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กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้    เกิดจากแรงบันดาลใจในกาปฏิบัติงานควบคุมการบริโภคยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ซึ่งจะเห็นไดวามีการรณรงค เผยแพร
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ โทษ พิษภัยของบุหรี่ รวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ท่ีมีการปรับปรุงและออกมา
เพิ่มเติม แตก็ยังมีการฝาฝน หรือการสูบบุหรี่ก็ยังมีใหเห็นอยูทั่วไป โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน ที่มิไดลด
นอยลงเลย คณะผูวิจัยเห็นวา ถาเยาวชนของเรายังหมกมุนอยูกับยาเสพติดท่ีถูกกฎหมายอยางนี้อยูตอไป 
ปญหาตางๆ ก็จะจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ตองขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง ที่ทานผูอํานวยการ  คณาจารย  และ
เจาหนาที่    ทุกทาน จากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ที่ไดชวยเหลือ  ทั้งให
ทุนสนับสนุนการดําเนินงานการวิจัย ติดตามดูแลทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน คอยใหคําปรึกษา 
ช้ีแนะ ตลอดจนการเผยแพรงานวิจัยนี้  

ขอขอบพระคุณทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตรัง ที่ใหโอกาส คอยสนับสนุน    
ใหกําลังใจ รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกันท่ียินดีรับเปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัยครั้งนี้  

ทายนี้ ตองขอขอบพระคุณ ผูบริหารโรงเรียน  อาจารย ตลอดจนนักเรียนทุกคน ที่มี
สวนเกี่ยวของในการใหขอมูล การเก็บขอมูล การอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจน เพื่อนรวมงาน    
ทุกทาน  ที่เกี่ยวของและมีสวนชวยเหลือใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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ช่ือเรื่อง :  การสํารวจพฤตกิรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดตรัง 

ผูวจิัย : ณินทญาดา  รองเดช, เสาวลกัษณ  พลายมี, เบญจวรรณ  ลิ้มพพัิฒนวงศ,สินชัย  รองเดช และ  

วิฑรูย  เหลืองดิลก  

บทคัดยอ 

  การศกึษาเชิงพรรณนา ในครั้งนี้มวีัตถุประสงคเพื่อ ศกึษาพฤติกรรม และปจจัยที่เกี่ยวของกับ

การสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดตรัง กลุมตวัอยางคือ นักเรยีนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมตน 

มัธยมปลาย และประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ในสังกัดสํานักงานการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยการสุมตวัอยาง

แบบแบงชั้น (Stratified multistage sampling) ไดจํานวนตัวอยางทั้งหมด 1,332 คน เครื่องมือที่ใชไดแก 

แบบสอบถาม วิเคราะหขอมลูโดยใช รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Chi - Square  test ที่

ระดับนยัสําคัญ 0.05 

ผลการศึกษา พบวาเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ครัง้แรก อยูในชวง อาย ุ 14 – 17 ป อายุเฉลีย่ 14 ป 

ไดบุหรี่มาโดยขอจากผูอ่ืน และซื้อจากรานขายของชํา ที่ขายใหโดยไมสนใจวาอายถุงึเกณฑหรือไม โดย

มีคาเฉลี่ยการจายเงินเพื่อซื้อบุหรี่ 8.7 บาทตอวัน และสูบที่บานเพื่อน สวนใหญคิดจะเลกิสูบและคิดวา

สามารถเลกิไดถาอยากจะเลกิ โดยมีบุคคลใกลตวัที่สูบ และมีอิทธพิลตอการตัดสนิใจสูบบุหรี่ เชน พอ 

และเพ่ือน ซ่ึงเปนสาเหตุใหไดรับควนับหุรี่มือสองทุกวันท้ังในและนอกบาน กลุมตัวอยางมีการรับรู

กฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะอยูในเกณฑระดับต่ํา การโฆษณาบุหรีย่งัพบเห็นในสือ่บาง

เปนบางครั้ง สวนการรณรงคและสื่อเกี่ยวกับการหามสูบบุหรี่ จะพบเห็นไดบอยมากในปจจุบัน ใน

โรงเรียนกลุมตัวอยางเคยไดรับการสอนเกีย่วกับบุหรี่ แตมีการอภิปรายหรือการทํากิจกรรมที่ทําใหเกิด

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมยงัมีนอย ควรมกีารบรรจุเปนหลักสูตรการเรียนการสอน ในทุกระดับชัน้ เพ่ือ

กอใหเกิดความตระหนกัและมีการเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี 

ผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆกับการสูบบุหรี่ พบวา เพศ ระดับการศึกษา 

สภาพพ้ืนท่ี บุคคลใกลชิด ทัศนคติ การรับรูการโฆษณา และการสอนเกี่ยวกับบุหรี่ในหองเรยีน              

มีความสัมพันธกับการสูบบหุรี่อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05    
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

ปจจุบันยาสูบเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต ซ่ึงสามารถปองกันได ในประเทศตางๆ 
การระบาดของการบริโภคยาสูบเริ่มเกิดขึน้ในประเทศทีพ่ัฒนาแลว ทําใหประชาชนในประเทศตอง
เผชิญกับปญหาของโรคที่มีสาเหตุจากการบริโภคยาสูบ ไดแก โรคหวัใจหลอดเลือด โรคปอด ถุงลม
โปงพอง และมะเร็ง เปนตน ซ่ึงกอใหเกิดความพิการเรื้อรังและสูญเสียชีวิต หลายประเทศซึ่งอยูใน
ระยะการเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยาพบวา โรคเร้ือรังที่มสีาเหตุจากการบริโภคยาสูบกําลังกลายเปน
ปญหาและเปนสาเหตุการตายที่สูงกวาสาเหตุอ่ืนๆ (ลักขณา เติมศิริกุลชัย และคณะ, 2550) การบริโภค
ยาสูบมักเริ่มในชวงวัยรุน และเยาวชนจะริเร่ิมสูบบุหร่ีดวยเหตุผลตางๆ เชน ความอยากรูอยากเห็น 
อยากลอง การตอตาน เลียนแบบการสูบบุหร่ีของพอแมและญาติ พลังผลักดันจากเพือ่น อยากแสดงวา
ตนเองเปนผูใหญ  เปนตน 

จากการสํารวจการสูบบุหร่ีของเยาวชนโลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัย
โลก (Global Youth Tobacco Survey - GYTS) ซ่ึงเก็บขอมูลระหวางป พ.ศ. 2543-2550 จากประเทศ
สมาชิก 140 ประเทศ พบวา อัตราการสูบบุหร่ีของเด็กผูชายและเด็กผูหญิงใกลเคียงกัน  เด็กนักเรียน
กวาครึ่งหนึ่งไดรับควันบุหร่ีมือสองจากสถานที่สาธารณะในระหวางสัปดาหกอนหนาที่จะสํารวจ 
นักเรียนประมาณ 2 ใน 10 มีส่ิงของเครื่องใชที่มียี่หอของบริษัทบุหร่ีติดอยู  ประมาณ 1 ใน 10 เคย
ไดรับบุหร่ีแจกฟรีจากบริษัทบุหร่ี ในขณะที่ประมาณ 8 ใน 10 ตองการใหมีการหามสูบบุหร่ีใน
สถานที่สาธารณะ  และประมาณ 6 ใน 10 อยากใหมีการสอนเกี่ยวกับอันตรายจากบุหร่ีในโรงเรียน 
จากขอมูลการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทยอายุ 13-15 ป ภายใตการสํารวจนี้ ซ่ึงดําเนินการในป พ.ศ. 2548  
พบอัตราการสูบบุหร่ี รอยละ 11.7  ประมาณ 3 ใน 10 เคยสูบบุหร่ี ในจํานวนนี้ เพศชายเคยสูบบุหร่ี
มากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 37.9 และรอยละ 15.1 ตามลําดับ และพบวา รอยละ 16.9 เร่ิมสูบบุหร่ี
กอนอายุ 10 ป สําหรับผูที่ไมเคยสูบบุหร่ี รอยละ 10 มีแนวโนมที่จะสูบบุหร่ีในปถัดไป 

จากการวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534-2549 โดย
ศูนยวิจัยและจดัการความรูเพื่อการควบคมุยาสูบ (ศจย.) (ศรัณญา  เบญจกุล และคณะ, 2550) ระบุวา 
แมจํานวนและอัตราการสูบบุหร่ีเปนประจําของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 
11.67 ลานคน หรือรอยละ 30.46 ในป พ.ศ. 2534 เปน 9.54 ลานคน หรือรอยละ 18.94 ในป พ.ศ. 2549 
แตเมื่อพิจารณาจํานวนและอตัราการสูบบุหร่ีเปนครั้งคราว กลับพบวาประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป  
มีแนวโนมการสูบบุหร่ีเปนครั้งคราวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.54 ในป พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 2.97 ในป 
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พ.ศ. 2549 ช้ีใหเห็นวาผูสูบบุหร่ีเปนครั้งคราวมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปเปนผูสูบบุหร่ีเปนประจําไดใน
อนาคต เนื่องจากฤทธิ์เสพติดของบุหร่ี  นอกจากนี้ ยังพบวาอายุเฉลี่ยเมือ่เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกของผูชาย
และผูหญิงเทากับ 18 ป และ 20 ป ตามลําดับ    

ขอมูลการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคไมติดตอในเด็กนกัเรียน จังหวดัตรัง ซ่ึงมีการ
สํารวจและเกบ็ขอมูลโดยใชเครื่องคอมพวิเตอรมือถือ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง, 2549) ใน
นักเรียนสายสามัญ ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5 และนกัเรียนสายอาชีพ ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชพี ป
ที่ 2 ในป พ.ศ. 2549 พบวามีนักเรียนสูบบุหร่ีเปนประจํา รอยละ 10.1 เปนชาย รอยละ 17.7 เปนหญิง 
รอยละ 0.6  สวนอายเุฉลี่ยที่เร่ิมสูบบุหร่ี คือ 13.9  แยกเปนชาย อายุ 13.9 เปนหญิง อายุ 14.5 และแหลง
ที่ซ้ือบุหร่ี สวนใหญจะขอจากเพื่อน รอยละ 64.7 รองลงมาคือจากรานขายของชํา รอยละ 57.4  และ
จากรานสะดวกซื้อ รอยละ 37.5 ตามลําดับ 

ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนและปจจยัที่เกีย่วของกับการสูบบุหร่ี
ของเยาวชนในจังหวัดตรัง อยางตอเนือ่ง จึงมีความสําคัญทั้งนี้เพื่อใชเปนแนวทางใหผูที่เกีย่วของ
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนซึง่เปนสถาบันการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีความใกลชิดกับเยาวชน รวมถึง
ภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัตกิาร
ควบคุมยาสูบทั้งในระดับโรงเรียน และในชุมชน  ซ่ึงจะนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาการสูบ
บุหร่ีของเยาวชนไดอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน 
 
1.2   วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดตรัง  
    1.2.2 เพื่ออธิบายความรู และทัศนคติ การไดรับควันบุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง ทัศนคติ
ตอการเลิกสูบบุหร่ี 
 1.2.3  เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดตรัง 

 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมเยาวชนที่เปนนกัเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2551 
จากสถานศึกษาสายสามัญ ประกอบดวย ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศกึษาตอนปลาย และ
นักเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ  (ปวช.) ในจังหวัดตรงั 
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1.4   นิยามศัพทหรือคําสําคัญ 
1.4.1 บุหร่ี หมายถึง บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืน ยาเสน หรือยาเสนปรุงตามกฎหมาย

วาดวยยาสูบ 
1.4.2 การสูบบุหร่ี หมายถึงการกระทําใดๆ ซ่ึงมีผลทําใหเกิดควันจากการเผาไหมของบุหร่ี 

   1.4.3   เยาวชน  กําหนดโดยองคการอนามัยโลก (WHO) คือบุคคลที่มีอายุระหวาง 10 – 24 ป  
   1.4.4 บุคคลใกลชิด หมายถึง บุคคลใกลตัวที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ี ไดแก เพื่อน และ
บุคคลครอบครัว  
 1.4.5  ทัศนคติ หมายถึง  ทาที ความรูสึกนึกคิด และความโนมเอียงของบุคคล ที่มีผลตอการ
แสดงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 1.4.6 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี หมายถึง การแสดงออกที่เปนปกตินิสัยของบุคคลเกี่ยวกับการ
สูบบุหร่ี 
 1.4.7 ยาสูบรูปแบบอื่น หมายถึง ยาสูบที่อยูในรูปอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบุหร่ีซิกาแรต 
 1.4.8 อายุถึงเกณฑกําหนดในการซื้อบุหร่ีได หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต 18 ป บริบูรณ 
ขึ้นไป 
 1.4.9  ควันบุหร่ีมือสอง หมายถึง  ควันบหุร่ีที่ลองลอยอยูในบรรยากาศ ประกอบดวยควัน
บุหร่ีที่เกิดจากการเผาไหมของบุหร่ีระหวางการสูบ และควันบุหร่ีที่ผูสูบพนออกมาภายหลังจากการ
สูบบุหร่ีเขาปอด  
 1.4.10  ส่ือการโฆษณา หมายถึง รูปแบบสื่อทุกชนิด ทุกประเภท ที่ทําใหเห็น ไดยิน ไดรับรู
ขอความสื่อจากผูส่ือทุกชองทาง 
 1.4.11 ทัศนคติระดับต่ําตอการสูบบุหร่ี หมายถึง การมีทัศนคติเชิงลบหรือทัศนคติที่ไมดีตอ
การสูบบุหร่ี 
 1.4.12 ทัศนคติระดับสูงตอการสูบบุหร่ี หมายถึง การมีทัศนคติเชิงบวกหรือทัศนคติที่ดีตอ
การสูบบุหร่ี 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ คณะผูวิจัยมุงศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและปจจัยที่เกี่ยวของ

กับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดตรัง เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ไดศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 2.1  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบุหร่ี 
 2.2  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
 2.3 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 2.4 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบุหรี่ 
2.1.1  ความเปนมาของยาสูบ นิยาม ความหมายของบุหรี ่

ความเปนมาของยาสูบ พบวาชาวอินเดียแดงซึ่งเปนชนพื้นเมืองในทวปีอเมริกา ไดเร่ิมตน
ใชยาสูบเปนพวกแรก (กรองจิต  วาทีสาธกกิจ, 2549) โดยมีลําดับความเปนมา ดังนี ้

พ.ศ. 2091 มีการปลูกยาสูบในบราซิลเพื่อเปนสินคาสงออก ทําใหมีการแพรหลายไปยัง
โปรตุเกส  สเปน ฝร่ังเศส และอังกฤษ 

พ.ศ. 2103 นายฌอง นิโกต (Jean Nicot) เอกอัครราชทูตฝร่ังเศส ประจําประเทศโปรตุเกส 
ไดสงเมล็ดยาสูบมายังราชสํานักฝรั่งเศส ช่ือของนายนิโกต จึงเปนที่มาของชื่อสารนิโคติน (Nicotin)    
ที่รูจักกันในปจจุบัน 

พ.ศ. 2155 นายจอหน รอลฟ (John Rolfe) ชาวอังกฤษ ประสบความสําเร็จในการปลูก
ยาสูบเชิงพาณชิยเปนครั้งแรก และ 7 ป ตอมา ไดสงออกผลผลิตไปยังประเทศอาณานิคมเปนจํานวน
มาก อีก 200 ป ตอมา การทําไรยาสูบเชิงพาณิชยจึงเกดิขึ้นอยางแพรหลายทั่วโลก 

ในประเทศไทยมีการใชยาสูบตั้งแตสมัยอยุธยา โดยไดยาสูบมาจากมะนิลา ประเทศ
ฟลิปปนส และประเทศจีน รวมทั้งที่ปลูกในประเทศไทยเอง 

พ.ศ. 2460 บริษัทของชาวอังกฤษ ทําการผลิตบุหร่ีเปนครั้งแรกขึ้นในไทย โดยวิธีการ
มวนดวยมือ  

พ.ศ. 2482 รัฐบาลจัดตั้งโรงงานยาสูบขึ้น และตอมาไดซ้ือโรงงานยาสูบของเอกชน
ทั้งหมดมาดําเนินการเอง ภายใตการดูแลของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
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ประเภทของยาสูบ 
ยาสูบที่ใชกันมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบสูบ แบบอม และเคี้ยว 
-  แบบสูบ โดยการทําใหเกดิการเผาไหมใบยาสูบ ซ่ึงอยูในรูปของบุหร่ี หรือซิการ (cigar) 

ที่ใชใบยาสูบมวนผงใบยาสูบไวขางใน หรือไปป (pipe) ที่บรรจุใบยาสูบไวในกลองยาสูบ แลวจดุไฟ
ใหเกิดการเผาไหมแลวผูสูบจะดดูควันเขาสูรางกาย ซ่ึงมีทั้งสูดควันเขาปอดโดยตรงและสูดควนัผาน
น้ํากอนเขาปอด (water pipe)  

-  แบบอมและเคี้ยว โดยนําใบยาสูบแหงมาหั่นฝอย นํามาเคี้ยวแลวอมอยูระหวางริมฝปาก
และเหงือก จัดเปนบุหร่ีไรควนั 

 บุหร่ีมี 2 ชนิด คือบุหร่ีที่มวนเองดวยมือโดยใชใบตองแหง ใบจาก ใบบัวหรือกระดาษ 
มวนใบยาสูบ และบุหร่ีที่มวนโดยเครื่องจักรซึ่งมี 2 ชนิด คือบุหร่ีที่ไมมีกนกรอง ซ่ึงสวนใหญเปน
บุหร่ีราคาถูก และบุหร่ีที่มีกนกรอง การมีกนกรองจะสามารถกรองละอองสารที่มีขนาดใหญไดบาง
ชนิดเทานั้น โดยสารทารและนิโคตินซึ่งมีขนาดเล็กยังคงผานเขาไปไดเทากับการสูบบุหร่ีที่ไมมีกน
กรอง สวนบุหร่ีที่มีขอความ “ไลต” หรือ “ไมลด” นั้น กอใหเกิดความเขาใจผิดกับผูสูบวา ความแรง
ของสารในบุหร่ีนั้นลดนอยลง แตงานวิจัยพบวาบุหร่ีทั้งสองชนิด มิไดมีอันตรายนอยกวาบุหร่ีธรรมดา 
เพียงแตตางกันที่รสชาติเทานั้น (กรองจิต  วาทีสาธกกิจ, 2549)  

 ปจจุบันบริษัทผลิตบุหร่ีอิเล็กทรอนิกส หรือบุหร่ีไรควัน มีการโฆษณาเท็จทําให
เขาใจผิดวา สูบแลวไมเกิดอันตรายและสามารถชวยเลิกสูบบุหร่ีไดซ่ึงไมเปนความจริง และจาก
การศึกษาพบวาบุหร่ีไรควันคือ ยาสูบที่ใชในสภาพปราศจากการเผาไหม แตทําใหเกิดการดูดซึม
นิโคตินเขาสูรางกาย มีทั้งแบบเคี้ยว แบบอม แบบเลียนแบบมวนบุหร่ี ซ่ึงทั้งหมดมีนิโคตินและสารกอ
มะเร็ง ถึง 28 ชนิด เปนสวนประกอบสําคัญ "นิโคตินเปนสารประเภทแอลคาลอยดทําใหเกิดการเสพ
ติด มีฤทธิ์กระตุนประสาทเหมือนยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีน และเพิ่มความดันใน
หลอดเลือด จะเกิดภาวะหลอดเลือดหดตัว หัวใจทํางานหนัก มีสวนทําใหไขมันเกาะที่ผนังเสนเลือด
มาก อันตรายตอเซลลเยื่อบุผิวของหลอดเลือดแดง ทําใหหลอดเลือดแดงแข็ง เสื่อม ตีบ ตัน เกิดไดทุก
สวนทั้งสมอง หัวใจ ตา ไต แขน-ขา และ อวัยวะเพศ เสี่ยงเกิดภาวะหัวใจลมเหลว อัมพาต หยอน
สมรรถภาพทางเพศ และสงผลตอการคลอดกอนกําหนด เกิดครรภเปนพิษ ดวย และเมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณนิโคติน พบวา หากสูบบุหร่ีปกติปริมาณนิโคตินในกระแสเลือดจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในชวง 5 นาที
แรก และจะลดลงอยางรวดเร็ว แตนิโคตินที่ไดจากบุหร่ีไรควัน นอกจากดูดซึมเขาสูกระแสเลือดไดสูง
แลว ปริมาณนิโคตินยังคอยๆ เพิ่มขึ้นใกลเคียงกับนิโคตินที่ไดจากบุหร่ีปกติ และจะคงอยูในกระแส
เลือดในปริมาณสูงตอเนื่องเปนเวลานาน เมื่อเปรียบเทียบกับหมากฝรั่งและแผนแปะที่ผิวหนังสําหรับ
เลิกบุหร่ี พบวา บุหร่ีไรควันมีระดับนิโคตินในกระแสเลือดมากกวาถึงเทาตัว จึงไมควรใชบุหร่ีไรควัน
ทดแทนการเลิกบุหร่ี ที่สําคัญการใชบุหร่ีไรควันมีแนวโนมที่จะติดบุหร่ีดวย (วรานันท บัวจีบ, 2551)  
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ความหมายของบุหรี ่
บุหร่ี ผลิตมาจากใบยาสูบ ซ่ึงเปนพื้นลมลุกชนิดหนึ่ง มีช่ือทางพฤกษศาสตรวา 

Nicotiana Tabacum พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ใหความหมายของ บุหร่ี วาหมายถึง ยาเสน
หรือยาเสนปรุง ไมวาจะมีใบยาแหงหรือยายัดเจือปนหรือไม ซ่ึงมวนดวยกระดาษหรือวัสดุที่ทําขึ้นใช
แทนกระดาษ หรือใบยาอัดหรือใบยาแหง โดยเอาใบยาสูบมาหั่นเปนฝอย ๆ เรียกวา ยาเสน แลวนํามา
มวนดวยใบตองแหง ใบจาก หรือกระดาษ แลวจุดสูบ แตบางคนก็ชอบบรรจุยาเสนลงในกลอง แลว
จุดสูบเชนเดียวกัน  

บุหร่ี ตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 
หมายความวา บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ บุหร่ีอ่ืน ยาเสน หรือยาเสนปรุงตามกฎหมายวาดวยยาสูบ 

 

2.1.2 สารประกอบในบุหรี่ 
จากการศึกษาของวราภรณ  ภูมิสวัสดิ์ (2547) ไดอธิบายเกี่ยวกับสารประกอบในบุหร่ีไว

วา ควันบุหร่ีที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมบุหร่ีมีสารประกอบทางเคมีมากกวา 4,000 ชนิด ในจํานวนนี้เปน
สารพิษและสารกอมะเร็งไมต่ํากวา 42 ชนิด นอกเหนือไปจากสารเสพติดและสารที่กอใหเกิดการ
ระคายเคือง สารประกอบที่สําคัญ เชน 

นิโคตนิ (Nicotine) 
เปนสารที่ทําใหติดบุหร่ี ออกฤทธิ์โดยตรงตอสมอง เปนทั้งตัวกระตุนและกดประสาท

สวนกลาง ถาไดรับสารนี้ในปริมาณนอย เชน จากการสูบบุหร่ี 1-2 มวนแรก อาจกระตุนทําใหรูสึก
กระปรี้กระเปรา แตถาสูบหลายมวนก็จะกดประสาทสวนกลาง ทําใหความรูสึกตางๆ ชาลง รอยละ 95 
ของนิโคตินไปจับอยูที่ปอด บางสวนจับอยูที่เยื่อหุมริมฝปาก และบางสวนถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด  
มีผลโดยตรงตอตอมหมวกไต กอใหเกิดการหลั่งอิพิเนฟริน (Epinephrine) ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น 
หัวใจเตนเร็วกวาปกติ และเตนไมเปนจังหวะ หลอดเลือดที่แขนและขาหดตัว เพิ่มไขมันในเสนเลือด 
บุหร่ี 1 มวนจะมีนิโคติน 0.8-1.8  มิลลิกรัม บุหร่ีกนกรองไมไดชวยใหรางกายไดรับนิโคตินนอยลง 

ทาร (Tar) 
สารทาร หรือน้ํามันดินมีลักษณะเหนียวประกอบดวยสารหลายชนิดเกาะกันเปนสารสี

น้ําตาลเขม เปนสารกอใหเกิดมะเร็งที่อวัยวะตางๆได เชน ปอด กลองเสียง หลอดลม หลอดอาหาร ไต 
กระเพาะปสสาวะ และอวัยวะอื่นๆ รอยละ50 ของทารจะไปจับที่ปอดทําใหเกิดระคายเคือง เปนสาเหตุ
ของการไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะ ผูที่สูบบุหร่ีวันละซอง ปอดจะไดรับสารทารเขาไปประมาณ 30 
มิลลิกรัมตอวัน หรือประมาณ   110   ตอป (บุหร่ีไทยมีสารทารอยู 12-24 มิลลิกรัมตอมวน) 
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คารบอนมอนอกไซด (Carbonmonoxide)  
เปนกาซที่มีความเขมขนที่ออกมาพรอมกับควันบุหร่ี สามารถดูดซึมเขาสูกระแสเลือด

ไดอยางรวดเรว็ ทําลายความสามารถในการจับออกซิเจน ของเม็ดเลือดแดงตามปกติ ทําใหรางกาย
ไดรับออกซิเจนนอยลง เกิดการขาดออกซิเจน หัวใจตองทํางานหนกัขึน้ ทําใหมึนงง หวัใจเตนเรว็ขึ้น 
เหนื่อยงาย เปนสาเหตุสําคัญของโรคหัวใจ นอกจากนีย้งัทําใหเกิดอาการปวดศรีษะ คล่ืนไส กลามเนื้อ
แขนขาไมมีแรง 

ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogen dioxide) 
เปนกาซพิษที่กอใหเกิดการระคายเคือง ทําลายเยื่อบุหลอดลมสวนปลายและถุงลม ทํา

ผนังถุงลมบางและโปงพอง ถุงลมเล็กๆ แตกรวมกันเปนถุงลมใหญ ทําใหจํานวนถุงลมนอยลง การ
ยืดหยุนในการหายใจเขา-ออก ลดลง ทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพอง รางกายไดรับออกซิเจนนอยลง เกิด
อาการแนนหนาอก ไอเรื้อรัง หอบเหนื่อย 

ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen cyanide) 
เปนกาซพิษทีท่ําลายเยื่อบุหลอดลมสวนตน ทําใหเกิดหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีอาการไอ

เร้ือรัง มีเสมหะเปนประจําโดยเฉพาะในตอนเชาจะมเีสมหะมากขึ้น 
สารกัมมันตรงัส ี
โพโลเนียม 210 (Polonium 210) เปนสารกัมมันตรังสีที่มีในควันบุหร่ีสารนี้ใหรังสีอัลฟา 

ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิดมะเร็งปอด และควันบุหร่ียังเปนพาหะที่มีประสิทธิภาพรายแรงในการนําสาร
กัมมันตภาพรังสี ทําใหผูที่อยูรอบขางไดรับสารพิษนี้เขาไปกับลมหายใจดวย 

แรธาตุตางๆ 
แรธาตุตางๆ เชน โปแตสเซียม แคดเมียม ทองแดง นิเกิล โครเมี่ยม พบไดในควันบุหร่ี 

ธาตุเหลานี้เปนสารตกคางในใบยาสูบ เปนสารที่กอใหเกิดภาวะเปนพิษตอรางกายได โดนเฉพาะนิเกิล
เมื่อทําปฏิกิริยากับสารเคมีอ่ืนๆ จะเปนสารพิษที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งได 

นอกจากนี้ในควันบุหร่ียังพบสารประกอบที่เปนอันตรายตอรางกายชนิดอื่นๆ อีกหลาย
ชนิด เชน สารหนู สารปรอท สารไนโตรซามีน สารฟอรมาดีไฮด เปนตน 

สารปรุงแตง 
ปจจุบันนักวิทยาศาสตรพบวา นอกจากสารเคมีที่มีอยูในใบยาสูบตามธรรมชาติ 

บริษัทผูผลิตบุหร่ีก็ไดเติมสารเคมีอ่ืนๆ เขาไปในบุหร่ี ทั้งที่ผสมรวมเขาไปกับใบยาสูบและในกระดาษ
มวนบุหร่ี สารเหลานี้เรียกรวมๆ วาสารปรุงแตง (Additives) เพื่อเพิ่มรสชาติทําใหลําคอโลง รสชาติ
นุมนวลไมบาดคอ (เชน น้ําตาล เมนทอล กานพลู) เพิ่มเพื่อใหมีกล่ินหอม (เชน ล้ินกวาง-coumarin) 
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เพิ่มเพื่อใหเก็บไดทนทาน (เชน สารกันบูด สารกันเชื้อรา สารกันชื้น) สารบางชนิดเปนตัวเพิ่มฤทธ์ิ
เสพยติดของนิโคติน (แอมโมเนีย) 

สารปรุงแตงเหลานี้บางชนดิโดยตวัเองไมมีอันตราย หรือนําไปใสในอาหารรับประทาน
ก็เปนทีย่อมรับวาปลอดภยั แตเมื่อนํามาใสในบุหร่ีและถูกเผาไหมรวมกับสารเคมีอ่ืนๆ อีกหลายชนิด 
จะกลายเปนสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพได 

สารปรุงแตงที่พบวามีการนาํมาใสในบุหร่ีมีจํานวนมากกวา  2,000 ชนิด บุหร่ีแตละตรา
จะผสมสารปรุงแตงประมาณไมเกิน 100 ชนิดในจํานวนนี้พบวามีสารบางชนิดที่เปนอันตรายรายแรง 

ในจํานวนสารปรุงแตงกลิ่นรสบุหร่ี 700 ชนิดที่บริษัทบหุร่ีสหรัฐอเมริการายงานตอ
รัฐบาล มีสารเคมี 13 ชนิดทีค่ณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ หามใชผสมในอาหาร และจํานวน 5 
ชนิด เปนสารอันตรายระดับที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมประกาศหามนําไปทิ้งในบริเวณกําจัดขยะ 
บริษัทบุหร่ียุโรปและบริษัทบุหร่ีนิวซีแลนด รายงานตอรัฐบาลนิวซีแลนดวา มีสารปรุงแตงกลิ่นรสถึง 
กวา 2,000 ชนิด ขณะที่โรงงานยาสูบของประเทศไทย รายงานวามีการเติมสารปรุงแตงในบุหร่ีแตละ
ตรา 15-20 ชนดิ 

ตัวอยางสารปรุงแตงในบุหรีท่ี่พบวาเปนอนัตรายตอสุขภาพ 
แอมโมเนีย (Ammonia) 
แอมโมเนียและสารประกอบของแอมโมเนยีเปนตวัเพิ่มนโิคตินอิสระ ทําใหเพิ่มฤทธิ์เสพ

ติดของนิโคติน เปนสารที่กอใหเกดิการระคายเคืองเนื้อเยื่อนยันตา หลอดลม ผิวหนัง ทําใหแสบตา 
แสบจมูก หลอดลมอักเสบไอมีเสมหะมาก 

โกโก (cocoa) 
ทําใหเพิ่มโอกาสเกิดมะเร็ง อนุญาตใหมีไดในบหุร่ีไมเกนิรอยละ 5 ของน้ําหนกัยาสบู 
ล้ินกวาง (coumarin) 
นิยมใสเพื่อเพิม่กลิ่น (กล่ินวานิลา) และรสชาติของบุหร่ี โดยเฉพาะบุหร่ีที่มีทารต่ํา สารนี้

เปนสารที่มีอันตรายตอตับ ใชเปนสารฆาหนูและเปนสารกอมะเร็ง ประเทศอังกฤษอนุญาตใหมีไดไม
เกิน 525 ppm และไมอนุญาตใหใสในอาหาร 

กานพลู (clove) 
ใสเพื่อชวยใหสูบบุหร่ีไดงายขึ้น เพราะเมื่อเผาไหมจะเกิด eugenol ซ่ึงเปนสารประกอบที่

มีฤทธิ์ทําใหชาเฉพาะที่ และกดประสาทสวนกลางคลายบารบิทูเรต (barbiturates) และแอลกอฮอล 
สารนี้ทําใหเกิดเลือดออกในลําไส เลือดคั่งในปอด ถุงลมโปงพอง น้ําทวมปอด 
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Diethyl glycol (DEG) 
เปนสารเพิ่มจุดเยือกแข็งที่เติมในหมอน้ํารถยนต เมื่อใสในบุหร่ีจะเปนสารเพิ่มความชุม

ช้ืน ชวยทําใหควันบุหร่ีนุมนวลขึ้น สูบไดงายขึ้น แตสารนี้มีผลเสียตอไต แมวาจะมีปริมาณเพียง
เล็กนอย และยิ่งถาใสในบหุร่ีประเภทเคี้ยวก็ยิ่งเปนอันตราย 

Freon-11 
เปนสารที่ใชเพื่อทําใหใบยาสูบขยายตัว ลดมวลสารตอหนวย ทําใหลดปริมาณสารทาร 

แตเมื่อเกิดการเผาไหมจะเกิดกาซพิษคือ phosgene ซ่ึงทําลายช้ันบรรยากาศ เปนกาซพิษที่ใชใน
สงครามโลกครั้งมี่ 1 

 กลไกการติดบุหรี่ 
เมื่อสูดควันบหุร่ีเขาไปในรางกาย เราจะไดรับสารเคมีมากมายนับพันชนิด ซ่ึงลวนมีโทษ

ตอรางกายทั้งสิ้น ตัวอยางเชน สารกอมะเร็ง สารที่เหนีย่วนาํใหเกิดอนุมูลอิสระรวมทั้งสารเสพติดที่มี
ฤทธิ์แรง ที่เรารูจักกันดีในชือ่ของ นิโคติน (nicotine) 

ในบุหร่ีทัว่ไปจะพบปริมาณนิโคติน ซ่ึงเปนสารเคมีที่พบในใบยาสบู ประมาณ 9-13 
มิลลิกรัมตอมวน และถาสูบบุหร่ีหมดมวน จะไดรับนิโคตินเขาไปในรางกาย ประมาณรอยละ 20-25 
นั่นคอืประมาณ 1.8-3.25 มิลลิกรัมตอมวน 

การเขาสูรางกายของนิโคติน 
เมื่อสูดควันบหุร่ีเขาไป นิโคตินจะถูกดูดซึมผานผนังเซลลทางเดินหายใจเขากระแสเลือด

แลวไปออกฤทธิ์ที่สวนตางๆของรางกาย เชน ที่สมอง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหารและ
กลามเนื้อลาย เปนตน นิโคตนิจะถูกกําจัดออกจากรางกายทางปสสาวะในรูปของนิโคติน(nicotine)  

นิโคตนิ : สารอันตรายในบหุรี่ท่ีทําใหเกิดการติดยา 
ในชวงตนทศวรรษ 1980 เปนชวงที่มีการถกเถียงวาบุหร่ีมีฤทธิ์เสพติดหรือไม จนกระทั่ง

ในชวงปลายทศวรรษ 1980 ไดเร่ิมมีการศึกษาเกี่ยวกับผลของนิโคตินตอระบบประสาทสวนกลางและ
พบวานิโคตินออกฤทธิ์ใกลเคียงกับสารเสพติดอื่นๆ เชน แอมเฟตามีน โคเคน ที่ระบบประสาท
สวนกลางในการทําใหติดยา  

การทําความเขาใจถึงความเปนจริงที่สําคัญเกี่ยวกับการติดบุหร่ีและการเลิกบุหร่ีนั้น ตอง
พิจารณาจากสมอง 2 สวน คือสมองชั้นนอก (cerebral cortex) ที่เปนสมองสวนคิด ที่ทําหนาที่สวนคิด
และตัดสินใจดวยสติปญญาแบบมีเหตุผล และสมองสวนที่อยูช้ันใน (limbic system) ที่เปนสมองสวน
อยาก เปนศูนยควบคุมอารมณและพฤติกรรม สมองสวนนี้เปนที่ตั้งระบบประสาทสวนกลางที่มีสวน
ที่รับรูเกี่ยวกับอารมณ ความรูสึกเปนสุขใจ เรียกวา brain reward pathway เปนสวนที่เปนศูนยกลาง
ของการติดบุหร่ีและยาเสพติดทุกชนิด ซ่ึงไมอยูในอํานาจจิตใจ 
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กระบวนการเริ่มจากสมองบริเวณที่เรียกวา ventral tegmental area (VTA) ซ่ึงอยูในสมอง
ช้ันในจะสงสัญญาณประสาทในรูปของสารสื่อประสาทเปนสารเคมีช่ือ โดปามีน (dopamine) ไปที่
สมองสวน nucleus accumbens (NA) สารโดปามีนที่สมองทําหนาทีสํ่าคัญในการทําใหรางกายรูสึกมี
ความสุข อ่ิมเอิบใจ มีแรงจูงใจ 

นิโคตินที่ไดจากควันบุหร่ีจะผานจากเลือดเขาไปในระบบประสาทสวนกลางไดเร็วมาก 
คือประมาณ 6 วินาที (เร็วกวาการไดรับยาเสพติดชนิดอื่น เร็วกวาการฉีดเฮโรอีนเขาเสนเลือด) จากนั้น
นิโคตินจะไปออกฤทธิ์กระตุน brain reward pathway โดยการจับกับตัวรับนิโคติน (nicotine receptor) 
มีผลทําใหมีการหลั่งสารโดปามีนออกมามากขึ้นทําใหผูสูบบุหร่ีมีความรูสึกสุข สบายใจขึ้น รูสึกวา
ความเครียดความกดดันตางๆ ลดลง มีอารมณเปนสุข มีแรงจูงใจใหทํางานหรือวางแผนงานตางๆ มาก
ขึ้น มีความตื่นตัวมากขึ้น และยังมีผลในการลดความอยากอาหารอีกดวย นอกจากนิโคตินจะมีผลตอ
การเพิ่มการหล่ังของสารโดปามีนที่ brain reward pathway แลว นิโคตินยังมีผลตอการเพิ่มการหล่ัง
สารสื่อประสาทชนิดอื่นๆ เชน acetylcholine, serotonin, norepinephrine, glutamate, vasopressin, 
beta-endorphin, gamma-aminobutyric acid (GABA) ออกจากปลายประสาทอีกดวย เนื่องจาก 
nicotine receptor ซ่ึงเปนตําแหนงออกฤทธิ์ของนิโคตินมีอยูที่ปลายประสาทของสารสื่อตางๆ ที่กลาว
ขางตน ผลทางชีวภาพในเชิงบวกของสารสื่อประสาทรวมทั้ง dopamine ตอระบบประสาทสวนกลาง 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลทางชีวภาพของสารสื่อประสาทชนิดตางๆ ที่ถูกทําใหหล่ังเพิม่ขึ้นดวยนิโคติน 
สารสื่อประสาท ผลทางชีวภาพ 
Dopamine 
Acetylcholine 
Serotonin 
Norepinephrine 
Glutamate 
Vasopressin 
β- endophin 
γ-aminobutyric acid           

      ทําใหรูสึกพึงพอใจ สุขใจ ลดความอยากอาหาร 
ทําใหตื่นตวั ความจําและสมาธิดีขึ้น 
รักษาระดับอารมณ ลดความอยากอาหาร 
ทําใหตื่นตวั มแีรงจูงใจ สดชืน่ ลดความอยากอาหาร 

        เพิ่มความจํา 
        เพิ่มความจํา 
        ลดความวิตกกังวลและความเครียด 
        ลดความวิตกกังวล 

 
จากตารางขางตน จะเห็นไดวาผูที่ติดบุหร่ีคือผูที่ตองการไดรับสารนิโคตินซึ่งจะไปออก

ฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง และมีผลเชิงบวกทางชีวภาพ ดังนั้นผูที่ติดบุหร่ีอยางมาก การเลิก
บุหร่ีอยางเฉียบพลันจะทําใหเกิดความรูสึกเชิงลบ เชน อารมณไมดี หงุดหงิด เศรา ไมมีแรงหิวบอย 
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เนื่องจากไมไดรับสารนิโคตินจากบุหร่ี เรียกอาการเหลานี้วา อาการถอนนิโคติน (nicotine withdrawal 
syndrome) ซ่ึงเปนผลจากการหลั่งของสารสื่อประสาทดังกลาวขางตนลดลง ผูที่สูบบุหร่ีติดตอกันเปน
เวลานานจึงเกิดอาการ “อยากบุหร่ี” (cigaratte craving) อยางมากเมื่อหยุดสูบบุหร่ี ผลเชิงลบเหลานี้มัก
ทําใหผูสูบบุหรี่พยายามหยุดสูบทนไมไดตองกลับไปสูบบุหร่ีอีกเพื่อใหไดความรูสึกในเชิงบวก
เชนเดิม การชวยใหผูติดบุหร่ีสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดอาจจําเปนตองใชยามาชวยในการลดอาการอยาก
บุหร่ี 

ในกรณีแอมเฟตามีนและโคเคนซึ่งมีฤทธิ์กระตุนสมอง (brain reward pathway) 
เชนเดียวกันแมวาจะมีกลไกตางกัน แตทายที่สุดก็จะทําใหมีการหลั่งของสารโดปามีนออกมามากขึ้น 
และมีผลตออารมณและความรูสึกเชิงบวกเชนเดียวกันกับนิโคติน แตแอมเฟตามีนอาจใหผลรุนแรง
กวาในผูเสพบางรายจนถึงขั้นทําใหมีอาการคลายผูปวยโรคจิตได (วราภรณ  ภูมิสวัสดิ์, 2547) 

การติดบุหร่ีมีลักษณะเปนโรคสมองติดสารเสพติดเชนเดียวกับการติดสารเสพติดอื่นๆ
เชนเฮโรอีนโคเคน ยาบา ดังนั้น ผูใหการรักษาตองอธิบายใหผูติดบุหร่ีและตองการเลิกสมองติดสาร
เสพติดเชนเดียวกับการติดสารเสพติดอื่นๆเชนเฮโรอีนโคเคน ยาบา ดังนั้น ผูใหการรักษาตองอธิบาย
ใหผูติดบุหร่ีและตองการเลิกบุหร่ีในระยะแรกเปนสิ่งที่ทําไดยาก ใหเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณและความอยากบุหร่ี 

สาเหตุของการติดบุหรี ่
นอกจากปจจยัทางสรีระวิทยาที่มีสวนสําคัญทําใหผูสูบบุหร่ีติดบุหร่ีไมสามารถเลิกสูบ

บุหร่ีได ปจจยัที่สําคัญอีกดานหนึ่งคือ ปจจัยทางจิตวิทยาและสังคม เมื่อทําการสมัภาษณผูสูบบุหร่ีถึง
สาเหตุที่ทําใหสูบบุหร่ี ก็จะไดคําตอบคลายๆ กัน คือ 

- เพื่อคลายเครียด 
- เพื่อผอนคลายและเพิ่มปฏิสัมพันธทางสังคม 
- เพื่อลดความเครียด ความวติกกังวล ความโกรธ 
- เพื่อสนองความตองการสูบ 
- เพื่อกระตุนทําใหมีพลัง สดชืน่ 
- เปนนิสัย 
เมื่อทําการวิจัยการติดบุหร่ีในวัยรุน พบสาเหตุการเริ่มสูบบุหร่ีของวัยรุนซึ่งเปนการเพิ่ม

ปจจัยเสี่ยงยิ่งขึ้น ซ่ึงแบงตามปจจัยตางๆ ไดแก 
1. ปจจัยทางประชากรและสังคม พบวาวัยรุนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา มี

โอกาสในการเริ่มสูบบุหร่ีสูง 
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2. ปจจัยทางสิ่งแวดลอม พบวา คนรอบขางและเพื่อนเปนปจจัยสําคัญในการเริ่มตน
ทดลองสูบบุหร่ี และการไดรับความยอมรับจากคนรอบขางและเพื่อนฝูง ทําใหวัยรุนผูนั้นสูบบุหร่ี
ตอไปจนกลายเปนผูติดบุหร่ี 

3. ปจจัยทางสภาพแวดลอมในสังคม  พบวา วัยรุนที่เริ่มตนสูบบุหร่ีจะมีการรับรูวา การ
หาบุหร่ีมาสูบนั้นเปนเรื่องงาย (ดังนั้นการทําใหวัยรุนหาซื้อบุหร่ีไดยากขึ้น จึงเปนวิธีการหนึ่งในการ
ลดการเริ่มสูบบุหร่ีในวัยรุน) 

4. ปจจัยทางพฤติกรรม  ซ่ึงเกี่ยวกับการรับรูและความเชื่อของวัยรุน ไดแก 
-  รับรูวาการสูบบุหร่ีทําใหเปนผูใหญ มีความเปนตัวของตัวเอง เปนอิสระจาก

ครอบครัว โดยเฉพาะวัยรุนที่มีครอบครัวที่เขมงวดมากๆ จะใชการสูบบุหร่ีเปนเสมือนการตอตาน 
-  เปนการแสดงบทบาทความมั่นใจ แสดงบทบาททางเพศ 
-  เชื่อวาการสูบบุหร่ีทําใหเกิดผลทางบวก เชน การเขากับเพื่อนฝูง การเปนผูใหญ 

มีภาพลักษณทางสังคมดี 
-  ขาดความมั่นใจและขาดทักษะในการปฏิเสธการชักชวนของเพื่อน การชักชวน

โดยส่ือประชาสัมพันธ 
-  การมีทัศนคตใินเชิงบวกกับการสูบบุหร่ี ทําใหตั้งใจที่จะสูบเอง 
-  มีพฤติกรรมชอบเสี่ยง ทําใหเกิดการทดลองสูบ 

คําตอบที่ไดจากผูติดบุหร่ีในเชิงจิตวิทยาถือวา เปนการใหรางวัลทางจิตวิทยาอยางหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยเฉพาะผูที่เร่ิมติดบุหร่ีใหมๆ การสูบบุหร่ีเปนเสมือนใบเบิกทางในการเขาสังคม 
บางครั้งผูสูบบุหร่ีก็ไมรูตัววานี่เปนสาเหตุที่ทําใหตนเองตองการสูบบุหร่ี นอกจากนี้ผูสูบบุหร่ีบางคน
ติดบุหร่ีเพราะชอบกลิ่นและรสชาติของบุหร่ี และมีบางคนก็มีความสุขที่จะเฝาดูควันบุหร่ีที่คอยๆ ลอย
ไป ส่ิงเหลานี้นับวาเปนปจจัยเสริมที่ทําใหติดบุหร่ี เปนการตอบสนองความพึงพอใจ เมื่อพิจารณา
ปจจัยเชิงจิตวิทยารวมกับปจจัยเชิงชีววิทยาแลว สามารถจัดกลุมผูสูบบุหร่ีจากสาเหตุที่สูบบุหร่ีที่
ตอบสนองความพึงพอใจไดเปน 6 กลุม คือ 

กลุมที่ 1 เพื่อการกระตุน (Stimulation) 
ผูสูบบุหร่ีจํานวนมากรูสึกดีจากการสูบบุหร่ี รูสึกวาการสูบบุหร่ีชวยใหกระปรี้กระเปรา 

ตื่นตัว มีพลังงาน ทําใหสามารถทํางานตอไปได ซ่ึงเปนผลชั่วคราวจากนิโคตินที่มีผลกระตุนทําให
หายจากความออนลาไดอยางรวดเร็ว  (ผูสูบบุหร่ีที่อยูในกลุมนี้ อาจใหคําแนะนําใหออกกําลังกาย 
ปานกลาง หรือเดินเลน เมื่ออยากสูบบุหร่ี) 

กลุมที่ 2 เพื่อตอบสนองความพอใจที่มีตอการจับถือหรือความพอใจทางปาก (Handing-
oral gratification) 
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ผูสูบบุหร่ีบางคนมีความพอใจที่จะตองมีอะไรบางอยางจับถือ คีบ หรือตองมีอะไรคาบ 
เคี้ยวอยูในปากตลอดเวลา (ผูสูบบุหร่ีที่อยูในกลุมนี้ อาจใหคําแนะนําใหถือส่ิงของอื่นๆ เชน ปากกา 
ดินสอ  หรือคาบเคี้ยวส่ิงที่ไมเปนอันตราย แทนที่จะคีบหรือคาบบุหร่ี) 

กลุมที่ 3 เพื่อตอบสนองการผอนคลายดวยความยินดี (Pleasurable relaxation) 
ผูสูบบุหร่ีบางคน สูบบุหร่ีเพื่อใหเกิดความรูสึกจุใจในความรูสึกทางบวก เมื่อประสบ

ความสําเร็จ มีชัยชนะ มีความพึงพอใจ เชน สูบบุหร่ีเมื่อทํางานประสบความสําเร็จอยางดี หรือสูบบหุร่ี
หลังจากรับประทานอาหาร การสูบบุหร่ีทําใหรูสึกวาสิ่งนั้นๆ ไดเสร็จสิ้นอยางสมบูรณ (ผูสูบบุหร่ีที่
อยูในกลุมนี้ควรไดรับการแนะนําใหแกไขนิสัยโดยแนะนําใหทํากิจกรรมอื่นๆ ทางกายหรือทางสังคม
ที่เหมาะสมทดแทนกิจกรรมเดิมที่เคยทํา เพื่อไมใหคิดถึงบุหร่ี) 

กลุมที่ 4 เพื่อเปนการลดความเครียด (Crutch-tension reduction) 
ผูสูบบุหร่ีบางคนสูบบุหร่ีเพื่อลดผลกระทบทางดานลบจากสิ่งตางๆ เชน ในสถานการณที่

มีความเครียด ภาวะที่รูสึกโกรธ กลัว วิตกกังวล ซ่ึงในกรณีนี้ผูสูบบุหร่ีใชการสูบบุหร่ีเปนเสมือนยา 
คลายกังวล หรือการหลบหนี จากความวิตกกังวล ดังนั้นการสูบบุหร่ีในกรณีนี้จึงใชเพื่อเปนเครื่อง
แสดงถึงกิจกรรมที่ทําเพื่อลดความเครียด (ผูที่สูบบุหร่ีในกลุมนี้ พบวาจะเลิกพฤติกรรมสูบบุหร่ีไมยาก
หากทุกอยางที่เกี่ยวของกับตัวเขาเปนไปไดอยางราบรื่น หรือเมื่อเขาสามารถทนตอความเครียดที่กําลัง
เกิดขึ้นได ผูสูบบุหร่ีควรไดรับการแนะนําใหมีกิจกรรมทางกาย หรือทางสังคม เชน ออกกําลังกาย เมื่อ
เกิดความเครียด) 

กลุมที่ 5 เพื่อเปนการตอบสนองความตองการทางกาย (Physical addiction) 
ผูที่อยูในกลุมนี้มักมีอาการผิดปกติตางๆ ทางกายเกิดขึ้น เมื่อหยุดหรือไมไดสูบบุหร่ี จึง

สูบบุหร่ีเพื่อลดอาการผิดปกติ อาการที่ไมสบายที่เกิดขึ้น (ผูที่สูบบุหร่ีในกลุมนี้ตองไดรับคําแนะนํา
จากผูเชี่ยวชาญในการใชยาหรือส่ิงอื่นๆ ทดแทนเพื่อลดความไมสบายอันเกิดจากการที่รางกายตองการ
สูบบุหร่ี พรอมๆ ไปกับการแกไขในเชิงพฤติกรรมไปพรอมๆกัน) 

กลุมที่ 6 การติดโดยนิสัย และความเคยชิน  (Habit) 
ผูที่สูบบุหร่ีโดยสาเหตุเร่ืองนิสัย มักจะมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติจนเปนรูปแบบ ซ่ึงสวนใหญ

จะเปนไปโดยไมไดตั้งใจ การสูบบุหร่ีจะเปนไปตามลําดับขั้นตอนของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เชน สูบ
บุหร่ีเมื่อดื่มกาแฟ สูบบุหร่ีเมื่อขึ้นรถ หรือสูบบุหร่ีเมื่ออยูใกลที่เขี่ยบุหร่ี การสูบบุหร่ีที่มาจากนิสัยนี้
ไมไดเปนการสูบบุหร่ีเพื่อตอบสนองความตองการทางจิตวิทยาแตอยางใด แตอาจพัฒนามาจากการ
สูบบุหร่ีเพื่อการตอบสนองความตองการทางจิตวิทยา ผูสูบบุหร่ีโดยความเคยชินนี้ ไมไดสูบเพื่อ
ตองการผอนคลาย เพื่อสังคม หรือเพื่อตอบสนองความตองการทางอารมณแตอยางใด ผูสูบบุหร่ีไมได
รับความพึงพอใจมากพอเทากับเมื่อคร้ังที่สูบเพื่อตองการการตอบสนองทางจิตวิทยา เปนเพียงความ
เคยชินเทานั้น (ผูที่สูบบุหร่ีในกลุมนี้ อาจพบวา เลิกบุหร่ีไดไมยากหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
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พฤติกรรมใหแตกตางไปจากเดิม เปลี่ยนแปลงวิธีการสูบบุหร่ีที่เคยทํา ปจจัยที่จะทําใหเลิกสูบบุหร่ีได
สําเร็จในกรณีนี้ก็คือการตระหนักถึงบุหร่ีแตละมวนที่สูบ โดยฝกใหผูปวยถามตัวเองวามีความตองการ
สูบบุหร่ีจริงๆ หรือไมทุกครั้งที่หยิบบุหร่ีมาสูบ ใหตระหนักถึงตัวเองตลอดเวลา) (วราภรณ ภูมิสวัสดิ์, 
2547) 

 

2.2  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
2.2.1 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุมวัยรุน 

วัยรุนเปนวัยที่เชื่อมตอระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญ หรือเปนชวงวัยเปลี่ยนผานจากเด็ก    
สูผูใหญ ซ่ึงมีเกณฑช้ีวัดสําคัญ 3 ประการ ไดแก การเติบโตทางสรีระรางกาย พัฒนาการดานจิตใจและ
อารมณและการปรับสถานะเชิงสังคม ตลอดจนบทบาทหนาที่พฤติกรรมและวิธีการมองโลกและชีวิต 

สําหรับเกณฑอายุที่กําหนดโดยองคการอนามัยโลก (WHO) ซ่ึงใชจําแนกประชากร    
กลุมนี้ 

- วัยรุน (adolescents) อายุระหวาง 10 – 19  ป 
- เยาวชน (young people) อายุระหวาง 10 – 24 ป 
- หนุมสาว (youth) อายุระหวาง 15 – 24 ป 
เปนที่นาเสียดายที่ประชากรกลุมนี้มักถูกมองขามและถูกมองวาไมไดรับผลกระทบจาก

ยาสูบ เนื่องจากวาเปนกลุมที่ไมสูบบุหร่ีและเมื่อถึงวัยหนึ่งเขาก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ีได 
ดวยเหตุนี้ ในคําเตือนเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจากการสูบบุหร่ีขององคกรเฉพาะกิจดานการปองกันแหง
สหรัฐอเมริกา (US preventive services task force) ป ค.ศ. 1996 จึงไมไดรวมเอากลุมอายุ 12 – 17 ป 
เขาไวดวย แมจะมีคําเตือนกลุมอายุอ่ืนๆก็ตาม 

ขอสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเยาวชนมักจะประเมินอํานาจการเสพติดของสารนิโคติน
ในบุหร่ีผิดพลาดเด็กนักเรียนมัธยมปลายปสุดทายของสหรัฐอเมริกา ที่สูบบุหร่ีและเชื่อวาจะสามารถ
เลิกสูบไดภายในอีก 5 ป ขางหนา แตความจริงแลวมีนอยกวา 2 ใน 5 ที่สามารถเลิกไดสําเร็จอาการติด
นิโคตินเกิดขึ้นไดเร็วในเยาวชนที่เพิ่งสูบไดไมนาน ซ่ึงสวนใหญไมคิดวา ตัวเองจะติดบุหร่ี ผลการวจิยั
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา เยาวชนที่สูบบุหร่ีจํานวนมากกลาววาพยายามจะเลิกบุหร่ีมากกวา 1 
คร้ัง แตไมสําเร็จ เด็กอายุ 16 ป จํานวนมากรูสึกเสียใจที่เร่ิมสูบบุหร่ีและไมสามารถเลิกสูบได  

จากขอมูลของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี (2547) ทําใหทราบวาวัยรุนเปนลูกคา
กลุมสําคัญของบริษัทบุหร่ี  ซ่ึงไดทุมเงินจํานวนมหาศาลในการดึงดูดลูกคาวัยรุนใหเร่ิมสูบบุหร่ี ดังมี
ตัวอยางขอความในเอกสารของบริษัทบุหร่ี ซ่ึงเปนเอกสารลับที่ศาลสหรัฐสั่งใหบริษัทบุหร่ีเปดเผยตอ
สาธารณะชนหลังจากแพคดีที่มีผูปวยและญาติผูเสียชีวิตจากบุหร่ีฟองรองจนบริษัทบุหร่ีแพคดี        
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ซ่ึงรวบรวมโดยโครงการรูใหทันบริษัทบุหร่ีของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ทําใหเราทราบวา
บริษัทบุหร่ีคิดอยางไรกับเยาวชน 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2529 เอกสารลับแผนการตลาดของบริษัทบุหร่ี อารเจ เรยโนลด ระบุ
วา “ขอมูลตางๆ ขณะนี้ช้ีใหเห็นวาวัยรุนกลุมอายุระหวาง 14-18 ป เปนกลุมที่มีการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น 
บริษัทเราจะตองทําใหบุหร่ียี่หอใหมติดตลาดในกลุมคนรุนนี้ใหสําเร็จ ถาเราตองการใหบริษัทเรา
ยังคงรักษาสวนแบงการตลาดของบริษัทบุหร่ีไดในระยะยาว”  

เมื่อเดือน มีนาคม 2524 จากเอกสารภายในของบริษัทฟลลิป มอรริส อเมริกาโดยไมรอน 
อี จอหนสตัน ระบุวา “เพราะเรามีสวนแบงการตลาดสูงสุดในกลุมลูกคาวัยรุน ดังนั้น เราจะไดรับ
ผลกระทบมากกวาบริษัทอื่นๆ จากการที่จํานวนของวัยรุนที่สูบบุหร่ีลดลง”  

เมื่อป 2531 บริษัท อิมพีเรียลโทแบคโค จํากัด ระบุวา “บทเรียนที่สําคัญที่สุดในชวง
ทศวรรษ ที่ผานมา คือ บริษัทที่ประสบผลสําเร็จในอุตสาหกรรมนี้ลวนเปนบริษัทที่มีความชํานาญสูง
ในการบุกตลาดกลุมผูสูบบุหร่ีวัยรุน”   

ป 2524 ไมรอน อี จอหนสตัน นักวิจัยของฟลลิป มอรริส กลาววา “ขอสําคัญ คือ ตองมี
ความรูใหมากที่สุดถึงแบบแผนและทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของวัยรุน วัยรุนวันนี้คือผูที่อาจจะ
เปนลูกคาประจําของเราในวันหนา และผูสูบสวนมากที่สุดแลวลวนเริ่มสูบเมื่อเปนวัยรุน ในชวงวัยรุน
นี้เองที่ผูริสูบบุหร่ีเลือกบุหร่ียี่หอแรกมาลิ้มลอง”   

วัยรุนเปนวัยที่มีความสําคัญตออนาคตของบริษัทบุหร่ีมาก เมื่อเขาเริ่มลองสูบและเลือก
รสชาติที่ถูกใจไดแลวก็จะจงรักภักดีตอยี่หอนั้นๆ ไปจนถึงวัยที่เปนผูใหญ อุตสาหกรรมบุหร่ีเขาใจ
จุดออนตรงนี้ดีจนสามารถยึดวัย “Young adult” หรือผูใหญวัยตนๆ นี้เปนเปาของการโฆษณาและ
รณรงคสงเสริมการขายไดสําเร็จ แตอุตสาหกรรมบุหร่ีก็ยังปฏิเสธความจริงขอนี้มาตลอด และยัง
ปฏิเสธดวยวาบุหร่ีไมใชสารเสพติด นอกจากนี้ ยังโตแยงวาการโฆษณาบุหร่ีและสงเสริมการขายนั้นก็
เพื่อตองการใหนักสูบบุหร่ีเปลี่ยนยี่หอ 

เอกสารลับภายในของอุตสาหกรรมบุหร่ีเผยวา กลยุทธสําคัญในการมุงเนนลูกคานักสูบ
วัยรุนนั้น คือ ความพยายามที่จะเนนในสองเรื่องคือ 

1. การเจาะตลาดในกลุมเด็ก และ 
2. มาตรการปองกันมิใหรัฐบาลออกกฎเหล็กควบคุมการบริโภคยาสูบ 
ในประเทศที่หามการโฆษณาบุหร่ีไดผลแลว บริษัทบุหร่ีจะหาทางเลี่ยงกฎหมายดวยการ  

โฆษณาทางออมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมตางๆ เชน ดนตรี ภาพยนตร และกีฬา ดังตัวอยางใน
ประเทศมาเลเซีย มีมหกรรมการแขงขันรถฟอรมูลาวัน ซ่ึงสนับสนุนโดยบริษัทบุหร่ี และกระจายขาว
ตามสื่อตางๆ ไปทั่วประเทศ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และปายโฆษณา นอกจากนี้ยังมีการ
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แจกของที่ระลึก เชน เสื้อยืด หมวก ถวยกาแฟ และแจกตัวอยางบุหร่ีฟรีในงานตางๆ  ที่มีผูเขารวมงาน
สวนใหญเปนวัยรุน  

อีกกลยุทธหนึง่ที่บริษัทบุหร่ีนิยมใชก็คือ การขัดขวางความพยายามของฝายควบคุมการ
บริโภคยาสูบ เอกสารลับจากกรณีฟองรองมินนิโซตาไดเปดเผยตวัอยางในเรื่องนี้มากมาย เชน 

1) การที่บริษัทบหุร่ีใหการสนับสนุนการออกกฎหมายการหามขายบุหร่ีใหแกเด็ก 
2) ในขณะเดยีวกนัก็พยายามอยางยิ่งที่จะตอตานขัดขวางการบัญญัติกฎหมายการหาม

โฆษณาและสงเสริมการขายที่ไดผลดียิ่งในการควบคุมยาสูบ 
3) การคัดคานการขึ้นราคาบุหร่ีซ่ึงเปนมาตรการเขมที่สามารถทําใหอัตราการสูบบุหร่ี

ลดลงได 
4) การเบี่ยงเบนการใชเงินในกองทุนที่ไดจากภาษีบหุร่ีนําไปใชเพื่อกจิกรรมสาธารณะ

อ่ืนๆ และ 
5) สนับสนุนการใหขอมูลขาวสารซึ่งบริษัทบุหร่ีรูดีวามีผลกระทบนอยมาก โดยเฉพาะ

ตอกลุมเปาหมายที่เปนวัยรุน 
วัยรุนมแีนวโนมสูบบุหร่ีเพิม่ขึ้น 

• สําหรับวัยรุนอายุ 15-24 ป มีแนวโนมการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.3 ใน พ.ศ.  
2542 เปนรอยละ 15.2 ในป พ.ศ. 2546 

• โดยเฉพาะวยัรุนหญิงมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงขึ้นถึง 3 เทา คือจากรอยละ 0.3 เปนรอย
ละ 0.9 ในชวงเวลาเดยีวกัน 

• ประมาณครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหร่ีเร่ิมสูบเมื่ออายุระหวาง 15-19 ป มีอัตราชุกของการ
สูบบุหร่ีเปนรอยละ 10 เพิ่มสูงขึ้นจากป พ.ศ. 2542 (รอยละ 6.3) ที่สํารวจโดยสํานกงานสถิติแหงชาติ 

• เด็กนกัเรียนสายอาชีวะมีอัตราชุกของการสูบบุหร่ีมากกวาในสายสามัญศึกษา (รอย
ละ 16.0 และ 5.1 ตามลําดับ) 

• เด็กนกัเรียนในชนบทจะมีอัตราชุกของการสูบบุหร่ีมากกวาเด็กนกัเรียนในพืน้ที่เมือง
และกรุงเทพมหานคร (รอยละ 7.1 และ 6.4 ตามลําดับ) (Stephen Hamann และคณะ, 2548) 

 

2.2.2 สถานการณและขอเท็จจริงการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย  
จากการวิเคราะหของผูเชี่ยวชาญดานการรณรงคเร่ืองยาสูบ และผลงานวิจยัที่รวบรวม

โดยมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี (ประกิต  วาทีสาธกกิจ. 2547) สรุปไดดังนี ้
- โดยเฉลี่ยเยาวชนไทยที่สูบบหุร่ีสูบวันละ 8.3 มวน หากคิดเปนเงินจะตกวันละเกือบ

ยี่สิบบาท 
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- ผูใหญที่สูบบุหร่ีในขณะนี้รอยละ 6.5 ตดิกอนอายุ 14 ป รอยละ 58.2 ติดระหวาง 15-
19 ป และรอยละ 27.7 ติดระหวาง 20-24 ป รวมแลวรอยละ 92.5 ของผูที่เสพติดบุหร่ีติดกอนอายุ 24 ป 
ฉะนั้นหากเยาวชนไมเสพตดิบุหร่ีไดจนถงึอายุ 25 ป  โอกาสที่เขาจะกลายเปนผูสูบบุหร่ีจะมนีอยมาก 

- ประมาณ 3 ใน 4 ของผูใหญที่ติดบุหร่ี ติดกอนอายุ 19 ป 
- บุหร่ีเปนยาเสพติดตัวแรกที่เยาวชนติดและเปนสื่อนําไปสูส่ิงเสพติดอื่นที่รายแรงกวา    

ในเยาวชนที่สูบบุหร่ี รอยละ 21.2 มีผลการศึกษาที่ไมดี และมีรอยละ 2.1 เทานั้น ที่มีผลการศึกษาด ี
- เยาวชนที่มีการศึกษาต่ํา และออกจากโรงเรียนเร็วจะมแีนวโนมการสูบบุหร่ีที่สูงกวา

ผูที่ยังคงอยูในระบบการศึกษา 
- เยาวชนที่ไมสูบบุหร่ีมีความปรารถนาที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทสูงกวา

เยาวชนที่สูบบุหร่ีถึงกวา 2 เทา 
- เยาวชนที่สูบบุหร่ีใหขอมูลวาผูปกครองใหเวลากับลูกไมเพียงพอมีจํานวนมากกวา

กลุมเยาวชนทีไ่มสูบบุหร่ีบอกวาผูปกครองมีเวลาใหกับลูกไมเพยีงพอถึง 3.5-4.5 เทา 
- เยาวชนที่สูบบุหร่ีมีแนวโนมที่จะมาจากครอบครัวที่มีสมาชิกชอบดื่มเหลา หรือเลน

การพนัน 2- 10 เทา 
- เยาวชนที่สูบบุหร่ีมีประวัติถูกตบตีหรือถูกทํารายภายในบานมากกวาเยาวชนที่ไมสูบ

บุหร่ี 4-12 เทา 
- สมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ีหรือสนับสนุนใหสูบบุหร่ีจะทําใหวยัรุนมโีอกาสติด

บุหร่ีสูง 
- การสูบบุหร่ีคร้ังแรกสวนใหญเกิดจากการชักนําของเพื่อนและหัดสูบครั้งแรกที่บาน

เพื่อน 
- รอยละ 52 ของเยาวชนชายที่สูบบุหร่ีมีเพื่อนที่เคยลองยาเสพติดมากอน ขณะที่รอย

ละ 19 ของเยาวชนชายที่ไมสูบบุหร่ีมีเพื่อนที่เคยลองยาเสพติดมากอน 
- รอยละ 60 ของเยาวชนหญงิที่สูบบุหร่ีมีเพื่อนสนิททีด่ื่มเหลาเปนประจําทุกอาทิตย 

และมีเพยีงรอยละ 11 ของเยาวชนหญิงทีไ่มสูบบุหร่ีมีเพื่อนสนิทที่ดื่มเหลาเปนประจาํ 
- เยาวชนที่สูบบุหร่ีรอยละ 56.6 มีทัศนคติทางดานลบตอการสูบบุหร่ี ขณะที่รอยละ 

43.4 มีทัศนคติทางดานบวกตอการสูบบุหร่ี 
- เยาวชนทั้งหญงิและชายทั้งทีสู่บบุหร่ีและไมสูบบุหร่ี ลวนมีทัศนคตใินดานลบตอ

ผูหญิงที่สูบบุหร่ี สวนใหญเห็นวาการเปนผูหญิงสูบบุหร่ีนั้นแสดงถึงการมีปมดอยเก็บกด 
- เยาวชนสวนใหญมีความเหน็วา การใหวยัรุนชวยรณรงคเพื่อนไมใหสูบบุหร่ีเปน

มาตรการปองกันที่ไดผลที่สุด 
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- เยาวชนที่สูบบุหร่ีเปนประจํารอยละ 83 พยายามทีจ่ะเลิกสูบแตไมสําเร็จรอยละ 11.6 
มีความตองการที่จะเลิกแตยงัไมละความพยายาม 

-  บริษัทบุหร่ีบนัทึกวา “นักสูบบุหร่ีที่มีอายุนอยคืออนาคตของธุรกิจของเรา” เพราะ
หากไมมีเยาวชนเขามาเสพติดบุหร่ีทดแทนผูที่เลิกสูบหรือเสียชีวิต ไมนานบริษัทบุหร่ีก็ตองเลิกกิจการ 

- การวิจัยพบวาการบังคับใชกฎหมายหามขายบุหร่ีแกเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป      
ไมไดผลเทาที่ควร โดยกวารอยละ 90 ของรานคา มีการขายบุหร่ีใหแกเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป 

 

2.2.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการสบูบุหรี่ของวัยรุน 
1. การสูบบุหร่ีของวัยรุนสัมพนัธอยางใกลชิดกับการสูบบหุร่ีของผูใหญ การสูบบุหร่ี

ของวัยรุนจะลดลงไดก็ตอเมือ่ผูใหญที่สูบบุหร่ีมีจํานวนลดลง 
2. วัยรุนที่สูบบุหร่ีมีแนวโนมที่จะไมเชื่อฟงผูใหญ มีความรูสึกวาตัวเองต่ําตอยและ

เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ เชน เที่ยวกลางคืน ติดยาเสพติดอื่น มีเพศสัมพันธกอนวัย 
3. พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของพอแม และเจตคติตอการสูบบุหร่ีของพอแมมีอิทธิพล

สําคัญที่สุด ที่จะกําหนดวาเด็กจะสูบบุหร่ีหรือไม เด็กจะมีโอกาสติดบุหร่ีนอยลงถาพอแมไมสูบบุหร่ี 
และแสดงความไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ีอยางแข็งขัน 

4. ในวยัรุน พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเพื่อนมีอิทธิพลสูง การปฏิเสธพฤติกรรมของ
กลุมเปนเรื่องยาก และควรสอนพฤติกรรมการปฏิเสธใหแกวัยรุน 

5. การไมสูบบุหร่ีของครูและการเขมงวดการหามสูบบุหร่ีภายในบริเวณโรงเรียน ลด
การสูบบุหร่ีของวัยรุนในโรงเรียนและสงผลใหเด็กไมสูบบุหร่ีในระยะยาว 

6. มีรานขายปลีกบุหร่ีสองแสนกวารานในอังกฤษ สวนใหญทําผิดกฎหมาย โดยการ
ขายบุหร่ีใหแกเด็ก (ในประเทศไทยมีหาแสนรานและสวนใหญทําผิดกฎหมายเชนกนั) 

7. การขึ้นภาษีอยางสม่ําเสมอจะชวยลดการสูบบุหร่ี โดยเฉพาะในวัยรุน ในขณะที่
รัฐบาลจะมีรายไดจากภาษีเพิ่มขึ้นอยางมาก 

8. การหามโฆษณาและการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจะลดการสูบบุหร่ีในวัยรุน 
 

การศึกษาของชูชัย  ศภุวงศ และคณะ (2540) เร่ืองพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนไทย 
ไดใหขอเสนอแนะไวดังนี ้

1. กําหนดนโยบายและกลยุทธ  ในการควบคมุการบริโภคยาสูบของประเทศ ใหมุงเนน
กลุมเปาหมายที่สําคัญคือเด็กและเยาวชนตั้งแตอายุ 12 ป จนถึง 25 ป ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยมี
กลวิธีหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

- การใหสุขศึกษาและขอมูลขาวสารตอสาธารณะ โดยมีกระบวนการแสดงหรือใหขอมูล
ขาวสารผานชองทางที่เขาถึงกลุมเด็กและเยาวชนมากที่สุด เชน อินเตอรเนต 
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- กําหนดเขตปลอดบุหร่ีใหครอบคลุมทั่วถึงในสถานที่ที่เดก็และเยาวชนรวมกลุมกันหรือ
ชอบไปเที่ยว เชน ผับ บาร ไนตคลับ เปนตน 

- มีนโยบายเพิ่มภาษีบหุร่ีเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ มาตรการนี้เปนมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการลดอัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชนในประเทศตางๆ ทั่วโลก 

2. การบังคับใชกฎหมาย 
พ.ร.บ. ควบคมุผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ในสวนที่หามขายบุหร่ีใหเยาวชนที่อายุต่าํกวา 

18 ป ไมมีผลในทางปฏิบัติตองมีการบังคับใชกฎหมายใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดย 
- กําหนดโทษผูขายบุหร่ีที่ฝาฝนใหรุนแรงยิ่งขึ้น เชน คาปรับเพิ่มขึ้น เพิม่กฎหมายทั้งจํา

ทั้งปรับ เปนตน 
- ใหมีการประสานงานระหวางกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ใหเพิกถอนใบอนุญาตขายบุหร่ี หากมีการฝาฝนกฎหมาย 
- สนับสนุนใหกลุม/ชมรมของนักเรียน/เยาวชน มีสวนรวมในการเฝาระวังการฝาฝน

กฎหมาย โดยประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่และเจาพนักงานสอบสวน (ตํารวจ) 
- ประสานงานกบัสื่อมวลชนในการเผยแพรขาวในการเฝาระวัง และขาวการจับกมุ

ผูฝาฝน เปนระยะๆ  มาตรการทางสังคมนี้จะชวยใหกฎหมายมีผลในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. การใหขอมูลขาวสารตอสาธารณะอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอการรณรงคใหเห็นผลใน

กลุมวัยรุนตองเนนที่การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ผูที่ทําหนาที่เจาะตลาดของบริษัทบุหร่ีรูวาผูที่สูบ
บุหร่ีอายุนอยมักจะไมชอบคิดถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของตนเองเทาไรนัก ยิ่งกลุมอายุนอยเทาไร
การสูบบุหร่ีก็ยิ่งเปนไปโดยอัตโนมัติไมใชดวยเหตุผล การที่เด็กอยูในสิ่งแวดลอมที่มีผูสูบบุหร่ีจนติด
เปนอุปนิสัย เปนสิ่งที่มีอิทธิพลมากในการชักนําเด็กใหสูบบุหร่ี การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
ของบริษัทบุหร่ีสวนใหญจะมุงเปาไปยังสถานที่ที่วัยรุนเริมรับเอาพฤติกรรมใหมๆ เชน ที่ทํางาน คาย
ทหาร บาร และสถาบันขั้นอุดมศึกษา และนอกจากนี้บริษัทบุหร่ียังไดรุกคืบเขาไปมีบทบาทในวิถีชีวิต
ของคนหนุมสาวและสังคมวัยรุนดวยการประทับตรายี่หอบุหร่ีใหเปนที่นาติดตาตรึงใจ เชน กลุมนัก
ดนตรี กีฬา รถแขงและคอนเสิรตวัยรุน เปนตน 

ภาพในบริบทเดียวกันนี้นาจะเปนโอกาสทองของฝายควบคุมยาสูบที่จะดําเนินโครงการ
เกี่ยวกับบุหร่ีมือสองและลดอัตราการสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ นโยบายอากาศบริสุทธิ์ในโรงเรียน 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถานที่ทํางาน คายทหาร บาร ไนตคลับ และการแขงขันกีฬาทุกประเภท เพื่อ
ลดความพยายามของวัยรุนในการที่จะเขยิบฐานะของตัวเองจากที่เปนผูสูบบุหร่ีเปนครั้งคราว ไปเปนผู
สูบบุหร่ีประจําทุกวัน 
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การทําใหครอบครัวปลอดบุหร่ีเปนอีกมาตรการหนึ่งที่ไดผลยิ่งในการควบคุมไมใหวัยรุน
คิดที่จะลองสูบบุหร่ี เสริมกําลังใจและความพยายามของผูใหญและวัยรุนที่สูบบุหร่ีที่อยากเลิกให
สําเร็จ (Stephen Hamann และคณะ, 2548) 

 

 มาตรการทางกฎหมายกับเยาวชนในประเทศไทย 
จากการที่ไดมกีารทบทวนและวิเคราะหระบบเฝาระวังนโยบายสาธารณะและกฎหมาย

ตางๆ ของสํานักโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข (2551) สรุปไดดงันี้ 
1. นโยบายสาธารณะเพื่อลดความตองการบริโภคยาสูบ (Demand) ประกอบดวย 
- มาตรการดานราคา ไดแก การขึ้นราคายาสูบ และผลิตภัณฑยาสูบ  การขึ้นภาษีบุหร่ี 
- มาตรการที่ไมเกี่ยวกับราคา ไดแก การหามโฆษณาและสงเสริมการขายผลิตภัณฑ

ยาสูบ การหามขายบุหร่ีใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป การออกกฎหมายเพื่อหามการสูบบุหร่ี ในสถานที่
สาธารณะและสถานประกอบการ และการมีภาพคําเตือนดานสุขภาพบนซองบุหร่ี  ลวนเปนมาตรการ
ที่มุงปองกันและควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชนใหลดลง 

นโยบายการขึน้ภาษีและราคาของบุหรี่ ในอดีตที่ผานมา (พ.ศ. 2535-2547) 
การขึ้นภาษบีหุร่ีของประเทศไทยไดกอใหเกิดผลกระทบใน 3 ลักษณะ คือ 
- การขึ้นภาษบีหุร่ี ไมไดทําใหรายไดของรฐัลดลง และจาํนวนบหุร่ีที่จาํหนายไดกไ็ม

ลดลงเชนกัน (พ.ศ. 2536 และ2537)  
- การขึ้นภาษบีหุร่ีทําใหรัฐมีรายไดเพิ่มมากขึ้นและจํานวนบุหร่ีที่ประชาชนบริโภค

ลดลง (พ.ศ. 2542-2544) 
- การขึ้นภาษบีหุร่ีทําใหรัฐมีรายไดลดลง และทําใหจํานวนบุหร่ีที่ขายไดลดลงเชนกัน 

(พ.ศ. 2544-2548) อยางไรก็ตามมาตรการเพิ่มภาษเีปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหราคาจาํหนายปลีกบหุร่ีมี
ราคาสูงขึ้น ซ่ึงมีผลตอการซื้อและเขาถึงบุหร่ียากขึ้นในกลุมเยาวชน 

การหามโฆษณาบุหรี่และสงเสริมการขาย  งานวิจัยทางวิชาการมากมายยืนยันวาการ
โฆษณาทําใหการบริโภคยาสูบของเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงไดออก พ.ร.บ. ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 8 ที่หามการโฆษณาบุหร่ีในทุกรูปแบบ ตั้งแตป พ.ศ. 2535 และใน
เดือนกันยายน 2548 กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบาย หามไมใหรานจําหนายบุหร่ีประมาณ 500,000 
รานทั่วประเทศ ตั้งแสดงบุหร่ี ณ จุดขาย เปนผลใหลดโอกาสที่เยาวชนจะไดเห็นการโฆษณาบุหร่ี
ทางออมของบริษัทบุหร่ีลดลง สําหรับกลไกสําคัญของภาครัฐในการเฝาระวังการกระทําที่ผิด
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับบุหร่ีทั้ง 2 ฉบับ คือศูนยรับแจงเรื่องรองเรียนสุราและบุหร่ี สํานักโรคไมติดตอ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อยางไรก็ตามการหามโฆษณาทุกรูปแบบที่ทําใหอุตสาหกรรม
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ยาสูบปรับโฉมหนาของการโฆษณามาอยูในรูปของการมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR)  แทน ซ่ึงตองมีการเฝาระวังอยางรูเทาทัน 

การมีฉลากคําเตือนบนซองบุหรี่    ประเทศไทยมีฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีตั้งแต พ.ศ. 
2517 และมีการพัฒนาคําเตือนมาตลอดจนถึงป พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศ
กระทรวงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2547 เพื่อใหซองบุหร่ีจะตองมีฉลากคําเตือนใหมเปนรูปภาพ 4 สี ประกอบ
ขอความคําเตือน 6 แบบคละกัน  และลาสุดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 กระทรวงสาธารณสุขได
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (ราชกิจจานุเบกษา, 2549 : 4-8) ใหมีการเพิ่มภาพและคํา
เตือนจาก 6 ภาพ เปน 9 ภาพ และโดยปรับเปลี่ยนภาพคําเตือนที่มีประสิทธิภาพต่ําตอพฤติกรมการสูบ
บุหร่ีออกไป ภาพคําเตือนใหมจะมีผลบังคับใชในการพิมพลงบนซองบุหร่ีในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
2550 ในในบรรดาภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีเหลานี้ มีบางภาพที่มุงใหเกิดความกลัวและสราง
ความรูสึกตอเยาวชนทําใหไมอยากริเร่ิมสูบหรือสูบอีกตอไป เชน ภาพพรอมคําเตือนสูบแลวแกเร็ว 
และภาพพรอมคําเตือนสูบแลวทําใหปากเหม็น เปนตน 

สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่  โดยเฉพาะในโรงเรียน องคการอนามัยโลก ไดกลาวไววา 
“การหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ เปนมาตรการดีเยีย่มของสาธารณสุขที่จะปกปองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี” สําหรับประเทศไทย มี พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และลาสุดในเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2549 ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่17 ซ่ึงกําหนดใหสถานที่สาธารณะหลาย
แหงตองเปนเขตปลอดบุหร่ี เพื่อคุมครองสุขภาพของเยาวชน เชนโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาระดับต่ํากวาอุดมศึกษา รถรับสงทุกประเภท ตูโทรศัพทหรือบริเวณทีใ่หบริการ
โทรศัพทสาธารณะ สุขา อาคารโรงมหรสพ หองสมุด หอศิลป หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานที่
แสดงสินคาหรือนิทรรศการ รานตัดผม สถานที่บริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ตูเกมส หรือตูคารา
โอเกะ หอพกั สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน ซ่ึงสถานที่สาธารณะ ที่เกีย่วของกับ
เยาวชนเปนจํานวนมากถูกควบคุมใหเปนสถานที่ปลอดบุหร่ีทั้งหมดโดยไมมีขอยกเวน ซ่ึงการจาํกัด
พื้นที่การสูบนีมุ้งผลลัพธตอเยาวชนผูสูบและการคุมครองสุขภาพของเยาวชนผูไมสูบบุหร่ีอีกดวย 

2. นโยบายสาธารณะที่มีผลตอการลดอุปทาน (Supply)  ของเยาวชน ประกอบดวย 
1) การควบคุมการขายบุหร่ีแกเยาวชน  
2) การหามการผลิต นําเขาและจําหนายบุหร่ีไมล ไลท ไรควันและชูรส  
3) การควบคุมบหุร่ีลักลอบ และ  

 4)  การกําหนดสถานที่จําหนายบุหร่ีซ่ึงลวนมวีัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนเขาถึงบุหร่ี
ไดมากขึ้นทั้งเยาวชนที่ตองการเริ่มสูบและเยาวชนที่ติดบหุร่ี หากแตเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการใช
มาตรการเหลานี้จําเปนทีจ่ะตองใชการสื่อสารและการใหสุขศึกษาเพื่อชวยใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว 
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การควบคุมการขายบุหรี่แกเยาวชน  ประกอบดวยมาตรการสําคัญ 2 มาตรการ คือ การ
หามจําหนายบหุร่ีใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป  และการหามการขายบุหร่ีโดยใชเครื่องขายอัตโนมัติ ใน
ประเทศไทยปรากฏใน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 และ 5 อยางไรก็ตามยัง
พบวา รานคาบุหร่ียังคงขายบุหร่ีใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และรัฐก็มไิดมีกลไก หรือกําลังคนที่เพยีง
พอที่จะเฝาระวังใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายในขอนี้อยางจริงจัง ยิ่งกวานั้นยังพบวา บริษัทบุหร่ีมีการ
สนับสนุน การบังคับใชกฎหมายหามจําหนายบุหร่ีใหแกเด็กอยางกวางขวาง โดยส่ือสารกับเยาวชนวา
การสูบบุหร่ีเปนเรื่องของผูใหญ ทําใหเปนการทาทายเยาวชนใหอยากลองมากขึ้น  ประเด็นนี้จึงเปนที่
มีการถกเถียงกันอยูในกลุมควบคุมยาสูบที่ทําใหการใชมาตรการนี้ตองทําควบคูกับการสื่อสารและการ
ใหสุขศึกษา 

การหามการผลิต นําเขา และจําหนายบุหรี่ท่ีมีฉลากไมลด ไลท   บริษัทบุหร่ีผลิตบุหร่ีที่ใช
คําวา ไลท และไมลด เพื่อกลุมเปาหมาย 3 กลุม คือ 1) กลุมเยาวชนทีม่ักจะริเร่ิมลองสูบบุหร่ีเปนครั้ง
แรก 2) กลุมผูสูบที่ตองการเลิกและยังเลิกไมได และ 3) กลุมผูหญิงที่เชื่อวาบุหร่ีจะชวยในการลด
น้ําหนกั สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไดเล็งเห็นปญหาดังกลาว จึงมปีระกาศกระทรวง 
สาธารณสุข (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2549 เพื่อหามไมให ฉลากที่พิมพบนซองหรือภาชนะบรรจุยาสูบทุก
รูปแบบที่ผลิต หรือนําเขาในราชอาณาจักรไทย มีคําวา mild, medium light, ultra light และ low tar 
รัฐบาลของประเทศตางๆ มักจะกลัววาการขึ้นภาษีบหุร่ีจะทําใหมีบุหร่ีเถ่ือน และบุหร่ีลักลอบเพิ่มมาก
ขึ้น จึงเปนขออางที่จะไมขึ้นภาษีบหุร่ี ในขณะที่ขอมูลจากประเทศแคนาดาพบวา การลดภาษีบหุร่ีเมือ่
ป พ.ศ. 2537 ไมไดชวยแกปญหาการลกัลอบ แตกลับมีผลเสียคือการสูบบุหร่ีในกลุมวัยรุนเพิ่มขึ้น 
และรัฐสูญเสียรายไดที่ควรไดจากภาษีบหุร่ีไปเปนจํานวนมาก ดังนัน้ การขึ้นภาษบีหุร่ีมิไดทําใหเกิด
บุหร่ีลักลอบ แตกลับมีผลดีอยางนอย 2 ประการ คือ การบริโภคยาสูบลดลง และรัฐเก็บภาษไีดเพิ่มขึ้น 

การกําหนดสถานที่จําหนายบุหรี่เพื่อปกปองเยาวชน  มีงานวิจยัพบวาสถานที่จําหนาย
บุหร่ี และแหลงอบายมุขที่มอมเมาเยาวชน พบมากในบริเวณสถาบนัการศึกษาระยะไมเกิน 500 เมตร 
ซ่ึงมีผลใหเยาวชนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงบุหร่ีไดโดยงาย กลาวคือนักเรียนนักศึกษาที่อายุต่าํกวา 
18 ป สวนใหญรอยละ 56.3 สามารถซื้อบุหร่ีสูบไดงาย จากบริเวณที่ใกลเคียงกับสถาบันการศึกษาหาง
กนัไมเกิน 500 เมตร เชนกนั   ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหเยาวชนเขาถึงบุหร่ีไดงาย ในป พ.ศ. 2549        
ที่ผานมากระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังจึงไดออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดให
สถานที่ขายยาสูบ ตองไมตั้งอยูในสถานศกึษา หรือ ศาสนสถาน และใหรวมตลอดถึงบริเวณทีใ่ช
สําหรับสถานศึกษา หรือศาสนสถานนั้นดวย ไมวาจะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม รวมทั้งบรเิวณตอเนื่องติด
กับสถานศึกษาหรือศาสนสถานดวย ซ่ึงประกาศนีจ้ะทําใหเยาวชนเขาถึงบุหร่ีไดยากขึ้น 
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การพัฒนาและบังคับใชกฎหมายการควบคุมยาสูบที่เกี่ยวของกับเยาวชนอยางจริงจงัใน
ดานกฎหมาย ประเทศไทยไดลงสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบขององคการอนามัย
โลก (FCTC- WHO) จึงตองมีพันธกรณใีนการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาฯ โดยในสวนที่เกี่ยวของกับ
เยาวชนนั้น อยูในมาตราที ่ 16 ที่กลาวถึงการขายและแจกจายบุหร่ีแกเยาวชน โดยมีใจความสําคญัใน
มาตรานี้ คือ “การออกกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย หรือใชมาตรการตางๆ ที่เหมาะสม ในการยบัยั้ง
การจําหนายบหุร่ีแกเยาวชน เชน การไมใหเยาวชนไดเขาถึงการจําหนายบุหร่ี โดยหามวางจําหนาย
บุหร่ีในที่สะดดุตา หามการจาํหนายบหุร่ีโดยใชเครื่องหยอดเหรยีญ การหามจําหนายบุหร่ีซองเล็ก การ
หามสงเสริมการโฆษณา หรือแจกบุหร่ีในสถานที่สาธารณะหรือแกเยาวชน การหามผลิต จําหนาย
ขนม ของหวาน ของเลน หรือส่ิงที่สอเจตนาใหหมายถึงบหุร่ี ซ่ึงเยาวชนสามารถรับรูได” ประเทศไทย
ไดดาํเนินการในดานกฎหมายที่เกีย่วกับเยาวชนไปแลวเปนสวนมาก แตยังมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
 -  ควรมีการควบคุมกํากับดแูลการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เชน การหามจําหนายบุหร่ี     
แกเยาวชน อายุต่ํากวา 18 ป ซ่ึงพบวารานคาที่จําหนายบหุร่ียังไมปฏิบตัิตามอยางเครงครัด รวมถึง
กฎหมายอืน่ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การหามโฆษณา หรือแสดงบุหร่ี ณ จุดขาย 
 -  ควรมีกลไกการเฝาระวังตดิตามที่มีประสิทธิภาพมีกําลังและทรัพยากรที่เพียงพอ และเอื้อ
ตอการดําเนนิการเฝาระวัง และการบังคับใชกฎหมาย และเพื่อใหเทาทนักับอุตสาหกรรมยาสูบที่
พยายามตีความหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
 -  ในบางประเด็นเชนการจําหนายบหุร่ีซองเล็ก การแยกซองขาย การหามนําเขาหรือจําหนาย
บุหร่ีชูรส มาตรการในเรื่องบหุร่ีลักลอบ ตองมีการดําเนนิการอยางจริงจงั รวมทั้งการขึน้ราคาและภาษี
บุหร่ีใหเหมาะสม อยางตอเนือ่ง เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบของเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 
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2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
จากผลการวิจัยของศรัณญา เบญจกุล และคณะ (2550) เร่ืองประสิทธิผลโครงการคาย

เยาวชนไทยรุนใหมหางไกลบุหร่ี  เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของเยาวชน สรุปไดวา 
เยาวชนจะสูบบุหร่ีหรือไม ขึ้นอยูกับตนเองและสภาพแวดลอม กลาวคือ เพศชายมีโอกาสสูบบุหร่ีมาก
เปน 67.57 เทาของเพศหญิง  เยาวชนทีมีอายุ 15 ป ขึ้นไป มีโอกาสสูบบุหร่ีมากเปน 4.4 เทา ของเยาวชน
อายุนอยกวา 15 ป  การมีสมาชิกในครัวเรือนสูบบุหร่ีตั้งแต 1 คน ขึ้นไป ทําใหเยาวชนมีโอกาสสูบบุหร่ี
มากเปน 1.42 เทาของเยาวชนที่อาศัยในครัวเรือนที่ไมมีสมาชิกสูบบุหร่ี และอายุเฉลี่ยเมื่อเร่ิมตนสูบ
บุหร่ีคร้ังแรกเทากับ 13.66 ป  แหลงสําคัญลําดับแรกของที่มาของบุหร่ีที่เยาวชนเสพ คือ ขอจากเพื่อน 
รอยละ 65.4 รองลงมาคือ รานสะดวกซื้อ รอยละ 59.6  และใหคนอายุมากกวา 18 ปขึ้นไปซื้อให รอยละ 
26.1 ยังพบวารอยละ 61.7 ของเยาวชนที่ไดบุหร่ีจากรานสะดวกซื้อ ระบุวารานคาไมเคยตรวจสอบอายุ
หรือขอดูบัตรประชาชนกอนจําหนายบุหร่ี ผลการประเมินยังพบวาสถานที่ที่เยาวชนกลุมเสพใชเปน
พื้นที่สูบบุหร่ีมากที่สุด ไดแกบริเวณงานเลี้ยง/สถานที่อ่ืนๆ ที่อยูกับเพื่อน รอยละ 34.1 รองลงมาคือ 
โรงเรียน รอยละ 33.3 และบานรอยละ 27.4 ตามลําดับ 

ผลการวิจัยเร่ืองผลของภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี ตอการรับรูและความตั้งใจในการสูบ
บุหร่ีของประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ พรรณราย  เจริญชาตรี และคณะ
(2550)    ตอความกลัวเมื่อเห็นภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี เรียงลําดับตอความกลัวตอภาพคําเตือนบนซอง
บุหร่ี 3 ลําดับแรก พบวา กลุมที่ไมสูบบุหร่ีจะมีความกลัวสูงสุดตอภาพที่ 6 ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็ง
ปอด ภาพที่ 4 สูบแลวถุงลมพองตาย และภาพที่ 2 ควันบุหร่ีจะทํารายลูก สวนกลุมที่ปจจุบันสูบบุหร่ี 
พบวา มีความกลัวมากที่สุดเชนเดียวกับกลุมที่ไมสูบบุหร่ีใน 2 ลําดับแรก แตลําดับที่ 3 เปนภาพที่ 3 สูบ
แลวจะมีกล่ินปาก นอกจากนั้นกลุมที่สูบบุหร่ียังจัดใหภาพที่ 1 สูบแลวแกเร็ว เปนภาพที่มีความกลัว
นอยที่สุด 

ผลการวิจัยของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคมุยาสูบ (2551)  สถานการณ  
การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534-2550  พบวา 

ปริมาณการสูบบุหร่ีของประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไปมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เห็น
ไดจากกลุมผูสูบบุหร่ีปจจุบัน มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยลดลงจาก 12.39 มวน เปน 9.55 มวน คิดเปน
รอยละของการเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับ 22.93 โดยกลุมผูสูบบุหร่ีเปนประจํา มีปริมาณการสูบบุหร่ี
เฉลี่ยลดลงจาก 11.85 มวน เปน 10.27 มวน คิดเปนรอยละของการเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับ 3.83  และ
กลุมผูสูบบุหร่ีเปนครั้งคราว มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยลดลงจาก 5.22 มวน เปน 4.53 มวน คิดเปนรอย
ละของการเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับ 13.22 
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แตเมื่อพิจารณาปริมาณการการสูบบุหร่ีในชวง 1 ป คือป พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบกับป 
พ.ศ. 2550 กลับพบปริมาณการสูบบุหร่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นทั้ง 3 กลุม โดยกลุมผูสูบบุหร่ีปจจุบัน เพิ่ม
จาก 8.92 มวน เปน 9.55 มวน กลุมผูสูบบุหร่ีเปนประจําเพิ่มจาก 9.66 มวน เปน 10.27 มวน และกลุมผู
สูบบุหร่ีเปนครั้งคราวเพิ่มจาก 4.10 มวน เปน 4.53 มวน 

อายุเฉลี่ยเมื่อเร่ิมตนสูบบุหร่ีของประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป เปรียบเทียบป พ.ศ. 2549 กับ
ป พ.ศ. 2550 เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น นั่นคือ กลุมผูสูบบุหร่ีทั้ง 3 ลักษณะ เร่ิมตนสูบบุหร่ีเมื่ออายุ
มากขึ้น โดยกลุมผูสูบบุหร่ีปจจุบัน มีอายุเฉลี่ยเมื่อเร่ิมตนสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นจาก 18.25 ป เปน 18.67 ป 
กลุมผูสูบบุหร่ีเปนประจํา มีอายุเฉลี่ยเมื่อเร่ิมตนสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นจาก 18.12 ป เปน 18.54 ป และกลุมผู
สูบบุหร่ีเปนครั้งคราว มีอายุเฉลี่ยเมื่อเร่ิมตนสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นจาก 19.09 ป เปน 19.62 ป 

จํานวนครั้งของการพยายามเลิกบุหร่ี ผลการวิเคราะหเฉพาะประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่
สูบบุหร่ีที่เคยและพยายามเลิกบุหร่ี รอยละ 16.28 คิดเปนจํานวน 1.77 ลานคน กลุมนี้สวนใหญเคย
พยายามเลิกบุหร่ีมาแลว 1 คร้ัง รอยละ 38.14 รองลงมาคือ เคยพยายามเลิกบุหร่ีมาแลว 3 คร้ัง ขึ้นไป 
และ 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 36.41 และ 25.45 ตามลําดับ 

ประเภทของบุหร่ีที่สูบโดยรวม พบวาผูสูบบุหร่ีปจจุบันนิยมสูบบุหร่ีมวนเองมากกวา
บุหร่ีซอง ขณะที่พบการสูบบุหร่ีประเภทอื่นๆ คอนขางนอย 

การเขาถึงบุหร่ี สําหรับแหลงซื้อบุหร่ี พบวานยิมซื้อบุหร่ีจากรานคาหรือรานขายของชํา 
ซ่ึงตั้งอยูใกลบาน ที่พักอาศยั สถานศึกษา หรือที่ทํางานมากที่สุด รองลงมาคือรานสะดวกซื้อ และแหลง
อ่ืนๆ ตามลําดบั และลักษณะของบุหร่ีที่ซ้ือมาสูบสวนใหญนิยมซื้อแบบเปนซอง รองลงมาไดแก การ
ซ้ือเปนมวน/แบงขาย และซือ้เปนหอ  

การขอดูบัตรประจําตัวประชาชน พบวากลุมที่อายุนอยกวา/เทากับ 25 ป และกลุมทีม่ีอายุ
นอยกวา 18 ป เกือบรอยละ 100 ไมเคยถูกผูขายขอดูบัตรประจําตัวประชาชน 

คาใชจายในการสูบบุหร่ี พบวาผูสูบบุหร่ีปจจุบันจายเงินเพื่อซ้ือบุหร่ีสูบ ในแตละวัน
เทากับ 124.75 ลานบาท ในป พ.ศ. 2544 และ 130.56 ลานบาทในป พ.ศ. ในป พ.ศ. 2550 โดยคิดเปน
คาใชจายเฉลี่ยตอคนเทากับ 10.42 บาท และเพิ่มขึ้นเปน 12.04 บาท ตอวัน  

การไดรับควันบุหร่ีมือสอง จากผลการวิเคราะหจะเห็นวาผูสูบบุหร่ีปจจุบันเคยสูบบุหร่ี
ขณะอยูในบานลดลง หากแตยังคงมีคาสูงกวารอยละ 50 ของผูสูบบุหร่ีปจจุบันทั้งหมดในทุกรอบการ
สํารวจ โดยในป พ.ศ. 2544 มีผูสูบบุหรี่ปจจุบันที่เคยสูบบุหร่ีขณะอยูในบานสูงมาก คิดเปนรอยละ 
85.76 จากนั้นลดลงเปนรอยละ 84.50 ในป พ.ศ. 2547 และรอยละ 58.95 ในป พ.ศ. 2550 ตามลําดับ 
อาจจะกลาวไดวา แมผูสูบบุหร่ีปจจุบัน มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบานลดลง หากแตสมาชิกใน
ครอบครัวยังคงมีโอกาสสัมผัสควันบุหร่ีมือสอง 
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ความรูและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสูบบหุร่ี 
ขอมูลป พ.ศ. 2550 สรุปไดวาประชากรไทยเกนิกวารอยละ 80 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

การควบคุมยาสูบที่สําคัญของ 3 ขอ ไดแก 
1. การหามขาย/แจก/แลกเปลี่ยน/ใหบหุร่ีแกบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป 
2. การหามโฆษณาผลิตภัณฑยาสูบในสื่อหรือกิจกรรมทุกประเภท 
3. การหามโชวบหุร่ี ณ จดุขาย  
นอกจากนี้ยังพบวาโทรทัศนเปนสื่อที่สําคัญที่สุดในการเผยแพรขอมลูความรู/คําแนะนํา

เกี่ยวกับโทษบหุร่ี  
สวนในดานความคิดเห็น พบวาประชากรสวนใหญ เห็นดวยวา “ราคาบุหร่ีในขณะนี้ 

แพงเกินไปทําใหไมอยากสูบบุหร่ี” และผูสูบบุหร่ีปจจุบัน เห็นดวยกับการหามสูบบุหร่ีในสถานบันเทิง
ต่ํากวากลุมผูไมสูบบุหร่ี 

รายงานการวิจัยของนพพร  ศรีผัด และคณะ (2551) เร่ืองการเขาถึงบุหร่ีและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของเยาวชนระดับต่ํากวาอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม ที่ศึกษาในเยาวชนที่มีอายุระหวาง 14-
18 ป กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2-6 และอาชีวะศึกษาปที่ 1-2 ผลการศึกษาพบวาเยาวชนมี
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี รอยละ 17.5 โดยเริ่มสูบบุหร่ีคร้ังแรกอายุเฉลี่ย 13.2 ป จากการศึกษาปจจัยนํา 
ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริม มีความสัมพันธกับการเขาถึงบุหร่ีของเยาวชน พบวาปจจัยนํา ไดแก อายุ 
ความรู การรับรู ความเชื่อและทัศนคติ สวนใหญมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับคอนขางต่ํา แตอายุ
ที่สูบครั้งแรกมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูงมาก ปจจัยเอื้อ ไดแก ราคา การเขาถึง หาไดงาย
และมาตรการทางกฎหมาย พบวา คาใชจายที่เปนคาบุหร่ี และบุหร่ีที่สูบเปนประจํา มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการสูบอยูในระดับคอนขางสูง การหาซื้อบุหร่ีไมไดเพราะอายุนอยกวา 18 ป และไดบุหร่ีมา
จากการขอเพื่อน มีความสัมพันธทางบวกกับการสูบในระดับปานกลาง ปจจัยเสริม ไดแก อิทธิพลเพื่อน 
ครอบครัว คนที่เปนแบบอยาง และส่ือตางๆ พบวา เพื่อนสนิทใหบุหร่ีและมีผูชักชวนใหสูบ มี
ความสัมพันธทางบวกกับการสูบในระดับคอนขางสูง การมีเพื่อนสนิทสูบมีความสัมพันธทางบวกกับ
การสูบระดับปานกลาง ซ่ึงปจจัยตางๆเหลานี้สงผลทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไดอยาง
ชัดเจน และควรจะเพิ่มความเขมขนดานมาตรการปองกันไมใหเยาวชนเขาถึงบุหร่ีไดโดยงาย รวมทั้ง
ปรับปรุงพัฒนาเทคนิควิธีการตัดสินใจและปฏิเสธ เมื่อถูกชักชวนใหสูบบุหร่ี บรรจุไวในหลักสูตรการ
เรียนการสอนใหเยาวชนทุกระดับอยางเหมาะสม  
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2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
กรอบการวิจยัจะอยูบนพื้นฐานของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 

และพระราชบญัญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 โดยประกอบดวยตัวแปรตนและตัว
แปรตาม ดังนี ้

ตัวแปรตน คอื ปจจยัที่มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ประกอบดวยความรู
และทัศนคติตอยาสูบ  การไดรับควันบหุร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง  ความรูจากขอความในสื่อเกี่ยวกับ
การสูบบุหร่ี   การสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน และขอมูลสวนบุคคล 

ตัวแปรตาม คอื พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
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แผนผังท่ี 1  กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 

     ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรูและทัศนคติตอยาสูบ 

การไดรับควนับุหร่ีจากผูสูบบุหร่ีขางเคียง 

การรับรูขอความในสื่อเกีย่วกับการสูบ 

การสอนเกี่ยวกับบุหร่ีในโรงเรียน 

คุณลักษณะสวนบุคคล 

พฤติกรรม 
การสูบบุหร่ี 
ของเยาวชนใน 
จังหวดัตรัง 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
การศึกษาพฤตกิรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดตรัง ผูวิจัยไดดําเนินการวิจยัโดยมี

ระเบียบวิธีวิจยั ดังนี ้
3.1   รูปแบบงานวิจัย  
3.2   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.3  เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล   
3.4  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
3.5   การประมวลและวิเคราะหขอมูล   
 

3.1   รูปแบบงานวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีรูปแบบเปน

ภาคตัดขวาง  ณ  ชวงเวลาหนึ่ง (Cross-sectional Descriptive   Study )  
 

3.2   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2.1 ประชากร คือ   

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดตรัง จํานวน 25   แหง 

3.2.2 กลุมตัวอยาง คือ   
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดตรัง จํานวน  5  แหง 
จํานวน 1,332 คน  

3.2.3 วิธีการสุม  
               สุมตัวอยางโดยวิธี สุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified multistage sampling) 

1)  คัดเลือกอําเภอ โดยจําแนกอําเภอออกเปน 2 กลุม ไดแก อําเภอเมือง และไมใชอําเภอ
เมือง โดยกลุมที่ไมใชอําเภอเมือง สุมเลือกมา 1 อําเภอดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling )  โดยการจับสลากจากจํานวน อําเภอ 9 แหง ประกอบดวย อําเภอ หวยยอด, กันตัง,          
ปะเหลียน, ยานตาขาว, นาโยง, วังวิเศษ, สิเกา, รัษฎา และ หาดสําราญ และเมื่อสุมอําเภอ ไดอําเภอ
เมือง และอําเภอยานตาขาว 
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2)  คัดเลือกโรงเรียนจากทั้ง 2 อําเภอ ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling ) โดยการจับสลาก ปรากฏวา อําเภอเมือง สุมได โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และ
โรงเรียนสภาราชินี สวนอําเภอยานตาขาว สุมไดโรงเรียนทุงหนองแหงประชาสรรค และโรงเรียนยาน
ตาขาวรัฐชนูปถัมภ   สําหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สุมไดวิทยาลัยเทคนิคตรัง   

3)  สุมตัวอยางเลือกหองในแตละระดับชั้นในโรงเรียน ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 
Random  Sampling) และใชกลุมตัวอยางทั้งหองเรียนในแตละระดับชั้น ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 
ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนละ 250 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ปที่ 1-3 จํานวน
ตัวอยาง 300 คน ดังนั้น จํานวนตัวอยางรวมทั้งสิ้น 1,300 คน ซ่ึงแบงเปนกลุมอําเภอเมือง 800 คน และ
กลุมที่ไมใชอําเภอเมือง 500 คน ดังแผนผังการสุมตัวอยาง 
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แผนผังที่ 2 แสดงการสุมตัวอยางการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดตรัง 
 
 
  
 

 
 
 

                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
  
 

 
                                                                                                                                    

 
หมายเหตุ - ใหพิจารณาจัดเก็บตัวอยางนักเรียนใหมีสัดสวนพอๆ กัน ภายใต 4 ตัวแปรหลัก ไดแก โรงเรียน (เฉพาะกรณีที่เก็บขอมูลโรงเรียนที่อยูในระดับ   

   เดียวกันมากกวา 1 แหง)  ชั้นป  หองเรียน  และเพศ     
- ขนาดตวัอยางที่กําหนดใหไวเปนตัวเลขโดยประมาณ ซึ่งแตละจังหวดัควรเก็บตวัอยางที่ไมต่ํากวานี้

จังหวดัตรัง  

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิยาลัยตรัง 

อําเภอเมือง อําเภอยานตาขาว 

ม.1 ม.2 ม.3 

โรงเรียนสภาราชินี 

 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

(ปวช.)   

ม.1 ม.2 ม.3 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 

โรงเรียนยานตาขาว
รัฐชนูปถัมภ 

 

โรงเรียนทุงหนองแหง
ประชาสรรค 

 

ม.1 ม.3 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม. 4 ม.6 ม.5 ม. 6 ม.6 ม.5 ม.4 
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3.3   เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล   
การสํารวจครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ไดแก แบบสอบถามที่ไดสราง

โดย ศจย.  ซ่ึงพัฒนามาจากแบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝา
ระวังขององคการอนามัยโลก (Global Youth Tobacco Survey - GYTS) และแบบสอบถามโครงการ
สํารวจความคดิเห็นของวัยรุนตอภาพคําเตอืนบนซองบุหร่ี และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยศูนยวิจัย
เอแบคนวตักรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2550  ซ่ึงมี 9 สวน คอื 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล     4  ขอ 
สวนที่ 2 คําถามที่เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี    15  ขอ 
สวนที่ 3 บุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี    3  ขอ 
สวนที่ 4 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี     11  ขอ 
สวนที่ 5 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี    7  ขอ 
สวนที่ 6 การไดรับควันบุหร่ีมือสอง    3  ขอ 
สวนที่ 7 การรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะหามสบูบุหร่ี 1  ขอ 
สวนที่ 8 การสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับบุหร่ี   4  ขอ 
สวนที่ 9 การการรับรูส่ือโฆษณาเกี่ยวกับบหุร่ี  7            ขอ 

ซ่ึงแตละสวนประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้  
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล เปนลักษณะขอมูลทั่วไป จํานวน 4 ขอไดแก เพศ อายุ          

ระดับการศึกษา บุคคลในครอบครัวที่สูบบุหร่ี เปนตน  (ขอที่ 1-4) 
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี เปนคําถามปลายปด จํานวน 15 ขอ (ขอที่ 5-19) 

     สวนที่ 3 คําถามบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี เปนคําถามปลายปด จํานวน 3 ขอ (ขอที่ 20-22)                      
แตละขอมีคําตอบ 4   คําตอบ ซ่ึงไดมีการจัดกลุมคําตอบใหม ดังนี้ 

ขอคําถามที่ 20-22  ตอบ 1 และ 2       หมายถึง   สูบ 
    ตอบ 3 และ 4       หมายถึง   ไมสูบ   

 สวนที่ 4 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี เปนคําถามปลายปด จํานวน 11 ขอ   (ขอที่ 23-33)   
    นําขอคําถามจํานวน 9 ขอจากจํานวน11 ขอทั้งหมด คิดคะแนนรวม และหาคา

คะแนนเฉลี่ย  เพื่อจัดระดับทศันคติ ดังนี้  
   ขอคําถามที่ 19   ตอบ  1 ไดคะแนน   1   คะแนน 
    ตอบ  2 ไดคะแนน   2   คะแนน 
    ตอบ  3 ไดคะแนน   2   คะแนน 
    ตอบ  4 ไดคะแนน   3   คะแนน 
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ขอคําถามที่ 20-24       ตอบ 1 ไดคะแนน   1   คะแนน 
          ตอบ 2 ไดคะแนน   2   คะแนน 
          ตอบ 3 ไดคะแนน   3   คะแนน 
ขอคําถามที่ 26-27 และ 30    ตอบ 1 ไดคะแนน   1   คะแนน 
          ตอบ 2 ไดคะแนน   2   คะแนน 
          ตอบ 3 ไดคะแนน   2   คะแนน 
          ตอบ 4 ไดคะแนน   3   คะแนน 

หมายเหตุ     ขอคําถามในแบบสอบถามบางขอขาดความชัดเจน  ไมสามารถนํามารวมกลุมเพื่อคิด
คํานวณหาคาระดับคะแนนได 

คะแนนรวมขอคําถามเกี่ยวกบัทัศนคติทั้ง 9 ขอ คิดคะแนนรวมเปน 27 คะแนน  
จัดลําดับคะแนนเปน 3 ระดบั คือ   
  ไดคะแนน  0-9    คะแนน   หมายถึง   ทัศนคติกับการสูบบุหร่ีอยูในระดบัต่ํา 
  ไดคะแนน  10-18 คะแนน   หมายถึง   ทัศนคติกับการสบูบุหร่ีอยูในระดับปานกลาง 
  ไดคะแนน  19-27 คะแนน   หมายถึง   ทัศนคติกับการสบูบุหร่ีอยูในระดับสูง 

สวนที่ 5 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี เปนคําถามปลายปด จํานวน 7 ขอ (ขอที่ 34-40) 
สวนที่ 6 การไดรับควันบุหร่ีมือสอง  เปนคําถามปลายปด จํานวน 3 ขอ (ขอที่ 41-43) 

  สวนที่ 7 การรับรูกฎหมายสถานที่ปลอดบุหร่ี เปนขอคาํถามปลายปด 1 ขอ คือขอที่ 44 มี  
ขอคําถามยอย 10 ขอ ลักษณะคําตอบมี 2 ตัวเลือก คือ ทราบ และไมทราบ โดยหากตอบ ทราบ คิดเปน 
1 คะแนน หากตอบไมทราบ คิดเปน 0 คะแนน  รวมทัง้ 10 ขอยอย มี 10 คะแนน แลวนําคะแนนที่
ไดมาจัดลําดับเปน 3 ระดับ ดังนี ้

ไดคะแนน  0-3 คะแนน     หมายถึง   การรับรูกฎหมายสถานที่ปลอดบุหร่ีอยูในระดับต่ํา 
ไดคะแนน 4-6 คะแนน      หมายถึง   การรับรูกฎหมายสถานที่ปลอดบุหร่ีอยูระดับปานกลาง 
ไดคะแนน  7-10  คะแนน   หมายถึง   การรับรูกฎหมายสถานที่ปลอดบุหร่ีอยูในระดับสูง 
สวนที่ 8 การสอนในโรงเรียนเกีย่วกับบหุร่ี   เปนคําถามปลายปด จํานวน 4 ขอ (ขอที่ 45-48) 
สวนที่ 9 การรับรูส่ือโฆษณาเกี่ยวกับบหุร่ี เปนขอคําถามปลายปด จํานวน 9 ขอ (ขอที่ 49-57)  

แตละขอมี 4  คําตอบ ซ่ึงไดมีการจัดกลุมคาํตอบใหม ดังนี้ 
ขอคําถามที่ 49-56  ตอบ 1 และ 4       หมายถึง   ไมพบเหน็ 
    ตอบ 2 และ 3       หมายถึง   พบเห็น   
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3.4   ขั้นตอนการดําเนินงาน 
สามารถนําเสนอไดเปน 4 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเตรียมการ 

- จัดทําโครงรางการวิจัย เสนอศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 
(ศจย.) 

- ผูวิจัยเตรียมการทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และผูเกี่ยวของ 

- ประสานงานกับโรงเรียนที่จะเปนพื้นที่เปาหมาย พรอมนัดหมายวัน เวลา เพื่อ
การเก็บขอมูล 

 ระยะที่ 2 การเก็บขอมูล   
- ทีมวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคโครงการฯ และรายละเอียดของแบบสอบถามใหกับ

ทีมผูเก็บขอมูล 
- ทีมเก็บขอมูลช้ีแจงวัตถุประสงคโครงการฯ และรายละเอียดของแบบสอบถาม

ใหกับกลุมตัวอยาง  
- นักเรียนทําแบบสอบถามในชั้นเรียน  
- ทีมเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความครบถวนของขอมูล 
- ทีมวิจัยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลอีกครั้งกอนการบันทึกขอมูล 

ระยะที่ 3 การวิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานฉบับราง 
- บันทึกขอมูล (Data entry) 
- วิเคราะหขอมูล (Data analysis) 
- เขียนรายงานฉบับราง พรอมนําสง ศจย.           

ระยะที่ 4 รับฟงขอเสนอพรอมปรับปรุงแกไขและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ 
- ศจย. อานรายงานฉบับรางพรอมใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข 
- ทีมวิจัย จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ  

3.5   สถิติท่ีใช   
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ในการพรรณนาลักษณะขอมูลสวนบุคคลของกลุม
เยาวชน ขอมูลการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดตรัง 

2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร Nominal 
ใช  Chi - Square  test  



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน จังหวัดตรัง  ไดเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

จํานวน 1,332 คน ไดแบบสอบถามกลับคืน รอยละ 100 จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห    มีผลการศึกษา
ดังนี้  

สวนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล       
สวนที่ 2 พฤตกิรรมการสูบบุหร่ี     
สวนที่ 3 บุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี    
สวนที่ 4 ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี       
สวนที่ 5 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี      
สวนที่ 6 การไดรับควันบุหร่ีมือสอง     
สวนที่ 7 การรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี    
สวนที่ 8 การสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับบุหร่ี  
สวนที่ 9 การรับรูส่ือโฆษณาเกี่ยวกับบหุร่ี   
สวนที่ 10 ความสัมพันธระหวางปจจยัที่เกี่ยวของกับการสบูบุหร่ี  
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 สวนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล  
จากการสํารวจเยาวชนในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 41.9) มัธยมศึกษา

ตอนปลาย (รอยละ 35.4) และ ปวช. (รอยละ 22.7)   พบวามีสัดสวนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน 
รอยละ 69.5 มีอายุอยูระหวาง 14-17 ป โดยมีอายุเฉลี่ย 15.5 ป อายุนอยที่สุด 12 ป อายุมากที่สุด 20 ป 
เกือบสองเทาของเยาวชนที่สํารวจอยูในเขตอําเภอเมือง 

เยาวชนกลุมนี้พักอาศัยบานเดียวกับผูที่สูบบุหร่ี รอยละ 50.2 ซ่ึงผูที่สูบบุหร่ีในบานสวน
ใหญเปนพอ รอยละ 41.5 รองลงมาเปนพี่หรือนองชาย รอยละ 9.7 พบวามีสัดสวนคลายกันเมื่อพิจารณา
ตามลักษณะของพื้นที่และการสูบบุหร่ี ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 และตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 2   จํานวนและรอยละของคุณลักษณะของเยาวชนที่สํารวจ 1,332 คน 
 

   คุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

พื้นที ่    
 อําเภอเมือง 822 61.7 
 ไมใชอําเภอเมอืง 510 38.3 
เพศ    
 ชาย 695 52.2 
 หญิง 637 47.8 
ระดับการศึกษา   
 มัธยมศึกษาตอนตน 558 41.9 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 472 35.4 
 ปวช 302 22.7 
กลุมอาย ุ   
 12-13 218 16.4 
 14-15 442 33.2 
 16-17 483 36.3 
 18-20 189 14.2 
 อายุต่ําสุด-สูงสุด(ป) 12-20 
 อายุเฉลี่ย(ป) 15.5 
  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ป) 1.8 
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ตารางที่  3   รอยละของขอมูลสวนบุคคลของเยาวชนจําแนกตามลักษณะพื้นที่และ การสูบบุหร่ี 
 

จํานวนตัวอยาง การสูบบุหร่ี พื้นที ่
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 

(n=1,332) 
รอยละ 

เคยสูบ 
  (n= 253 ) 

สูบปจจุบัน 
(n=221 ) 

เมือง 
(n=822) 

ชนบท 
(n=510) 

เพศ          
        ชาย 695 52.2 90.9 92.3 53.8 49.6 
       หญิง 637 47.8 9.1 7.7 46.2 50.4 
กลุมอาย ุ       
  12- 13 ป 218 16.4 11.1 10.9 9.4  27.6 
  14-15 ป 442 33.2 20.9 19.9 34.3 31.4 
  16-17 ป 483 36.3 40.7 38.9 39.6 30.8 
  18-20 ป 189 14.2 27.3 30.3 16.7 10.2 
ระดับการศึกษา       
    มัธยมศึกษาตอนตน 558 41.9 26.9 25.3 32.6 56.9 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 472 35.4 32.4 29.9 30.7 43.1 
    ปวช. 302 22.7 40.7 44.8 36.7 - 
มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี    669 50.2 61.7 64.3 42.9 62.0 
ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับผูที่สูบบุหร่ี (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      พอ 553 41.5 48.2 51.6 34.8 52.4 
      แม 8 0.6 1.6 1.4 0.5 0.8 
      พี่ชาย/นองชาย 129 9.7 20.9 23.1 8.6 11.4 
      ลุง/ปา/นา/อา 86 6.5 11.9 12.2 5.7 7.6 
      ปู/ยา/ตา/ยาย 56 4.2 7.9 7.7 3.4 5.5 
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 สวนที่ 2 พฤติกรรมการสูบบุหรี ่ 
รอยละ 19.0 ของเยาวชนที่สํารวจ เคยสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ังในชีวิตที่ผานมา 

เยาวชนในเขตเมืองสูบบุหร่ีมากกวาเยาวชนเขตชนบท 2 เทา โดยมีอายุเฉลี่ยที่เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรกคอื 14  
ป สวนอายุที่พบนอยที่สุดในการทดลองสูบบุหร่ี คืออายุ 10 ป และเมื่อพิจารณาการสูบบุหร่ีตามระดับ
การศึกษา พบวา ระดับ ปวช. เคยสูบบุหร่ีมากที่สุด รอยละ 7.7 และยังสูบในปจจุบันมากเกือบ 2เทาของ
ระดับมัธยมศึกษา เพศชายสูบบุหร่ีมากกวาเพศหญิงถึง 9 เทา 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีปจจุบันของเยาวชนกลุมนี้สวนใหญสูบ 1-2 วัน รอยละ 39.4 
รองลงมาสูบทุกวัน รอยละ 26.2  และในแตละวันสูบบุหร่ีนอยกวา 1 มวน (รอยละ 33.9) มากกวา
คร่ึงหนึ่งไมไดซ้ือบุหร่ีทั้งซอง และไมเคยจายเงินซื้อเอง บุหร่ีที่สูบไดมาจากรานขายของชําและการขอ
ผูอ่ืนซึ่งมีสัดสวนใกลเคียงกัน (รอยละ 24.4และรอยละ 24.0)  สวนกลุมเยาวชนหญิงจะไดบุหร่ีมาจาก
รานสะดวกซื้อและผูอ่ืนใหในสัดสวนเทากัน (รอยละ 29.4) และบุหร่ีที่สูบเปนยี่หอใดก็ได  รอยละ 48.0 
รองลงมาคือยี่หอกรองทิพย รอยละ 23.5 สวนใหญไมเคยจายเงินซื้อบุหร่ีเอง (รอยละ 49.3) โดยจายเงิน
เพื่อซ้ือบุหร่ี เฉลี่ย 261 บาทตอเดือน หรือ 8.7 บาทตอวัน โดยมีผูจายเงินเพื่อซ้ือบุหร่ีต่ําสุด 2 บาท และ
สูงสุด 3,000 บาทตอเดือน ซ่ึงเยาวชนสวนใหญมีรายไดอยูที่ 1,000-3,000 บาทตอเดือน (รอยละ73.5 ) 
เฉลี่ยรายได 2,550.8 บาทตอเดือน ต่ําสุด 200 บาท สูงสุด 10,000 บาท 

การเขาถึงบุหร่ี สวนใหญแลวผูขายจะขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวาอายไุมถึงเกณฑกําหนด 
รอยละ 6.2 นอกจากบหุร่ีแลวยาสูบรูปแบบอื่นที่เยาวชนใชคือบุหร่ีมวนเองถึง รอยละ 7.4 สวนสถานที่
ในการสูบจะเปนบานเพื่อน รอยละ 6.3 มากกวาครึ่งหนึ่งไมเคยสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา (รอยละ 
64.1)   แนวโนมอีก 1 ป หรือ 5 ป ขางหนา เยาวชนสวนใหญคิดวาจะไมสูบบุหร่ีอยางแนนอน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4, 5, 6 และ 7   
 

ตารางที่  4   อายุเมื่อสูบบุหร่ีคร้ังแรกของเยาวชน ชาย และหญิง 
 

 อายุเมื่อสูบบุหร่ีคร้ังแรก รวม ชาย หญิง 

จํานวนตัวอยาง 244 222 22 
ต่ําสุด 10 10 10 
สูงสุด 19 19 17 
มัธยฐาน 14 14 15 
เฉลี่ย 14.1 14.0 14.4 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.0 2.0 2.0 
95%ชวงความเชื่อมั่น    

LB 13.8 13.8 13.5 
UB 14.3 14.3 15.3 
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ตารางที่  5   การสูบบุหร่ี จําแนกตามพื้นที ่เพศ อายุ และ ระดับชั้นเรยีนของเยาวชน 
 

  ขอมูลสวนบุคคล  เคยสูบบุหร่ี สูบบุหร่ีในปจจุบัน 

    

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 1332 253 19.0 221 16.6 
พื้นที ่      
 อําเภอเมือง 822 171 12.8 152 18.5 
 ไมใชอําเภอเมอืง 510 82 6.2 69 13.5 
เพศ      
 ชาย 695 230 17.3 204 29.4 
 หญิง 637 23 1.7 17 2.7 
กลุมอาย ุ      
 12-13 218 28 2.1 24 11.0 
 14-15 442 53 4.0 44 10.0 
 16-17 483 103 7.7 86 17.8 
 18-20 189 69 5.2 67 35.5 
ระดับการศึกษา      
 มัธยมศึกษาตอนตน 558 68 5.1 56 10.0 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 472 82 6.2 66 14.0 
  ปวช. 302 103 7.7 99 32.8 

 

 
ตารางที่  6   พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนที่สูบบุหร่ีในปจจุบนัจําแนกตามเพศ 
 

   ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหร่ี รวม ชาย หญิง 
    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

จํานวนวนัที่สูบบุหร่ีใน 30 วนัที่ผานมา 221 100.0 204 100.0 17 100.0 
 1 - 2 วัน 87 39.4 78 38.2 9 52.9 
 3 - 5 วัน 29 13.1 26 12.7 3 17.6 
 6 - 9 วัน 19 8.6 19 9.3 0 0.0 
 10 - 19 วัน 17 7.7 16 7.8 1 5.9 
 20 - 29 วัน 11 5.0 8 3.9 3 17.6 
 ทุกวัน 58 26.2 57 27.9 1 5.9 
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ตารางที่  6   (ตอ) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนทีสู่บบุหร่ีในปจจุบันจําแนกตามเพศ 
 

   ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหร่ี รวม ชาย หญิง 
    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

30 วันที่ผานมา สูบวันละกี่มวน       
 นอยกวา 1 มวน/วัน 75 33.9 66 32.4 9 52.9 
 1 มวน/วัน 68 30.8 65 31.9 3 17.6 
 6 - 10 มวน/วนั 53 24.0 52 25.5 1 5.9 
 11 - 20 มวน/วนั 9 4.1 8 3.9 1 5.9 
 21 มวนขึ้นไป 13 5.9 11 5.4 2 11.8 
 2 - 5 มวน/วัน 2 0.9 1 0.5 1 5.9 
 ไมตอบ 1 0.5 1 0.5 0 0.0 
ซ้ือบุหร่ี 1 ซอง/20 มวนในราคา       
 7-19 9 4.1 9 4.4 0 0.0 
 20-49 60 27.1 56 27.5 4 23.5 
  50-75 20 9.0 19 9.3 1 5.9 
 ไมไดซ้ือหรือไมไดซ้ือทั้งซอง 129 58.4 117 57.4 12 70.6 
 ไมตอบ 3 1.4 3 1.5 0 0.0 
จํานวนเงินทีจ่ายซื้อบุหร่ี ในรอบ 30 วัน       
 2-19 23 10.4 23 11.3 0 0.0 
 20-49 24 10.9 20 9.8 4 23.5 
  50-99 10 4.5 9 4.4 1 5.9 
 100-999 43 19.5 43 21.1 0 0.0 
 1000-3000 11 5.0 11 5.4 0 0.0 
 ไมเคยจายเงินเอง 109 49.3 97 47.5 12 70.6 
 ไมตอบ 1 0.5 1 0.5 0 0.0 
Χ = 261     min = 2    Max= 3000 

 

 
 
 
 
 



 41 

ตารางที่  6   (ตอ) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนทีสู่บบุหร่ีในปจจุบันจําแนกตามเพศ 
 

   ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหร่ี รวม ชาย หญิง 
    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ที่มาของบุหร่ี ใน 30 วันที่ผานมา  
 ซ้ือจากรานขายของชํา 54 24.4 53 26.0 1 5.9 
 ซ้ือจากรานสะดวกซื้อ 47 21.3 42 20.6 5 29.4 
 ซ้ือจากหางสรรพสินคา 10 4.5 10 4.9 0 0.0 
 ซ้ือจากเครื่องขายบุหร่ีอัตโนมัติ 2 0.9 1 0.5 1 5.9 
 ฝากใหผูอ่ืนซือ้แทน 14 6.3 13 6.4 1 5.9 
 ขอจากผูอ่ืน 53 24.0 50 24.5 3 17.6 
 ผูอ่ืนใหบุหร่ี 33 14.9 28 13.7 5 29.4 
 ไดมาโดยวิธีการอื่น เชน ขายเอง  5 2.3 5 2.5 0 0.0 
 ไมตอบ 3 1.4 2 1.0 1 5.9 
ยี่หอบุหร่ีที่สูบใน 30 วันที่ผานมา       
 กรองทิพย 52 23.5 50 24.5 2 11.8 
 สายฝน 6 2.7 6 2.9 0 0.0 
 9 3 1.4 2 1.0 1 5.9 
 LM 5 2.3 3 1.5 2 11.8 
 LM เขียว 3 1.4 3 1.5 0 0.0 
 LM แดง 3 1.4 3 1.5 0 0.0 
 Back 2 0.9 2 1.0 0 0.0 
 มาโบโร 2 0.9 2 1.0 0 0.0 
 LM สายฝน 1 0.5 0 0.0 1 5.9 
 Mild seven 1 0.5 1 0.5 0 0.0 
 WONDER 1 0.5 1 0.5 0 0.0 
 กรุงทอง 1 0.5 1 0.5 0 0.0 
 ใบจาก 1 0.5 1 0.5 0 0.0 
 ยาเสนตราดาว 3 1.4 3 1.5 0 0.0 
 ยี่หอใดก็ได 106 48.0 98 48.0 8 47.1 
 ไมทราบยี่หอ 29 13.1 27 13.2 2 11.8 
 ไมตอบ 2 0.9 1 0.5 1 5.9 
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ตารางที่  6   (ตอ) พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนทีสู่บบุหร่ีในปจจุบันจําแนกตามเพศ 
   ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหร่ี รวม ชาย หญิง 
    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ยาสูบรูปแบบอื่นที่ใชในรอบ 30 วันที่ผานมา      
 สูบบุหร่ีมวนเอง 95 42.6 89 43.2 6 35.3 
 สูบซีการ 26 11.7 25 12.1 1 5.9 
 สูบไปป 20 9.0 20 9.7 0 0.0 
 สูบฮุกการ/บารากู 20 9.0 19 9.2 1 5.9 
 เคี้ยวยาเสน 15 6.7 14 6.8 1 5.9 
 จุกยาฉุนขางกระพุงแกม 11 4.9 10 4.9 1 5.9 
คาใชจายที่ไดรับตอเดือน 253 100.0 230 100.0 23 100.0 
 <1,000 33 13.0 30 13.0 3 13.0 
 1000-1999 80 31.6 75 32.6 5 21.7 
 2000-2999 49 19.4 45 19.6 4 17.4 
 3000-3999 57 22.5 50 21.7 7 30.4 
 4000+ 34 13.4 30 13.0 4 17.4 
  Χ = 2,550.8  Min =200   Max=10,000     
เคยถูกปฏิเสธการขายบุหร่ีให 223 100.0 206 100.0 17 100.0 
 ไมเคยซื้อเอง 81 36.3 73 35.4 8 47.1 
 เคย ถูกปฏิเสธทุกครั้ง 20 9.0 17 8.3 3 17.6 
 เคย ถูกปฏิเสธบางครั้ง 42 18.8 39 18.9 3 17.6 
  ไมเคย 80 35.9 77 37.4 3 17.6 
 ปกติสูบบุหร่ีที่ใด 222 100.0 205 100.0 17 100.0 
 บานเพื่อน 76 34.2 68 33.2 8 47.1 
 บาน 48 21.6 44 21.5 4 23.5 
 โรงเรียน 36 16.2 36 17.6 0 0.0 
 ที่สาธารณะ 25 11.3 25 12.2 0 0.0 
 ในงานสังคม 7 3.2 7 3.4 0 0.0 
 อื่น ๆ 30 13.5 25 12.2 5 29.4 
 สูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกในตอนเชา 223 100.0 206 100.0 17 100.0 
 ไมเคย 143 64.1 134 65.0 9 52.9 
 บางครั้ง 55 24.7 50 24.3 5 29.4 
 ปกติ 25 11.2 22 10.7 3 17.6 
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ตารางที่ 7 รอยละของเยาวชน 1,332 คน ตอการสูบบุหร่ีเมื่อเพื่อนชวน ในอีก 12 เดือน และ 5 ปขางหนา 
 

รอยละ การสูบบุหร่ี 
ไมสูบแนนอน อาจจะไมสูบ อาจจะสูบ สูบแนนอน ไมตอบ 

เมื่อเพื่อนชวน 80.6 8.1 7.0 3.8 0.6 
ในอีก 12 เดือน ขางหนา 82.5 10.0 4.0 3.0 0.5 
ในอีก 5 ป ขางหนา 82.0 9.9 4.9 2.7 0.5 
 

สวนที่ 3 บุคคลใกลชิดสูบบุหรี ่
บุคคลใกลชิดที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ี ของเยาวชนในจังหวัดตรัง รอยละ 43.9 มีพอสูบ

บุหร่ี สวนแมและเพื่อนสนิท สวนใหญจะไมสูบ แตในกลุมที่เคยสูบและสูบปจจุบัน เกินกวาครึ่งจะมี
เพื่อนสนิทสูบบุหร่ี 

รอยละ 80.6 เมื่อเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ี สวนใหญจะไมสูบ แตสําหรับกลุมที่สูบบุหร่ี
ยังไมแนใจ   สวนใหญสมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี รอยละ 79.5   

สวนในกลุมเยาวชนที่สูบปจจุบัน พบวา เมื่อเพื่อนสนิทสูบบุหร่ีจะสูบมากกวาที่มีพอหรือ
แมสูบ ถึงรอยละ 60.5 รายละเอียดดังตารางที่ 8 และตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 8   รอยละของเยาวชนที่มีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี 
 

ขอมูลบุคคลใกลชิด สูบปจจุบัน 
(n=221) 

เคยสูบ 
(n= 253) 

ไมสูบ 
(n=1,079) 

รวม 
(n= 1,332) 

พอ     
- สูบ 50.2 47.4 43.1 43.9 
-  เคยสูบ แตเลิกแลว 17.2 19.0 13.9 14.9 
- ไมสูบ/ไมทราบ 32.6 33.6 43.0 41.2 

แม     
- สูบ 2.6 2.8 0.5 0.9 
- เคยสูบ แตเลิกแลว 1.4 1.2 0.4 0.5 
- ไมสูบ 96.0 96.0 99.1 98.6 

เพื่อนสนิท     
 - สูบ 62.4 56.1 8.0 17.1 
 -  เคยสูบ แตเลิกแลว 15.8 15.0 3.8 5.9 
 - ไมสูบ 21.8 28.9 88.2 77.0 
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ตารางที่ 8  (ตอ) รอยละของเยาวชนที่มีบุคคลใกลชิดสูบบุหร่ี 
 

ขอมูลบุคคลใกลชิด                    สูบปจจุบัน          เคยสูบ          ไมสูบ            รวม 
                                                               (n=221)                 (n= 253)           (n=1,079)           (n= 1,332) 
เมื่อเพื่อนสนิทชวนใหสูบบุหร่ี      

     -ไมสูบอยางแนนอน 21.7 27.3 93.0 80.6 
     - ไมแนใจ 58.8 54.9 6.5 15.6 

         - สูบอยางแนนอน 19.5 17.8 24.5 3.8 
สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยถึง
อันตรายของการสูบบุหร่ี 

83.3 82.6 78.8 79.5 

 
ตารางที่  9    การสูบบุหร่ีของบุคคลใกลชิด และการสูบบุหร่ีในปจจุบนัของเยาวชน 
 

  บุคคลใกลชิด สูบบุหร่ีในปจจุบัน 

    
จํานวนตัวอยาง 

จํานวน  รอยละ 
 

พอ      
 สูบ 585 111 19.0  
 เคยสูบ แตเลิกแลว 198 38 19.2  
 ไมสูบ 507 63 12.4  
แม      
 สูบ 12 6 50.0  
 เคยสูบ แตเลิกแลว 7 3 42.9  
 ไมสูบ 1279 201 15.7  
เพื่อนสนิท     
 สูบ 228 138 60.5  
 เคยสูบ แตเลิกแลว 79 35 44.3  
  ไมสูบ 861 31 3.6   

 
สวนที่ 4  ทัศนคติการสูบบุหรี่ 
 ทัศนคติของเยาวชนตอการสูบบุหร่ีคิดวาเด็กผูชายที่สูบบุหร่ีมีมากกวาที่ไมสูบ รอยละ 59.2 
สวนเด็กผูหญิงที่สูบบุหร่ีมีนอยกวาที่ไมสูบ รอยละ 89.3 และคิดวาทั้งชายและหญิงที่สูบบุหร่ีดู
นาสนใจนอยกวาที่ไมสูบ รอยละ 72.0 และ 82.7 ตามลําดับ เกือบครึ่งหนึ่งเห็นวาสูบบุหร่ีทําใหรูสึก
ผอนคลายนอยกวาไมสูบ  
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 4 ใน 5 ของเยาวชนที่สํารวจเคยมีคนพูดถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีใหฟง แตคิดวาการเลกิสบู
บุหร่ีไมยากอยางแนนอนถึงรอยละ 36.0 เกือบ 3 ใน 4 คิดวาการสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนักตัวลดลง สวน
ใหญเห็นวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ รอยละ 87.5 แตไมเลิกคบเพื่อนที่สูบบุหร่ี และเลิกคบ
เพื่อนบางคนในสัดสวนใกลเคียงกัน รอยละ 41.9 เห็นวาจะมีอายุยืน ถาเลิกสูบบุหร่ีภายใน 1 หรือ 2 ป 
ขางหนา และมองวาทั้งชายและหญิงที่สูบบุหร่ีเปนคนโง (รอยละ 42.6 และ 56.6 ตามลําดับ)  

เมื่อจัดระดับทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของผูที่สูบบุหร่ี สวนใหญอยูในระดับปานกลาง และ
ระดับต่ํา คือเห็นวาการสูบบุหร่ีไมดี ดังตารางที่ 10, 11 และตารางที่ 12 
 

ตารางที่ 10  รอยละ ทัศนคตติอการสูบบุหร่ีของกลุมเยาวชนชายและหญิง 1,332 คน 
 

รอยละทัศนคติตอการสูบบุหร่ี        ทัศนคติ 
มากกวา นอยกวา ไมแตกตาง ไมตอบ 

เด็กผูชายสูบบหุร่ีมากกวาที่ไมสูบ 59.2 24.3 16.1 0.5 
เด็กผูหญิงสูบบุหร่ีมากกวาที่ไมสูบ 5.1 89.3 4.7 0.8 

  ผูสูบบุหร่ีทําใหผอนคลายมากกวาที่ไมสูบ 21.4 47.6 30.0 1.1 
เด็กผูชายสูบบหุร่ีนาสนใจมากกวาทีไ่มสูบ 9.2 72.0 17.9 0.8 
เด็กผูหญิงสูบบุหร่ีนาสนใจมากกวาที่ไมสูบ 6.2 82.7 10.7 0.5 
 
 
 

ตารางที่ 11   จํานวน และรอยละ ทัศนคติการสูบบุหร่ีของกลุมเยาวชน 1,332 คน 
 

                ทัศนคติ จํานวน รอยละ 
มีคนที่พูดถึงอันตรายของการสูบบุหร่ีกับทาน 1,059 79.5 
คิดวาเปนการยากหรือไมในการเลิกสูบบุหร่ี 
     ไมยากอยางแนนอน 
     อาจจะไมยาก 
     อาจจะยาก 
     ยากอยางแนนอน 
     ไมตอบ 
ผลการสูบบุหร่ีตอน้ําหนักตัว 
     น้ําหนักตัวเพิ่ม 
     น้ําหนักตัวลด 
     น้ําหนักตัวไมเปลี่ยนแปลง 
     ไมตอบ 

 
479 
423 
303 
117 
10 
 

54 
925 
342 
11 

 
36.0 
31.8 
22.7 
8.8 
0.8 

 
4.1 
69.4 
25.7 
0.8 
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ตารางที่ 11 (ตอ)  จํานวน และรอยละ ทัศนคติการสูบบุหร่ีของกลุมเยาวชน 1,332 คน 
 

                ทัศนคติ จํานวน รอยละ 
อันตรายของการสูบบุหร่ีตอสุขภาพของตนเอง 
     ไมอันตรายอยางแนนอน 
     อาจจะไมอันตราย 
     อาจจะอันตราย 
     อันตรายอยางแนนอน 
     ไมตอบ 

 
41 
32 
88 

1165 
6 

 
3.1 
2.4 
6.6 
87.5 
0.5 

ทานจะเลิกคบกับเพื่อนที่สูบบุหร่ีหรือไม 
     ไมเลิกคบ 
     เลิกคบบางคน 
     เลิกคบเปนสวนใหญ 
     เลิกคบทั้งหมด 
     ไมตอบ 

 
489 
482 
174 
181 
6 

 
36.7 
36.2 
13.1 
13.6 
0.5 

ความคิด เมื่อเห็นผูหญิงสูบบุหร่ี 
     โง 
     ขาดความมั่นใจ 
     เปนผูลมเหลว 
     เปนผูมีประสบการณมาก 
     เปนผูประสบความสําเร็จ 
     ฉลาดหลักแหลม 
     ไมตอบ 

 
754 
293 
205 
22 
45 
6 
7 

 
56.6 
22.0 
15.4 
1.7 
3.4 
0.5 
0.5 

คิดวาชีวติจะยืนยาวถาเลิกสูบภายใน 1-2 ปขางหนา 
     ไมไดอยางแนนอน 
     อาจจะไมได 
     อาจจะได 
     ไดอยางแนนอน 
     ไมตอบ 

 
114 
124 
558 
525 
11 

 
8.6 
9.3 
41.9 
39.4 
0.8 
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ตารางที่ 12   ระดับทัศนคติตอการสูบบุหร่ีของกลุมเยาวชน  
 

เคยสูบบุหร่ี ระดับทัศนคตติอการ
สูบบุหร่ี 

จํานวนตัวอยาง 
จํานวน รอยละ 

  ระดับต่ํา 646 100 15.5 
  ระดับปานกลาง 680 153 22.5 
  ระดับสูง 0 0 0 
 
สวนที่ 5 ทัศนคติตอการเลิกบุหรี่ 
 

ผลการศึกษาเรื่องทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ี โดยสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี
ปจจุบัน พบวา เกินครึ่งหนึ่งคิดวาจะเลิกสบูบุหร่ี (รอยละ 56.0)    

ในชวง 1 ปที่ผานมา รอยละ 59.7 ของเยาวชนที่สูบบุหร่ีกลุมนี้เคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี และ 
คิดวาจะสามารถเลิกได ถาตองการเลิกถึงรอยละ 88.8 ซ่ึงเคยไดรับความชวยเหลือ หรือใหคําแนะนําใน
การเลิกสูบบุหร่ีจากคนในครอบครัวมากทีสุ่ด (รอยละ 26.3)   

ระยะเวลาที่เลิกสูบ สวนใหญ 1 ป ขึ้นไป รอยละ 53.2 และเหตุผลหลักที่ทําใหตัดสินใจเลิก
บุหร่ี คือปญหาสุขภาพ รอยละ 43.8 ดังรายละเอียดตารางที่ 13 และตารางที่ 14 

 

ตารางที่  13   ความพยายามในการเลิกบหุร่ีของนักเรียนที่สูบบุหร่ีในปจจุบัน 
 

   การเลิกสูบบุหร่ี รวม ชาย    หญิง  

    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คิดวาจะเลิกสบูบุหร่ีตอนนี ้ 200 100.0 186 100.0 14 100.0 
 ใช 112 56.0 103 55.4 9 64.3 
 ไมใช 88 44.0 83 44.6 5 35.7 
ความพยายามพยายามเลิกสูบบุหร่ีใน 1 ป
ที่ผานมา  221 100.0 204 100.0 17 100.0 
 เคย  132 59.7 122 59.8 10 58.8 
 ไมเคย 67 30.3 63 30.9 4 23.5 
 ไมตอบ 22 10.0 19 9.3 3 17.6 
คิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหร่ีได 152 100.0 139 100.0 13 100.0 
 ได 135 88.8 125 89.9 10 76.9 
 ไมได 17 11.2 14 10.1 3 23.1 
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ตารางที่  13  (ตอ) ความพยายามในการเลิกบุหร่ีของนักเรยีนที่สูบบุหร่ีในปจจุบัน 
 

 การเลิกสูบบุหร่ี 
 

รวม 
 

ชาย 
  

  หญิง 

 
 
 

    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เคยไดรับความชวยเหลือในการเลิกสูบ
บุหร่ี 152 100.0 139 100.0 13 100.0 

 
เคยจากโปรแกรมเลิกสูบหรือ
ผูเชี่ยวชาญ 25 16.4 23 16.5 2 15.4 

 เคยจากเพื่อน 28 18.4 24 17.3 4 30.8 
 เคยจากคนในครอบครัว 40 26.3 38 27.3 2 15.4 
 เคยจากโปรแกรมเลิกสูบ 33 21.7 29 20.9 4 30.8 
  ไมเคย 26 17.1 25 18.0 1 7.7 
 

ตารางที่ 14    ระยะเวลาที่เลิกสูบ และเหตผุลในการเลิกสูบบุหร่ี 
 

   การเลิกสูบบุหร่ี จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหร่ี 32 100.0 
 1 - 3 เดือน 2 6.3 
 4 - 11 เดือน 2 6.3 
 1 ป 7 21.9 
 2 ป 3 9.4 
 3 ป หรือนานกวานัน้ 7 21.9 
 ไมตอบ 11 34.4 
เหตุผลที่ทําใหตัดสินใจเลกิสูบ   
 สุขภาพ 14 43.8 
 ครอบครัวไมชอบใหสูบ 6 18.8 
 การรณรงคเพือ่การไมสูบบุหร่ี 1 3.1 
 เปนหวงคนขางหลัง 1 3.1 
 เบื่อ 1 3.1 
  ไมตอบ 9 28.1 
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สวนที่  6  การไดรับควันบุหรี่มือสอง 
การสัมผัสควันบุหร่ีของเยาวชนจังหวดัตรัง 3 ใน 4 คิดวา เปนอันตราย และในชวง 7 วันที่ผาน

มา รอยละ 29.3 มีผูสูบบุหร่ีในบานทุกวัน ซ่ึงในเขตชนบทมีสัดสวนของผูสูบบุหร่ีในบานทุกวนั
มากกวาในเขตเมือง และเมือ่อยูนอกบานไดรับควันบหุร่ีทุกวัน รอยละ 30.4 ปรากฎวาเยาวชนในเขต
เมืองไดรับควนับุหร่ีเมื่ออยูนอกบานมากกวาเขตชนบท   ดังตารางที่ 15 
 

ตารางที่ 15   จํานวน และรอยละ ของการไดรับควันบหุร่ีมือสอง จําแนกตามเขตพืน้ที่ 
 

เมือง ชนบท 
         

จํานวนตัวอยาง 
 

การไดรับควนับุหร่ี 
       มือสอง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน           รอยละ 
การไดรับควนับุหร่ี  822 100 510 100 1,332 100 

- อันตราย 651 79.2 398 78.0 1049 78.8 
- ไมแนใจ/ไมตอบ 136 16.6 97 19.1 233 17.5 
- ไมอันตราย 27 3.3 15 2.9 42 3.2 

7 วันที่ผานมา มีผูสูบบุหร่ีในบาน      
- ไมมี 452 55.0 194 38.0 646 48.5 

    - 1 – 2 วัน 92 11.2 84 16.5 176 13.2 
    -  3 – 4 วัน 40 4.9 37 7.3 77 5.8 
    -  5 – 6 วัน 16 1.9 19 3.7 35 2.6 
    -  มีทุกวนั 215 26.2 175 34.3 390 29.3 
    -  ไมตอบ 7 0.9 1 0.2 8 0.6 
7 วันที่ผานมา มีผูสูบบุหร่ีอยูใกลในสถานที่อ่ืน     

- ไมมี 206 25.1 142 27.8 348 26.1 
- 1 – 2 วัน 240 29.2 147 28.8 387 29.1 
- 3 – 4 วัน 88 10.7 59 11.6 147 11.0 

    -  5 – 6 วัน 23 2.8 15 2.9 38 2.9 
    -  มีทุกวนั 258 31.4 147 28.8 405 30.4 
   - ไมตอบ 7 0.9 0 0 7 0.5 
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สวนที่ 7  การรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี ่
 

การรับรูเร่ืองของกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบหุร่ีสูงสุด 3 อันดบัแรก ไดแก 
โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (100 %), บนรถประจําทาง / รถสาธารณะ และสนามเด็กเลน     
รอยละ 87.5, 83.6 และ 78.8 ตามลําดับ   สวนสถานที่สาธารณะ 3 อันดับสุดทายที่ทราบวาเปน    
สถานที่สาธารณะปลอดบหุร่ีคือ ตลาดสด ตลาดนัด, โรงยิมเนเซยีม/สนามกีฬา และสถานบันเทิง      
(ผับ บาร) รอยละ 44.5, 59.0 และ 61.5   ตามลําดับ รายละเอียด ดังตารางที่ 16 
 

ตารางที่ 16    จํานวน และรอยละของเยาวชน 1,332 คน ที่รูถึงสถานที่ที่หามสูบบุหร่ี 
 

รูวาหามสูบบหุร่ี 
สถานที่ที่หามสูบบุหร่ี 

จํานวน รอยละ 

 โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 1165 87.5 
 รถประจําทาง / รถสาธารณะ 1113 83.6 
 สนามเด็กเลนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด 1050 78.8 
 ศาสนสถาน 1045 78.5 
 สวนสาธารณะ 982 73.7 
 รานอาหารที่ไมติดเครื่องปรับอากาศ 944 70.9 
 สถานีขนสง 943 70.8 
 สถานบันเทิง 819 61.5 
 โรงยิมเนเซียม / สนามกีฬา 786 59.0 
 บริเวณตาลดสด ตลาดนัด 593 44.5 
     

 
สวนที่  8   การสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับบุหรี่  
 

เกือบ 3 ใน 4 ของเยาวชนทีสํ่ารวจไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบ
บุหร่ีในระหวางปการศึกษาทีผ่านมา แตมีการอภิปรายเกีย่วกับการสูบบุหร่ีเพียง รอยละ 28.0 เทานัน้ 
เกินกวาครึ่งไดรับการสอนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสบูบุหร่ี (รอยละ 60.0) และเคยมีการอภิปราย
เกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งในบทเรียน (รอยละ 59.9) และเมื่อเปรียบเทียบใน
ระดับการศึกษาพบวามีสัดสวนใกลเคียงกนั ดังแสดงในตารางที่ 17 และตารางที่ 18 
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ตารางที่ 17    จํานวนและรอยละการสอนในโรงเรียนเกีย่วกับบหุร่ี   

   การสอนในโรงเรียน จํานวน รอยละ 

การสอนเกี่ยวกันอันตรายจากการสูบบุหร่ี 1325 100.0 

  ไดรับ 951 71.8 

 ไมไดรับ 177 13.4 

 ไมแนใจ 197 14.9 
มีการอภิปรายในหองเรยีนเกีย่วกับอันตรายของบุหร่ี 1322 100.0 

  มี 370 28.0 

 ไมมี 645 48.8 

 ไมแนใจ 307 23.2 
ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของบุหร่ี 1321 100.0 

  ไดรับ 792 60.0 

 ไมไดรับ 259 19.6 

 ไมแนใจ 270 20.4 
มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพลาสุดเมื่อใด 1319 100.0 

  ไมเคยมีการอภิปราย 528 40.0 

 ภาคการเรียนนี้ 147 11.1 

 ภาคการเรียนที่ 1 ปที่แลว 177 13.4 

 ภาคการเรียนที่ 2 ปที่แลว 154 11.7 
  มากกวา 1 ป ที่ผานมา 313 23.7 

 

ตารางที่ 18   รอยละของ การสอนในโรงเรียนเกีย่วกับบหุร่ี  
การศึกษา การสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับ  

บุหร่ี ม.ตน 
(n=558) 

ม.ปลาย 
(n=472) 

ปวช. 
(n=302) 

รวม 
(n=1,332) 

ไดรับการสอนในหองเรียน
เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี 

75.4 70.3 65.6 71.4 

มีการอภิปรายในหองเรียนเร่ือง
เกี่ยวกับ การสูบบุหร่ี 

27.6 22.9 35.8 27.8 

ไดรับการสอนเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการสูบบุหร่ี 

62.9 59.5 53.0 59.5 

มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบ
บุหร่ีและสุขภาพ ในบทเรียน 

62.6 59.1 54.1 59.4 
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สวนที่ 9 การรับรูสื่อโฆษณาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
ในชวง 30 วันที่ผานมา เกือบทั้งหมดของเยาวชนที่สํารวจ เคยพบเห็นขอความเกี่ยวกับการ

รณรงคหามการสูบบุหร่ีในสื่อประเภทตางๆ (รอยละ 97.7) และรอยละ 78.4 เคยพบเห็นเมื่อไปงาน
แขงขันกฬีา คอนเสิรต งานชุมชน หรืองานสังคม 

สวนการพบเหน็หรือการรับรูส่ือโฆษณาเกีย่วกับการสูบบหุร่ี เยาวชนเกอืบ 3 ใน 4 พบเห็น
นักแสดงสูบบหุร่ีเมื่อชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร และประมาณ 2 ใน 5 เคยพบเห็นชื่อยีห่อบุหร่ี
ในรายการแขงขันกีฬา หรือรายการอื่นๆ ทางโทรทัศน ซ่ึงใกลเคียงกับการพบเหน็โฆษณาบหุร่ีหรือ
สงเสริมการขายบุหร่ี ในหนงัสือพิมพหรือนิตยสาร และพบเห็นโฆษณาบุหร่ี เมื่อไปงานแขงขันกฬีา /
เทศกาล/ คอนเสิรต /งานชุมนุมตางๆ แตกวาครึ่งหนึ่งเคยพบเห็นการโฆษณาบุหร่ีบนแผนปาย มีเพียง
รอยละ 2.9  ที่มีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผา ที่มียี่หอบุหร่ีตดิอยู  และรอยละ 4.6 ของเยาวชนที่ศึกษา  เคย
ไดรับการแจกบุหร่ีฟรี หรือตวัอยางจากตวัแทนบริษัทบหุร่ี  

ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีที่ทําใหไมอยากสบูบุหร่ีมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ภาพสูบแลว
เปนมะเร็งชองปาก รอยละ 27.0 ภาพควนับุหร่ีนําชวีิตสูความตาย รอยละ 21.2 และภาพสูบแลวเปน
มะเร็งกลองเสยีง รอยละ 18.7 สวนภาพ 3 อันดับสุดทาย ที่ทําใหไมอยากสูบบุหร่ี คือ ควันบุหร่ีทําให
เสนเลือดในสมองแตก, สูบแลวถุงลมพองตาย และสูบแลวปากเหมน็กลิ่นบุหร่ี รอยละ 1.4, 2.3 และ 2.3 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 19  
ตารางที่  19     จํานวนและรอยละของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธเกี่ยวกบับุหร่ี   

                ส่ือโฆษณา จํานวน รอยละ 

พบเห็นขอความรณรงคจากสือ่ 30 วันที่ผานมา  1322 100.0 

  พบมาก 858 64.9 

 พบนอย 433 32.8 

 ไมพบเลย 31 2.3 
ภาพคําเตือนใดที่ทําใหไมอยากสูบบุหร่ี 1332 100.0 

  ภาพที่ 1 สูบแลวถุงลมโปงพองตาย 30 2.3 

 ภาพที่ 2 ควันบุหร่ีทําใหเสนเลือดในสมองแตก 18 1.4 

 ภาพที่ 3 ควันบุหร่ีนําชีวิตสูความตาย 283 21.2 

 ภาพที่ 4 สูบแลวปากเหมน็กลิ่นบุหร่ี 30 2.3 

 ภาพที่ 5 สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก 360 27.0 

 ภาพที่ 6 สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง 249 18.7 

 ภาพที่ 7 ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด 193 14.5 

 ภาพที่ 8 ควันบุหร่ีทํารายคนใกลชิด 107 8.0 

 ภาพที่ 9 ควันบุหร่ีทําใหหัวใจวายตาย 62 4.7 
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ตารางที่  19   (ตอ)  จํานวนและรอยละของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธเกี่ยวกับบุหร่ี 

                 ส่ือโฆษณา จํานวน รอยละ 

พบเห็นขอความรณรงคจากสือ่ เมื่อไปงานตาง ๆ 1325 100.0 

  ไมเคยไปงานดังกลาว 161 12.2 

 พบเห็นบอยมาก 321 24.2 

 พบเห็นบางครัง้ 718 54.2 

 ไมเคยพบเห็นเลย 125 9.4 
พบเห็นขอความรณรงคจากสือ่เมื่อชมโทรทัศน วีดีโอ ภาพยนตร พบนักแสดง
สูบบุหร่ี 1324 100.0 
  ไมเคยชมไปงานดังกลาว 64 4.8 
 พบเห็นบอยมาก 199 15.0 
 พบเห็นบางครัง้ 811 61.3 
 ไมเคยพบเห็นเลย 250 18.9 
มีส่ิงของเครื่องใชที่มียี่หอบหุร่ีติดอยู 1319 100.0 
  มี ระบุยี่หอได 38 2.9 
 ไมมี 1114 84.5 
 ไมทราบ / ไมแนใจ 167 12.7 
พบเห็นยี่หอบหุร่ีในรายการแขงขันกฬีา 1323 100.0 
  ไมเคยชมโทรทัศน 69 5.2 
 พบเห็นบอยมาก 113 8.5 
 พบเห็นบางครัง้ 413 31.2 
 ไมเคยพบเห็นเลย 728 55.0 
พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีบนแผนปายโฆษณา 1322 100.0 
  ไมเคยเห็นปายโฆษณา 100 7.6 
 พบเห็นบอยมาก 178 13.5 
 พบเห็นบางครัง้ 517 39.1 
 ไมเคยพบเห็นเลย 527 39.9 
พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีในหนังสือพิมพ 1324 100.0 
  ไมเคยเห็นสื่อดังกลาว 177 13.4 
 พบเห็นบอยมาก 102 7.7 
 พบเห็นบางครัง้ 341 25.8 
 ไมเคยพบเห็นเลย 704 53.2 
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ตารางที่  19  (ตอ)   จํานวนและรอยละของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธเกี่ยวกับบุหร่ี 
 

            ส่ือโฆษณา จํานวน รอยละ 

พบเห็นการโฆษณาบหุร่ีเมือ่ไปงานแขงกฬีา เทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต หรืองาน
ชุมนุม 1323 100.0 
  ไมเคยไปงานดังกลาว 164 12.4 
 พบเห็นบอยมาก 112 8.5 
 พบเห็นบางครัง้ 411 31.1 
 ไมเคยพบเห็นเลย 636 48.1 
เคยไดรับแจกบุหร่ีฟรี 1324 100.0 
  เคย 61 4.6 

 ไมเคย 1263 95.4 

 
สวนที่ 10  ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
 

 จากการศึกษาปจจัยตางๆที่มีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดตรัง ไดแก  
ปจจัย เพศ  ระดับการศึกษา สภาพพื้นที่ การสูบบุหร่ีของพอ การสูบบุหร่ีของแม การสูบบุหร่ีของเพื่อน 
ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี การพบเห็นขอความรณรงคในสื่อ การพบเห็นขอความหามสูบบุหร่ีในงาน
ตางๆ การพบเห็นนักแสดงสูบบุหร่ีตามสื่อ การพบเห็นโฆษณาบุหร่ีตามแผนปาย การพบเห็นการ
โฆษณาหรือสงเสริมการขายในสื่อ  การรับรูกฎหมาย และการสอนเกี่ยวกับบุหร่ี เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธ พบวา เพศ ระดับการศึกษา สภาพพื้นที่ การสูบบุหร่ีของพอ การสูบบุหร่ีของแม การสูบ
บุหร่ีของเพื่อน ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี การพบเห็นการโฆษณาหรือสงเสริมการขายในสื่อ และการสอน
เกี่ยวกับบุหร่ีในหองเรียน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน
ปจจัย การพบเห็นขอความรณรงคในสื่อ การพบเห็นขอความหามสูบบุหร่ีในงานตางๆ การพบเห็น
นักแสดงสูบบุหร่ีตามสื่อ การพบเห็นโฆษณาบุหร่ีตามแผนปาย และการรับรูกฎหมายของเยาวชน และ
การอภิปรายในหองเรียน พบวาปจจัยดังกลาว ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  ดังแสดงใน
ตารางที่  20 และตารางที่ 21 
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ตารางที่ 20    ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 

เคยสูบบุหร่ี p-value 
ปจจัย 

จํานวนตัวอยาง 
จํานวน รอยละ  

เพศ    < 0.001 
  ชาย 695 230 33.1  
  หญิง 637 23 3.6  
ระดับการศึกษา    < 0.001 
  ม.ตน 558 68 12.2  
  ม.ปลาย 472 82 17.4  
   ปวช. 302 103 34.1  
เขตพื้นที ่    0.033 
    เมือง 822 171 20.8  
    ชนบท 510 82 16.1  
การสูบบุหร่ีของพอ    0.009 
   สูบ 783 168 21.5  
   ไมสูบ 540 85 15.7  
การสูบบุหร่ีของแม    < 0.001 
    สูบ 19 10 52.6  
    ไมสูบ 1298 238 18.3  
การสูบบุหร่ีของเพื่อน    < 0.001 
    สูบ 307 180 58.6  
   ไมสูบ 1014 73 7.2  
ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี    0.001 
  ระดับต่ํา 646 100 15.5  
  ระดับปานกลาง 680 153 22.5  
  ระดับสูง 0 0 0  
พบเห็นขอความรณรงค
ในสื่อ 

   0.333 

   พบ 1291 244 18.9  

   ไมพบ 31 8 25.8  
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ตารางที่ 20    ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับ พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 

ปจจัย จํานวนตัวอยาง เคยสูบบุหร่ี p-value 

พบเห็นขอความหามสูบบุหร่ีในงานตางๆ                                                                          0.209 

   ไมพบ 286 62 21.7  

    พบ 1039 191 18.4  

พบเห็นนักแสดงสูบบุหร่ีตามสื่อตางๆ   0.266 
   ไมพบ 314 53 16.9  

    พบ 1010 199 19.7  

พบเห็นโฆษณาบุหร่ีตามแผนปาย   0.208 

   ไมพบ 627 111 17.7  

    พบ 695 142 20.4  

พบเห็นการโฆษณาหรือสงเสริมการขายบุหร่ีในสื่อ                                                         0.042 

   พบ 443 98 22.1  

   ไมพบ 881 154 17.5  

การรับรูกฎหมาย    0.236 

  ระดับต่ํา 69 18 26.1  

  ระดับปานกลาง 407 74 18.2  

  ระดับสูง 823 147 17.9  
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ตารางที่  21  ปจจัยการสอน กับ การสูบบุหร่ีในปจจุบัน 
 

   ปจจัย สูบบุหร่ีในปจจุบัน 

    

จํานวน
ตัวอยาง จํานวน รอยละ 

p-value 

การสอนเกี่ยวกันอันตรายจากการสูบบุหร่ี    0.015 
 ไดรับ 951 141 14.8  
 ไมไดรับ 177 39 22.0  
 ไมแนใจ 197 41 20.8  
มีการอภิปรายในหองเรยีนเรือ่งการสูบบุหร่ี    0.085 
 มี 370 75 20.3  
 ไมมี 645 97 15.0  
 ไมแนใจ 307 48 15.6  
ไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจาก
การสูบบุหร่ี    0.016 
 ไดรับ 792 113 14.3  
 ไมไดรับ 259 54 20.8  
 ไมแนใจ 270 53 19.6  
มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพลาสุดเมื่อใด   0.142 
 ไมเคยมีการอภิปราย 528 92 17.4  
 ภาคการเรียนนี้ 147 33 22.4  
 ภาคการเรียนที่ 1 ปที่แลว 177 31 17.5  
 ภาคการเรียนที่ 2 ปที่แลว 154 20 13.0  
  มากกวา 1 ป ที่ผานมา 313 44 14.1   

 
 



บทที่ 5 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดตรัง ในครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถ

อภิปรายผลไดดังนี้   
ผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี และปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหร่ีของเยาวชนใน

จังหวัดตรัง  
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนจังหวัดตรัง 
 

เยาวชนที่สํารวจ เคยสูบบุหร่ีมาแลวอยางนอย 1 คร้ัง ในชีวิต อายุที่เร่ิมทดลองสูบบุหร่ี  
คร้ังแรก อยูในชวง 10–19 ป เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง อายุเฉลี่ยที่เร่ิมสูบคือ 14 ป อายุต่ําสุดที่เร่ิม
สูบ 10 ป  มีจํานวนเกินครึ่งของกลุมตัวอยางที่มีการสูบบุหร่ีเปนบางวัน และมีเพียงหนึ่งในหาสวน
เทานั้นที่สูบทุกวัน สวนใหญแลวจะสูบนอยกวา 1 มวนตอวัน บุหร่ีที่ไดมา สวนใหญ ซ้ือจากรานขาย
ของชํา ขอจากคนอื่น และรานสะดวกซื้อ ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกัน (รอยละ 24.4, 24.0 และ21.3 
ตามลําดับ) ซ่ึงจะเห็นไดวากลุมวัยรุนนี้เปนวัยที่เชื่อมตอระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญ หรือเปนชวง
เปลี่ยนผานจากเด็กสูผูใหญ ซ่ึงมีเกณฑช้ีวัดสําคัญ 3 ประการ ไดแก การเติบโตทางสรีระรางกาย 
พัฒนาการดานจิตใจ อารมณและการปรับสถานะเชิงสังคม ตลอดจนบทบาทหนาที่พฤติกรรม วิธีการ
มองโลกและชีวิต ถาไมมีผูใหญคอยช้ีแนะใหคําปรึกษา แนะนําที่ถูกที่ควรแลวก็จะทําใหมีพฤติกรรม
การแสดงออกตามที่เขาเห็นวาดีและถูกตองตามวุฒิภาวะของตัวเองขณะนั้น   จากผลการศึกษาครั้งนี้ 
สอดคลองกับขอมูลจากการสํารวจการสูบบุหร่ีของเยาวชนโลก (GYTS) ในป พ.ศ. 2548 ที่พบวา
ประมาณ 3 ใน 10 เคยสูบบุหร่ี เพศชายสูบมากกวาเพศหญิง และเริ่มสูบบุหร่ีกอนอายุ 10 ป  และจาก
การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรมือถือ (Palm) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ป 
พ.ศ. 2549 ที่พบวาอายุเฉลี่ยที่เร่ิมสูบบุหร่ีคือ 13.9 ป   สอดคลองกับผลการวิจัยสถานการณการบริโภค
ยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534-2550   ที่พบวาแหลงซื้อบุหร่ี  สวนใหญซ้ือบุหร่ีจากรานคาหรือราน
ขายของชํา ซ่ึงตั้งอยูใกลบาน ที่พักอาศัย สถานศึกษา หรือที่ทํางานมากที่สุด รองลงมาคือรานสะดวกซื้อ 
และแหลงอื่นๆ (ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, 2550)  สําหรับแหลงที่ไดบุหร่ีมาสูบ 
จะเห็นไดวา ถาระดับอายุหรือระดับการศึกษาที่สูงขึ้น จะมีการซื้อเองจากรานคา แตถาอายุนอยๆ หรือ
ยังเรียนอยูในระดับต่ํา เพิ่งจะมีการทดลองสูบ จึงขอจากเพื่อนหรือจากคนอื่นกอน ยังไมกลาพอที่จะซื้อ
ดวยตัวเอง 
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สําหรับยี่หอบุหร่ีที่สูบ สวนใหญยี่หอใดก็ได และไมเคยจายเงินเพื่อซ้ือบุหร่ีเอง รอยละ 
49.3 สําหรับผูที่ซ้ือบุหร่ีโดยเฉล่ียจายเงินอยูที่ 8.7 บาทตอวัน และมีรายไดเฉลี่ย 2,550 บาทตอเดือน ผล
การศึกษาพบวาเมื่อกลุมตัวอยางซื้อบุหร่ี  ผูขายสวนใหญไมเคยปฏิเสธถึงแมวาอายุยังไมถึง 18 ป ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการประชาสัมพันธในขอกฎหมายยังไมมากพอ หรือขาดการควบคุมใหมีการปฏิบัติตาม
ขอกฎหมายอยางจริงจังจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหมีการละเมิดหรือกระทําผิดกฎหมาย  ประเภทของ
บุหร่ีที่สูบ นอกจากบุหร่ีซองแลว บุหร่ีทีใชสูบกันมากคือบุหร่ีมวนเอง สถานที่สูบสวนใหญจะเปนบาน
เพื่อน ซ่ึงจะคลายกับผลการศึกษาของ ศรัณญา เบญจกุล และคณะ ที่พบวา รอยละ 61.7 ของเยาวชนที่ได
บุหร่ีจากรานสะดวกซื้อ ระบุวารานคาไมเคยตรวจสอบอายุหรือขอดูบัตรประชาชนกอนจําหนายบุหร่ี ผล
การประเมินยังพบวาสถานที่ที่เยาวชนกลุมเสพใชเปนพื้นที่สูบบุหร่ีมากที่สุด ไดแกบริเวณงานเลี้ยง/
สถานที่อ่ืนๆ ที่อยูกับเพื่อน รอยละ 34.1 รองลงมาคือ โรงเรียน รอยละ 33.3 และบานรอยละ 27.4 
ตามลําดับ และผลการวิจัยสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534-2550การขอดูบัตร
ประจําตัวประชาชน พบวากลุมที่อายุนอยกวา/เทากับ 25 ป และกลุมที่มีอายุนอยกวา 18 ป เกือบรอยละ 
100 ไมเคยถูกผูขายขอดูบัตรประจําตัวประชาชน และประเภทของบุหร่ีที่สูบโดยรวม พบวาผูสูบบุหร่ี
ปจจุบันนิยมสูบบุหร่ีมวนเองมากกวาบุหร่ีซอง ขณะที่พบการสูบบุหร่ีประเภทอื่นๆ คอนขางนอย 
คาใชจายในการสูบบุหร่ี พบวาผูสูบบุหร่ีปจจุบันจายเงินเพื่อซ้ือบุหร่ีสูบ ในแตละวันเทากับ 124.75 ลาน
บาท ในป พ.ศ. 2544 และ 130.56 ลานบาท ในป พ.ศ. 2550 โดยคิดเปนคาใชจายเฉลี่ยตอคนเทากับ 10.42 
บาท และเพิ่มขึ้นเปน 12.04 บาท ตอวัน ซ่ึงใกลเคียงกับการศึกษาครั้งนี้ 

                     สวนผลการศึกษาแนวโนมการสูบบุหร่ีในอนาคต กลุมตัวอยางสวนใหญจะไมสูบอยาง
แนนอน และบางสวนยังไมแนใจ ทั้งนี้อาจจะเนื่องจาก พฒันาการของวัยรุนเปนวยัที่มีความอยากรู   
อยากเห็น อยากลอง อีกทั้งยังเปนวัยที่ตองการการยอมรับจากกลุมเพือ่น โดยเขาจะเลือกคบคนที่มีสวน
คลายคลึงกัน หรือเขากันได และจะเกิดการเรียนรูและถายทอดแบบอยางจากกลุมเพื่อนนี้เอง ทั้งแนวคดิ 
คานิยม ระบบ จริยธรรม การแสดงออกและการแกปญหาในชวีิต จากเหตุผลดังกลาวขางตน จงึอาจทํา
ใหตวัวยัรุนเกดิความไมแนใจในความคิดการตัดสินใจของตนเองในอนาคตได   

พบวาบุคคลใกลชิด เชน พอ เพื่อน มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเกินกวาครึ่งหนึ่ง  ครอบครัว
สวนใหญประมาณ 4 ใน 5 ของกลุมตัวอยางมีการพูดคุยถึงอันตรายของบุหร่ี แตถามีเพื่อนชวนใหสูบ    
ก็ยังไมแนใจวาจะปฏิเสธหรือไม โดยเฉพาะในกลุมที่สูบบุหร่ี นั่นหมายความวา ถึงจะรูวาบุหร่ีมี
อันตรายตอสุขภาพอยางไร ก็ไมมีผลตอการตัดสินใจวาจะสูบหรือไม ยังมีอีกหลายปจจัยที่มีผลตอการ
สูบบุหร่ี เชน การสูบบุหร่ีของวัยรุนสัมพันธอยางใกลชิดกับการสูบบุหร่ีของผูใหญ การสูบบุหร่ีของ
วัยรุนจะลดลงไดก็ตอเมื่อผูใหญที่สูบบุหร่ีมีจํานวนลดลง พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของพอแม และเจตคติ
ตอการสูบบุหร่ีของพอแมมีอิทธิพลสําคัญที่สุด ที่จะกําหนดวาเด็กจะสูบบุหร่ีหรือไม เด็กจะมีโอกาสติด
บุหร่ีนอยลงถาพอแมไมสูบบุหร่ี และแสดงความไมเห็นดวยกับการสูบบุหร่ีอยางแข็งขัน อีกทั้ง
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พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเพื่อนก็มีอิทธิพลสูงเชนกัน การปฏิเสธพฤติกรรมของกลุมเปนเรื่องยาก 
จําเปนที่จะตองสรางเสริมทักษะการปฏิเสธใหแกวัยรุน การไมสูบบุหร่ีของครูและการเขมงวดการหาม
สูบบุหร่ีภายในบริเวณโรงเรียน         มีสวนในการลดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของวัยรุนในโรงเรียนและ
สงผลใหเด็กไมสูบบุหร่ีในระยะยาวได  

ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นวาผูชายที่สูบบุหร่ีมีมากกวาผูชาย
ที่ไมสูบ และเห็นวาการสูบบุหร่ี ไมไดทําใหรูสึกผอนคลายมากขึ้น ทําใหน้ําหนักตัวลดลง และเห็นดวย
อยางยิ่งวาการสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ผูที่สูบบุหร่ีเปนคนโง ถามีเพื่อนสูบก็จะเลิกคบเปนบาง
คน และเห็นวาถาเลิกสูบบุหร่ีภายใน 1-2 ปนี้จะทําใหชีวิตยืนยาวได  การสูบบุหร่ีเกิดจากคนรอบขาง
และเพื่อนซึ่งถือวาเปนบุคคลสําคัญในการทดลองสูบบุหร่ี ทําใหไดรับการยอมรับจากเพื่อนและคนรอบ
ขาง วัยรุนรับรูและมีความเชื่อวาการสูบบุหร่ีทําใหเปนผูใหญ เปนอิสระจากครอบครัว เปนตัวของ
ตัวเอง ทําใหรูสึกมั่นใจ เปนการแสดงบทบาททางเพศ เขากับเพื่อนฝูงได เปนการแสดงภาพลักษณที่ดี
ทางสังคม ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นอีกแงมุมหนึ่งวาวัยรุน  ยังขาดทักษะในการปฏิเสธการชักชวนของ
เพื่อนและสื่อประชาสัมพันธตางๆ หรือบางคนชอบทาทาย ชอบเสี่ยงและตอตานผูใหญ เยาวชน สวน
ใหญ มีทัศนคติทางดานลบตอการสูบบุหร่ี  

 ทัศนคติตอการเลิกสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง พบวาครึ่งหนึ่งของกลุมที่สูบบุหร่ีปจจุบัน 
คิดวาจะเลิกสูบบุหร่ี เคยมีความพยายามเลิกสูบบุหร่ี และมีความเห็นวาสามารเลิกสูบบุหร่ีไดถาตองการ
จะเลิกเคยได รับการชวยเหลือและคําแนะนําในการเลิกบุหร่ีทั้ งจากบุคคลในครอบครัวและ
บุคคลภายนอก  โดยเหตุผลหลักของการเลิกคือเร่ืองของสุขภาพ  สะทอนใหเห็นวากลุมตัวอยางประเมิน
อํานาจการเสพติดของนิโคตินในบุหร่ีต่ํา ซ่ึงความจริงแลวมีนอยกวา 2 ใน 5 ที่สามารถเลิกไดสําเร็จ 
อาการติดนิโคตินเกิดขึ้นไดเร็วในเยาวชนที่เพิ่งสูบไดไมนานซึ่งสวนใหญไมคิดวา ตัวเองจะติดบุหร่ี 
ผลการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา เยาวชนที่สูบบุหร่ีจํานวนมาก   กลาววาพยายามจะเลิกบุหร่ี
มากกวา 1 คร้ัง แตไมสําเร็จ เยาวชนที่สูบบุหร่ีเปนประจํารอยละ 83 พยายามที่จะเลิกสูบแตไมสําเร็จ   
(มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี) สอดคลองกับการวิจัยของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุม
ยาสูบ พบวาประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่สูบบุหร่ีที่เคยและพยายามเลิกบุหร่ี รอยละ 16.3 คิดเปนจํานวน 
1.8 ลานคน กลุมนี้สวนใหญเคยพยายามเลิกบุหร่ีมาแลว 1 คร้ัง รอยละ 38.1 รองลงมาคือ เคยพยายามเลิก
บุหร่ีมาแลว 3 คร้ัง ขึ้นไป และ 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 36.4 และ 25.5 ตามลําดับ 

การไดรับควนับุหร่ีมือสอง พบวากลุมตวัอยางสวนใหญ ไมไดรับควนับุหร่ีในบาน รอยละ 
48.5  รองลงมาไดรับทุกวนั รอยละ 29.3 และไดรับควนับุหร่ีมือสองจากนอกบานทกุวัน  ซ่ึงรับรูวาการ
ไดรับควันบหุร่ีดังกลาวเปนอันตรายตอสุขภาพ สอดคลองกับงานวจิัยของศรัณญา เบญจกุล และคณะ ที่
พบวาแมผูสูบบุหร่ีปจจุบันมพีฤติกรรมการสูบบุหร่ีในบานลดลง แตสมาชิกในครอบครัวยังมีโอกาส
สัมผัสควันบุหร่ีมือสอง  ซ่ึงเปนที่ทราบกนัดีวาควันบหุร่ีที่เกิดจากการเผาไหม มีสารประกอบทางเคมี
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มากกวา 4,000 ชนิด ในจํานวนนี้เปนสารพิษและสารกอมะเร็งไมต่าํกวา 42 ชนิด และมีสารที่กอใหเกดิ
การระคายเคือง สารปรุงแตงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ที่พบวามีการนํามาใสในบหุร่ี จํานวนมากกวา 
2,000 ชนิด  บุหร่ีแตละตราจะผสมสารปรุงแตงประมาณไมเกิน 100 ชนิด ซ่ึงในจํานวนนีพ้บวามีสาร
บางชนิดที่เปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพ เชน แอมโมเนีย โกโก กานพลู Diethylglycol (DEG)      
Freon-ll  เปนตน 

การรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะ พบวากลุมตัวอยางรับรูเกี่ยวกับ
โรงเรียน เปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด มากที่สุด รองลงมาเปนบนรถประจําทาง/รถสาธารณะ สนามเด็ก
เลน ศาสนสถาน ตามลําดับ และรับรูสถานที่กฎหมายหามสูบบุหร่ี นอยที่สุด คือบริเวณตลาดสด/ตลาด
นัด โรงยิมเนเซี่ยม/สนามกีฬา และสถานบันเทิง ผับ บาร ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวาสถานที่สาธารณะ
เหลานี้ ไดมีการประกาศเพิ่มเติมลาสุด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2550) เร่ือง
กําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี และกําหนด
สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาว เปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี 
รวมทั้ ง กํ าหนดสภาพลั กษณะและมาตรฐานของ เขตสูบบุห ร่ีห รือ เขตปลอดบุห ร่ีห รือ                         
ตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 (พรบ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบ
บุหร่ี, 2551)  ประกอบกับการเผยแพรประชาสัมพันธยังไมทั่วถึงเทาที่ควร   จึงทําใหเยาวชนสวนใหญ  
ยังไมรับทราบ เชนเดียวกับองคการอนามัยโลกที่กลาวไววาการหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะเปน
มาตรการที่ดีเยี่ยมของสาธารณสุขที่จะปกปองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี (การเกิดโรคไมติดตอใน
เยาวชน) และเพื่อเปนการคุมครองสุขภาพของเยาวชน เชน ในโรงเรียน หรือสถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาระดับต่ํากวาอุดมศึกษา รถรับสงทุกประเภท ตูโทรศัพทหรือบริเวณที่ใหบริการ
โทรศัพทสาธารณะ สุขา อาคารโรงมหรสพ หองสมุด หอศิลป หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานที่
แสดงสินคาหรือนิทรรศการ รานตัดผม สถานที่บริการคอมพิวเตอร อินเตอรเนต ตูเกมส หรือตู            
คาราโอเกะ หอพัก สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน ซ่ึงสถานที่สาธารณะที่เกี่ยวของ        
กับเยาวชนเปนจํานวนมากถูกควบคุมใหเปนสถานที่ปลอดบุหร่ีทั้งหมดโดยไมมีขอยกเวน ซ่ึงการจํากัด
พื้นที่การสูบนี้ มุงผลลัพธตอเยาวชนผูสูบ และการคุมครองสุขภาพของเยาวชนผูไมสูบบุหร่ีอีกดวย 

กลุมตัวอยางที่ศึกษา เกือบ 3 ใน 4 เคยไดรับการสอนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหร่ี 
ระหวางปการศึกษาที่แลว แตมีการอภิปรายในหองเรียนนอย จากการสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนของ
โลก ในโครงการเฝาระวังขององคการอนามัยโลก (Global Youth Tobacco Survey - GYTS) พบวา
ประมาณ 6 ใน 10 อยากใหมีการสอนเกี่ยวกับอันตรายจากบุหร่ีในโรงเรียน 

สวนภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีที่ทําใหรูสึกกลัว ไมอยากสูบ ในจํานวน 9 ภาพ ปรากฏวา
ภาพ 3 ลําดับแรกที่กลัวมาก คือภาพสูบแลวเปนมะเร็งชองปาก ภาพควันบุหร่ีนําชีวิตสูความตาย และ
ภาพสูบแลวเปนมะเร็งกลองเสียง ตามลําดับ  ในประเทศไทยมีฉลากคําเตือนบนซองบุหร่ีตั้งแต พ.ศ. 
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2517 และมีการพัฒนาคําเตือนมาตลอดจนถึงป พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศ
กระทรวงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2547 เพื่อใหซองบุหร่ีตองมีฉลากคําเตือนใหมเปนรูปภาพ 4 สี ประกอบ
ขอความคําเตือน 6 แบบคละกัน  และลาสุดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 กระทรวงสาธารณสุขได
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (ราชกิจจานุเบกษา, 2549 : 4-8) ใหมีการเพิ่มภาพและ     
คําเตือนจาก 6 ภาพ เปน 9 ภาพ โดยปรับเปลี่ยนภาพคําเตือนที่มีประสิทธิภาพต่ําตอพฤติกรมการสูบ
บุหร่ีออกไป ในในบรรดาภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีเหลานี้ มีบางภาพที่มุงใหเกิดความกลัวและสราง
ความรูสึกตอเยาวชนทําใหไมอยากริเร่ิมสูบหรือสูบอีกตอไป (การเกิดโรคไมติดตอในเยาวชน) 

 เกือบทั้งหมด ของกลุมตัวอยาง (รอยละ 97.7)   เคยพบเห็นสื่อเกี่ยวกับการรณรงคหามสูบ
บุหร่ี ซ่ึงเปนไปไดวาการประชาสัมพันธโดยใชส่ือตางๆ  เชน โทรทัศน ปายรณรงค ตางๆ  สงผลใหมีผู
พบเห็นอยางกวางขวางและ ทั่วถึง ทุกกลุม ทุกวัย การรับรูการโฆษณาเกี่ยวกับบุหร่ีจากสื่อ 3 ใน 4 ของ
กลุมตัวอยางที่ศึกษา เคยพบเห็นนักแสดงสูบบุหร่ีในการชมโทรทัศน วีดีโอ และภาพยนตร แตมีสวน
นอยพบเห็นการโฆษณาหรือสงเสริมการขายตามหนังสือพิมพ นิตยสาร งานแขงขันกีฬา งานเทศกาล 
และงานสังคมตางๆ และเคยไดรับแจกบุหร่ีฟรี และมีส่ิงของเครื่องใชที่มียี่หอบุหร่ีติดอยู ทั้งนี้อาจจะ
เปนเพราะบริษัทบุหร่ีรับทราบขอกฎหมายหามโฆษณาและสงเสริมการขาย แตดานการโฆษณาผานสื่อ
ยังมีการฝาฝนในบางสื่อ   มีงานวิจัยทางวิชาการมากมายยืนยันวาการโฆษณาทําใหการบริโภคยาสูบ
ของเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงไดออก พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 
มาตรา 8 ที่หามการโฆษณาบุหร่ีในทุกรูปแบบ ตั้งแตป 2535 และในเดือนกันยายน 2548 กระทรวง
สาธารณสุข ไดมีนโยบาย      หามไมใหรานจําหนายบุหร่ีประมาณ 500,000 รานทั่วประเทศ ตั้งแสดง
บุหร่ี ณ จุดขาย เปนผลใหลดโอกาสที่เยาวชนจะไดเห็นการโฆษณาบุหร่ีทางออมของบริษัทบุหร่ีลดลง 
อยางไรก็ตามการหามโฆษณาทุกรูปแบบที่ทําใหอุตสาหกรรมยาสูบปรับโฉมหนาของการโฆษณามาอยู
ในรูปของการมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  แทน 
ซ่ึงตองมีการเฝาระวังอยางรูเทาทัน 
 ความสัมพันธของปจจัยตางๆที่มีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน พบวา เพศ 
ระดับการศึกษา สภาพพื้นที่ การสูบบุหร่ีของพอ การสูบบุหร่ีของแม การสูบบุหร่ีของเพื่อน ทัศนคติตอ
การสูบบุหร่ี  การพบเห็นการโฆษณาหรือสงเสริมการขายในสื่อ  และการสอนในโรงเรียน  มี
ความสัมพันธกับการสูบบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการพบเห็นขอความรณรงค
ในสื่อ การพบเห็นขอความหามสูบบุหร่ีในงานตางๆ การพบเห็นนักแสดงสูบบุหร่ีตามสื่อ การพบเห็น
โฆษณาบุหร่ีตามแผนปาย และการรับรูกฎหมายของเยาวชนพบวาไมมีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ี 
อาจเปนไปไดวามีการรับรูกฎหมายหามสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ แตไมมีการบังคับใช และถึงแมวาจะ
ไดรับความรูเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบจากบุหร่ี แตก็ยังไมเห็นผลในระยะสั้น จึงทําใหเยาวชนที่มี
พฤติกรรมชอบเสี่ยง ทาทาย และปจจัยอ่ืนๆ ชักนําสูการสูบบุหร่ีได 



บทที่ 6 
สรุป และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเชิงพรรณนา ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรม และปจจัยที่เกี่ยวของ

กับการสูบบุหร่ีของเยาวชนในจังหวัดตรัง กลุมตัวอยางคือ นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมตน 
มัธยมปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้น (Stratified multistage sampling) ไดจํานวน 1,332 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถาม 
ที่พัฒนามาจากแบบสอบถามการสํารวจการสูบบุหร่ีในเยาวชนของโลก ในโครงการเฝาระวังของ
องคการอนามัยโลก (Global Youth Tobacco Survey - GYTS) และแบบสอบถามโครงการสํารวจความ
คิดเห็นของวัยรุนตอภาพคําเตือนบนซองบุหร่ี และพฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยศูนยวิจัยเอแบค
นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2550  เก็บรวบรวมขอมูลโดย
การแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบเอง ในชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2551 วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติวิเคราะห ไดแก            
Chi - Square  test สรุปไดดังนี้ 
 

  สรุปผลการวิจัย 
 

จากการสํารวจเยาวชนในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 41.9) มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (รอยละ 35.4)  และ ปวช. (รอยละ 22.7)   พบวามีสัดสวนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน 
รอยละ 69.5 มีอายุอยูระหวาง 14-17 ป โดยมีอายุเฉลี่ย 15.5 ป อายุนอยที่สุด 12 ป อายุมากที่สุด 20 ป 
เยาวชนกลุมนี้พักอาศัยบานเดียวกับผูที่สูบบุหร่ี รอยละ 50.2 ซ่ึงผูที่สูบบุหร่ีในบานสวนใหญเปนพอ 
รอยละ 41.5  

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวา กลุมตัวอยางสูบบุหร่ี รอยละ 19.0  อายุที่
เริ่มทดลองสูบบุหร่ีคร้ังแรก อยูในชวง 10 – 19 ป อายุเฉลี่ยที่เร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรก คือ 14 ป สวนอายุที่
พบนอยที่สุดในการเริ่มสูบบุหร่ี คืออายุ  10  ป  ระดับ ปวช. สูบมากที่สุด รอยละ 7.7 โดยมีการสูบบุหรี่
เปนบางวัน เปนสวนใหญ   และสูบทุกวัน รอยละ 26.2  และสูบนอยกวา 1 มวนตอวัน  รอยละ 33.9  ซ่ึง
สวนใหญได บุหร่ีมาสูบโดยการซื้อจากรานขายของชํา รองลงมาขอจากผูอ่ืน และรานสะดวกซื้อ 
ตามลําดับ ซ่ึงจะเปนบุหร่ียี่หอใดก็ได โดยมีคาเฉลี่ยการจายเงินเพื่อซ้ือบุหร่ี 261.3 บาทตอเดือน หรือ 
8.7 บาทตอวัน ขณะที่มีรายได เฉลี่ย  2,550.9 บาทตอเดือน ซ่ึงสวนใหญแลวผูขายจะขายบุหร่ีใหโดยไม
สนใจวาอายุไมถึงเกณฑกําหนด (รอยละ 6.2)  นอกจากบุหร่ีแลวยาสูบรูปแบบอื่นที่เยาวชนใชคือ    
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บุหร่ีมวนเองถึง รอยละ 7.4  และจะสูบที่บานเพื่อน รอยละ 6.3 และสูบที่บาน   และโรงเรียน  ตามลาํดบั 
โดยมีแนวโนมวาอีก 1 ป หรือ 5 ป ขางหนา จะไมสูบบุหร่ี  

สวนบุคคลใกลชิดที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ี ของเยาวชน พบวารอยละ 43.9 มีพอสูบบุหร่ี 
สวนแมและเพื่อนสนิท สวนใหญจะไมสูบ แตในกลุมที่เคยสูบและสูบปจจุบัน เกินกวาครึ่งจะมีเพื่อน
สนิทสูบบุหร่ี และในครอบครัวมีการพูดคุยถึงอันตรายของการสูบบุหร่ี รอยละ 79.5 

ทัศนคติของเยาวชนตอการสบูบุหร่ี คิดวา เด็กผูชายสวนใหญแลวสูบบุหร่ี รอยละ 59.2 
สวนเดก็ผูหญิงจะไมสูบ รอยละ 89.3 และมีทัศนคติเชิงลบตอการสูบบุหร่ี เชน การสูบบุหร่ีไมไดทําให
ดูนาสนใจ  ไมไดทําใหรูสึกผอนคลาย แตทําใหน้ําหนกัตัวลดลง เปนอันตรายตอสุขภาพ แตไมแนใจวา
จะเลิกคบเพื่อนที่สูบบุหร่ี หรือจะมีอายยุืน ถาเลิกสูบบุหร่ี และมองวาทั้งชายและหญิงที่สูบบุหร่ีเปนคน
โง (รอยละ 42.7 และ 56.6 ตามลําดับ) โดยมีระดับทัศนคติตอการสูบบุหร่ี สวนใหญอยูในระดบัปาน
กลาง และระดับต่ํา ในกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีปจจุบัน จํานวน 221 คน พบวา เกินครึ่งหนึ่งคิดวาจะเลิก
สูบบุหร่ี (รอยละ 56.0)   และเคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี โดยคิดวาจะสามารถเลิกได ถาตองการเลิก ซ่ึงเคย
ไดรับความชวยเหลือ หรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบหุร่ีมาแลว สวนเหตุผลหลักที่ทําใหตัดสินใจเลิก
บุหร่ี คือปญหาสุขภาพ รอยละ 43.8    
  การสัมผัสควันบุหร่ีหรือการไดรับควันบุหร่ีมือสองของเยาวชน พบวา 1 ใน 4 สัมผัส
บุหร่ีในบานทุกวัน ซ่ึงในเขตชนบทมีสัดสวนการไดรับควันบุหร่ีในบานทุกวันมากกวาในเขตเมือง 
และเมื่ออยูนอกบานไดรับควันบุหร่ีทุกวัน รอยละ 30.4 ปรากฎวาเยาวชนในเขตเมืองไดรับควันบุหร่ี
เมื่ออยูนอกบานมากกวาเขตชนบท และ 3 ใน 4 ของเยาวชนคิดวาการไดรับควันบุหร่ี เปนอันตรายตอ
สุขภาพ  
 การรับรูเร่ืองของกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ีสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด (100 %)   (รอยละ 87.5), บนรถประจําทาง / รถสาธารณะ (รอยละ 
83.6) และสนามเด็กเลน (รอยละ78.8)   สวนสถานที่สาธารณะ 3 อันดับสุดทายที่ทราบวาเปนสถานที่
สาธารณะปลอดบุหร่ีคือ ตลาดสด ตลาดนัด (รอยละ 44.5), โรงยิมเนเซียม/สนามกีฬา (รอยละ 59.0)  
และสถานบันเทิง (ผับ บาร) (รอยละ 61.5)   ตามลําดับ  
 เกือบ 3 ใน 4 ของเยาวชนที่สํารวจไดรับการสอนในหองเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการ
สูบบุหร่ีในระหวางปการศึกษาที่ผานมา แตมีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีเพียง 1 ใน 4 เกินกวาครึ่ง
ไดรับการสอนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหร่ี (รอยละ 60.0) และมีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบ
บุหร่ีและสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งในบทเรียน (รอยละ 59.9) และเมื่อเปรียบเทียบในระดับการศึกษา
พบวามีสัดสวนใกลเคียงกัน 
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เกือบทั้งหมดของเยาวชนทีสํ่ารวจ เคยพบเห็นขอความเกี่ยวกับการรณรงคหามการสูบบุหร่ี
ในสื่อประเภทตางๆ (รอยละ 97.7) และรอยละ 78.4 เคยพบเห็นเมื่อไปงานแขงขันกฬีา คอนเสิรต งาน
ชุมชน หรืองานสังคม 

สวนการพบเหน็หรือการรับรูส่ือโฆษณาเกีย่วกับการสูบบหุร่ี เยาวชน 3 ใน 4 พบเห็น
นักแสดงสูบบหุร่ีเมื่อชมโทรทัศน วีดีโอ หรือภาพยนตร และประมาณ 2 ใน 5 เคยพบเห็นชื่อยีห่อบุหร่ี
ในรายการแขงขันกฬีา หรือรายการอื่นๆ ทางโทรทัศน ซ่ึงใกลเคียงกับการพบเหน็โฆษณาบหุร่ีหรือ
สงเสริมการขายบุหร่ี ในหนงัสือพิมพหรือนิตยสาร และพบเห็นโฆษณาบุหร่ี เมื่อไปงานแขงขันกฬีา /
เทศกาล/ คอนเสิรต /งานชุมนุมตางๆ แตกวาครึ่งหนึ่งเคยพบเหน็การโฆษณาบุหร่ีบนแผนปาย รอยละ 
2.9  มีส่ิงของเครื่องใช เสื้อผา ที่มียี่หอบุหร่ีติดอยู  และรอยละ 4.6 ของเยาวชนที่ศกึษา  เคยไดรับการ
แจกบหุร่ีฟรี  

ภาพคําเตือนบนซองบุหร่ีที่ทําใหไมอยากสบูบุหร่ีมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ภาพสบูแลว
เปนมะเร็งชองปาก รอยละ 27.0 ภาพควนับุหร่ีนําชวีิตสูความตาย รอยละ 21.2 และภาพสูบแลวเปน
มะเร็งกลองเสยีง รอยละ 18.7 สวนภาพ 3 อันดับสุดทาย ที่ทําใหไมอยากสูบบุหร่ี คือ ควันบุหร่ีทําให
เสนเลอืดในสมองแตก, สูบแลวถุงลมพองตาย และสูบแลวปากเหมน็กลิ่นบุหร่ี รอยละ 1.4, 2.3 และ 2.3 
ตามลําดับ  
  ความสัมพันธของปจจัยตางๆที่มีความสัมพันธกับการสูบบุหร่ีของเยาวชน พบวา เพศ 
ระดับการศึกษา สภาพพื้นที่ การสูบบุหร่ีของพอ การสูบบุหร่ีของแม การสูบบุหร่ีของเพื่อน ทัศนคติตอ
การสูบบุหร่ี การพบเห็นการโฆษณาหรือสงเสริมการขายในสื่อ และการสอนในโรงเรียน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

 จากการวิจัย พบวา รานคามีปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไมจําหนายบุหร่ีใหแกบุคคลที่มี
อายุต่ํากวา 18 ป  ในระดับต่ํา โดยเฉพาะรานขายของชํา ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใช
กฎหมาย ควรจะมีการตรวจสอบ และเขมงวดกับรานจําหนายบุหร่ีใหมากขึ้น รวมกับการ
ประชาสัมพันธกฎหมายใหรานคาทราบโดยทั่วถึง และควรสรางจิตสํานึกใหผูประกอบการมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังกลาว 
 การไดรับควันบุหร่ีมือสองทั้งในและนอกบาน เยาวชนสวนใหญจะสัมผัสควันบุหร่ีที่
หลีกเลี่ยงไดยาก ถึงแมวาภายในบานจะไมมีผูสูบบุหร่ี แตเมื่อออกนอกบาน จะสัมผัสควันบุหร่ีไดตาม
สถานที่ทั่วไป แมแตบริเวณสถานที่สาธารณะ ถึงแมวาจะรับรูวามีกฎหมายหามสูบบุหร่ีในสถานที่
สาธารณะก็ตาม ยังมีการฝาฝน อาจจะเปนเพราะวา ไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางชัดเจน ไมเห็น
ตัวอยางในการจับกุม ดําเนินคดี ควรจะมีการติดปายสถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ีใหเห็นอยางชัดเจน 
และมีศูนยรับแจงเรื่องรองเรียน ที่เปนรูปธรรม เจาหนาที่ตองเขมงวดในการใชกฎหมาย และสถานที่
สาธารณะแตละแหง ควรมีการประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกัน  
 ควรจะมีการบรรจุเร่ืองเกี่ยวกับบุหร่ี ทุกแงมุม รวมถึงกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ ในวิชา
เรียนเปนหลักสูตรการเรียนการสอน ในทุกระดับชั้นโดยมีเนื้อหาที่เพิ่มหรือเขมขนขึ้นในแตละป
การศึกษา และมีกิจกรรมในการเรียนการสอน เปนการเพิ่มทกัษะใหกับผูเรียน 
 เด็กผูชายสวนใหญ จะสูบบุหร่ีตามเพื่อน หรือเพื่อนชักชวน จะเห็นวาอิทธิพลของ
เพื่อนมีผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกของเยาวชน โดยเฉพาะในชวงมัธยมศึกษาตอนตน ที่เปนวัยแหง
การริเร่ิมทดลองอยากรูอยากเห็น จึงควรที่จะมีการดูแลอยางใกลชิด ทั้งในครอบครัวและโรงเรียน โดย
การสอนทักษะหรือเทคนิคในการปฏิเสธเพื่อเอาตัวรอดจากสารเสพตดิ โดยเฉพาะบหุร่ี เพราะสวนใหญ
จะคิดวาสูบแลวไมถึงกับติด หรือติดแลวกส็ามารถเลิกสูบไดงายๆ ซ่ึงเปนการเขาใจผดิ 
 เยาวชนสวนใหญคิดวาเด็กผูชายตองสูบบุหร่ี หรือการสูบบุหร่ีของผูชายเปนเรื่องปกติ 
จึงควรจะมีประเด็นในการรณรงคใหเห็นวาการสูบบุหร่ีไมใชเร่ืองปกตใินสังคม   
 ควรมีการเก็บขอมูลเชิงลึกของกลุมเปาหมายที่มีการสูบบุหร่ี และปจจยัที่สําคัญในการ
ทําใหสูบบุหร่ี  
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 การวิจยัเชิงปฏบิัติการเพื่อบําบัดการติดยาเสพติดของกลุมเยาวชน 
  การวิจยัเกีย่วกบัการปฏิบัติตามกฎหมายของรานคาที่จําหนายบุหร่ี 
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แบบสอบถามการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน  
 

โครงการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน จังหวัดตรัง” นี้เปนความรวมมือระหวาง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทําการสํารวจพรอมกันใน 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต 
ระนอง แมฮองสอน ชัยภูมิ ตรัง และเพชรบูรณ  ท้ังนี้เพื่อประโยชนตอการเฝาระวังและการดําเนินการ
เพ่ือการควบคุมยาสูบท้ังในระดับจังหวัด และในระดับประเทศตอไป 

การสํารวจนี้ ใหความสําคัญยิ่งตอประเด็นจริยธรรม คณะผูวิจัยจังหวัดตรัง ยืนยันวาขอมูล
เหลานี้จะถูกนําเสนอเปนภาพรวมที่ไมสงผลกระทบใดๆ ตอผูตอบเปนรายบุคคลและสถาบันการศึกษา 
ในระหวางการเก็บขอมูล นักเรียนจะมีสิทธิปฏิเสธการเขารวมใหขอมูล หรือยุติการตอบแบบสอบถาม
ได โดยไมสงผลกระทบใดๆ 

แบบสอบถามนี้ มี 9 หนา ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 57 ขอ แบงเปน 9 สวน ดังนี ้
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล      4  ขอ 

สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับสูบบุหรี่      15  ขอ 

สวนท่ี 3 บุคคลใกลชิดสูบบุหรี่     3  ขอ 
สวนท่ี 4 ทัศนคติตอการสูบบุหรี่      11  ขอ 

สวนท่ี 5 ทัศนคติตอการเลกิสูบบุหรี่     7  ขอ 

สวนท่ี 6 การไดรับควันบุหรีจ่ากผูสูบบุหรีข่างเคียง    3  ขอ 

สวนท่ี 7 การรับรูกฎหมายสถานที่ปลอดบุหรี ่   10  ขอ 

สวนท่ี 8 การสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับบุหรี ่     4  ขอ 
สวนท่ี 9 การรบัรูสื่อโฆษณาเกี่ยวกับบุหรี ่     9          ขอ 

โดยแตละขอคําถามใหนักเรียนทําเครื่องหมาย √ ลงใน  หรือเตมิขอความใหสมบูรณใน
ชองวางท่ีตรงกับความจริงหรือความคดิเห็น 

ขอใหนักเรียนตรวจทานวาไดมีการตอบคําถามครบถวนสมบูรณกอนนําสงผูวิจัย  หากมีขอ
สงสัยประการใด สามารถติดตอไดที่ นางณินทญาดา  รองเดช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  อําเภอ
เมือง จังหวัดตรัง เบอรโทรศัพท  081-8917911 

ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 

…………………………………. 

      (นางณินทญาดา  รองเดช)                                               

           หัวหนาโครงการวจิัย 
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สวนท่ี 1 ขอมลูสวนตวัของทาน  

1. อายุ………ป 
2. เพศ 

 1. ชาย      2. หญิง 

3. ทานกําลังศกึษาอยูระดับใด 

 1. มัธยมศกึษาปท่ี 1   2. มัธยมศกึษาปท่ี 2   3. มัธยมศกึษาปที่ 3 

 4. มัธยมศกึษาปที่ 4  5. มัธยมศกึษาปท่ี 5   6. มัธยมศกึษาปที่ 6 

 7. ปวช. ป 1           8. ปวช. ป 2    9. ปวช. ป 3 

4. บุคคลที่พักอาศัยในบาน ปจจุบันมใีครสูบบุหรี่หรือไม 
  1. มี (ตอบขอ 4.1 และ4.2)  2. ไมมี (ยุตกิารตอบแบบสอบถาม) 
 4.1 จํานวนคนที่สูบบุหรี่ (ไมนับรวมตัวทาน) ............ คน 

 4.2 ผูที่สูบบุหรีป่จจุบันในครอบครัวมีความสัมพันธอยางไรกับตัวทาน  
        (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1. พอ     

 2. แม 
   3. พี่ชาย/ นองชาย  ระบุ ...................... คน 

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

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

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

 

คําชีแ้จง คําถามเกีย่วกบัการสูบบุหรี ่ในสวนท่ี 5–11 ใหหมายถึงบุหรี่ซองท่ีผลติจากโรงงานทั้ง    
              ภายในประเทศและตางประเทศ ยกเวนขอท่ี 15 ในสวนท่ี 2  

สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี ่
5. ทานเคยลองสูบบุหรี่แมเพียง 1 หรือ 2 ครั้งหรือไม  

 1. เคย      2. ไมเคย (ขามไปตอบสวนที่ 2) 

6. ทานสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ…………ป 
7. ในชวง 30 วนัที่ผานมา ทานสูบบุหรี่กี่วนั 

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

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

 7) ไมสูบในชวง 30 วนัท่ีผานมา 
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8. ในชวง 30 วนัที่ผานมา ในวันที่ทานสูบบหุรี่ ทานสูบบุหรี่กี่มวนตอวนั  

 1) นอยกวา 1 มวนตอวัน  2) 1 มวนตอวัน  3) 6 – 10 มวนตอวัน    4) 11 – 

20 มวนตอวัน   5) 21 มวนขึน้ไป  6) 2-5 มวนตอวัน  
9. ในชวง 30 วนัที่ผานมา โดยปกติทานไดบุหรี่มาสูบอยางไร (เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 

 1. ซ้ือจากหางสรรพสินคา    2. ซื้อจากรานสะดวกซื้อ  

 3. ซื้อจากรานขายของชํา   4. ซื้อจากเครื่องขายบุหรี่อัตโนมัต ิ

 5. ฝากใหผูอ่ืนซื้อแทน    6. ขอจากผูอ่ืน   

 7. ผูอ่ืนใหบุหรี่    8. ไดมาโดยวิธกีารอ่ืน ระบุ.................. 
 9. ไมเคยไดบุหรี่มาสูบในชวง 30 วนัท่ีผานมา 

10. ในชวง 30 วนัที่ผานมา โดยปกติทานสูบบุหรี่ยี่หอใด  

 1. ระบุยี่หอ...............................  2. ย่ีหอใดกไ็ด   3. ไมทราบยี่หอ 

 4. ไมสูบในชวง 30 วนัท่ีผานมา 

11. โดยปกตทิานจายเงนิซื้อบุหรี่ชนิด 1 ซอง/ บุหรี่ 20 มวน ในราคาเทาไหร  
 1. ระบุราคา............................. บาท 

 2.  ไมไดซื้อบุหรี่ หรือ ไมไดซื้อบุหรี่ท้ังซอง 

12. ในชวง 30 วนัที่ผานมา ทานจายเงนิซ้ือบุหรี่เทาไหร 
 1. ระบรุาคา............................. บาท 

 2. ไมเคยจายเงินเอง 

 3. ไมไดซื้อบุหรี่ในชวง 30 วันทีผ่านมา   

13. โดยปกตทิานไดรับเงินคาใชจาย เดือนละ.........................บาท  

14. ในชวง 30 วนัที่ผานมา มีผูปฏิเสธการขายบุหรี่ใหกับทานเนื่องจากอายุของทานไมถงึ 

เกณฑกําหนดใชหรือไม  
 1. ไมเคยซื้อบุหรี่เองในชวง 30 วันท่ีผานมา  

 2. ใช  มีผูปฏเิสธการขายบหุรี่ใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดทกุครั้ง  

 3. ใช  มีผูปฏเิสธการขายบหุรี่ใหเนื่องจากอายุไมถึงเกณฑกําหนดบางครั้ง  

 4. ไมใช  มีผูขายบุหรี่ใหโดยไมสนใจวาอายุไมถึงเกณฑกําหนด 
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15. ในชวง 30 วนัที่ผานมา ทานเคยใชยาสูบรูปแบบอืน่นอกจากบุหรี่หรอืไม  
11.1 เคี้ยวยาเสน    1. ใช   2. ไมใช 
11.2 จุกยาฉุนขางกระพุงแกม  1. ใช   2. ไมใช 
11.3 สูบซิการ    1. ใช   2. ไมใช 
11.4 สูบบุหรี่มวนเอง   1. ใช   2. ไมใช 
11.5 สูบไปป    1. ใช   2. ไมใช 
11.6 สูบฮุกการ/บารากู   1. ใช   2. ไมใช 

16. โดยปกติทานสูบบุหรี่ท่ีใด (เลือกตอบเพยีง 1 ขอเทานัน้) 
 1. ท่ีบาน    2. ท่ีโรงเรียน  

 3. ท่ีบานเพือ่น   4. ในงานสังคม 

 5. ท่ีสาธารณะ (เชน สวนสาธารณะ, ศูนยการคา, มุมถนน) 

 6. อ่ืนๆ ระบุ........................................................................ 
17. ทานเคยสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชาหรือไม  

 1. ไมเคยสูบบุหรี่เปนส่ิงแรกในตอนเชา 

 2. ใช  ในบางครั้งสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา 

 3. ใช  ปกติจะสูบบุหรี่เปนสิ่งแรกในตอนเชา 

18. ในระยะเวลาอีก 12 เดือนขางหนา ทานคิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม  
 1. ไมสูบอยางแนนอน    2. อาจจะไมสูบ 

 3. อาจจะสูบ     4. สูบอยางแนนอน 

19. ในอีก 5 ปขางหนา ทานคิดวาจะสูบบุหรี่หรือไม  
 1. ไมสูบอยางแนนอน    2. อาจจะไมสูบ 

 3. อาจจะสูบ     4. สูบอยางแนนอน 
 

สวนท่ี 3 บุคคลใกลชดิสูบบหุรี ่
 

20. บุคคลเหลานี้สูบบุหรี่หรือไม 
 20.1 พอ   1. สูบ  2. เคยสูบ แตเลิกแลว  3. ไมสูบ   4. ไมทราบ 

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

20.3 เพ่ือนสนทิ  1. สูบ  2. เคยสูบ แตเลิกแลว  3. ไมสูบ   4. ไมทราบ 
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21. ถาเพื่อนหรอืเพื่อนสนิทของทานชวนใหสูบบุหรี่ ทานจะสูบบุหรี่หรือไม  
 1. ไมสูบอยางแนนอน    2. อาจจะไมสูบ 

 3. อาจจะสูบ     4. สูบอยางแนนอน 

 

22. มีใครในครอบครัวของทานเคยพดูถึงอันตรายของการสูบบุหรี่กับทานหรือไม  
 1. มี      2. ไมมี 

 

สวนท่ี 4 ทัศนคติตอการสูบบุหรี ่ 
 

23. ทานคิดวาเด็กผูชายสูบบหุรี่มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูชายที่ไมสูบบุหรี่  
 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. จํานวนไมแตกตางกัน 

24. ทานคิดวาเด็กผูหญิงสูบบุหรี่มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูหญงิที่ไมสูบบุหรี่  
 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. จํานวนไมแตกตางกัน 

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

26. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูชายที่สูบบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาหรอืนอยกวาเดก็ผูชายท่ีไมสูบ
บุหรี่  

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. ไมแตกตางกัน 

27. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหเด็กผูหญิงทีสู่บบุหรี่ดูนาสนใจมากกวาหรือนอยกวาเดก็ผูหญิงทีไ่มสูบ
บุหรี่ 

 1. มากกวา     2. นอยกวา   3. ไมแตกตางกัน 

28. ทานคิดวาการสูบบุหรี่ทําใหนํ้าหนักตัวเพ่ิมหรือลดลง  

 1. นํ้าหนักตวัเพ่ิม    2. นํ้าหนักตวัลดลง  3. น้ําหนักตวัไมเปลี่ยนแปลง 

29. ทานคิดวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพของทานหรือไม  
 1. ไมอันตรายอยางแนนอน   2. อาจจะไมอันตราย 

 3. อาจจะอันตราย    4. อันตรายอยางแนนอน 

30. ทานจะเลกิคบกับเพื่อนทีสู่บบุหรี่หรือไม  
 1. ไมเลกิคบ     2. เลิกคบบางคน 

 3. เลิกคบเปนสวนใหญ   4. เลิกคบทั้งหมด 
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31. เมื่อทานเห็นผูชายคนหนึง่สูบบุหรี่ ทานมีความคิดอยางไรกบัผูชายคนนั้น (เลือกตอบเพียง 1 ขอ
เทานั้น) 

 1. ขาดความมั่นใจ    2. โง 
 3. เปนผูลมเหลว    4. เปนผูประสบความสําเรจ็ 

 5. ฉลาดหลกัแหลม    6. เปนผูมีประสบการณมาก 

32. เมื่อทานเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหรี ่ทานมีความคิดอยางไรกับผูหญิงคนนัน้ (เลอืกตอบเพียง 1 ขอ
เทานั้น) 

 1. ขาดความมั่นใจ    2. โง 
 3. เปนผูลมเหลว    4. เปนผูประสบความสําเรจ็ 

 5. ฉลาดหลกัแหลม    6. เปนผูมีประสบการณมาก 

33.ทานคิดวาชวีิตจะยืนยาวไดหรือไม หากเลิกสูบบุหรี่ไดภายใน 1-2 ปนี้  
 1. ไมไดอยางแนนอน    2. อาจจะไมได 

   3. อาจจะได     4. ไดอยางแนนอน 
 

สวนท่ี 5 ทัศนคติตอการเลกิสูบบุหรี ่ 
สวนที่ 5.1 ตอบเฉพาะผูสูบบุหรี ่

34. ทานคิดวาจะเลกิสูบบุหรีต่อนน้ีใชหรือไม  
 1. ใช     2. ไมใช 

35. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยพยายามเลกิสูบบุหรี่หรือไม  
 1. เคย ระบุ...........ครั้ง    2. ไมเคย (ขามไปตอบขอ 41) 

36. ทานคิดวาจะสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดหรอืไม ถาทานตองการเลิกสูบบุหรี ่ 
 1. ได      2. ไมได 

37. ทานเคยไดรับความชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในการเลิกสูบบุหรีห่รือไม  
 1. เคยไดรับความชวยเหลอืหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุรี่หรือผูเชีย่วชาญ 

 2. เคยไดรับความชวยเหลอืหรือใหคําแนะนําจากเพื่อน 

 3. เคยไดรับความชวยเหลอืหรือใหคําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว 

 4. เคยไดรับความชวยเหลอืหรือใหคําแนะนําจากโปรแกรมเลิกสูบบหุรี่หรือผูเชีย่วชาญ 

         และจากเพื่อนหรือบุคคลในครอบครวั 

 5. ไมเคยไดรับความชวยเหลือ 
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38. ถามีใครสักคนเริ่มสูบบุหรี ่ทานคิดวาจะเปนการยากหรือไมในการเลิกสูบบุหรี ่ 
 1. ไมยากอยางแนนอน   2. อาจจะไมยาก 

 3. อาจจะยาก     4. ยากอยางแนนอน 

สวนที่ 5.2 ตอบเฉพาะผูท่ีเคยสูบบุหรี่ และปจจุบันเลกิสบูแลว 

39. ระยะเวลานานเทาใดแลวที่ทานเลกิสูบบุหรี่  
 1) 1 – 3 เดือน     2) 4 – 11 เดือน   

 3) 1 ป      4) 2 ป    

 5) 3 ป หรือนานกวานั้น 

40. อะไรคือวัตถุประสงคหลกัที่ทําใหทานตัดสินใจเลกิสูบบุหรี่ (เลือกคําตอบเพียง 1 ขอเทานั้น) 

 1. สุขภาพ      2. ประหยดัเงิน 

 3. ครอบครวัไมชอบใหสูบบุหรี ่  4. เพื่อนไมชอบใหสูบบุหรี ่
 5. บทลงโทษที่รนุแรงของโรงเรียน  6. การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 
 7. อ่ืน ๆ ระบุ.................................. 

สวนท่ี 6 การไดรบัควันบุหรีจ่ากผูสบูบุหรีข่างเคียง  
 

41. ทานคิดวาการไดรับควันบหุรี่จากผูสูบบุหรี่ จะเปนอันตรายตอตัวทานหรือไม  
 1. ไมอันตรายอยางแนนอน   2. อาจจะไมอันตราย 

 3. อาจจะอันตราย    4. อันตรายอยางแนนอน 

42. ในชวง 7 วนัที่ผานมา มีกีว่ันท่ีมผีูสูบบุหรี่ในบานของทาน  

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

 4)  5 – 6 วัน     5) มีทุกวนั 

43. ในชวง 7 วนัที่ผานมา มีกีว่ันท่ีมผีูสูบบุหรี่อยูใกลทานในสถานที่อ่ืนนอกจากบานของทาน 
 1) ไมม ี    2) 1 – 2 วัน   3) 3 – 4 วัน 

 4) 5 – 6 วัน     5) มีทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 78

สวนท่ี 7 การรบัรูกฎหมายสถานที่สูบบุหรี ่ 
44. ทานทราบหรือไมวามกีฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่ตอไปนี ้

 สถานที ่ 1) ทราบ 2) ไมทราบ 

44.1 รานอาหารที่ไมตดิเครื่องปรับอากาศ แตจัดเขตสูบบุหรี่ได   

44.2 บนรถประจําทาง/ รถสาธารณะ   

44.3 สถานีขนสง   

44.4 สถานบันเทิง (ผับ บาร)   

44.5 บริเวณตลาดสด ตลาดนดั    

44.6) โรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ท้ังหมด (100%)   

44.7) สนามเดก็เลนเปนเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด (100%)   

44.8) สวนสาธารณะ   

44.9) ศาสนสถาน (เชน วัด มสัยิด โบสถ เปนตน)   

44.10) โรงยิมเนเซียม/ สนามกีฬา   
 

สวนท่ี 8 การสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับการสบูบุหรี ่ 
45. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่วกบัอันตรายจากการสูบบุหรี่ 
หรือไม  

 1. ไดรับ     2. ไมไดรับ    3. ไมแนใจ 

46. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานมีการอภิปรายในหองเรียนเรื่องเกีย่วกับทําไมคนอายรุุนเดียวกับ
ทานจึงสูบบุหรี่หรือไม  

 1. มี     2. ไมมี   3. ไมแนใจ 

47. ในระหวางปการศึกษาทีแ่ลว ทานไดรับการสอนในหองเรียนเกีย่วกบัผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เชน 

ทําใหฟนมีสีเหลือง มีกลิน่ปาก และสาเหตขุองรอยเห่ียวยน เปนตน หรือไม  
               1. ไดรับ     2. ไมไดรับ    3. ไมแนใจ 

48. ทานมีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหรีแ่ละสุขภาพซึง่เปนสวนหนึง่ ในบทเรียนครั้งลาสุด เมื่อไหร 
 1. ไมเคยมีการอภิปราย    2. ภาคการเรยีนนี ้  

 3. ภาคการเรยีนที่ 1 ของปที่แลว   4. ภาคการเรียนที่ 2 ของปที่แลว  
 5. มากกวา 1 ป ที่ผานมา 
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สวนท่ี 9 การรบัรูสือ่โฆษณาเกี่ยวกับบุหรี ่ 
49. ในชวง 30 วนัที่ผานมา ทานพบเห็นขอความเกีย่วกับการรณรงคหามการสูบบุหรีใ่นสื่อประเภทตาง ๆ 

มากนอยเพียงใด (เชน โทรทศัน วิทยุ ปายโฆษณา แผนปายโปสเตอร หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร 
เปนตน) 

 1. พบมาก     2. พบนอย    3. ไมพบเลย 

50. ในชวง 30 วนัที่ผานมา เมือ่ทานไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต งานชุมนุม หรือ งานสังคม ทานพบเห็น
ขอความใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการหามสูบบุหรี่บอยเพยีงใด  

 1. ไมเคยไปงานดังกลาว    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง    4. ไมเคยพบเห็นเลย 

51. ในชวง 30 วนัที่ผานมา เมือ่ชมโทรทัศน/ วีดโีอ/ภาพยนตร ทานพบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่บอยเพยีงใด  

 1. ไมเคยชมสื่อดังกลาว    2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง    4. ไมเคยพบเห็นเลย 

52. ทานมีสิ่งของเครื่องใช เสือ้ผา ที่มีย่ีหอบหุรี่ติดอยูหรือไม  
 1. มี ระบย่ีุหอ....................  2. ไมมี   3. ไมทราบ/ ไมแนใจ 

53. ในชวง 30 วนัที่ผานมา ทานพบเห็นชื่อยีห่อบุหรี่ในรายการแขงขันกฬีา หรือรายการอื่นๆ ทาง
โทรทัศน บอยเพียงใด 

 1. ไมเคยชมโทรทัศน   2. พบเห็นบอยมาก    3. พบเห็นบางครัง้  4. ไมเคยพบเห็นเลย 

54. ในชวง 30 วนัที่ผานมา ทานพบเห็นการโฆษณาบุหรี่บนแผนปายโฆษณา บอยเพียงใด 

 1. ไมเคยเห็นปายโฆษณา  2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง   4. ไมเคยพบเห็นเลย  
55. ในชวง 30 วนัที่ผานมา ทานพบเห็นการโฆษณาบุหรี่หรอืสงเสริมการขายบุหรี่ ในหนังสือพิมพหรอื
นิตยสาร บอยเพียงใด 

 1. ไมเคยเห็นสื่อดังกลาว  2. พบเห็นบอยมาก  

 3. พบเห็นบางครั้ง   4. ไมเคยพบเห็นเลย  
56. ในชวง 30 วนัที่ผานมา เมือ่ทานไปงานแขงขันกีฬา งานเทศกาลตาง ๆ คอนเสิรต หรืองานชุมนมุ ทาน
พบเห็นการโฆษณาบุหรี่บอยเพียงใด  

 1. ไมเคยไปงานดังกลาว  2. พบเห็นบอยมาก  3. พบเห็นบางครั้ง  4. ไมเคยพบเห็นเลย 

57. ทานเคยไดรับแจกบุหรีฟ่รี หรือตวัอยางบุหรี่จากตวัแทนบรษิัทบุหรี่หรือไม  
 1. เคย    2. ไมเคย 
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ตาราง 12  แสดง รอยละ ของระดับการศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่  

ม.ตน 
 (n = 559) 

ม.ปลาย 
 (n=462) 

ปวช. 
( n=311) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

รอยละ รอยละ รอยละ 

เคยสูบ 12.2 17.7 33.1 

อายุท่ีสูบคร้ังแรก    
นอยกวา 13 4 3.2 4.2 
ต้ังแต 13-15 8.1 9 19.3 

            มากกวา 15 ปขึ้นไป 0.2 5.4 9.7 
จํานวนวันที่สูบ    
                  ไมสูบในชวง 30 วัน 2.1 3.5 1.3 
                   สูบบางวัน 9.5 9.8 21 
                   สูบทุกวัน 0.5 4.5 10.9 
จํานวนมวน/วัน    
                   นอยกวา 1 มวน 7.2 8 9.6 
                   1-5    มวน 4.3 4.5 8.4 
                   6-20  มวน 0.7 3.9 12.9 
                  มากกวา 20 มวน 0 1.3 2.3 
แหลงไดบุหรี่มาสูบ    
    -หางสรรพสินคา 0.4 0.6 1.6 
    - รานสะดวกชื้อ 1.1 3.2 8.4 
    - รานขายของชํา 0.7 4.8 10.6 
    - ซื้อจากเครื่องขายบุหร่ีอัตโนมัติ 0 0 0.6 
    - ฝากผูอื่นซือ้แทน 1.6 0 1.6 
   - ขอจากผูอื่น 3.4 5 4.8 
   - ผูอื่นใหบุหร่ี 2.9 1.9 3.9 
   - อื่นๆ 2.1 2.2 1.6 
ในชวง 30 วันที่ผานมา สูบบุหร่ี    
    -ย่ีหอใดก็ได 6.7 9.7 21.2 
    -ย่ีหอระบุ 3.4 6.5 10.3 
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ตาราง 12 (ตอ) แสดง รอยละ ของระดับการศึกษา จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่  

ม.ตน 
 (n = 559) 

ม.ปลาย 
 (n=462) 

ปวช. 
( n=311) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

รอยละ รอยละ รอยละ 

จํานวนเงินที่จายเพื่อซ้ือบุหรี่ ในชวง 30 
วันที่ผานมา 

   

- นอยกวา 100 บาท 3.9 3.4 7 
- 100 – 500 บาท 0.4 2.2 7 
- มากกวา 500  บาทขึ้นไป 0 1.2 3.1 

รายได ตอเดือน    
- ต่ํากวา 100 บาท 0.6 0.2 0.3 
- 100 – 500 บาท 1 0.6 0.6 
- 501 – 1,000  บาท 5 4.7 1.9 
- 1,001 – 5,000 บาท 5.5 10.7 26.3 
- มากกวา 5,000 บาท 0.2 1.2 3.7 

การไดรับการปฏิเสธจากผูขายบุหรี่ 
เนื่องจากอายุไมถึงเกณฑ 

   

- ไมเคยซื้อบุหร่ีเอง30 วันที่ผานมา 7 8.9 9 
- ใช มีผูปฏิเสธขายบุหร่ีใหเนื่องจาก
อายุไมถึงเกณฑกําหนดทุกคร้ัง 

1.1 1.1 2.9 

- ใช มีผูปฏิเสธขายบุหร่ีใหเนื่องจาก
อายุไมถึงเกณฑกําหนดบางครั้ง 

1.3 1.9 8.4 

- ไมใช มีผูขายบุหร่ีใหโดยไมสนใจวา
อายุไมถึงเกณฑกําหนด 

2.9 5.8 12.9 
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ตาราง 12 (ตอ) แสดงอัตรา รอยละ ของระดับการศึกษา จําแนกตามพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  

ม.ตน 
 (n = 559) 

ม.ปลาย 
 (n=462) 

ปวช. 
( n=311) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

รอยละ รอยละ รอยละ 

การใชยาสูบรูปแบบอื่นนอกจากบุหรี่
ในชวง 30 วันที่ผานมา 

   

- เคี้ยวยาเสน 0.5 1.5 2.3 
- จุกยาฉุนขางกระพุงแกม 0.4 0.4 2.6 
- สูบซิการ 0.5 1.9 4.8 
- สูบบุหร่ีมวนเอง 3.8 6.3 15.8 
- สูบไปป 0.5 1.9 3.2 
- สูบฮุกการ / บารากู 0.4 1.7 3.9 

สถานที่ที่ใชสูบบุหรี่    
- บาน 2 1.9 9.3 
- โรงเรียน 2.1 2.6 4.5 
- บานเพื่อน 5.4 5.6 10.3 
- งานสังคม 0.4 1.5 0 
- สถานท่ีสาธารณะ  1.4 5 7.4 

ตื่นนอนตอนเชาสูบบุหรี่เปนสิ่งแรก    
- ไมเคยสูบบุหร่ีเปนสิ่งแรกตอนเชา 10.6 12.1 18 
- ใช ในบางครั้ง 1.4 2.4 12.2 
- ใช ทุกครั้ง 0.2 3.2 2.9 

ในอีก 12 เดือนคิดจะสูบบุหรี่หรือไม    
- ไมสูบอยางแนนอน 89.3 82.5 71.1 
- ไมแนใจ 10.1 13.7 23.1 
- สูบอยางแนนอน 0.7 3.9 5.8 

ในอีก 5 ป คิดจะสูบบุหรี่หรือไม    
- ไมสูบอยางแนนอน 87.5 83.3 72 
- ไมแนใจ 11.8 12.3 24.1 
- สูบอยางแนนอน 0.7 4.3 3.9 
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ตาราง  13   แสดง รอยละ ลักษณะของพฤติกรรมการสูบบุหรี่จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหรี่  

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี เคยสูบ1-2 คร้ัง 

(n =  253) 
สูบปจจุบัน 
(n =  221) 

 รอยละ รอยละ 
เด็กผูชายสูบบุหร่ีมีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูชายที่
ไมสูบบุหร่ี 

  

- มากกวา 60.5 61.5 
- นอยกวา 22.9 22.2 
- จํานวนไมแตกตางกัน 13.6 16.3 

เด็กผูหญิงสูบบุหรี่มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวาเด็กผูหญิง
ที่ไมสูบบุหร่ี 

  

- มากกวา 7.9 8.6 
- นอยกวา 84.2 84.2 
- จํานวนไมแตกตางกัน 7.9 7.2 

การสูบบุหร่ีทําใหผูสูบบุหรี่มีความรูสึกผอนคลายมากกวา
หรือนอยกวาผูไมสูบบุหรี่ 

  

- มากกวา 36 38.5 
- นอยกวา 37.2 36.2 
- ไมแตกตางกัน 26.9 25.3 

การสูบบุหร่ีทําใหเด็กผูชายที่สบูบุหร่ี ดูนาสนใจมากกวาหรือ
นอยกวาเด็กผูชายที่ไมสูบบุหรี่ 

  

- มากกวา 18.2 19.5 
- นอยกวา 54.5 52 
- ไมแตกตางกัน 27.3 28.5 

การสูบบุหร่ีทําใหเด็กผูหญิงที่สูบบุหร่ี ดูนาสนใจมากกวา
หรือนอยกวาเด็กผูหญิงที่ไมสบูบุหรี่ 

  

- มากกวา 14.2 14.9 
- นอยกวา 71.5 69.7 
- ไมแตกตางกัน 14.2 15.4 
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ตาราง  13 (ตอ)  แสดงรอยละ ลักษณะของพฤติกรรมการสูบบุหรี่จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี เคยสูบ1-2 คร้ัง 

(n =  253) 
สูบปจจุบัน 
(n = 221) 

 รอยละ รอยละ 
การสูบบุหร่ีทําใหน้ําหนักตัวเพ่ิมหรือลดลง    

- นํ้าหนักตัวเพิ่ม  6.7 7.7 
- นํ้าหนักตัวลดลง 54.9 51.6 
- นํ้าหนักตัวไมเปลี่ยนแปลง 38.3 40.7 

การสูบบุหร่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ   
- ไมอันตรายอยางแนนอน 5.5 5.4 
- ไมแนใจ 25.3 27.2 
- อันตรายอยางแนนอน 69.2 67.4 

ถามีเพื่อนสูบบุหร่ี จะเลิกคบหรือไม   
- ไมเลิกคบ 50.6 50.2 
- เลิกคบบางคน 40.7 41.6 
- เลิกคบทั้งหมด 8.7 8.1 

ความคิดเห็น เมื่อเห็นผูชายคนหนึ่งสูบบุหรี่    
- ขาดความมั่นใจ 36 38.9 
- โง 28.5 26.7 
- เปนผูลมเหลว 14.2 13.6 
- เปนผูประสบความสําเร็จ 5.9 5.9 
- ฉลาดหลักแหลม 4.3 5 
- เปนผูมีประสบการณมาก 11.1 10 
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ตาราง  13 (ตอ)  แสดงรอยละ ลักษณะของพฤติกรรมการสูบบุหรี่จําแนกตามทัศนคติตอการสูบบุหร่ี  

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
ทัศนคติตอการสูบบุหร่ี เคยสูบ1-2 คร้ัง 

(n =  253) 
สูบปจจุบัน 
(n = 221) 

 รอยละ รอยละ 
ความคิดเห็น เมื่อเห็นผูหญิงคนหนึ่งสูบบุหร่ี    

- ขาดความมั่นใจ 16.6 18.1 
- โง 51 51.6 
- เปนผูลมเหลว 16.6 15.4 
- เปนผูประสบความสําเร็จ 6.3 6.6 
- ฉลาดหลักแหลม 1.6 1.8 
- เปนผูมีประสบการณมาก 7.9 6.8 

ชีวิตจะยืนยาวไดหรือไม ถาหากเลิกสูบบุหร่ีได  
ภายใน 1 – 2 ปนี้  

  

- ไมไดอยางแนนอน 7.9 9 
- ไมแนใจ 50.2 48.8 
- ไดอยางอยางแนนอน 41.9 42.1 
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ตาราง 14  แสดงรอยละพฤติกรรมการสูบบุหรี่จําแนกตามการไดรับความรูขอความจากสื่อและการสอนใน
โรงเรียน   

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
การไดรับความรูขอความจากสื่อและการสอนในโรงเรียน   

 
เคยสูบ1-2 คร้ัง 

(n =  253) 
สูบปจจุบัน 
(n = 221) 

 รอยละ รอยละ 
ในชวง 30 วันที่ผานมา ไดพบเห็นขอความเกี่ยวกับการ
รณรงคหามการสูบบุหรี่ในสื่อประเภทตางๆมากนอยเพียงใด 

  

- พบมาก 71.1 71.5 
- พบนอย 25.7 24.4 
- ไมพบเลย 3.2 3.6 

ภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ที่ทําใหไมอยากสูบบุหรี่   
- ภาพท่ี 1 สูบแลวถุงลมพองตาย 2.8 2.7 
- ภาพท่ี 2 ควันบุหร่ีทําใหเสนเลือดในสมองแตก 0.4 0.5 
- ภาพท่ี 3 ควันบุหร่ีนําชีวิตสูความตาย 28.9 31.2 
- ภาพท่ี 4 สูบแลวปากเหม็นกลิ่นบุหร่ี 4 4.1 
- ภาพท่ี 5 สูบแลวเปนมะเร็งชองปาก 18.6 15.8 
- ภาพท่ี 6 สูบแลวเปนมะเร็งกลองเสี่ยง 24.9 25.8 
- ภาพท่ี 7 ควันบุหร่ีทําใหเกิดมะเร็งปอด 10.7 9 
- ภาพท่ี 8 ควันบุหร่ีทํารายผูใกลชิด 5.9 6.8 
- ภาพท่ี 9 ควันบุหร่ีทําใหหัวใจวายตาย 4 4.1 

ในชวง 30 วันที่ผานมา ไปงานแขงขันกีฬา คอนเสิรต  พบ
เห็นขอความใดๆ ที่เกี่ยวของกับการหามสูบบุหรี่บอยเพียงใด 

  

- พบเห็นบอยมาก 32.4 32.1 
- พบเห็นบางครั้ง 43.1 44.8 
- ไมเคยพบเห็นเลย 24.5 23.1 

ปการศึกษาที่แลว ไดรับการสอนเกี่ยวกับอันตรายของบุหร่ี   
- ไดรับ 64.4 63.8 
- ไมไดรับ 35.6 36.2 
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ตาราง 14  (ตอ)  แสดงรอยละพฤติกรรมการสูบบุหรี่จําแนกตามการไดรับความรูขอความจากสื่อและการสอน
ในโรงเรียน   
 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
การไดรับความรูขอความจากสื่อและการสอนในโรงเรียน   

 
เคยสูบ1-2 คร้ัง 

(n = 253) 
สูบปจจุบัน 
(n = 221) 

ในระหวางปการศึกษาที่แลว มีการอภิปรายในหองเรียนเรื่อง
เก่ียวกับ ทําไมคนอายุรุนเดียวกับทานจึงสูบบุหร่ีหรือไม 

  

- มี 31.6 33.9 
- ไมมี 68.4 66.1 

ในระหวางปการศึกษาที่แลว ไดรับการสอนเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่หรือไม 

  

- ไดรับ 51.8 51.1 
 ไมไดรับ 48.2 0 

มีการอภิปรายเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีและสุขภาพซ่ึงเปนสวน
หน่ึง ในบทเรียนครั้งลาสุดเมื่อไร 

  

- มี 57.5 58.3 
- ไมเคยมีการอภิปราย 42.3 41.6 

 

ตาราง 15 แสดงการจัดระดับขอมูลสวนปจจยัเสริม จําแนกตามขอมลูพฤตกิรรมการสูบบุหร่ี  

ปจจัยเสริม พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

สูบ 52.2 34.4 13.4 

ไมสูบ 6.1 45 48.8 

รวม 14.9 43 42.1 
 

ตาราง 16 แสดงการจัดระดับทัศนคติเกี่ยวกบัการสูบบุหร่ีจําแนกตามขอมลูพฤติกรรมการสูบบุหรี่  

ระดับทัศนคติ  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ต่ํา ปานกลาง สูง 
สูบ 11.1 67.6 21.3 
ไมสูบ 2 63.9 34 
รวม 3.8 64.6 31.6 
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ตาราง 17  แสดงตามระดับการรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่   จําแนกตามเพศ 

ระดับการรับรูกฎหมาย พฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี ต่ํา ปานกลาง สูง 

สูบ 41.9 21.7 36.4 
ไมสูบ 37.3 29.1 33.5 
รวม 38.2 27.7 34.1 
 

ตาราง 18 แสดงการรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการรับรูกฎหมาย ระดับการศึกษา 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

ม.ตน 42.6 28.4 29.0 

ม.ปลาย 35.3 27.7 37.0 

ปวช. 34.7 26.4 38.9 

รวม 38.2 27.7 34.1 
 

ตาราง 19 แสดงการรับรูกฎหมายสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ จําแนกตามเพศ 

ระดับการรับรูกฎหมาย เพศ 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

ชาย 36.9 25.0 38.1 

หญิง 39.6 30.7 29.7 

รวม 38.2 27.7 34.1 
 

ตาราง 20  แสดงการจัดระดับการไดรับความรูขอความจากสือ่และการสอนในโรงเรียน  จําแนกตาม 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่  

การไดรับความรูขอความจากสื่อและการสอนในโรงเรียน   พฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี ต่ํา ปานกลาง สูง 

สูบ 25.3 39.5 35.2 

ไมสูบ 25.5 37.5 37 

รวม 25.5 37.9 36.6 
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ตาราง 21  แสดงการจัดระดับการไดรับความรูขอความจากสือ่และการสอนในโรงเรียน  จําแนกตามเพศ  

เพศ การไดรับความรูขอความจากสื่อและการสอนในโรงเรียน   

 ต่ํา ปานกลาง สูง 

ชาย 26.3 38.2 35.5 

หญิง 24.6 37.6 37.6 

รวม 25.5 37.9 36.6 
 

ตาราง 22 แสดงการจัดระดับการรับรูการโฆษณาเกี่ยวกับบุหร่ีจากขอความสื่อตางๆ จําแนกตาม ระดับ
การศึกษา  

ระดับการรับรูกฎหมาย ระดับการศึกษา 

ต่ํา ปานกลาง สูง 

ม.ตน 42.6 28.4 29 

ม.ปลาย 35.3 27.7 37 

ปวช. 34.7 26.4 38.9 

รวม 38.2 27.7 34.1 
 

ตาราง 23 แสดงอัตรารอยละ ขอมูลพฤตกิรรมเคยสูบบุหรี่ 1-2 ครั้ง และสูบบุหร่ีปจจุบัน จําแนกตามเพศ 

เคยสูบบุหรี่ 1-2 คร้ัง สูบบุหรี่ปจจุบัน เพศ จํานวน 

รอยละ รอยละ 
ชาย 693 33.2 29.4 
หญิง 639 3.6 2.7 
รวม 1332 19 16.6 

 
ตาราง 24 แสดงอัตรารอยละ ขอมูลพฤตกิรรมเคยสูบบุหรี่ 1-2 ครั้ง และสูบบุหร่ีปจจุบัน  จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

เคยสูบบุหรี่ 1-2 คร้ัง สูบบุหรี่ปจจุบัน 
ระดับการศึกษา 

จํานวน 

รอยละ รอยละ 
ม.ตน 559 12.2 10 
ม.ปลาย 462 17.7 14.3 
ปวช. 311 33.1 31.8 

รวม 1132 19 16.6 
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ช่ือ – สกุล  นางณินทญาดา  รองเดช 
ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
สถานที่ปฏิบตังิาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
การศกึษา  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (MPH) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 
ช่ือ – สกุล  นางสาวเสาวลักษณ  พลายมี 
ตําแหนง พยาบาลวิชาชพี ชํานาญการ 
สถานที่ปฏิบตังิาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
การศกึษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาครอบครวัและชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
     
ช่ือ – สกุล  นางเบญจวรรณ  ลิ้มพิพัฒนวงศ 
ตําแหนง พยาบาลวิชาชพี ชํานาญการ 
สถานที่ปฏิบตังิาน  โรงพยาบาลยานตาขาว 
การศกึษา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 
 
ช่ือ – สกุล  นายแพทยสินชัย  รองเดช 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลยานตาขาว 
สถานที่ปฏิบตังิาน  โรงพยาบาลยานตาขาว 
การศกึษา แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    
 
ช่ือ – สกุล  นายแพทยวฑิูรย  เหลืองดิลก 
ตําแหนง นายแพทยเชีย่วชาญ ดานเวชกรรมปองกนั 
สถานที่ปฏิบตังิาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
การศกึษา  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (MPH)  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
 




