไม่ค่อยสบูคนเดยีวกค็งไม่ตอ้งมกีนัทุกคน” 
ผูว้จิยั  “ไดย้นิมาวา่เป็นคนเฒ่าคนแก่ทีช่อบสบู มนัไม่ใช่ของวยัรุ่นนะเท่าทีพ่ีรู่้  เคยเหน็
คนเฒ่าคนแก่สบูมัย๊” 
ผูต้อบ   “เคยเหน็ครบั ตอนเดก็ๆ อยา่งคนแก่ทีร่า้นขายยาบารากู่เขากส็บู” 
ผูว้จิยั   “แหมเขากค็งมที ัง้ขายทัง้สบูเองแหละ พีว่า่ปกต ิแต่หมายถงึผูใ้หญ่ทัว่ไปใน
ชุมชนส”ิ 
ผูต้อบ   “กไ็ม่ค่อยเหน็นะครบั นานๆ จะเหน็ท”ี 
ผูว้จิยั   “อา้วแลว้ท าไมนานๆถงึเหน็ท ี ถา้มนัเป็นของทีเ่กีย่วกบัมุสลมิจรงิๆ กต็อ้งสบู
กนัเยอะส”ิ 
ผูต้อบ   “ผมวา่มนัอยูท่ ีผู่ใ้หญ่เขามภีาระหน้าทีด่ว้ยนะครบั พอเป็นผูใ้หญ่กต็อ้ งท างาน
เลี้ยงลกูเลี้ยงครอบครวั เลี้ยงพ่อแม่อกี คงไม่มเีวลามานัง่สบูแบบพวกวยัรุ่น” 
ผูว้จิยั  “ออ้ ง ัน้แสดงวา่เป็นพวกวยัรุ่นสทิีส่บูมากกวา่ ไม่ใช่พวกผูใ้หญ่ใช่ไหม เหน็ทีอ่ืน่
เขาบอกวา่มแีต่ผูใ้หญ่สบูกนั”   
ผูต้อบ  รายที1่   “ใช่ครบั  แต่ผูใ้หญ่เขากส็บูบา้งแต่กไ็ม่บ่อย ผมกเ็คยเหน็ผูใ้หญ่เขาสบูครัง้สอง
ครัง้นี้แหละ ไม่มากกวา่นัน้หรอก” 
ผูต้อบ  รายที ่2  “กพ็วกรุ่นพี ่ๆ นีแ่หละครบัทีส่บู แบบประมาณรุ่นน้าๆ แก่กวา่พวกผม
ซกั 10 ปีแบบคนทีย่งัไม่มคีรอบครวัน่ะครบั พวกนี้เหน็สบูบ่อยเหมอืนกนั  เขาวา่งกวา่ไง แต่ถา้
รุ่นพ่อแม่เนีย่ ไม่ค่อยเหน็หรอกครบั  อยา่งทีบ่อก ถา้ พ่อแม่ ปูย่า่ ตายายเนีย่ ประมาณครัง้สอง
ครัง้” 
ผูต้อบ รายที ่3   “ผูใ้หญ่ทีว่า่สบูนีก่ค็อืรุ่นอายปุระมาณ 30-40 ทีย่งัไม่มคีรอบครวั ส่วนรุ่นอาย ุ
50 ปีขึน้ไปเนีย่ไม่ค่อยเหน็สบูบ่อย เพราะเขาจะไม่วา่ง ประมาณนัน้” 
ผูว้จิยั   “แลว้นีท่ ีน้่องๆสบูๆกนัประจ าเนีย่ กลวัเป็นอะไรมัย๊ บารากู่มนัเหมอืนบุหรีร่ ึ
เปล่านะ” 
ผูต้อบ   “ไม่หรอกครบั ผมวา่บุหรีน่่าจะอนัตรายกวา่อกี” 
ผูต้อบ รายที ่2  “ครบั ผมกว็า่ง ัน้ เหมอืนเพือ่นบอกแหละครบั เพือ่นผมนะคนนึงนะพี ่ สบูเยอะ
แลว้กบ่็อยกวา่ผมอกี พอดมีนัเข้ าโรงพยาบาล เกดิอุบตัเิหตุนะครบั แลว้กม็ที าเอก็ซเรย์ ปอด 
ปอดของมนัยงัไม่เป็นไรเลยครบั มนัสบูมานานแลว้ดว้ย” 
ผูต้อบ รายที ่3  “ใช่ครบั เพือ่นมนัคนทีเ่ล่าเนีย่เรยีกไดว้า่สบูเยอะมากสุดในกลุ่มละนะครบั” 
ผูต้อบ รายที ่4   “อมื ปอดมนัยงัใสแจ๋วเลยครบั ทแีรกมนักก็ลวั แต่วา่พอเอก็ซเรยอ์อกมากไ็ม่
เป็นไร” 
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ผูว้จิยั   “ออ้ แสดงวา่บารากู่เนีย่ไม่ค่อยมโีทษใช่ไหม” 
ผูต้อบทัง้หมด (ตอบเป็นเสยีงเดยีวกนั)    “ใช่ครบั หรอืถา้จะมกีม็น้ีอยกวา่บุหรี”่ 
ผูว้จิยั   “แลว้บารากู่มนัคอือะไรกนัแน่  พีไ่ปเจอพวกเดก็ไทยพุทธนะเขาบอกวา่มนัเสพ
ตดิดว้ยนะแลว้เขาเอาไปสบูในรา้นเหลา้แบบสบูใหเ้มาไง แลว้พวกน้องๆวา่มนัเป็นยงัไง ตกลง
มนัดจีรงิไหม” 
ผูต้อบ    “ผมวา่มนัเป็นสมุนไพรอะไรแบบนี้นะครบั กเ็พือ่สุขภาพดว้ย” 
ผูต้อบ รายที ่2   “เพือ่ผ่อนคลายนะครบั แบบคลายเครยีด” 
ผูต้อบ รายที ่3   “เพือ่การสงัสรรคห์รอืประมาณแบบนัง่พดูคุยกนันะครบัของชาวอาหรบั
พอเขาเจอหรอืรวมกลุ่มกบัญาตติามงานส าคญั” 
ผูต้อบ รายที ่4  “พวกเราไม่ใชบ้ารากู่แบบนัน้หรอกครบั แบบทีพ่วกพุทธสบูมนัเป็นยา
เสพตดิ แต่ทีพ่วกผมสบู มนัไม่ใช่ กอ็ยา่งทีเ่พือ่นบอก มนัแบบผ่อนคลาย” 
ผูว้จิยั   “แลว้เราคดิวา่มผีลเสยีมัย๊” 
ผูต้อบ    “กค็งมบีา้งมัง้ครบั ถา้หากมนัเป็นเหมอืนบุหรี”่ 
ผูต้อบ    “กไ็ม่ค่อยมอีะไรนะครบั แต่ถา้สบูไม่เป็นอาจส าลกัหรอืวา่สบูควนัเขา้ไป
เยอะอาจจะมเีจบ็คอ” 
ผูต้อบ    “เขาวา่เป็นมะเรง็หรอืวา่ใหโ้ทษเหมอืนบุหรีเ่นีย่ แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจ
ครบั แต่ผมวา่มนัคงไม่รุนแรงแบบนัน้นะ เพราะไม่ง ัน้เขาคงไม่สบูกนัมาไดน้านขนาดนี”้ 
ผูต้อบ    “แต่บารากู่เนีย่มนัไม่ใช่ ผมกย็งัไม่เคยไดย้นิวา่ใครตายเพราะสบูบารากู่
นะ ถา้บุหรีน่่ะคงใช่เป็นมะเรง็ตาย” 
ผูว้จิยั   “แลว้นีว่นันี้จะสบูถงึกีโ่มงหรอื”  
ผูต้อบ    “กค็งเรือ่ยๆ ละครบั แต่เดีย๋วออกไปทีง่านก่อนแลว้กลบัมาสบูใหม ่ค่อย
กลบัมาต่ออกียาว” 
ผูว้จิยั   “ปกตเิราสบูกนับ่อยไหม” 
ผูต้อบ   “แลว้แต่ครบั อาทติยล์ะ 2-3 วนักม็ ีบางอาทติยก์ว็นันึง กจ็ะนดัๆกนัมา
ถา้วา่งตรงกนักจ็ะมากนั” 
ผูว้จิยั   “สบูกนักีค่นล่ะ สบูคนเดยีวไดไ้หม แลว้ถา้พีจ่ะสบูดว้ยไดร้เึปล่ า พีส่บู
ไม่เป็นนะบอกก่อน” 
ผูต้อบ   “กส็บูกบัเพือ่นๆสคิรบั สบูคนเดยีวไม่ค่อย มนัไม่สนุก สบูดว้ยกนัมนัก็
คุยกนัไป พีจ่ะสบูพีก่ส็บูไดเ้ลยกบัพวกผมกไ็ด”้ (ยืน่สายสบูใหท้นัท)ี 
ผูต้อบรายที ่2/3/4 (คะยัน้คะยอ)  “ลองดพูีล่องด ูเอา้ พีล่องส”ิ 
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ผูว้จิยัและกลุ่มผูส้ ารวจทดลองสบูตามทีก่ลุ่มวยัรุ่นคะย ัน้คะยอ ซึง่ผูว้จิยัไม่สามารถสบูได้
เนื่องจากสบูไม่เป็น ส่วนในคณะส ารวจ มบีางรายทีส่ามารถสบูและพ่นควนัออกมาไดม้าก ท าให้
กลุ่มวยัรุ่นแสดงความชื่นชมดว้ยการหวัเราะและเชยีร ์
ผูว้จิยั   “น้องๆอยา่สบูเยอะนกันะ ไม่เชือ่จรงิๆหรอืวา่มนัเป็ นมะเรง็ปอดจรงิๆ 
พีไ่ม่โกหกนะ มนัเป็นจรงิๆ เพราะมนัคอืยาสบูเหมอืนทีม่ใีนบุหรีไ่ง” 
ผูต้อบ (ส่วนใหญ่ยิม้ๆ) “มนัไม่เป็นไรหรอกครบัพี”่ 
  
สรุปวา่ ทุกคนสบูต่อและยงันัง่สบูกนัไปเรื่อยๆ คาดวา่ จะเลกิสบูประมาณ 24.00 น. เพื่อรองาน
ฉลองเลกิ เท่ากบัวา่ ทุกรายใชเ้วลาสบู ยาวนานถงึ 5-6 ชัว่โมง และมที่าทไีม่เชื่อถอืวา่บารากู่มี
โทษตามทีผู่ว้จิยับอก เนื่องจากเชื่อเพื่อนมากกวา่ 
 

 
    ภาพท่ี 56 สาธติการสบูบารากู่  สงัเกตวา่ มคีวนัปรมิาณมาก ลกูศรชีค้อืซองยาบารากู่ 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             ภาพท่ี 57 กลุ่มผูส้บูบารากู่  
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                   ภาพท่ี 58 กล่องยาบารากู่ทีก่ลุ่มผูส้บูเตรยีมไวแ้ละทีเ่กบ็สะสม 
 

ภาพดงักล่าวคอืภาพบรรจุภณัฑข์องตวัยาบารากู่เขยีนชื่อยีห่อ้ดว้ยตวัอกัษรอาหรบั คอื 
ยีห่อ้ Fakher และยีห่อ้ Nakhla  เป็นรปูแอปเปิลสเีขยีวและแดง กลิน่แอปเปิล ส่วนกล่องอื่นๆ ที่
กลุ่มวยัรุ่นกลุ่มนี้สบู กม็ี รสอื่นๆเช่นกนั นอกจากรสแอปเปิ ลทีเ่ป็นรสยอดนิยมแลว้ กม็รีส สม้
มะนาว (กล่องกลาง) รสเชอรี ่(กล่องขวา)  รสมนิท ์(กล่องซา้ยบน)  
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                       ภาพท่ี 59 กล่องบารากู่และซองบรรจุตวัยา รวมถงึตวัยา 

 
กล่องบรรจุภณัฑบ์ารากู่นัน้มอียูด่ว้ยกนั 3 ขนาด คอื กล่องเลก็ กล่องใหญ่ และแบบ

กระปุก ส าหรบักล่องใหญ่นัน้ เมื่อแกะออกมาดา้นในจะพบกระปุกพลาสตกิอยู ่ในกระปุกมตีวัยา
บารากู่ ถู กบรรจุในซองสเีหลอืงแบบในรปู ส าหรบักล่องเลก็นัน้เมื่อแกะออกมาจะพบซองบรรจุ
บารากู่โดยตรง ตวัยาแบบทีใ่ชช้อ้นตกัออกมาจากซองนัน้เป็นสแีดง 

ผูส้บูเกบ็สะสมกล่องบารากู่ทีใ่ชส้บูจนหมดแลว้ไวเ้ป็นจ านวนมาก นบัคร่าวๆมเีกอืบ 70 
กล่อง ทัง้กล่องสเีหลอืงและกล่องสแีดง ซึง่ผูส้บูบอกวา่ มกีล่องทีท่ ิง้ไปแลว้อกีหลายสบิกล่อง ซึง่
ชีใ้หเ้หน็วา่สบูในปรมิาณมาก 
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2.10 แหล่งท่ี 10 ตลาดจตุจกัร 
 
ลกัษณะของแหล่งจ าหน่าย 
 

สวนจตุจกัร ตลาดนดัจตุจกัร หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ JJ Market  เป็นตลาดนดัถาวรประจ า
ทุกสุดสปัดาห ์คอื เปิดเฉพาะวนัเสาร-์อาทติย ์เท่ านัน้ ถงึแมจ้ะมบีางพืน้ทีข่องตลาดทีเ่ปิดในวนั
ต่างๆแต่เป็นพืน้ที่ๆ ไม่มากนกั พืน้ทีส่่วนใหญ่ของตลาดเปิดในวนัเสาร์-อาทติย ์ ตลาดนดัจตุจกัร
มจี านวนแผงคา้ทัง้หมดมากกวา่ 8,000 แผงคา้โดยแบ่งเป็นโซนสนิคา้ซึง่มสีนิคา้เกอืบทุก
ประเภท ตัง้แต่ เสือ้ผา้ เฟอรน์ิเจอร ์ของแต่งบา้น สตัวเ์ลีย้ง ตน้ไม ้อาหาร และ สนิคา้เบด็เตลด็ 
รา้นมลีกัษณะเป็นรา้นคา้ถาวร รวมทัง้แผงลอย ตลาดนดัสวนจตุจกัรเป็นตลาดนดัอกีแห่งหนึ่งที่
ข ึน้ชื่อวา่มสีนิคา้ทีห่ลากหลายและเป็นสนิคา้ส าหรบัวยัรุ่น เช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครื่องประดบั ท าใหม้กีลุ่มลกูคา้ว ั ยรุ่นมาเดนิซือ้ของทีต่ลาดนดัสวนจตุจกัรกนัอยา่งหนาตา
ในช่วงวนัเสาร-์อาทติย ์

 
การจ าหน่ายบารากู่ 
 
 ผูว้จิยัไดข้อ้มลูวา่ ตลาดจตุจกัรเป็นอกีแหล่งหนึ่งทีม่กีารจ าหน่ายบารากู่ จงึไดไ้ปส ารวจ 
โดยเริม่จากโซนเฟอรน์ิเจอรแ์ละของแต่งบา้น เนื่องจากสบืทราบมาวา่ มกีารจ าหน่า ยบารากู่
แบบแอบแฝงในรา้นจ าหน่ายของแต่งบา้นในโซนนี ้ เนื่องจากพืน้ทีข่องตลาดนดัจตุจกัรมพีืน้ที่ๆ
กวา้งใหญ่มากและแบ่งยอ่ยออกเป็นซอยเลก็ๆอกีมากมาย ท าใหก้ารสุ่มส ารวจทุกพืน้ทีห่รอื
ตลอดทัง้พืน้ทีข่องตลาดจตุจกัรท าไดย้าก รวมทัง้การแบ่งพืน้ทีข่องตลาดออกเป็นซอกซอย
ขนาดเลก็ทีม่ลีกัษณะเป็นเขาวงกต มคีวามซบัซอ้นทีข่าดโครงสรา้ง ท าใหก้ารส ารวจอยา่งเป็น
ระบบตามพืน้ทีย่ ิง่มคีวามยากขึน้ รวมทัง้การทีม่ผีูม้าเดนิทีต่ลาดจ านวนมากแต่ตอ้งมา
เบยีดเสยีดแออดัในพืน้ที่ๆ แบ่งเป็นซอยยอ่ยๆขนาดเลก็แคบ ท าใหก้ารหยดุเพื่อส ารวจรา้นแต่ละ
รา้นอยา่งถี่ถ้วนท าไดย้าก อยา่งไรกต็าม ผูส้ ารวจจงึไดต้กลงทีจ่ะส ารวจเฉพาะโซนของแต่งบา้น
โซนเดยีว เนื่องจากสบืทราบมาวา่ มกีารแอบแฝงจ าหน่ายในโซนนี้มากกวา่โซนอื่น  ๆ
 

จากการส ารวจในโซนสนิคา้ของแต่งบา้น ซึง่เป็นโซนทีม่ขีองแต่งบา้นทุกรปูแบบ เช่น 
เฟอรน์ิเจอร ์โคมไฟ พรม รปูภาพ ไมแ้กะ สลกั สนิคา้ทองเหลอืง ฯลฯ พบวา่ มกีารจ าหน่ายบา
รากู่ในโซนนี้ โดยพบรา้นแรกอยูท่ีด่า้นหน้าของโซน ตามรายละเอยีด ดงันี้ 
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ร้านท่ี 1: จตจุกัรพลาซ่า โซน C 
 

พบรา้นจ าหน่ายบารากู่รา้นที ่ 1  บรเิวณตลาดซนัเดยท์ีเ่ชื่อมต่อกบัตลาดจตุจกัร  
ตลาดซนัเดยเ์ป็นตลาดนดัทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของตลาดจตุจกัร เป็นตลาดทีเ่น้นขายปลาสวยงาม
ประเภทต่างๆก่อนทีจ่ะเขา้สู่ตลาดนดัสวนจตุจกัร  

 
ผูส้ ารวจไดเ้ดนิส ารวจจากตลาดซนัเดยจ์นถงึหน้าจตุจกัรพลาซ่า ซอย 1 โซน C  กพ็บ

กบัรา้นจ าหน่ายบารากู่แทรกตวัอยูร่ะหวา่งรา้นจ าหน่ายสนิคา้ตกแต่งบา้น ชื่อรา้น “บาXXX” อยู่
ดา้นหน้าสุดของโซน C เป็นรา้นขายสนิคา้ตกแต่งบา้นแนวตะวนัออกกลาง มสีนิคา้เช่นโคมไฟ
แบบอาหรบั พรมเปอรเ์ซยี และเตาบารากู่ทีว่างอยูอ่ยา่งโดดเด่นหน้ารา้น เนื่องจากเตาบารากู่ที่
วางแสดงอยูม่ขีนาดใหญ่และมสีสีนัทีส่วยงาม เป็นทีส่ะดุดตาอยา่งยิง่ ผูส้ ารวจไดล้องพดูคุยกับผู้
จ าหน่าย จงึท าใหท้ราบวา่ทีร่า้นมตีวัยาบารากู่จ าหน่ายดว้ย แต่ไม่ไดน้ ามาวางจ าหน่ายหน้ารา้น 
ถ้าลกูคา้ตอ้งการกจ็ะน าออกมาใหเ้ลอืกซือ้ บทสนทนา มดีงันี้ 
 
บทสนทนา 
  
ผูว้จิยัถาม: (สอบถามราคาเตาบาระกู่ขนาดใหญ่สงู 3.5 ฟุต)” “พี ่เตาอนันี้สวยจงัราคา
เท่าไหร”่  
ผูข้าย:    “สีพ่นัหา้ (4,500 บาท) แต่ถา้เอาเดีย๋วลดให ้ราคาคุยกนัได”้  
ผูว้จิยั      “ท าไมแพงจงัเลย ทีส่ะพานพุทธ อนัใหญ่ยงัแค่สองพนักวา่บาทเอง” 
ผูข้าย:    “อนันี้เป็นเตาน าเขา้มาจากอยีปิต ์งาน (เตา) จะคนละเกรดกนัเลย เหน็มัย๊วา่
ท ามาจากทองเหลอืงอยา่งด ีงาน (หมอ้ใสน่ ้า) แกว้กเ็ป็นงานละเอยีด รบัรองสวยจรงิ ๆ  ถา้สนใจ
เดีย๋วพีล่ดให”้ 
ผูว้จิยั:    “พีเ่อาเขา้มาเองเหรอพวกเตาแบบนี้” 
ผูข้าย:    “ใช่แลว้ มญีาตอิยูท่ ีนู่่น (อยีปิต)์ เตามนัจะคนละเกรดกนัเลยนะ เตาแบบอืน่ที ่
เคา้ขายกนั จะเอาเขา้มาจากจนี ราคากเ็ลยถกู” 
ผูว้จิยั:     “แลว้ลดไดเ้ท่าไรละพี”่ 
ผูข้าย:     “เอาไปสีพ่นัสองละกนัพเิศษไปเลย” 
ผูว้จิยั:  (สอบถามราคาเตาบารากู่ขนาดใหญ่สงู 2.5 ฟุต) “แลว้เตาสฟ้ีาล่ะพี”่  
ผูข้าย:   “อนันี้สีพ่นัสอง (4,200 บาท) เดีย๋วลดใหถ้า้สนใจนะ เอาเขา้มาจากอยีปิต์
เหมอืนกนั เตาของรา้นเราจะเอาเขา้มาหมด” 
ผูว้จิยั:  (สอบถามราคาเตาบารากู่ขนาดกลาง สงู 1.5-2 ฟุต) “แลว้อนันี้ล่ะเท่าไหร”่  
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ผูข้าย:   “สองพนัหา้ (2,500 บาท)” 
ผูว้จิยั:   “แลว้มนัมรีาคาเท่าไหร่บา้ง” 
ผูข้าย:   “อนันี้พนัหา้ (1,500 บาท)” 
ผูว้จิยั:  (สอบถามเตาบารากู่ขนาดเลก็สงูประมาณ 6 นิ้ว)  “แลว้อนันี้ล่ะ”  
ผูข้าย:   “หกรอ้ยหา้สบิ (650 บาท)” 
ผูว้จิยั:   “น่ารกัจงัเลย มนัใชด้ดูไดเ้หมอืนกนัใช่ไหมพี ่หรอืเอาไวโ้ชวเ์ฉย ๆ” 
ตอบ   “ดดูไดค้่ะน้อง แต่ขนาดมนัจะเลก็แค่นัน้เอง เป็นแบบพกพาไปไหนมาไหนกจ็ะ
ง่าย” 
ถาม:   “แลว้พีม่ตีวัยาหรอืเปล่า” 
ตอบ:   “ยาบารากู่เหรอ มสี ิ(หนัไปพดูกบัเดก็ในรา้น “น้องจ๋า เอายามากล่องหนึง่ส ิ
เอารสแอปเป้ิลนะ”) นีค่่ะ” 
ถาม   “หอมดนีะ กล่องนี้กีบ่าท” 
ตอบ   “กล่องนี้สามรอ้ยบาท (300 บาท)” 
ถาม   “แพงกวา่สะพานพุทธนะ” 
ตอบ   “อนันี้เป็นของด ีของแทร้บัรองได้ น าเขา้จากอยีปิตเ์ลย ดทูีก่ล่องสยิงัมแีสตมป์
คาดอยูเ่ลย ของแทต้อ้งมแีสตมป์คาด” 
ถาม   “แลว้ไม่มแีบบแบ่งขายเหรอ” 
ตอบ   “ไม่จ๊ะ มแีต่แบบเป็นกล่องเลก็แบบนี้ แลว้กแ็บบเป็นกโิล” 
ถาม   “เหรอ แลว้ท าไมสะพานพุทธเคา้ถงึมแีบบแบ่งขายล่ะ” 
ตอบ   “อนันัน้พีว่า่ เคา้คงจะรบัมาจากจนีล่ะ เพราะยามนัมมีาจากสองทีห่ลกันะ จาก
อยีปิตแ์ลว้กจ็นี แต่ของจนีไม่ดดีดูแลว้แสบคอ แต่ของพีไ่ม่แสบคอรบัรองได้” 
ถาม   “แลว้เป็นกโิล ราคากีบ่าทล่ะพี”่ 
ตอบ   “กโิลละพนั (1,000 บาท)” 
ถาม   “ทีม่นัจะเป็นกระป๋องกลมนะ ใช่ไหม” 
ตอบ   “ใช่ ๆ แบบนัน้ละ” 
ถาม   “แลว้ยามยีีห่อ้อะไรบา้งล่ะพี”่ 
ตอบ   “กอ็นันี้ก ็อลัฟาเคอ [Al Fakher] ทีข่ายนะ” 
ถาม   “แลว้เขาดดูยีห่อ้อะไรกนับา้งล่ะพี ่ทีเ่คา้นิยมกนัช่วงนี้” 
ตอบ   “ถา้ฮติ ๆ นะกต็อ้ง อลัฟาเคอ อนันี้ละมหีลายกลิน่นะ (หนัไปพดูกบัเดก็ในรา้น 
“น้องไปหยบิรสแคนตาลปูกบัมิ้นทม์าใหพ้ีเ่คา้หน่อยส”ิ) อนันี้กห็อมนะลองดมดสู”ิ 
ถาม   “อมืหอมจรงิ แลว้มยีีห่อ้อืน่อกีไหมพี”่ 
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ตอบ   “กจ็ะมนีาการา [Nakhla] แต่พีว่า่ อลัฟาเคอ ดกีวา่ ลกูคา้พีน่ะญีปุ่น่ กม็าซื้ออนั
นี้ไป ตดิใจกนัใหญ่เลย พีน่ะขายถกูแลว้ มาไดทุ้กวนัเลย หยดุวนัจนัทรว์นัเดยีว ถา้ไม่อยากเจอ
คนเยอะกม็าองัคารถงึศุกรก์ไ็ด ้เปิดทุกวนั” 
ถาม   “เหรอพี ่นึกวา่เปิดเฉพาะเสารอ์าทติย”์ 
ตอบ   “เปล่า เปิดทุกวนัปิดวนัจนัทรว์นัเดยีว” 
ถาม   “มาคราวหน้าจะหารา้นพีเ่จอมัย้ เดนิกีท่กีห็ลงทุกที”่ 
ตอบ   “นีน่ะนามบตัรรา้นพี ่หาง่ายโซน C ซอย 1 เลย” 
ถาม   “ชือ่รา้นอะไรนะพี”่ 
ตอบ   “บาXXXX” 
ถาม   “ชือ่เก๋จงั แปลวา่อะไรนะพี”่ 
ตอบ   “คนทีม่บุีญอะไรประมาณนี้ล่ะ” 
ถาม   “ชือ่เลศิดจีงั ง ัน้เอาตวัยากล่องนี้ละพี ่เอารสแอปเป้ิล เท่าไหร่นะพี”่  
ตอบ   “สามรอ้ยจ๊ะ (300 บาท) แลว้ถ่านล่ะมยีงั” 
ถาม   “มแีลว้พี ่เดีย๋วรอเงนิเดอืนออกก่อนจะมาเอาเตาอนัใหญ่ เก๋ด ีเอาไวป้ระดบัที ่
บา้น ดดูกนัใหม้นัไปเลย ไปแลว้นะพีค่ราวหน้ามาใหม”่ 
ตอบ   “จ๊ะ คราวหน้าอยา่ลมืมาอุดหนุนพีน่ะ” 

 
ร้านท่ี 2: โครงการ 25 ซอย3/5 
 

หลงัจากรา้นแรก พบรา้นจ าหน่ายบารากู่รา้นที ่2 บรเิวณโครงการ 25 ซอย 3/5  ซึง่ยงั
อยูใ่นโซนสนิคา้ตกแต่งบา้น ชื่อรา้น “ตXXXชอ็ป” รา้นจะตัง้แทรกอยูร่ะหวา่งรา้นจ าหน่ายสนิคา้
ตกแต่งบา้นทีเ่ปิดอยูร่อบๆ รา้นนี้กม็อุีปกรณ์ต่างๆ เกีย่วกบับารากู่จ าหน่ายอยูม่ากมายหลาย
ชนิดดว้ยกนัและมมีากกวา่รา้นแรก  โดยเป็นรา้นบารากู่โดยเฉพาะ ไม่ไดข้ายสนิคา้แต่งบา้น
อยา่งอื่นเลย มแีต่อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาสบู และการสบูทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็น บารากู่ บุหรี ่
กญัชา ทีจ่ าหน่ายอยา่งเปิดเผย หลอดแกว้หลากหลายรปูแบบ ซึง่ภายหลงัพบวา่ เป็นอุปกรณ์
สบูกญัชาแบบใหม่ อุปกรณ์เกีย่วขอ้งกบับารากู่จ าหน่ายครบทุกอุปกรณ์เช่นกนั ผูส้ ารวจได้
สอบถามกบัผูจ้ าหน่ายเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเพิม่เตมิดงันี ้ 
 
บทสนทนา 
 
ผูว้จิยั  (สอบถามราคาเตาบารากู่ขนาดใหญ่สงูประมาณ 2.5 ฟุต) “พี ่เตาอนันี้ราคา
เท่าไหร”่ 
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ผูข้าย   “อนันัน้ราคาพนัเกา้ (1,900 บาท)” 
ถาม   “ท าไมถกูจงัเมือ่กี้ถามอกีรา้นหนึง่ กข็นาดประมาณนี้ราคายงัตัง้สีพ่นักวา่เลย” 
ตอบ   “อมื อนันี้ของจนี ราคามนักเ็ลยถกู” 
ถาม   “มขีองจนีดว้ยเหรอ นึกวา่มาจากอยีปิตท์ีเ่ดยีวเสยีอกี” 
ตอบ   “เปล่า มขีองจนีดว้ย ของจนีมนัจะถกูกวา่ แต่งานจะไม่ละเอยีดเท่าของอยีปิต ์
แต่การใชง้านใชไ้ดเ้หมอืนกนั แต่ราคาจะถกูกวา่กแ็ค่นัน้” 
ถาม   (สอบถามราคาเตาบารากู่ขนาดใหญ่สงูประมาณ 1.5 ฟุต) “แลว้อนันี้ล่ะ ราคากี ่
บาท”  
ตอบ   “อนันัน้ พนัสาม (1,300 บาท)” 
ถาม   “แลว้เตาอนัเลก็ ๆ น่ารกั ๆ ล่ะ” 
ตอบ   “อนันัน้หกรอ้ยหา้สบิ (650 บาท)”  
ถาม   (ชีไ้ปทีห่ลอดแกว้สสีนัสดใส รปูร่างสวยงาม) “แลว้อนันี้ล่ะพี”่  
ตอบ   “อนันัน้บอ้ง” (ทีส่ าหรบัดดูกญัชา) 
ถาม   “เหรอ สมยันี้เขาเป็นแบบนี้กนัแลว้เหรอ นึกวา่ยงัเป็นไมไ้ผ่อยูน่ะเนีย่” 
ตอบ   “ไมไ้ผ่กม็ ีนีไ่ง” 
ถาม   “อนันี้เหรอพี ่อมื...เก๋ดเีนอะ แลว้พีม่ตีวัยาบารากู่ม ัย้”  
ตอบ   “มคีรบัน้อง” (หนัไปบอกเดก็ในรา้น “ไปหยบิยามาใหห้น่อยซ”ิ) 
ถาม   “อนันี้ของอะไรล่ะ” 
ตอบ   “อลัฟาเคอ [Al Fakher]” 
ถาม   “มแีต่กล่องใหญ่เหรอพี”่ 
ตอบ   “ใช่” 
ถาม   “แลว้กีต่งัละพี”่ 
ตอบ   “กล่องนี้ 600 บาท” 
ถาม   “แลว้ไม่มแีบบกล่องเลก็เหรอ” 
ตอบ   “ไม่มคีรบั มแีต่กล่องใหญ่” 
ถาม   “แลว้มยีีห่อ้เดยีวเหรอพี”่ 
ตอบ   “มนัมหีลายยีห่อ้ แต่รา้นพีม่ ีแค่ อลัฟาเคอ กบั นาการา [Nakhla]” 
ถาม   “แลว้ยาอนันี้จากทีไ่หน จนีหรอืวา่อยีปิต์” 
ตอบ   “มจีากจนีดว้ยเหรอ ไม่ม ีของพีข่องแทห้มด มแีต่เตาเท่านัน้ล่ะทีม่าจากจนี” 
ถาม   “แลว้ยาของนาการา กีบ่าทละพี”่ 
ตอบ   “นาการา กล่องละ 550 บาท” 
ถาม     “แลว้ถ่านล่ะพี”่ 
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ตอบ   “อนันี้หา้สบิ (50 บาท)” 
ถาม   “แลว้ยาอนันี้ดดูแลว้จะแสบคอมัย้” 
ตอบ   “ไม่นะ ถา้มนัจะแสบ มนักจ็ะเป็นทีถ่่าน” 
ถาม   “เหรอ แลว้อยา่งนี้คราวหน้ามาจะหารา้นพีเ่จอเหรอ เดิ นจตุจกัรยิง่หลงๆอยู่
เดนิกีค่ร ัง้กห็ลงทุกที”่ 
ตอบ   “หาไม่ยากหรอกครบั โครงการ 25 ซอย 3/5 นีน่ามบตัรรา้นพี”่ (ยืน่นามบตัรรา้น
ให)้ 
ถาม   (อ่านนามบตัร) “ชือ่ รา้นติ๊ XXXช๊อป...จบทุกเรือ่งเนื้อ (กญัชา) จ าหน่ายเครือ่ง
ย า ตดั อดั ซอย (อุปกรณ์กญัชา) แลว้รา้นพีน่ีเ่ป็นรา้นใหญ่สุดเลยไหมพี ่หรอืวา่มรีา้นอืน่อกี” 
ตอบ   “ถา้รา้น (ขาย) ส่งกร็า้นพีน่ีล่่ะ รา้นอืน่ยงัตอ้งมารบัจากรา้นพีเ่ลย” 
ถาม   “ง ัน้เดีย๋วรอเงนิเดอืนออกก่อนนะพี ่จะมาจดัชุดใหญ่เลย” 
ตอบ   “ได้ๆ  อยา่ลมืมานะ ถา้จะเอายาหรอืไม่เจอกโ็ทรมาก่อนกไ็ดน้ะวา่มยีารส
อะไรบา้ง ของใหม่มายงั” 
 
 สรุปวา่ รา้น ตXXXช๊อป เป็นรา้นทีจ่ าหน่ายบารากู่อยา่งเดยีวและอยา่งเปิดเผย รวมทัง้
จ าหน่ายสนิคา้กญัชาและอุปกรณ์เสพกญัชาอยา่งเปิดเผยเช่นกนั อุปกรณ์ทุกอยา่งจะถูกวาง
แสดงหน้ารา้น รวมทัง้ยงัมนีามบตัรของรา้นทีแ่จกลกูคา้อยา่งเปิดเผย แสดงใหเ้หน็วา่ การคา้บา
รากู่กลบัมาเฟ่ืองฟูมากจนถงึข ัน้มรีา้นคา้ทีจ่ าหน่ายเฉพาะบารากู่อยา่งจรงิจงั ส่วนตวัยานัน้ ร้ าน
นี้กเ็หมอืนกบัทุกรา้นในตลาดจตุจกัรคอื ไม่น ายามาวางแสดงหน้ารา้น แต่จะเกบ็ไวท้ีอ่ื่น เมื่อ
ลกูคา้ส ัง่จงึจะไปหยบิมาให ้
 
ร้านท่ี 3: JJ Mall 
 
 หลงัจากส ารวจรา้นที ่2 แลว้ เป็นเวลาใกลปิ้ดตลาด ผูส้ ารวจจงึยตุกิารส ารวจภายตลาด
นดัสวนจตุจกัร จงึไดเ้ดนิกลบัไปทีห่า้ง สรรพสนิคา้ JJ Mall ซึง่เป็นหา้งแบบตลาดนดัตดิแอรท์ี่
ตัง้อยูด่า้นขา้งตลาดจตุจกัร ขายสนิคา้จปิาถะแบบตลาดจตุจกัร และเปิดทุกวนัแบบ
หา้งสรรพสนิคา้ทัว่ไป และไดพ้บวา่ มรีา้นจ าหน่ายบารากู่ทีน่ี่ดว้ยเช่นกนั  ชื่อ รา้น HXXX เป็น
รา้นขายของเดก็เล่น บรเิวณชัน้ 1 โซน D JJ Mall  
 

รา้น HXXX เป็นรา้นขายของเดก็เล่นบรเิวณชัน้ 1 ทีม่สีนิคา้ของเล่นน่ารกัและของเล่น
แปลกใหม่ขายอยู ่ผูส้ ารวจไดพ้บกบัเตาบารากู่ทีว่างจ าหน่ายอยูบ่นชัน้วางโชวส์นิคา้ร่วมกบั
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ของเดก็เล่นประเภทอื่น ๆ เช่น รถแขง่ ตุ๊กตา หุ่นยนต ์ผูส้ ารวจจงึสนทนากบัเจา้ของรา้น ซึ่ ง
เป็นวยัรุ่นชาย ดงันี้ 
 
บทสนทนา 
 
ผูว้จิยั   “มเีตาบารากู่ขายดว้ย” 
ผูข้าย   “ใช่ครบั” 
ถาม    (สอบถามราคาเตาบารากู่ขนาดใหญ่ สงูประมาณ 3 ฟุต)“เตาอนัใหญ่นีก่ีต่งันะ 
น้อง”  
ตอบ   “อนันี้สีพ่นัสองพี ่(4,200 บาท)” 
ถาม   “ของจนีเหรอ” 
ตอบ   “ใช่ครบัพี”่ 
ถาม   “ของจนีหมดเลยเหรอ ทัง้ช ัน้เนีย่” 
ตอบ   “ใช่ครบัพี ่แต่ถา้พีส่นใจผมลดใหพ้ีไ่ดน้ะ แต่วา่ราคานี้ของเราแถมตวัยา และ
ถ่านใหด้ว้ยนะพี ่แต่ถา้ลดจะไม่ไดต้วัยากบัถ่านนะพี”่ 
ถาม   “เหรอ แถมยากบัถ่านใหด้ว้ยเหรอ เก๋จงั  แลว้เตาอกีอนัล่ะทีอ่ยูใ่กล้ๆ กนั” 
(สอบถามราคาเตาบารากู่ขนาดใหญ่ สงู  3 ฟุต) 
ตอบ   “อนันี้สีพ่นั (4,000 บาท) 
ถาม   “อนัรองลงมาล่ะ” 
ตอบ   “สามพนัสอง (3,200 บาท) อนันัน้สองพนัแปด (2,800 บาท) อนัเลก็นี้พนัสาม 
(1,300 บาท)” 
ถาม   “ราคาทีบ่อกมาทุกอนั แถมยาและถ่านใหด้ว้ยใช่ม ัย๊” 
ตอบ   “ใช่ครบั” 
ถาม   (ชีไ้ปทีห่ลอดแกว้สสีนัสดใส ลกัษณะเป็นกระเปาะแกว้กลมดา้นล่างมคีอขวด
เหมอืนหลอดทดลอง แต่หลอดแกว้ทีว่างขายจะมสีสีนัสดใส เช่น สแีดง สนี ้าเงนิ สสีม้ มที ัง้แบบ
เป็นแกว้และแบบท าจากอะครลีคิ)“แลว้อนันี้ล่ะอะไร ขอดไูดม้ ัย๊” 
ตอบ   “อนันี้บอ้งครบั” (ส าหรบัเสพกญัชา) 
ถาม   “เหรอ สสีวยจงั อนันี้ล่ะ ไวด้ดูไอซเ์หรอ” (หมายถงึ ยาไอซ ์ทีจ่ดัเป็นยาเสพตดิ) 
ตอบ   “อนันี้กบ็อ้งเหมอืนกนัครบั” 
ถาม   “แลว้ยาล่ะมขีายเปล่า” (ไม่ไดร้ะบุวา่เป็นยาบารากู)่ 
ตอบ   “พีจ่ะเอาอะไรล่ะ มหีมด” 
ถาม   “มหีมดเลยเหรอ” 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ    
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรรีชั ลาภใหญ่                                                บทที่ 5                                                                      433 
 

ตอบ   “ใช่พี ่บางอยา่ง (รา้น) ขา้งล่างไม่ม ีแต่ผมม”ี (คงหมายถงึยาไอซ)์ 
ถาม   “เราหมายถงึยาอะไรล่ะ” 
ตอบ   “กพ็ีห่มายถงึยา (อะ) ไรล่ะ” 
ถาม   “บารากู่” 
ตอบ   “บารากู่ ผมกม็”ี 
ถาม   “แต่พีซ่ื้อมาแลว้น่ะ” 
ตอบ   “พีซ่ื้อมาเท่าไร”  
ถาม   ”สามรอ้ย” 
ตอบ   “ไหนดหูน่อยดพิี ่อนันี้มนักล่องเลก็พี ่ถา้พีเ่พิม่เงนิอกี 290 นะ ไดก้ล่องใหญ่เลย
นะพี ่ของเราดดูไดเ้ป็นเดอืนเลยนะพี ่อนันี้นะดดูครัง้สองครัง้กห็มดแลว้” 
ถาม   “ยาของเรากล่องละกีบ่าท” 
ตอบ   “กล่องละ 590 พี”่ 
ถาม   “กีก่รมัล่ะ” 
ตอบ   “250 กรมั” 
ถาม   “แลว้ของยีห่อ้อะไรเหรอ” 
ตอบ   “อลัฟาเคอ”  
ถาม   “ของอะไรล่ะ ของจนี หรอือยีปิต์” 
ตอบ   “ของผมนีร่บัรองไดว้า่ของแท”้ 
ถาม   “จรงิเหรอ ถา้ง ัน้เดีย๋วรอเงนิเดอืนพีอ่อกก่อน พีจ่ะมาจดัชุดใหญ่เลย” 
ตอบ   “จรงิเหรอพี ่ไม่เอาไปก่อนละ ดดูกนัเพลนิๆ เอายาไปก่อนกไ็ด”้ 
ถาม   “ซื้อมาแลว้จ๊ะน้อง ชา้ไปแลว้ไม่ทนัการณ์” 
ตอบ   “โห พีไ่ม่อุดหนุนผมเลยอะ” 
ถาม   “ครัง้หน้าพีม่าแน่นอนน้อง รอพีล่ะกนันะ” 
 
 สรุปวา่ รา้น  HXXX เป็นอกีรา้นหนึ่งทีจ่ าหน่ายบารากู่อยา่งเปิดเผยมาก รวมทัง้สาร
ประเภทยาเสพตดิ (ยาไอซ)์ และกญัชา ทีม่จี าหน่ายอุปกรณ์การเสพอยา่งเปิดเผย รวมทัง้ค า
กล่าวของผูข้ายทีก่ล่าววา่ รา้นของตนมยีาทุกอย่าง ซึง่หมายรวมถงึ ยาเสพตดิอื่นๆดว้ย ซึง่รา้น
นี้เป็นรา้นขายของเล่นเดก็ เช่น ตุ๊กตา หุ่นยนต ์รถถงั ฯลฯ และน าเตาบารากู่และอุปกรณ์เสพ
กญัชาแบบใหม่ทีเ่ป็นหลอดแกว้สสีนัสวยงามมาวางขายแฝงไปกบัของเล่น รวมทัง้จ าหน่ายใน
หา้งสรรพสนิคา้อยา่งเปิดเผย 
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 อยา่งไรกต็าม ไม่สามา รถถ่ายภาพรา้นทุกรา้นได ้เนื่องจากเกรงความไม่ปลอดภยัและ
ความไม่ไวว้างใจจากเจา้ของรา้น รวมทัง้สถานทีค่บัแคบ โดยเฉพาะในตลาดจตุจกัร การแอบ
ถ่ายภาพจงึท าไดย้าก 
 
ข้อสรปุ 
 
 ในดา้นตน้ทุนและการบรกิาร มขีอ้สรุปวา่ บารากู่เป็นสนิคา้ทีต่น้ทุนต ่า ท าให้
ผูป้ระกอบการนิยม การ น าบารากู่มาใหบ้รกิารนัน้นิยมใหบ้รกิารในรา้นสุรา รา้นเหลา้ป ัน่ สถาน
บนัเทงิ โดยใชบ้ารากู่เป็นส่วนเสรมิการดื่ม  เนื่องจากผูม้าเทีย่วตอ้งการดื่มทัง้สุราและสบูบารากู่
ในขณะเดยีวกนั รา้นสุราจงึตอ้งมบีารากู่ไวป้ระกอบการดื่ม 
 
 บารากู่มจี าหน่ายในหลายแหล่ง และผูค้า้จ า หน่ายโดยเสร ีในหลายแหล่ง เช่น ตลาด
หว้ยขวาง ตลาดสะพานพุทธ ตลาดจตุจกัร มกีารวางแผงขายอยา่งโจ่งแจง้ ทัง้เตาและตวัยา 
สามารถเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน ซึง่แสดงวา่ ไม่มกีารปราบปรามจากเจา้หน้าทีร่ฐัแต่อยา่งใด รวมทัง้
แหล่งขายเหล่านี้เป็นรา้นถาวร ไม่ใช่รา้นแผงลอยเคลื่อนที ่แสดงวา่ จ าหน่ายมานานแลว้ 
 

แหล่งจ าหน่ายและบรกิารบารากู่แบ่งออกเป็น 10 ประเภท 
 
1 ตลาดนดัตอนกลางคนืทีเ่ป็นแหล่งชอปป้ิงทีว่ยัรุ่นนิยม 
2         ตลาดนดัตอนกลางวนัทีเ่ป็นแหล่งชอปป้ิงทีว่ยัรุ่นนิยม 
3 ตลาดนดักึง่ถาวร หน้าหา้งสรรพสนิคา้บางแห่ง 
4 รา้นสุรา ผบับาร ์ 
5 รา้นสุราใกลส้ถานศกึษาทีเ่น้นกลุ่มลกูคา้นกัศกึษา 
6 รา้นเหลา้ป ัน่ ทีเ่น้นกลุ่มลกูคา้นกัศกึษาและนกัเรยีน 
7 โรงแรมในยา่นแหล่งเทีย่วกลางคนื ทีม่กีารใหบ้รกิารทางเพศแอบแฝง 
8 ตลาดนดัเฉพาะกจิ โดยเฉพาะตลาดนดัทีจ่ดัในงานตามเทศกาลของชาวมุสลมิ 
9 บา้นพกัอาศยัทีม่กีารขายแบบแอบแฝง ดว้ยการน าบารากู่เขา้มาเองหรอืเป็นแหล่งส่ง  
มกัจะอยูใ่นพืน้ที่ๆ ทีม่ผีูส้บู หรอืเป็นผูส้บูทีเ่ป็นผูข้ายเอง ตวัอยา่งทีพ่บ คอื มผีูท้ ีเ่ดนิทางไป
ต่างประเทศในแถบประเทศอยีปิตบ่์อยและมผีูฝ้ากซือ้ยาบารากู่บ่อยมาก จนผนัตวัมาเป็นผูค้า้
เองในทีสุ่ด คอื ซือ้ยาชนิดบรรจุถุงเป็นกโิลกลบัมาจากต่างประเทศและน ามาแบ่งขายเองทีบ่า้น 
10 การขายแบบไรแ้หล่งขายชดัเจน เช่น การขายแบบ delivery  การขายผ่านช่องทาง
อนิเตอรเ์นตและทางโทรศพัท ์
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 แหล่งขายและใหบ้รกิาร ทัง้ 10 แหล่งมคีวามคลา้ยคลงึกนั คอื 
 
1 เป็นแหล่งขายทีผ่ดิกฎหมายทุกแหลง่ รวมทัง้การใหบ้รกิารสบูในรา้น 
2 มกีารชกัชวนจงูใจลกูคา้ดว้ยวาจา ถอืเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ 
3 มกีารขายอยา่งเปิดเผยและเสร ีโดยเฉพาะในตลาดนดั ทีม่กีารแสดงวางสนิคา้ใหเ้หน็
อยา่งชดัเจน 
4 มลีกูคา้หลายกลุ่ม คอื กลุ่มอุดมศกึษาและกลุ่มมธัยมศกึษา  
5 ขายพรอ้มสนิคา้ประเภทอื่น หลกัๆคอืสนิคา้เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เน้นการดื่มเป็นหลกั
ประกอบการสบู รวมทัง้มบีรกิารอื่นเสนอลกูคา้ เช่น ดนตร ีการถ่ายทอดฟุตบอลต่างประเทศ  
การบรกิารทางเพศแบบแอบแฝง เป็นตน้ เพื่อท าใหก้ารบรกิารครบวงจรและสรา้งความพงึพอใจ
ใหล้กูคา้ 
6 มกีารปรบัเปลีย่นการขายตลอดเวลาเพื่อหลกีเลีย่งกฎหมาย เช่น ไม่แสดงเบอร์
โทรศพัทใ์นกรณีขายแบบ delivery   หรอื มมีาเฟียคอยคุม้ครองตามแผงขาย   ไม่วางแสดง
สนิคา้ยาบารากู่ในจุดจ าหน่าย แต่เมื่อลกูคา้ส ัง่ถงึจะไปหยบิมาใหจ้ากทีอ่ื่น (ลกัษณะเดยีวกบัการ
ขายแผ่นซดีเีถื่อน คอื ไม่วางสนิคา้ ณ จุดจ าหน่าย เพื่อกนัไม่ใหถู้กต ารวจจบัพรอ้มสนิคา้) 
7 สนิคา้บารากู่ยงัคงเป็นสนิคา้ทีข่ายในราคาสงู ถงึแมจ้ะมสีงครามราคาระหวา่งผูข้ายก็
ตาม แต่ราคาในการใหบ้รกิารจะไม่ต ่ากวา่ 100 บาท และราคาจะปรบัเปลีย่นตามใจผูข้ายที่
สามารถตัง้ราคาไดต้ามความตอ้งการของตลาด หากมผีูส้นใจน้ อยในบางช่วงเวลา เช่น ช่วงทีม่ี
การปราบปราม รา้นกจ็ะมกีารลดราคาเพื่อโปรโมชัน่ในราคา 80-100 บาท  เมื่อกระแสการ
ปราบปรามซาลง มลีกูคา้สนใจมากขึน้ ราคากจ็ะดดีตวักลบัไปที ่ 180-250 บาท หรอืมกีารตัง้
ราคาใหแ้ตกต่างกนัและโฆษณาชวนเชื่อกบัลกูคา้วา่สนิคา้ทีร่าคาสงูคอืสนิคา้คดัพเิศษ คุณภาพ
ด ีซึง่ ณ ปจัจุบนั ยงัไม่มขีอ้พสิจูน์วา่ สนิคา้ยาบารากู่ทีโ่ฆษณาชวนเชื่อวา่เป็นสนิคา้คุณภาพด ี
ไม่อนัตรายนัน้ มคีวามอนัตราย จรงิหรอืไม่ แต่ประเดน็การขายสนิคา้ทีร่าคาสงูทีสุ่ดดว้ยค า
โฆษณาชวนเชื่อวา่เป็นสนิคา้ดมีคีุณภาพไม่อนัตรายเหมอืนสนิคา้ราคาต ่าทีเ่กรดต ่านัน้พบวา่ 
ไดผ้ลกบัผูซ้ ือ้เสมอ 
8 แหล่งขายในกรุงเทพมหานครมคีวามเสรใีนการขายมากกวา่ทีอ่ื่น แหล่งขายทีเ่ชยีงใหม่
นัน้งดจ าหน่ายไปเกอืบทุกแหล่งแลว้ เนื่องจากมกีารปราบปรามอยา่งหนกั แหล่งทีย่งับรกิารอยู่
คอื แหล่งทีปิ่ดมดิชดิ มลีกูคา้เฉพาะกลุ่ม เช่น คลบัเกย ์เป็นตน้ และไม่มกีารวางแสดงเตาอยา่ง
เปิดเผย แต่จะแอบซ่อน ซึง่จงัหวดัอื่นใกลเ้คยีงคอยจบัตาจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นตวัอยา่ง หาก
เชยีงใหม่ปราบปรามสิง่ใด สิง่นัน้ๆกจ็ะหายไปจากจงัหวดัใกลเ้คยีงเช่นกนั ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอื 
ล าปาง 
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9 กลุ่มมุสลมิมคีวามเสีย่งสงู ทัง้ การสบูในชุมชนทีไ่ดร้บัการยอมรบั ความไม่รู ้ความเชื่อ
ผดิ และจากการทีผู่ค้า้ภายนอกทราบวา่กลุ่มมุสลมิสบู จงึมกีารน าเขา้ไปขายใหถ้งึบา้น นบัวา่  
เป็นการสรา้งความเสีย่งใหผู้ส้บูเพิม่ขึน้ คอื สรา้งความสะดวกในการสบู 
10 ผูค้า้พยายามอา้งเรื่องกฎหมายวา่บารากู่ถูกกฎหมาย หรอืเฉพาะทีต่นเองขายถูก
กฎหมาย ซึง่บารากู่ยงัคงผดิกฎหมายในทุกประเดน็การขาย 
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 บทท่ี 6 
  อภิปรายและสรปุผล 

 
 ในบทที ่ 6 นี้ จะแบ่ง การอภปิรายและสรุปผลไวเ้ป็น 6 ประเดน็ เพื่อตอบวตัถุประสงค์
ของการศกึษา 4 ขอ้ คอื 1) ศกึษาปญัหายาสบูบารากู่ในกลุ่มผูบ้รโิภควยัรุ่น 2) ศกึษาส่วน
ประสมทางการตลาดของสนิคา้ยาสบู 3) ศกึษากลยทุธก์ารสื่อสารของผูจ้ าหน่ายและวธิกีารสรา้ง
ความเชื่อ และ 4) ทบทวนนโยบายและกฎหมายวา่มผีลอยา่งไรต่อการควบคุมบารากู่  ในการ
ตอบวตัถุประสงคด์งักล่าว จงึไดแ้บ่งประเดน็ในการอภปิรายและสรุปผลไว ้ดงันี ้
 
ประเดน็ในการอภิปรายและสรปุผล 
 

ประเดน็ในการอภปิรายและสรุปผล ม ี6 ประเดน็ ดงันี้ 
 
1 อภปิรายพฤตกิรรมการบรโิภค ความเชื่อและอื่นๆทีส่นบัสนุนการบรโิภค การ

ใหค้วามหมายต่อบารากู่ ทศันคต ิทัง้ในกลุ่มทีส่บู และกลุ่มทีไ่ม่สบู วเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อการ
สบูและการไม่สบู เพื่อตอบปญัหาความนิยมบรโิภคบารากู่ในกลุ่มผูส้บู 

 
2 อภปิรายการเปลีย่นแปลงของบารากู่ เพื่อตอบปญัหาการแพร่กระจายของบารา

กู่และเพื่อเฝ้าระวงัแนวโน้มการกระจายตวัในอนาคต 
 

3  อภปิรายส่วนประสมทางการตลาด (4P) ของบารากู่ท ัง้ในดา้นตวัผลติภณัฑก์าร
เป็นยาสบูรปูแบบใหม่ (product) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) ช่องทางและรปูแบบการ
ใหบ้รกิาร ราคา (price) และการสง่เสรมิการขาย (promotion) 

 
4  อภปิรายวธิกีารโฆษณาชวนเชื่อและการสื่อสารทีม่ผีลต่อการจงูใจผูส้บูและ

สนบัสนุนพฤตกิรรมกลุ่ม 
 
5 อภปิรายนโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ช่องวา่งทางกฎหมาย การเลีย่ง

กฎหมายและฝา่ฝืนของกลุ่มผูจ้ าหน่าย 
 
6 สรุปตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการสบู 
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ประเดน็ท่ี1 อภิปรายพฤติกรรมการบริโภค  
 
1.1 พฤติกรรมการบริโภค 
 
 พบวา่ พฤตกิรรม การบรโิภคบารากู่เป็นการบรโิภคผลติภณัฑย์าสบูแบบ multiple 
tobacco product consumption เนื่องจากผูส้บูบารากู่เป็นผูส้บูบุหรีอ่ยูก่่อนแลว้ และไม่ไดเ้ลกิ
สบูบุหรีแ่ต่อยา่งใดเพื่อมาสบูบารากู่ทดแทนบุหรี ่แต่มพีฤตกิรรมสบูผลติภณัฑย์าสบูทุกประเภท
ซ ้าซอ้นกนั คอื สบูทัง้บุหรี ่และสบูทัง้บารากู่ รวมไปถงึการสบูผลติภณัฑป์ระเภทอื่นทีต่อ้งอาศยั
การสบู กค็อื กญัชา และ แคบเบจ หรอืกญัชาปน่ทีใ่ชผ้สมลงไปในบารากู ่  สอดคลอ้งกบัขอ้
คน้พบของ Eissenberg, Ward, Smith-Simone and Maziak (2008) ทีศ่กึษาปจัจยัเกีย่วขอ้ง
กบัการสบูบารากู่ในกลุ่มนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาในสหรฐัอเมรกิาจ านวน 744 ราย อาย ุ18-20 
ปี พบวา่ การเริม่ทดลองสบูนัน้อยูท่ ีก่ลุ่มวยัเรยีนอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เป็นเพศชายมากกวา่เพศ
หญงิ และเป็นผูท้ ีใ่ชผ้ลติภณัฑย์าสบูมากกวา่หนึ่งชนิด 
 
 อยา่งไรกต็าม พบวา่ พฤตกิรรม multiple tobacco product consumption นี้ ผูส้บูมี
เหตุผลในการรองรบัพฤตกิรรมการสบูผลติภณัฑย์าสบูแต่ละประเภท กล่าวคอื การสบูบุหรีน่ัน้
เป็นสิง่ปกตสิ าหรบัชวีติประจ าวนัทีเ่ลกิไม่ได ้ผูส้บูยอมรบัวา่ การสู บบุหรีน่ัน้เป็นพฤตกิรรมเสพ
ตดิของตนเอง ส่วนการสบูบารากู่นัน้เป็นการคลายเครยีด ผ่อนคลาย เป็นอโรมาเธราปีเนื่องจาก
กลิน่หอม เพื่อการสงัสรรคส์นทนาในกลุ่มเพื่อนฝงู เพื่อความแปลกใหม่ และเพื่อเสรมิกจิกรรม
ในวงสุรา การสบูบุหรีน่ัน้ไม่ขึน้กบัเวลาและกาลเทศะ จะสบูเมื่อใ ดกไ็ดเ้พราะพกสะดวกตดิตวัได ้
กรรมวธิกีารสบูกง็่าย  ส่วนการสบูบารากู่นัน้ตอ้งมเีวลาและกาลเทศะ เนื่องจาก บารากู่ตอ้งมี
กรรมวธิแีละอุปกรณ์ในการสบูทีพ่กพายากและไม่สามารถหยบิมาสบูไดใ้นทุกที ่การสบูบารากู่
จงึมคีวาม “พเิศษ” กวา่บุหรี ่ตรงทีผู่ส้บูตอ้งสรรหาเวลาและกาลเทศะเพื่อการสบู ซึง่พบวา่ เวลา
และกาลเทศะทีน่ิยมสบูบารากู่คอื ช่วงเยน็- กลางคนื ทีม่กีลุ่มเพื่อนมารวมตวักนัเพื่อสงัสรรค์
ร่วมกนั  
 

พฤตกิรรมการแสวงหาเวลาและกาลเทศะในการสบูบารากู่ของกลุ่มผูส้บูไทยนัน้ 
สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ Asfar, Ward, Eissenberg and Maziak (2005) ทีท่ าการศกึษากลุ่ม
นกัศกึษาอุดมศกึษาจ านวน 587 รายในประเทศซเีรยี โดยเปรยีบเทยีบแบบแผนพฤตกิรรมการ
สบู ความเชื่อและทศันคต ิพบวา่ มพีฤตกิรรมสบูเป็นช่วงๆตามโอกาสมากกวา่การสบูรายวนั 
และสอดคลอ้งกบั Maziak, Eissenberg and Ward (2005)  ทีพ่บวา่ ผูส้บูบารากู่วยันกัศกึษา มี
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มแีบบแผนการสบู (smoking pattern) ดงันี้ 1) การสบูเพื่อสงัสรรคใ์นวงสงัคม 2) การสบูในกลุ่ม
เพื่อนฝงู ซึง่ในแบบแผนนี้ การสบูจะเป็นการสบูร่วมกนั 3) การสบูในสถานบรกิาร เช่น บารากู่
คาเฟ ่บารากู่บาร ์และ 4) การสบูส่วนตวั แบบแผนการสบูในกลุ่มวยัรุ่นนัน้แต กต่างในเรื่อง
สถานทีส่บู สาเหตุและโอกาสทีส่บู วนัและเวลาทีส่บู โดยพบวา่ ความเครยีดอนัมสี่วนเกีย่วขอ้ง
กบัการศกึษาและความเครยีดทางจติใจ เช่น การสอบ เป็นเหตุผลในการสบูบารากู่ และกลุ่ม
วยัรุ่นมแีบบแผนการสบูแบบสบัเปลีย่น (switching) คอื สบูทัง้บุหรีแ่ละบารากู่ ใน ดา้นเหตุผล
เรื่องความเครยีดทางจติใจและการศกึษานัน้ ไม่พบเหตุผลนี้ในกลุ่มผูส้บูวยัรุ่นไทย  
 

ในกลุ่มผูส้บูหญงินัน้ พบวา่ มพีฤตกิรรมทัง้สบูบุหรีแ่ละสบูบารากู่ และมกีลุ่มทีส่บูเฉพาะ
บารากู่แต่เพยีงอยา่งเดยีว โดยมเีหตุผลรองรบัการสบูบารากู่อยา่งเดยีวโดยไม่สบูบุหรี่  คอื 
ภาพลกัษณ์ของหญงิสบูบุหรี ่กลุ่มหญงิวยัรุ่นสบูบารากู่เชื่อวา่ ภาพลกัษณ์ของหญงิสบูบุหรีน่ัน้
เป็นภาพลกัษณ์ทีแ่ย ่เป็นดา้นลบ เป็นภาพของหญงิกรา้นโลก ก๋ากัน่ มภีาพเป็นหญงิอาชพีขาย
บรกิารทางเพศไป และสงัคมดถููกหญงิสบูบุหรี ่ หญงิวยัรุ่นกลุ่มนี้จงึหนัมาสบูบารา กู่โดยมี
เหตุผลรองรบัวา่ บารากู่ไม่ใช่บุหรี ่บารากู่เป็นสนิคา้ส าหรบัผูห้ญงิเพราะมรีสผลไมแ้ละมกีลิน่
หอมผลไมร้วมทัง้มบีรรจุภณัฑส์สีนัสวยงาม แตกต่างจากบรรจุภณัฑบุ์หรีท่ ีด่นู่ากลวัและไม่
สวยงาม เตาสบูบารากู่เป็นสนิคา้ประเภทสวยงามเพราะมกีารตกแต่งใหส้วย  การสบูบารากู่เป็น
วฒันธรรมอนิเดยีและตะวนัออกกลางทีม่มีานานแลว้  บารากู่เป็นอโรมาเพราะใหก้ลิน่หอม บารา
กู่สบูแลว้ไม่เมาไม่เสพตดิ บารากู่สบูแลว้ไม่มกีลิน่เหมน็ตดิตวัเหมอืนบุหรี ่บารากู่สบูแลว้ปากไม่
ด าเหมอืนการสบูบุหรี ่และเนื่องจากมทีศันคตวิา่ บารากู่ไม่ใช่บุหรี ่ดงันั ้ น ภาพลกัษณ์ของหญงิ
สบูบารากู่จงึแตกต่างจากภาพลกัษณ์หญงิสบูบุหรี ่คอื เป็นภาพของหญงิโกเ้ก๋ ทนัสมยั น า
แฟชัน่ มเีสน่ห์  สงัคมไม่ดถููกหญงิสบูบารากู่   สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของ Maziak, Ward, 
Soweid and Eissenberg (2004) ทีพ่บวา่การแพร่หลายของบารากู่ในกลุ่มผูห้ญงิเกดิจากความ
เชื่อแต่ดัง้เดมิทีผ่กูบารากู่อยูก่บัวฒันธรรมอาหรบัและการใชบ้ารากู่เพื่อรบัรองแขกเหรื่อในวง
สงัคม ซึง่ความเชื่อนี้ เปิดโอกาสใหผู้ห้ญงิ เดก็และวั ยรุ่นเขา้มาทดลองบารากู่ไดโ้ดยง่ายและ
ก่อใหเ้กดิความเคยชนิและการเสพตดิในการบรโิภคบารากู่ไป ซึง่ Maziak et al เสนอวา่มี
ทศันคตหิรอืความเชื่อลวงทีส่ าคญัทีก่่อใหเ้กดิการสบูไดม้ากทีสุ่ดในกลุ่มวยัรุ่นหญงิและเยาวชน
คอื ความเชื่อทีว่า่บารากู่ไม่เสพตดิ และ บารา กู่ไม่ใชบุ่หรี ่ ในปีค.ศ. 2005 Maziak, Ward, 
Sowied and Eissenberg (2005) ไดท้ าการศกึษาต่อและพบวา่ บารากู่แพร่ระบาดอยา่งรวดเรว็ 
และการระบาดนัน้ เป็นการระบาดในกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มผูห้ญงิเนื่องมาจากความเชื่อดงักล่าว 
เหตุผลทีว่า่ ผูห้ญงิสบูบารากู่เพราะคดิวา่บารากู่ไม่ใช่บุหรีแ่ละไม่สรา้งภาพลบ ในสงัคมนัน้ 
สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ Asfar, Ward, Eissenberg and Maziak (2005) ทีพ่บวา่ ผูห้ญงินกั
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สบูบารากู่มจี านวนรอ้ยละ 5 เพิม่ขึน้ในกลุ่มผูส้บูใหม่ เนื่องจากผูห้ญงิไม่สบูบุหรีแ่ละไม่ตอ้งการ
มภีาพลกัษณ์ทีเ่ป็นลบเหมอืนการสบูบุหรี ่ 

 
1.2 ความเช่ือท่ีสนับสนุนการบริโภค 
 
 พบวา่ มคีวามเชื่อลวง หรอืมายาคต ิ (myth) ทีม่าพรอ้มกบับารากู่และกลายเป็นปจัจยั
อวดอา้งสรรพคุณของบารากู่มาตัง้แต่เริม่การระบาดของบารากู่ไปสู่ผบับารแ์ละรา้นสุราใน
ประเทศไทย ความเชื่อลวงดงักล่าว ไดร้วบรวมไว ้17 ประการ มดีงันี ้
 

1. บารากู่เป็นผลไม ้ท ามาจากผลไมแ้ทห้รอืเปลอืกผลไม้  เพราะยงัสามารถมองเหน็เป็น
ชิน้ส่วนไดใ้นตวัยา รวมทัง้หน้าก ล่องมรีปูผลไมใ้หเ้ลอืกและจะมกีลิน่และรสชาตติาม
ผลไมน้ัน้ๆทีเ่ลอืก ต่างจากบุหรีท่ ีทุ่กคนทราบดวีา่ไม่ไดท้ ามาจากผลไมแ้ต่อยา่งใด 

 
2. บารากู่เป็นสมุนไพร เพราะมสี่วนผสมจากพชื จากสมุนไพรของต่างชาติ  ชาวอาหรบั

หรอือนิเดยีสบูในฐานะสมุนไพร 
 
3. บารากู่ท ามาจากผลไม ้เพราะใหก้ลิ่ นรสของผลไมต้ามทีผู่ส้บูรูส้กึไดแ้ละรบัรสชาตไิด ้

ในขณะทีบุ่หรีไ่ม่ใหก้ลิน่รสอนัใด ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อทีผู่ส้บูเชื่อมากทีสุ่ด เนื่องจาก
มแีรงสนบัสนุนจากลกัษณะเฉพาะตวัของบารากู่เอง กล่าวคอื ตวัเนื้อยาบารากู่มี
ลกัษณะชวนเชื่อไดว้า่ท ามาจากผลไม ้เนื่องจาก ตัวเนื้อยามลีกัษณะแตกต่างจากเนื้อยา
เสน้ในบุหรีอ่ยา่งสิน้เชงิ ตวัเนื้อยาบารากู่มลีกัษณะเป็นเสน้ๆหรอืเป็นชิน้ส่วนเลก็ๆ 
คลา้ยเนื้อผลไมส้บัเป็นเสน้ๆหรอืเป็นชิน้ๆ มคีวามเปียกเหนียวชุ่มฉ ่าเหมอืนชุบน ้าเชื่อม
หรอืผสมน ้าตาล มกีลิน่หอมหวานจากตวัเนื้อยาถงึแมจ้ะยงัไม่ได้จุดเผาตวัยากต็าม  มสีี
คลา้ยสเีปลอืกผลไม ้เช่น เปลอืกแอปเปิล เปลอืกองุ่น คอืตวัเนื้อยามสีแีดง หรอืสมี่วง 
หรอืสนี ้าตาลปนแดง ลกัษณะเช่นนี้ ลวงใหผู้ส้บูเขา้ใจไดใ้นเชงิประจกัษ์วา่ ตวัยาบารากู่
ท ามาจากเนื้อหรอืเปลอืกผลไมส้บั น าไปท าใหแ้หง้และผสมสมุนไพรหรอืน ้าตาล ซึง่ต่าง
จากเนื้อยาเสน้ในบุหรี ่ทีไ่ม่มคีวามคลา้ยคลงึกบัเนื้อผลไมแ้ต่อยา่งใด ไม่ไดใ้หก้ลิน่หอม
หวานเหมอืนผลไมชุ้บน ้าเชื่อมเหมอืนบารากู่ และไม่มสีคีลา้ยเปลอืกผลไมเ้หมอืนเนื้อยา
บารากู่ ผูส้บูทีผ่สมยาเอง เมื่อแกะตวัยาออกมาดแูลว้กจ็ะพบลกัษณะชวนเชื่อเช่นนี้ที่
คลา้ยคลงึผลไม ้ซึง่สนบัสนุนและตอกย า้ความเชื่อเดมิๆทีเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาให้
กลายเป็นความเชื่อเชงิประจกัษ์ทีต่นเองเหน็เอง 
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4. บารากู่เป็นวฒันธรรมอนิเดยีและตะวนัออกกลางทีเ่ก่าแก่ จงึไม่ใช่สิง่อนัตรายหรอืผดิ

กฎหมาย รวมทัง้ไม่อนัตราย เพราะถ้าอนัตรายจรงิ พวกอนิเดยีหรอือา หรบัคงไม่สบูมา
นานจนเป็นวฒันธรรม 

 
5. บารากู่ไม่ใช่บุหรี ่จงึไม่เสพตดิเหมอืนบุหรีแ่ละไม่มโีทษเหมอืนบุหรี ่
 
6. บารากู่ไม่มนีิโคตนิเพราะท ามาจากผลไม ้
 
7. บารากู่มกีลิน่รสหอมหวานชวนสบู ไดก้ลิน่เป็นผลไมแ้ต่ละประเภทไดแ้ละสามารถรูส้กึ

ถงึรสชาตหิวานไดใ้นปาก เป็นอโรมาเธราปีหรอืสุวคนธบ าบดั (aromatherapy) 
ประเภทหนึ่ง ในขณะทีบุ่หรีไ่ม่ใช่อโรมาและไม่ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมในฐานะอโรมา 

 
8. บารากู่ดกีวา่บุหรี ่ถ้าคดิจะสบู สบูบารากู่ดกีวา่  ไม่ก่อโรคเหมอืนบุหรีท่ ีทุ่กคนทราบดวีา่

ก่อโรคมากมาย ความเชื่อนี้เกดิจากการไม่มขีอ้มลูขา่วสารดา้นลบเกีย่วกบับารากู่มา
ก่อน ในขณะทีข่อ้มลูดา้นพษิภยับุหรีม่มีานานมากและผูส้บูรบัรูก้นัมานานแลว้ แต่เมื่อ
ไม่มขีอ้มลูดา้นลบเกีย่วกบับารากู่ ท าใหผู้ส้บูเขา้ใจผดิวา่ บารากู่ไม่มโีทษ จงึไม่มขีอ้มลู
ดา้นลบออกมา 

 
9. บารากู่ลา้งพษิได ้เป็นการดทีอกซ ์ฟอกปอด ท าใหโ้ล่งจมกู สมองแล่น 
 
10. บารากู่สบูแลว้ผอมได ้เพราะท าใหไ้ม่หวิอาหาร 
 
11. ถงึแมบ้ารากู่อาจมพีษิ แต่น ้าในหมอ้สบูจะช่วยกรองพษิไวไ้ด้  ความเชื่อเช่นนี้เป็นความ

เชื่อเชงิประจกัษ์อกีเช่นกนั คลา้ยความเชื่อทีว่า่ บารากู่ท ามาจากผลไม ้เนื่องจาก การที่
เวลาสบู ตอ้งสบูผ่านน ้า ควนับารากู่จะลงไปที่หมอ้น ้าก่อน และหากยงัไม่สบู ควนัจะถูก
กกัไวใ้นหมอ้น ้า ซึง่การสบูผ่านน ้า จะท าใหผู้ส้บูรูส้กึเยน็ในล าคอ รูส้กึวา่ควนันัน้เบาบาง  
เบาจมกู ควนัไม่ทบึหนกัเหมอืนควนับุหรี ่ไม่ระคายคอเท่าควนับุหรี่  กลิน่จะเจอืจางลง 
ยิง่หากผูส้บูผสมน ้าแขง็ในหมอ้สบู การสบูควนัจะยิ่ งเกดิความรูส้กึเยน็ซ่าในล าคอ เยน็
ในจมกูและปากมากยิง่ขึน้  ความรูส้กึเยน็ ซ่า ในระบบทางเดนิหายใจ และการไม่
ระคายคอ ควนัไม่ทบึหนกันัน้ ท าใหผู้ส้บูเขา้ใจวา่ น ้าในหมอ้สบูช่วยกรองหรอืซบั



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรรีชั ลาภใหญ่                                            บทที่ 6                                                                         442 
 
 

442 

สารพษิ ถ้าหากมอีอกไปไดก้่อน ผลทีไ่ดค้อืการสบูทีค่วนัเบาบาง ไม่ระคายหรอืเจบ็ คอ
แบบสบูบุหรี ่ทีไ่ม่มนี ้าช่วยกรอง 

 
12. บารากู่มจี าหน่ายทัว่ไป หาซือ้ไดต้ามตลาดนดัอยา่งเปิดเผย ดงันัน้ บารากู่ไม่ใช่สิง่ผดิ

กฎหมายหรอืสารเสพตดิ 
 
13. บารากู่สบูแลว้ไม่ตดิ เลกิไดไ้ม่มอีาการลงแดง ต่างจากบุหรีท่ ีส่บูแลว้ตดิทนัท ี
 
14. บารากู่สบูแลว้ผ่อนคลาย คลายเครยีดได ้สรา้งบรรยากาศไดแ้บบ “ชลิๆ” (chill)  และมี

ไวเ้พื่อสงัสรรคส์นทนาในกลุ่มเพื่อนฝงู ความเชื่อนี้มแีรงสนบัสนุนจากความเชื่อเรื่อง
วฒันธรรมการสบูของชาวอาหรบัและอนิเดยี ทีก่ลุ่มผูส้บูชาวไทยเชื่อวา่ ชาวอาหรบัหรอื
ชาวอนิเดยีสบูบารากู่เพื่อผ่อนคลายและเพื่อสงัสรรคก์นัในวงสนทนา 

 
15. บารากู่มคีวนัเบา ไม่เจบ็คอระคายคอ สบูง่าย ไม่เหมอืนบุหรี ่
 
16. บารากู่ไม่ใช่บุหรี ่ไม่ใช่สารเสพตดิ 
 
17. บารากู่เหมาะกบัเพศหญงิ เพราะไม่ใช่บุหรี ่เพราะเป็นผลไม ้มคีวามหอมหวาน ราคา
แพงกวา่บุหรี ่ภาพลกัษณ์ดกีวา่บุหรี ่

 
ความเชื่อลวง 17 ประการในกลุ่มผูส้บูวยัรุน่ไทยนัน้ สอดคลอ้งกบัความเชื่อลวงที่  

Center for Substance Abuse Research (2008) ไดส้รุปวา่มคีวามเชื่อทีผ่ดิเกีย่วกบับารากู่ 5 
ประการ ดงันี้ 
 

1 ถงึบารากู่จะไม่ระคายคอ กย็งัมโีทษ : เมื่อสบูบารากู่แลว้ ผูส้บูจะรูส้กึวา่บารากู่
ไม่ระคายคอเหมอืนการสบูบุหรี ่ไม่ไ ดห้มายความวา่ บารากู่จะไม่มพีษิภยั ถงึแมบ้ารากู่จะไม่
ระคายคอเท่าบุหรี ่แต่บารากู่กม็นีิโคตนิ สารทารแ์ละคารบ์อนมอนอกไซดเ์หมอืนบุหรี ่ความไม่
ระคายคอกลบัใหโ้ทษมากกวา่ เนื่องจากท าใหผู้ส้บูสบูไดม้ากกวา่และลกึกวา่ ซึง่ท าใหไ้ดร้บั
สารพษิมากขึน้ 
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2 น ้าในหมอ้บารากู่ไม่ช่วยลา้งพษิ: น ้าในหมอ้บารากู่ไม่ช่วยดดูซบัสารพษิในบา
รากู่ตามทีม่ผีูเ้ชื่อเช่นนัน้ โดยเฉพาะสารโลหะหนกั น ้าสามารถดดูซบันิโคตนิในบารากู่ไดไ้ม่ถงึ
รอ้ยละ 5 เท่านัน้ 
 

3 บารากู่มสีารทาร ์ถงึแมก้ารโฆษณาจะระบุวา่ ไม่มสีารทาร ์กต็าม ในใบยาสบู
นัน้ไม่มสีารทาร ์แต่การเผาไหมห้รอืการใหค้วามรอ้นแก่ยาสบูนัน้จะก่อสารทาร ์
 

4 บารากู่มนีิโคตนิเช่นเดยีวกนัและในระดบัใกลเ้คยีงบุหรี ่ผูส้บูหลายรายเชื่อวา่ 
สบูบารากู่แลว้ปลอดภยักวา่บุหรี ่เนื่องจากเชื่อวา่บารากู่มนีิโคตนิน้อยกวา่ แต่ความเป็นจรงิคอื 
การสบูบารากู่ทุกวนันัน้ผูส้บูจะไดร้บันิโคตนิในระดบัทีเ่ท่ากบัการสบูบุหรี ่ 10 มวน ส่วนการสบู
บารากู่แบบครัง้คราวนัน้จะไดร้บันิโคตนิเท่ากบัการสบูบุหรี ่2 มวน 
 

5 บารากู่เป็นสารเสพตดิ ผูส้บูหลายรายเชื่อวา่ บารากู่ไม่เสพตดิ แต่บารากู่เป็น
ผลติภณัฑย์าสบูทีก่่อใหเ้กดิการเสพตดิได ้การเปลีย่นแปลงพฤ ตกิรรมในตวัผูส้บูสามารถชีว้ดั
การเสพตดิได ้คอื เปลีย่นการสบูจากการสบูกบัเพื่อนเป็นการสบูส่วนตวั สบูร่วมกบัผูอ้ื่นน้อยลง 
มกีารปรบัพฤตกิรรมตนเองใหเ้อือ้ต่อการสบูบารากู่มากขึน้ 
 

จากความเชื่อลวง 17 ประการนี้ มขีอ้เทจ็จรงิและขอ้คน้พบจากงานวจิยัคา้นความเชื่อ
ลวงดงักล่าว ดงันี้ 
 
 ความเช่ือลวง: บารากู่ไม่มีนิโคติน ดงันัน้ไม่เสพติดเหมือนบหุรี่ ไม่ก่อโทษ

เหมือนบหุรี่เพราะไม่ใช่บหุรี่ 
ขอ้เทจ็จรงิจากการศกึษา: Maziak, Ward, Soweid and Eissenberg (2004) ระบุวา่ ยาสบูบารา
กู่ปลดปล่อยสารพษิมากกวา่หนึ่งรอ้ยชนิด โดยมคีารบ์อนมอนอก ไซดแ์ละนิโคตนิเป็นตวัส าคญั 
รวมทัง้สารก่อมะเรง็อยา่งไนโตรซามนีในยาสบู ดงันัน้ การสบูบารากู่ ก่อใหโ้รคทีส่ าคญัสาม
ประการ คอื โรคมะเรง็ โรคหวัใจและหลอดเลอืด และการเสพตดิ  Tamim,Yunis, Chemaitelly, 
Alemah and Nassar (2007) ระบุวา่ ใบยาสบูทีใ่ชใ้นแผ่นยาบาระกู่คอื  พชืยาสบูจากตระกลู 
Nicotianatabacum ซึง่มนีิโคตนิรอ้ยละ 2-4 และโปรตนีไนโตรเจนรอ้ยละ 1.5-2 สิง่ทีเ่ป็น
อนัตรายทีสุ่ดอยา่งหนึ่งของบารากู่คอื ระดบัคารบ์อกซีฮ่โีมโกลบนิ ซึง่เกดิจากการจบัตวัระหวา่ง
ฮโีมโกลบนิและคารบ์อนมอนอกไซด ์ซึง่เกดิระหวา่งการสบู การไดร้บัคาร์ บอนมอนอกไซดน์ัน้
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จะก่อความเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืด โรค ระบบทางเดนิหายใจเรือ้รงั และบารา กู่
นัน้มพีษิภยัเทยีบเท่าบุหรี ่คอื มนีิโคตนิ มสีารโลหะหนกั สารทาร ์และสารก่อมะเรง็ 
 
 ความเช่ือลวง: บารากู่เป็นผลไม้ สมนุไพร ท ามาจากผลไม้แท้ 

ขอ้เทจ็จรงิจากการศกึษา: บารากู่มสี่วนผสมส าคญัคอื ใบยาสบู มสีารจ าพวกนิโคตนิ (nicotine) 
และทาร ์ (tar) อยูเ่ป็นจ านวนมากเช่นเดยีวกบับุหรี ่ เนื่องจากบารากู่มสี่วนผสมของยาสบู ผูส้บู
สามารถเสพตดินิโคตนิในบารากู่ได ้ตวัยาในบารากู่จะมรีะดบันิโคตนิอยูท่ ีร่อ้ยละ 2-4 ส่วนบุหรี่
จะมรีะดบันโิคตนิอยูท่ ีร่อ้ยละ 1-3 (Waterpipe Tobacco Smoking, 2005)   
 
 ความเช่ือลวง: บารากู่ไม่มีโทษต่อร่างกาย 

ขอ้เทจ็จรงิจากการศกึษา: สารพษิในบารากู่ส่วนหนึ่งนัน้เป็นสารทีอ่ยูใ่นบุหรีเ่ช่นกนั   เนื่องจาก
มอีงคป์ระกอบหลกัเดยีวกนัคอื ใบยาสบู และไม่มผีลติภณัฑย์าสบูใดที่ ปราศจากพษิหรอืไม่มี
อนัตราย (Waterpipe Tobacco Smoking, 2005) Khater, Abd El-Azis, Al-Sewaiden and 
Chaouachi (2008) พบวา่ ในยาสบูบารากู่นัน้ปลดปล่อยสารพษิกมัมนัตรงัส ี(radiotoxic) 
 
 ความเช่ือลวง: น ้าในหม้อบารากู่ล้างพิษได้ 

ขอ้เทจ็จรงิจากการศกึษา: แต่ถงึจะมนี ้ากต็าม น ้ากม็ไิดล้า้งพษิหรอืละลายสารพษิจากยาสบูไป
ทัง้หมดเหมอืนทีผู่ส้บูเชื่อกนั (Waterpipe Tobacco Smoking, 2005) 
 
 ความเช่ือลวง: บารากู่ไม่ใช่บหุรี่ 

ขอ้เทจ็จรงิจากการศกึษา: Sajid, Akhter and Malik (1993) พบวา่ สารคารบ์อนมอนอกไซดใ์น
บาระกู่นัน้มปีรมิาณเท่ากบัในบุหรี ่ดงันัน้ ความรา้ ยแรงและผลกระทบทีม่ต่ีอผูส้บูบารากู่จงึ
เหมอืนกบัผูส้บูบุหรี ่ Hoffman and Hoffman (1997) กใ็หข้อ้สรุปเช่นกนัวา่ บารา กู่มนีิโคตนิ 
และ Sajid, Akhter and Malik (1993) ศกึษาพบวา่ นอกจากนิโคตนิแลว้ ในบารา กู่มี
คารบ์อนมอนอกไซดใ์นปรมิาณสงู และมอีนัตรายเทยีบเท่าการสบูบุหรี ่Neergard, Singh, Job 
and Montgomery (2007) สรุปวา่ การสบูบารากู่จะไดร้บันิโคตนิเท่ากบัการสบูบุหรี ่10 มวน 
 
 ความเช่ือลวง: บารากู่มีควนัอ่อนเบาบาง สบูง่าย ไม่ระคายคอเหมือนบหุรี่ 

ขอ้เทจ็จรงิจากการศกึษา: Gieringer (1996) ทดสอบพบวา่ การทีค่วนับารากู่นัน้มรีสอ่อนกวา่
บุหรี ่กลบัท าใหผู้ส้บูสบูไดเ้พลดิเพลนิกวา่ และท าใหส้บูยาวนานกวา่สบูบุหรีเ่พราะความ
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เพลดิเพลนิและไม่ระคายคอเหมอืนการสบูบุหรี ่โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้บูมอืใหม่ การทีส่บูไดน้าน
กวา่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ส้บูไดร้บัสารทารม์ากขึน้จากการสบู 
 
 สรุปวา่ ความเชื่อลวงทัง้ 17 ประการถูกสรา้งขึน้พรอ้มกบัการระบาดของการคา้บารากู่ 
เพื่อสรา้งกระแสความสนใจและป ัน่ราคาของบารากู่ในช่วงแรก และกลายเป็นความเชื่อลวงที่
กระจายในกลุ่มผูส้บูดว้ยการพดูปากต่อปากกนัในกลุ่มผูส้บูและใชเ้ป็นเหตุผลรองรบัการสบูของ
ตนเองมากกวา่ 
 

1.3 การให้ความหมาย/ทศันคติต่อบารากู่ 
 
 จากการศกึษา พบวา่ กลุ่มผูส้บูมกีารใหค้วามหมายและทศันคตต่ิอบารากู่ในทางบวก 
และกลุ่มผูส้บูต่างเพศ ต่างศาสนา มกีารใหค้วามหมายและทศันคตทิีต่่างกนั ดงันี ้
 
กลุ่มผู้สบูเพศชาย 
 
 จากการศกึษา พบวา่ กลุ่มผูส้บูเพศ ชายใหค้วามหมายกบับารากู่ในทางบวกในดา้นการ
เป็นผลติภณัฑย์าสบูเพื่อสนัทนาการ ต่างจากบุหรี่  และเพื่อเสรมิการดื่มสุรา คอื สุราเป็นหลกั 
บารากู่เป็นรอง เนื่องจาก กลุ่มผูส้บูเพศชายใชบ้ารากู่อยา่งมวีาระและโอกาส คอื ใชส้บูเมื่อ
รวมกลุ่มกบักลุ่มเพื่อน ใชส้บูเมื่อไปดื่ มกบักลุ่มเพื่อนทีร่า้นสุรา หรอืใชส้บูเมื่ออยูก่บักลุ่มเพื่อน
และตอ้งการสงัสรรคส์นทนากนัในกลุ่มแบบใชเ้วลาอยูด่ว้ยกนัระยะยาว ซึง่การสบูบารากู่ร่วมกบั
การดื่มสุรานัน้พบวา่ เป็นการเสรมิความสนุกในการดื่ม การสบูเป็นกจิกรรมเสรมิระหวา่งการดื่ม 
เสรมิรสชาตขิองสุรา และ เพื่อใหม้กีจิกรรมเพิม่เตมินอกเหนือจากการดื่มอยา่งเดยีว การใชบ้ารา
กู่เพื่อสนัทนาการนัน้สอดคลอ้งกบั Smith-Simone, Maziak, Ward and Eissenberg (2008) ที่
ศกึษาความเชื่อและพฤตกิรรมผูส้บูจ านวน 200 ราย ในสหรฐั พบวา่ การสบูบารา กู่ส่วนใหญ่จะ
เกดิการสบูในช่วงวนัหยดุ วนัเสาร-์อาทติย ์เพื่อเป็นการผ่อนคลายและสงัสรรคว์นัหยดุ 
 
กลุ่มผู้สบูเพศหญิง 
 
 จากการศกึษา พบวา่ กลุ่มผูส้บูเพศหญงิใหค้วามหมายกบับารากู่ในดา้นบวกในดา้น
การเป็นผลติภณัฑย์าสบูทีเ่หมาะสมกบัเพศหญงิมากกวา่เป็นผลติภณัฑส์ าหรบัเพศชาย รวมทัง้
ใหค้วามหมายดา้นบวกในดา้นการเป็นผลติภณัฑส์่งเสรมิภาพลกัษณ์ของหญงิผูส้บูวา่น าสมยั 
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กา้วทนัแฟชัน่ เก๋ไก๋ มเีสน่หท์างเพศ สบูแลว้ผอมได ้กลิน่หอมแบบผูห้ญงิ ไม่ใช่บุหรีท่ ีส่รา้ง
ภาพลกัษณ์ดา้นลบ เนื่องจาก เพศหญงิมพีฤตกิรรมสบูบารากู่อยา่งเดยีว และไม่สบูบุหรีเ่พื่อ
หลกีเลีย่งภาพลกัษณ์ดา้นลบทีส่งัคมโจมตหีญงิสบูบุหรี ่ บารากู่จงึกลายเป็นผลติภณัฑย์าสบู
ทางเลอืกส าหรบักลุ่มหญงิวยัรุ่น 
 
กลุ่มผู้สบูท่ีเป็นมสุลิม 
 
 จากการศกึษา พบวา่ กลุ่มผูส้บูมุสลมิเพศชายใหค้วามหมายกบับารากู่ในเชงิบวกใน
ดา้นการเป็นวฒันธรรมกลุ่มศาสนาและวฒันธรรมชุมชน โดยมทีศันคตวิา่ บารากู่ เป็นสิง่ทีม่มีาคู่
กนักบัชุมชนมุสลมิในประเทศไทยมาชา้นาน รวมทัง้บารากู่มรีากเหงา้จากวฒันธรรมมุสลมิใน
ต่างประเทศ ซึง่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมมุสลมิในประเทศไทย รวมทัง้จากการเหน็ผูใ้หญ่ใน
ชุมชนมุสลมิของตนเองสบูบารากู่มาตลอด ตัง้วงสบูอยา่งเปิดเผย ซึง่ส่งเสรมิความหมาย เชงิ
บวกต่อบารากู่เป็นอยา่งมากวา่เป็นประเพณีนิยมของชุมชน ปจัจยัเรื่องสิง่แวดลอ้มตาม
วฒันธรรมนัน้สอดคลอ้งกบั Weglicki, Templin, Hammad, Jamil and Kulwicki (2006) ที่
ท าการศกึษาวยัรุ่นเชือ้ชาตอิาหรบัทีอ่าศยัอยูใ่นสหรฐัอเมรกิาและมสีิง่แวดลอ้มตามเชือ้ชาติ
อาหรบัของตนเองและยงัรบัวฒันธรรมตะวนัออกกลาง พบวา่ รอ้ยละ  40 ของกลุ่มวยัรุ่นทีม่ ี
วฒันธรรมตะวนัออกกลางสบูบารากู่ และมแีนวโน้มสบูมากกวา่กลุ่มวยัรุ่นทีไ่ม่ไดม้ปีจัจยั
แวดลอ้มแบบตะวนัออกกลาง 
 
1.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสูบและการไมสู่บ 
 
จากการศกึษา พบวา่ มปีจัจยัทีม่ผีลต่อการสบู ดงันี ้
 
1 อทิธพิลเพื่อน (peer influence) 

 
จากการศกึษา พบวา่ การสบูบารากู่เริม่ตน้จากการถูกเพื่อนชกัชวนหรอืเพื่อนแนะน า

หรอืเพื่อนพดูถงึ ท าใหเ้กดิความสนใจและอยากสบู  อยากทดลอง รวมทัง้มพีฤตกิรรมการสบู
เป็นกลุ่มมากกวา่ทีจ่ะสบูคนเดยีว สอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบของ Knishkowy and Amitai ทีร่ะบุวา่ 
เหตุผลทีบ่ารากู่เป็นทีน่ิยมในกลุ่มวยัรุ่นเนื่องจาก บารากู่ ในฐานะผลติภณัฑย์าสบู สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของวยัรุ่นทางดา้นจติใจไดค้อื ในแง่ทีว่า่วยัรุ่นตอ้งการความเป็นผูใ้หญ่ 
ตอ้งการปกครองดแูลตนเอง (autonomy) และตอ้งการแสดงออกถงึความมวีฒุภิาวะของตนเอง 
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(maturity) ในขณะเดยีวกนั วยัรุ่นกต็อ้งการสนองตอบแรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อน (peer pressure) 
และตอ้งการใหต้นเองเป็นทีย่อมรบั ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและไดร้บัประโยชน์จากการ
เขา้กลุ่ม 

 
2 การเขา้ถงึบารากู่ทีง่่าย (easy access) 
 
 จากการศกึษา พบวา่ ผูส้บูเขา้ถงึบารากู่ไดง้่าย และเป็นเสน้ทางทีส่ ัน้มาก เนื่องจากมี
จ าหน่ายทัว่ไปและมผีูน้ ามาบรกิาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ รา้นสุรารอบสถานศกึษาและรอบหอพกั
นกัศกึษา ผูส้บูไม่ตอ้งเสยีเวลาแสวงหาหรอืตอ้งใชเ้วลา ใชค้วามพยายามในการแสวงหา  การ
เขา้ถงึบารากู่ทีง่่าย เป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิการสบูไดเ้รว็ขึน้และง่ายขึน้  โดยเฉพาะการไปเทีย่ว
รา้นสุรารอบสถานศกึษาเนื่องจากการเป็นผูด้ื่มสุราอยูแ่ลว้ สอดคลอ้งกบั Tamim 
Terro,Kassem,Ghazi,Khamis,Hay and Musharrafieh (2002) ทีพ่บวา่ ปจัจยัดา้นพฤตกิรรม
เสีย่ง คอื  การดื่มสุรา กลุ่ มนกัศกึษาทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งสงู คอืการดื่มสุราจดั มกีารสบูบารา กู่ใน
ปรมิาณสงูเช่นกนั 
 
3 แหล่งจ าหน่ายทีม่มีากและพบเหน็ง่าย  
 
 จากการส ารวจ พบวา่ ในกรุงเทพมหานคร มแีหล่งจ าหน่ายบารากู่อยู ่ 4ประเภทใหญ่ๆ 
คอื 1) ผบับารแ์ละรา้นสุรา  2) แหล่งชอปป้ิงชื่อดงัต่างๆทีว่ยัรุ่นนิยม 3) แผงลอย ตลาดนดั และ
4) ช่องทางอนิเตอรเ์นต ท าใหก้ลายเป็นสถานการณ์ทีม่แีหล่งจ าหน่ายบารากู่จ านวนมาก พบ
เหน็ไดง้่ายเพราะมกีารจ าหน่ายอยา่งเปิดเผยหรอืมสีญัลกัษณ์แสดงใหเ้หน็วา่แหล่งนี้มบีารากู่
จ าหน่ายหรอืบรกิาร เช่น มเีตาวางแสดง  การซือ้ขายบารากู่เป็นไป อยา่งเสรไีม่มขีอบเขตและ
ขอ้จ ากดั เช่น มไีปจนถงึบรกิารเดลเิวอรีส่่งถงึหอพกั  การโทรศพัทส์ ัง่  การสัง่ซือ้ทาง
อนิเตอรเ์นตทีง่่ายและสะดวก  มวีางขายตามตลาดนดั   และราคาทีถู่กลงเรื่อยๆ  ท าใหโ้อกาส
ในการสบูและหามาสบูมมีากขึน้ ง่ายขึน้ สะดวกขึน้ รวดเรว็ขึน้ และมขีอ้ จ ากดัน้อยมากในการ
สบู ซึง่ ในอดตีกค็อื อุปกรณ์ (เตา) ทีใ่หญ่พกพายาก แต่ปจัจุบนั ขอ้จ ากดันี้เริม่ลดลง เพราะ
ผูป้ระกอบการเริม่มกีารน าเขา้เตาขนาดเลก็สุดแบบพกพา มขีนาดเลก็เพยีง 5 นิ้วฟุตเท่านัน้ใน
ดา้นความสงู ส่วนถ้วยใส่ยาและหมอ้มขีนาดเลก็ มากเพยีงใส่ตวัยาไดป้ระมาณ 1.5 ชอ้นโต๊ะ 
สามารถหยบิใส่กระเป๋าเสือ้ไดแ้ละพกพาไดโ้ดยสะดวก 
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4 โฆษณาชวนเชื่อเกีย่วกบับารากู่  
 
 จากการศกึษา พบวา่ นอกจากความเชื่อลวงแลว้ ผูป้ระกอบการยงัมกีารสื่อสารดว้ย
โฆษณาชวนเชื่อเกีย่วกบับารากู่ ท ัง้อุปกรณ์และตวัยา เพื่อประกอบการขายและสรา้งแรงจงูใจ
กบัผูส้บู  โฆษณาชวนเชื่อเกีย่วกบับารากู่ ม ี4 ประการ ดงันี้ 
 

4.1 ความเป็นของแท ้(genuine)  ผูป้ระกอบการประเภทคา้ปลกีหลายรายใชว้ธิกีาร
โฆษณาชวนเชื่อดว้ยการอวดอา้งสรรพคุณความเป็นของแท ้ของจรงิ จากประเทศตน้ต ารบัของ
บารากู่ คอื ประเทศแถบตะวนัออกกลางและอยีปิต ์ โดย ใชก้ารอวดอา้งวา่ สนิคา้ของตนเป็น
สนิคา้ของแทจ้ากประเทศดงักล่าว โ ดยตนเองเป็นผูร้บัประกนัวา่ตนเองเดนิทางไปประเทศ
ตะวนัออกกลางหรอือยีปิตเ์พื่อเลอืกสนิคา้เอง มญีาตพิีน้่องคนรูจ้กัในประเทศนัน้ๆช่วยเลอืกและ
สัง่สนิคา้เขา้มาให ้เป็นผูน้ าเขา้มาเอง ไม่ผ่านคนกลาง การอวดอา้งวา่เป็นของแทน้ัน้ใชเ้พื่อจงูใจ
ผูซ้ ือ้ในดา้นความปลอดภยัของตวัยาวา่ เมื่อเป็นของแทแ้ลว้ ตวัยาไม่มอีนัตราย ไม่เสพตดิ 
ปลอดภยั เป็นผลไมจ้รงิ และไม่ปลอมปน  รวมทัง้มวีธิกีารกล่าวอา้ง เพื่อเสรมิความมัน่ใจของผู้
ซือ้วา่ แหล่งขายอื่นทีไ่ม่ใช่ของตน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ ง แหล่งขายทีต่ลาดสะพานพุทธคอืสนิคา้
จากประเทศจนีทีป่ลอมปนหรอืคุณภาพต ่า  รวมทัง้การอวดอา้งความเป็นของแทย้งัเป็นวธิกีาร
ทางการตลาด (marketing technique) ในการป ัน่ราคาใหส้งูขึน้ได ้โดยผูซ้ือ้เหน็ความส าคญัตาม
ไปดว้ย การกล่าวอา้งวา่เป็นของแทน้ัน้ มวีธิกีารชวนเชื่ อทีผู่ป้ระกอบการน ามาใชเ้พื่อสรา้งขอ้
พสิจูน์เชงิประจกัษ์คอื การกล่าวอา้งวา่ สนิคา้ของแทน้ัน้ตอ้งมแีถบคาดจากผูผ้ลติ  สนิคา้ของแท้
จะไม่แบ่งขายเป็นซองพลาสตคิเลก็แต่จะขายเป็นกล่องหรอืแบบกโิลเท่านัน้ และสนิคา้ของแท้
จะตอ้งมกีลิน่หอมออกจากกล่องทีผู่ซ้ ือ้สามารถไดก้ลิน่จากกล่องดว้ย 
 

4.2 การเป็นผูรู้ ้ (guru) ผูป้ระกอบการทัง้ประเภทคา้ปลกีและประเภทบรกิารสบูใช้
วธิกีารโฆษณาชวนเชื่อดว้ยการอวดอา้งตนเองวา่เป็น ผูรู้ ้ทางดา้นบารากู่  ความเป็นผูรู้อ้วดอา้ง
ไดโ้ดย 1) กล่าวอา้งวา่ ตนเองเป็นผูส้บูเช่นกนัและสบูมาก่อนหลายปี ท าใหรู้้ เรื่องบารากู่ดมีาก
และท าใหม้คีวามรูใ้นการคดัเลอืกและน าแต่สนิคา้คุณภาพดมีาจ าหน่ายเท่านัน้  2) กล่าวอา้งวา่ 
ตนเองขายบารากู่มานานนบัสบิปี ขายสนิคา้มคีุณภาพ ถ้าสนิคา้ไม่ดจีรงิ ตนเองคงไม่สามารถ
ท าอาชพีคา้ขายบารากู่ไดน้านเท่านี้ได ้ 3) กล่าวอา้งวา่ ตนเองศกึษาเรื่อ งบารากู่จาก
ต่างประเทศ อ่านเอกสารเรื่องบารากู่จากต่างประเทศมาแลว้ หรอืรูป้ระวตับิารากู่ในต่างประเทศ
เป็นอยา่งด ีเพื่อตอกย า้ผูซ้ ือ้วา่ ต่างประเทศระบุวา่ บารากู่ไม่อนัตราย แต่ในประเทศไทย บารา
กู่ถูกป้ายสเีป็นภาพลบเพราะคนไทยไม่ทราบเรื่องบารากู่ลกึซึง้เท่าต่างประเทศ  
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3 การกล่าวอา้งคนหมู่มาก (claim) ผูป้ระกอบการประเภทคา้ปลกีใชว้ธิกีาร
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อเสรมิความมัน่ใจของผูซ้ือ้ดว้ยการกล่าวอา้งคนหมู่มาก วา่ บารากู่เป็นของ
นิยมของคนหมู่มาก รวมทัง้ยกเรื่องยีห่อ้ และรสชาต ิมาจ าหน่าย โดยอา้งคนหมู่มากวา่ ยีห่อ้นี้ 
รสชาตนิี้ เป็นทีน่ิยมของผูค้น ท าใหผู้ซ้ ือ้เขา้ใจวา่ตนเองอยูใ่นสมยันิยมไปดว้ย รวมทัง้การอา้งวา่ 
ผูค้นก าลงันิยมยีห่อ้นี้ รสชาตนิี้ ท าใหผู้ซ้ ือ้เขา้ใจวา่ ยีห่อ้นี้ รสชาตนิี้ตอ้งเป็นสนิคา้ดมีคีุณภาพ
จนเป็นทีพ่อใจของคนหมู่มาก การตดัสนิใจซือ้ตามคนหมู่มากจงึง่ายขึน้   ยีห่อ้ทีถู่กยกมากล่าว
อา้งวา่เป็นยีห่อ้ยอดนิยมของคนหมู่มากคอื ยีห่อ้  Al Fakher ซึง่จรงิๆแลว้ เป็นสนิคา้ทีน่ าเขา้มา
มากทีสุ่ดมากกวา่และราคาถูกกวา่ยีห่อ้อื่น รวมทัง้เป็นยีห่อ้ทีต่ดิตลาดเมอืงไทยแลว้ 
 

4 การจงูใจเรื่องรสชาต ิ (touch and smell)  ผูป้ระกอบการคา้ปลกีใชว้ธิกีาร
โฆษณาชวนเชื่อดา้นรสชาตเิป็นอยา่งมากเพื่อจงูใจผูซ้ ือ้และเพื่อขายสนิคา้เพิม่ขึน้ โดยใชว้ธิใีหผู้้
ซือ้ไดส้มัผสั โดยจะน ากล่องยามาใหผู้ซ้ ือ้ไดด้แูละดมกลิน่ของตวัยาก่อนและตอกย า้วา่ กลิน่หอม 
รวมทัง้เสนอกลิน่และรสอื่นๆเพื่อใหผู้ซ้ ือ้เปรยีบเทยีบ เมื่อสุดทา้ย แลว้ ผลของการน าสนิคา้
หลากหลายมาใหผู้ซ้ ือ้ไดส้มัผสัคอื ผูซ้ ือ้จะตกลงใจในทีสุ่ดทีจ่ะเลอืกกลิน่รสใดกลิน่รสหนึ่งทีถู่กใจ 
 
5 พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่
 

จากการศกึษา พบวา่ กลุ่มผูส้บูบารากู่ โดยเฉพาะเพศชาย เป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมสบู
บุหรีอ่ยูก่่อนหน้าแลว้ และเหน็วา่ บาร ากู่เป็นผลติภณัฑป์ระเภทสบูเหมอืนกนั ท าใหง้่ายต่อการ
ตดัสนิใจทีจ่ะทดลอง เพราะมคีวามเคยชนิกบัการสบูอยูแ่ลว้ อยา่งไรกต็าม การสบูบารากู่นัน้
กลุ่มผูส้บูใหค้วามหมายวา่เป็นการสบูเพื่อสนัทนาการ จงึไม่ใช่เป็นยาสบูทางเลอืกส าหรบัการ
เลกิบุหรีแ่ลว้หนัมาสบูบารากู่แทน แต่ เป็นการสบูแบบซ ้าซอ้น คอื สบูบุหรีเ่ป็นการสบูส าหรบั
เสพตดิและส าหรบัชวีติประจ าวนัทีข่าดไม่ได ้สบูบารากู่เป็นการสบูเพื่อสงัสรรคส์นทนาในวง
เพื่อนฝงูทีต่อ้งมวีาระโอกาส  สอดคลอ้งกบั Weglicki, Templin, Rice, Jamil and Hammad 
(2008) ทีศ่กึษาเปรยีบเทยีบการสบูบุหรีแ่ละการสบูบารากู่ในกลุ่มวยัรุ่นอาย ุ 14-18 ปีใน
สหรฐัอเมรกิา จ านวน 1,872 ราย และพบวา่ วยัรุ่นทีส่บูผลติภณัฑย์าสบูประเภทใดประเภทหนึ่ง
มคีวามเสีย่งทีจ่ะมพีฤตกิรรมการสบูผลติภณัฑย์าสบูมากกวา่หนึ่งประเภทได ้เนื่องจาก
ผลติภณัฑย์าสบูประเภทใดประเภทหนึ่งจะเป็นประตเูปิดไปสูป่ระเภทต่อไปได ้ สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของ Jackson and Aveyard (2008) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมเสีย่งต่อการสบูในกลุ่มวยัรุ่น
ในประเทศองักฤษจ านวน 937 ราย พบวา่รอ้ยละ 38 เคยสบูบารากู่แลว้และพฒันามาจากการ
สบูบุหรี ่และเชื่อวา่ไม่มพีษิภยัเหมอืนบุหรี ่  ส่วน Baker and Rice (2008) ศกึษาปจัจยัน าเสีย่ง
ต่อการสบูบารากู่ในกลุ่มวยัรุ่นเชือ้ชาตอิเมรกินัอาหรบั 297 ราย พบวา่ ผูท้ ีส่บูบารากู่มี
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ความคุน้เคยกบัยาสบูและบุหรีม่าก่อนอยา่งมนียัส าคญั Kelishadi, Ardalan, Gheiratmand, 
Majdzadeh, Delavari, Heshmat, Mokjtari, Razaghi, Motaghian, Ahangar-Nazari, Sadat 
Mahmood and Barekati (2006) มขีอ้คน้พบทีค่ลา้ยกนัจากการส ารวจนกัเรยีนชาวอหิร่าน
จ านวน 11,966 รายทัง้นกัเรยีนมธัยมตน้และปลาย พบวา่รอ้ยละ 42.2 สบูบุหรีแ่ละเป็นผูม้ี
แนวโน้มเสีย่งต่อการสบูบารากู่ซึง่แพร่หลายในสถานบรกิารในอหิร่าน  
 
จากการศกึษา พบวา่ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการไม่สบูของกลุ่มไม่สบู ม ีดงันี ้
 

1 ไม่มพีฤตกิรรมสบูบุหรี ่ไม่เป็นผูส้บูบุหรีอ่ยูก่่อนแลว้  จงึไม่คดิสบูบารากู่ เพราะ
คดิวา่เป็นสารประเภทเดยีวกนั 
 

2 ไดร้บัขอ้มลูพษิภยับารากู่มาก่อนล่วงหน้า ท าใหท้ราบวา่ บารากู่เสพตดิได ้จาก  
กรณีหนึ่งทีพ่บนกัศกึษาชายรายหนึ่งทีไ่ม่สบู ใหข้อ้มลูวา่ รูจ้กับารากู่วา่เป็นสารเสพตดิจากการ
ท าบอรด์รายงานส่งอาจารยใ์นสมยัมธัยมศกึษาปีที ่ 6  เมื่อไดพ้บเจอบารากู่เมื่อเขา้ศกึษาปีที ่ 1 
ในระดบัอุดมศกึษา จงึไม่คดิอยากลอง 
 

3 ไม่มพีฤตกิรรมเทีย่วกลางคนืหรอืเทีย่วรา้นสุรา  การ ไปเทีย่วรา้นสุรา/สถาน
บนัเทงิเป็นจุดตน้เหตุทีท่ าใหพ้บเจอบารากู่  การทีก่ลุ่มไม่สบูเป็นผูไ้ม่มพีฤตกิรรมเทีย่วกลางคนื 
จงึเป็นการตดัเสน้ทางการพบเจอบารากู ่
 

4 มคีวามคาดหวงัในชวีติการเรยีนสงู ท าใหต้อ้งใชเ้วลากบัการเรยีนมาก 
โดยเฉพาะเวลาช่วงกลางคนื ท าใหไ้ม่ไปเทีย่วกลางคนื เท่ากบัตดัวงโคจรของบารากู่ 
 

5 กลุ่มเพื่อนทีค่บ  พบวา่ กลุ่มไม่สบูมลีกัษณะการเลอืกคบเพื่อน คอื ไม่คบเพื่อน
ทีม่พีฤตกิรรมเทีย่วกลางคนืเก่ง ท าใหไ้ม่เกดิการชกัชวนจากเพื่อน ใหส้บู เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
กลุ่มสบู ทีพ่บวา่ ปจัจยัเร่งคอืเพื่อนชวนใหส้บู   ปจัจยัเรื่องคบเพื่อนทีไ่ม่สบูนัน้สอดคลอ้งกบั 
Maziak, Eissenberg and Ward (2005)  ทีพ่บวา่ ปจัจยัในการสบูในกลุ่มนกัศกึษา
มหาวทิยาลยั คอื มเีพื่อนทีส่บู  
 

6 มภีาวะแห่งตนสงู (self-efficacy) คอื มคีวามคาดหวงัในชวีติ มกีารวางอนาคต
ล่วงหน้าและวางเสน้ทางเพื่อไปใหถ้งึอนาคตทีห่วงัไว ้เช่น กลุ่มผูไ้ม่สบูบางรายตอ้งการ มธีุรกจิ
ของตนเองในอนาคต ท าใหต้อ้งเรยีนหนกั และทุ่มเทกบัการเรยีนมากขึน้  มกีารปฏเิสธผูอ้ื่นเป็น 
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เช่น ปฏเิสธการชวนไปดื่มสุราจากเพื่อน  ภาวะแห่งตนทีส่งูท าใหบุ้คคลนัน้ๆไม่แสวงหาสิง่อื่นมา
แสดงตนหรอืเป็นตวัแสดงแทนตน เพร าะมคีวามมัน่ใจในตวัตน (self) เช่น ปฏเิสธการชวนไป
ดื่มสุราจากเพื่อนโดยไม่กลวัวา่เพื่อนจะต่อวา่ๆไม่เป็นลกูผูช้าย เปรยีบเทยีบกบักลุ่มสบูทีพ่บวา่ 
มภีาวะแห่งตนทีต่ ่า 
 

7 มสีิง่ทดแทนในเวลาวา่งทีก่นิเวลามาก  วยัเรยีนเป็นวยัทีม่เีวลาวา่งมาก  
โดยเฉพาะวยัอุดมศกึษา เมื่อมเีวลาวา่งมาก ท าใหน้กัศกึษาหนัไปเทีย่วกลางคนืแทน เนื่องจาก
วา่ง  แต่กลุ่มผูไ้ม่สบูนัน้ พบวา่ มสีิง่อื่นมาทดแทนเวลาวา่งและเป็นกจิกรรมทีต่อ้งใชเ้วลา
ยาวนาน ท าใหม้เีวลาวา่งน้อยลง เช่น การเลอืกท าการทดลองเพิม่เตมิดว้ยตนเองโดยอาจารย์
ไม่ไดส้ ัง่   การเลอืกท ากจิกรรม กฬีาในมหาวทิยาลยัช่วงเยน็ ท าใหไ้ม่มเีวลาวา่งเหลอืพอทีจ่ะไป
เทีย่วกลางคนืได ้
 

8 อทิธพิลของศาสนา พบวา่ กลุ่มไม่สบูหลายรายมกีารปฏบิตัธิรรมดว้ยตนเองมา
ก่อนหน้านี้หรอืเคยไดฟ้งัธรรมเทศนาเรื่องบุหรี/่สุรามาก่อน ท าใหรู้จ้กัทีจ่ะหลกีเลีย่งอบายมุข 
แยกแยะอบายมุขได ้รู้ จกัทีจ่ะปฏเิสธเพื่อนทีช่วนไปสบูเป็น เขา้ใจไดว้า่การเลกิสบูเป็นเรื่องยาก
ทีท่ าไม่ได ้ท าใหไ้ม่กลา้สบู 
 

9 อทิธพิลบดิามารดา พบวา่ กลุ่มไม่สบูมลีกัษณะ ถูกควบคุมอยา่งเขม้งวดโดย
บดิามารดา ถงึแมไ้ม่ไดอ้ยูก่บับดิามารดากต็าม  พบวา่ อ านาจของบดิามารดาในการดแูลสัง่
สอนบุตรยงัคงใชไ้ดผ้ลในประเดน็การขอ้งเกีย่วกบัอบายมุข ถงึแม ้บุตรจะอยูใ่นวยัอุดมศกึษา
แลว้กต็าม พบวา่ หากบดิามารดายงัมคีวามเขม้งวดและมกีาร หา้มการสบู ทัง้บุหรีแ่ละบารากู่
อยา่งจรงิจงั รวมทัง้มกีารเตอืนบุตรตลอดเวลาและไม่เพกิเฉยต่อพฤตกิรรมการสบูของบุตร 
รวมทัง้มบีทลงโทษทีช่ดัเจนจากบดิามารดา พบวา่ มผีลต่อจติใจและการไม่กลา้ ทดลองบารากู่
ของกลุ่มวยัรุ่น เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มสบู ปจัจยัเรื่องบุคคลในครอบครวันัน้สอดคลอ้งกบั 
Maziak, Eissenberg and Ward (2005) ทีพ่บวา่บุคคลในครอบครวัหรอืพ่อแม่ไม่เหน็ดว้ยกบั
การสบูมผีลใหบุ้ตรไม่อยากทดลองสบู 
 

10 ขาดการเขา้ถงึบารากู่ (no access) ท าใหไ้ม่ไดพ้บเจอบารากู่ เช่น การไม่คบ
เพื่อนทีส่บู ไม่ไปเทีย่วผบับาร ์ไม่ไปเดนิเทีย่วในยา่นจ าหน่ายบารากู่  กลุ่มเพื่อนทีค่บไม่เคยพดู
ถงึบารากู่ ท าใหไ้ม่มเีสน้ทางในการเขา้ถงึบารากู่ได ้
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11 ทศันคตดิา้นลบทีม่ต่ีอบารากู่  พบวา่ กลุ่มไม่สบูมทีศันคตดิา้นลบต่อบารากู่ 
เนื่องจากมทีศันคตดิา้นลบต่อบุหรีอ่ยูก่่อนแลว้ เมื่อทราบวา่บารากู่เป็นผลติภณัฑย์าสบู
เช่นเดยีวกบับารากู่ ท าใหม้ทีศันคตลิบต่อบารากู่ตามไปดว้ย 
 

12 มคีวามรูเ้ท่าทนัโฆษณาชวนเชื่อเกีย่วกบับารากู่  พบวา่ กลุ่มไม่สู บมคีวามรูเ้ท่า
ทนัการโฆษณาชวนเชื่อเกีย่วกบับารากู่ในประเดน็วา่บารากู่เป็นผลไม ้เป็นสมุนไพรและลา้งพษิ
ได ้โดยวเิคราะหว์า่ ผลติภณัฑย์าสบูทีใ่ชว้ธิกีารสบูเหมอืนบุหรีแ่ละมคีวนัเหมอืนบุหรีน่ัน้ไม่
สามารถเป็นผลไมห้รอืเป็นสมุนไพรไปได ้เช่นเดยีวกบับุหรีท่ ีไ่ม่สามารถเ ป็นสมุนไพรได้
เช่นเดยีวกนั รวมทัง้การเป็นผลติภณัฑย์าสบูแบบเดยีวกบับุหรีย่ ิง่สรา้งพษิต่อร่างกายมากกวา่
ลา้งพษิ ซึง่ความรูเ้ท่าทนันี้ก่อยอดมาจากความรูเ้กีย่วกบัโทษของบุหรีท่ ีไ่ดร้บัความรูม้าก่อน
หน้านี้ พบวา่ กลุ่มไม่สบูเป็นกลุ่มทีศ่กึษาสายวทิยาศาสตรส์ุขภาพ สอด คลอ้ง 
Tamim,Terro,Kassem, Ghazi,Khamis, Hay  and Musharrafieh (2002) ทีศ่กึษาปจัจยั
ทางดา้นการศกึษาทีม่ผีลต่อการสบูบารากู่พบวา่กลุ่มคณะทีแ่ตกต่างกนั มอีตัราการสบูบารา กู่ที่
ไม่เท่ากนั พบวา่ในกลุ่มคณะ มนุษยศาสตร ์วทิยาศาสตรท์ ัว่ไป และบรหิารธุรกจิมอีตัราการสบู
บารากู่ทีส่งูกวา่กลุ่มคณะอื่นๆ และกลุ่มคณะวศิวกรรม สาธารณสุขและการแพทยม์อีตัราการสบู
ในระดบัต ่า นกัศกึษาทีศ่กึษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพมกีารปกป้องตนเองต่อการไม่สบูสงูทีสุ่ด
เมื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหวา่งสายการศกึษาและพฤตกิรรมการสบูบารากู ่
 
ประเดน็ท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของบารากู่  
 
 บารากู่ เป็นสนิคา้ยาสบูทีม่กีารพฒันาการตามเวลา ดงันี้ 
 
ระยะท่ี 1: ประวติัแรกเข้า  
 

บารากู่ถูกน าเขา้มาในประเทศไทยเป็นครัง้แรกเมื่อใดนัน้ไม่สามารถระบุได ้ แต่มกีาร
น าเขา้มาเพื่อใหบ้รกิารกลุ่มนกัท่องเทีย่วและลกูคา้ต่างชาตใินยา่นซอยนานา สุขมุวทิ เป็นอนัดบั
แรก ซึง่เป็นยา่นทีม่นีกัท่องเทีย่วจากประเทศแถบตะวนัออกกลาง อนิเดยีและปากสีถาน ซึง่เป็น
กลุ่มทีคุ่น้เคยกบัการสบูบารากู่อยูแ่ลว้ ท าใหก้ลุ่มคนไทยเริม่รูจ้กั บารากู่ อยา่งไรกต็าม พบวา่ 
กลุ่มชาวไทยมุสลมิเป็นกลุ่มทีรู่จ้กัและคุน้เคยกบับารากู่มานานแลว้เช่นกนัและรูจ้กัมาก่อนกลุ่ม
ไทยพุทธ และกลุ่มอื่นๆในประเทศไทย รวมทัง้การสบูบารากู่ในกลุ่มชาวไทยมุสลมิกเ็ป็น
พฤตกิรรมทีเ่ป็นปกตใินกลุ่มไทยมุสลมิมาเป็นเวลานาน ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีพ่บจากการให้
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สมัภาษณ์ของกลุ่มผูส้บูวยัรุ่นไทยมุสลมิวา่ พบเหน็และรูจ้กับาร ากู่มาตัง้แต่เดก็ ยอ้นหลงัไปได้
ถงึ 15 ปี โดยเป็นการพบเหน็ ในชุมชนมุสลมิของตนเองและเหน็ผูใ้หญ่สบูมาก่อน  ส่วนขอ้มลู
จากการสมัภาษณ์ผูรู้ท้างดา้นอสิลามและเป็นผูน้บัถอืศาสนาอสิลามเองดว้ยนัน้ พบวา่ เคยพบ
เหน็บารากู่ยอ้นหลงัไปไดถ้งึ 20 ปี  อยา่งไรกต็าม ยงัไม่มขีอ้มู ลทีแ่น่ชดัในกลุ่มชุมชนมุสลมิวา่ 
บารากู่เขา้มาในกลุ่มมุสลมิในประเทศไทยในช่วงเวลาใด แต่สามารถตัง้ขอ้สรุปไดใ้นเบือ้งตน้วา่ 
บารากู่เขา้มาในกลุ่มไทยมุสลมิเป็นเวลากวา่ 20 ปีแลว้ โดยมาจากกลุ่มไทยมุสลมิทีไ่ดเ้ดนิทาง
ไปแถบตะวนัออกกลางและไดน้ าธรรมเนียมนี้ตดิตวัมาดว้ย 
 
ระยะท่ีสอง: ระยะเร่ิมต้น พ.ศ. 2547-2548   
 

ระยะเริม่ตน้ของบารากู่ในปี 2547 นัน้ สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของ Maziak, Ward, 
Soweid and Eissenberg (2004) ระบุวา่ สื่อมวลชนและธุรกจิบารากู่ ต่างกเ็ป็นผูแ้พร่กระจาย 
ส่งเสรมิและสนบัสนุนความเชื่อลวงดงักล่าวใหแ้พร่ในกลุม่เยาวชน ส่วน Chaouachi (2007) 
ระบุวา่ การแพร่ระบาดของบารากู่เกดิมาจากปจัจยัสามประการคอื 1) ธุรกจิบารากู่และสื่อมกีาร
น าเสนอบาระกุวา่เป็นสนิคา้แปลกใหม่ เป็นยาสบูผสมผลไม ้ 2) กรรมวธิกีารสบูทีส่รา้งความ
สนใจ และ 3) ความนิยมวฒันธรรมตะวนัออกทีก่ลายเป็นแฟชัน่ในโลกตะวนัตก  Knishkowy 
and Amitai (2005) ระบุวา่ บารากู่กลายเป็นแฟชัน่เนื่องจากค่านิยมของวยัรุ่น โดยมธีุรกจิบารา
กู่เป็นผูร้ ือ้ฟ้ืนการสบูบารากู่ข ึน้มา  เนื่องจากการคา้บารากู่ในประเทศไทยเริม่เกดิมาจาก
ผูป้ระกอบการรา้นสุราและสถานบนัเทงิเป็นผูน้ าบารากู่เขา้มาสรา้งกระแสใหเ้ป็นทีน่ิยม 

 
บารากู่เริม่กลายมาเป็นแฟชัน่ส าหรบักลุ่มวยัรุ่นในช่วงปี พ .ศ.2547 เป็นตน้มา และเริม่

เป็นทีรู่จ้กัคุน้เคยในกลุ่มวยัรุ่นมากขึน้ในช่วงปี พ .ศ. 2548 ซึง่เป็นช่วงทีต่รอกขา้วสารหรอืถนน
ขา้วสารในชื่อปจัจุบนั ไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วกลางคนืทีเ่ป็นทีน่ิยมของกลุ่มวยัรุ่นแหล่งใหม่ 
เนื่องจากการมผีบับารช์ื่อดงัเกดิขึน้ เช่น “ซxูxบาร”์ ท าใหก้ลุ่มวยัรุ่นหนัมาเทีย่วในยา่นนี้ รวมทัง้
เกดิจากความอิม่ตวัของแหล่งเทีย่วกลางคนืแหล่งอื่นๆ เช่น ยา่นสีแ่ยกคอกววั เป็นตน้ ท าใหผู้้
นิยมเทีย่วกลางคนืแสวงหาแหล่งเทีย่วใหม่และพบวา่ ตรอกขา้วสาร เป็นยา่นทีเ่ปิดเกอืบตลอด
คนืเพื่อบรกิารนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิท าใหก้ลุ่มนกัเทีย่วเริม่ทยอยมาเทีย่วทีต่รอกขา้วสาร เมื่อมี
นกัเทีย่วกลางคนืมามากขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการหนัมาสนใจตรอกขา้วสารมากขึน้และเริม่มาเปิด
ผบั บาร ์มากขึน้ ท าใหต้รอกขา้วส ารกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วกลางคนืของนกัเทีย่วชาวไทย 
มากกวา่จะเป็นยา่นทีพ่กัราคาถูกของนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิช่นเดมิ กระแสความนิยมเทีย่วตรอก
ขา้วสารเริม่กระจายออกไปเรื่อยๆ สู่กลุ่มวยัรุ่น เหตุผลทีต่รอกขา้วสารเป็นทีน่ิยมคอื ผบับารท์ี่
เสนอความแปลกใหม่แบบนานาชาต ิซึง่บารากู่เป็นส่วนหนึ่งของความแปลกใหมน่ัน้  จากการที่
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ผบั บาร์ ยา่นตรอกขา้วสารมลีกูคา้ต่างชาตอิยูเ่ดมิ ท าใหส้ถานประกอบการยา่นนี้มสีนิคา้ที่
กลายเป็นทีถู่กใจนกัเทีย่วชาวไทยไปดว้ย เช่น ผบับารท์ีม่ดีนตรสีดประเภทเรก็เก ้ บรกิารสกั
เพนทเ์ฮนน่า หรอื รา้นสบูบารากู่โด ยเฉพาะทีต่กแต่งแบบอนิเดยี ซึง่ท าใหน้กัเทีย่วไทยเริม่รูจ้กั
คุน้เคยกบับารากู่มากขึน้และเป็นการจุดประกายใหม้ทีศันคตวิา่ การสบูบารากู่คอืแฟชัน่ทนัสมยั
ทีด่มูรีสนิยมกวา่การสบูบุหรี ่รวมทัง้การตัง้ราคาบารากู่ไวส้งูมากในช่วงแรก คอื ราคา 1,000-
500 บาทหรอืมากกวา่ ยิ่งส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของบารากู่ในฐานะสนิคา้แฟชัน่หรมูากขึน้ เมื่อนกั
เทีย่วเริม่นิยมบารากู่ ท าใหผ้บับารย์า่นนี้เริม่น าบารากู่มาใหบ้รกิารมากขึน้ และจากการทีผ่บับาร์
ยา่นถนนขา้วสารเริม่มบีารากู่มากขึน้ ท าใหผ้บับารใ์นแหล่งเทีย่วกลางคนืแหล่งอื่นน าบารากู่มา
ใหบ้รกิารเช่นกนั เมื่อมบีารากู่ใหเ้หน็และใหบ้รกิารในแหล่งเทีย่วกลางคนืมากขึน้เรื่อยๆ จงึ
กลายเป็นกระแสความนิยมบารากู่ไปในทีสุ่ด ช่วงปี พ .ศ. 2547-2548 จงึเป็นช่วง “จุดประกาย” 
ของบารากู่ ในฐานะสนิคา้แฟชัน่ทีท่นัสมยั ดดูมีภีาพลกัษณ์ราคาแพง  ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้สรุป
ของ Gatrad, Gatrad, & Sheikh (2007) และ Maziak (2008) วา่ บารากู่ถูกท าใหเ้ป็นทีน่ิยม
เป็นอยา่งมากในทศวรรษที ่ 1990 และไดร้บัความนิยมในสงัคมอเมรกินัและยโุรปตะวนัตก
เนื่องมาจากมกีารท าใหบ้ารากู่กลายเป็นแฟชัน่ และแพร่ไปสู่ประเทศอื่นๆในฐานะสนิคา้แฟชัน่
ดว้ยเช่นกนั 
 
ระยะท่ีสาม: ระยะแพร่กระจาย พ.ศ. 2549-2550 
 
 หลงัจากทีม่บีารากู่เริม่กระจายตวัไปยงัสถานบนัเทงิตามแหล่งเทีย่วกลางคนืต่างๆนัน้ 
ในระยะเริม่ตน้ บารากู่ยงัมใีหบ้รกิารอยูใ่นสถานบนัเทงิตามแหล่งเทีย่วกลางคนืชื่อดงัในเมอืง
เท่านัน้ เช่น ยา่นทองหล่อ ยา่นรชัดา  เป็นตน้ และยั งมรีาคาแพงคอืหมอ้ละ 500-1,000 บาท 
ตามระดบัราคาของสถานบนัเทงินัน้ๆ นอกจากสถานบนัเทงิประเภทผบับารแ์ลว้ พบวา่ ในช่วง
ระยะทีส่ามนัน้ บารากู่ถูกน าไปใหบ้รกิารในสถานบรกิารทีม่บีรกิารทางเพศแอบแฝง ดว้ยเช่นกนั 
เช่น คอกเทลเลาน์จ ์ เมมเบอรค์ลบั  อาบอบนวดระดบัหรยูา่นรชัดา เป็นตน้  ในช่วงระยะทีส่าม
นี้ บารากู่แพร่กระจายมายงัรา้นสุราขนาดเลก็รอบสถานศกึษาหลายแห่งทีเ่ป็นยา่นเทีย่วแห่ง
ใหม่ของกลุม่วยัรุ่น เช่น ยา่นมหาวทิยาลยัต่างๆ  เนื่องจากบรรดารา้นสุราขนาดเลก็รอบ
สถานศกึษานัน้จะเลยีนแบบและตามกระแสความนิยมของสถานบนัเทงิในเมอืง สนิ คา้ใดหรอื
ดนตรแีบบใดทีไ่ดร้บัความนิยมจากสถานบนัเทงิในเมอืง จะกลายเป็นสนิคา้ทีม่บีรกิารในรา้นสุรา
รอบสถานศกึษาเช่นกนั ซึง่รา้นสุรารอบสถานศกึษานี้ไดก้ลายเป็นแหล่งเทีย่วกลางคนืแหล่งใหม่
ของกลุ่มนกัเทีย่วระดบัอุดมศกึษามาตัง้แต่ช่วงปี พ .ศ. 2547 แลว้ โดยเกดิขึน้พร้อมๆกนัในยา่น
มหาวทิยาลยัหลายแห่งยา่นชานเมอืงและในตวัเมอืงบางแห่ง สาเหตุการเกดิขึน้ของรา้นสุรารอบ
สถานศกึษายา่นชานเมอืงนัน้เกดิขึน้เนื่องจากผูป้ระกอบการเหน็โอกาสในการดกัจบัลกูคา้นกั
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เทีย่วระดบัอุดมศกึษายา่นชานเมอืงทีต่อ้งเดนิทางเขา้เมอืงเพื่อไปเทีย่วกลางคนืซึง่ตอ้งใชเ้วลา
เดนิทางนานและเสยีเวลา รวมทัง้ตอ้งมคีวามพรอ้ม เช่น ตอ้งมกีลุ่มเพื่อนทีจ่ะไปดว้ยกนั ตอ้งมี
รถยนตเ์ดนิทาง ตอ้งใชเ้งนิจ านวนมาก ทัง้ค่าเดนิทางและค่าเครื่องดื่มทีส่ถานบนัเทงิในเมอืงจะ
คดิราคาสงู  ท าใหผู้ป้ระกอบการคดิเปิดรา้นสุราขนาดเลก็ทีต่กแต่งสวยงามมบีรกิารครบครนั
แบบสถานบนัเทงิในเมอืง มาเปิดใหบ้รกิารใกลส้ถานศกึษา เพื่อรอ งรบักลุ่มลกูคา้ทีไ่ม่ตอ้งการ
เดนิทาง ไม่มคีวามพรอ้ม แต่อยากเทีย่วกลางคนื ท าใหร้า้นสุราขนาดเลก็รอบสถานศกึษาไดร้บั
ความนิยมมาก เนื่องจากอยูใ่กล ้สะดวก ไม่ตอ้งเดินทาง ราคาถูกกวา่ในเมอืง แต่มีบรกิารพรอ้ม
เท่าสถานบนัเทงิในเมอืงเพราะตามเลยีนแบบกระแสนิยมจากสถานบนัเทงิในเมอืง จากความ
นิยมรา้นสุรารอบสถานศกึษาทีพุ่่งสงูขึน้อยา่งรวดเรว็ในปี 2547 เป็นตน้มา ท าใหปี้ 2548-2559 
เป็นระยะทีม่กีารเปิดรา้นสุรารอบสถานศกึษามากทีสุ่ด รวมทัง้เป็นช่วงเวลาทีผู่ป้ระกอ บการรา้น
สุราลงทุนท ารา้นมากทีสุ่ดและเป็นช่วงเวลาทีบ่รษิทัเครื่องดื่มแอลกอฮอลห์นัมาร่วมลงทุนในการ
เปิดรา้นสุราดว้ย ท าใหร้า้นสุรารอบสถานศกึษามเีปิดเป็นจ านวนมากและกลายเป็นยา่นเทีย่ว
กลางคนืแห่งใหม่ไปในทีสุ่ดเมื่อมรีา้นสุรามาเปิดพรอ้มๆกนัในบรเิวณเดยีวกนัจ านวนหลายๆ
รา้น และหลายรา้นไดพ้ฒันาไปเป็นสถานบนัเทงิในทีสุ่ด 
 
 ในช่วงระยะทีส่ามนี้เอง ทีร่า้นสุราขนาดเลก็รอบสถานศกึษาไดน้ าบารากู่เขา้มา
ใหบ้รกิารลกูคา้ในรา้น โดยเลยีนแบบกระแสนิยมจากสถานบนัเทงิในเมอืง ท าใหบ้ารากู่เขา้มา
ใกลส้ถานศกึษามากขึน้ เมื่อรา้นหนึ่งม ีรา้นอื่นๆจะ เลยีนแบบอยา่งรวดเรว็ ท าใหทุ้กๆรา้นมบีา
รากู่เอาไวใ้หบ้รกิารลกูคา้บา้ง ท าใหช้่วงระยะเวลาปี 2549-2550 นัน้ เป็นปีทองของบารากู่ 
เพราะมเีกอืบทุกรา้นสุรา เรยีกวา่ เขา้รา้นไหน รา้นนัน้จะมบีารากู่ไวใ้หล้กูคา้เสมอ ราคาของบา
รากู่ในช่วงนี้จะราคาถูกลง เนื่องจากน ามาให้ บรกิารในรา้นทีเ่ลก็ลงและเป็นรา้นทีเ่น้นราคาถูก
กวา่สถานบนัเทงิในเมอืง  ราคาบารากู่ในช่วงนี้จะอยูท่ ีป่ระมาณ 350-500 บาท ไม่เกนินี้ 
ภาพลกัษณ์ของบารากู่ยงัคงเป็นสนิคา้ทีร่าคาสงู ภาพลกัษณ์ดดูเีป็นสนิคา้หร ูและมคีวามแปลก
ใหม่ มายาคตขิองบารากู่ทีเ่กดิขึน้มาในยคุนี้ คอื บารากู่เป็นสมุนไพร ไม่ใช่บุหรี ่หรมูรีะดบักวา่
บุหรี ่และผูห้ญงิสามารถสบูไดโ้ดยไม่เสยีภาพลกัษณ์เพราะไม่ใช่บุหรี ่ระยะทีส่ามนี้เป็นระยะทีม่ี
ผูส้บูจ านวนมาก และจากการสมัภาษณ์กลุ่มผูส้บู พบวา่ ช่วงระยะทีส่ามนี้ เป็นช่วงทีผู่ส้บูรูจ้กับา
รากู่มากทีสุ่ด พบเหน็บ่อยทีสุ่ดเพราะมทีุกรา้นและไดท้ดลองสบูในช่วงระยะนี้มากทีสุ่ด 
 
ระยะท่ีส่ี: ระยะระบาดเป็นสินค้ามวลชน พ.ศ. 2550-2551 
 
 เมื่อบารากู่แพร่กระจายมาสู่รา้นสุรารอบสถานศกึษาแลว้นัน้ บารากู่กลายเป็นสนิคา้ที่
วยัรุ่นรูจ้กัเป็นอยา่งดแีละมคีวามคุน้เคยสงู แมก้ลุ่มผูท้ ีไ่ ม่สบูกย็งัรูจ้กัวา่บารากู่คอือะไร จากการ
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ใหบ้รกิารบารากู่ในรา้นสุรา ท าใหม้กีลุ่มผูส้บูบารากู่ชดัเจนมากขึน้และกลายเป็นกลุ่มทีช่อบบา
รากู่ กลุ่มนี้ไดก้ลายเป็นกลุ่มทีม่กีารแสวงหาอุปกรณ์บารากู่มาเป็นของตนเองเพื่อท าการสบูได้
ตามทีต่อ้งการโดยไม่ตอ้งการไปรา้นสุรา ท า ใหเ้ริม่มกีารจ าหน่ายปลกีอุปกรณ์บารากู่กนัอยา่ง
เปิดเผยมากขึน้ในระยะทีส่ ี ่
 
 ระยะทีส่ ีเ่ป็นช่วงทีบ่ารากู่กระจายแตกตวัออกมาจากรา้นสุรารอบสถานศกึษา หลงัจาก
ไปสรา้งความคุน้เคยและการเสพตดิมาแลว้ กระแสความนิยมของบารากู่จงึยิง่มมีากขึน้ เมื่อ
ความนิยมมมีากขึน้ ความคุ้ นเคยมมีากขึน้ คนรูจ้กัมากขึน้ ท าใหม้ผีูป้ระกอบการกลุ่มใหม่คดิ
การขายปลกีอุปกรณ์บารากู่ข ึน้มา เพื่อใหก้ลุ่มผูส้บูหรอืกลุ่มอยากทดลองซือ้ไปใชเ้องทีบ่า้น 
ในช่วงแรกของระยะทีส่ ีน่ัน้ แหล่งขายยงัมไีม่มากนกัและเป็นแหล่งขายส่งส าหรบักลุ่ม
ผูป้ระกอบการรา้นสุรามากกวา่ แต่เมื่อมลีกูคา้ปลกีมาหาซือ้มากขึน้ ท าใหแ้หล่งขายส่งเริม่
พฒันาปรบัตวัเป็นทัง้ขายปลกีและขายส่งดว้ย แหล่งใหญ่ทีเ่ป็นทัง้แหล่งขายปลกีและขายส่งที่
ส าคญัคอื รา้นขายทีห่า้งสรรพสนิคา้ “เซXีXรงัXX” ซึง่ในภายหลงั ปรบัเป็นแหล่งขายปลกีมาก
ขึน้ เพราะมลีกูคา้ซือ้ปลกีมาก ขึน้และเป็นแหล่งทีว่ยัรุ่นรูจ้กัและบอกกนัปากต่อปากไปเรื่อยๆ 
เมื่อมคีวามนิยมมากขึน้ ท าใหม้แีหล่งขายปลกีเริม่มใีนแหล่งชอปป้ิงของวยัรุ่นในหลายๆที ่เช่น 
ตลาดนดั หา้งสรรพสนิคา้ ยกเวน้หา้งสรรพสนิคา้ทีไ่ม่เปิดใหค้า้ปลกีจากภายนอก แหล่งคา้ปลกี
ในช่วงระยะทีส่ ีน่ี้มแีหล่งส าคญัๆคอื ยา่นตลาดนดัชื่อดงั คอื ยา่นสะพานพุทธ ยา่นหว้ยขวาง 
และตลาดนดัจตุจกัร ซึง่ทัง้สามตลาดนี้มลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัคอื เป็นยา่นชอปป้ิงและยา่น
เทีย่วของวยัรุ่นทัง้สามแห่ง ส่วนหา้งสรรพสนิคา้ทีพ่บการคา้บารากู่นัน้จะเป็นหา้งประเภททีเ่ปิด
ใหผู้ค้า้ภายนอกเขา้ไปจบัจองพืน้ทีค่า้ปลกี ไม่ใช่หา้งเป็นผูป้ระกอบการในพืน้ทีเ่อง อยา่งเช่น 
หา้ง “ยเูนีXXX” และหา้ง “ตะXXXX” เป็นตน้ ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ปิดพืน้ทีใ่ห้
บุคคลภายนอกเขา้ไปคา้ปลกี 
 

การคา้บารากู่ในระยะทีส่ ีน่ัน้จงึม ี2 ลกัษณะคอื 1) ใหบ้รกิารสบูในรา้นหรอืสถานบนัเทงิ 
และ 2) ขายปลกี  การขายปลกีในระยะทีส่ ี ่เริม่มมีากขึน้เรื่อยๆและขยายตวัเพิม่เป็นหลาย
ช่องทางมากขึน้เรื่อยๆ ดงันี้ 1) ตลาดนดั  2) หา้งสรรพสนิคา้  3) แผงคา้ถาวรตามตลาดนดัหน้า
หา้งสรรพสนิคา้ 4) แผงลอยไม่ถาวร  5) รา้นคา้ออนไลน์ทางอนิเตอรเ์นต  6) ใหบ้รกิารสบูใน
รา้นสุราและขายปลกีตวัยาไปดว้ย รวมทัง้มบีรกิารบารากู่  delivery ตามหอพกันกัศกึษา 7) 
ใหบ้รกิารสบูในสถานบนัเทงิประเภทต่างๆ และโรงแรมทีม่บีรกิารทางเพศแอบแฝง โดยเป็นทัง้
การสัง่สบูและแบบ delivery    ราคาบารากู่ในช่วงนี้มรีาคาถูกลง ราคาใหบ้รกิารในรา้นสุรามี
ราคาเตาละประมาณ 200-350 บาท ส่วนคา้ปลกีขายตวัยานัน้ ในช่วงระยะนี้ มกีารขายตวัยากนั
หลายเจา้ในหลายแหล่ง มที ัง้ขายแบบกล่องและแบบแบ่งขายเป็นซองเลก็ เพื่อสนองลกูคา้ทีม่ ี
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ก าลงัซือ้ต่างกนั ราคาต่อกล่องอยูท่ ี่  300-600 บาท ซึง่ผูข้ายจะโฆษณาวา่ราคาทีส่งูขึน้นัน้
แลว้แต่คุณภาพของตวัยา ส่วนแบบแบ่งขายเป็นซองนัน้ ผูข้ายจะท าการแบ่งยาใส่ซองพลาสตคิ
ขนาดเลก็ประมาณซอง 3 นิ้วฟุต ขายซองละ 100 บาท การขายและการใหบ้รกิารในระยะนี้ยงั
เปิดเผยและมคีวามเสรสีงู ในช่วงนี้ พบการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องบารากู่เป็นอยา่งมากใน
ช่องทางอนิเตอรเ์นตและจากผูข้าย วา่ บารากู่ไม่มโีทษ ไม่เหมอืนบุหรี ่แต่บารากู่ทีม่โีทษหรอืมี
พษิภยัคอืบารากู่ทีป่ลอมปนมากกวา่ ซึง่ผูข้ายมกัจะโยงเขา้หาขอ้สรุปของตนวา่ ยาทีต่นขาย
เป็นของแท ้
 
ระยะท่ีห้า: ระยะถดถอยและเปล่ียนแปลง พ.ศ. 2551-2552 
 
 ระยะทีห่า้นัน้เป็นระยะทีบ่ารากู่มกีารเปลีย่นแปลงสงูในหลายๆดา้น เนื่องจากเริม่มี
กระแสการปราบปรามบารากู่จากภาครฐั รวมทัง้มปีระกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่18 หา้ม
การสบูบุหรีใ่นผบับารแ์ละสถานบนัเทงิทีม่เีครื่องปรบัอากาศ ท าใหร้า้นสุราและสถานบนัเทงิ
หลายรา้นตอ้งงดการใหบ้รกิารบารากู่ในรา้นหรอืตอ้งเกบ็เตาบารากู่ออกจากชัน้วางโชว ์เพื่อ
ไม่ใหเ้จา้หน้าทีต่ ารวจเขา้มาตรวจจบั ท าใหก้ลุ่มผูส้บูบารากู่ไม่สามารถสัง่มาสบูในรา้นได ้เมื่อไม่
มบีรกิารสบูในรา้นนานประมาณ 2-3 เดอืน ท าใหบ้ารากู่หายไปจากกระแสนิยม เนื่องจากสั ่งมา
สบูไม่ได ้การยกเตาไปสบูนอก รา้นเหมอืนการเดนิออกไปสบูบุหรีน่อกรา้นนัน้สรา้งความล าบาก
แก่ผูส้บู เนื่องจากเตาทีใ่หบ้รกิารในรา้นจะเป็นเตาขนาดปานกลางถงึใหญ่ ท าใหย้กไปมาล าบาก 
ไม่เหมอืนการสบูบุหรี ่ ท าใหบ้ารากู่เริม่ไม่ไดร้บัความนิยมเหมอืนก่อน และรา้นหลายๆรา้นเลกิ
ใหบ้รกิารบารากู่ เนื่องจากมคีวามเสีย่ง และ บารากู่เริม่ไม่สรา้งก าไรมากเหมอืนสมยัก่อนเพราะ
ตัง้ราคาสงูมากไม่ได ้บารากู่จงึหายไปจากรา้นสุรารอบสถานศกึษาและสถานบนัเทงิในเมอืง 
 
 ถงึแมว้า่ บารากู่จะเขา้สู่ระยะถดถอยจากรา้นบรกิารกต็าม แต่บารากู่ไม่ไดห้ายไปจาก
สงัคมไทยแต่มกีารเปลีย่นแปลงการเขา้ถงึ บารากู่ในระยะทีห่า้นั ้ นเป็นระยะทีบ่ารากู่หลบเลีย่ง
กฎหมาย  ส่วนหนึ่งนัน้บารากู่ พฒันาเป็น “Home baraku” คอื การทีผู่ส้บูไปหาซือ้เตา อุปกรณ์
และตวัยา มาจากแหล่งขายทีม่มีากขึน้ และน ากลบัมาสบูที่ๆ พกัอาศยัของตนเอง เพื่อความ
สะดวกในหลายๆดา้น เช่น ไม่ตอ้งไปรา้นสุราเพื่อสบูบารากู่อยา่งเดี ยว ไม่ตอ้งเสยีเงนิมาก
เท่ากบัการสบูบารากู่ในรา้นสุรา สามารถผสมยาเองได ้สรา้งกลิน่รสทีต่อ้งการเองได ้สามารถตัง้
วงสบูกบักลุ่มเพื่อนในทีพ่กัอาศยัตนเองไดง้่ายกวา่  เจา้หน้าทีต่ ารวจไม่สามารถเขา้มาตรวจจบั
ไดเ้หมอืนการสบูทีร่า้น  สามารถสบูเมื่อใดกไ็ดท้ีต่อ้งการ  มี ค่าใชจ้่ายถูก และสามารถใส่สาร
อื่นๆลงไปไดซ้ึง่กระท าทีร่า้นบางรา้นไม่ได ้เช่น การใส่กญัชา หรอืการใส่แคบเบจ เป็นตน้ การ
สบูทีบ่า้นหรอื home baraku จงึกลายเป็นทางเลอืกทีส่ะดวกทีสุ่ดในการสบูบารากู่ในระยะนี้ 
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รวมทัง้มปีจัจยัเอือ้คอืการมแีหล่งจ าหน่ายบารากู่และอุปกรณ์หลายแหล่ง สนิคา้ทีน่ ามาขายมี
ความหลากหลายมากขึน้เอือ้ต่อการเลอืกสรร เตามรีาคาถูกลงและไม่ตอ้งเป็นสนิคา้น าเขา้ หา
ยากอกีต่อไป ราคามหีลายระดบัใหเ้ลอืก มสีนิคา้หลายกลิน่รส รวมทัง้มบีรกิารสัง่ซือ้ทาง
โทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์นต ท าใหบ้ารากู่หลบออกจากทีส่าธารณะไปสู่บา้นพกัอาศยั 
 
ระยะท่ีหก: ระยะกลบัมาใหม่ พ.ศ. 2552-2553 
 
 หลงัจากกระแสการปราบปรามบารากู่ลดลงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่
18 เริม่แผ่วลง เนื่องจากเจา้หน้าทีต่ ารวจเริม่เอาจรงิเอาจงัน้อยลง ท าใหร้า้นสุราและสถาน
บนัเทงิบางรา้นเริม่น าบารากู่กลบัมาใหบ้รกิารใหม่ เพราะจรงิๆแลว้ รา้นต่างๆทีเ่คยใหบ้รกิารบา
รากู่มาตัง้แต่ระยะทีส่าม-สี ่นัน้ ต่างมอุีปกรณ์และลงทุนอุปกรณ์กนัไปแลว้  เมื่อรา้นและสถาน
บนัเทงิจบัไดว้า่ กระแสการปราบปรามและขา่วสารดา้นลบเกีย่วกบับารากู่เริม่ลดน้อยลง ท าให้
รา้นน าอุปกรณ์กลบัมาใหบ้รกิารอกี แต่ยงัไม่แส ดงออกเปิดเผยเท่าระยะทีส่าม-สี ่ทีน่ าเตามาตัง้
โชวห์น้ารา้น  ท่าทขีองรา้นสุราและสถานบรกิารในระยะทีห่กคอื ใหบ้รกิารสบูในรา้นเช่นเดมิ แต่
แยกโซนสบู เพื่อลดความเสีย่งจากการถูกเจา้หน้าทีต่ ารวจตรวจสอบ  โดยใหโ้ซนทีไ่ม่ตดิ
เครื่องปรบัอากาศเป็นโซนสบูบุหรีแ่ละบารากู่ ถึ งแมว้า่โซนสบูบุหรีจ่ะไม่แยกออกจากโซนตดิ
เครื่องปรบัอากาศอยา่งเดด็ขาดกต็าม 
 
 รา้นสุราและสถานบนัเทงิหลายแห่งน าบารากู่กลบัมาใหบ้รกิารอกีครัง้ รวมทัง้ รา้นสุรา
แบบใหม่ทีเ่ปิดตามกระแสนิยมในปี 2552 คอื รา้นเหลา้ป ัน่ กน็ิยมน าบารากู่มาใหบ้รกิารเช่นกนั 
การแยกโซนใหส้บูบารากู่ดา้นหน้ารา้นหรอืนอกรา้นนัน้กลบัเป็นกลยทุธข์องรา้นในการแสดงให้
ลกูคา้รายอื่นทราบวา่รา้นมบีรกิารบารากู่และยิง่เป็นการจงูใจลกูคา้รายอื่นเช่นกนั เช่ น รา้นสุรา
ในยา่นมหาวทิยาลยั  รา้นสุรารอบหา้งสรรพสนิคา้ รา้นสุรา/รา้นเหลา้ป ัน่ยา่นมหาวทิยาลยั ต่าง
กน็ าบารากู่กลบัมาใหบ้รกิารและจดัทีน่ัง่และโซนสบูบารากู่บรเิวณดา้นหน้ารา้น ซึง่กลายเป็น
เสมอืนหน้าต่างโชวบ์ารากู่ของรา้นไปโดยปรยิาย  นอกจากนี้ กระแสความนิยมบารากู่ไดข้ยาย
ไปยงัต่างจงัหวดัใกลเ้คยีงกรุงเทพมหานครอกีดว้ย พบวา่ นอกจากรา้นเหลา้ป ัน่ ทีน่ิยมมบีารากู่
ใหบ้รกิารแลว้ ยงัพบวา่มแีหล่งอื่นทีน่ิยมน าบารากู่ มาใหบ้รกิารอกีกค็อื ซุม้ไก่ชน ตามยา่น
ปรมิณฑล ทีม่กัมบีรกิารเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์บุหรีแ่ละบารากู่ มาใหบ้รกิารลกูคา้ทีม่าเล่นการ
พนนั 
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ภาพท่ี 60 เตาบารากู่ทีต่ ัง้โชวใ์นรา้นเหลา้ป ัน่แห่งหนึ่ง และที่ โพสตแ์สดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องรา้น
xxเพื่อบอกใหล้กูคา้สนใจ โดยระบุราคาวา่เตาละ 200 บาท 
 
 ในส่วนการคา้บารากู่นัน้ พบวา่ ถงึแมจ้ะมกีระแสการปราบปรามบารากู่กต็าม แต่แหล่งคา้
ปลกีบางแหล่งยงัคงด าเนินการคา้ขายอยูไ่ดแ้ต่ผูข้ายมคีวามระมดัระวงัมากขึน้ คอื ยา่นตลาด
หว้ยขวาง และยา่นสะพานพุทธ แล ะแหล่งขายอื่นๆทีเ่คยปิดตวัลงในระยะทีส่าม-สี ่ทีม่กีาร
ปราบปรามจรงิจงันัน้ไดก้ลบัมาเปิดใหม่ เช่น ทีห่า้ง “ตะXXX” เป็นตน้ รวมทัง้รา้นสุราและซุม้
เครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นยา่นถนนขา้วสารกน็ าบารากู่กลบัมาใหบ้รกิารหลงัจากเคยถูก
ปราบปรามไปในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  การระมดัระวงัตวัของผูข้ายคอื ไม่น าสนิคา้ตวัยาบารากู่มา
ไวท้ีแ่ผงขายหรอืไวท้ีต่วั แต่วางแสดงสนิคา้อื่นๆแทน เช่น เตา หรอือุปกรณ์อื่นๆ ส่วนตวัยานัน้
ตอ้งถามซือ้จากผูข้าย และผูข้ายจงึจะไปหยบิมาใหจ้ากทีอ่ื่น คลา้ยกบัการคา้ขายแผ่นซดีเีถื่อน 
นอกจากนี้ พบวา่ การคา้บารากู่เริ่ มลุกลามขยายวงคา้ปลกีมากขึน้ จากแหล่งเดมิๆทีเ่ป็นแหล่ง
คา้ส่งคา้ปลกีทีส่ าคญันัน้ มผีูน้ าบารากู่ไปคา้ขายปลกีในแหล่งอื่นๆมากขึน้ โดยขยายไปยงัแผง
ลอยตามตลาดต่างๆ บา้นพกัอาศยัทีแ่ฝงการขาย แผงลอยคา้ปลกีตามหา้งสรรพสนิคา้  ที่
ส ารวจพบ คอื ผูค้า้ปลกีประเภทแผงลอยในงานเทศกาลของชุมชนมุสลมิ    บา้นพกัอาศยัทีแ่ฝง
การขายในยา่นโรงx เขตx จงัหวดัx และล่าสุดในเดอืนกุมภาพนัธ ์2553 คอื มแีผงลอยคา้ปลกี
เตาบารากู่วางขายในหา้งสรรพสนิคา้ “โลXX” สาขาบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ีโดยเป็นแผงจาก
ผูค้า้ภายนอกเช่าพืน้ทีข่าย  พบเตาบารากู่วางขาย 2 ขนาดคอื ขนาดเลก็แบบพกพาขนาด 5 นิ้ว 
และขนาด 1 ฟุต ขนาด 5 นิ้วราคา 390 บาท และขนาด 1 ฟุต ราคา 690 บาท โดยมอุีปกรณ์
ส าหรบัการสบูอยา่งอื่นขายควบคู่ไปดว้ย เช่น ไฟแชค็แก๊ส  ผูข้ายบอกวา่ ยงัไม่มตีวัยาขาย 
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ภาพท่ี 61 รา้นจ าหน่ายเตาบารากู่ทีห่า้งสรรพสนิคา้ “โลxx” สาขาบางใหญ่ นนทบุรแีละเตาทีซ่ือ้
มาไดจ้ากรา้นนี้ 
 
 
 
 
 

ร้าน 

ไปป์ 
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 บารากู่มกีารพฒันาเปลีย่นแปลงตามปจัจยัต่างๆ ดงันี้ 
 
 1 ค่านิยมทีเ่ป็นกระแสแฟชัน่:  ค่านิยมทีเ่ป็นกระแสแฟชัน่หรอืความ “อนิเทรนด”์ 
นัน้ เกดิจากการถูกสรา้งกระแสโดยผูป้ระกอบการ ทีมุ่่งใหเ้กดิเป็นกระแสหรอืค่านิยมขึน้มาก่อน
ในคนกลุ่มเลก็ แลว้ใหพ้ฤตกิรรมของคนกลุ่มเลก็ขยายวงออกไปสู่คนกลุ่มใหญ่ จนกลายเป็นสิง่ที่
ทุกคนสนใจ บารากู่เป็นสนิคา้หนึ่งทีถู่กสรา้งกระแสใหก้ลายเ ป็นค่านิยม ทีเ่ริม่จากรา้นสุราและ
สถานบนัเทงิ แลว้ขยายวงออกไปสู่กลุ่มวยัรุ่นกลุ่มอื่นๆ และขยายวงออกไปยงัสถานบนัเทงิ
ประเภทอื่นๆดว้ยทีจ่ะเลยีนแบบสถานบนัเทงิชื่อดงัในเมอืง ท าใหบ้ารากู่แพร่ออกไปเรื่อย  ๆ
 
 2 การปราบปรามบารากู่จากภาครฐั:  เมื่อมกีระแสการปราบปรามบารากู่จาก
ภาครฐัและเจา้หน้าทีต่ ารวจออกตรวจจบัการบรกิารบารากู่ในรา้นสุรา ท าใหร้า้นสุรางดใหบ้รกิาร
บารากู่ เนื่องจากไม่ตอ้งการมปีญัหากบัเจา้หน้าทีต่ ารวจ เมื่องดใหบ้รกิาร ท าใหล้กูคา้ไม่เรยีกใช้
บรกิาร และเมื่อไม่มผีูส้บูใหเ้หน็เป็นเวลานาน ท าใหก้ระแสนิยมบารากู่ตกไ ป และก่อผลใหร้า้น
สุราไม่น าบารากู่กลบัมาใหบ้รกิารอกีเมื่อไม่มลีกูคา้ตอ้งการหรอืเมื่อไม่เป็นกระแสหรอือยูใ่น
กระแส 
 
 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่ 18:  เมื่อมปีระกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบบัที ่ 18 ปี พ .ศ. 2551 ออกมา ท าใหบ้ารากู่ไดร้บัความนิยมน้อยลงไปทนัท ีถงึแม้ ประกาศ
ฉบบันี้จะมุ่งเน้นไปทีก่ารสบูบุหรีก่ต็าม แต่ท าใหบ้ารากู่ ซึง่ตอ้งใชก้ารสบูและมคีวนัเหมอืนกนั 
ไดร้บัผลกระทบตามไปดว้ย ท าใหร้า้นสุราและสถานบรกิารตอ้งงดบรกิารบารากู่ในรา้น  
 
 4 ความพยายามในการเลีย่งและฝืนกฎหมาย: บารากู่มกีารเปลีย่นแปลงดา้น
แหล่งขายอยา่งมากมายในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา และแหล่งขายกลายเป็นแหล่งคา้ปลกีและผ่าน
ช่องทางอนิเตอรเ์นตมากขึน้เพื่อสนองความเป็น Home baraku ทีส่ามารถหลกีเลีย่งกฎหมายได้
อยา่งสิน้เชงิ รวมทัง้แหล่งคา้บางแหล่งมคีวามระมดัระวงัมากขึน้ในการขาย มกีารจา้ง “ผู้
คุม้ครอง” ประจ าแหล่งขาย ซึ่ งสามารถพบเหน็ “มาเฟีย” ทีคุ่ม้ครองรา้นบารากู่ไดใ้นยา่นหว้ย
ขวางและสะพานพุทธ 
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ประเดน็ท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดของบารากู่  
 
 ในการอภปิรายส่วนประสมทางการตลาดของบารากู่หรอื 4 P นัน้ จากการศกึษา พบวา่ มี
ส่วนประสมทางการตลาดทีส่ าคญัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับารากู่อกี 1 ส่วนประสม คอื  P Policy 
จงึไดเ้พิม่เตมิออกมาเป็น 5 P ดงันี้  
 

ส่วนประสมท่ี 1 P  Product 
  

บารากู่ถอืเป็นสนิคา้ยาสบู (tobacco product) ทีม่ใีบยาสบูเป็นส่วนผสมหลกั ซึง่ถอืวา่ 
บารากู่เป็นสนิคา้/ผลติภณัฑย์าสบูทีต่อ้งอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 
๒๕๓๕   นอกจากการเป็นสนิคา้ผดิกฎหมายแลว้นัน้ ในทางตรงกนัขา้ม บารากู่กลบัเป็นสนิคา้ที่
มผีูต้อ้งการสงู (desired product) ซึง่สามารถอภปิรายดว้ยแผนภมูสิ่วนประสมทางการตลาด 
ดงัต่อไปนี้  
 

    
 
แผนภมิูท่ี 2: ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ของ McCarthy (อา้งถงึใน 
http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix,2010) 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix,2010


กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรรีชั ลาภใหญ่                                            บทที่ 6                                                                         463 
 
 

463 

1  Product: กลยทุธผ์ลิตภณัฑ์ด้าน innovation, variation, differentiation  
 
 เมื่ออภปิรายในประเดน็ Product นัน้ พบวา่ การสรา้งค วามส าเรจ็ในเชงิการตลาด 
(marketing success) ของสนิคา้บารากู่นัน้ พบวา่ มาจากปจัจยัทางดา้นตวัผลติภณัฑ ์ 3 
ประการ ตามแผนภมูขิอง MaCarthy  คอื 
 
 Product innovation: หรอื ความสมยัใหม่ ทนัสมยัของตวัสนิคา้ หรอืความเป็นสนิคา้
นวตักรรม บารากู่ไดร้บัความนิยมในกลุ่มผู้ สบูเนื่องจากความแปลกใหม่ของตวับารากู่ทีม่คีวาม
ต่างจากบุหรี ่มรีปูลกัษณ์ภายนอกทีด่ดูกีวา่บุหรี ่มรีปูลกัษณ์ภายนอก (ตวัเตา) ทีด่แูปลกตาและ
มคีวามเป็นนานาชาตแิบบตะวนัออก ซึง่กลายมาเป็นจุดขายทีส่ถานบรกิารบารากู่หยบิยกความ
แปลกใหม่ทนัสมยัของบารากู่มาใชเ้สนอกบัลกูคา้  และความแปลกใหม่ทนัสมยั ท าใหเ้ป็นจุด
ดงึดดู (appeal) กบักลุ่มผูส้บูวยัรุ่นทีม่คีวามตอ้งการความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา ท าใหบ้ารากู่
กลายเป็นสนิคา้ทีม่แีรงดงึดดูสงูต่อกลุ่มวยัรุ่น 
 
 Product variation:  หมายถงึ ความหลากหลายในตวัผลติภณัฑ ์ บารากู่เป็นสนิคา้ทีม่ ี
ความหลากหลายในตวัผลติภณัฑ ์ในดา้นกลิน่และรส ซึง่ความหลากหลายของผลติภณัฑม์ี
ความหมายต่อผูบ้รโิภคคอื ก่อใหเ้กดิการเลอืกทีส่นองความตอ้งการของตนเองหรอืเลอืกในสิง่ที่
ตนเองชอบไดม้ากทีสุ่ด ยิง่ผลติภณัฑม์ตีวัเลอืกใหม้ากเท่าใด การเลอืกของผูบ้รโิภคจะยิง่
หลากหลายมากขึน้และก่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่ต่ีอสนิคา้วา่มคีวามหลากหลายสงู เปิดโอกาสให้
ลกูคา้ไดเ้ลอืก ดกีวา่สนิคา้ทีไ่ม่มตีวัเลอืกเลย บารากู่เป็นสนิคา้ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ส้บูไดเ้ลอืกสงู 
ซึง่เกดิจากการเลอืกทัง้กลิน่ทีช่อบ และเลอืกรสชาตทิีช่อบ ซึง่พบวา่ กลิน่รสของบารากู่ทีม่ใีน
ทอ้งตลาดในประเทศไทยในปจัจุบนัมมีากถงึ 50 กลิน่รส ซึง่มตีัง้แต่กลิน่รสผลไม ้กลิน่รสดอกไม ้
ไปจนถงึกลิน่รสแปลกใหม่ เช่น กลิน่คาปชูโิน่  กลิน่มอคค่า  กลิน่ชอคโกแลต  เป็นตน้ หรอื
แมก้ระทัง่กลิน่ผลไม ้กม็ตี ัง้แต่กลิน่รสยอดนิยมดัง้เดมิคอื รสแอปเปิล ไปจนถงึกลิน่รสแปลกใหม่
ทีเ่พิง่มเีขา้มาในทอ้งตลาด เช่น กลิน่แตงโม  กลิน่ พลมั เป็นตน้  บางกลิน่รสทีเ่ป็นทีน่ิยมใน
ต่างประเทศแต่ยงัไม่พบการน าเขา้มาขาย เช่น กลิน่รส cardamon นัน้ อาจเป็นเพราะกลิน่รสไม่
ถูกรสนิยมคนไทย  เท่าทีพ่บกลิน่รสทีม่จี าหน่ายในทอ้งตลาดในประเทศไทย จากหลายแหล่ ง
จ าหน่าย สามารถสรุปกลิน่รสทีม่จี าหน่ายได ้ดงันี้ โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มกลิน่รส คอื 1) กลุ่มกลิน่
รสผลไม ้ 2) กลุ่มกลิน่รสดอกไม ้  3) กลุ่มกลิน่รสแปลกใหม ่ 4) กลุ่มกลิน่รสเครื่องเทศ  5) กลุ่ม
กลิน่รสเครื่องดื่ม/อาหาร  6)  กลุ่มกลิน่รสผสม 
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1 กลุ่มกลิน่รสผลไม ้มกีลิน่รส ดงันี ้
1. รสแอปเปิลเขยีว 
2. รสแอปเปิลแดง       เป็นรสแรกทีม่กีารน าเขา้มาใหบ้รกิารผูส้บูในยคุตน้  ๆ
3. รสผสมแอปเปิลสองส ี(แอปเปิลเขยีว/แดง)   หรอืมชีื่อเรยีกในทอ้งตลาดวา่ 

รสทแูอปเปิล (two apples) ซึง่เป็นรสทีไ่ดร้บัความนิยมสงูทีสุ่ดในกลุ่มผูส้บูชาว
ไทย เป็นรสทีพ่ฒันามาจากรสแอปเปิลแดง ทีเ่คยไดร้บัความนิยมอยา่งมาก  รสทู
แอปเปิลจะเป็นรสทีม่ใีหบ้รกิารในทุกรา้นทีบ่รกิารบารากู่เพราะเป็นรสยอดนิยม
และเป็นรสทีผู่ส้บูรูจ้กัและคุน้เคยมากทีสุ่ด 

4. รสองุ่น       เป็นรสยอดนิยมเช่นกนัในกลุ่มผูส้บูชาวไทย 
5. รสพชี 
6. รสสม้ 
7. รสเมล่อน 
8. รสสปัปะรด 
9. รสลกูพลมั           ก าลงัไดร้บัความนิยมมากขึน้ 
10. รสบ๊วย 
11. รสสตรอเบอรี ่
12. รสมะพรา้ว 
13. รสมะนาวเลมอน 
14. รสกลว้ยหอม     เป็นรสทีม่กัมใีหบ้รกิารเช่นกนัในรา้นทีบ่รกิารบารากู ่
15. รสแคนตาลปู     เป็นรสทีไ่ดร้บัความนิยมมากในกลุ่มผูห้ญงิ 
16. รสแตงโม (แตงโมแดง)           พบวา่ ก าลงัไดร้บัความนิยมมากขึน้ 
17. รสเชอรร์ี ่        พบวา่ ก าลงัไดร้บัความนิยมมากขึน้ 
18. รสลกูเบอรี ่(berry) 
19. รสแอปปรคิอท (apricot) 
20. รสมะม่วง 
21. รสฝรัง่ 
22. รสทบัทมิ   จากการส ารวจ พบวา่ 4 รสนี้ เป็นกลิน่รสใหม่ล่าสุดทีม่ขีาย 
23. รสกวี ี

 
2  กลุ่มกลิน่รสดอกไม ้  มดีงันี้    

1. รสกุหลาบ  จากการส ารวจพบวา่กลิน่รสดอกไมไ้ม่เป็นทีน่ิยมในกลุ่มผูส้บู 
2. รสมะล ิ   
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3  กลุ่มกลิน่รสแปลกใหม ่ มดีงันี้ 

1. รสมอคค่า 
2. รสคาปชูโิน่ 
3. รสหมากฝรัง่ (gum)          เป็นรสทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมในกลุ่มผูห้ญงิ 
4. รสผลไมร้วม (fruit cocktail)          เป็นรสทีม่ใีหบ้รกิารในรา้นมานานแลว้ 
5. รสเรดบล ู(Redblue) เป็นรสเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
6. รสทรอปิคานา (Tropicana) เป็นรสผสม        เป็นรสใหม่ในทอ้งตลาด 
7. รสมาการติา้ (maguarita) เป็นรสเหลา้ป ัน่ 
8. รสซกิาร ์(cigar) กลิน่รสแรงคลา้ยบุหรี ่
9.   รสลาเต ้(latte) กลิน่รสกาแฟลาเต ้
 

4  กลุ่มกลิน่รสเครื่องเทศ  มดีงันี ้
1.  รสชะเอม (licorice) 
2.  รสอบเชย (cinnamon)          ไม่เป็นทีน่ิยมในกลุ่มผูส้บูไทย 
3. รสมนิท ์      เป็นรสทีไ่ดร้บัความนิยมมากเช่นเดยีวกบัรสทแูอปเปิล รา้นที่
ใหบ้รกิารจะนิยมน ารสมนิทไ์ปใชเ้ป็นตวัผสมในรสอื่นๆทีล่กูคา้ส ัง่ เพื่อส รา้งความ
แปลกใหม่ 
 

5  กลุ่มกลิน่รสเครื่องดื่ม/อาหาร/พชื  มดีงันี ้
1.  รสโคก้           เป็นรสทีเ่ริม่มวีางจ าหน่ายมากขึน้ในทอ้งตลาด 
2.  รสกาแฟ 
3.  รสชอคโกแลต       เป็นรสทีไ่ม่ค่อยมผีูน้ิยมสบูในกลุ่มผูส้บูไทย 
4.  รสวนิลา 
5.  รสน ้าผึง้ 
6.  รสรทูเบยีร ์
7.  รสพสิตาชโิอ (pistachio)        เป็นรสใหม่ทีย่งัไม่มวีางขายมากนกั  
8.  รสคาราเมล (caramel) 
 

6  กลุ่มกลิน่รสผสม มดีงันี ้
1. รสแอปเป้ิลมนิท ์          รสยอดนิยมในกลุ่มผูส้บูไทย 
2. รสมอคค่ามนิท ์
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3. รสมะนาวมนิท ์
4. รสองุ่นมนิท ์        เป็นรสทีไ่ดร้บัความนิยมมากในกลุ่มผูส้บูไทย 
5. รสชอคโกมนิท ์(chocomint) คอืรสชอคโกแลตผสมมนิท ์

 
 ซึง่กลิน่รสทีม่จี าหน่ายในประเทศไทยจะเป็นบารากู่แบบมกีลิน่รส (flavoured) ส่วนยาบา
รากู่ทีม่จี าหน่ายในต่างประเทศจะมสีองแบบคอื แบบ non-flavoured  และแบบมกีลิน่รส ซึง่
พบวา่รสนิยมของผูส้บูชาวไทยนัน้นิยมแบบ flavoured  มากกวา่ เพราะมคีวามหลากหลายให้
เลอืกทัง้กลิน่และรส รวมทัง้ยงัสามารถน ากลิน่รสมาผสมกนัเองไดต่้างหากทีเ่รยีกวา่ “สตูร” 
หมายถงึ ทกัษะในการผสมของแต่ละรา้นทีใ่หบ้รกิารสบูบารากู่ทีม่ทีกัษะในการผสมตวัยาให้
ออกมาแตกต่างกนัทัง้ในดา้นกลิน่รสและในดา้นอารมณ์ ซึง่พบวา่ แต่ละรา้นทีใ่หบ้รกิารจะม ี
“สตูร” ทีต่่างกนัและจะเสนอทางเลอืกใหล้กูคา้ทัง้ในดา้นกลิน่รสและอารมณ์ทีแ่ตกต่าง การผสมที่
ใหอ้ารมณ์ทีแ่ตกต่างม ีดงันี้ 1) ระดบัความมนึเมา หรอืทีเ่รยีกวา่ “มนึ”  หมายถงึวา่ ผูส้บู
ตอ้งการใหเ้กดิความเมาจากการสบูหรอืไม่  2) อารมณ์สบาย หรอืทีเ่รยีกวา่ “ชลิ”  หมายถงึวา่ 
ผูส้บูไม่ตอ้งการความเมาแต่ตอ้งการใหผ้สมแบบบาง สามารถสบูไดย้าวนานโดยไม่ก่ออาการ
เมาหรอืระคาย  3) ความเยน็ หรอืทีเ่รยีกวา่ “แบบเยน็ๆ” หมายถงึ การผสมรสมนิทใ์ส่ลงไปใน
ยารสหลกัทีเ่ลอืกไว ้เพื่อใหก้่อความเยน็ซ่านในล าคอ จ มกูและปาก ซึง่สามารถระบุไดว้า่
ตอ้งการความเยน็ระดบัใด 
 
 ทัง้นี้ จะเหน็ไดว้า่ บารากู่เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลาย  (variation) เป็นอยา่งมาก 
ทัง้ในดา้นกลิน่รส และในดา้นการใหบ้รกิารการผสมใหถู้กใจผูส้บู ซึง่ไดก้ลายมาเป็นจุดดงึดดูใจ 
(appeal) ของบารากู่ 
 
 Product differentiation: หมายถงึ การสรา้งความแตกต่างใหก้บัตวัผลติภณัฑใ์หต่้างจาก
สนิคา้อื่นๆหรอืสนิคา้คู่แขง่ บารากู่เป็นสนิคา้ทีถู่กสรา้งใหต่้างจากบุหรี่  ถงึแมจ้ะเป็นสนิคา้ยาสบู
เหมอืนกนั แต่สรา้งความแตกต่างเพื่อดงึดดูลกูคา้ทัง้กลุ่มสบูบุหรีแ่ละกลุ่มไม่สบูบุหรี ่ บารากู่ถูก
สรา้งใหต่้างจากบุหรีใ่นประเดน็ต่อไปนี ้
 
 บารากู่ไม่เสพตดิ บุหรีเ่สพตดิ 
 บารากู่ไม่มโีทษ บุหรีม่โีทษต่อร่างกาย 
 บารากู่เป็นสมุนไพร  บุหรีค่อืยาสบู 
 บารากู่ฟอกปอด ดทีอกซ ์ บุหรีท่ าใหป้อดด า 
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 บารากู่ไม่ก่อมะเรง็ปอด  บุหรีท่ าใหเ้ป็นมะเรง็ 
 บารากู่ไม่อนัตราย  บุหรีอ่นัตราย 
 บารากู่สบูเพื่อสนัทนาการ  บุหรีส่บูเพราะเลกิไม่ได ้
 บารากู่เป็นธรรมเนียมของอาหรบัและอนิเดยี มมีานานแลว้  บุหรีเ่ป็นสิง่ทีส่งัคมรงัเกยีจ 
 บารากู่เหมาะกบัผูห้ญงิ สบูแลว้ดนู่ารกั     ผูห้ญงิสบูบุหรีม่ภีาพลกัษณ์ทีด่กูรา้นโลก 
 ถงึแมบ้ารากู่อาจมพีษิ แต่ผ่านน ้า สามารถกรองพษิได ้    บุหรีม่พีษิมาก ไม่มอีะไร

กรองได ้
 บารากู่คอืผลไมแ้หง้ ไม่อนัตราย บุหรีค่อืยาสบู อนัตราย 
 บารากู่ไม่ใช่ยาเสพตดิ  บุหรีส่บูแลว้ตดิทนัท ี
 การลองบารากู่ไม่ก่อใหเ้กดิการเสพตดิ  การลองบุหรี ่แมแ้ค่ 1 ครัง้กเ็สพตดิได ้

 
 การสรา้ง product differentiation ใหก้บับารากู่นัน้ สรา้งใหต่้างจากบุหรี ่เนื่องจากสงัคม
รบัรูพ้ษิภยัของบุหรีม่านาน รบัรูว้า่บุหรีเ่สพตดิ รบัรูว้า่บุหรีม่โีทษและรบัรูว้า่หากสบูบุหรี ่สงัคม
ไม่ยอมรบั ผูป้ระกอบการบารากู่ในยคุแรกจงึพยายามสรา้งความแตกต่างของบารากู่ใหต่้างจาก
บุหรี ่โดยเฉพาะประเดน็ทีว่า่ บารากู่ไม่ใช่บุหรี ่เพราะบารากู่เป็นผลไม ้ เพื่อพยายามสรา้ง
เหตุผลต่อๆมาวา่ ในเมื่อบารากู่เป็นผลไมแ้ลว้ ดงันัน้ บารากู่ไม่มอีนัตราย การสบูบารากู่จงึไม่
อนัตราย ไม่เสพตดิเหมอืนบุหรี ่และไม่ก่อโทษต่อร่างกาย เพราะถ้าหากผูป้ระกอบการไม่ สรา้ง
จุดแตกต่าง ผูท้ ีไ่ม่รูจ้กักอ็าจเขา้ใจวา่บารากู่คอืบุหรีช่นิดหนึ่ง ซึง่อาจท าใหก้ลุ่มไม่สบูบุหรีไ่ม่
สนใจบารากู่ตามไปดว้ย แต่ผูป้ระกอบการพยายามสรา้งจุดต่าง เพื่อท าใหจุ้ดต่างนี้กลายเป็นจุด
ขายทีด่งึดดูทัง้กลุ่มสบูบุหรี ่กลุ่มไม่สบูบุหรีแ่ละกลุ่มผูห้ญงิ  
 
 ปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑท์ัง้ 3 ประการนี้ท าใหเ้กดิจุดดงึดดูของตวัผลติภณัฑ ์(product 
appeal) ทีก่่อใหเ้กดิความส าเรจ็ของตวัสนิคา้บารากู่ทีม่ต่ีอกลุ่มผูบ้รโิภค 

ส่วนประสมท่ี 2 P  Price: กลยุทธ์ราคา  

  เมื่ออภปิรายตามแผนภมูขิอง McCarthy แลว้ พบวา่ การคา้บารากู่มี กลยทุธก์ารวาง
ราคาไว ้ 2 กลยทุธค์อื ในระยะแรกของการเขา้ตลาด การคา้บารากู่ในยคุแรกใชก้ลยทุธแ์บบ 
price skimming  และในยคุต่อมาจนถงึปจัจุบนั การคา้บารากู่ ใชก้ลยทุธ ์  penetration pricing 
เพราะอยูใ่นยคุ price war 
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 ยคุแรกของบารากู่: ใชก้ลยทุธร์าคาแบบ Price skimming หมายถงึ การก าหนดราคา
สนิคา้ใหส้งูสุดเท่าทีผู่ซ้ ือ้จะยอมจ่ายได ้ หรอืเป็นการใชก้ลยทุธร์าคาสงูเพื่อท าการตลาด การตัง้
ราคาบารากู่ในยคุแรกของการเขา้ตลาดคอืในช่วงระยะที ่1 และระยะที ่2 คอื ปีพ.ศ. 2547-2548 
นัน้ กลยทุธร์าคาของการคา้บารากู่คอื กลยทุธแ์บบ  price skimming คอื ตัง้ราคาไวส้งูกวา่
ตน้ทุนมาก คอื ตัง้ราคาสงูสุดโดยไม่ไดค้ านึงถงึตน้ทุน ในระยะที ่ 1 และระยะที ่2  ราคาบารากู่
ถูกตัง้ไวท้ีเ่ตาละ 500-1,000 บาท ซึง่เป็นราคาสงูสุดของการใหบ้รกิารสบูบารากู่ ซึง่ถอืวา่สงู
มาก สงูกวา่ราคาบุหรี ่10-20 เท่า สงูกวา่ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลบ์างตราสนิคา้ การตัง้ราคา
สงูสุดส าหรบับารากู่ในยคุแรกนัน้ เกดิจากสาเหตุต่อไปนี ้
 
 1 การไม่มคีู่แขง่  ในระยะที ่ 1  การคา้บารากู่ยงัมอียูเ่พยีงไม่กีเ่จา้ จ ากดัวงอยู่
เพยีงรา้นสุราและสถานบรกิารบางแห่งในเมอืงเท่านัน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถตัง้ราค าสงู
เท่าใดกไ็ด ้
 2 เพื่อประโยชน์ในการสรา้งภาพลกัษณ์สนิคา้และการวางต าแหน่งสนิคา้ 
(product positioning)   สนิคา้ทีต่ ัง้ราคาสงูนัน้จะมภีาพลกัษณ์วา่เป็นสนิคา้ทีด่ ีมคีุณภาพ หา
ยาก มรีะดบั หร ู บารากู่ในยคุแรกจงึถูกสรา้งใหม้ีภาพลกัษณ์วา่เป็นสนิคา้แฟชัน่ ราคาแพง หร ู
มเีอกลกัษณ์ เพื่อล่อใจใหล้กูคา้สนใจมากขึน้และเพื่อล่อใจใหผู้ส้บูคดิวา่ตนเองเป็นผูน้ าแฟชัน่ทีม่ ี
รสนิยมของแพง 
 3 ผูป้ระกอบการตอ้งการก าไรทนัท ี การตัง้ราคาสงูสุดท าใหผู้ป้ระกอบการได้
ก าไรเรว็และคุม้ทุนเรว็ เพื่อลดความเสีย่งเพราะในยคุแรกยงัมผีูส้บูน้อยราย 
 4 เป็นสนิคา้ใหม่ทีเ่ริม่มใีนตลาด  มผีูแ้สวงหา และสนิคา้ยงัหายากอยู ่ท าใหต้ัง้
ราคาสงูได ้
 

ยคุปจัจุบนั:  บารากู่ ณ ปจัจุบนั อยูใ่น Price war หมายถงึ สงครามราคา ในระยะที ่4 
ของบารากู่จนถงึปจัจุบนั การคา้บารากู่ใช้กลยทุธร์าคาต ่าเพื่อเจาะตลาด (Penetration Pricing) 
เพราะอยูใ่นช่วงสงครามราคา เนื่องจากมสีนิคา้อยูใ่นตลาดปรมิาณมาก มคีวามหลากหลาย มี
ผูป้ระกอบการคา้ปลกีเกดิขึน้มามากมาย และแต่ละเจา้มชี่องทางในการเสนอสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ที่
อ านวยความสะดวกรวดเรว็ใหล้กูคา้มากขึน้ ท าใหเ้กดิการตดัราคาซึง่กนัและกนั  การตัง้ราคาไว้
สงูจงึใชไ้ม่ไดผ้ลอกีต่อไป กลยทุธร์าคาต ่าเพื่อเจาะตลาด (Penetration Pricing) หมายถงึ การ
ตัง้ราคาต ่าเพื่อไดส้่วนแบ่งตลาดใหม้ากขึน้ เพื่อใหจ้ าหน่ายในปรมิาณมากได ้โดยที่
ผูป้ระกอบการจะไดก้ าไรต่อหน่วยต ่าแต่ไดก้ าไรรวมจากปรมิาณทีข่ายไป  พบกลยทุธร์าคานี้ท ัง้
ในรา้นสรุาทีใ่หบ้รกิารบารากู่ รา้นเหลา้ป ัน่ทีม่บีารากู่ และแผงขายปลกีบารากู่ รวมทัง้แหล่งขาย
ทางอนิเตอรเ์นต  การตัง้ราคาต ่าเกดิจากสาเหตุต่อไปนี้ 
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1 สนิคา้บารากู่เริม่กลายเป็นสนิคา้มวลชน  จากการเป็นสนิคา้หายาก เริม่มผีู้

น าเขา้และกระจายสู่การคา้ปลกีมากขึน้ ท าใหม้สีิ นคา้ขายปลกีในทอ้งตลาดจ านวนมากและหา
ซือ้ง่าย ท าใหค้วามหายากของสนิคา้บารากู่หมดไป กลายเป็นสนิคา้มวลชน การตัง้ราคาสงูจงึใช้
ไม่ได ้เพราะผูบ้รโิภคจะไม่ซือ้ 

 
2 การตดัราคากนัเองในกลุ่มผูป้ระกอบการ  เมื่อมผีูรู้จ้กัและผูส้บูมากขึน้ ท าให้

กลุ่มผูป้ระกอบการต่างแขง่กนัในการหาลกูคา้ ซึง่กลยทุธท์ีไ่ดผ้ลในการดงึดดูลกูคา้วยัรุ่นคอื กล
ยทุธด์า้นราคา ท าใหผู้ป้ระกอบการต่างพยายามเสนอราคาทีถู่กทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าไดเ้พื่อล่อใจ
ลกูคา้ ท าใหร้าคาบารากู่ตกลงมาจากเตาละ 500-1,000 บาท ลงมาเหลอืเพยีง 180-200 บาท
เท่านัน้ หรอืสามารถพบไดใ้นราคาถูกทีสุ่ดคอื 80 บาท 

 
3 ผูป้ระกอบการตอ้งการเพิม่ปรมิาณการขายบารากู่ การลดลงของราคาท าให้

ขายไดม้าก ขายไดเ้รว็ เพราะลกูคา้ไม่ตอ้งตดัสนิใจนาน ซือ้ง่าย ท าใหก้จิการมกี าไรต่อหน่วย
สงูขึน้ 

 
4 ตลาดบารากู่มกีารแขง่ขนักนัสงู ในตลาดบารากู่  มกีลุ่มผูป้ระกอบการจ านวน

มากและหลายกลุ่ม ท าใหต้อ้งแขง่ขนักนัเอง ทัง้จากผูป้ระกอบการทีเ่ป็นกลุ่มสถานบรกิารทีเ่น้น
การบรกิารสบูในรา้น กลุ่มผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูจ้ าหน่ายปลกีตามรา้นและแผง  และกลุ่ม
ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูจ้ าหน่ายออนไลน์ การลดราคาจงึเป็นกลยทุธห์นึ่งทีผู่ป้ระกอบการน ามาใช ้

 
5 สนิคา้เริม่มคีวามไม่แตกต่าง  บารากู่ทีจ่ าหน่าย ณ ปจัจุบนั เริม่มคีวาม

เหมอืนกนัในทุกๆเจา้ ไม่วา่จะเป็นตวัยา เตา หรอือุปกรณ์  แต่ละเจา้กจ็ะมสีนิคา้ใกลเ้คยีงกนั มี
ตราสนิคา้เดยีวกนัคอื ตรา Al Fakher และ ตรา Nakhla ทีเ่ป็นทีน่ิยมในกลุ่มผูส้บูชาวไทย ท าให้
ไม่สามารถตัง้ราคาสนิคา้สงูได ้เพราะสนิคา้ของแต่ละเจา้ไม่ต่างกนั  อยา่งไรกต็าม พบวา่ เริม่มี
ผูป้ระกอบการพยายามฉีกความไม่แตกต่างออกไป ดว้ยการน าตราสนิคา้ใหม่ๆเขา้มา เช่น ตรา  
Starbuzz  ตรา Tangier  เป็นตน้  เพื่อล่อใจผูซ้ ือ้ใหท้ดลองสนิคา้ตราใหม่ เนื่องจากตรา Al 
Fakher และ ตรา Nakhla เป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไปแลว้ และไม่สามารถโก่งราคาไปมากกวา่นี้ไดอ้กี
แลว้ 
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ส่วนประสมท่ี  3 P Place กลยุทธ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 
 เมื่ออภปิรายตามแผนภมูขิอง McCarthy แลว้ พบวา่ กลยทุธด์า้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายของการคา้บารากู่นัน้มกีลยทุธแ์ละช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงันี ้
 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  
 การคา้บารากู่ ณ ปจัจุบนั มชี่องทางการจดัจ าหน่าย 8 ช่องทาง 
 

1 Retail ช่องทางคา้ปลกี หมายถงึ การคา้ปลกี (retail) ทีข่ายสนิคา้โดยใชบุ้คคล
เป็นผูท้ าการขายกบัผูซ้ ือ้โดยตรง  การคา้บารากู่ ณ ปจัจุบนั มกีารใชช้่องทา งขายตรงลกัษณะ
การเปิดแผงลอยถาวรและรา้นคา้ตามตลาดนดัและแหล่งชอปป้ิง เช่น รา้นและแผงทีต่ลาด
สะพานพุทธและตลาดหว้ยขวาง เป็นช่องทางคา้ปลกีแบบขายตรง 
 

2 E-commerce ช่องทางขายผ่านช่องทางอนิเตอรเ์นต การคา้บารากู่ ณ ปจัจุบนั 
มกีารคา้ผ่านช่องทางอนิเตอรเ์นตจ านวนมาก ซึง่มที ัง้ขายส่งและขายปลกี ส่งสนิคา้ทาง
ไปรษณีย ์
 

3 Service Shop หมายถงึ รา้นทีใ่หบ้รกิารสนิคา้ การคา้บารากู่  ณ ปจัจุบนั มี
ใหบ้รกิารสนิคา้ในรา้นสุราและสถานบนัเทงิ ซึง่จดัเป็นช่องทางประเภท  service shop คอื
ใหบ้รกิารสบู ณ จุดขาย 
 

4 Delivery  หมายถงึ การใหบ้รกิารส่ งถงึทีพ่กัอาศยั  การคา้บารากู่ทีผ่่านมามี
การใหบ้รกิารส่งเตาและยาถงึทีพ่กัของผูส้ ัง่ ซึง่พบเฉพาะในเขตรา้นสุราทีอ่ยูใ่กลส้ถานศกึษาทีม่ี
หอพกันอกสถานศกึษา โดยรา้นสุราเป็นผูน้ าส่งและกลบัมาเกบ็เตาคนืตามเวลาทีซ่ือ้ไว ้

 
5 Wholesale  หมายถงึ การขายส่ง คอื การขายในป รมิาณมากโดยคดิราคา

พเิศษและตอ้งมปีรมิาณการซือ้ทีส่งูพอ พบวา่ การขายส่งบารากู่ ณ ปจัจุบนั กระท าผ่าน
ช่องทางอนิเตอรเ์นต 
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6 แผงลอยไม่ถาวร หมายถงึ แผงลอยตามตลาดนดัเฉพาะกจิทีเ่ลกิในเวลา 
2-3 วนั และไม่มกีารตัง้ตลาดถาวร  พบวา่ มกีารขายบารากู่ในแผงลอยไม่ถาวรตามตลาดนั ด
เฉพาะกจิของชุมชนมุสลมิหลงัเดอืนรอมฎอนเป็นตน้ไป ซึง่เป็นเทศกาลเฉลมิฉลอง 
 

7 การขายในบา้นของตนเอง หมายถงึ การแอบแฝงจ าหน่ายบารากู่ในบา้นพกั
อาศยัของตนเองโดยไม่ไดโ้ฆษณา ประชาสมัพนัธห์รอืประกาศวา่เป็นแหล่งขายอยา่งเปิดเผยแต่
อยา่งใด แต่ใชว้ธิบีอกปากต่อปากในกลุ่มผูซ้ ือ้ดว้ยกนัเองและตอ้งเป็นผูรู้จ้กัดหีรอืลกูคา้ประจ าจงึ
จะขายให ้ พบวา่ แหล่งบา้นพกัอาศยัทีเ่ป็นแหล่งขายยาบารากู่นัน้จะเป็นแหล่งชุมชนใกลชุ้ม ชน
มุสลมิ เช่น ยา่นชุมชนโรงx จงัหวดัx 

 
8 รา้นจ าหน่ายอุปกรณ์แบบรา้นถาวร  หมายถงึ รา้นทีเ่ปิดเผยตวัอยา่งชดัเจน มี

การท าโฆษณาประชาสมัพนัธอ์ยา่งเปิดเผยวา่จ าหน่ายบารากู่ มรีา้นคา้ถาวรทีช่ดัเจน มชีื่อรา้น 
และไม่ไดอ้ยูใ่นช่องทางอนิเตอรเ์นตแต่เป็นรา้นทีพ่บเหน็ได ้ รา้นประเภทนี้เริม่มมีากขึน้ตัง้แต่
ตน้ปี 2553 เป็นตน้มา พบทีต่ลาดจตุจกัรและตลาดซนัXXมากเป็นพเิศษ 
 
กลยทุธด้์านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 
 พบวา่ การคา้บารากู่ใชก้ลยทุธด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คอื 
 

1 easy access  สรา้งการเขา้ถงึทีง่่าย ส ัน้ สะดวกทีสุ่ดส าหรบัผูต้อ้งการ ไม่วา่จะ
เป็น delivery หรอื การขายแบบ mail order และจ่ายดว้ยบตัรเครดติหรอืเรยีกเกบ็เงนิปลายทาง 
รวมทัง้การมวีางจ าหน่ายตามตลาดนดัและแหล่งชอปป้ิงชื่อดงัทีว่ยัรุ่นชอบไป กเ็ป็นการสรา้งให้
เขา้ถงึง่าย เหน็ง่าย ซือ้ง่าย 
 

2 รวบพืน้ที ่ หมายถงึ มผีูป้ระกอบการรายใหญ่ทีก่ระจายสนิคา้ชนิดเดยีวกนัออก
ไปสู่รา้นคา้ปลกีของตนเองมากกวา่ 1 รา้นในพืน้ทีเ่ดยีวกนั เพื่อจบัจองพืน้ทีไ่ม่ใหคู้่ แขง่เขา้มา
ดว้ยและเพื่อท าใหล้กูคา้เหน็สนิคา้บ่อยๆ ใหล้กูคา้เหน็ทัง้จากรา้นนัน้ เหน็ทัง้จากรา้นนี้ในพืน้ที่
เดยีวกนั ทัง้ทีจ่รงิแลว้ ทุกรา้นเป็นของเจา้ของคนเดยีวกนัทัง้หมด  แต่สรา้งใหเ้สมอืนเป็นหลาย
รา้น เพื่อกระจายสนิคา้ใหม้ากทีสุ่ด และเพื่อดกัผูซ้ ือ้ไวใ้หม้าก ทีสุ่ด พบกลยทุธร์วบพืน้ทีน่ี้ใน
ตลาดหว้ยขวาง 
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3 กระจายคา้ปลกี หมายถงึ  การกระจายการคา้ปลกีไปทัว่ทุกแห่ง ไม่จ ากดั
เฉพาะรา้นจ าหน่ายบารากู่เท่านัน้ แต่กระจายขยายวงกวา้งไปทุกประเภทรา้น เท่าทีพ่บใน
ปจัจุบนั พบวา่ รา้นขายของเดก็เล่นมอุีปกรณ์บารากู่จ าหน่ายคอื รา้นชื่ อ “ฮXX” เป็นรา้นขาย
ของเดก็เล่นหลายประเภททีห่า้ง “JJ Mxxx”  มอุีปกรณ์บารากู่และยาบารากู่จ าหน่ายปนไปกบั
ของเดก็เล่น  รา้นขายพรมจากอนิเดยีทีต่ลาด “ซนัเดXXX” มบีารากู่จ าหน่าย และแผงยอ่ยหลาย
ประเภททีต่ลาดนดัจตุจกัรมบีารากู่จ าหน่ายแอบแฝงและจ าหน่ายอยา่งเปิดเผย  
 
 การคา้บารากู่ ณ ปจัจุบนั เป็นการคา้ทีแ่พร่ระบาดไปทุกที ่ไม่จ ากดัสถานทีข่ายและไม่
จ ากดัแหล่งหรอืประเภทรา้นขายอกีต่อไป แต่มจี าหน่ายในรา้นทุกประเภท 
 
ส่วนประสมท่ี 4 P Promotion กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 
 
 เมื่ออภปิรายตามแผนภมูขิอง McCarthy แลว้ พบวา่ การคา้ บารากู่มกีารส่งเสรมิการขาย
ทัง้แบบสื่อสารผ่านบุคคล (individual communication) และสื่อสารผ่านมวลชน (mass 
communication) รวมทัง้แบบอื่นๆ ซึง่ในแต่ละแบบ สามารถแยกออกมาไดท้ ัง้หมด 4 ประเภท 
ดงันี้ 
 
4.1 การส่งเสริมการขายแบบใช้การส่ือสารผ่านบคุคล  
 
 การคา้บารากู่มกีารส่งเสรมิการขายแบบใชก้ารสื่อสารผ่านบุคคล คอื 
 
1 การโฆษณาชวนเชื่อโดยผูข้ายโดยตรง  ผูข้ายในทีน่ี้ แบ่งเป็น ผูข้าย 4 แบบคอื 
 
 1.1 ผูข้ายแบบเจา้ของรา้นสุราทีใ่หบ้รกิารสบูบารากู่อยา่งเดยีว 
 1.2 ผูข้ายแบบเจา้ของแผงลอยอุปกรณ์และยา 
 1.3 ผูข้ายทางอนิเตอรเ์นต 
 1.4 ผูข้ายแบบเจา้ของรา้นอุปกรณ์และยา แบบรา้นถาวร 
 
 ผูข้ายในแต่ละแบบมรีปูแบบการโฆษณาชวนเชื่อทีแ่ตกต่างกนั ดงันี ้
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1.1 การชกัชวนใหล้อง โดยน าเสนอวา่เป็นของใหม่  วธิกีารนี้ถูกใชม้ากทีสุ่ดโดยผูข้าย
แบบที ่1 คอืเจา้ของรา้นสุราทีใ่หบ้รกิารสบู 
1.2  การน าเสนอรสชาตทิีม่คีวามหลากหลายและรสชาตยิอดนิยม  วธิกีารนี้ถูกใชม้าก
ทีสุ่ดโดยผูข้ายแบบแผงลอยและเจา้ของรา้นยา รสชาตยิอดนิยมทีถู่กแนะน ามากทีสุ่ดคอื 
รสแอปเปิล 
1.3 การชกัจงูใหซ้ือ้สนิคา้ในราคาทีแ่พงทีสุ่ดทีม่จี าหน่าย โดยผูข้ายใหเ้หตุผลวา่ ทีแ่นะน า
ลกูคา้ใหซ้ือ้สนิคา้ทีร่าคาสงูทีสุ่ดในรา้นเพราะเป็นสนิคา้ดมีคีุณภาพ 
1.4 การแนะน าเทคนิคการสบูแบบใหม่ๆ  วธิกีารนี้ถูกใชม้ากทีสุ่ดโดยผูข้ายทีเ่ป็นเจา้ของ
รา้นสุราทีแ่นะน าลกูคา้ทีซ่ ือ้บรกิารสบูในรา้น  เทคนิคทีถู่กแนะน ามากทีสุ่ดในรา้นสุราคอื 
การเตมิน ้าแขง็หรอืการน าหมอ้บารากู่ใส่ในถาดน ้าแขง็ เพือ่สรา้งความเยน็ในการสบู 

 
2 การโฆษณาชวนเชื่อโดยการกล่าวอา้งสรรพคุณ (false claim)  
  
 ผูข้ายบารากู่ ไม่วา่ผูข้ายแบบใด จะใชว้ธิกีารโฆษณาชวนเชื่อดว้ยการอวดอา้งสรรพคุณ
และการกล่าวอา้งองิ เพื่อสรา้งมายาคต ิดว้ยรปูแบบดงันี้ 
 

2.1 กล่าวอา้งองิวา่ บารากู่เป็นทีน่ิยม ของสงัคม ซึง่ผูข้ายมศีพัทเ์ฉพาะคอืค าวา่ “เล่น” 
ผูข้ายมกัจะกล่าวอา้งแบบอา้งองิวา่ บารากู่นัน้เป็นทีน่ิยมของบุคคลส่วนใหญ่ ท าใหผู้ซ้ ือ้
เชื่อวา่ บารากู่เป็นของสมยันิยม เป็นแฟชัน่ 
2.2  อวดอา้งสรรพคุณวา่ ไม่มโีทษ ไม่มอีนัตรายเหมอืนบุหรี ่ดงัทีผู่ค้า้ใน 
shishaonline.com กล่าวอา้ง ดงันี้ 
 

“....ถา้พดูถงึโทษ เช่น นิโคตนิ, ทาร ์ถา้เทยีบกบับุหรีแ่ลว้กถ็อืวา่ต่างกนัมาก 
เพราะในตวัยาบารากุมนีิโคลตนิ [sic.นิโคตนิ] ประมาณ 0.05 ไม่ถงึ 1% 

              แต่สารทารห์รอืพวกน ้ามนัดบิ นีค่อื 0%...” 
 
2.3  อวดอา้งสรรพคุณวา่ ไม่มนีิโคตนิ (nicotine-free) ไม่มทีาร ์  ประเดน็นี้ ผูข้ายจะใช้
วธิกีารอวดอา้งวา่ สนิคา้ของตนเป็นสนิคา้น าเขา้คุณภาพสงู น าเขา้จากต่างประเทศ จงึไม่
มนีิโคตนิและทาร ์ โดยเป็นการกล่าวทบัถมวา่ สนิคา้อื่นๆ ของเจา้อื่นนัน้คุณภาพต ่า จงึมี
นิโคตนิและทาร ์
2.4 อวดอา้งวา่สนิคา้ถูกกฎหมาย ซึง่เป็นความจรงิเพยีงส่วนเดยีว คอื มกีารเสยีอากร
เฉพาะอากรขาเขา้หรอือากรปากระวางเท่านัน้ 
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2.5 กล่าวอา้งความเป็นผูเ้ชีย่วชาญเรื่องบารากู่ กล่าวอา้งความเป็นผูรู้ท้ ีม่คี าแนะน า 
รปูแบบทีพ่บคอื  

 
 ผูข้ายอา้งวา่ตนเองสบูมานานจนรูม้าก แนะน าได ้ 
 อา้งวา่ขายบารากู่มาเป็นสบิๆปี จนเชีย่วชาญเรื่องสนิคา้นี ้
 อา้งวา่คลุกคลกีบับารากู่มายาวนาน ท าใหรู้ม้าก 
 อา้งวา่อ่านเอกสารเรื่องบารากู่จากต่างประเทศมามาก ท าใหรู้ว้า่บารากู่เป็น

อยา่งไร ไม่มโีทษอยา่งไร 
 อา้งวา่น าเขา้ยาบารากู่มาจากต่างประเทศโดยตรงดว้ยตนเองหรอืมคีนรูจ้กัอยู่

ต่างประเทศ และคดัสรรยาดว้ยตนเอง เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอื 
 

2.6  กล่าวอา้งความเป็นตน้ต ารบั ผูข้ายมกักล่าวอา้งวา่ สนิคา้ของตนเองน าเขา้จาก
ประเทศตน้ต ารบัของบารากู่ คอื น าเขา้จากประเทศอยีปิต ์จงึเป็นสนิคา้ด ีมคีุณภาพและ
เป็นของแท ้(genuine)  
2.7  กล่าวอา้งวา่ สนิคา้ข องเจา้อื่นๆ เป็นของปลอม พบวา่ ผูข้ายในยา่นหว้ยขวางและ
จตุจกัร ใชว้ธิกีล่าวอา้งวา่ สนิคา้ของตนมคีุณภาพสงูเพราะน าเขา้จากต่างประเทศ แต่
สนิคา้บารากู่ทีจ่ าหน่ายในยา่นอื่น เช่น สะพานพุทธ เป็นของปลอม ความเป็น “ของ
ปลอม” นัน้ หมายถงึ ยาคุณภาพต ่าทีท่ าเลยีนแบบของจรงิซึ่ งยาคุณภาพต ่านี้ ผูข้ายยา่น
หว้ยขวางและจตุจกัรกล่าวอา้งวา่ เป็นยาทีท่ ามาจากประเทศจนี ซึง่เป็นสนิคา้ปลอม 
2.8  กล่าวอา้งวา่ บารากู่เป็นสนิคา้ทีถู่กกฎหมาย ผูข้ายจะใชว้ธิกีารย า้กบัผูซ้ ือ้วา่ยงัไม่มี
กฎหมายฉบบัใดประกาศวา่บารากู่เป็นสิง่ผดิกฎหมาย ตวัเตากเ็ช่นกนั ยงัไม่มกีฎหมาย
ฉบบัใดประกาศวา่ผดิกฎหมาย  ผูข้ายย า้วา่ บารากู่ทีผ่ ิ ดกฎหมายคอืบารากู่ทีผู่ซ้ ือ้น าไป
สบูแบบผดิประเภทผดิวตัถุประสงคค์อืน าไปสบูยาเสพตดิชนิดอื่น ดงัที ่ผูค้า้ใน  
shishaonline.com กล่าววา่ (www.shishaonline.com,2553) 

 
“...ในไทยจะสือ่บารากุในทางตดิลบ ทัง้ทีม่นัไม่ไดม้อีะไรมากมาย 

ถา้คุณไม่เอาเตาบารากุไปดดูกญัชา หรอืยาเสพตดิต่างๆ 
วยัรุ่นบา้นเรามกัจะเอาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ ท าใหภ้าพลกัษณ์บารากุมนัดไูม่ด ี

บารากุวฒันธรรมเก่าแก่ของชาวตะวนัออกกลาง ไม่ใช่วฒันธรรมประเพณีของบา้นเรา 
ซึง่เราอาจจะไม่รูจ้รงิเท่าชาวอาหรบั…” 
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4.2 การส่งเสริมการขายด้านราคา (sales promotion) 
 
 Sales promotion หรอืการส่งเสรมิการขายดา้นราคา เป็นวธิกีารหนึ่งของการส่งเสรมิการ
ขาย  การคา้บารากู่เมื่อมาถงึระยะที ่3 และ 4 มกีารใชก้ารส่งเสรมิการขายดา้นราคา คอื การลด
ราคา การแจกแถม เทคนิค Price-pack deal  และเทคนิค Special deal 
 
 การลดราคา ส าหรบัการคา้บารากู่ คอื การลดราคาจากทีเ่คยตัง้ไวใ้นราคาสงูลงมาทีร่าคา
ต ่าทีสุ่ดเท่าทีร่า้นจะสามารอ านวยใหไ้ด ้คอืลดลงจากเตาละ 500 บาทเหลอื 200-300 บาท 
ส าหรบัรา้นสุราทีม่ใีหบ้รกิารสบูบารากู่  หรอืการต่อรองราคาและมสี่วน ลดใหผู้ซ้ ือ้ตามการ
ต่อรองทีแ่ผงลอยบารากู่ 
 
 การแจกแถม ส าหรบัการคา้บารากู่ คอื การเสนอของแจกของแถมเมื่อซือ้บรกิารสบู   ของ
แจกของแถมทีพ่บมากทีสุ่ดเป็นโปรโมชัน่คอื การแถมถ่านฟรตีลอดการสบู ปกต ิในการซือ้
บรกิารสบูในรา้นสุราในราคา 200-350 นัน้ ราคานี้จะรวมทัง้ค่าย าและค่าถ่าน  แต่ถ้าถ่านหมด
ก่อนทีย่าจะหมด ผูส้บูจะตอ้งสัง่ซือ้ถ่านต่างหากในราคากอ้นละ 25-35 บาท เพื่อสบูต่อจนกวา่
ยาจะหมด  รา้นสุราจงึคดิจดัโปรโมชัน่ใหบ้ารากู่ดว้ยการแถมถ่านฟรตีลอดทัง้คนื หากยาหมด ผู้
สบูจ่ายซือ้เฉพาะค่ายาชุดใหม่เท่านัน้ 
 
 เทคนิค Price-pack deal หมายถงึ การเสนอใหผู้ซ้ ือ้ ซือ้ในปรมิาณทีม่ากขึน้เพื่อจ่าย
น้อยลงกวา่การซือ้ปรมิาณต ่า โดยผูข้ายตัง้ราคาพเิศษหรอืมสี่วนลดเพิม่ขึน้ต่อการซือ้ในปรมิาณ
ทีม่ากขึน้เรื่อยๆ  เทคนิคนี้มกัใชก้บัการซือ้บารากู่ทางช่องทางอนิเตอรเ์นต คอื ยิง่ซือ้ในปรมิาณ
มากกไ็ดร้าคาพเิศษมากขึน้  
 
 เทคนิค Special deal หมายถงึ มชี่วงการน าเสนอสนิคา้ในราคาพเิศษในช่วงเวลาจ ากดั 
หรอืมกีารน าเสนอสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัแต่น ามาขายควบกนัในราคาพเิศษและน าเสนอเป็นการ
เฉพาะเจาะจงหรอืเป็นจุดเด่นของการขาย (promotional highlight)  เทคนิคนี้มกัใชก้บัการคา้บา
รากู่ทางอนิเตอรเ์นต โดยผูข้ายมกัจะน าเสนอสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัแต่น ามาขายควบกนัแลว้เสนอ
ในราคาพเิศษ เช่น น าเสนอแบบ  Combo set, Extra Set, Special Set หรอืในชื่ออื่นๆแลว้แต่
ผูข้ายจะตัง้ชื่อ แต่ในการขายนัน้คลา้ยกนั คอื น าตวัยาทีร่สต่างกนัมาขายควบกนัเป็นเซตและให้
ราคาพเิศษถ้าลกูคา้ซือ้ทัง้เซต 
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4.3 การส่งเสริมการขายด้วยการใช้โฆษณาผ่านช่องทางส่ือสารมวลชน (mass 
communication) 
 
 ส าหรบัการคา้บารากู่นัน้ พบวธิกีารส่งเสรมิการขายดว้ยการใชโ้ฆษณา ผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชน คอื สื่อ Website เป็นแหล่งทีพ่บโฆษณาการขายบารากู่มากทีสุ่ด โดยในเวบ็ไซต์
แต่ละแห่ง มรีปูแบบการสื่อสาร ดงันี ้
 
1  การประกาศโฆษณาขายสนิคา้ พบในสองรปูแบบคอื 
 

 Classified advertising หรอืขายฝากในเวบ็ไซตอ์ื่นๆ พบการฝากโฆษณา
ประเภทนี้ในเวบ็ไซตป์ระเภท search engine เช่น  sanook.com  ในปี 2551 
ซึง่ผูว้จิยัไดพ้ดูคุยกบัผูด้แูลเวบ็ไซตข์อง sanook.com ดว้ยตนเองและผูด้แูล
เวบ็ไซตไ์ดแ้จง้วา่ต่อไปทางเวบ็ไซตจ์ะมคีวามเขม้งวดมากขึน้ในการตรวจ
โฆษณาประเภทฝากขาย (classified advertising) และจะไม่ใหม้กีารฝาก
โฆษณาขายสนิคา้ประเภทบารากู่อกีในเวบ็ไซตข์อง sanook.com 

 Banner advertising โฆษณาประเภทป้ายแถบ พบในเวบ็ไซตข์ายสนิคา้บารากู ่
 Web board ส าหรบัสมาชกิและผูส้นใจบารากู่ เพื่อเขา้ไปพดูคุยเรื่องบารากู่ 

พบวา่เวบ็บอรด์เป็นสื่อทีผู่ค้า้บารากู่ตัง้ไวเ้พื่อใหผู้ซ้ ือ้เขา้มาตดิต่อสื่อสารกบั
ผูค้า้แบบส่วนตวัและเป็นกนัเอง 

 Blog  พบวา่ ม ีblog ทีม่ผีูส้นใจบารากูส่รา้งขึน้มาเพื่อพดูคุยเรื่องบารากู่ดว้ยกนั 
 

    3.2  เวบ็ไซตข์องผูค้า้บารากู่โดยตรง ปจัจุบนั พบวา่ ผูค้า้บารากู่มกีารตัง้เวบ็ไซต์
ส่วนตวัขึน้มามากขึน้ โดยการโฆษณาประเภทฝากโฆษณาหรอืฝากขายในเวบ็ไซตอ์ื่นมน้ีอยลง 
ในเวบ็ไซตข์องผูค้า้บารากู่โดยตรง เช่น shishaonline.com นัน้ จะมโีฆษณาทุกประเภท ดงันี ้
 

 Product display โฆษณาสนิคา้โดยตรง 
 Banner advertising 
 Web board 
 การม ีcall center ส่วนตวัของเวบ็ไซต ์
 การใหส้มคัรสมาชกิ 
 content ประเภทใหค้วามรูเ้ชงิอวดอา้งสรรพคุณ 
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4.4 การส่งเสริมการขายผ่านส่ืออ่ืน 
 
 พบวา่ การคา้บารากู่ มกีารใชก้ารส่งเสรมิการขายผ่านสื่อประชาสมัพนัธค์อื นามบตัร
ประชาสมัพนัธ ์พบวา่  รา้นคา้บารากู่มกีารแจกนามบตัรรา้นคา้เพื่อประชาสมัพนัธร์า้นคา้ในวง
กวา้งและเพื่อใหล้กูคา้ไดท้ราบวา่รา้นมสีนิคา้ใดจ าหน่าย นามบตัรทีไ่ดร้บัมาจากรา้นคา้นัน้ บาง
นามบตัรมขีอ้ความโจ่งแจง้วา่ขายบารากู่ ดงันี้ 
 

      
 
                          ภาพท่ี 62 นามบตัรรา้นคา้ทีใ่ชป้ระชาสมัพนัธส์นิคา้บารากู่ 
 
ส่วนประสมท่ี 5  P  Policy นโยบายและกฎหมาย 
 
 นอกจากส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ประการแลว้ พบวา่ ยงัมสี่วนประสมทาง
การตลาดประการที ่ 5 คอื ทางด้ านนโยบาย (policy) ทีส่ามารถเป็นไดท้ ัง้อุปสรรคและจุด
ส่งเสรมิการคา้บารากู ่
 
นโยบาย/กฎหมายท่ีสร้างอปุสรรคต่อบารากู ่
 
 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่18 หา้มการสบูบุหรีใ่นผบับาร ์หลงัจากทีป่ระกาศ
ฉบบันี้ถูกประกาศใชแ้ลว้นัน้ รา้นสุราต่างงดใหบ้รกิารบารากู่ เนื่ องจากเป็นสนิคา้ทีต่อ้งสบูและมี
ควนัเหมอืนบุหรี ่รวมทัง้ยงัสงัเกตไดง้่ายกวา่บุหรีเ่พราะควนัมากกวา่ ท าใหร้า้นน าบารากู่ออก
จากการใหบ้รกิารหรอืตอ้งเกบ็เตาออกจากชัน้วางโชว ์หรอืตอ้งปฏเิสธลกูคา้โดยอา้งวา่เสีย่งต่อ
การถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีต่ ารวจ ท าใหบ้ารากู่ลดความนิยมลงไป เมื่อความนิยมลดลง ท า
ใหบ้ารากู่เริม่ถอยห่างจากรา้นสุรา แต่เปลีย่นไปเป็น  Home baraku แทน อยา่งไรกต็าม 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรรีชั ลาภใหญ่                                            บทที่ 6                                                                         478 
 
 

478 

ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้คอื หลงัจากเจา้หน้าทีต่ ารวจคลายความเขม้งวดในการตรวจจบัผบับาร์
เรื่องการสบูบุหรีใ่นรา้นนัน้ รา้นสุราและสถานบรกิารต่างน าบารากู่ก ลบัมาใหบ้รกิารอกีตัง้แต่ตน้
ปี 2553 ซึง่เริม่พบวา่ รา้นสุราและสถานบรกิารเริม่น าบารากู่มาตัง้โชวใ์นชัน้วางโชวเ์พื่อสื่อให้
ลกูคา้ทราบไดโ้ดยนยัวา่ มบีารากู่ใหบ้รกิาร จากการส ารวจภาคสนามในปี 2553 พบวา่ เจา้ของ
รา้นสุราจะไม่บรกิารบารากู่ใหล้กูคา้ในช่วงหวัค ่าหรอืกอ่น 23.00 น. เนื่องจากเกรงเจา้หน้าที่
ต ารวจผ่านมาตรวจเรื่องการสบูบุหรี ่ซึง่เจา้หน้าทีต่ ารวจจะมาตรวจสอบเรื่องสบูบุหรีใ่นช่วงก่อน 
24.00 น. แต่รา้นจะน าบารากู่ออกมาใหบ้รกิารในช่วงหลงั 24.00 น. หรอืหลงัจากทีเ่จา้หน้าที่
ต ารวจผ่านไปแลว้ ซึง่จะพบการสบูบารากู่มากขึ้ นในช่วง 01.00 น. เป็นตน้ไป โดยเ ฉพาะรา้น
สุราในยา่นมหาวทิยาลยั  ส่วนรา้นสุราและสถานบรกิารในยา่นลาดพรา้ว-รชัโยธนิ นัน้ พบวา่ มี
การสบูบารากู่ตัง้แต่ 20.00 น. เป็นตน้ไป และสบูอยา่งเปิดเผยเนื่องจากรา้นเหล่านี้ตัง้อยูร่มิถนน 
สามารถพบเหน็การสบูบารากู่ไดอ้ยา่งชดัเจน แต่พบวา่ ไม่มกีารตรวจสอบจากเจา้หน้าทีต่ ารวจ
แต่อยา่งใด 
 
นโยบาย/กฎหมายท่ีเป็นช่องโหว่และถกูน ามาเสริมการค้า 
 
 พบวา่ การคา้บารากู่ยงัอาศยัจุดอ่อนและช่องโหวท่างกฎหมาย เพื่อท าการคา้และ
กลายเป็นจุดส่งเสรมิการคา้ คอื 
 
1 กฎหมายหรอืนโยบายทีค่วบคุมอุปกรณ์บารากู่ ปจั จุบนั ยงัไม่มกีฎหมายใดทีค่วบคุมดา้น
อุปกรณ์บารากู่ คอื เตา ท าใหม้กีารขายเตาโดยเสร ีเปิดเผย และท าใหผู้ค้า้ใชช้่องโหวใ่นประเดน็
นี้มากล่าวอา้งโดยรวมวา่ บารากู่ถูกกฎหมาย และในเวบ็ไซตค์า้บารากู่ shishaonline.com ไดล้ง
ขอ้ความวา่ (www.shishaonline.com,2553) 
 

“...ยงัไม่มพีระราชบญัญตัหิรอืก าหนดวา่ บารากุเป็นสิง่เสพตดิใหโ้ทษรา้ยแรง 
และไม่ไดร้ะบุวา่บารากุเป็นสิง่ผดิกฎหมาย...” 

 
 ซึง่เป็นการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนทีไ่ม่มกีารคดักรองสาร ท าใหผู้ร้บัสารอาจเขา้ใจผดิและ
เชื่อตามสารโฆษณาในเวบ็ไซตน์ี้ไดว้า่ บารากู่ไม่ผดิกฎหมายอนัใด  
 
 รวมทัง้ควรมกีารควบคุมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆของบารากู่ทีม่กีารโฆษณาอวดอา้ง
สรรพคุณเกนิจรงิ ไดแ้ก่ 1) อุปกรณ์กรองนิโคตนิและทาร ์ซึง่ใชส้ าหรบัการสบูบารากู่โดยเฉพาะ 
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อุปกรณ์นี้ราคา 200-300 บาท มกีารโฆษณาวา่ เป็นอุปกรณ์ทีส่ามารถกรองนิโคตนิได ้ 100 
เปอรเ์ซน็ต ์ท าให้ การสบูบารากู่ไม่มอีนัตรายอนัใด พบวา่ อุปกรณ์กรองนิโคตนิส าหรบับารากู่
นัน้มจี าหน่ายทัว่ไป ทัง้ตามรา้นคา้บารากู่และในช่องทางอนิเตอรเ์นต  2) ถ่านบารากู่ ซึง่มกีาร
โฆษณาอวดอา้งสรรพคุณวา่ ใหค้วามรอ้นเรว็ มคีุณภาพ น าเขา้จากต่างประเทศ ไม่อนัตราย
เหมอืนการใชถ่้านธรรมดาหรอืถ่านหุงตม้ 
 
 2 การประเมนิสนิคา้และการตรวจกกัสนิคา้จากศุลกากรขาเขา้   ปจัจุบนั 
ผูค้า้บารากู่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากการเสยีเฉพาะอากรปากระวางในการน าเขา้สนิคา้บารากู่ ซึง่
อากรปากระวางเป็นเพยีงอากรน าเขา้เท่านัน้ แต่ไม่ไดเ้ป็นการอนุญาตใหท้ าการคา้ต่อไป แต่
ผูค้า้ท าการจ่ายอากรปากระวางและน ามาท าการคา้ต่อและใชโ้ฆษณาวา่ เมื่อสนิคา้นี้ผ่านด่าน
ศุลกากรขาเขา้แลว้ และมใีบรบัสนิคา้ปลายทางหลงัผ่านการประเมนิอากรแลว้ สนิคา้นี้ถูก
กฎหมาย ซึง่เป็นความจรงิเพยีงส่วนเดยีว คอื ถูกกฎหมายศุลกากร เท่านัน้  ท าใหผู้ซ้ ือ้เขา้ใจผดิ
ได ้นอกจากนี้  พบวา่ การประเมนิจากศุลกากรขาเขา้นัน้ ใหผ้่านสนิคา้บารากู่เขา้มาและจ่าย
ออกไปยงัผูร้บัสนิคา้ปลายทางโดยไม่มกีารกกัสนิคา้ในฐานะสนิคา้ยาสบูทีต่อ้งมใีบอนุญาต
น าเขา้จากกระทรวงการคลงั ศุลกากรขาเขา้ปฏบิตัเิพยีงประเมนิอากรปากระวางเท่านัน้และส่ง
ต่อสนิคา้ออกไปยงัผูร้บั ซึง่ท าใหส้นิคา้ยาบารากู่ซึง่เป็นผลติภณัฑย์าสบูทีอ่ยูภ่ายใต้
พระราชบญัญตัคิวบคุมยาสบู ควรเป็นสนิคา้ถูกกกั ณ ศุลกากร  หน่วยงานภาครฐัทีม่หีน้าทีใ่ห้
ความรูห้รอืขอ้มลูขา่วสารดา้นบารากู่และยาสบู ควรมกีารท าความเขา้ใจเชงิลกึกบัผูป้ฏบิตังิาน
ศุลกากรขาเขา้อยา่งเร่งด่วน เพื่อสกดักัน้สนิคา้ยาบารากู่  เนื่องจาก ณ ปจัจุบนั สนิคา้ยาบารากู่
เป็นการน าเขา้ทัง้หมด ยงัไม่ไดผ้ลติในประเทศ การสกดักัน้สนิคา้จากการน าเขา้สามารถช่วย
ปราบปรามและลดปญัหาการเสพบารากู่ได ้
 
ประเดน็ท่ี 4  วิธีการโฆษณาชวนเช่ือและการส่ือสารท่ีมีผลต่อการจูงใจผู้สูบ
และสนับสนุนพฤติกรรมกลุ่ม 
 
 จากผลการวจิยั สามารถอภปิรายผลวจิยัในดา้นวธิกีารโฆษณาชวนเชื่อและการสื่อสารที่
มผีลจงูใจผูส้บูและพฤตกิรรมกลุ่มได ้ดงันี ้
 

1 ผลการวจิยัพบประเดน็สอดคลอ้งกบักรอบอนุสญัญาขององคก์ารอนามยัโลกวา่
ดว้ยการควบคุมยาสบู ซึง่ในกรอบอนุสญัญาขององคก์ารอนามยัโลกวา่ดว้ยการควบคุมยาสบูนัน้
ระบุถงึความจ าเป็นในดา้นการควบคุมการโฆษณา  การส่งเสรมิการขาย  และการสนบัสนุนใน
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รปูแบบต่างๆ  มวีตัถุประสงคส์่งเสรมิใหม้กีารใชผ้ลติภณัฑบุ์หรี ่  ผลการวจิยัพบวา่ การโฆษณา
ดว้ยสื่อบุคคลคอืจากผูข้ายและผูใ้หบ้รกิารสบู  การส่งเ สรมิการขายดา้นราคา และการสื่อสาร
แบบปากต่อปากในกลุ่มผูส้บู (word of mouth) มผีลใหเ้กดิการแพร่กระจายเรื่องบารากู่ในกลุ่ม
ผูบ้รโิภควยัรุ่น ก่อใหเ้กดิการอยากทดลอง 

 
2  ผลการวจิยัพบประเดน็สอดคลอ้งกบั Maziak, Ward and Eissenberg (2007) 

ในดา้นความเชื่อลวงหรอืมายาคตทิีม่ต่ีอบารากู่  ซึง่ Maziak, Ward, Soweid and Eissenberg 
(2004) เสนอวา่มทีศันคตหิรอืความเชื่อลวงทีส่ าคญัทีก่่อใหเ้กดิการสบูไดม้ากทีสุ่ดในกลุ่มวยัรุ่น
และเยาวชนคอื  
 ความเชื่อทีว่า่บารากู่ไม่เสพตดิ  
 บารากู่ไม่ใช่บุหรี ่ 
 บารากู่มโีทษน้อยกวา่บุหรี ่ถ้าจะสบู ควรสบูบารากู่มากกวา่บุหรี ่
 บารากู่ไม่มนีิโคตนิเหมอืนบุหรี ่ถ้าม ี กม็น้ีอยมาก กล่องยาบารา กู่บางเจา้โฆษณาดว้ย

ค าวา่ “nicotine free” 
 ถงึบารากู่จะมโีทษหรอืมพีษิ แต่น ้าในหมอ้บารา กุ จะเป็นตวัดดูซบัพษิเอาไว ้จงึไม่

อนัตราย โดยเฉพาะคารบ์อนมอนอกไซด ์ทารแ์ละนิโคตนิ 
 บารากู่ไม่ระคายคอเหมอืนบุหรี ่ไม่มโีทษต่อปอดเหมอืนบุหรี ่
 ตวัยาบารากู่ท ามาจากผลไม ้เป็นผลดต่ีอสุขภาพมากกวา่ 
 บารากู่เป็นทางเลอืกทีด่ต่ีอสุขภาพมากกวา่บุหรี่ 
 บารากู่เป็นประเพณีทีม่มีาชา้นาน เพื่อการสงัสรรคใ์นวงสงัคมและเพื่อนฝงู 

 
จากการศกึษา พบวา่ มายาคตใินประเทศไทยเกีย่วกบับารากู่มมีากมาย ในประเดน็ ดงันี ้

 
 บารากู่ไม่มโีทษ 
 เป็นทางเลอืกทีด่กีวา่บุหรี ่ถ้าคดิจะสบู สบูบารากู่ดกีวา่ 
 บารากู่คอืการผ่อนคลาย สงัสรรคก์นัในกลุ่มเพื่อน 
 บารากู่คอืของ “ไฮโซ” สัง่มาสบูแลว้ดดู ี
 บารากู่เสรมิเสน่หท์างเพศ ผูห้ญงิสัง่มาสบูแลว้จะเป็นที่ น่าสนใจในสายตาเพศตรงขา้ม

มากขึน้ 
 สบูบารากู่แลว้สรา้งภาพลกัษณ์วา่ทนัสมยั 
 บารากู่เหมาะกบัผูห้ญงิมากกวา่บุหรี ่ 
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 บารากู่เป็นสมุนไพร เป็นผลไมแ้ท ้เหน็ไดจ้ากรปูบนกล่อง 
 บารากู่ลา้งพษิ ฟอกปอด ดทีอกซ ์
 บารากู่แกห้วดั สบูแลว้จมกูโล่ง หายหวดั 
 บารากู่สบูแลว้ผอม ช่วยลดน ้าหนกัไดเ้พราะสบูแลว้จะไม่รูส้กึหวิ 
 บารากู่ไม่มพีษิ ถงึมกีน้็อยมาก ถงึมนี ้ากก็รองออกไปได ้
 บารากู่เป็นของตามสมยันิยม เป็นวฒันธรรมโบราณทีช่าวต่างชาตนิิยม 
 สบูบารากู่แลว้ไม่เป็นมะเรง็เหมอืนบุหรี ่เพราะชาวต่างชาตกิส็บูมานานแลว้เช่นกนั 
 บารากู่ไม่มอีนัตราย ไม่ใช่สิง่ไม่ด ีถูกกฎหมาย บารากู่ทีไ่ม่ดหีรอืมภีาพลกัษณ์แยค่อืการ

ทีม่ผีูน้ าบารากู่ไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 
 คนไทยมองบารากู่ในแง่ลบ ซึง่ทีจ่รงิแลว้ ต่างชาตมิคีวามเสรมีากกบับารากู ่
 สบูบารากู่ดกีวา่ดื่มสุรา 
 สบูบารากู่แลว้ไม่มผีลกระทบอะไรไม่วา่จะทัง้ทางสุขภาพและภาพลกัษณ์เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบับุหรี ่
 บารากู่เป็นอโรมา (aroma) 
 บารากู่ไม่เสพตดิ 

 
ซึง่ควรมกีารปรบัเปลีย่นทศันคตคิวามเชื่อลวงทีว่ยัรุ่นมต่ีอบารากู่ โดยเฉพาะเรื่องการ

เป็นแฟชัน่ทีด่ทูนัสมยั โกเ้ก๋ และความไม่มพีษิมภียัของบารากู่ทีว่ยัรุ่นเชื่อกนั 
 

3 มกีารโฆษณาชวนเชื่อเกีย่วกบัมายาคตขิองบารากู่ในสื่อมากมาย ทัง้จากสื่อ
บุคคลคอืผูข้าย กลุ่มผูส้บูดว้ยกนัเอง และในเวบ็ไซต ์ซึง่ขาดการเฝ้าระวงัและไม่มรีะบบ
กลัน่กรองขอ้ความโฆษณา ท าใหเ้กดิการเชื่อตามไดง้่าย  สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของ Knishkowy 
and Amitai (2005) ระบุวา่ โฆษณาชวนเชื่อเรื่องบารา กู่มสี ื่อมวลชนเป็นผูถ่้ายทอดและ
สนบัสนุนอกีต่อหนึ่ง ทีส่ าคญัคอื สื่ออนิเตอรเ์นต 
 
 4 ปจัจยัสนบัสนุนการสบูคอื การท าตามกลุ่ม (peer influence) ซึง่พบวา่ ค าตอบส่วนใหญ่
ของผูส้บูคอืเริม่ทดลองจากเพื่อนชวนและไม่ปฎเิสธเพื่อน  สอดคลอ้งกบั Knishkowy and 
Amitai (2005) ทีร่ะบุวา่ เหตุผลทีบ่ารากู่เป็นทีน่ิยมในกลุ่มวยัรุ่นเนื่องจาก บารากู่ ในฐานะ
ผลติภณัฑย์าสบู สามารถตอบสนองความตอ้งการของวยัรุ่นทางดา้นจติใจไดค้อื ในแง่ทีว่า่วยัรุ่น
ตอ้งการความเป็นผูใ้หญ่ ตอ้งการปกครองดแูลตนเอง (autonomy) และตอ้งการแสดงออกถงึ
ความมวีฒุภิาวะของตนเอง (maturity) ในขณะเดยีวกนั วยัรุ่นกต็อ้งการสนองตอบแรงกดดนั
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จากกลุ่มเพื่อน (peer pressure) และตอ้งการใหต้นเองเป็นทีย่อมรบั ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มและไดร้บัประโยชน์จากการเขา้กลุ่ม นอกจากนี้ มายาคตทิีเ่ชื่อวา่ บารากู่ ไม่อนัตราย ยิง่ท า
ใหบ้ารากู่เป็นทีย่อมรบัในกลุ่มวยัรุ่นมากยิง่ขึน้ 
 
ประเดน็ท่ี 5  นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 
บารากู่ถอืเป็นสนิคา้ทีผ่ดิกฎหมาย (illegal product) ในปจัจุบนั บารากู่เป็นสนิคา้ทีผ่ดิ

กฎหมายในประเดน็ต่อไปนี้ 
 

1 บารากู่มสี่วนประกอบของยาเสน้จงึอยูใ่นความคุม้ครองของพระราชบญัญตัิ
ควบคุมยาสบู ซึง่ภายในประเทศยงัไม่อนุญาตใหท้ าการผลติตวัยา ตามขอ้ตกลงของกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงการคลงั อยา่งไรกต็าม ตวัยาทีจ่ าหน่ายในทอ้งตลาด เป็นตวัยาที่
น าเขา้จากต่างประเทศแถบตะวนัออกกลางและประเทศจนี โดยผ่านมาทางช่องทางต่างๆ  ตาม
ความเชื่อของผูบ้รโิภคทีเ่ชื่อวา่ตวัยาบารากู่ทีน่ าเขา้มาจากประเทศแถบตะวนัออกกลางคอืสนิคา้
ทีด่มีคีุณภาพและไม่เสพตดิ การผลติตวัยาในประเทศนัน้ ณ ปจัจุบนั พบวา่ ยงัไม่มกีารผลติใน
ประเทศ มเีพยีงการน าเขา้มาจากต่างประเทศและน ามาผสมเอง 

 
2 การใหบ้รกิารสบูบารากู่ถอืวา่มคีวามผดิตามกฎหมายแสดงฉลากเตอืน เช่น 

ตอ้งระบุชื่อผูน้ าเขา้และมกีารตดิค าเตอืน   ปรากฏการณ์การสบูบารากู่ ณ ปจัจุบนัคอื กล่อง
บรรจุภณัฑไ์ม่มกีารแสดงชื่อผูน้ าเขา้ ไม่มกีารตดิฉลากค าเตอืน ไม่มรีปูภาพค าเตอืน ไม่มี
ขอ้ความค าเตอืน 

 
3 ขดัต่อพระราชบญัญตัศิุลกากร บารากู่เป็นสนิคา้ทีน่ าเขา้มาโดยไมข่ออนุญาต

เสยีภาษกีารน าเขา้ สนิคา้ประเภทยาเสน้จะตอ้งมกีารขออนุญาตอยา่งถูกตอ้งผ่าน
กระทรวงการคลงัก่อน หากฝา่ฝืนมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัยิาสบู พ .ศ.2509 มโีทษทัง้จ า
และปรบั และมคีวามผดิตาม พ .ร.บ.ควบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ .ศ.2535   ปรากฏการณ์การสบู
บารากู่ ณ ปจัจุบนั คอื บารากู่เป็นสนิคา้ทีถู่กลกัลอบน าเขา้โดยไม่ผ่านศุลกากรและไม่มกีารขอ
อนุญาตจากกระทรวงการคลงั ดงันัน้ บารากู่จงึเป็นสนิคา้ยาสบูทีไ่ม่มกีารตดิฉลากค าเตอืนหรอื
รปูค าเตอืนเหมอืนบุหรี ่การน าเขา้นัน้ผ่านมาทางช่องทาง  duty free จากทางภาคใต ้เช่น จาก
มาเลเซยี จากลงักาว ีเป็นตน้ และการน าเขา้โดยบุคคล   
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 อยา่งไรกต็าม พบวา่  มปีญัหาในช่องทางศุลกากร ผูป้ระกอบการช่องทางออนไลน์ราย
หนึ่งโฆษณาวา่ ยาและเตาบารากู่ของตนเองนัน้ “ถูกกฎหมาย” เนื่องจาก มกีารน าเขา้ทาง
ไปรษณียภณัฑต่์างประเทศและถูกตรวจคน้โดยศุลกากรทีด่่านสนิคา้ไปรษณียภณัฑต่์างประเทศ 
และผูป้ระกอบการไดน้ าเอกสารรบัสนิคา้จากการสื่อสารแห่งประเทศไทยหลงัไดร้บัประเมนิจาก
ศุลกากรมาแสดงไวใ้นหน้าเวบ็ขายสนิคา้ของตนเองและระบุวา่ สนิคา้มกีารเสยีภาษแีลว้  
ศุลกากรตรวจแลว้ อยา่งไรกต็าม สนิคา้ดงักล่าว หากมกีารน าเขา้ผ่านช่องทางไปรษณียภณัฑ์
หรอืพสัดุภณัฑจ์ากต่างประเทศ ยอ่มตอ้งผ่านการตรวจคน้โดยศุลกากรทัง้สิน้และมกีารประเมนิ
อากรหากสนิคา้นัน้มรีาคาประเมนิเกนิ 1,000 บาท  โดยผูส้ ัง่สนิคา้นัน้ๆจะตอ้งจ่ายค่าอากร
ส าหรบัสนิคา้ทีศุ่ลกากรประเมนิอากรแลว้ ภาษทีีผู่ป้ระกอบการรายนี้กล่าวถงึและน ามาโฆษณา
คอื การจ่าย ค่าอากรน าเขา้หรอืทีเ่รยีกวา่ การเสยีภาษอีากรปากระวาง เท่านัน้ อยา่งไรกต็าม 
การคา้ยาสบูหรอืผลติภณัฑย์าสบูตอ้งไดร้บัการตดิอากรแสตมป์  การแสดงสนิคา้ยาบารากู่ใน
เวบ็ไซตด์งักล่าวนัน้ไม่ไดม้อีากรแสตมป์แสดงอยูแ่ละไม่ไดแ้สดงใบอนุญาตน าเขา้จาก
กระทรวงการคลงั แต่ใชค้ าโ ฆษณาวา่ “เสยีภาษ”ี  “น าเขา้อยา่งถูกกฎหมาย” ซึง่เป็นความจรงิ
เพยีงส่วนเดยีว คอื เสยีค่าอากรปากระวาง เท่านัน้ อยา่งไรกต็าม จากเอกสารรบัสนิคา้ของ
การสื่อสารแห่งประเทศไทยทีท่างเวบ็ไซตผ์ูป้ระกอบการรายดงักล่าวน ามาแสดงไวห้น้าเวบ็นัน้ 
ชีใ้หเ้หน็วา่ ศุลกากรผูป้ระเมนิ สนิคา้ยาบารากู่ไม่ตรวจสอบสนิคา้ในฐานะเป็นสนิคา้ยาสบูทีค่วร
ถูกกกั แต่ตรวจสนิคา้ในฐานะสนิคา้ทัว่ไปทีป่ล่อยผ่านใหก้ารสื่อสารแห่งประเทศไทยออกใบรบั
สนิคา้ใหก้บัผูร้บัและจ่ายเพยีงอากรน าเขา้เท่านัน้ ซึง่สนิคา้ยาสบูควรถูกกกัไวท้ีด่่านศุลกากร 
  

4 เตาบารากู่ยงัไม่มกีฎหมายใดออกมาระบุอยา่งชดัเจนวา่เป็นสิง่ผดิกฎหมาย  
ท าให ้ณ ปจัจุบนั การจ าหน่ายเตายงัคงมอียูแ่ละวางจ าหน่ายอยา่งเปิดเผยในแหล่งขายต่างๆ 
รวมทัง้เริม่กระจายเขา้หา้งสรรพสนิคา้ โดยวางแสดงเฉพาะตวัเตาเพยีงอยา่งเดยีว  การวาง
แสดงสนิคา้เฉพาะตวัเตาเพยีงอยา่งเดยีวกเ็ป็นการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคไดท้ราบวา่ แหล่งขายนี้มี
บารากู่แน่นอน แต่ตวัยาไม่วางแสดงเปิดเผย การถามซือ้ตวัยานัน้ขึน้อยูก่บัการสนทนาระหวา่ง
ลกูคา้และผูข้าย 
 

5 ตวัยาบารากู่เป็นสนิคา้ทีไ่ม่มหีน่วยงานภาครฐัควบคุม และยงัไม่มหีน่วยงาน
ภาครฐัแสดงขอ้มลูพสิจูน์บารากู่ทีม่วีางจ าหน่ายในทอ้งตลาดในประเทศไทย ซึง่ควรแสดงอยา่ง
ชดัเจน ตามทีผู่ใ้หข้อ้มลูในรายงานการศกึษาฉบบันี้ ท ัง้ผูส้บูและผูไ้ม่สบู รายงานตรงกนัวา่ 
ไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารเรื่องพษิภยับารากู่จากหน่วยงานภาครฐัน้อยมาก ท าใหป้ระชาชน
ทัว่ไปไม่ทราบ ไม่เชื่อ  ท าใหค้วามเชื่อผดิเกีย่วกบับารากู่ยงัคงมอียูใ่นกลุ่มผูส้บู หากหน่วยงาน
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ภาครฐัมกีารยนืยนัและเผยแพร่ขอ้มลูในวงกวา้งอยา่งจรงิจงั จะสามารถสรา้งการรบัรูแ้ละความ
เชื่อถอืในขอ้มลูนัน้ๆในกลุ่มผูส้บูและประชาชนทัว่ไปไดม้ากขึน้ 

 
6 การใหบ้รกิารบารากู่ในรา้นสุราขดัต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่ 18 

อยา่งชดัเจน การใหบ้รกิารบารากู่ในรา้นสุราหรอืสถานบนัเทงินัน้ ผูส้บูสามารถสบูไดทุ้กทีแ่ละ
รา้นจะน ามาบรกิารบนโต๊ะดื่ม เนื่องจากการสบูบารากู่นัน้ไม่เหมอืนบุหรี ่ตรงทีก่ารสบูบารากู่
ตอ้งมอุีปกรณ์ และเตาสบูขนาดทีใ่หบ้รกิารในรา้นนัน้มกัจะเป็นเตาขนาดใหญ่ สงูประมาณ 1.5-2 
ฟุต ท าใหก้ารลุกออกไปสบูบารากู่นอกรา้น เหมอืนการสบูบุหรีน่อกรา้นนัน้ ท าไม่ได ้ท าใหก้าร
บรกิารสบูบารากู่ยงัคงมกีารสบูในรา้นต่อไป 

 
7 การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์บารากู่ ไม่วา่จะดว้ยสื่อใด วธิกีารใด เป็นการ

กระท าทีข่ดัต่อพระราชบญัญตัคิวบคุมยาสบูทัง้สิน้ แต่ในทอ้งตลาด มกีารโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์การขายบารากู่อยา่งโจ่งแจง้ ไม่วา่จะเป็นการวางแสดงบรรจุภณัฑส์นิคา้อยา่ง
ชดัเจน ซึง่ถอืเป็นการสื่อสารตราสนิคา้  การโฆษณาในเวบ็ไซตต่์างๆ  การแจกใบปลวิ และการ
แจกนามบตัรของผูค้า้รวมทัง้ระบุแหล่งขายและวธิกีารสัง่ซือ้ ลว้นเป็ นการกระท าทีข่ดัต่อ
กฎหมายทัง้สิน้ แต่มกีารควบคุมช่องทางการสื่อสารเหล่านีน้้อยมาก 

 
8 การวางจ าหน่ายผลติภณัฑบ์ารากู่ ไม่วา่จะเป็นตวัยาแบบใดกต็าม ทัง้ทีเ่ป็น

แบบกล่องมตีราสนิคา้หรอืแบบผสมใส่ซองพลาสตคิไม่มตีราสนิคา้กต็าม ถอืวา่เป็นการกระท าที่
ขดัต่อพระราชบญัญตัคิวบคุมยาสบูทัง้สิน้ แต่ในทอ้งตลาด พบวา่ การวางจ าหน่ายผลติภณัฑบ์า
รากู่นัน้วางแสดงอยา่งโจ่งแจง้และวางขายในทีส่าธารณะ เช่น ตลาดสะพานพุทธ ตลาดจตุจกัร 
ตลาดหว้ยขวาง แหล่งขายเหล่านี้วางแสดงสนิคา้บารากู่ทุกประเภทอยา่งโจ่งแจง้ และ
ด าเนินการขายอยา่งเสร ีมกีารขายทุกวนั วนัละประมาณ 5-6 ชัว่โมง มกีารโฆษณาชวนเชื่อดว้ย
ผูข้าย มกีารลดแลกแจกแถม เช่น การซือ้ทีต่ลาดสะพานพุทธ พบวา่ มกีารจงูใจผูซ้ ือ้ดว้ยการใช้
การลดแลกแจกแถม คอื ถ้าซือ้เตาบารากู่ขนาดใหญ่ครบ 2,000 บาท แถมกระเป๋าส าหรบัใส่เตา
โดยเฉพาะทีพ่กพาได ้ไม่ท าใหอุ้ปกรณ์แตกเหมอืน ใส่กระเป๋าอยา่งอื่น และแถมตวัยา 1 กล่อง
ฟร ีหรอืหากซือ้เตาขนาดเลก็ราคา 1,600 บาท ไดร้บัแถมตวัยาแบบซองเลก็ 1 ซองฟร ีและ
แถมคมีคบีถ่านฟร ี 1 ชุดเลก็ ลกูคา้สามารถเลอืกของแถมไดต้ามใจชอบ  ส่วนการซือ้ทีต่ลาด
จตุจกัร พบวา่ ผูค้า้จงูใจวา่ถ้าลกูคา้ซือ้เตาขนาดใหญ่ราคา 2,500-3,000 บาท จะไดร้บัอุปกรณ์
สบูแถมครบทุกอยา่ง ตัง้แต่ ตวัยาฟร ี 1 กล่อง ลกูคา้เลอืกรสไดต้ามใจชอบ คมีคบีถ่านชุดใหญ่ 
และถ่านฟร ี1 ชุดใหญ่ ส าหรบัการสบูประมาณ 10 ครัง้  ซึง่พบวา่ วธิกีารจ าหน่ายแบบลดแลก
แจกแถมนัน้ ท าใหล้กูคา้สนใจมาก และเป็นวธิทีีผู่ค้า้ทัง้ 3 แห่งนัน้นิยม  พบวา่ การควบคุมการ
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วางจ าหน่ายและแสดงผลติภณัฑน์ัน้ไม่มกีารควบคุมและตรวจตราจากหน่วยงานใดเลย และ
เจา้ของตลาดทัง้สามแห่ง ซึง่เป็นเอกชนทีไ่ดร้บัสมัปทานพืน้ที ่โดยเฉพาะตลาดสะพานพุทธและ
หว้ยขวาง ทีใ่ชพ้ืน้ทีส่าธารณะ คอื บาทวถิ ีและถนน เป็นพืน้ทีข่ายนัน้  ไม่มกีารตรวจตราหรอื
ควบคุมสนิคา้แต่อยา่งใด แต่เปิดใหจ้ าหน่ายโดยเสร ีจากการส ารวจภาคสนามทีผ่่านมาตลอด
การศกึษาครัง้นี้เป็นเวลา 1 ปี 4 เดอืน ยงัไม่พบการปิดตลาด ปิดแผงจ าหน่าย หรอือื่นๆแต่
อยา่งใด แต่พบวา่ ผูค้า้ยงัคงเป็นเจา้เดมิ สถานทีเ่ดมิ แผงเดมิ อาจเปลีย่นผู้ ขายไปบา้ง หรอืมี
เพิม่ขึน้ และยงัคงวางจ าหน่ายอยา่งโจ่งแจง้เช่นเดมิ และไม่พบอุปสรรคในการขายแต่อยา่งใด 
ยงัไม่เคยพบการตรวจตราใดๆจากเจา้หน้าทีภ่าครฐัในการศกึษาภาคสนามตลอดระยะเวลา 1 ปี 
4 เดอืนทีผ่่านมา 
 

ประเดน็ท่ี 6  แสดงตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ตวัแปรท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการบริโภคบารากู ่
แบ่งออกเป็น 3 ระดบัคอื 
 
1 ตวัแปรดา้นบุคคล ไดแ้ก่ 
 1.1 ความอยากรูอ้ยากเหน็ 
 1.2 การมพีฤตกิรรมสบูบุหรีอ่ยูก่่อนแลว้  
 1.3 การคบเพื่อนทีส่บูบารากู่ 
 1.4 การมพีฤตกิรรมดื่มสุรา 
 1.5 การมพีฤตกิรรมเทีย่วสถานบนัเทงิ              ก่อใหเ้กดิแรงจงูใจบวกต่อบารากู่ 
 1.6 การพบเหน็บารากู่ 
 1.7 มคีวามเชื่อลวงหรอืคลอ้ยตาม 
 1.8 ตอ้งการสนัทนาการ อยากสนุก 
 1.9 อทิธพิลเพื่อน 
2 ตวัแปรดา้นสงัคม 
 2.1 กลุ่มผูค้า้ขยายธุรกจิ 
 2.2 สื่อมวลชน สื่ออื่นๆทีช่่วยเผยแพร ่
 2.3 การขาดขอ้มลูในสงัคม 
 2.4 การเผยแพร่ความเชื่อลวง                                           ส่งเสรมิทศันคต-ิ 
 2.5 การเป็นแฟชัน่      - บวกต่อบารากู่ 
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 2.6 อทิธพิลจากกลุ่มบุคคลอื่นๆ เช่น กลุ่มผูส้บูดว้ยกนัเอง  
 กลุ่มผูใ้หบ้รกิาร 
 2.7 โฆษณาชวนเชื่อจากผูค้า้ 
 2.8 การส่งเสรมิการขายจากผูค้า้ 
 2.9 การขาดความรูเ้ท่าทนัสื่อและขอ้มลูในสงัคม 
 
3 ตวัแปรทางดา้นการตลาด 
 3.1 ผลติภณัฑท์ีม่คีวามน่าสนใจ 
 3.2 ราคา ราคาสงูเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์  
 ราคาถูกเพื่อขยายตลาด 
 3.3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายทีม่มีาก    สนบัสนุนการ- 
 3.4 การเขา้ถงึทีง่่าย     แพร่กระจายของบารากู่ 
 3.5 ความแตกต่างจากบุหรี่ 
 3.6 การขาดการควบคุมผลติภณัฑแ์ละการจ าหน่าย 
 
ตวัแปรท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการไม่สบูบารากู่ มีดงัน้ี 
 
1 ตวัแปรดา้นบุคคล 
 1.1 การไม่สบูบุหรี ่
 1.2 การไม่เทีย่วกลางคนื/สถานบนัเทงิ 
 1.3 การไม่คบเพื่อนทีส่บู 
 1.4 การไม่ดื่มสุรา 
 1.5 การมภีาวะแห่งตนสงู 
 1.6 การใชเ้วลาวา่ง 
 1.7 การเลอืกคบเพื่อน                          ก่อใหเ้กดิแรงจงูใจลบต่อบารากู/่บุหรี ่
 1.8 การมปีณิธานส่วนตน 
 1.9 ความเขม้แขง็ในตนเอง 
 1.10 ความมุ่งมัน่ในการเรยีน 
 1.11 อทิธพิลพ่อแม ่
 1.12 อทิธพิลศาสนา 
 1.13 ความคาดหวงัต่อตนเอง 
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2 ตวัแปรดา้นสงัคม 
 2.1 การไดร้บัขอ้มลูพอเพยีง 
 2.2 ไม่อยูใ่นกลุ่มสบู                             สรา้งทศันคตลิบต่อบารากู่ 
 2.3 มกีารตระหนกัรู ้
 2.4 มคีวามรูเ้ท่าทนั 
 
3 ตวัแปรทางดา้นการตลาด 
 3.1 ไม่สนใจผลติภณัฑ ์
 3.2 รงัเกยีจการสบู 
 3.3 ไม่เชื่อการโฆษณาชวนเชื่อ           ไม่ก่อใหเ้กดิการบรโิภคตามมา 
 3.4 ไม่เขา้ถงึบารากู ่
 3.5 ไม่เคยพบเหน็บารากู ่
 
ตวัแปรท่ีมีความเก่ียวข้องกบักลุ่มหญิงสบูบารากู่  
 
1 ตวัแปรระดบับุคคล 
 1.1 การมพีฤตกิรรมสบูบุหรีใ่นกลุ่มหญงิสบูบุหรี ่
 1.2 ความตอ้งการสบูยาสบู แต่ไม่ตอ้งการ 
 มภีาพลกัษณ์แบบหญงิสบูบุหรี ่ในกลุ่มหญงิ 
       ไม่สบูบุหรี ่                                                         ก่อใหเ้กดิแรงจงูใจบวก 
 1.3 กลุ่มเพื่อนทีส่บู                 ต่อบารากู่ 
 1.4 การมพีฤตกิรรมเทีย่วกลางคนื 
 1.5 ความอยากรูอ้ยากเหน็ 
 1.6 การดื่มสุรา 
2 ตวัแปรระดบัสงัคม 
 2.1 ความเชื่อลวง 
 2.2 กลุ่มผูค้า้เผยแพร่ความเชื่อ                  ส่งเสรมิทศันคตบิวกต่อบารากู่ 
 2.3 โฆษณาชวนเชื่อ 
 2.4 ขาดขอ้มลูและการรูเ้ท่าทนั 
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3 ตวัแปรดา้นการตลาด 
 3.1 ผลติภณัฑน่์าสนใจ 
 3.2 ความแตกต่างจากบุหรี่ 
 3.3 การเป็นยาสบูทางเลอืก               ก่อใหเ้กดิการสบูบารากู่ 
 3.4 ราคาสรา้งภาพลกัษณ์ 
 3.5 เชื่อการสื่อสาร 
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ตัวแปรทางด้านสังคม 

ตัวแปรทางด้านบุคคล 

  ที่มา 

ที่มา 

  ที่มา 

ที่มา 

ไม่ชินกบับารากู่ ชินกบับารากู่ 

     ของ 
ความเช่ือลวง 

แผนภมิู ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัส ำคญัต่อพฤติกรรมกำรบริโภคบำรำกูใ่นกลุ่มสบู 
 

ตัวแปรทางด้านการตลาด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิทธิพลกลุ่มบุคคล 

การพบเห็นบารากู ่
การไดรู้้จกับารากู่ 

ตวัผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ กลิ่น
หอม มีหลายรสใหเ้ลือก 

การพบเห็นบารากู่  
การได้รู้จักบารากู่ 

- ราคาท่ีสามารถจ่าย     
  ร่วมกบัเพ่ือนได ้
-ราคาท่ีสร้างภาพลกัษณ์ 

การเล่า
ปากต่อ
ปาก 

ความแตกต่างจากบุหร่ี 

ไม่มีการควบคุมผลิตภณัฑ ์

แหล่งขาย 
แหล่งบริการ 

ร้านคา้ 

ส่ือมวลชนรายการ
โทรทัศน์ เว็บไซต์ 

ร้านสุรารอบ
สถานศึกษา 

สถานบนัเทิง 

Delivery 

อินเตอร์เน็ต 

ตลาดนดั 

แหล่งชอปป้ิง 

ความเช่ือลวง 17 ประการ กลุ่มผูค้า้ กลุ่มผูสู้บ 

การขาดการเผยแพร่
ขอ้มูลในสังคม 

ส่ือมวลชน เวบ็ไซต ์

แรงจูงใจทางบวก ทัศนคติบวก 
การส่งเสริม การ
ขายจากกลุ่มผูค้า้ 

โฆษณาชวนเช้ือ 

ความอยากรู้อยากเห็น 

อิทธิพลเพ่ือน 

การขาดความรู้ขาดการ
ตระหนกัรู้ ไม่มีขอ้มูล 

เกิดการทดลองบารากู่ 
พฤติกรรมการบริโภค 

พอใจ ไม่พอใจ 

มีพฤติกรรมสูบบุหร่ี    
อยู่แลว้ คบเพื่อนที่สูบ 

สันทนาการ 

รู้สึกสนุก 

สนองความเช่ือ 

เที่ยวกลางคืนประจ า 

ไม่คบเพ่ือน       
ท่ีสูบ 

ไม่เป็นผูสู้บบุหร่ี 

แพค้วนั 

ไม่เที่ยวกลางคืน
ประจ า 

เกดิความรังเกยีจพฤติกรรม
การสูบร่วมกนั 

มีอาการผิดปกติ
ทางกายภาพ/จิต
ประสาทเม่ือสูบ 

กลายเป็นผู้สูบต่อไป เลิกสูบ 
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เห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์เหมือน
บุหร่ี / สารเสพติดชนิดหน่ึง 

ไม่มีการเข้าถึง    
บารากู่ 

อาจเคยพบเห็นบารากู่ 
หรือไม่รู้จักบารากู่ 

ไม่เช่ือความเช่ือลวง 

แรงจูงใจทางลบ 
ทัศนคติลบต่อบารากู่ 

ไม่ทดลองสูบ 
ปฏิเสธการสูบ 

ไม่เป็นผู้สูบ 

ไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มผูสู้บ 

ไม่ไวใ้จแหล่งจ าหน่าย
และโฆษณาชวนเช่ือ 

มีขอ้มูลมาก่อนแลว้ 

มีการฉุกคิด / ตระหนกัรู้    
มีความรู้เร่ืองพิษภยับุหร่ี 

การเลิกคบเพื่อน 

ความคาดหวงัต่อ
อนาคตตนเอง 

อิทธิพลพ่อแม่ 

อิทธิพลศาสนา 

การมีภาวะแห่งตนสูง 

ไม่สูบบุหร่ี 

ไม่เที่ยวกลางคืน 

ไม่ด่ืมสุรา 

มีความมานะมุ่งมัน่ต่อการเรียน 

ความเขม้แขง็ในตนเอง 

การตั้งปณิธานส่วนตน 

ความสามารถใน
การปฏิเสธเพื่อน 

ใชเ้วลาว่างในทางอื่น 

ไม่ไปร้านสุรา ไม่ชอบสถาน
บนัเทิง 

ไม่ไปในแหล่ง
ขาย / บริการ 

อยู่หอพกัใน
มหาวิทยาลยั อยู่กบัพ่อ

แม่ 

ตัวแปร
ทางด้าน
การตลาด 

ตัวแปร
ทางด้านสังคม 

ตัวแปร
ทางด้านบุคคล 

ระดับ 1 

ระดับ 2 
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หญิงไม่สูบบุหร่ี 

ปัจจยัตั้งตน้ 

การมีพฤติกรรมสูบ
บุหร่ีชินกบับุหร่ี 

กลุ่มเพื่อน 

การทดลองสูบบารากู่ 

ความเป็นผลไม ้

เหมาะกบัผูห้ญิง 

หญิงสูบบุหร่ี 

ไม่ชอบภาพลกัษณ์หญิงสูบบุหร่ี
แต่ตอ้งการสูบยาสูบ 

ความเช่ือลวง 17 ประการ 

สูบแลว้ผอม 

บารากู่ไม่ใช่บุหร่ี 

Detox 

ผูค้า้ 
ความน่าสนใจของ
ผลิตภณัฑ ์กลิ่น/รส 

สร้างภาพลกัษณ์ 

กลุ่มหญิงสูบบุหร่ี กลุ่มหญิงไม่สูบบุหร่ี 

กลุ่มสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบซ ้าซ้อน บารากู่เป็นยาสูบทางเลือก 

ปัจจยัระดบัเสริมระดบัที ่2 

ปัจจยัระดบัเสริมระดบัท่ี 1 
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บทท่ี 7 
          ข้อสรปุและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

 จากการศกึษา มขีอ้สรุป ดงันี ้
 

1 พฤตกิรรมการบรโิภคบารากู่เป็นการบรโิภคผลติภณัฑย์าสบูแบบ multiple 
tobacco product consumption เนื่องจากผูส้บูบารากู่เป็นผูส้บูบุหรีอ่ยูก่่อนแลว้ และไม่ไดเ้ลกิ
สบูบุหรีแ่ต่อยา่งใดเพื่อมาสบูบารากู่ทดแทนบุหรี ่แต่มพีฤตกิรรมสบูผลติภณัฑย์าสบูทุกประเภท
ซ ้าซอ้นกนั คอื สบูทัง้บุหรี ่และสบูทัง้บารากู่    การสบูบุหรี ่การสบูบุหรีเ่ป็น ความคุน้ชนิกบัการ
สบูบุหรีแ่ละควนับุหรี ่เป็นปจัจยัเร่งและเสรมิใหเ้กดิการสบูบารากู่และการทดลองบารากู่ทีง่่าย
ขึน้และเรว็ขึน้ ทัง้ในกลุ่มผูส้บูชายและหญงิ บุหรีเ่ป็นตวัเร่งหรอืตวัเริม่ตน้ (starter) ของบารากู่ 
 

2 ปจัจยัทีส่่งเสรมิการแพร่ระบาดของบารากู่คอื ความเชื่อลวง (myth) ทีม่าพรอ้ม
กบับารากู่ไดก้ลายเป็นปจัจยัอวดอา้งสรรพคุณของบารากู่มาตัง้แต่เริม่การระบาดของบารากู่ไปสู่
ผบับารแ์ละรา้นสุราในประเทศไทย ความเชื่อลวงดงักล่าวม ี 17 ประการ ทีส่ าคญัคอื ความเชื่อ
ทีว่า่บารากู่เป็นผลไม ้ ซึง่โยงไปถงึความเชื่อลวงอื่นๆ คอื บารากู่ไม่มนีิโคตนิ บารากู่ไม่มโีทษ 
บารากู่เป็นอโรมา  ความเชื่อวา่ไม่มโีทษ ไม่ใช่บุหรี ่ท าใหบ้ารากู่ย ิง่แพร่ระบาดและได้ รบัความ
นิยมในฐานะผลติภณัฑท์างเลอืก 
 

3 การใหค้วามหมายกบับารากู่มคีวามแตกต่างกนัระหวา่งเพศ กลุ่มผูส้บูเพศชาย
ใหค้วามหมายกบับารากู่ในทางบวกในดา้นการเป็นผลติภณัฑย์าสบูเพื่อสนัทนาการ และเสรมิ
การดื่มสุรา กลุ่มผูส้บูเพศหญงิใหค้วามหมายกบับารากู่ในดา้นบวกในดา้นการเป็นผลติภณัฑ์
ยาสบูทีเ่หมาะสมกบัเพศหญงิ เหมาะสมกวา่บุหรีท่ ีม่ภีาพลกัษณ์ทางสงัคมต ่า รวมทัง้ให้
ความหมายดา้นบวกในดา้นการเป็นผลติภณัฑส์่งเสรมิภาพลกัษณ์ของหญงิผูส้บู ท าใหก้ลุ่มหญงิ
วยัรุ่นหนัมาเลอืกสบูบารากู่มากขึน้ 
 

4 กลุ่มผูส้บูบารากู่มที ัง้กลุ่มวยัรุ่นไทยพุทธและกลุ่มวยัรุ่นมุสลมิ กลุ่มมุสลมิเป็น
กลุ่มเสีย่งทีสุ่ด เนื่องจาก  กลุ่มวยัรุ่นมุสลมิมปีระวตักิารสบูในอายนุ้อย เฉลีย่เริม่ตน้สบูทีอ่าย ุ 12 
ปี มแีบบแผนการสบูทีแ่ตกต่างจากกลุ่มไทยพุทธ คอื สบูบ่อย สบูอยา่งเปิดเผยโดยครอบครวั
และชุมชนรบัรูร้วมทัง้เปิดโอกาส เชื่อวา่ก ารสบูบารากู่เป็นวฒันธรรมทีส่ ัง่สมกนัมาและเป็นสิง่ไม่
อนัตราย กลุ่มผูส้บูมุสลมิเพศชายใหค้วามหมายกบับารากู่ในเชงิบวกในดา้นการเป็นวฒันธรรม
กลุ่มศาสนาและวฒันธรรมชุมชนซึง่ยิง่ส่งเสรมิการแพร่ระบาดของบารากู่ รวมทัง้กลุ่มมุสลมิเป็น
กลุ่มปิด (closed community) ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารน้อยกวา่กลุ่มอื่น อยูก่บัชุมชนตนเองเป็นส่วน
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ใหญ่ ท าใหค้วามเชื่อลวงวนเวยีนไปมาในกลุ่มผูส้บูมุสลมิ เชื่อฟงัอหิม่ามและครศูาสนารวมทัง้
พระคมัภรี ์ซึง่ในพระคมัภรีไ์ม่ไดก้ล่าวถงึบารากู่โดยตรง ในพระคมัภรีก์ล่าววา่ การน าสิง่เสพตดิ
เขา้ร่างกายเป็นบาป แต่จากความเชื่อทีว่า่ บารากู่ไม่ใช่สิง่เสพตดิ ท าใหก้ลุ่มวยัรุ่นมุสลมิตคีวาม
ผดิ วา่ สิง่ใดทีพ่ระคมัภรีไ์ม่ไดร้ะบุ อหิม่ามหรอืครศูาสนาไม่ไดห้า้มโดยตรง หมายความวา่ไม่ใช่
สิง่ผดิ สามารถกระท าได ้จงึเขา้ใจและตคีวามผดิวา่ บารากู่ไม่ใช่สิง่บาปเหมอืนสุรา ซึง่การ
ตคีวามผดินี้ย ิง่สนบัสนุนการสบูบารากู่ หากมกีารท าความเขา้ใจใหม่กบักลุ่มว ั ยรุ่นและกลุ่มครู
เผยแพร่ศาสนา สามารถลดความเขา้ใจผดิและลดการสบูในกลุ่มวยัรุ่นมุสลมิและกลุ่มผูใ้หญ่
มุสลมิได ้นอกจากนี้ กลุ่มผูส้บูทีไ่ม่ใช่มุสลมิกเ็ขา้ใจผดิวา่การสบูบารากู่เป็นวฒันธรรมมุสลมิ ซึง่
ความเขา้ใจเช่นนี้ท าใหก้ลุ่มผูส้บูอื่นๆยอมรบับารากู่มากขึน้ เชื่อวา่ กลุ่มมุสลมิสบูเป็นเรื่องปกต ิ
และประเดน็นี้กถ็ูกน าไปใชป้ระโยชน์ทางการคา้ดว้ย 
 

5 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการสบูคอื อทิธพิลเพื่อน (peer influence) การสบูบารากู่เริม่ตน้
จากการถูกเพื่อนชกัชวนหรอืเพื่อนแนะน าหรอืเพื่อนพดูถงึ ท าใหเ้กดิความสนใจและอยากสบู 
อยากทดลอง รวมทัง้มพีฤตกิรรมการสบูเป็นกลุ่มมากกวา่ทีจ่ะสบูคนเดยีว  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
สบูคอื พฤตกิรรมการสบูบุหรี ่ทีน่ าไปสู่การสบูบารากู่ ปจัจัยดา้นพฤตกิรรมเสีย่ง คอื การดื่มสุรา
และการเทีย่วกลางคนืตามสถานบนัเทงิ กลุ่มนกัศกึษาทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งสงู คอืมกีารดื่มสุรา ไป
เทีย่วรา้นสุราและสถานบนัเทงิยามกลางคนื มกีารสบูบารากู่ในปรมิาณสงูเช่นกนั ปจัจยัเสรมิคอื 
การเขา้ถงึบารากู่ทีง่่าย เพราะมจี าหน่ายทัว่ไปและมผีูพ้รอ้มทีจ่ะใหบ้รกิาร 

 
6 การคา้บารากู่ในกรุงเทพมหานครมลีกัษณะเปิดเผยสงูและผูป้ระกอบการท า

การคา้อยา่งเสร ี ไม่มกีารปราบปรามหรอืมขีอ้จ ากดั มแีหล่งจ าหน่ายบารากู่อยู ่4ประเภทใหญ่ๆ 
ในกรุงเทพมหานคร คอื 1) ผบับารแ์ละรา้นสุรา โดยเฉพาะรา้นสุรารอบสถานศกึษา ซึง่นิยมมบีา
รากู่ไวบ้รกิารลกูคา้นกัศกึษา และมสี่วนในการแพร่ระบาดของบา รากู่รอบสถานศกึษา เนื่องจาก
เมื่อรา้นสุรารา้นหนึ่งมบีารากู่ จะท าใหร้า้นสุราอื่นๆตอ้งหาบารากู่มาไวบ้รกิารบา้ง ส่งเสรมิใหบ้า
รากู่หาง่ายขึน้  2) แหล่งชอปป้ิงชื่อดงัต่างๆทีว่ยัรุ่นนิยม ซึง่มลีกัษณะเป็นหา้งสรรพสนิคา้
ประเภททีเ่ปิดใหค้า้ปลกีจากผูค้า้ภายนอกแบบแผง 3) แผงลอย ตลาดนดั   ซึง่เป็นตลาดนดั
ขนาดใหญ่ทีว่ยัรุ่นนิยม โดยเฉพาะตลาดนดักลางคนืและตลาดวนัหยดุ การคา้บารากู่ตามตลาด
นดันี้มคีวามเสรใีนการคา้สงูมาก และ 4) ช่องทางอนิเตอรเ์นต เป็นช่องทางส าหรบัทัง้คา้ส่งและ
คา้ปลกี รวมทัง้การหาซือ้สนิคา้บารากู่โดยตรงจากต่างประเทศทีไ่ม่มใีนตลาดเมอืงไทย ช่องทาง
อนิเตอรเ์นตเป็นช่องทางการคา้ทีม่คีวามเสรใีนการคา้สงูมากเช่นกนั ขอ้สงัเกตคอื 
ผูป้ระกอบการบารากู่จะแสวงหาแหล่งหรอืพืน้ที่ๆ วยัรุ่นนิยมไปเทีย่วหรอืไปชอปป้ิง เพื่อไปเปิด
แหล่งขาย  ปจัจุบนั การคา้บารากู่กระจายตวัไปสู่ตลาดนดัวนัหยดุต ามยา่นชานเมอืงดว้ย 
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รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้ประเภท Discount Store ตามยา่นชานเมอืงทีพ่บวา่มแีผงคา้เตาบารากู่ 
แสดงใหเ้หน็วา่ ความนิยมบารากู่แพร่กระจายรวดเรว็มากและไดร้บัความนิยมต่อเนื่อง 
 

7 ปจัจยัส่งเสรมิการแพร่ระบาดของบารากู่คอืการสื่อสารแบบโฆษณาชวนเชื่อ
เกีย่วกบับารากู่จากผูป้ระกอบการ เพื่อประกอบการขายและสรา้งแรงจงูใจกบัผูส้บู  โฆษณา
ชวนเชื่อเกีย่วกบับารากู่ ม ี4 ประการ คอื 1) ความเป็นของแท ้(genuine)  2) การเป็นผูรู้ ้(guru) 
3) การกล่าวอา้งคนหมู่มาก (claim) 4) การจงูใจเรื่องรสชาต ิ(touch and smell)   
 

8 ปจัจยัทีม่ผีลต่อการไม่สบูของกลุ่มไม่สบู คอื 1) ไม่มพีฤตกิรรมสบูบุหรี ่ไม่เป็นผู้
สบูบุหรีอ่ยูก่่อนแลว้ มทีศันคตลิบเกีย่วกบับุหรี ่ 2) ไดร้บัขอ้มลูพษิภยับารากู่มาก่อน
ล่วงหน้า 3) ไม่มพีฤตกิรรมเทีย่วกลางคนืหรอืเทีย่วรา้นสุรา  เป็นการตดัเสน้ทางการพบเจอบา
รากู่  4) มคีวามคาดหวงัในชวีติการเรยีนสงูและใชเ้วลาวา่งกบัการเรยีน  5) กลุ่มเพื่อนทีค่บ  ไม่
คบเพื่อนทีม่พีฤตกิรรมเทีย่วกลางคนืเก่ง ท าใหไ้ม่เกดิการชกัชวนจากเพื่อนใหส้บู เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มสบู ทีพ่บวา่ ปจัจยัเร่งคอืเพื่อนชวนใหส้บู  6) มภีาวะแห่งตนสงู (self-
efficacy) สอดคลอ้งกบัขอ้ 4 คอื มคีวามคาดหวงัในอนาคต ท าใหม้คีวามพยายามมากขึน้ในการ
เรยีน  7) อทิธพิลของศาสนา กลุ่มไม่สบูเคยไดฟ้งัธรรมเทศนาเรื่องบุหรี/่สุรามาก่อน ท าใหรู้จ้กัที่
จะหลกีเลีย่งอบายมุข 8)อทิธพิลบดิามารดา และความเขม้งวดพรอ้มการคาดโทษจากบดิา
มารดาในการสัง่หา้มสบูบารากู่ ยงัเป็นปจัจยัทีม่ผีล ถงึแมจ้ะเป็นกลุ่มวยัอุดมศกึษากต็าม  9) 
รูเ้ท่าทนัโฆษณาชวนเชื่อเรื่องบารากู่โดยเฉพาะดา้นการลา้งพษิ 
 

9 เมื่อเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหวา่งสายการศกึษาและพฤตกิรรมการสบูบา
รากู่ กลุ่มคณะมนุษยศาสตร ์มอีตัราการสบูบารา กู่ทีส่งูกวา่กลุ่มคณะอื่นๆ และกลุ่มคณะ
วทิยาศาสตรส์ายต่างๆมอีตัราการสบูในระดบัต ่ากวา่กลุ่มคณะมนุษยศาสตร ์นกัศกึษาทีศ่กึษา
ดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพมกีารปกป้องตนเองต่อการไม่สบูสงูทีสุ่ด เนื่องจากมกีารเรยีนรูเ้รื่องที่
ส าคญัและน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชวีติจรงิ คอื เรื่องการก่อพษิ และพบว่ า เรื่องบุหรี ่ยาสบู เป็น
เรื่องทีม่กีารเรยีนรูใ้นการศกึษาจรงิในรายวชิาของสายวทิยาศาสตร ์
 

10 สถานการณ์บารากู่ในปจัจุบนัคอือยูใ่นระยะกลบัมาใหม่ (2552-2553) หลงัจาก
พน้ระยะซบเซาในปี 2551-2552 เมื่อมปีระกาศกระทรวงหา้มการสบูบุหรีใ่นผบับาร ์ปจัจุบนั 
สถานบนัเทงิอนุญาตใหล้กูคา้กลบัมาสบูบุหรีเ่ช่นเดมิ และกระแสการปราบปรามลดลง ท าใหบ้า
รากู่มโีอกาสยอ้นกลบัมาไดอ้กี 
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11 การเฝ้าระวงัและปราบปรามอยา่งเขม้งวดในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึ่งสามารถเป็นแรง
กระตุน้ใหพ้ืน้ทีอ่ื่นๆมคีวามระมดัระวงัในพืน้ทีต่นเองมากขึน้ เนื่องจาก แต่ละพืน้ที่ๆ มกีารบรกิาร
บารากู่จะมกีารเลยีนแบบกระแสความนิยมจากพืน้ทีต่น้แบบ หากพืน้ทีต่น้แบบถูกปราบปราม 
จะท าใหพ้ืน้ทีอ่ื่นๆระวงัตวัและจะลดการใหบ้รกิารบารากู่หรอืเพกิถอนบารากู่ออกไป ตวัอยา่งที่
เหน็ไดช้ดัเจนคอื พืน้ทีเ่ชยีงใหม่ ทีเ่ป็นพืน้ทีต่น้แบบในการแพร่ระบาดของบารากู่ ในภาคเหนือ
ตัง้แต่ปี 2549 แต่มกีารปราบปรามอยา่งเขม้งวดจากเจา้หน้าทีต่ ารวจในปี 2550 เป็นตน้มา ท า
ใหผู้ป้ระกอบการในพืน้ทีเ่ชยีงใหม่ตอ้งเลกิการใหบ้รกิารบารากู่ หรอืมกีารแอบแฝงมากขึน้ การ
ถูกปราบปรามอยา่งเขม้งวดของพืน้ทีเ่ชยีงใหม่ จงึกลายเป็นกระแสทีท่ าใหพ้ืน้ที่ ท่องเทีย่ว
ขา้งเคยีง เช่น ล าปาง มคีวามระมดัระวงัตวั ผูป้ระกอบการในพืน้ทีล่ าปางตอ้งงดการน าบารากู่
มาใหบ้รกิารตามไปดว้ย เมื่อบารากู่หายไปจากแหล่งเทีย่วหรอืสถานบนัเทงิเป็นเวลานานๆ 
กระแสความนิยมในตวับารากู่ในกลุ่มผูส้บูหรอืกลุ่มนกัเทีย่วกจ็ะลดลงตามไปดว้ย 

 
12 ปจัจุบนั บารากู่ก าลงัขยายตวัออกไปยงัจงัหวดัและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง

กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพืน้ที่ๆ มสีถาบนัการศกึษาและมรีา้นสุรารอบสถาบนัการศกึษา
เหมอืนกรุงเทพมหานคร พบวา่ บารากู่ก าลงัขยายตวัไปยงัพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม พืน้ทีย่า่นพุทธ
มณฑล ยา่นบางแสน สมุทรปราการ และ พทัยา 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1 บารากู่ถอืเป็นสนิคา้ยาสบู (tobacco product) ทีม่ใีบยาสบูเป็นส่วนผสมหลกั 
ซึง่ถอืวา่ บารากู่เป็นสนิคา้ /ผลติภณัฑย์าสบูทีต่อ้งอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑ์
ยาสบู พ.ศ. ๒๕๓๕   ดงันัน้ บารากู่ถอืเป็นสนิคา้ทีผ่ดิกฎหมาย (illegal product) ในปจัจุบนั 
การน าเขา้ผลติภณัฑย์าสบูทุกรปูแบบเพื่อจ าหน่ายตอ้งขออนุญาตกรมสรรพสามติและเสยีภาษี
สรรพสามติ รวมถงึตอ้งจดแจง้รายการสารประกอบทีน่ าเขา้ทีก่รมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ปจัจุบนั ยงัไม่มผีูใ้ดไดร้บัอนุญาตใหน้ าเขา้ผลิตภณัฑบ์ารากู่ในประเทศไทย บารากู่
เป็นสนิคา้ทีผ่ดิกฎหมายทัง้หมด แต่การคา้บารากู่กลบัเป็นไปอยา่งเปิดเผยและเสรใีนหลายๆ
แหล่ง เช่น ตลาดสะพานพุทธ ตลาดหว้ยขวาง ตลาดจตุจกัร หา้งสรรพสนิคา้  JJ Mall  ฯลฯ ซึง่
วางขายทัง้ตวัยาและเตาอยา่งเปิดเผย การปราบปรามการคา้บารากู่ตา มแหล่งคา้เหล่านี้ควรมี
การด าเนินการอยา่งเขม้งวดและจรงิจงั ซึง่จากการศกึษาภาคสนามในแหล่งขายเหล่านี้ซ ้าๆ 
และเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการศกึษาและก่อนท าการศกึษาเป็นเวลา 1 ปี 4 เดอืน  ไม่เคย
พบการตรวจตรา ควบคุมใดๆจากหน่วยงานภาครฐั ใน 4 แหล่งนี้ แต่แหล่งอื่นพบการตรวจตรา
จากเจา้หน้าทีต่ ารวจเป็นระยะๆ เช่น แหล่งขายบรเิวณหา้ง “ตะวxัxx”  ท าใหผู้ค้า้สนิคา้ยาสบู ทัง้
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บารากู่และบุหรีช่รูส ตอ้งลดจ านวนผูค้า้ลง ผูค้า้บางรายเลกิขายในบรเิวณนี้ หรอืมกีารหลบซ่อน
มากขึน้ 
 

2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่ 18 ในการหา้มสบูบุหรีใ่นผบับาร ์เป็ น
ประกาศทีถ่อืวา่มผีลกระทบต่อบารากู่อยา่งมากและท าใหบ้ารากู่ซบเซาลงไปโดยปรยิาย 
ถงึแมว้า่ประกาศฉบบันี้ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบับารากู่โดยตรง แต่ส่งผลกระทบอยา่งสงูต่อการคา้บา
รากู่ อยา่งไรกต็าม ในปจัจุบนั ความเขม้งวดในประกาศฉบบันี้ยอ่หยอ่นลง ท าใหท้ ัง้การสบูบุหรี่
และการสบูบารากู่กลบัมาอกีครัง้หนึ่งในสถานบนัเทงิและรา้นสุรา หากเพิม่การกวดขนัรา้นสุรา
และสถานบนัเทงิใหด้ าเนินการตามประกาศฉบบันี้ การสบูและการใหบ้รกิารบารากู่อาจลดลงไป
อยา่งเหน็ไดช้ดั 
 

3 ในประกาศกระทรวง ควรมนีิยามหรอืค าทีเ่กีย่วกบับารากู่โดยตรง เนื่องจาก บา
รากู่ในปจัจุบนั ยงัไม่มกีฎ ระเบยีบ ประกาศ ฯลฯ ใดๆที่ เอ่ยถงึบารากู่โดยตรง ถงึแมป้ระกาศ
กระทรวงและในพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบูนัน้จะกล่าวถงึผลติภณัฑย์าสบูทุก
ประเภทกต็าม แต่ยงัไม่ไดก้ล่าวถงึบารากู่โดยตรง ตอ้งอาศยัการตคีวามและการพสิจูน์บารากู่วา่
มสี่วนผสมของใบยาสบูหรอืไม่ ช่องโหวท่างกฎหมายนี้ไดก้ลายเป็นช่องทางการคา้ของ
ผูป้ระกอบการทีห่ลกีเลีย่งกฎหมายและใชโ้ฆษณากบัผูซ้ ือ้วา่ บารากู่ไม่ผดิกฎหมาย  เพราะไม่มี
การกล่าวถงึค าวา่ บารากู่ ในกฎหมาย พบวา่ ผูค้า้ทางอนิเตอรเ์นตมกันิยมอา้งองิช่องโหวต่รงนี้
เพื่อลวงใหผู้ซ้ ือ้เขา้ใจผดิ 
 

4 ควรมกีารด าเนินการตรวจสอบและพสิจูน์ตวัยาบารากู่โดยหน่วยงานภาครฐัที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอืและเป็นองคก์รรฐัทีส่าธารณชนรูจ้กัและไวว้างใจ และ
กระจายขา่วสารขอ้มลูการพสิจูน์ดงักล่าวสู่สาธารณชนในวงกวา้ง เพื่อสรา้งฐานความรูค้วาม
เขา้ใจทีถู่กตอ้งเรื่องบารากู่ เนื่องจากในปจัจุบนั การสื่อสารเรื่องบารากู่มาจากฝ ัง่ผูป้ระกอบการ
ฝ ัง่เดยีวในการสรา้งการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องบารากู่ ขาดการสื่อสารเรื่องความเสีย่ง (risk 
communication) จากภาครฐั ท าใหก้ารสื่อสารเรื่องบารากู่ขาดความสมดุล และยิง่แพร่กระจาย
ความเชื่อผดิ รวมทัง้ยงัมปีรมิาณการสื่อสารความเสีย่งเรื่องบารากู่น้อยมาก ท าใหส้าธารณชน
ไม่เขา้ใจและไม่รูเ้ท่าทนั 
 

5 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารสื่อสารท าความเขา้ใจกบัผูป้ฏบิตังิานดา้น
ศุลกากรน าเขา้ ณ สนามบนิ ในหวัขอ้การเสยีภาษปีากระวางสนิคา้ประเภทยาสบูและการกกั
เกบ็สนิคา้ทีค่วรเป็นสนิคา้ตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัคิวบคุมยาสบูคอื ตวัยาบารากู่ที่
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ผูป้ระกอบการสัง่น าเขา้จากต่างประเทศวา่ ผูป้ฏบิตังิานดา้นศุลกากรและผูป้ระเมนิอากร ไม่ควร
ประเมนิสนิคา้ยาบารากู่เพื่อเสยีภาษเีพยีงภาษปีากระวางเท่านัน้ แต่ควรกกัเกบ็สนิคา้ในฐานะ
สนิคา้ทีย่งัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่มใีบอนุญาตน าเขา้ รวมทัง้ท าความเขา้ใจวา่ตวัยาบารา
กู่ ไม่วา่อยูใ่นบรรจุภณัฑแ์บบใด คอื สนิคา้ยาสบู เนื่องจากผูป้ระกอบการทีน่ าเขา้สนิคา้บารากู่
เสยีเพยีงภาษปีากระวางจากการประเมนิอากรศุลกากรเท่านัน้และน าไปใชโ้ฆษณาชวนเชื่อวา่
สนิคา้บารากู่ถูกกฎหมายเพราะมกีารเสยีภาษแีลว้ นอกจากนี้ การน าเขา้บารากู่ของผูค้า้บางราย
น าเขา้มาในฐานะของส่วนตวั คอื ผูค้า้เดนิทางไปซือ้ทีต่่างประเทศเองและถอืสนิคา้เขา้มาเอง
โดยบรรจุลงกระเป๋าเดนิทางส่วนตวั ซึง่ผูค้า้สามารถทีจ่ะระบุวา่ไม่ตอ้งการแสดงรายการของหรอื
มสีิง่ของตอ้งส าแดงในกระเป๋ากไ็ดเ้มื่อเดนิทางเขา้ประเทศ และด่านศุลกากรหรอืด่านตรวจคน
เขา้เมอืง ไม่มกีารตรวจกระเป๋าเดนิทางของผูเ้ดนิทางอยูแ่ลว้ ท าใหก้ารน าเขา้แบบรายบุคคลนี้
เป็นไปโดยเสร ี
 

6 ควรด าเนินการปราบปรามแหล่งคา้บารากู่ประเภทแผงคา้ดว้ยเช่นกนั ซึง่พบวา่ 
มผีูป้ระกอบการแบบแผงคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ยาสบูทุกประเภทแบบผดิกฎหมาย คอื จ าหน่ายทัง้
บุหรี ่บุหรีน่อก บุหรีช่รูสและบารากู่ ในแผงเดยีวกนั แผงคา้ประเภทนี้มลีกัษณะเป็นแผงไม่ถาวร 
เคลื่อนยา้ยง่าย มผีูข้ายเพยีงคนเดยีว จ าหน่ายตามบรเิวณหน้าหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆในตอนเยน็
หรอืค ่า การปราบปรามแผงคา้แบบนี้อาจมคีวามยากมากกวา่การปราบปรามการใหบ้รกิารบารา
กู่ในรา้นสุราหรอืสถานบนัเทงิ เนื่องจากผูค้า้แผงแบบนี้สามารถเกบ็แผงและเคลื่อนยา้ยไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ พบไดต้ามหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ปิดพืน้ทีด่า้นนอกใหเ้ป็นตลาดนดัช่วงเยน็หรอืกลางคนื 
 

7 กลุ่มผูส้บูวยัรุ่นมุสลมิเป็นกลุ่มเสีย่งทีน่่าเป็นห่วง เพราะมคีวามเสีย่งในการสบู
ปรมิาณมากและมโีอกาสในการสบูสงูกวา่กลุ่มอื่น รวมทัง้การทีชุ่มชนยอมรบัการสบู ยิง่ท าให้
ความเสีย่งเพิม่ขึน้ทีจ่ะสบูอยา่งเปิดเผย ควรมกีารสื่อสารความเสีย่งกบักลุ่มวยัรุ่นมุสลมิเพื่อลด
การสบู วธิี การสื่อสารอยา่งไดผ้ลกบักลุ่มวยัรุ่นมุสลมิคอืท าการสื่อสารผ่านผูน้ าทางความคดิ 
(opinion leader) ของกลุ่มมุสลมิคอื อหิม่ามประจ าชุมชนและครศูาสนา ซึง่เป็นบุคคลทีว่ยัรุ่น
มุสลมิตอ้งใหก้ารยอมรบัและตอ้งฟงั พบวา่ ครศูาสนาและอหิม่ามประจ าชุมชนยงัไม่เหน็ความ
เสีย่งของบารากู่ จงึยงัไม่มกีารเตอื นหรอืหา้มเรื่องบารากู่ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ควรมกีารเขา้ถงึ
กลุ่มครศูาสนาอสิลามประจ าชุมชนเพื่อแพร่ขา่วสารขอ้มลูเรื่องบารากู่ต่อไป 
 

8 กลุ่มหญงิวยัรุ่นกเ็ป็นกลุ่มเสีย่งอกีกลุ่มหนึ่งทีม่คีวามเชื่อลวงเรื่องบารากู่สงูกวา่
กลุ่มอื่น ควรมกีาร เขา้ถงึกลุ่มหญงิวยัรุ่นเพื่อสื่อสารคดัคา้นความเชื่อลวง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
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ความเชื่อวา่บารากู่ไม่ใช่บุหรีแ่ละบารากู่เป็นผลไม ้หากมกีารพสิจูน์บารากู่แลว้ สามารถทีจ่ะน า
ขอ้มลูการพสิจูน์มาสรา้งการสื่อสารกบักลุ่มหญงิวยัรุ่นไดต่้อไป 

 
9 กลุ่มมธัยมปลาย เป็นกลุ่มเสี่ยงทีน่่าเป็นห่วงอกีกลุ่มหนึ่ง เนื่องจาก แสดงความ

พรอ้มทีจ่ะทดลองสงูกวา่กลุ่มอื่นๆ มทีศันคตต่ิอบารากู่ในทางบวกวา่เป็นสิง่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น 
มกีารถ่ายคลปิวดิโีอการสบูบารากู่และส่งต่อใหเ้พื่อนๆไดด้ใูนฐานะเป็นสิง่สนุกสนาน น่าสนใจ 
กลุ่มวยัมธัยมเป็นวยัทีก่ าลงัมองหาความสนุก การมทีศันคตวิา่บารากู่คอืความสนุก จงึเป็น
ทศันคตทิีอ่นัตรายต่อกลุ่มวยันี้เป็นอยา่งมาก 

 
10 การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารเรื่องพษิภยับารากู่ไม่ควรท าในรปูแบบเดมิๆ

เช่นเดยีวกบัการเผยแพร่ขอ้มลูเรื่องพษิภยัของสิง่เสพตดิอื่นๆ ทีม่กีารใชส้ื่อแบบเดมิๆ ทีม่คีวา ม
น่าสนใจน้อย เช่น แผ่นพบั ใบปลวิ โปสเตอร ์วดิโีอ ภาพนิ่ง ภาพยนตรแ์บบแสดงการเจบ็ปว่ย
และโรคภยั เนื่องจาก สงัคมและผูร้บัสารมคีวามชนิกบัสื่อเหล่านี้มานานจนไม่เกดิความสนใจใน
สื่ออกี และสื่อเหล่านี้เป็นสื่อทีม่คีวามนิ่ง ไม่สามารถสรา้งปฏกิริยิาแบบ  interactive กบัผูร้บัสาร
ได ้ท าใหข้าดความน่าสนใจ นอกจากนี้ การทีเ่ทคโนโลยสีื่อมกีารเปลีย่นแปลงเป็นสื่อประเภท 
interactive หรอืสื่อสารไดท้นัทสีองทางหรอืมากกวา่หนึ่งทาง เช่น สื่อประเภท  social network 
ท าใหผู้ร้บัสารปจัจุบนั โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น มคีวามเคยชนิกบัสื่อประเภทนี้มากกวา่ 
การเลอืกช่องทางเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารเรื่องบารากู่จงึควรใชส้ื่อใหม่หรอืสื่อทางเลอืก (new 
media) ทีม่ลีกัษณะ  lnteractive มคีวามสด เคลื่อนไหว เป็น  edutainment ในตวัเอง สามารถ
เรยีกรอ้งความตัง้ใจในการตดิตามของผูร้บัสารได ้ เปิดโอกาสใหผู้ร้บัสารกลาย เป็นผูส้ ื่อสารเอง 
ซึง่ไดส้ะทอ้นอยูใ่นขอ้มลูจากกลุ่มสมัภาษณ์กลุ่มมธัยมและอุดมศกึษาวา่ ไม่ตอ้งการสื่อ
แบบเดมิๆ เช่น มกีารฉายวดิโีอใหช้ม แจกแผ่นพบั ฯลฯ เพราะไม่น่าสนใจ แต่ตอ้งการสื่อทีม่ ี
ความสดใหม่ มคีวามบนัเทงิผสมความรู ้ (edutainment) เช่น การจดั  talk show  การจดัแสดง
เป็นละครเวทแีบบแสดงสด โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดค้ดิบทละครดว้ยหรอืแสดงดว้ย การใช้
สื่อประเภท animation มากกวา่สื่อภาพนิ่ง  การใชส้ื่อประเภทมวิสคิวดิโีอ แฝงขอ้มลูเรื่องบารากู่ 
การใชเ้กม การใชส้ื่อประเภท social network  และการพดูสดจากวทิยากรทีม่คีวามน่าสนใจใน
การพดู ฯลฯ จะเป็นสื่อทีผู่ร้บัสารกลุ่มเสีย่งมคีวามตอ้งการมากกวา่ 
 
ข้อจ ากดัของงานวิจยั 
 
 การศกึษาครัง้นี้มขีอ้จ ากดั ซึง่สามารถปรบัปรุงเป็นการศกึษาในรปูแบบอื่นๆหรอืน าไป
ขยายผลต่อยอดได ้ดงันี้ 



กลยทุธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และ   
พฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น  ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดร.ศรรีชั ลาภใหญ่  บทที่ 7 500 
 

 

 
1 การศกึษาเรื่องบารากู่ในดา้นการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ  การศึ กษาในครัง้นี้เน้น
การศกึษาในเชงิคุณภาพ จงึไม่ไดเ้น้นการศกึษาเชงิปรมิาณมากเท่าการศกึษาในเชงิคุณภาพ 
ซึง่หากมกีารศกึษาเฉพาะหรอืเน้นในการศกึษาเชงิปรมิาณ จะสามารถมองเหน็ภาพรวมของ
ปญัหาบารากู่ในเชงิปรมิาณได ้
 
2 การศกึษาเรื่องบารากู่ในดา้นระบาดวทิยา การศกึษาครัง้นี้ ไม่ไดศ้กึษาบารากู่ในดา้น
ระบาดวทิยา หากมกีารศกึษาในดา้นระบาดวทิยาหรอือธบิายดว้ยองคค์วามรูด้า้นระบาดวทิยา
เพิม่เตมิ กจ็ะเพิม่ความกระจ่างต่อปญัหาบารากู่ไดม้ากขึน้ 
 
3 การศกึษาในครัง้นี้มกีลุ่มตวัอยา่งหลายกลุ่ม หลายวยั ต่างสถานะและศาสนา ท าใหไ้ม่
สามารถเจาะหรอืเน้นทีก่ลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในเชงิลกึมากขึน้ไปกวา่เท่าทีร่ะยะเวลาในการศกึษา
ก าหนด ซึง่จากการศกึษา พบวา่ กลุ่มเสีย่งมหีลายวยั หลายสถานะ ซึง่ควรมกีารศกึษาเฉพาะ
กลุ่มเสีย่งเหล่านัน้เพิม่เตมิ เช่น กลุ่มผูห้ญงิวยัอุดมศกึษา  กลุ่มผูช้ายวยัมธัยมปลาย กลุ่มหญงิ
วยัมธัยม และกลุ่มมุสลมิ เนื่องจากแต่ละกลุ่มเสีย่งมปีจัจยัเสีย่งทีแ่ตกต่างกนั 
 
4 การศกึษาในครัง้นี้ไม่ไดศ้กึษาการบรกิารบารากู่ในสถานบนัเทงิประเภท ผบั บาร ์  เมม
เบอรค์ลบั รา้นอาหาร คอกเทลเลานจ ์ลานเบยีร์  รวมทัง้สถานบนัเทงิประเภทแดนซผ์บัในใจ
กลางเมอืง และสถานบนัเทงิทีม่บีรกิารทางเพศแอบแฝง เช่น คลบัเกย ์ โรงแรม เป็นตน้ ซึง่เป็น
แหล่งทีม่บีารากู่ใหบ้รกิารเช่นกนั รวมทัง้ยงัไม่ไดศ้กึษาการแพร่ระบาดบารากู่ในจงัหวดัอื่นๆ 
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ภาคผนวก ก 
บทความเรื่อง บารากู่  ท่ีมีข้อความท าให้เข้าใจผิด (misleading information)  

ท่ีเผยแพร่ผา่นส่ือ 
****************************************************************************************** 
บทความน้ีปรากฏอยู่ในเวบ็ไซตจ์ าหน่ายบารากู่ช่ือ www.theshishaonline.com ซ่ึง
กล่าวถึงบารากู่ในแง่บวก เผยแพร่มายาคติและข้อมลูท่ีท าให้เข้าใจผิด 
*หมายเหต ุผู้วิจยัได้คดัลอกบทความน้ีมาทัง้หมด โดยไม่ได้เปลีย่นแปลง แก้ไขใดๆ 
 

                                        บทความ 
บาราก ุคอื อะไร ? What's  Shisha? What's Baraku ? 

 
เรียบเรียง และค้นคว้าข้อมลู โดย:  TheShishaOnline 

 
"บาราก"ุ ไม่ใช่ส่ิงแปลกใหม่สาํหรับประเทศไทย   มีการนาํเข้ามาพร้อมๆกับชาวอาหรับใน

ประเทศไทย   เน่ืองจากบารากุเป็นประเพณีอย่างหน่ึงของชาวอาหรับท่ีไม่นิยมสูบบุหร่ี    และจะ
นิยมสูบกันเม่ือมีการรวมกลุ่มสังสรรค์และสนทนากันระหว่างเพ่ือนฝงู  ญาติมิตร  และไม่เฉพาะ
ชาวอาหรับเท่าน้ันท่ีนิยม    ชาวมสุลิมแถบมาเลเซียกนิ็ยมด้วยเช่นกัน    บารากุจึงไม่ใช่ส่ิงแปลก
ใหม่ในประเทศไทย 

ปกติ บารากุจะได้รับความนิยมจากกลุ่มคนเพียงกลุ่มเลก็ๆ เท่ าน้ัน   เน่ืองจากหาสูบยาก
และหาได้เฉพาะตามท่ีหรือแหล่งเฉพาะเท่าน้ัน  อาทิ   ย่านถนนข้าวสาร ย่านซอยนานา  เน่ืองจากมี
ชาวต่างชาติ และชาวอาหรับอยู่เยอะท่ีอีกแหล่งคือตามร้านอาหาร อาหรับกจ็ะหาได้ 

บารากุ หรือ บารากู่  (baraku) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สูบพวกยาเส้น,หรือยาสูบท่ีมีช่ือเรียกว่า ฮุค
คา' (hookah, hooka, huka) หรือ 'ชิชา' (shisha, shesha, shishah, sheesha, )หรือ 'นาจิเล' 
(nargile,narghile,nargila) ซ่ึงเป็นการนาํยาเส้นมาบดผสมกับเนือ้ผลไม้ตากแห้ง แล้วสูบผ่าน
อุปกรณ์เฉพาะมีลกัษณะการเสพต่างกับบุหร่ีคือ ใช้วิธีสูดดมกล่ิน ควันแทน กล่ินผลไม้ท่ีใช้  เช่น 
แอปเปิล สตรอเบอร่ี องุ่น มินต์ เป็นต้น 

บารากุ ประดิษฐ์มาโดยชาวมวัร์ เป็นขวดทาํด้วยแก้วรูปร่างเหมือนคนโทนํา้ของเรา 
นอกจากมีตีนเชิง เพ่ือให้ตั้งอยู่ได้มัน่คงเท่าน้ัน เขารินนํา้เติมลงไปในขวดคร่ึงหน่ึง แล้วเอาหลอดทาํ
ด้วยเงิน พันแถบสั กหลาดเพ่ือจุกได้สนิท สอดเข้าไปในคอขวดประมาณสองนิว้ ท่ีบนยอดขวดมี
ถ้วยทาํด้วยเงินหรือกระเบือ้งเคลือบ ก้นถ้วยเจาะเป็นรู เช่ือมเข้ากับหลอดถ้วยนีเ้ป็นท่ีใส่ยาเส้น  

และบนยาเส้นนีก้ใ็ส่ถ่านไฟแดงเข้าไว้ ทางด้านข้างของหลอด มีหลอดขนาดย่อมกว่าอีก
อันหน่ึงเสริมรูปร่างเหมือนหัวนมยาง เป็นหลอดเลก็ ท่ีสอดเข้าไปในหลอดใหญ่ทางด้านข้าง และ

http://www.theshishaonline.com/


ทอดลงไปในหลอดอันใหญ่ด้วยความยาวเท่า ๆ กันแต่พอครือ ๆ ปล่อยให้มีช่องว่างสาํหรับเป็น
ทางเดินของควันยาเส้น ท่ีถกูเผาอยู่ในถ้วยกระเบือ้งให้ลงสู่ไปในขวด ท่ีปลายหลอดเลก็ด้านล่างน้ัน
เขาเสริมหลอดไม้ไผ่ขนาดย่อมพันแถบผ้าเลก็ ๆ หรือแถบแพรจุ่มลงไปถึงในนํา้ ผู้ท่ีจะสูบยาเส้นจะ
วางขวดแก้วนีล้งกับพืน้แล้วสอดหลอดไม้ซางซ่ึงบางทีกม็ี ความยาว 7-8 ฟุต เข้าไปในหลอดเงิน
ทางด้านปลายข้างบน ปลายหลอดไม้ซางท้ังสองด้านนี ้หุ้มด้วยแผ่นทองคาํหรือเงิน นอกจากนีท้าง
ปลายด้านหน่ึงยงัเสริมหลอดแก้วเจียระไนเข้าไว้อีก สาํหรับผู้สูบ จะอมเข้าไว้ในปาก ควันของยา
เส้นลงไปตามหลอดเงินอันใหญ่ ไม่เพียงแต่จมกระท่ังถึงในขวดเท่าน้ัน แต่ยงัลงไปถึงในนํา้ด้วย 
แล้วแทรกซึมเข้าไปในหลอดไม้ไผ่อันเลก็ และจะขึน้ไปจนถึงปากผู้สูบ  
 

การสูบ "บาราก"ุ ( บางคนเรียก "ชิชา", ภาษาอังกฤษคือ "Water pipe") กาํลงัได้รับความ
นิยมจากวัยรุ่นเป็นอย่างมาก โดยมีความเช่ือว่าช่วยล้างสารพิษได้และช่วยชูกาํลงั 
 
มมุ...(เจ้าของร้าน) สะบัดอารมณ์ *0* 
 

TheShishaOnline เราขายความเป็นต้นตาํรับ ความดั้งเดิม และ ของแท้ ~ สินค้าท่ีร้านเสีย
ภาษี และผ่านการ แง๊ะะกล่อง!! สินค้า (จนเตาบารากุแตก) เรียบร้อยแล้ว - -" 

โดยส่วนตัวเจ้าของร้าน (โอกับจอย) ไม่คิดว่าบารากุจะช่วยล้างสารพิษและชูกาํลงัใด  ๆ แต่
บารากุให้ความรู้สึกเหมือนการจุด อโรม่า และให้ความรู้สึกท่ีผ่อนคลาย  ส่ิงท่ีนักสูบบารากุโปรด
ปรานคือ "รสและกล่ิน" 

แตกต่างจากบุหร่ีมัย๊? "ต่าง"   ท่ีบารากุมีกล่ินหอม จะให้พูดว่าดีหรือปลอดภัยมนักไ็ม่เชิง  
จากท่ีติดต่อกับตลาดใหญ่ บารากุของต่างประเทศ + น่ังอ่านพวกวัฒนธรรมของชาวอาหรับ เพรา ะ
ต้องแปลจากภาษาอังกฤษซือ้เตา ไส้บารากุ อุปกรณ์ต่างๆ ส่วนประกอบเตามีเยอะม๊าก... 

ถ้าพูดถึงโทษ เช่ น นิโคติน , ทาร์ ถ้าเทียบกับบุหร่ีแล้วกถื็อว่าต่างกันมากเพราะในตัวยาบา
รากุมีนิโคลตินประมาณ 0.05 ไม่ถึง 1% แต่สารทาร์หรือพวกนํา้มนัดิบ น่ีคือ 0% พอจอยไปอ่านข่าว
ตามเวป, หนังสือพิมพ์ต่างๆ รู้สึกว่าในไทยจะส่ือบารากุในทางติดลบ ท้ังท่ีมนัไม่ได้มีอะไรมากมาย  
ถ้าคุณไม่เอาเตาบารากุไปดูดกัญชา หรือยาเสพติดต่างๆ วัยรุ่นบ้านเรามกัจะเอาไปใช้ในทางท่ีผิด ทาํ
ให้ภาพลกัษณ์บารากุมนัดูไม่ดี บารากุวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวตะวันออกกลาง ไม่ใช่วัฒนธรรม
ประเพณีของบ้าน ซ่ึงเราอาจจะไม่รู้จริงเท่าชาวอาหรับ แต่อย่างน้อยเราสามารถ เรียนรู้ศึกษา
วัฒนธรรม  เอาแค่ รู้และเข้าใจคร่าวๆ และใช้วิจารณญานแยกแยะคุณและโทษ  
 
 
 



 
***และที่ส าคญั*** 

จอยไม่ได้แนะนาํว่าบารากุดี  แต่กไ็ม่ชอบให้คนไทยใช้ความไม่รู้หรือมองแค่รูปลกัษณ์
ภายนอก เหมารวมว่ามนัคือยาเสพติด หรือมองว่าขีย้า  แล้วพอมีข่าวหรือบทความ พูดอะไรกเ็ช่ือออ
..น่าจะส่ือบ้างว่า 

1. มีตัวยา, ไส้บารากุ ชนิดปลอดนิโคลติน ปลอดสารทาร์ แบบ 0.00% 
2. มีอุปกรณ์ของบารากุ ท่ีผลิตมาขายเพ่ือให้สามารถกรองสารนิโคลตินได้หมด 

ยงัไม่มีพระราชบัญญัติหรือกาํหนดว่า บารากุเป็นส่ิงเสพติดให้โทษร้ายแรง และไม่ได้ระบุว่า   บารา
กุเป็นส่ิงผิดกฎหมาย แต่ต้องนาํเข้าอยากถกูกฎหมาย  เสียภาษีในการนาํเข้าประเทศ หรือถ้ าจะให้ดี
ท่ีสุดกม็ีใบอณุญาตนาํเข้ากสิ็น้เร่ือง ในความคิดจอย โทษของบารากุ อยู่ท่ีควัน และ การดูดของตัวผู้
สูบเองมากกว่า อยู่ท่ีคุณจะเลือกแบบไหน ดูดแบบมีสติ หรือดูดกระหนํา่อย่างไร้สติหรือดูดเพียง
เพราะ กระแส และค่านิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
ตวัอย่างการโฆษณาการจ าหน่ายบารากู่และบทความประกอบการขายท่ีมี

ข้อความท าให้เข้าใจผิด 
****************************************************************************************** 
ประกาศขายบารากู่และบทความท่ีมีข้อความท าให้เข้าใจผิดเก่ียวกบับารากู่ในเวบ็ไซต์ 
 
บทความน้ีปรากฏในเวบ็ไซตh์ttp://arfoto-ruam-km7.is.in.th/?md=product& 
ma=show&id=9 
*หมายเหต ุผู้วิจยัได้คดัลอกบทความน้ีมาทัง้หมด โดยไม่ได้เปลีย่นแปลง แก้ไขใด  ๆ
 

 ประกาศ 
 

ขายเตาบารากู่จิว๋ราคา 390 
 
BARAKUCOMPANY@BKK 

ปัจจุบัน บารากุ เป็นท่ีรู้จักในประเทศไทย ส่วนหน่ึงดูดอยู่แล้วเป็นประจาํ ส่วนหน่ึงเพ่ิงเคย
ลองตามผบัตามบาร์ บารากุ ไม่ใช่ยาเสพติด ตามท่ีบางคนคิดกัน ฤทธ์ิของบารากุไม่ร้ายแรงเท่าบุหร่ี 
จะมีกเ็พียงแต่กล่ินหอมและควันเท่าน้ัน แน่นอน อะไรกต็ามท่ีเป็นควันนาํมาซ่ึงสารก่อมะเร็ง แต่จะ
มากน้อยน้ันขึน้กับว่าชนิดของมนั บารากุมีส่วนผสม ผลไม้ ยาเส้น (Tobacco) นํา้ผึง้ etc. ท้ังหมดนี้
ไม่ได้ทาํให้เกิดการเสพติด ดูดควันเข้าไปและพ่นออกมาเท่าน้ัน ไม่จาํเป็นต้องสูบเหมือนบุหร่ี นะ
ครับ บารากุผิด กฎหมายเร่ือง การนาํเข้าของยา ซ่ึงมนักเ็ป็นปกติ ของการเสียภาษีอยู่แล้วนะครับ ท่ี
ประเทศเราไม่ให้นาํเข้า ด้วย เหตุผลท่ีว่า เด๋ียววัยรุ่นจะติด.... ซ่ึง        เราสามารถมีไว้ครอบครอง คน
ละ 1 กิโลกรัม ไม่น่าเกลียดและการดูดเจ้าตัวนี ้เรากค็วรอใช้ท่ีบ้าน หรือท่ีท่ีมิดชิด ไม่ใช่ท่ีสาธารณะ 
นะครับ เพราะบางคนเขาไม่ทราบหรอกว่า มนัคือ อะไร ตัวผู้ขายเอง ไม่ได้ดูด บารากุบ่อยคร้ังอย่าง
ท่ีหลายคนคิดและถามผมนะครับ ผมสูบบุหร่ีพอสูบบารากุ มนัเบาสาํหรับคนท่ีสูบบุหร่ีนะครับ เลย
ไม่สูบดีกว่า จะสูบกเ็ฉาะเพ่ือน ๆ มา ปาร์ตีกัน แต่กม็ีหลายคนนะครับ ท่ีพยายามจะเลิกบุหร่ีด้วยการ
หันมาสูบบารากุแทน แล้วค่อย ๆ ลดลง จนเลิกบุหร่ี มีนะครับลกูค้าผมท่ีสูบบารากุ แทน ยงัไงกต็าม 
การสูบกอ็ยู่ท่ีบุคคล และความพึงพอใจส่วนตัวนะครับ แน่นอนว่าทางร้านไม่ได้สนับสนุนให้ติด
ยาสูบนะครับ  

ทางร้านเคยตั้งร้านท่ี ยเูน่ียนมอล์เป็นเวลาปีกว่าและได้เลิกขายท่ียเูน่ียนมอล์ และได้เปล่ียน
มาขายทางอินเตอร์อย่างท่ีเคยเป็นเกือบสามปีแล้วนะครับ แน่นอนว่าปัจจุบันสินค้าได้ปรับเปล่ียน



ราคาและประเภทสินค้าไปบ้าง บางคร้ังสินค้าท่ีโชว์หน้าเวปกห็มดนะครับ อันนีต้้องขออภัย แต่
ยงัไงแล้วให้สอบถามก่อนเสมอนะครับ บางคร้ัง สินค้าตัวใหม่กไ็ม่ได้เอารู ปขึน้หน้าเวบ็นะครับ 
ยงัไงโทรมาแล้ว ทางเรากจ็ะแนะนาํให้นะครับ 

ชมสินค้าทางหน้าเวบ็และสอบถามได้นะครับ ไม่ซือ้กไ็ม่เป็น เอดมาคุยกานแลกเปล่ียน
ข้อมลูกันได้นะครับ หรือเสนอสินค้ามาได้นะครับ หากต้องการขายสินค้ามือสอง กส็ามารถโพส  
ได้นะครับท่ีเวบ็บอร์ด แต่สินค้าบางอย่ างหากนาํมาขายท่ีหน้าบอร์ด และผมพิจ ารณาแล้วว่าไม่ควร 
ผมจะลบออกนะครับ  
ติดต่อสอบถามได้ท่ี : http://www.arfoto-ruam-km7.is.in.th/? 
ขอบคุณท่ีอุดหนุนเรา 
 
BARAKUCOMPANY @ BKK  
tel:085-8283585,085-5030-802 msn: arfoto@hotmail.com 
ราคา : 390 
ยี่ห้อ : barakucompany@bkk 
รุ่น : chaina,arab 
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่  
 
ช่ือ : อรุณ 
เบอร์โทรศัพท์ : 0858283585 
โทรศัพท์มือถือ :0855030802 
ท่ีอยู่ : 781/12 คลองจ่ัน บางกะปิ กทม 10240 
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
เข้าชม : 626 คร้ัง  
เร่ิม : 26 ก.พ. 2552 
อัพเดท : 26 ก.พ. 2552 
เวบ็ไซต์ : barakucompany.plazathai.com  
IP: 119.42.81.1xx 
 
 
 
 
 
 



          ภาคผนวก ค 
                                      ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ยาสูบบารากู่ 
****************************************************************************************************** 
 
 

 
 
ภาพที ่1: ตวัอยา่งผลติภณัฑย์าสบูบารากู่ย ีห่อ้ “AL FAKHER” รสทแูอปเปิล ซึง่เป็นรสยอดนิยม 
 

ผลติภณัฑย์าสบูบารากู่ย ีห่อ้ “AL FAKHER”  หรอืทีผู่ส้บูเรยีกกนัวา่ “ปาแคช” หรอื “ฟา
เคด็”   ยีห่อ้ “AL FAKHER” เป็นทีน่ิยมและรูจ้กักนัมากทีสุ่ดในกลุ่มผูส้บูบารากู่ 
 

 
 
ภาพที ่2: ตวัอยา่งผลติภณัฑย์าสบูบารากู่ย ีห่อ้ “AL FAKHER” รสแอปเปิลแดง 
 
  



 
 
ภาพที ่ 3: ตวัอยา่งผลติภณัฑย์าสบูบารากู่ย ีห่อ้ “NAKHLA” รสทแูอปเปิล 

 
ผลติภณัฑย์าสบูบารากู่ย ีห่อ้ “NAKHLA” หรอืทีรู่จ้กัในนามวา่ “นากาล่า” ยีห่อ้นี้ไดร้บั

ความนิยมไม่น้อยไปกวา่ “AL FAKHER” กลา่วไดว้า่เป็นยีห่อ้ยอดนิยมคู่กนัในกลุ่มนกัสบูไทย 
 

   

       
     

ภาพที ่ 4: ตวัอยา่งผลติภณัฑย์าสบูบารากู่ย ีห่อ้ Dubai Molasses  รสทแูอปเปิล 



  
  

  
 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5: ตวัอยา่งยาสบูบารากู่ชนิดแบ่งขาย รสองุ่น 

 
ตวัยาสบูบารากู่ชนิดแบ่งขาย ผูว้จิยัไดซ้ือ้มาจากตลาดนดัสะพานพุทธในราคาซองละ 

100 บาท โดยรส ทีเ่ลอืกมาคอื รสองุ่น ผูข้ายแนะน าวา่ก าลงัเป็นทีน่ิยมในตอนนี้ และเมื่อน าตวั
ยามาเกลีย่จะพบวา่ตวัยามลีกัษณะเป็นใบๆ ชิน้ๆ คลา้ยใบไมแ้ละเปลอืกผลไมบ้างๆ ซึง่เป็น
ลกัษณะทีท่ าใหผู้ส้บูเขา้ใจผดิวา่ท ามาจากผลไมจ้รงิ 
  



 
 
ภาพที ่6: เตาบารากู่ พรอ้มกล่องยาสบูบารากู่ และถ่านบารากู่ ในหอ้งพกัของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 เตาบารากู่พรอ้มอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสบูบารากู่ ไดแ้ก่ ตวัยาสบูบารากู่ ถ่านบารากู่ ซึง่
กลุ่มตวัอยา่งไดซ้ือ้เกบ็ไวใ้ชเ้ป็นของส่วนตวัในหอ้งพกั เมื่อตอ้งการสบูกจ็ะน ามาประกอบใช ้
สะดวกสบายในการใชง้าน โดยไม่ตอ้งไปใชบ้รกิารทีร่า้นแต่อยา่งใด  
 

 
 
ภาพที ่7: ถ่านบารากู่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 กล่องบรรจุภณัฑถ่์านบารากู่ ซึง่ถ่านบารากู่ชนิดนี้จะเป็นถ่านพเิศษที่ สามารถใหค้วาม
รอ้นไดอ้ยา่งยาวนานกวา่ถ่านธรรมดา แต่จุ ดตดิไฟยาก ถ่านชนิดนี้เรยีกวา่ ถ่านคารบ์อน
สามารถหาซือ้ไดท้ ัว่ไปตามทีจ่ าหน่ายตวัยาบารากู่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบารากู่ เช่น สวน
จตุจกัร หว้ยขวาง สะพานพุทธฯ และเวบ็ไซตต่์าง ๆ ทีจ่ าหน่ายบารากู่ เป็นตน้ 
 
 
 



  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8: กล่องบรรจุภณัฑย์าสบูบารากู่ของกลุ่มตวัอยา่ง ตวัอยา่งดา้นบนซา้ยคอื ยาสบูรสมนิท ์
และดา้นขวาคอื รสทแูอปเปิล ยีห่อ้ Nakhla ซึง่กลุ่มตวัอยา่งจะน าสองรสนี้มาผสมกนัเวลาสบู 
  

กล่องบรรจุภณัฑต์วัยาสบูบารากู่ย ีห่อ้ “NAKHLA” รสมนิทแ์ละรสแอปเปิล เมื่อแกะ
กลอ่งออกมาจะพบวา่ตวัยาสบูบารากู่ถูกห่อดว้ยถุงพลาสตกิ มกีลิน่แรง 
 
 

 
  

 



 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9: เตาบารากู่ขนาดพกพา 
 
 เตาบารากู่ขนาดเลก็ทีสุ่ดหรอืขนาดพกพา ผูว้จิยัซือ้มาไดใ้นราคา 390 บาท เตานี้ซือ้มา
จากรา้นขายอุปกรณ์สบูยาสบูประเภทต่างๆในหา้งสรรพสนิคา้โลxx สาขาบางใหญ่   
 

 
 

ภาพที ่10: เปรยีบเทยีบบรรจุภณัฑบ์ารากู่สองยีห่อ้ พบวา่ มคีวามคลา้ยคลงึกนัในดา้นปรมิาณ 
คอื มปีรมิาณเท่ากนั 250 กรมั และมขีอ้ความโฆษณาเหมอืนกนั 

 



   
 
ภาพที ่11: ค าโฆษณาทีป่รากฏบนบรรจุภณัฑค์อื ขอ้ความวา่ The incomparable special taste 
of Al Fakher ซึง่เป็นขอ้ความโฆษณาทีถ่อืวา่ผดิกฎหมาย อวดอา้งสรรพคุณและท าใหเ้ขา้ใจผดิ 

 

                   

                   
 



ภาพที ่ 12: ดา้นหลงับรรจุภณัฑ ์มขีอ้ความโฆษณา และขอ้ความแสดงส่วนประกอบวา่มี
ส่วนผสมของยาสบู (tobacco)  กากน ้าตาล (molass)  กลเีซอรนี (glycerine) และกลิน่รส
ธรรมชาต ิ(natural flavour)   อกีดา้นหนึ่งของบรรจุภณัฑแ์สดงขอ้ความค าเตอืนวา่ Smoking is 
a main cause of lung cancer, lung diseases and of heart and arteries diseases และ
ขอ้ความแสดงส่วนประกอบวา่ ประกอบดว้ย นิโคตนิ 0.05% และ ทาร ์0% 

 

          

 

    
 
ภาพที ่ 13: เปรยีบเทยีบบรรจุภณัฑส์องยีห่อ้ ดา้นหลงัและดา้นขา้งบรรจุภณัฑม์ขีอ้ความแสดง
ส่วนประกอบเหมอืนกนัคอื ประกอบดว้ยยาสบู กากน ้าตาล กลเีซอรนี แต่งกลิน่รสธรรมชาต ิ
และสารกนับดู (preservative) มขีอ้ความแสดงส่วนประกอบวา่มนีิโคตนิ 0.05% ทาร ์0% ยีห่อ้ 



Al Fakher ระบุผูผ้ลติวา่ ท าในประเทศอาหรบัเอมเิรตส ์ส่วนยีห่อ้ Nakhla ระบุวา่ท าในประเทศ
อยีปิต์ 

 
         
      
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่14: ผลติภณัฑบ์ารากู่กลิน่รสอื่นๆ ดา้นซา้ยบนคอืยีห่อ้ Nakhla รสสตรอเบอรี ่ดา้นขวา
บนคอืยีห่อ้ Ajman รสหมากฝรัง่  ดา้นขวาล่างคอืยีห่อ้ Dubai Molasses รสหมากฝรัง่ และ
ดา้นซา้ยล่างคอืรสมนิท ์ทัง้หมดนี้ ผูว้จิยัซือ้ไดท้ีต่ลาดนดั 

 
 
 



   

   
 
ภาพที ่15: บารากู่แบบแบ่งขาย ดา้นซา้ยบนคอื รสลกูพลบั ดา้นขวาบนคอื รสองุ่นมนิท ์ทีผู่ข้าย
เป็นผูผ้สมแบบส าเรจ็รปูมาให ้ดา้นขวาล่างคอืรสผลไมร้วม ดา้นซา้ยล่างคอื รสโคก้ 
ราคาซองละ 100 บาท ลายมอืทีอ่ยูบ่นซองเป็นลายมอืของผูข้ายทีเ่ขยีนบอกชื่อรสหน้าซองให้
ลกูคา้เลอืก ทัง้หมดนี้ ผูว้จิยัซือ้ไดท้ีต่ลาดนดั 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่16: ถ่านส าหรบับารากู่โดยเฉพาะ ดา้นซา้ยคอืถ่านทีไ่ม่มยี ีห่อ้ ดา้นขวาคอืถ่านแบบมี
ยีห่อ้ ราคาซองละ 50-80 บาท 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่17: เตาบารากู่ขนาดกลาง ราคา 1,600 บาท 

 
 
 
 



 
 
ภาพที ่18: ภาพดา้นซา้ยคอืชุดคมีคบีถ่านส าหรบับารากู่โดยเฉพาะ ดา้นขวาคอืชุดของแถม
แบบโปรโมชัน่ส าหรบัผูซ้ ือ้เตาราคาเกนิ 1,500 บาทขึน้ไป ชุดของแถมประกอบไปดว้ย แผ่น
ฟอยลส์ าหรบัรองตวัยาหนึ่งแผ่นใหญ่ ชุดคมีคบีถ่านและไมเ้กลีย่ยา และถ่านหนึ่งซอง 

 
 

            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่19: อุปกรณ์ครบชุดส าหรบัการสบู ซึง่ผูข้ายมกัน าเสนอขายเป็นชุดครบ หรอืมกีารซือ้เตา 
แถมยา หรอืซือ้เตาและย าแถมอุปกรณ์ เป็นตน้ เพื่อล่อใจใหล้กูคา้ซือ้ครบทุกอุปกรณ์ในรา้น
ตนเอง หากซือ้ครบทัง้ชุด ลกูคา้จะตอ้งจ่ายประมาณ 2,000 บาท ประกอบไปดว้ยค่าเตาขนาด
กลางราคาประมาณ 1,500-1,800 บาท แลว้แต่ความสวยงาม ลวดลาย วสัดุทีท่ าตวัเตา และ
แหล่งทีม่าของเตา ราคาตวัยา ถ้าเป็นตวัยาแบบกล่องมยีีห่อ้ตามในภาพคอื ยีห่อ้ Al Fakher รส
เชอรี ่ราคากล่องละ 350 บาท ถ่านซองละ 50-60 บาท ผูข้ายมกัน าเสนอทางเลอืกสองทางวา่ 
ถ้าซือ้เตาและยาแบบมยีีห่อ้ จะไดร้บัของแถมชุดใหญ่พรอ้มสบู คอื ชุดคมี ถ่าน  และ ฟอยล ์ถ้า
ซือ้เตาและยาแบบแบ่งขายซองเลก็ จะไดร้บัของแถ มเฉพาะคมีคบีถ่านเท่านัน้ อุปกรณ์อื่นตอ้ง
ซือ้เพิม่ ส่วนใหญ่ พบวา่ ลกูคา้จะเลอืกซือ้เตาและยาแบบมยีีห่อ้ เพื่อทีจ่ะไดร้บัของแถมอุปกรณ์
ครบทัง้หมดทีส่ามารถน ากลบัไปสบูไดท้นัท ี
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่20: การจุดเตาบารากู่พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด สงัเกตไดว้า่ เมื่อจุดถ่านแลว้ ควนับารากู่จะ
ลอยลงมาวนอยูใ่นหมอ้น ้าดา้นล่างอยูเ่ป็นเวลานาน ซึง่กลายเป็นสิง่สนบัสนุนความเชื่อทีผ่ดิวา่ 
น ้าในหมอ้สบูจะช่วยซบัพษิได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 ภาคผนวก ง 
           ตวัอย่างเวบ็ไซต์ท่ีจ าหน่ายบารากู่ 
 

 

 

 

 
ภาพที ่21:  หน้า homepage หน้าแรกของเวบ็ไซต ์“อาณาจกัรชชิาออนไลน์” 
ทีม่า : http://www.theshishaonline.com/ 
 
 ในเวบ็ไซตจ์ะมกีารแนะน าสนิคา้ทีม่าใหม่ และมสีนิคา้ใหเ้ลอืกอยา่งหลากหลาย เช่น 
เตาบารากู่ขนาดต่างๆ ตวัยาสบูบารากู่ ยีห่อ้ และรสต่างๆ มากมาย ในราคาพเิศษ นอกจากนี้ยงั
มกีารท าโปรโมชัน่ เพื่อกระตุน้ใหล้กูคา้หรอืผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตอ์ยากซือ้สนิคา้ในราคาพเิศษ วธิกีาร
ซือ้คอืลกูคา้สามารถโทรสัง่ซือ้สนิคา้ไดท้ีเ่บอรท์ีข่ ึน้อยูท่ ีด่า้นหน้าของเวบ็ไซต ์

http://www.theshishaonline.com/


 
 

 

 
 
ภาพที ่22: หน้า homepage ของเวบ็ไซต ์BarakuCompany 
ทีม่า : http://arfoto-ruam-km7.is.in.th/ 
 

http://arfoto-ruam-km7.is.in.th/


 เวบ็ไซตน์ี้จะแสดงสนิคา้บารากู่ในหน้าเวบ็ใหเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย ตามแต่ลกูคา้สนใจ 
โดยมรีปูและราคาบอกไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทัง้อุปกรณ์บารากู่ทุกอยา่ง และบอ้งหรอือุปกรณ์เสพ
ยาไอซก์ม็แีสดงเพื่อจ าหน่ายในหน้าเวบ็เช่นกนั 
 

 

 
 
ภาพที ่23: การโฆษณาเตาและการจ าหน่ายสนิคา้ 
ทีม่า : http://arfoto-ruam-km7.is.in.th/ 
 
 ตวัอยา่งในภาพจะเป็นสนิคา้เตาบารากู่ขนาดเลก็ ราคา 390 บาท รวมทัง้เตาขนาด
ต่างๆทีล่กูคา้สามารถระบุไดว้า่ ตอ้งการเตาผลติจากประเทศใด เช่น เตาจากประเทศจนี เตา
ของแทจ้ากอยีปิต ์โดยมขีอ้ความโฆษณาจงูใจในดา้นคุณภาพและราคา 

http://arfoto-ruam-km7.is.in.th/


 

 
 

 
 
ภาพที ่23: รปู homepage หน้าแรกของรา้น เจ๊บล  
ทีม่า : http://www.jbonklongthom.com/ 
 
 ลกัษณะพเิศษของเวบ็ไซตน์ี้คอืมภีาพเคลื่อนไหวเป็นสไลดภ์าพสนิคา้บารากูซ่ ึง่สามารถ
เรยีกความสนใจใหก้บัเวบ็ไซตไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีนอกจากนี้ยงับอกสถานทีต่ ั ้ งรา้น พรอ้มเบอร์
โทรศพัทต์ดิต่อส าหรบัลกูคา้ทีส่นใจจะไปเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่า้นดว้ยตนเองหรอืสัง่ซือ้ทาง
อนิเตอรเ์นต 
 
 

http://www.jbonklongthom.com/


 
 

 

 
 
ภาพที2่4: รายการสนิคา้บารากู่และอุปกรณ์ยาสบูประเภทต่างๆทีจ่ าหน่ายในเวบ็ไซตข์องรา้น 
เจ๊บล 
ทีม่า : http://www.jbonklongthom.com/ 
 
  

http://www.jbonklongthom.com/


                           ภาคผนวก จ 
   ตวัอย่างการสนทนาในกระทู้เวบ็บอรด์บารากู่ 

 

 
ภาพที2่5: กระทูเ้วบ็บอรด์ หวัขอ้ “เทคนิคการดดูบารากุใหห้อมหวาน” 
ทีม่า : http://arfoto-ruam-km7.is.in.th/  
  

ในกระทูจ้ะมกีารสอบถามในเรื่องวธิกีารสบูบารากู่ ซึง่มกีารแบ่งปนัประสบการณ์วธิกีาร
สบูต่างๆ มากมาย เช่น ใส่น ้าอุ่น ใส่น ้าเยน็ ใส่ลกูอม เป็นตน้ 
 

 

http://arfoto-ruam-km7.is.in.th/


 
ภาพที2่6: กระทูเ้วบ็บอรด์ หวัขอ้ “เทคนิคการดดูบารากุใหห้อมหวาน” (ต่อ) 
ทีม่า : http://arfoto-ruam-km7.is.in.th/ 
  
 จากรปูภาพที ่ 26 จะเหน็ไดว้า่มกีารแสดงความคดิเหน็ และแนะน าประสบการ ณ์สบู    
บารากู่ดว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น น า ลกูอมแฮค็สดี าใส่ลงในน ้าทีอ่ยูใ่นเตาบารากู่ เวลาสบูจะท าให้
เยน็ หรอืแนะน าวธิกีารแกไ้ขปญัหาเบือ้งในการสบูบารากู่แลว้ไม่หอมหวาน  
 

 
ภาพที ่27: กระทูเ้วบ็บอรด์ หวัขอ้ “เทคนิคการดดูบารากุใหห้อมหวาน” (ต่อ) 
ทีม่า : http://arfoto-ruam-km7.is.in.th/ 

http://arfoto-ruam-km7.is.in.th/
http://arfoto-ruam-km7.is.in.th/


 กระทูน้ี้มกีารสอบถามเรื่องการใส่น ้าแดงเฮลบลบูอย ลงในเตาบารากู่จะตอ้งใส่ในสดัส่วน
เท่าใด จงึจะพอดเีหมาะสม นอกจากนี้ยงัมบุีคคลอื่น ๆ เขา้มาแบ่งปนัประสบการณ์แนะน าใหใ้ส่
นมลงไปในเตาบารากู่หากตอ้งการควนัเยอะ ๆ เพราะเคยทดลองท ามาแลว้ไดผ้ล  
 

 
ภาพที2่8: กระทูเ้วบ็บอรด์ หวัขอ้ “เทคนิคการดดูบารากุใหห้อมหวาน” (ต่อ) 
ทีม่า : http://arfoto-ruam-km7.is.in.th/ 
  

กระทูน้ี้มกีารสอบถามเรื่องตวัยาบารากู่ ยีห่อ้ทีต่นเองซือ้มาสบูนัน้ดหีรอืไม ่ฯลฯ ซึง่ทาง
ผูด้แูลกระทูไ้ดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ต่างๆ รวมทัง้ตอบค าถามทีม่าโพสตแ์ละ
แนะน าเทคนิคการสบู 

 

http://arfoto-ruam-km7.is.in.th/

