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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร (Executive Summary) 
 

 สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 
(ศจย.) มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดดําเนิน
โครงการสํารวจ “พฤติกรรมและความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ของผูนําทางศาสนา : กรณีศึกษาพระ และผูนําทางศาสนาในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดหัวเมืองใหญในภูมิภาค”  เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูนําทางศาสนาพุทธ  คริสต และอิสลาม 
จํานวนรวม 905 ตัวอยาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในหัวเมืองภูมิภาค ไดแก ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา และ
สงขลา  ชวงเวลาดําเนินการสํารวจระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม 2552  ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2552  ผลสํารวจประเด็นสําคัญสรุป
ไดดังนี้   
 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเคยสูบบุหรี่/ยาสูบพบวา กลุมตัวอยางผูนําทางศาสนาเกินกวาครึ่งหรือ รอยละ 52.7  ระบุ
เคยสูบบุหรี่/ยาสูบ โดยอายุเฉลี่ยของคนที่เคยสูบที่เริ่มสูบบุหรี่/ยาสูบครั้งแรกคือ อายุ 17  ป 2 เดือน ในขณะที่ รอยละ 47.3 
ระบุไมเคยสูบบุหรี่/ยาสูบ  

โดยในกลุมตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่/ยาสูบพบวา ตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือ รอยละ 58.7  ระบุปจจุบันยังคงสูบบุหรี่/
ยาสูบ ในขณะที่ รอยละ 41.3  ระบุเลิกสูบแลว (โดยระยะเวลาเฉลี่ยท่ีเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบเทากับ 14 ป 11 เดือน)  
 ประเภทบุหรี่/ยาสูบท่ีผูนําทางศาสนา (ท่ีสูบบุหรี่ในปจจุบัน) สูบมากที่สุดคือ บุหรี่ซองสําเร็จรูป รองลงมาคือ ยาสูบ
มวนเอง/ยาเสน ซิการ และไปป ตามลําดับ โดยจํานวนวันท่ีสูบบุหรี่/ยาสูบตอสัปดาหเฉลี่ย 6 วัน และระยะเวลาที่สูบบุหรี่/
ยาสูบผานมานานเฉลี่ย 23 ป 10 เดือน   สวนในวันที่สูบบุหรี่/ยาสูบของกลุมตัวอยางที่ยังคงสูบนั้น ระบุจํานวนบุหรี่/ยาสูบท่ี
สูบโดยเฉลี่ยตอวันเฉลี่ย 11 มวน 
 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางที่ยังคงสูบบุหรี่/ยาสูบอยูในปจจุบันเกือบท้ังหมดหรือ รอยละ 95.0 ระบุวาสูบบุหรี่/
ยาสูบในเขตศาสนสถาน โดยสถานที่ท่ีสูบมากที่สุดคือ ในหองนอนสวนตัว ใตตนไม ในอาคารพักอาศัยสวนตัว สนาม/    
ลานนอกอาคาร และหองน้ํา/สุขา ตามลําดับ ในขณะที่มีเพียงแค รอยละ 5.0  เทานั้น ท่ีระบุวาไมสูบบุหรี่/ยาสูบในเขต      
ศาสนสถาน แตไปสูบท่ีอื่น เชน บานของตัวเอง นอกเขตศาสนสถาน รานน้ําชา โรงเรียน เปนตน   
 สวนวิธีการไดบุหรี่/ยาสูบ มาสูบมากที่สุดคือ ซื้อเอง รองลงมาคือ ฝากบุคคลอื่นซื้อ ศาสนิกชนนํามาให/นํามาถวาย 
และไดรับจากเพื่อนหรือคนสนิท  

อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เกินกวาครึ่งหรือ รอยละ 57.2  ระบุคิดจะเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบในเร็ว ๆ นี้ โดยให
เหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้คือ การสูบบุหรี่/ยาสูบ ทําใหไมดีตอสุขภาพ มีโรคประจําตัว/โรคตางๆ กําเริบ และราคา
บุหรี่/ยาสูบ แพงขึ้น ในขณะที่ รอยละ 24.5  ระบุคิดจะเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบแตไมใชเร็วๆ นี้ และรอยละ 18.3 ระบุยังไมคิด         
ท่ีจะเลิก โดยระบุเหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับคือ ไมไดสูบจะหงุดหงิด รัฐบาลยังจัดจําหนาย และสูบไมเยอะ 

การเคยพบเห็นคนในบริเวณศาสนสถาน “สูบบุหรี่/ยาสูบ” ในชวง 3 เดือนที่ผานมานั้น กลุมตัวอยางระบุวาพบเห็น
ในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ 14.9  ระบุพบเห็นในระดับปานกลาง รอยละ 33.4  และระบุพบเห็นในระดับนอย-นอยมาก/ 
ไมมี รอยละ 51.7 

 

-ก- สํานักวิจัยเอแบคโพลล 



สําหรับความเครงครัดของศาสนสถานเกี่ยวกับเรื่องการหามสูบบุหรี่ พบวา รอยละ 18.3 ระบุมีการบังคับอยาง
เครงครัดมาก โดยมาตรการที่พบเห็นมากที่สุดคือ มาตรการติดปายหามสูบบุหรี่/ยาสูบ รองลงมาคือ มาตรการสั่งสอน 
ตักเตือน และมาตรการหามสูบบุหรี่/ยาสูบในศาสนสถานโดยเด็ดขาด ตามลําดับ รอยละ 41.6  ระบุมีการบังคับเครงครัด    
ปานกลาง รอยละ 20.6 ระบุมีการบังคับนอย และรอยละ 19.5 ระบุไมไดหาม/ ไมเครงครัด 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดหรือ รอยละ 92.4  คิดวาบุหรี่/ยาสูบเปนสิ่งเสพติด ในขณะที่มีเพียงแค
รอยละ 7.6 ท่ีไมคิดวาบุหรี่/ยาสูบเปนสิ่งเสพติด 

กลุมตัวอยางเกินครึ่งหรือ รอยละ 52.0 ระบุตําหนิ “ผูนําทางศาสนา” ท่ีสูบบุหรี่/ยาสูบ โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญคือ     
เปนผูนําควรทําเปนแบบอยางที่ดี/ไมดีตอภาพลักษณของผูนําทางศาสนา และเปนอันตรายตอสุขภาพ ในขณะที่ รอยละ 15.2  
ระบุไมตําหนิ กลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุเหตุผลท่ีสําคัญคือ เปนเรื่องปกติ/ ทุกคนมีเสรีภาพ เปนการตัดสินใจของแตละบุคคล 
และพระสวนใหญก็สูบ และรอยละ 32.8  ระบุไมมีความเห็น   

สวนการยอมรับของศาสนิกชนตอการสูบบุหรี่/ยาสูบ ของ “ผูนําทางศาสนา” นั้น กลุมตัวอยาง รอยละ 19.0           
ระบุยอมรับ ในขณะที่ รอยละ 41.2 ระบุไมยอมรับ และรอยละ 39.8  ระบุไมแนใจ 
 ความคิดเห็นที่วาการสูบบุหรี่/ยาสูบ ของ “ผูนําทางศาสนา”  มีผลทําใหเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมเพียงใด พบวา 
รอยละ 43.0 ระบุมีผลมาก-มากที่สุด รอยละ 26.2  ระบุมีผลในระดับปานกลาง และรอยละ 30.8  ระบุมีผลนอย-นอยท่ีสุด/   
ไมมีผล  

สําหรับความเหมาะสมกรณีผูนําทางศาสนาสูบบุหรี่/ยาสูบ ทามกลางสาธารณชน พบวา กลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 
หรือ รอยละ 89.8  ระบุเห็นวาไมเหมาะสม-ไมเหมาะสมอยางยิ่ง ในขณะที่ รอยละ 6.4  ระบุไมแนใจ และรอยละ 3.8 ระบุ   
เห็นวาเหมาะสม-เหมาะสมอยางยิ่ง 

สวนความเหมาะสมเกี่ยวกับ “การถวาย/การใหบุหรี่/ยาสูบ” แกผูนําทางศาสนา กลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือ 
รอยละ 81.7  ระบุเห็นวาไมเหมาะสม-ไมเหมาะสมอยางยิ่ง ในขณะที่ รอยละ 11.6 ระบุไมแนใจ และรอยละ 6.7  ระบุเห็นวา
เหมาะสม-เหมาะสมอยางยิ่ง 

กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือ รอยละ 55.1 ระบุผูนําทางศาสนา  “ควรปฏิเสธ” หากมีศาสนิกชนนําบุหรี่/ยาสูบ มาให/
มาถวาย โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้คือ ไมเหมาะสมกับสมณเพศ/ไมสมควร เปนสิ่งเสพติดตามวินัยหามยุงเกี่ยว 
และเปนการสงเสริมใหผูนําทางศาสนาสูบบุหรี่/ยาสูบ ในขณะที่ รอยละ 15.7  ระบุไมควรปฏิเสธ เพราะ เปนกิจของสงฆตอง
รับของถวาย/เปนการขัดศรัทธา รับไวแตไมสูบก็ได และของถวายพระเปนของบริสุทธิ์/ผูถวายตั้งใจถวาย และรอยละ 29.2  
ระบุไมมีความเห็น 

จากผลการสอบถามความคิดเห็นวาหากจะ “รณรงค” ไมใหศาสนิกชนถวาย/ใหบุหรี่/ยาสูบ แกผูนําทางศาสนา พบวา 
กลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือ รอยละ 85.3  ระบุเห็นดวย-เห็นดวยอยางยิ่ง ในขณะที่ รอยละ 7.8  ระบุไมแนใจ และ       
รอยละ 6.9  ระบุไมเห็นดวย-ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดให “ศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%” (หามสูบ-หามซื้อ-หามขาย
บุหรี่ ภายในเขตบริเวณศาสนสถานทั้งหมด) พบวากลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือ รอยละ 75.8  ระบุเห็นดวยโดยใหเหตุผล
ท่ีสําคัญเรียงตามลําดับคือ เปนที่ปฏิบัติธรรม/เปนสถานที่ประกอบศาสนพิธี/เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรใหการเคารพ 
บรรยากาศในวัดจะไดสดชื่น/จะไดมีทัศนียภาพที่ดี การสูบบุหรี่เปนสิ่งท่ีไมดี / เสียสุขภาพ และควันบุหรี่ทํารายผูใกลชิด 
 -ข- สํานักวจิัยเอแบคโพลล



ในขณะที่ รอยละ 5.0  ระบุไมเห็นดวย โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุเหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้คือ เปนผูสูบมานานไม
สามารถเลิกได / สิทธิสวนบุคคล ทําไมไดแนในสังคมไทยเรา/เปนไปไมได และบังคับมากเกินไป ยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ และ 
รอยละ 19.2  ระบุไมมีความเห็น 

กลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4  ระบุเห็นดวยท่ีจะให วัด/โบสถ/มัสยิด มีบทบาทในการรณรงคไมสูบบุหรี่/ยาสูบ          
ซึ่งกิจกรรมที่รณรงค เชน กิจกรรมแนะนํา/บําบัดชวยคนที่ตองการเลิกบุหรี่ รอยละ 93.6 ติดปายรณรงคลดเลิกบุหรี่ในเขต วัด/
โบสถ/มัสยิด รอยละ 93.4 รวมกับชุมชนรณรงคลดเลิกบุหรี่ในชุมชน รอยละ 93.2  จัดอบรมใหความรูพิษภัยของบุหรี่แก      
ศาสนิกชน รอยละ 93.2 ทําโครงการรณรงคลดเลิกบุหรี่ในเขต วัด/โบสถ/มัสยิด รอยละ 92.3 หามศาสนิกชนสูบบุหรี่ในเขต
วัด/โบสถ/มัสยิด รอยละ 88.2 และหามผูนําทางศาสนาสูบบุหรี่ในเขตศาสนสถาน รอยละ 85.7 

จากการสอบถามความมั่นใจหากจะผลักดันให วัด/โบสถ/มัสยิด เปนเขต “ปลอดบุหรี่ 100%” พบวากลุมตัวอยาง 
รอยละ 24.0  ระบุมั่นใจวาทําได โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญ เชน คนจะใหความเคารพตอศาสนสถาน เปนกฎหมายประชาชนก็
ตองปฏิบัติตาม และเปนการปลูกจิตสํานึกใหคนเลิกสูบ เปนตน รอยละ 22.4 ระบุคอนขางมั่นใจ โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุ
เหตุผลท่ีสําคัญ เชน ทุกคนเอาจริงเอาจังกับการทําใหเปนเขตปลอดบุหรี่ ศาสนิกชนท่ีเขามาในศาสนสถานไมคอยสูบบุหรี่/
บางคนเลิกสูบแลว และผูนําทางศาสนาสั่ง/ ตักเตือนก็นาจะทําได เปนตน รอยละ 31.6  ระบุไมแนใจ โดยเหตุผลท่ีสําคัญมี
ดังนี้คือ เปนสิทธิสวนบุคคล/พฤติกรรมของผูสูบบุหรี่หามกันไมได จะใหเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%   เปนเรื่องยาก ตองคอย
เปนคอยไป และหลายๆ ฝายตองชวยกัน/เจาหนาท่ีลงพื้นที่พบปะพูดคุยกันเรื่องการรณรงค เปนตน รอยละ 15.0  ระบุไมคอย
มั่นใจ ซึ่งกลุมตัวอยางกลุมนี้ใหเหตุผลท่ีสําคัญ เชน ผูนําทางศาสนาและศาสนิกชนยังสูบบุหรี่/ยาสูบ การสูบบุหรี่เปนความ 
เคยชิน การเปลี่ยนไมใหสูบเลยคงทําไดยาก/ตองคอยเปนคอยไป และเปนสิทธิสวนบุคคล/หามกันไมได และรอยละ 7.0      
ระบุไมมั่นใจเลย โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุเหตุผลท่ีสําคัญ เชน ศาสนิกชน ผูนําศาสนา (พระ) โดยสวนมากจะติดบุหรี่       
ยังมีคนอยากสูบอยู/ ติดแลวเลิกยาก และยังมีการผลิต/จําหนาย บุหรี่/ยาสูบ เปนตน 
 จากการสอบถามความตองการใหสนับสนุนในการดําเนินงานให วัด/โบสถ/มัสยิด เปนเขต ”ปลอดบุหรี่ 100%”  
พบวากลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือ รอยละ 78.7  ระบุตองการการสนับสนุน โดยสิ่งท่ีตองการรับการสนับสนุนมากที่สุด
คือ แผนปายการจัดเขตปลอดบุหรี่ รองลงมาคือ เอกสารความรู/ขอมูลขาวสาร สื่อรณรงค งบประมาณ และจัดอบรมเพิ่ม
ความรู ตามลําดับ ในขณะที่ รอยละ 13.9 ระบุไมตองการการสนับสนุนใด ๆ เพราะไมมั่นใจวาจะสามารถทําได และ          
รอยละ 7.4  ระบุไมตองการการสนับสนุนใด ๆ เพราะมีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอสําหรับดําเนินการไดเอง 

จากการสํารวจขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางเพื่อทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% ท่ีสําคัญมากที่สุดคือ   
ติดปาย/ใชสื่อรณรงค "หามสูบบุหร่ี/ยาสูบ" ในศาสนสถาน รอยละ 33.2  รองลงมาคือ จัดอบรมทางวิชาการ ใหรูถึงพิษภัย
ของบุหรี่/ใหเอกสารความรูขอมูลตางๆในการรณรงค/จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับบุหรี่ตามศาสนสถาน/ติดภาพตัวอยางของ
ผูปวยดวยบุหรี่/จัดตารางอบรมตามศาสนสถานวัดตางๆหมุนเวียนกันไปแลวประเมินผลท่ีไดรับ รอยละ 29.0 หนวยงานที่
เกี่ยวของควรเอาจริงเอาจังกับการทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% / ตองไดรับการสนับสนุนที่ดีและปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง/ทุกฝายตองรวมมือกัน รอยละ 18.2  ควรแกปญหาที่ตนเหตุโดยเลิกผลิตยาสูบในประเทศและหามนําเขา รอยละ 11.5 
และใหประกาศเปนกฏกระทรวงที่มีมาตรการปองปรามหามสูบบุหรี่ในศาสนสถาน/ใหมีนโยบายที่แนชัด รอยละ 10.6 

 

 -ค- สํานักวจิัยเอแบคโพลล



คํานํา 
 

โครงการสํารวจวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ของผูนําทางศาสนา : กรณีศึกษาพระ และผูนํา
ทางศาสนาในเขตกรุง เทพมหานคร  และจังหวัดหัว เมืองใหญในภูมิภาค” ในครั้ งนี้   สํานักวิจั ย เอแบคโพลล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดรับมอบหมายจากทางศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รวมกับมูลนิธิรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  ใหทําการศึกษาพฤติกรรมและ
ความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ของผูนําทางศาสนา เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการรณรงคสงเสริมให  “ศาสนสถานปลอดบุหรี่”  
ตอไป 

สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดดําเนินการสํารวจภาคสนามระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ถึง 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2552 พื้นท่ีเปาหมายการสํารวจในครั้งนี้ คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดหัวเมืองใหญในแตละภูมิภาค
ไดแก  ชลบุรี  เชียงใหม  นครราชสีมา และสงขลา ท้ังในและนอกเขตเทศบาล โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร มี
วัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินงาน เพื่อใหทราบความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของความคิดเห็น บัดนี้การสํารวจวิจัยได
เสร็จสิ้นแลว สํานักวิจัยฯ จึงไดจัดทํารายงานฉบับนี้ข้ึน โดยมีเนื้อหาประเด็นสําคัญไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ ศาสนสถาน  ขอมูล
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “การสูบบุหรี่” และขอเสนอแนะเพื่อทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 
100% เปนตน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ จะทําใหทราบขอมูลหลากหลายประเด็นที่เอื้อประโยชนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ ใน
การรณรงคสงเสริมให  “ศาสนสถานปลอดบุหรี่” และนําผลการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
 อนึ่งโครงการนี้  จะสําเร็จลุลวงไปไมไดหากปราศจากการเสียสละเวลาเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นของตัวอยางที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกๆทาน และการไดรับคําแนะนําปรึกษาที่ดีจากคณะทํางานของศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) คณะผูวิจัยจึงใครขอกราบขอบพระคุณทุกฝายมา ณ ท่ีนี้ 
 
 
 

                                                             คณะผูวิจัย 
                                                                            มิถุนายน  2552

 -ง- สํานักวจิัยเอแบคโพลล



สารบัญ 
 หนา 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร ก 
คํานํา  ง 
สารบัญ จ 
สารบัญตาราง ฉ 
บทที่ 1 บทนํา 1 
     ท่ีมาของโครงการ 1 
     วัตถุประสงคในการวิจัย 1 
     ขอบเขตของการวิจยั 1 
     นิยามศัพทเฉพาะ 3 
     ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 3 
     ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3 
     กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) 3 
     การสุมตัวอยาง (Sampling Method) 4 
     ขนาดตัวอยาง (Sample Size)  4 
     เครื่องมือวัด (Measurement) 4 
     รูปแบบการดําเนินงานวิจัย  4 
     ระยะเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล 4 
บทที่ 2 ผลการสํารวจ 5 
     ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 5 
     ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน 7 
     ตอนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 12 
     ตอนที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “การสูบบุหรี่” 21 
บทที่ 3 บทสรุปผลการสํารวจ 36 
ภาคผนวก ก 42 
     แบบสอบถาม 43 
ภาคผนวก ข 47 
     คณะทํางานของสํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 48 
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สารบัญตาราง 
 หนา 
ตอนที่ 1  ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตารางที่  1  แสดงคารอยละของตัวอยางที่จําแนกตาม อายุ 5 
 ตารางที่  2  แสดงคารอยละของตัวอยางที่จําแนกตาม จํานวนปท่ีบวชหรือถือสถานะเปนผูนําทางศาสนา 6 
 ตารางที่  3  แสดงคารอยละของตัวอยางที่จําแนกตาม จังหวัดท่ีต้ังศาสนสถาน 6 
 ตารางที่  4  แสดงคารอยละของตัวอยางที่จําแนกตาม สถานที่ต้ังศาสนสถาน 7 
ตอนที่ 2  ขอมลูเกีย่วกับศาสนสถาน  
 ตารางที่  5  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ศาสนาและตําแหนงทางศาสนา 8 
 ตารางที่  6  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนปท่ีต้ังศาสนสถาน 9 
 ตารางที่  7  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนผูนําทางศาสนา (ชาย) ท่ีมีอยูในศาสนสถานในปจจุบัน 9 
 ตารางที่  8  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนครัวเรอืนที่อยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน   

                  (โดยประมาณ) 
10 

 ตารางที่  9  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนประชากรรวมในชุมชนในความรับผิดชอบของศาสน 
                  สถาน (โดยประมาณ) 

10 

 ตารางที่  10  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การมีโรงเรยีนอยูในความรบัผิดชอบของศาสนสถาน 11 
 ตารางที่  11  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ระดับชั้นที่เปดสอนของโรงเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ 

                    ของศาสนสถาน (เฉพาะศาสนสถานที่มีโรงเรยีนอยูในความรับผิดชอบและตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
11 

 ตารางที่  12  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ บริเวณพื้นที่/อาณาบริเวณโรงเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ  
                    ของศาสนสถาน (เฉพาะศาสนสถานที่มีโรงเรยีนอยูในความรับผิดชอบ) 

12 

ตอนที่ 3  ขอมลูเกีย่วกับการสูบบุหร่ี  
 ตารางที่  13  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การเคยสูบบุหรี่/ยาสูบ 13 
 ตารางที่  14  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การสูบบุหรี่/ยาสูบในปจจุบัน  (เฉพาะคนที่เคยสูบบุหรี่/ยาสูบ) 13 
 ตารางที่  15  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ประเภทบุหรี่/ยาสูบ ท่ีสูบในปจจุบัน  

                    (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบและตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
14 

 ตารางที่  16  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนวนัท่ีสูบบุหรี่/ยาสูบตอสัปดาห (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบ) 14 
 ตารางที่  17  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ระยะเวลาที่สูบบุหรี่/ยาสูบ (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบ) 15 
 ตารางที่  18  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนบุหรี่/ยาสูบ ท่ีสูบโดยเฉลี่ยตอวัน   

                    (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบและเฉพาะวันที่สูบบุหรี่/ยาสูบ)   
15 

 ตารางที่  19  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การสูบบุหรี่/ยาสูบ ในเขตศาสนสถาน  
                    (ท่ีไมใชเฉพาะในสถานที่ประกอบพิธีกรรม) (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบ) 

17 

 ตารางที่  20  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ บุคคลที่รวมสูบบุหรี่/ยาสูบ  
                   (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบและตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

18 

 -ฉ- สํานักวิจัยเอแบคโพลล



สารบัญตาราง (ตอ) 
 หนา 
 ตารางที่  21  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ วิธีการไดบุหรี่/ยาสูบ มาสูบ  

                   (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบและตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
18 

 ตารางที่  22  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความคิดท่ีจะเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบ (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบ) 19 
 ตารางที่  23  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การเคยพบเห็นคนในชุมชน “สูบบุหรี่/ยาสูบ”  

                    (ประชาชนหรือศาสนิกชนในชุมชน)  ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา 
20 

 ตารางที่  24  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การเคยพบเห็นคนในบริเวณศาสนสถาน “สูบบุหรี่/ยาสูบ”  
                    (ผูนําทางศาสนา/ศาสนิกชน/บุคคลที่มารวมในศาสนพิธี/บุคคลที่มาติดตอธุระ)  ในชวง 3 เดือน 
                    ท่ีผานมา 

20 

ตอนที่ 4  ความคิดเห็นเกีย่วกับเรื่อง “การสูบบุหร่ี”  
 ตารางที่  25  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การรับรู/รับทราบ เกี่ยวกับมาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบหรือ 

                    ความรูในเรื่องตางๆ 
21 

 ตารางที่  26  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความเครงครัดของศาสนสถาน (รวมบริเวณโดยรอบ) เกี่ยวกับ 
                    เรื่อง  “การหามสูบบุหรี่” 

22 

 ตารางที่  27  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความเห็นเกี่ยวกับ บุหรี่/ยาสูบ เปน “สิ่งเสพติด” 23 
 ตารางที่  28  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความรูสึกตอ “ผูนําทางศาสนา” ท่ีสูบบุหรี่/ยาสูบ   

                    (เชน พระ นักบวช โตะอิหมาม คอเต็บ บิหลั่น เปนตน) 
24 

 ตารางที่  29  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การยอมรับของศาสนิกชน ตอการสูบบุหรี่/ยาสูบ ของ  
                    “ผูนําทางศาสนา” 

25 

 ตารางที่  30  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การสูบบุหรี่/ยาสูบของ “ผูนําทางศาสนา”  มีผลทําใหเยาวชน 
                    เลียนแบบพฤติกรรม 

25 

 ตารางที่  31  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความเหมาะสม ของ “ผูนําทางศาสนา” เกี่ยวกับการสูบบุหรี่/ 
                    ยาสูบ ทามกลางสาธารณชน 

25 

 ตารางที่  32  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความเหมาะสมเกี่ยวกับ “การถวาย/การใหบุหรี่/ยาสูบ”  
                    แกผูนําทางศาสนา 

26 

 ตารางที่  33  แสดงคารอยละของตวัอยางที่ระบุ ผูนําทางศาสนา  “ควรปฏิเสธ” หากมีศาสนิกชน นําบุหรี่/ยาสูบ  
                    มาให/มาถวาย 

26 

 ตารางที่  34  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความคิดเห็นหากจะ “รณรงค” ไมใหศาสนิกชนถวาย/ 
                    ใหบุหรี่/ยาสูบ  แกผูนําทางศาสนา 

27 

 ตารางที่  35  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดให “ศาสนสถานเปนเขต 
                    ปลอดบุหรี่ 100%” (หามสูบ-หามซื้อ-หามขายบุหรี่ ภายในเขตบริเวณศาสนสถานทั้งหมด) 

28 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 หนา 
 ตารางที่  36  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความบอยครั้งของการเคย  “เทศนใหคน ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่     

                    ในศาสนพิธี” ในชวง 12  เดือนท่ีผานมา 
29 

 ตารางที่  37  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ กิจกรรมที่เคยมีสวนรวมในการชวยใหคน 
                      “ลด-ละ-เลิก สูบบหุรี”่ ในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

29 

 ตารางที่  38  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความคิดเห็นท่ีจะให วัด/โบสถ/มัสยิด มีบทบาทในการรณรงค   
                     ไมสูบบุหรี่/ยาสูบ 

30 

 ตารางที่  39  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความมั่นใจหากจะผลักดันให วัด/โบสถ/มสัยิด เปนเขต  
                    “ปลอดบุหรี่ 100%” 

31 

 ตารางที่  40  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความตองการสนับสนุนในการดําเนินงานให วัด/โบสถ/ 
                    มัสยิด เปนเขต ”ปลอดบุหรี่ 100%” 

34 

 ตารางที่  41  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ขอเสนอแนะเพื่อทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%   
                    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

35 
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บทที่ 1 
บทนํา 
 

 
ที่มาของโครงการ    
 ศาสนสถาน ใชเปนที่อยูอาศัยของนักบวช เปนสถานที่ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีตางๆ ทางศาสนา เปนศูนย
รวมจิตใจของศาสนิกชนในแตละศาสนามายาวนาน จนถึงเปนท่ีรวมองคประกอบหลักของศาสนาทั้งหมดในศาสนสถาน 
ฐานะ ของศาสนสถานจึงเปนสมบัติของศาสนา   ซึ่งในปจจุบันการจัดกิจกรรมตางๆ ในศาสนสถานไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต  มีการจัดงานมหรสพ งานสังสรรครื่นเริง รวมไปถึงการนําอบายมุขเขามาในศาสนสถาน อาทิ การเสพยาเสพติด  
การดื่มสุรา การสูบบุหรี่  การเลนการพนัน  ฯลฯ 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รวมกับมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นตอการสูบ
บุหรี่ของผูนําทางศาสนา  เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการรณรงคสงเสริมให  “ศาสนสถานปลอดบุหรี่”  ตอไป จึงได
มอบหมายใหสํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดทําโครงการสํารวจวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและความคิดเห็นตอ
การสูบบุหรี่ของผูนําทางศาสนา : กรณีศึกษาพระ และผูนําทางศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดหัวเมืองใหญใน
ภูมิภาค” ในครั้งนี้ข้ึน 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อสํารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ของผูนําทางศาสนา 
2. เพื่อสํารวจประสบการณและทัศนคติของผูนําทางศาสนาตอการสูบบุหรี่ในศาสนสถาน 
3. เพื่อสํารวจความคิดเห็นตอการกําหนดใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 
4. เพื่อสํารวจปญหาอุปสรรค และความเปนไปไดในการกําหนดใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 

 
ขอบเขตของการวิจัย        
        1. ขอบเขตทางดานเนื้อหา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน ไดแก ศาสนาที่นับถือและตําแหนงทางศาสนาของผูตอบแบบสอบถาม อายุ
ของศาสนสถาน จํานวนผูนําทางศาสนา (ชาย) ในศาสนสถาน การมีโรงเรียนอยูในความรับผิดชอบของศาสน
สถาน  

2) ขอมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก การเคยสูบบุหรี่/ยาสูบ การสูบบุหรี่ในปจจุบัน 
ประเภทบุหรี่/ยาสูบท่ีสูบในปจจุบัน จํานวนวันที่สูบบุหรี่ตอสัปดาห ระยะเวลาที่สูบบุหรี่/ยาสูบ จํานวนบุหรี่ท่ี
สูบโดยเฉลี่ยตอวัน สถานที่ท่ีสูบบุหรี่/ยาสูบ บุคคลที่สูบบุหรี่/ยาสูบดวยกัน วิธีการไดบุหรี่/ยาสูบมาสูบ ความคิด
ท่ีจะเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบ 
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3) ศึกษาเกี่ยวกับ การเคยพบเห็นคนในชุมชน “สูบบุหรี่/ยาสูบ”  การเคยพบเห็นคนในบริเวณศาสนสถาน         
“สูบบุหรี่/ยาสูบ” 

4) ศึกษาการรับรู/รับทราบ เกี่ยวกับมาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบหรือความรูเรื่องบุหรี่ ไดแก การกําหนดใหโรงเรยีน
เปนเขตปลอดบุหรี่ 100% การกําหนดใหรานอาหารเปนเขตปลอดบุหรี่  การกําหนดใหศาสนสถานเปนเขต
ปลอดบุหรี่ การหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป การหามขายบุหรี่รอบสถานศึกษารัศมี 500 เมตร การ
หามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะตาง ๆ บุหรี่/ยาสูบเปนสาเหตุของโรคมากมาย ควันบุหรี่/ยาสูบเปนสาเหตุของโรค
มากมาย บุหรี่/ยาสูบทําใหเกิดอันตรายตอรางกายของผูสูบ ควันบุหรี่/ยาสูบทําใหเกิดอันตรายตอรางกายของคน
รอบขาง เปนตน 

5) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “การสูบบุหรี่” ของผูนําทางศาสนาไดแก ความรูสึกตอ “ผูนําทางศาสนา” ท่ีสูบ
บุหรี่/ยาสูบ การยอมรับของศาสนิกชนตอการสูบบุหรี่/ยาสูบของ “ผูนําทางศาสนา”   การสูบบุหรี่/ยาสูบของ 
“ผูนําทางศาสนา”  มีผลทําใหเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรม ความเหมาะสมที่ “ผูนําทางศาสนา” สูบบุหรี่/ยาสูบ 
ทามกลางสาธารณชน  ความเหมาะสมเกี่ยวกับ “การถวาย/การใหบุหรี่/ยาสูบ” แกผูนําทางศาสนา ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ “รณรงค” ไมใหศาสนิกชนถวาย/ใหบุหรี่/ยาสูบแกผูนําทางศาสนา เปนตน  

6) ศึกษาเกี่ยวกับการไดเคยมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการชวยใหคน ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่” ในชวง 12 
เดือนที่ผานมา ไดแก จัดบอรดนิทรรศการในศาสนสถาน แจกสื่อ เชน แผนพับ เอกสาร จัดอบรมใหความรู     
จัดกิจกรรมชวยเลิกบุหรี่/ยาสูบ เปนตน  

7) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการให วัด/โบสถ/มัสยิด มีบทบาทในการรณรงคไมสูบบุหรี่/ยาสูบ ไดแก ทําโครงการ
รณรงคลดเลิกบุหรี่ในเขตวัด/โบสถ/มัสยิด หามผูนําทางศาสนาสูบบุหรี่ในเขตศาสนสถาน หามศาสนิกชนสูบ
บุหรี่ในเขตวัด/โบสถ/มัสยิด ติดปายรณรงคลดเลิกบุหรี่ในเขตวัด/โบสถ/มัสยิด จัดอบรมใหความรูพิษภัยของ
บุหรี่แกศาสนิกชน รวมกับชุมชนรณรงคลดเลิกบุหรี่ในชุมชน ทํากิจกรรมแนะนํา/บําบัดชวยคนที่ตองการเลิก
บุหรี่ เปนตน 

8) ศึกษาความเปนไปไดในการกําหนดใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ ไดแก การ “หามสูบบุหรี่” ในศาสน
สถาน (รวมบริเวณโดยรอบ) การกําหนดให “ศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%” (หามสูบ-หามซื้อ-หามขาย
บุหรี่ภายในเขตบริเวณศาสนสถานทั้งหมด) และขอเสนอแนะเพื่อทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% 

        2. ขอบเขตดานประชากร  ผูนําทางศาสนา (เชน พระ พระสงฆ/บาทหลวง/นักบวช โตะอิหมาม คอเต็บ บิหลั่น เปนตน)  
ในศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ประจําศาสนสถานที่ทําการศึกษา และมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 
        3. ขอบเขตทางดานพื้นที่  ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดหัวเมืองใหญในแตละ
ภูมิภาคไดแก  ชลบุรี  เชียงใหม  นครราชสีมา และสงขลา ท้ังในและนอกเขตเทศบาล 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
ผูนําทางศาสนา หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง การเลือกตั้ง การยกยองจากศาสนาหรือกลุมศาสนิกชนในศาสนา

ท่ีตนนับถือรับผิดชอบดูแล ใหทําหนาท่ีเปนผูนําในการปฏิบัติศาสนกิจ ศาสนพิธีตางๆ อบรมสั่งสอนวิทยาการศาสนา และ
แนวทางปฏิบัติแกศาสนิกชน เปนตัวอยางในการปฏิบัติตนใหอยูในกรอบที่ดีงาม เพื่อใหศาสนิกชนผูปฏิบัติตามหลักคําสอน
ไดรับความรมเย็นเปนสุข  (ในที่นี้หมายรวมถึง ผูนําทางศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม) 

บุหร่ี ในที่นี้หมายถึง บุหรี่โรงงาน/บุหรี่ซอง 
ยาสูบ หมายถึง ผลิตภัณฑชนิดอื่น ๆ เชน ไปป ซิการ บุหรี่มวนเอง/ยาเสน เปนตน       
ศาสนสถาน  หมายถึง สถานที่ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีตางๆ เชน 

ศาสนสถานของศาสนาพุทธ คือ วัด โบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร 
ศาสนสถานของศาสนาคริสต คือ โบสถ วิหาร 
ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม คือ สุเหราหรอืมัสยิด 

 ศาสนิกชน หมายถึง ผูนับถือเลื่อมใสศรัทธาเรียกตามศาสนาที่ตนนับถือ  
ผูนับถือเลื่อมใสศรัทธาศาสนาพุทธ เรียกวา พุทธศาสนิกชน 
ผูนับถือเลื่อมใสศรัทธาศาสนาคริสต เรียกวา คริตศาสนิกชน 
ผูนับถือเลื่อมใสศรัทธาศาสนาอิสลาม เรียกวา อิสลามมิกชนหรือมุสลิม 

  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบพฤติกรรมและความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ของผูนําทางศาสนา 
2. ทําใหรับรู/รับทราบประสบการณและทัศนคติของผูนําทางศาสนาตอการสูบบุหรี่ในศาสนสถาน 
3. ทําใหทราบความคิดเห็นตอการกําหนดใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 
4. ทําใหรับรู/รับทราบปญหาอุปสรรค และความเปนไปไดในการกําหนดใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 
5. เพื่อนําขอมูลไปใช วางแผน หรือกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของตอไป 

 
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)  
 ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยจะประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยแบบสํารวจภาคสนามโดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ซึ่งมีระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ในการวัดและประเมินผล กําหนดขนาดตัวอยาง             
การคัดเลือกตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหและการประมวลผล เพื่อใหได ขอมูลท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวิจัย  
 
กลุมประชากรเปาหมาย (Target Population) 

กลุมประชากรเปาหมายคือ ผูนําทางศาสนาพุทธ  คริสต และอิสลาม ในเขตกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดหัวเมือง
ใหญในแตละภูมิภาคไดแก  ชลบุรี  เชียงใหม  นครราชสีมา และสงขลา   

 -3- สํานักวิจัยเอแบคโพลล



การสุมตัวอยาง  (Sampling Method)  
ในการศึกษาครั้งนี้คณะผูวิจัยไดประยุกตใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิหลายข้ัน (Stratified Multi-Stage 

Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุมท่ีคํานึงถึงความเปนไปไดทางสถิติ โดยแบงช้ันภูมิออกตามจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
หัวเมืองใหญในแตละภูมิภาค  จากนั้นทําการสุมตัวอยางอําเภอเปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง  ตําบลเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สอง   
ในแตละตําบลทําการสุมตัวอยางศาสนสถานเปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบระบบ (Systematic 
Sampling) จากฐานขอมูลบัญชีรายช่ือ แลวทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูนําศาสนาทุกคนในศาสนสถานนั้น (แตไมเกิน 5 คน)   

 
ขนาดตัวอยาง (Sample  Size)     

ขนาดตัวอยางในการสํารวจครั้งนี้ สํารวจจากกลุมผูนําทางศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม จํานวนทั้งสิ้น 905  
ตัวอยาง (ภายใตระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และขอบเขตของความคลาดเคลื่อนอยูท่ีระดับบวกลบไมเกินรอยละ 5)          
โดยจําแนกตามกลุมผูนําทางศาสนาตางๆ  ดังนี้   

1. ผูนําศาสนาพุทธ  จํานวน 633  ตัวอยาง   
2. ผูนําศาสนาอิสลาม  จํานวน 147  ตัวอยาง    
3. ผูนําศาสนาคริสต  จํานวน 125  ตัวอยาง 

 
เคร่ืองมือวัด (Measurement) 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีโครงสรางคําถามที่ประกอบดวยสวนตางๆ ท่ีสําคัญ 
ไดแก ขอมูลลักษณะทางประชากร และขอมูลในประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 
รูปแบบการดําเนินงานวิจัย  
 การดํ า เนินงานวิ จั ย ในครั้ งนี้ เ ปนการทํ า ง านร วมกันระหว า งบุ คลากรของสํ านั กวิ จั ย เอแบคโพลล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะทํางานของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหรี่ (มสบ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการเกบ็ขอมูล     

ระยะเวลาในการเก็บขอมูลโครงการระหวางวนัที่ 27 พฤษภาคม 2552 ถงึ วนัที่ 8 มิถุนายน 2552 
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บทที่ 2 
ผลการสํารวจ 
 

 
ผลการศึกษาในบทนี้  มาจากการสํารวจกลุมผูนําทางศาสนาพุทธ  คริสต และอิสลาม ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

จังหวัดหัวเมืองใหญในแตละภูมิภาคไดแก ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา และสงขลา โดยจําแนกการนําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน 
ตอนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับการสบูบุหรี่ 
ตอนที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “การสูบบุหรี”่ 

 
ตอนที่ 1  ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
อาย ุ
 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับอายุของกลุมตัวอยางพบวา รอยละ 23.4 ระบุอายุไมเกิน 29 ป รอยละ 18.8 ระบุอายุ          
30-39 ป รอยละ 22.1 ระบุอายุ 40-49 ป และรอยละ 35.7 ระบุอายุต้ังแต 50 ป ข้ึนไป โดยกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 43 ป           
10 เดือน  (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 1) 
 
ตารางที่  1  แสดงคารอยละของตัวอยางที่จําแนกตาม อาย ุ
ลําดับ อาย ุ รอยละ จํานวน 

1 อายุไมเกิน 29 ป 23.4 212 
2 อาย ุ30-39  ป 18.8 170 
3 อายุ 40-49 ป 22.1 200 
4 อายุต้ังแต 50 ป ข้ึนไป 35.7 323 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 905 

หมายเหตุ  อายุเฉลี่ย 43 ป 10 เดือน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) 15 ป 10 เดือน 
อายุตํ่าสุด (Min) = 20 ป   อายุสูงสุด (Max)  = 89 ป 
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จํานวนปที่บวชหรือถือสถานะเปนผูนําทางศาสนา 
 เมื่อสอบถามจํานวนปท่ีกลุมตัวอยางบวชหรือถือสถานะเปนผูนําทางศาสนา พบวารอยละ 33.5 ระบุบวชหรือถือ
สถานะเปนผูนําทางศาสนาไมเกิน 5 ป รอยละ 26.9 ระบุ 6-10 ป รอยละ 13.7 ระบุ 11-15 ป รอยละ 8.7 ระบุ 16-20 ป และ   
รอยละ 17.2 ระบุมากกวา 20 ป โดยจํานวนปท่ีบวชหรือถือสถานะเปนผูนําทางศาสนาเฉลี่ย 12 ป 3 เดือน (ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก
ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่  2  แสดงคารอยละของตัวอยางที่จําแนกตาม จํานวนปที่บวชหรือถือสถานะเปนผูนาํทางศาสนา 
ลําดับ จํานวนปที่บวชหรือถือสถานะเปนผูนําทางศาสนา รอยละ จํานวน 

1 ไมเกิน 5 ป 33.5 301 
2 6-10 ป 26.9 241 
3 11-15 ป 13.7 123 
4 16-20 ป 8.7 78 
5 มากกวา 20 ป 17.2 154 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 897 

หมายเหตุ  จํานวนปที่บวชหรือถือสถานะเปนผูนําทางศาสนาเฉลี่ย 12 ป 3 เดือน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) 11 ป 5 เดือน 
จํานวนปที่บวชหรือถือสถานะเปนผูนําทางศาสนาต่ําสุด (Min) = 1 ป   
จํานวนปที่บวชหรือถือสถานะเปนผูนําทางศาสนาสูงสุด (Max) = 69 ป 

  
จังหวัดที่ต้ังศาสนสถาน 
 สําหรับจังหวัดท่ีศึกษาที่เปนท่ีต้ังของศาสนสถาน พบวารอยละ 32.0 ระบุจังหวัดนครราชสีมา รอยละ 21.9 ระบุ
จังหวัดเชียงใหม รอยละ 19.9 ระบุจังหวัดกรุงเทพมหานคร รอยละ 17.0 ระบุจังหวัดสงขลา และรอยละ 9.2 ระบุจังหวัดชลบุรี 
(ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 3) 
 
ตารางที่  3  แสดงคารอยละของตัวอยางที่จําแนกตาม จังหวัดที่ต้ังศาสนสถาน 
ลําดับ จังหวัดที่ต้ังศาสนสถาน รอยละ จํานวน 

1 นครราชสีมา 32.0 290 
2 เชียงใหม 21.9 198 
3 กรุงเทพมหานคร 19.9 180 
4 สงขลา 17.0 154 
5 ชลบุรี 9.2 83 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 905 
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สถานที่ต้ังศาสนสถาน 
 สําหรับที่ ต้ังศาสนสถานที่กลุมตัวอยางสังกัดอยูพบวา รอยละ 42.0 ระบุศาสนสถานตั้งอยูในเขตเทศบาลใน
ตางจังหวัด รอยละ 38.1 ระบุต้ังอยูนอกเขตเทศบาลในตางจังหวัด และรอยละ 19.9 ระบุอยูในกรุงเทพมหานคร (ศึกษาเพิ่มเติม
ไดจากตารางที่ 4) 
 
ตารางที่  4  แสดงคารอยละของตัวอยางที่จําแนกตาม สถานที่ต้ังศาสนสถาน 
ลําดับ สถานที่ต้ังศาสนสถาน รอยละ จํานวน 

1 ในเขตเทศบาล 42.0 380 
2 นอกเขตเทศบาล 38.1 345 
3 กรุงเทพมหานคร 19.9 180 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 905 

 
ตอนที่ 2  ขอมลูเกีย่วกับศาสนสถาน 
 
ศาสนาและตําแหนงทางศาสนา 

จากการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางระบุนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 69.9 ศาสนาคริสต รอยละ 13.8 และศาสนาอิสลาม
รอยละ 16.3 สําหรับกลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาพุทธระบุตําแหนงทางศาสนาไดดังนี้คือ เปนเจาอาวาส เปนพระลูกวัด และ
อื่นๆ เชน เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด เจาคณะตําบล ท่ีปรึกษาเจาคณะภาค 8 รักษาการแทนเจาอาวาส เปนตน   
ในขณะที่ศาสนาคริสตระบุตําแหนงดังนี้คือ เปนอาจารยผูสอนศาสนา คุณพอ/บาทหลวง เจาอาวาส คุณพอปลัด รองอธิการ/
รองเจาคณะ อธิการ/เจาคณะ และอื่นๆ เชน สมาชิกสภาภิบาล ผูชวยเจาอาวาส นักบวช ศิษยาภิบาล เปนตน สวนศาสนา
อิสลามระบุตําแหนงดังนี้คือ โตะอิหมาม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการบริหาร (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 5) 
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ตารางที่  5  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ศาสนาและตําแหนงทางศาสนา 
ลําดับ ศาสนาและตําแหนงทางศาสนา รอยละ จํานวน 

1 ศาสนาพุทธ  ตําแหนงทางศาสนาของทาน คือ  69.9 633 
 • พระลูกวัด รอยละ  75.3 (475)   
 • เจาอาวาส รอยละ  22.3 (141)   

 
• อื่นๆ เชน เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด  
      เจาคณะตําบล ที่ปรึกษาเจาคณะภาค 8 รักษาการ   
      แทนเจาอาวาส เปนตน 

รอยละ 2.4 (15)   

2 ศาสนาคริสต  ตําแหนงทางศาสนาของทาน คือ 13.8 125 
 • อาจารยผูสอนศาสนา รอยละ  44.4 (55)   
 • คุณพอ/บาทหลวง เจาอาวาส รอยละ  18.5 (23)   
 • คุณพอปลัด รอยละ  6.5 (8)   
 • รองอธิการ/รองเจาคณะ รอยละ  1.6 (2)   
 • อธิการ/เจาคณะ รอยละ  0.8 (1)   

 • อื่นๆ เชน สมาชิกสภาภิบาล ผูชวยเจาอาวาส  
     นักบวช  ศิษยาภิบาล เปนตน 

รอยละ 28.2 (35)   

3 ศาสนาอิสลาม  ตําแหนงทางศาสนาของทาน คือ 16.3 147 
 • โตะอิหมาม รอยละ  29.3 (43)   
 • คอเต็บ รอยละ  29.3 (43)   
 • บิหลั่น รอยละ  23.8 (35)   
 • กรรมการบรหิาร รอยละ  17.6 (26)   
 รวมทั้งสิ้น 100.0 905 

 
อายุศาสนสถานและจํานวนผูนําทางศาสนาในศาสนสถาน 
 จากการศึกษาจํานวนปท่ีกอตั้งศาสนสถาน (ศาสนสถานที่กลุมตัวอยางสังกัดอยู) พบวา มีอายุไมเกิน 50 ป รอยละ 
33.6 อายุ 51-100  ป รอยละ 34.1 อายุ 101-150 ป รอยละ 10.8 อายุ 151-200 ป รอยละ 9.0 และมีอายุเกิน 200 ป รอยละ 12.5 
โดยจํานวนปท่ีกอต้ังศาสนสถานเฉลี่ย 105 ป 3 เดือน (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 6) 
 สวนจํานวนผูนําทางศาสนา (ชาย) ท่ีมีอยูในศาสนสถานในปจจุบันพบวา มีจํานวน 1 ทาน รอยละ 20.8 มีจํานวน      
2 ทาน รอยละ 7.6 มีจํานวน 3 ทาน รอยละ 11.1 มีจํานวน 4 ทาน รอยละ 4.5 มีจํานวน 5 ทาน รอยละ 8.2 มีจํานวน 6-10 ทาน 
รอยละ 16.8 มีจํานวน 11-15 ทาน รอยละ 11.7 มีจํานวน 16-20 ทาน รอยละ 5.3 และมีจํานวนมากกวา 20 ทาน รอยละ 14.0 
โดยจํานวนผูนําทางศาสนา (ชาย) ท่ีมีอยูในศาสนสถานเฉลี่ย 9 ทาน (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 7)   
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ตารางที่  6  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนปที่ต้ังศาสนสถาน 
ลําดับ จํานวนปที่ต้ังศาสนสถาน รอยละ จํานวน 

1 ไมเกิน 50 ป 33.6 293 
2 51-100 ป 34.1 297 
3 101-150 ป 10.8 94 
4 151-200 ป 9.0 78 
5 อายุเกิน 200 ป 12.5 109 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 871 

หมายเหตุ  จํานวนปที่กอต้ังศาสนสถานเฉลี่ย 105 ป 3 เดือน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.)  142  ป 1 เดือน 
จํานวนปที่กอต้ังศาสนสถานต่ําสุด (Min) = 2  ป  จํานวนปที่กอต้ังศาสนสถานสูงสุด (Max) = 800  ป 

 
ตารางที่  7  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนผูนําทางศาสนา (ชาย) ที่มีอยูในศาสนสถานในปจจุบัน 
ลําดับ จํานวนผูนําทางศาสนา (ชาย) ที่มีอยูในศาสนสถานในปจจุบัน รอยละ จํานวน 

1 1 ทาน 20.8 183 
2 2 ทาน 7.6 67 
3 3 ทาน 11.1 98 
4 4 ทาน 4.5 40 
5 5 ทาน 8.2 72 
6 6-10 ทาน 16.8 148 
7 11-15 ทาน 11.7 103 
8 16-20 ทาน 5.3 47 
9 มากกวา 20 ทาน 14.0 122 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 880 

หมายเหตุ  จํานวนผูนําทางศาสนา (ชาย) ที่มีอยูในศาสนสถานเฉลี่ย 9 ทาน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) 19 ทาน 
จํานวนผูนําทางศาสนา (ชาย) ที่มีอยูในศาสนสถานต่ําสุด (Min)  = 1 ทาน   
จํานวนผูนําทางศาสนา (ชาย) ที่มีอยูในศาสนสถานสูงสุด (Max) =  150 ทาน  

 
จํานวนครัวเรือนและประชากรในความรับผิดชอบของศาสนสถาน (โดยประมาณ)  
 จํานวนครัวเรือนท่ีอยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน (โดยประมาณ) พบวา มีจํานวนครัวเรือนไมเกิน 50 
ครัวเรือนรอยละ 18.8 จํานวน 51-100 ครัวเรือน รอยละ 21.2 จํานวน 101-150 ครัวเรือน รอยละ 9.6 จํานวน 151-200 
ครัวเรือน รอยละ 10.5 และมีจํานวนเกิน 200 ครัวเรือน รอยละ 39.9 โดยมีจํานวนครัวเรือนในความรับผิดชอบของศาสน
สถานเฉลี่ย 271 ครัวเรือน (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 8) 
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 สวนจํานวนประชากรรวมในชุมชนในความรับผิดชอบของศาสนสถาน (โดยประมาณ) พบวา มีจํานวนไมเกิน     
100 คน รอยละ 12.2 มีจํานวน 101-200 คน รอยละ 8.4 มีจํานวน 201-300 คน รอยละ 7.7  มีจํานวน 301-400 คน รอยละ 5.3          
มีจํานวน 401-500 คน รอยละ 9.4 มีจํานวน 501-600 คน รอยละ  4.8 มีจํานวน 601-700 คน รอยละ 2.1 มีจํานวน 701-800 คน 
รอยละ 6.6 มีจํานวน 801-900 คน รอยละ 3.2  มีจํานวน 901-1,000 คน รอยละ 9.8 และมีจํานวนเกิน 1,000 คน รอยละ 30.5 
โดยจํานวนประชากรรวมในชุมชนในความรับผิดชอบของศาสนสถานเฉลี่ย 1,197 คน (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 9)  
 

ตารางที่  8  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนครัวเรือนที่อยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน (โดยประมาณ) 
ลําดับ จํานวนครัวเรือนที่อยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน (โดยประมาณ) รอยละ จํานวน 

1 ไมเกิน 50 ครัวเรือน 18.8 134 
2 51-100 ครัวเรอืน 21.2 152 
3 101-150 ครัวเรอืน 9.6 69 
4 151-200 ครัวเรอืน 10.5 75 
5 เกิน 200 ครัวเรอืน 39.9 286 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 716 

หมายเหตุ จํานวนครัวเรือนที่อยูในความรับผิดชอบของศาสนสถานเฉลี่ย  271  ครัวเรือน   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) 509 ครัวเรือน 
จํานวนครัวเรือนที่อยูในความรับผิดชอบของศาสนสถานต่ําสุด (Min) = 5  ครัวเรือน   
จํานวนครัวเรือนที่อยูในความรับผิดชอบของศาสนสถานสูงสุด (Max) =  3,000  ครัวเรือน 

 

ตารางที่  9  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนประชากรรวมในชุมชนในความรับผิดชอบของศาสนสถาน    
                  (โดยประมาณ) 
ลําดับ จํานวนประชากรรวมในชุมชนในความรับผิดชอบของศาสนสถาน (โดยประมาณ) รอยละ จํานวน 

1 จํานวนไมเกิน 100 คน 12.2 86 
2 จํานวน 101-200 คน 8.4 60 
3 จํานวน 201-300 คน 7.7 55 
4 จํานวน 301-400 คน 5.3 38 
5 จํานวน 401-500 คน 9.4 67 
6 จํานวน 501-600 คน 4.8 34 
7 จํานวน 601-700 คน 2.1 15 
8 จํานวน 701-800 คน 6.6 47 
9 จํานวน 801-900 คน 3.2 23 

10 จํานวน 901-1,000 คน 9.8 70 
11 จํานวนเกิน 1,000 คน 30.5 216 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 711 
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หมายเหตุ จํานวนประชากรรวมในชุมชนในความรับผิดชอบของศาสนสถานเฉลี่ย 1,197  คน   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) 2,476  คน 
จํานวนประชากรรวมในชุมชนในความรับผิดชอบของศาสนสถานต่ําสุด (Min) = 14 คน     
จํานวนประชากรรวมในชุมชนในความรับผิดชอบของศาสนสถานสูงสุด (Max) = 15,000  คน  

 
โรงเรียนที่มอียูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน 
 รอยละ 54.7 ระบุมีโรงเรียนอยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน โดยระดับชั้นที่เปดสอนที่อยูในความรับผิดชอบ
ของศาสนสถานมากที่สุดคือ ระดับประถมศึกษา รอยละ 67.1 รองลงมาคือ ระดับอนุบาล/เด็กเล็ก รอยละ 53.5 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 49.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 26.6 ระดับอุดมศึกษา รอยละ 3.2 ระดับอาชีวศึกษา     
รอยละ 2.0 และอื่นๆ เชน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ศูนยอบรมศาสนาอิสลาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม      
เปนตน รอยละ 17.8 ตามลําดับ สวนบริเวณพื้นที่/อาณาบริเวณโรงเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของศาสนสถานนั้น            
รอยละ 57.4 ระบุอยูในบริเวณเดียวกัน และรอยละ 42.6 ระบุมีรั้วรอบแยกอยูกันคนละสวน ในขณะที่ รอยละ 45.3 ระบุไมมี
โรงเรียนอยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 10,11 และ 12)  
 
ตารางที่  10  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การมีโรงเรียนอยูในความรบัผิดชอบของศาสนสถาน 
ลําดับ การมีโรงเรียนอยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน รอยละ จํานวน 

1 มี 54.7 493 
2 ไมมี 45.3 408 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 901 

 
ตารางที่  11  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ระดับชั้นที่เปดสอนของโรงเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน 
                    (เฉพาะศาสนสถานที่มีโรงเรียนอยูในความรับผิดชอบและตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ลําดับ ระดับชั้นที่เปดสอนของโรงเรยีนที่อยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน รอยละ จํานวน 

1 อนุบาล/เด็กเล็ก 53.5 264 
2 ประถมศึกษา 67.1 331 
3 มัธยมศึกษาตอนตน 49.1 242 
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 26.6 131 
5 อาชีวศึกษา 2.0 10 
6 อุดมศึกษา 3.2 16 

7 
อื่นๆ เชน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ศูนยอบรมศาสนาอิสลาม  
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปนตน 

17.8 88 
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ตารางที่  12  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ บริเวณพ้ืนที่/อาณาบริเวณโรงเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน  
                   (เฉพาะศาสนสถานที่มีโรงเรียนอยูในความรับผดิชอบ) 
ลําดับ บริเวณพ้ืนที่/อาณาบริเวณโรงเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน รอยละ จํานวน 

1 อยูในบริเวณเดียวกัน 57.4 279 
2 มีรั้วรอบ แยกอยูกันคนละสวน 42.6 207 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 486 

 
ตอนที่ 3  ขอมลูเกีย่วกับการสูบบุหร่ี 
 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี/ยาสูบของตัวอยาง 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเคยสูบบุหรี่/ยาสูบพบวา กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือ รอยละ 52.7 ระบุเคยสูบบุหรี่/
ยาสูบ โดยเริ่มสูบครั้งแรกเมื่ออายุไมเกิน 10 ป รอยละ 4.1 เริ่มสูบอายุ 11-15 ป รอยละ 34.1 เริ่มสูบอายุ 16-20 ป รอยละ 49.7 
และเริ่มสูบอายุเกิน 20 ป รอยละ 12.1 ซึ่งในขณะที่รอยละ 47.3 ระบุไมเคยสูบบุหรี่/ยาสูบเลย โดยอายุเฉลี่ยของคนที่เคยสูบท่ี
เริ่มสูบบุหรี่/ยาสูบครั้งแรกคือ อายุ 17  ป 2 เดือน (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 13)  
 เมื่อสอบถามกลุมตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่/ยาสูบเกี่ยวกับการสูบในปจจุบันพบวา ตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือ รอยละ 58.7    
ระบุยังคงสูบบุหรี่/ยาสูบ ในขณะที่รอยละ 41.3 ระบุเลิกสูบแลว โดยตัวอยางกลุมนี้ระบุเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบมาเปนระยะเวลา 
ไมเกิน 5 ป รอยละ 19.6 เลิกสูบมาเปนระยะเวลา 6-10 ป รอยละ 28.5 เลิกสูบมาเปนระยะเวลา 11-15 ป รอยละ 13.2 เลิกสูบมา
เปนระยะเวลา 16-20 ป รอยละ 12.2 และเลิกสูบมาเปนระยะเวลามากกวา 20 ป รอยละ 26.5 โดยระยะเวลาเฉลี่ยท่ีเลิกสูบบุหรี่/
ยาสูบเทากับ 14  ป 11 เดือน (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 14) 
 สําหรับกลุมตัวอยางที่ปจจุบันยังคงสูบบุหรี่/ยาสูบอยูนั้นไดระบุประเภทบุหรี่/ยาสูบท่ีสูบมากที่สุดคือ บุหรี่ซอง
สําเร็จรูป รอยละ 73.5 รองลงมาคือ ยาสูบมวนเอง/ยาเสน รอยละ 48.4 ซิการ รอยละ 3.2 และไปป รอยละ 2.9 ตามลําดับ         
(ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 15) สวนจํานวนวันในการสูบบุหรี่/ยาสูบนั้นพบวา กลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 83.8 
ระบุสูบบุหรี่/ยาสูบ 7 วันตอสัปดาห รอยละ 4.8 ระบุสูบบุหรี่/ยาสูบ 3 วันตอสัปดาห รอยละ 3.7 ระบุสูบบุหรี่/ยาสูบ 4 วันตอ
สัปดาห รอยละ 2.9 ระบุสูบบุหรี่/ยาสูบ 2 วันตอสัปดาห รอยละ 2.6 ระบุสูบบุหรี่/ยาสูบ 5 วันตอสัปดาห และมีคารอยละที่
เทากันคือ 1.1 ระบุสูบบุหรี่/ยาสูบ 1 วันตอสัปดาห และสูบบุหรี่/ยาสูบ 6 วันตอสัปดาห โดยจํานวนวันท่ีสูบบุหรี่/ยาสูบตอ
สัปดาหเฉลี่ย 6 วัน (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 16)  
 จากการศึกษาระยะเวลาที่สูบบุหรี่/ยาสูบของกลุมตัวอยางที่ปจจุบันยังคงสูบอยูนั้นพบวา สูบมาเปนระยะเวลาไมเกิน 
5 ป รอยละ 8.7 สูบมาเปนระยะเวลา 6-10 ป รอยละ 14.8 สูบมาเปนระยะเวลา 11-15 ป รอยละ 16.6 สูบมาเปนระยะเวลา     
16-20 ป รอยละ 12.6 สูบมาเปนระยะเวลา 21-25 ป รอยละ 6.5 สูบมาเปนระยะเวลา 26-30 ป รอยละ 9.7 สูบมาเปนระยะเวลา 
31-35 ป รอยละ 5.8 สูบมาเปนระยะเวลา 36-40 ป รอยละ 12.3 สูบมาเปนระยะเวลา 41-45 ป รอยละ 4.3 และสูบมาเปน
ระยะเวลามากกวา 45 ป รอยละ 8.7 โดยระยะเวลาที่สูบบุหรี่/ยาสูบเฉลี่ย 23 ป 10 เดือน (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 17)   
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สวนในวันที่สูบบุหรี่/ยาสูบของกลุมตัวอยางที่ยังคงสูบนั้น ระบุจํานวนบุหรี่/ยาสูบที่สูบโดยเฉลี่ยตอวันมากที่สุดคือ 
มากกวา 10 มวนตอวัน รอยละ 32.7 รองลงมาคือ 10 มวนตอวัน รอยละ 28.6  5 มวนตอวัน รอยละ 12.0  2 มวนตอวัน รอยละ 
6.2 และ 1 มวนตอวัน รอยละ 5.4 ตามลําดับ โดยจํานวนบุหรี่/ยาสูบ ท่ีสูบโดยเฉลี่ยตอวันเฉลี่ย 11 มวน (ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก
ตารางที่ 18)  
 

ตารางที่  13  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การเคยสูบบุหร่ี/ยาสูบ   
ลําดับ การเคยสูบบุหร่ี/ยาสูบ รอยละ จํานวน 

1 เคยสูบ  โดยเริ่มสูบครั้งแรกเมื่ออาย ุ 52.7 476 
 • อายุไมเกิน 10 ป รอยละ  4.1 (19)   
 • อายุ 11-15 ป รอยละ  34.1 (158)   
 • อายุ 16-20 ป รอยละ  49.7 (231)   
 • อายุเกิน 20 ป รอยละ  12.1 (56)   
2 ไมเคยสูบ 47.3 428 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 904 

หมายเหตุ  เฉพาะคนที่เคยสูบ โดยเริ่มสูบครั้งแรกอายุเฉลี่ย 17 ป 2 เดือน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) 5 ป 3 เดือน 
เริ่มสูบครั้งแรกอายุตํ่าสุด (Min) = 7 ป    
เริ่มสูบครั้งแรกอายุสูงสุด (Max) = 67 ป 

 

ตารางที่  14  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การสูบบุหร่ี/ยาสูบในปจจุบัน  (เฉพาะคนทีเ่คยสูบบุหร่ี/ยาสูบ) 
ลําดับ การสูบบุหร่ี/ยาสูบในปจจุบัน รอยละ จํานวน 

1 สูบ 58.7 279 
2 ไมสูบ โดยเลิกสูบมาแลวเปนระยะเวลา  41.3 196 
 • ไมเกิน 5 ป รอยละ  19.6 (37)   
 • 6-10 ป รอยละ  28.5 (54)   
 • 11-15 ป รอยละ  13.2 (25)   
 • 16-20 ป รอยละ  12.2 (23)   
 • มากกวา 20 ป รอยละ  26.5 (50)   
 รวมทั้งสิ้น 100.0 475 

หมายเหตุ  1) ปจจุบันไมสูบ โดยเลิกสูบมาแลวเปนระยะเวลาเฉลี่ย 14  ป 11 เดือน   
     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) 11 ป 7 เดือน 
     เลิกสูบมาแลวเปนระยะเวลาต่ําสุด (Min) = 1 ป 

                            เลิกสูบมาแลวเปนระยะเวลาสูงสุด (Max) = 69 ป   
      2) จํานวนผูที่สูบในปจจุบันเทากับ 279 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 30.8 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
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ตารางที่  15  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ประเภทบุหร่ี/ยาสูบ ที่สูบในปจจุบัน  
                   (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบและตอบไดมากกวา 1 ขอ)                     
ลําดับ ประเภทบุหร่ี/ยาสูบ ที่สูบในปจจุบัน รอยละ จํานวน 

1 บุหรี่ซองสําเรจ็รูป 73.5 205 
2 ยาสูบมวนเอง/ยาเสน 48.4 135 
3 ซิการ 3.2 9 
4 ไปป 2.9 8 

 
ตารางที่  16  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนวันที่สูบบุหร่ี/ยาสูบตอสัปดาห (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบ) 
ลําดับ จํานวนวันที่สูบบุหร่ี/ยาสูบตอสัปดาห รอยละ จํานวน 

1 1 วันตอสัปดาห 1.1 3 
2 2 วันตอสัปดาห 2.9 8 
3 3 วันตอสัปดาห 4.8 13 
4 4 วันตอสัปดาห  3.7 10 
5 5 วันตอสัปดาห 2.6 7 
6 6 วันตอสัปดาห  1.1 3 
7 7 วันตอสัปดาห 83.8 229 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 273 

หมายเหตุ  จํานวนวันที่สูบบุหรี่/ยาสูบตอสัปดาหเฉลี่ย 6 วัน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) 1 วัน 
จํานวนวันที่สูบบุหรี่/ยาสูบตอสัปดาหตํ่าสุด (Min) = 1 วัน   
จํานวนวันที่สูบบุหรี่/ยาสูบตอสัปดาหสูงสุด (Max) = 7 วัน 
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ตารางที่  17  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ระยะเวลาที่สบูบุหร่ี/ยาสูบ (เฉพาะคนที่ปจจบัุนยังสูบ) 
ลําดับ ระยะเวลาที่สูบบุหร่ี/ยาสูบ รอยละ จํานวน 

1 ไมเกิน 5 ป 8.7 24 
2 6-10 ป 14.8 41 
3 11-15 ป 16.6 46 
4 16-20 ป 12.6 35 
5 21-25 ป 6.5 18 
6 26-30 ป 9.7 27 
7 31-35 ป 5.8 16 
8 36-40 ป 12.3 34 
9 41-45 ป 4.3 12 

10 มากกวา 45 ป 8.7 24 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 277 

หมายเหตุ  ระยะเวลาที่สูบบุหรี่/ยาสูบเฉลี่ย 23 ป 10 เดือน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) 14 ป 10 เดือน 
ระยะเวลาที่สูบบุหรี่/ยาสูบต่ําสุด (Min) = 1 ป  ระยะเวลาที่สูบบุหรี่/ยาสูบสูงสดุ (Max) = 64 ป 

 

ตารางที่  18  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ จํานวนบุหร่ี/ยาสูบ ที่สูบโดยเฉลีย่ตอวัน   
                   (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบและเฉพาะวันที่สูบบุหร่ี/ยาสูบ)   
ลําดับ จํานวนบุหร่ี/ยาสูบ ที่สูบโดยเฉลี่ยตอวัน รอยละ จํานวน 

1 1 มวนตอวัน 5.4 15 
2 2 มวนตอวัน 6.2 17 
3 3 มวนตอวัน 4.3 12 
4 4 มวนตอวัน 2.9 8 
5 5 มวนตอวัน 12.0 33 
6 6 มวนตอวัน 2.5 7 
7 7 มวนตอวัน 3.3 9 
8 8 มวนตอวัน 1.4 4 
9 9 มวนตอวัน 0.7 2 

10 10 มวนตอวัน 28.6 79 
11 มากกวา 10 มวนตอวัน 32.7 90 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 276 
หมายเหตุ  จํานวนบุหรี่/ยาสูบ ที่สูบโดยเฉลี่ยตอวันเฉลี่ย 11 มวน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) 7 มวน 

จํานวนบุหรี่/ยาสูบ ที่สูบโดยเฉลี่ยตอวันต่ําสุด (Min) = 1 มวน   
จํานวนบุหรี่/ยาสูบ ที่สูบโดยเฉลี่ยตอวันสูงสุด (Max) = 40 มวน 
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การสูบบุหร่ี/ยาสูบ ในเขตศาสนสถาน 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางที่ยังคงสูบบุหรี่/ยาสูบอยูในปจจุบันพบวา กลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดหรือ รอยละ 95.0   
ระบุสูบบุหรี่/ยาสูบในเขตศาสนสถาน โดยสถานที่ท่ีสูบมากที่สุดคือ ในหองนอนสวนตัว รอยละ 52.3 รองลงมาคือ ใตตนไม
รอยละ 47.3 ในอาคารพักอาศัยสวนตัว รอยละ 38.3 สนาม/ลานนอกอาคาร รอยละ 37.1 และหองน้ํา/สุขา รอยละ 35.2 
ตามลําดับ ในขณะที่มีเพียงแค รอยละ 5.0 เทานั้น ท่ีระบุไมสูบบุหรี่/ยาสูบในเขตศาสนสถาน แตไปสูบที่อื่น เชน บานของ
ตัวเอง นอกเขต ศาสนสถาน รานน้ําชา โรงเรียน สถานที่โลง เปนตน  (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 19) 
 เมื่อสอบถามถึงบุคคลที่รวมสูบบุหรี่/ยาสูบของตัวอยางที่ยังคงสูบในปจจุบันมากที่สุดคือ สูบเมื่ออยูลําพังคนเดียว
รอยละ 81.7 รองลงมาคือ สูบรวมกับคนที่สูบบุหรี่ดวยกัน รอยละ 48.7 สูบตอหนาคนสนิทท่ีไมสูบบุหรี่ รอยละ 10.8  สูบเมื่อ
อยูตอหนาฝูงชนหรือในที่สาธารณะ รอยละ 4.3 และสูบกับคนอื่น เชน เพื่อน หมูคณะ เปนตน รอยละ 2.9 (ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก
ตารางที่ 20) 
 สําหรับวิธีการไดบุหรี่/ยาสูบ  มาสูบของคนที่ยังคงสูบอยูในปจจุบันนั้นมากที่สุดคือ  ซื้อเอง  รอยละ 81.0                
รองลงมาคือ ฝากบุคคลอื่นซื้อ รอยละ 39.4 ศาสนิกชนนํามาให/นํามาถวาย รอยละ 12.5 และไดรับจากเพื่อนหรือคนสนิท    
รอยละ 10.0 ตามลําดับ (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 21) 
 เมื่อสอบถามตัวอยางที่ยังคงสูบบุหรี่/ยาสูบอยูในปจจุบัน พบวากลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือ รอยละ 57.2 ระบุคิดจะ
เลิกสูบบุหรี่/ยาสูบในเร็ว ๆ นี้ โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้คือ การสูบบุหรี่/ยาสูบ ทําใหไมดีตอสุขภาพ รอยละ 
42.2 มีโรคประจําตัว/โรคตางๆ กําเริบ รอยละ 15.6 และราคาบุหรี่/ยาสูบ แพงขึ้น รอยละ 11.9 ในขณะที่ รอยละ 24.5 ระบุคิด
จะเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบแตไมใชเร็วๆ นี้ โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้คือ ยังไมคิดท่ีจะเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบอยาง
จริงจังกับกําลังพยายามเลิกสูบ ซึ่งมีคารอยละที่เทากันคือ 18.5 และเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบ เพื่อสุขภาพกับลดปริมาณการสูบไป
เรื่อยๆ/ตองคอยเปนคอยไป ซึ่งมีคารอยละที่เทากันคือ 16.7 และรอยละ 18.3 ระบุยังไมคิดท่ีจะเลิก โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุ
เหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับคือ ไมไดสูบจะหงุดหงิด รอยละ 76.2 รัฐบาลยังจัดจําหนาย รอยละ 9.5 และสูบไมเยอะ          
รอยละ 7.1  (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 22) 
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ตารางที่  19  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การสูบบุหร่ี/ยาสูบ ในเขตศาสนสถาน  
                    (ที่ไมใชเฉพาะในสถานที่ประกอบพิธีกรรม) (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบ) 
ลําดับ การสูบบุหร่ี/ยาสูบ ในเขตศาสนสถาน รอยละ จํานวน 

1 สูบ โดยมักจะสูบบุหรี่/ยาสูบบริเวณ..............  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 95.0 264 
 • ในหองนอนสวนตัว รอยละ  52.3 (138)   
 • ใตตนไม รอยละ  47.3 (125)   
 • ในอาคารพักอาศัยสวนตัว รอยละ  38.3 (101)   
 • สนาม/ลานนอกอาคาร  รอยละ  37.1 (98)   
 • หองน้ํา/สุขา  รอยละ  35.2 (93)   
 • ริมรั้ว/กําแพง/ประตู รอยละ  15.5 (41)   
 • อาคารที่ประกอบศาสนพิธี รอยละ  4.9 (13)   

 • อื่นๆ เชน ที่ที่คนไมพลุกพลาน ถนน ทางเดิน  
      สถานที่ซึ่งไมรบกวนผูอื่น เปนตน 

รอยละ 3.4 (9) 
 

 

2 ไมสูบในเขตศาสนสถาน แตไปสูบท่ีอื่น ไดแก ................... 5.0 14 
 • บานของตัวเอง รอยละ  30.7 (4)   
 • นอกเขตศาสนสถาน รอยละ  15.4 (2)   
 • รานน้ําชา รอยละ  15.4 (2)   
 • โรงเรียน รอยละ  7.7 (1)   
 • สถานที่โลง รอยละ  7.7 (1)   
 • บริเวณถังขยะ รอยละ  7.7 (1)   
 • ริมสระน้ํา รอยละ  7.7 (1)   
 • บริเวณปา รอยละ  7.7 (1)   
 รวมทั้งสิ้น 100.0 278 
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ตารางที่  20  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ บุคคลที่รวมสูบบุหร่ี/ยาสูบ  
                   (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบและตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ลําดับ บุคคลที่รวมสูบบุหร่ี/ยาสูบ รอยละ จํานวน 

1 สูบเมื่ออยูลําพังคนเดียว   81.7 228 
2 สูบรวมกับคนที่สูบบุหรี่ดวยกัน           48.7 136 
3 สูบตอหนาคนสนิทท่ีไมสูบบุหรี่  10.8 30 
4 สูบเมื่ออยูตอหนาฝูงชนหรือในที่สาธารณะ   4.3 12 
5 สูบกับคนอื่น เชน เพื่อน หมูคณะ เปนตน 2.9 8 

 
ตารางที่  21  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ วิธีการไดบุหร่ี/ยาสูบ มาสูบ  
                   (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบและตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ลําดับ วิธีการไดบุหร่ี/ยาสูบ มาสูบ รอยละ จํานวน 

1 ซื้อเอง   81.0 226 
2 ฝากบุคคลอื่นซื้อ  39.4 110 
3 ศาสนิกชนนํามาให/นํามาถวาย    12.5 35 
4 ไดรับจากเพื่อนหรือคนสนิท 10.0 28 
5 ไดรับจากผูนําทางศาสนาดวยกัน   3.6 10 
6 อื่น ๆ เชน ขอจากคนที่สูบ  ทํายาสูบเอง เปนตน 1.4 4 
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ตารางที่  22  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความคิดที่จะเลิกสูบบุหร่ี/ยาสูบ (เฉพาะคนที่ปจจุบันยังสูบ) 
ลําดับ ความคิดที่จะเลกิสูบบุหร่ี/ยาสูบ รอยละ จํานวน 

1 คิดจะเลิกในเร็ว ๆ นี้ เพราะ................ 57.2 159 
 • การสูบบุหรี่/ยาสูบ ทําใหไมดีตอสุขภาพ รอยละ 42.2 (57)   

 • มีโรคประจําตัว/โรคตางๆ กําเริบ (เชน โรคหัวใจ 
      แนนหนาอก เจ็บหนาอก เปนตน) 

รอยละ 15.6 (21) 
 

 

 • ราคาบุหรี่/ยาสูบ แพงขึ้น รอยละ 11.9 (16)   
 • เบื่อไมอยากสูบ รอยละ 9.6 (13)   
 • การเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบ เปนสิ่งที่ดี รอยละ 8.9 (12)   
 • อายุมากแลว รอยละ 4.4 (6)   

 • เลิกสูบบุหรี่/ยาสูบ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  
      (วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกป) 

รอยละ 3.7 (5) 
 

 

 • ทําลายคนรอบขาง/ทําใหคนไมสูบไดรับอันตรายไปดวย รอยละ 3.7 (5)   
2 คิดจะเลิกแตไมใชเร็ว ๆ นี้ เพราะ............ 24.5 68 
 • ยังไมคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบ อยางจริงจัง รอยละ 18.5 (10)   
 • กําลังพยายามเลิกสูบ รอยละ 18.5 (10)   
 • เลิกสูบบุหรี่/ยาสูบ เพื่อสุขภาพ รอยละ 16.7 (9)   
 • ลดปริมาณการสูบไปเรื่อยๆ/ตองคอยเปนคอยไป รอยละ 16.7 (9)   
 • ยังมีการผลิตบุหรี่/ยาสูบ รอยละ 7.4 (4)   

 • ไมมีคนคอยหาม เตือน ใหเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบ  
       (เชน พอแม พ่ีนอง แฟน คนรัก เปนตน) 

รอยละ 5.6 (3) 
 

 

 • เบื่อไมอยากสูบ รอยละ 5.6 (3)   
 • ยังอยากสูบอยู/เห็นคนอื่นสูบก็อยากสูบ รอยละ 3.7 (2)   
 • มีโรคประจําตัว/โรคตางๆ กําเริบ รอยละ 3.7 (2)   
 • อายุมากแลว รอยละ 3.7 (2)   
3 ยังไมคิดท่ีจะเลิก เพราะ ......................... 18.3 51 
 • ไมไดสูบจะหงุดหงิด รอยละ 76.2 (32)   
 • รัฐบาลยังจัดจําหนาย รอยละ 9.5 (4)   
 • สูบไมเยอะ รอยละ 7.1 (3)   
 • บุหรี่ไทยราคาถูก รอยละ 2.4 (1)   
 • อายุมากแลว รอยละ 2.4 (1)   
 • เลิกยาก รอยละ 2.4 (1)   
 รวมทั้งสิ้น 100.0 278 
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การพบเห็นคน “สูบบุหร่ี/ยาสูบ” 
 จากการสอบถามกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการเคยพบเห็นคนในชุมชน “สูบบุหรี่/ยาสูบ” ในชวง 3 เดือนที่ผานมา        
ระบุพบเห็นในระดับมาก-มากท่ีสุด รอยละ 36.3 ระบุพบเห็นในระดับปานกลาง รอยละ 37.2 และระบุพบเห็นในระดับนอย-     
นอยมาก/ไมมี รอยละ 26.5 (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 23) 
 สําหรับการเคยพบเห็นคนในบริเวณศาสนสถาน “สูบบุหรี่/ยาสูบ” ในชวง 3 เดือนท่ีผานมานั้น ระบุพบเห็นในระดับ
มาก-มากที่สุด รอยละ 14.9 ระบุพบเห็นในระดับปานกลาง รอยละ 33.4 และระบุพบเห็นในระดับนอย-นอยมาก/ไมมี         
รอยละ 51.7 (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 24) 
 
ตารางที่  23  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การเคยพบเห็นคนในชุมชน “สูบบุหร่ี/ยาสูบ” (ประชาชนหรือศาสนิกชน 
                     ในชุมชน)  ในชวง 3 เดือนทีผ่านมา 
ลําดับ การเคยพบเห็นคนในชุมชน “สูบบุหร่ี/ยาสูบ” รอยละ จํานวน 

1 มากที่สุด   5.4 49 
2 มาก   30.9 278 
3 ปานกลาง   37.2 335 
4 นอย   20.1 181 
5 นอยมาก/ไมม ี 6.4 58 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 901 

 
ตารางที่  24  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การเคยพบเห็นคนในบริเวณศาสนสถาน “สูบบุหร่ี/ยาสูบ”  
                     (ผูนําทางศาสนา/ศาสนิกชน/บุคคลที่มารวมในศาสนพิธี/บุคคลที่มาติดตอธุระ)  ในชวง 3 เดอืนที่ผานมา  
ลําดับ การเคยพบเห็นคนในบริเวณศาสนสถาน “สูบบุหร่ี/ยาสูบ”  รอยละ จํานวน 

1 มากที่สุด   2.4 22 
2 มาก   12.5 113 
3 ปานกลาง   33.4 300 
4 นอย   29.6 267 
5 นอยมาก/ไมม ี 22.1 199 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 901 
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ตอนที่ 4  ความคิดเห็นเกีย่วกับเรื่อง “การสูบบุหร่ี” 
 

การรับรู/รับทราบ เกี่ยวกับมาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบหรือความรูในเร่ืองตางๆ 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญ ทราบเกี่ยวกับมาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบหรือความรูในเรื่องตางๆ  
ท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้ ควันบุหรี่/ยาสูบทําใหเกิดอันตรายตอรางกายของคนรอบขาง รอยละ 97.8 บุหรี่/ยาสูบทําใหเกิด
อันตรายตอรางกายของผูสูบ รอยละ 97.7 ควันบุหรี่/ยาสูบเปนสาเหตุของโรคมากมาย รอยละ 97.2 บุหรี่/ยาสูบเปนสาเหตุของ
โรคมากมาย รอยละ 97.1 การหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป รอยละ 94.9 การหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะตาง ๆ     
รอยละ 87.7 การกําหนดใหโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% รอยละ 87.6 การกําหนดใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่   
รอยละ 84.8 การกําหนดใหรานอาหารเปนเขตปลอดบุหรี่ รอยละ 78.7 และการหามขายบุหรี่รอบสถานศึกษารัศมี 500 เมตร
รอยละ 67.5 (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 25) 
 

ตารางที่  25  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การรับรู/รับทราบ เกีย่วกับมาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบหรือความรูในเร่ืองตางๆ 

ลําดับ การรับรู/รับทราบ  เกี่ยวกับ 
มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบหรือความรูในเร่ืองตางๆ ทราบ ไมทราบ ไมแนใจ รวม

ทั้งสิ้น 
1 ควันบุหรี่/ยาสบูทําใหเกิดอันตรายตอรางกายของคนรอบขาง 97.8 1.4 0.8 100.0 
  (882) (13) (7) (902) 
2 บุหรี่/ยาสูบทําใหเกิดอันตรายตอรางกายของผูสูบ 97.7 1.6 0.7 100.0 
  (883) (14) (6) (903) 
3 ควันบุหรี่/ยาสบูเปนสาเหตุของโรคมากมาย 97.2 1.7 1.1 100.0 
  (876) (15) (10) (901) 
4 บุหรี่/ยาสูบเปนสาเหตุของโรคมากมาย  97.1 1.9 1 100.0 
  (877) (17) (9) (903) 
5 การหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 94.9 3.3 1.8 100.0 
  (855) (30) (16) (901) 
6 การหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะตาง ๆ 87.7 6.4 5.9 100.0 
  (792) (58) (53) (903) 
7 การกําหนดใหโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% 87.6 8.6 3.8 100.0 
  (790) (78) (34) (902) 
8 การกําหนดใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี ่ 84.8 9 6.2 100.0 
  (765) (81) (56) (902) 
9 การกําหนดใหรานอาหารเปนเขตปลอดบุหรี่ 78.7 12.2 9.1 100.0 
  (711) (110) (82) (903) 

10 การหามขายบุหรี่รอบสถานศึกษารัศมี 500 เมตร 67.5 22.4 10.1 100.0 
  (609) (202) (91) (902) 
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ความเครงครัดของศาสนสถานเกี่ยวกับเรื่อง “การหามสูบบุหร่ี” 
 จากการสอบถามกลุมตัวอยางเรื่องความเครงครัดของศาสนสถานเกี่ยวกับเรื่องการหามสูบบุหรี่ พบวา รอยละ 18.3 
ระบุมีการบังคับอยางเครงครัดมาก โดยมาตรการที่พบเห็นมากที่สุดคือ มาตรการติดปายหามสูบบุหรี่/ยาสูบ รอยละ 28.8 
รองลงมาคือ มาตรการสั่งสอน ตักเตือน รอยละ 22.4 และมาตรการหามสูบบุหรี่/ยาสูบในศาสนสถานโดยเด็ดขาด รอยละ 
13.6 ตามลําดับ ในขณะที่ รอยละ 41.6 ระบุมีการบังคับเครงครัดปานกลาง รอยละ 20.6 ระบุมีการบังคับนอย และรอยละ 19.5 
ระบุไมไดหาม/ไมเครงครัด  (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 26) 
 
ตารางที่  26  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความเครงครัดของศาสนสถาน (รวมบริเวณโดยรอบ) เกีย่วกับเรื่อง   
                    “การหามสูบบุหร่ี” 

ลําดับ ความเครงครัดของศาสนสถาน (รวมบริเวณโดยรอบ) เกีย่วกับเรื่อง 
“การหามสูบบุหร่ี” รอยละ จํานวน 

1 มีการบังคับอยางเครงครัดมาก ระบุมาตรการ.............  18.3 164 
 • ติดปายหามสูบบุหรี่/ยาสูบ รอยละ 28.8 (36)   
 • สั่งสอน ตักเตือน รอยละ 22.4 (28)   
 • หามสูบบุหรี่/ยาสูบ ในศาสนสถานโดยเด็ดขาด รอยละ 13.6 (17)   

 
• ผูนําประจําศาสนสถาน (เชน เจาอาวาส เจาคณะตําบล  
       บาทหลวงเจาอาวาส โตะอิหมาม เปนตน) ออกคําสั่ง      
       หามสูบบุหรี่/ยาสูบในศาสนสถาน 

รอยละ 10.4 (13)   

 • คนที่สูบบุหรี่/ยาสูบในศาสนสถานมีการปรับ 2,000 บาท รอยละ 8.8 (11)   
 • จัดสถานที่สูบในที่ลับตาคน รอยละ 5.6 (7)   
 • ใหสูบบุหรี่/ยาสูบนอกศาสนสถาน รอยละ 3.2 (4)   
 • สูบไดเฉพาะบริเวณกุฏิเทานั้น รอยละ 2.4 (3)   

 • การไมสูบบุหรี่/ยาสูบในศาสนสถานเปนขอปฏิบัติ 
      ของศาสนิกชนอยูแลว 

รอยละ 2.4 (3)   

 • มีการรณรงควันไมสูบบุหรี่ในศาสนสถาน รอยละ 1.6 (2)   

 • บริเวณโรงเรียน (ในศาสนสถาน) ไมอนุญาตให 
       ผูปกครองหรือผูมาติดตอสูบบุหรี่/ยาสูบ 

รอยละ 0.8 (1)   

2 มีการบังคับเครงครัดปานกลาง  41.6 374 
3 มีการบังคับนอย  20.6 185 
4 ไมไดหาม/ไมเครงครัด 19.5 175 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 898 
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บุหร่ี/ยาสูบ เปน “สิ่งเสพติด” 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดหรือรอยละ 92.4 คิดวาบุหรี่/ยาสูบเปนสิ่งเสพติด ในขณะที่มีเพียงแค
รอยละ 7.6 เทานั้นที่ไมคิดวาบุหรี่/ยาสูบเปนสิ่งเสพติด (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 27) 
 
ตารางที่  27  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความเห็นเกี่ยวกับ บุหร่ี/ยาสูบ เปน “สิ่งเสพติด”  
ลําดับ ความเห็นเกีย่วกับ บุหร่ี/ยาสูบ เปน “สิ่งเสพติด” รอยละ จํานวน 

1 คิดวาเปนสิ่งเสพติด   92.4 812 
2 ไมคิดวาเปนสิ่งเสพติด 7.6 67 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 879 

 
การสูบบุหร่ี/ยาสูบ ของ “ผูนําทางศาสนา” 
 จากการศึกษาความรูสึกตอ “ผูนําทางศาสนา” ท่ีสูบบุหรี่/ยาสูบ พบวากลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือ รอยละ 52.0   
ระบุตําหนิ โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญคือ ไมสํารวม/ไมเหมาะสม/ไมสมควร รอยละ 38.1 เปนผูนําควรทําเปนแบบอยางที่ดี/ไมดี
ตอภาพลักษณของผูนําทางศาสนา รอยละ 35.9 และเปนอันตรายตอสุขภาพ รอยละ 6.1 ในขณะที่ รอยละ 15.2 ระบุไมตําหนิ    
กลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุเหตุผลท่ีสําคัญคือ เปนเรื่องปกติ/ทุกคนมีเสรีภาพ รอยละ 73.2 เปนการตัดสินใจของแตละบุคคล      
รอยละ 8.9 และพระสวนใหญก็สูบ รอยละ 4.9 และรอยละ 32.8 ระบุไมมีความเห็น  (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 28) 
 สวนการยอมรับของศาสนิกชนตอการสูบบุหรี่/ยาสูบ ของ “ผูนําทางศาสนา” นั้น กลุมตัวอยางรอยละ 19.0          
ระบุยอมรับ ในขณะที่ รอยละ 41.2 ระบุไมยอมรับ และรอยละ 39.8 ระบุไมแนใจ (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 29) 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่/ยาสูบ ของ “ผูนําทางศาสนา”  มีผลทําใหเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรม พบวา     
รอยละ 43.0 ระบุมีผลมาก-มากที่สุด รอยละ 26.2 ระบุมีผลในระดับปานกลาง และรอยละ 30.8 ระบุมีผลนอย-นอยท่ีสุด/      
ไมมีผล (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 30) 
 เมื่อสอบถามความเหมาะสม ของ “ผูนําทางศาสนา” เกี่ยวกับการสูบบุหรี่/ยาสูบ ทามกลางสาธารณชน พบวา กลุม
ตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 89.8 ระบุเห็นวาไมเหมาะสม-ไมเหมาะสมอยางยิ่ง ในขณะที่รอยละ 6.4 ระบุไมแนใจ 
และรอยละ 3.8 ระบุเห็นวาเหมาะสม-เหมาะสมอยางยิ่ง (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 31) 
 สําหรับความเหมาะสมเกี่ยวกับ “การถวาย/การใหบุหรี่/ยาสูบ” แกผูนําทางศาสนา กลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือ
รอยละ 81.7 ระบุเห็นวาไมเหมาะสม-ไมเหมาะสมอยางยิ่ง ในขณะที่รอยละ 11.6 ระบุไมแนใจ และรอยละ 6.7 ระบุเห็นวา
เหมาะสม-เหมาะสมอยางยิ่ง (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 32) 
 กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 55.1 ระบุผูนําทางศาสนา  “ควรปฏิเสธ” หากมีศาสนิกชนนําบุหรี่/ยาสูบ มาให/
มาถวาย โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้คือ ไมเหมาะสมกับสมณเพศ/ไมสมควร รอยละ 45.4 เปนสิ่งเสพติดตาม
วินัยหามยุงเกี่ยว รอยละ 21.1 และเปนการสงเสริมใหผูนําทางศาสนาสูบบุหรี่/ยาสูบ รอยละ 8.6 ในขณะที่รอยละ 15.7 ระบุไม
ควรปฏิเสธ กลุมตัวอยางกลุมนี้ใหเหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้คือ เปนกิจของสงฆตองรับของถวาย/เปนการขัดศรัทธา    
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รอยละ 72.1 รับไวแตไมสูบก็ได รอยละ 18.9 และของถวายพระเปนของบริสุทธิ์/ผูถวายตั้งใจถวาย รอยละ 4.5 และรอยละ 
29.2  ระบุไมมีความเห็น (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 33) 
 

ตารางที่  28  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความรูสึกตอ “ผูนําทางศาสนา” ที่สูบบุหร่ี/ยาสูบ   
                    (เชน พระ นักบวช โตะอิหมาม คอเต็บ บิหลั่น เปนตน) 
ลําดับ ความรูสึกตอ “ผูนําทางศาสนา” ที่สูบบุหร่ี/ยาสูบ  รอยละ จํานวน 

1 ตําหนิ เพราะ …………… 52.0 466 
 • ไมสํารวม/ไมเหมาะสม/ไมสมควร รอยละ 38.1 (169)   

 • เปนผูนําควรทําเปนแบบอยางที่ดี/ไมดีตอ 
       ภาพลักษณของผูนําทางศาสนา 

รอยละ 35.9 (159)   

 • เปนอันตรายตอสุขภาพ รอยละ 6.1 (27)   
 • ไมควรสูบบุหรี่/ยาสูบ ใหคนอื่นเห็น รอยละ 5.0 (22)   
 • เปนอันตรายตอคนรอบขาง รอยละ 3.8 (17)   
 • มีกลิ่นเหม็น รอยละ 3.2 (14)   
 • ไมเปนที่ศรัทธาของชาวบาน รอยละ 2.2 (10)   
 • ไมเปนแบบอยางในทางศาสนา รอยละ 2.2 (10)   
 • ผิดกฎของสงฆ รอยละ 1.6 (7)   
 • คนสูบบุหรี่/ยาสบูเปนคนขาดความรับผิดชอบตอตัวเอง รอยละ 0.9 (4)   
 • ในศาสนสถานไมควรสูบบุหรี่ รอยละ 0.5 (2)   
 • ทําใหเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน รอยละ 0.5 (2)   
2 ไมตําหนิเพราะ ………… 15.2 136 
 • เปนเรื่องปกติ/ทุกคนมีเสรีภาพ รอยละ 73.2 (90)   
 • เปนการตัดสินใจของแตละบุคคล รอยละ 8.9 (11)   
 • พระสวนใหญก็สูบ รอยละ 4.9 (6)   
 • เปนผูนอยตักเตือนผูใหญไมได / เปนบุคคลที่นานับถือ รอยละ 4.1 (5)   
 • สูบมากอนบวช รอยละ 4.1 (5)   
 • เลิกไมไดสูบมานานแลว รอยละ 2.4 (3)   
 • สูบในที่สมควรสูบ/สูบไมใหใครเห็น รอยละ 1.6 (2)   
 • ทราบวาตองปฏิบัติตนอยางไร รอยละ 0.8 (1)   
3 ไมมีความเห็น 32.8 295 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 897 
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ตารางที่  29  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การยอมรับของศาสนิกชน ตอการสูบบุหร่ี/ยาสูบ ของ “ผูนําทางศาสนา”  
ลําดับ การยอมรับของศาสนิกชนตอการสูบบุหร่ี/ยาสูบ ของ “ผูนําทางศาสนา” รอยละ จํานวน 

1 ยอมรับ   19.0 171 
2 ไมยอมรับ   41.2 371 
3 ไมแนใจ 39.8 359 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 901 

 
ตารางที่  30  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ การสูบบุหร่ี/ยาสูบของ “ผูนําทางศาสนา”  มีผลทําใหเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรม 
ลําดับ การสูบบุหร่ี/ยาสูบ ของ “ผูนําทางศาสนา”  มีผลทําใหเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรม รอยละ จํานวน 

1 มีผลมากที่สุด  17.1 154 
2 มาก   25.9 233 
3 ปานกลาง  26.2 234 
4 นอย   19.0 171 
5 นอยท่ีสุด/ไมมผีล 11.8 106 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 898 

 
ตารางที่  31  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความเหมาะสม ของ “ผูนําทางศาสนา” เกี่ยวกับการสูบบุหร่ี/ยาสูบ ทามกลาง 
                    สาธารณชน 

ลําดับ ความเหมาะสม ของ “ผูนําทางศาสนา” เกี่ยวกบั 
การสูบบุหร่ี/ยาสูบ ทามกลางสาธารณชน รอยละ จํานวน 

1 เหมาะสมอยางยิ่ง   2.8 25 
2 เหมาะสม  1.0 9 
3 ไมแนใจ  6.4 58 
4 ไมเหมาะสม   42.7 384 
5 ไมเหมาะสมอยางยิ่ง 47.1 424 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 900 
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ตารางที่  32  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความเหมาะสมเกีย่วกับ “การถวาย/การใหบุหร่ี/ยาสูบ” แกผูนําทางศาสนา 
ลําดับ ความเหมาะสมเกี่ยวกับ “การถวาย/การใหบุหร่ี/ยาสูบ” แกผูนําทางศาสนา รอยละ จํานวน 

1 เหมาะสมอยางยิ่ง   4.5 40 
2 เหมาะสม  2.2 20 
3 ไมแนใจ  11.6 104 
4 ไมเหมาะสม   38.5 346 
5 ไมเหมาะสมอยางยิ่ง 43.2 388 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 898 

 
ตารางที่  33  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ผูนําทางศาสนา  “ควรปฏเิสธ” หากมีศาสนิกชน นําบุหร่ี/ยาสูบ มาให/มาถวาย  
ลําดับ ผูนําทางศาสนา “ควรปฏิเสธ” หากมีศาสนิกชน นําบุหร่ี/ยาสูบ มาให/มาถวาย รอยละ จํานวน 

1 ควรปฏิเสธ  เพราะ  55.1 494 
 • ไมเหมาะสมกับสมณเพศ/ไมสมควร รอยละ 45.4 (174)   
 • เปนสิ่งเสพติดตามวินัยหามยุงเกี่ยว รอยละ 21.1 (81)   
 • เปนการสงเสริมใหผูนําทางศาสนาสูบบุหรี่/ยาสูบ รอยละ 8.6 (33)   
 • เพื่อสุขภาพที่ดี รอยละ 7.8 (30)   
 • เปนบาปตอผูถวาย รอยละ 6.0 (23)   
 • เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหกับศาสนิกชน รอยละ 4.4 (17)   
 • พุทธศาสนิกชนมองภิกษุไมดี รอยละ 3.7 (14)   
 • ทําใหศาสนาเสื่อม รอยละ 1.6 (6)   
 • ในศาสนสถานไมควรทําผิดศีลธรรม รอยละ 1.4 (5)   
2 ไมควรปฏิเสธ  เพราะ 15.7 141 
 • เปนกิจของสงฆตองรับของถวาย/เปนการขัดศรัทธา รอยละ 72.1 (80)   
 • รับไวแตไมสูบก็ได รอยละ 18.9 (21)   
 • ของถวายพระเปนของบริสุทธิ์/ผูถวายต้ังใจถวาย รอยละ 4.5 (5)   
 • บางทานสูบมานานแลวจึงเลิกไมได รอยละ 3.6 (4)   
 • ตัวเองก็สูบ รอยละ 0.9 (1)   
3 ไมมีความเห็น 29.2 262 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 897 
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การรณรงค/การกําหนดให “ศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหร่ี” 
 จากผลการศึกษาความคิดเห็นหากจะ “รณรงค” ไมใหศาสนิกชนถวาย/ใหบุหรี่/ยาสูบ  แกผูนําทางศาสนา พบวา กลุม
ตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 85.3 ระบุเห็นดวย-เห็นดวยอยางยิ่ง ในขณะที่รอยละ 7.8 ระบุไมแนใจ และรอยละ 6.9 
ระบุไมเห็นดวย-ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 34) 
 เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดให “ศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%” (หามสูบ-หามซื้อ-หามขาย
บุหรี่ ภายในเขตบริเวณศาสนสถานทั้งหมด) พบวากลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 75.8 ระบุเห็นดวยโดยใหเหตุผลท่ี
สําคัญเรียงตามลําดับคือ เปนท่ีปฏิบัติธรรม/เปนสถานที่ประกอบศาสนพิธี/เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรใหการเคารพ              
รอยละ 29.1 บรรยากาศในวัดจะไดสดชื่น/จะไดมีทัศนียภาพที่ดีกับการสูบบุหรี่เปนสิ่งท่ีไมดี/เสียสุขภาพ ซึ่งมีคารอยละที่
เทากันคือ 14.8 และควันบุหรี่ทํารายผูใกลชิด รอยละ 11.9 ในขณะที่รอยละ 5.0 ระบุไมเห็นดวย โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุ
เหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้คือ เปนผูสูบมานานไมสามารถเลิกได/สิทธิสวนบุคคล รอยละ 45.2 ทําไมไดแนใน
สังคมไทยเรา/เปนไปไมได รอยละ 25.8 และบังคับมากเกินไป ยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ รอยละ 19.4 และรอยละ 19.2 ระบุไมมี
ความเห็น (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 35) 
  
ตารางที่  34  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความคิดเห็นหากจะ “รณรงค” ไมใหศาสนิกชนถวาย/ใหบุหร่ี/ยาสูบ  แก 
                     ผูนําทางศาสนา 

ลําดับ ความคิดเห็นหากจะ “รณรงค” ไมใหศาสนิกชนถวาย/ใหบุหร่ี/ยาสูบ  แก 
ผูนําทางศาสนา รอยละ จํานวน 

1 เห็นดวยอยางยิง่   49.7 446 
2 เห็นดวย  35.6 319 
3 ไมแนใจ  7.8 70 
4 ไมเห็นดวย   3.7 33 
5 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 3.2 29 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 897 
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ตารางที่  35  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดให “ศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหร่ี 100%”  
                     (หามสูบ-หามซื้อ-หามขายบุหร่ี ภายในเขตบริเวณศาสนสถานทั้งหมด) 
ลําดับ ความคิดเห็นเกีย่วกับการกําหนดให “ศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหร่ี 100%” รอยละ จํานวน 

1 เห็นดวย เพราะ…….. 75.8 685 

 • เปนที่ปฏิบัติธรรม/เปนสถานที่ประกอบศาสนพิธี/ 
       เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรใหการเคารพ 

รอยละ 29.1 (144)   

 • บรรยากาศในวัดจะไดสดชื่น/จะไดมีทัศนียภาพที่ดี รอยละ 14.8 (73)   
 • การสูบบุหรี่เปนสิ่งที่ไมดี / เสียสุขภาพ รอยละ 14.8 (73)   
 • ควันบุหรี่ทํารายผูใกลชิด รอยละ 11.9 (59)   
 • อยากใหเปนแบบอยางแกเด็กและเยาวชน รอยละ 9.9 (49)   
 • วัดเปนสถานที่ปลอดอบายมุข/เปนเขตหามสูบ รอยละ 9.5 (47)   
 • นาจะมีกฏหมายบังคับ/นาจะมีมาตรการเด็ดขาด รอยละ 4.3 (21)   
 • วัดเปนที่สาธารณะ รอยละ 2.8 (14)   
 • เปนการลดสิ่งเสพติด รอยละ 1.7 (8)   
 • แตควรจัดบริเวณเฉพาะใหผูที่สูบบุหรี่ รอยละ 0.6 (3)   
 • บางคนรังเกียจ/มีกลิ่นเหม็น รอยละ 0.6 (3)   
2 ไมเห็นดวย เพราะ.........  5.0 45 
 • เปนผูสูบมานานไมสามารถเลิกได / สิทธิสวนบุคคล รอยละ 45.2 (14)   
 • ทําไมไดแนในสังคมไทยเรา/เปนไปไมได รอยละ 25.8 (8)   
 • บังคับมากเกินไป ยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ รอยละ 19.4 (6)   
 • ยังมีการผลิต/จําหนาย บุหรี่/ยาสูบ รอยละ 6.5 (2)   
 • วัดเปนที่สาธารณะ รอยละ 3.1 (1)   
3 ไมมีความเห็น 19.2 173 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 903 

 
การเคย “เทศนใหคน ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ีในศาสนพิธี” 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการเคย “เทศนใหคน ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่ในศาสนพิธี” ในชวง 12 เดือนท่ีผานมาพบวา รอยละ 
35.9 ระบุไมเคยเทศนเลย รอยละ 27.3 ระบุเทศนเปนบางโอกาส/เทศนนอกเทศกาล รอยละ 17.3 ระบุเทศนตอเนื่อง สม่ําเสมอ 
รอยละ 10.2 เทศนเฉพาะในชวงเทศกาล และรอยละ 9.3 ระบุเทศนนอยมาก (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 36) 
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ตารางที่  36  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความบอยคร้ังของการเคย  “เทศนใหคน ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ีในศาสนพิธี”  
                     ในชวง 12  เดอืนที่ผานมา 

ลําดับ ความบอยคร้ังของการเคย  “เทศนใหคน ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ีในศาสนพิธี” 
ในชวง 12  เดอืนที่ผานมา รอยละ จํานวน 

1 ทําตอเนื่อง สม่ําเสมอ    17.3 156 
2 ทําเปนบางโอกาส/นอกเทศกาล   27.3 246 
3 ทําเฉพาะในชวงเทศกาล 10.2 92 
4 ทํานอยมาก   9.3 84 
5 ไมเคยเลย 35.9 322 
 รวมทั้งสิ้น 100.0 900 

 
กิจกรรมในการ “ลด-ละ-เลกิ สบูบุหร่ี” 
 จากการศึกษากิจกรรมที่เคยมีสวนรวมในการชวยใหคน “ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่” ในชวง 12 เดือนที่ผานมา พบวากลุม
ตัวอยางเกินกวาครึ่งระบุไมเคยมีสวนรวมในทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่สําคัญ เชน จัดกิจกรรมชวยเลิกบุหรี่/ยาสูบ รอยละ 75.2 
แจกสื่อ เชน แผนพับ เอกสาร รอยละ 71.8 จัดบอรดนิทรรศการในศาสนสถาน รอยละ 67.7 และจัดอบรมใหความรู           
รอยละ 64.5 (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 37) 
 
ตารางที่  37  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ กิจกรรมทีเ่คยมีสวนรวมในการชวยใหคน “ลด-ละ-เลกิ สูบบุหร่ี”   
                       ในชวง 12 เดอืนที่ผานมา 

ลําดับ กิจกรรมทีเ่คยมสีวนรวมในการชวยใหคน 
“ลด-ละ-เลกิ สบูบุหร่ี”  ในชวง 12 เดอืนทีผ่านมา เคย ไมเคย รวมทั้งสิ้น 

1 จัดอบรมใหความรู 35.5 64.5 100.0 
   (319) (580) (899) 
2 จัดบอรดนิทรรศการในศาสนสถาน 32.3 67.7 100.0 
  (291) (609) (900) 
3 แจกสื่อ เชน แผนพับ เอกสาร 28.2 71.8 100.0 
  (252) (641) (893) 
4 จัดกิจกรรมชวยเลิกบุหรี่/ยาสบู 24.8 75.2 100.0 
  (222) (674) (896) 
5 อื่นๆ เชน เทศนาสอนตามโอกาส  ติดปายเขตหามสูบบุหรี่ เปนตน 52.0 48.0 100.0 
  (65) (60) (125) 

 -29- สํานักวิจัยเอแบคโพลล



บทบาทในการรณรงคไมสูบบุหร่ี/ยาสูบของศาสนสถาน (วัด/โบสถ/มัสยิด) 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางพบวา เกินกวา 3 ใน 4 ในทุกกิจกรรมที่รณรงค ระบุเห็นดวยท่ีจะให วัด/
โบสถ/มัสยิด มีบทบาทในการรณรงคไมสูบบุหรี่/ยาสูบ ซึ่งกิจกรรมที่รณรงค เชน กิจกรรมแนะนํา/บําบัดชวยคนที่ตองการเลิก
บุหรี่ รอยละ 93.6 ติดปายรณรงคลดเลิกบุหรี่ในเขต วัด/โบสถ/มัสยิด รอยละ 93.4 รวมกับชุมชนรณรงคลดเลิกบุหรี่ในชุมชน
รอยละ 93.2 จัดอบรมใหความรูพิษภัยของบุหรี่แกศาสนิกชน รอยละ 93.2 ทําโครงการรณรงคลดเลิกบุหรี่ในเขต วัด/โบสถ/
มัสยิด รอยละ 92.3 หามศาสนิกชนสูบบุหรี่ในเขตวัด/โบสถ/มัสยิด รอยละ 88.2 และหามผูนําทางศาสนาสูบบุหรี่ในเขตศาสน
สถาน รอยละ 85.7 (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 38) 
 
ตารางที่  38  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความคิดเห็นที่จะให วัด/โบสถ/มัสยิด มีบทบาทในการรณรงคไมสูบบุหร่ี/ยาสูบ 
ลําดับ การรณรงค เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความเห็น รวมทั้งสิ้น 

1 ทํากิจกรรมแนะนํา/บําบัดชวยคนที่ตองการเลิกบุหรี่ 93.6 0.9 5.5 100.0 
  (841) (8) (49) (898) 

2 ติดปายรณรงคลดเลิกบุหรี่ในเขต วัด/โบสถ/มัสยิด 93.4 2.2 4.4 100.0 
   (844) (20) (40) (904) 

3 รวมกับชุมชนรณรงคลดเลิกบุหรี่ในชุมชน 93.2 0.9 5.9 100.0 
  (842) (8) (53) (903) 

4 จัดอบรมใหความรูพิษภัยของบุหรี่แกศาสนิกชน 93.2 1.2 5.6 100.0 
  (841) (11) (51) (903) 

5 ทําโครงการรณรงคลดเลิกบุหรีใ่นเขต วัด/โบสถ/มัสยิด 92.3 1.9 5.8 100.0 
  (835) (17) (52) (904) 

6 หามศาสนิกชนสูบบุหรี่ในเขต วัด/โบสถ/มัสยดิ 88.2 4.0 7.8 100.0 
  (797) (36) (70) (903) 

7 หามผูนําทางศาสนาสูบบุหรี่ในเขตศาสนสถาน 85.7 4.9 9.4 100.0 
  (774) (44) (85) (903) 
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การผลักดันให วัด/โบสถ/มัสยดิ เปนเขต “ปลอดบุหร่ี 100%” 
 เมื่อสอบถามความมั่นใจหากจะผลักดันให วัด/โบสถ/มัสยิด เปนเขต “ปลอดบุหรี่ 100%” พบวากลุมตัวอยางรอยละ 
24.0 ระบุมั่นใจวาทําได โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญ เชน คนจะใหความเคารพตอศาสนสถาน เปนกฎหมายประชาชนก็ตองปฏิบัติ
ตาม และเปนการปลูกจิตสํานึกใหคนเลิกสูบ เปนตน รอยละ 22.4 ระบุคอนขางมั่นใจ โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุเหตุผลท่ี
สําคัญ เชน ทุกคนเอาจริงเอาจังกับการทําใหเปนเขตปลอดบุหรี่ ศาสนิกชนที่เขามาในศาสนสถานไมคอยสูบบุหรี่/บางคนเลิก
สูบแลว และผูนําทางศาสนาสั่ง/ตักเตือนก็นาจะทําได เปนตน รอยละ 31.6 ระบุไมแนใจ โดยเหตุผลท่ีสําคัญมีดังนี้คือ        
เปนสิทธิสวนบุคคล/พฤติกรรมของผูสูบบุหรี่หามกันไมได จะใหเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% เปนเรื่องยาก ตองคอยเปนคอยไป 
และหลายๆ ฝายตองชวยกัน/เจาหนาท่ีลงพื้นที่พบปะพูดคุยกันเรื่องการรณรงค เปนตน รอยละ 15.0 ระบุไมคอยมั่นใจ ซึ่งกลุม
ตัวอยางกลุมนี้ใหเหตุผลท่ีสําคัญ เชน ผูนําทางศาสนาและศาสนิกชนยังสูบบุหรี่/ยาสูบ การสูบบุหรี่เปนความ เคยชินการ
เปลี่ยนไมใหสูบเลยคงทําไดยาก/ตองคอยเปนคอยไป และเปนสิทธิสวนบุคคล/หามกันไมได และรอยละ 7.0 ระบุไมมั่นใจเลย 
โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุเหตุผลท่ีสําคัญ เชน ศาสนิกชน ผูนําศาสนา (พระ) โดยสวนมากจะติดบุหรี่ ยังมีคนอยากสูบอยู/ 
ติดแลวเลิกยาก และยังมีการผลิต/จําหนาย บุหรี่/ยาสูบ เปนตน (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 39) 
 
ตารางที่  39  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความมั่นใจหากจะผลักดันให วัด/โบสถ/มัสยิด เปนเขต “ปลอดบุหร่ี 100%”  
ลําดับ ความมั่นใจหากจะผลักดันให วัด/โบสถ/มัสยดิ เปนเขต “ปลอดบุหร่ี 100%” รอยละ จํานวน 

1 มั่นใจวาทําได  24.0 216 

 • คนจะใหความเคารพตอศาสนสถาน/ศาสนสถานเปนที่สําหรับคนมา 
      ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ศาสนสถานเปนสถานที่ศักดิ์สิทธ  

รอยละ 22.8 (36) 
 

 

 • เปนกฎหมายประชาชนก็ตองปฏิบัติตาม รอยละ 10.1 (16)   

 • เปนการปลูกจิตสํานึกใหคนเลิกสูบ/เปนการเตือน สอนศาสนิกชน 
       ไมใหยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

รอยละ 9.5 (15) 
 

 

 • ปจจุบันคนในศาสนสถานก็ไมคอยสูบบุหรี ่ รอยละ 8.9 (14)   
 • เปนคําสั่งของผูนําทางศาสนา รอยละ 8.2 (13)   
 • ใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมกับทางศาสนสถานในการผลักดัน รอยละ 8.2 (13)   
 • ศาสนิกชนทราบถึงพิษภัยบุหรี่ รอยละ 6.3 (10)   
 • เปนการรณรงคการงดสูบบุหรี่ รอยละ 6.3 (10)   
 • ใชหลักการทางศาสนา รอยละ 5.7 (9)   
 • เคยทํากิจกรรมอบรมชี้ใหเห็นโทษของสิ่งเสพติดบอยๆ รอยละ 5.1 (8)   

 
• อื่นๆ อาทิ เปนสถานที่ที่ควบคุมได/ติดปายใหเห็นบอยๆ/ทุกคนตั้งใจ 
       ทํา/ทุกศาสนาไมยอมรับสิ่งตองหาม เปนสิ่งที่กฎบัญญัติศาสนาหาม 
      ไมใหทํา/ราคาบุหรี่แพง เปนตน 

รอยละ 8.9 (14) 
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ตารางที่  39  (ตอ) แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความมั่นใจหากจะผลักดนัให วัด/โบสถ/มัสยดิ เปนเขต “ปลอดบุหร่ี 100%”  
ลําดับ ความมั่นใจหากจะผลักดันให วัด/โบสถ/มัสยดิ เปนเขต “ปลอดบุหร่ี 100%” รอยละ จํานวน 

2 คอนขางมั่นใจ  22.4 202 
 • ทุกคนเอาจริงเอาจังกับการทําใหเปนเขตปลอดบุหรี่ รอยละ 23.7 (32)   
 • ศาสนิกชนที่เขามาในศาสนสถานไมคอยสูบบุหรี่/บางคนเลิกสูบแลว รอยละ 11.1 (15)   

 • ผูนําทางศาสนาสั่ง (เชน ทานเจาอาวาส คุณพอ/บาทหลวง โตะอิหมาม  
      เปนตน) / ตักเตือนก็นาจะทําได 

รอยละ 9.6 (13) 
 

 

 • ศาสนิกชนที่เขามาปฏิบัติศาสนกิจ/ศาสนพิธี มีจิตใจสงบ บริสุทธิ์ รอยละ 8.1 (11)   
 • มีการหามสูบบุหรี่อยูแลว รอยละ 6.7 (9)   
 • ตองคอยๆ ทํา ตองใชเวลา รอยละ 6.7 (9)   
 • ดวยกฎระเบียบและความเกรงกลัวตอบาปทําให ศาสนิกชนปฏิบัติตาม รอยละ 5.9 (8)   
 • หนวยงานที่เกี่ยวของมาชวยรณรงคเอาจริงเอาจัง รอยละ 5.9 (8)   

 • ในศาสนสถานและบริเวณโดยรอบควรติดปายงดสูบบุหรี่/ 
        มีการบอกถึงโทษของบุหรี่ 

รอยละ 5.2 (7) 
 

 

 • คนงานกอสรางยังตองสูบอยูเรื่อยๆ รอยละ 4.4 (6)   

 
• อื่นๆ อาทิ จะเปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม / ศาสนสถานเปน 
      สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผูมาประกอบพิธีกรรมตองทําใจใหบริสุทธิ์ / 
      ศาสนสถานเปนสถานที่ที่ควบคุมได เปนตน 

รอยละ 12.7 (17) 
 

 

3 ไมแนใจ  31.6 285 

 • เปนสิทธิสวนบุคคล/พฤติกรรมของผูสูบบุหรี่หามกันไมได/ 
      จะไปบังคับใครไมไดแลวแตความสมัครใจ/แลวแตบุคคล 

รอยละ 49.2 (88) 
 

 

 • จะใหเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% เปนเรื่องยาก ตองคอยเปนคอยไป/ 
      สูบมานานแลว/ตองใชเวลาในการเลิกสูบ/ ตองใชเวลา 

รอยละ 13.5 (24) 
 

 

 
• หลายๆ ฝายตองชวยกัน/เจาหนาที่ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกันเรื่องการ 
       รณรงค/ไมมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาอบรม/การประชาสัมพันธยังนอย/ 
       ไมมีหนวยงานมาชวยและไมมีกิจกรรม 

รอยละ 10.6 (19) 
 

 

 • ผูนําศาสนาบางคนก็สูบบุหรี่เวลาดําเนินการก็เกิดการขัดแยงกัน/ 
      ยังมีคนสูบอยู 

รอยละ 8.9 (16) 
 

 

 • ไมใชคนในพื้นที่ทั้งหมด รอยละ 8.9 (16)   

 

• อื่นๆ อาทิ เปนการรวมกลุมกันมา/เปนประเพณีที่มีมายาวนาน 
      ในการตอนรับแขกของคนไทย/เปนสถานที่เปดกวาง /เปนที่ 
      สาธารณะ/ขึ้นอยูกับผูนําในการเปนคนชักจูงในการเปนแบบอยาง/ 
      ยังมีการผลิต/จําหนายบุหรี่/ยาสูบ เปนตน 

รอยละ 8.9 (16) 
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ตารางที่  39  (ตอ) แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความมั่นใจหากจะผลักดนัให วัด/โบสถ/มัสยดิ เปนเขต “ปลอดบุหร่ี 100%”  
ลําดับ ความมั่นใจหากจะผลักดันให วัด/โบสถ/มัสยดิ เปนเขต “ปลอดบุหร่ี 100%” รอยละ จํานวน 

4 ไมคอยมั่นใจ   15.0 135 
 • ผูนําทางศาสนาและศาสนิกชนยังสูบบุหรี่/ยาสูบ รอยละ 33.3 (34)   

 • การสูบบุหรี่เปนความเคยชินการเปลี่ยนไมใหสูบเลยคงทําไดยาก/ 
      ตองคอยเปนคอยไป 

รอยละ 23.5 (24) 
 

 

 • เปนสิทธิสวนบุคคล/หามกันไมได รอยละ 15.7 (16)   
 • สูบมานานแลว/ตองใชเวลาในการเลิกสูบ รอยละ 8.8 (9)   
 • ขึ้นอยูกับความรวมมือของทุกฝาย รอยละ 5.9 (6)   
 • การสูบบุหรี่เปนเรื่องสวนตัว รอยละ 3.9 (4)   

 
• อื่นๆ อาทิ รัฐบาลยังไมมีมาตรการที่เด็ดขาด/ไมมีความมั่นใจวาจะ 
      ปฏิบัติได/ศาสนิกชนสวนใหญเปนคนรับจางใชแรงงาน/กรรมกร/ 
      เกษตรกร /ตองปลูกจิตสํานึกที่ดี เปนตน 

รอยละ 8.9 (9) 
 

 

5 ไมมั่นใจเลย  7.0 63 
 • ศาสนิกชน ผูนําศาสนา (พระ) โดยสวนมากจะติดบุหรี่  รอยละ 25.5 (14)   
 • ยังมีคนอยากสูบอยู/ ติดแลวเลิกยาก รอยละ 23.6 (13)   
 • ยังมีการผลิต/จําหนาย บุหรี่/ยาสูบ  รอยละ 10.9 (6)   
 • เปนสิทธิสวนบุคคล/หามกันไมได รอยละ 10.9 (6)   
 • ทําไดยาก รอยละ 9.1 (5)   
 • เปนที่สาธารณะ รอยละ 7.3 (4)   
 • ศาสนสถานมีบริเวณกวางไมสามารถดูแลไดทั่วถึง รอยละ 5.5 (3)   
 • เปนเรื่องเล็กๆนอยๆและสังคมยังนิยมสูบบุหรี่/ยาสูบ รอยละ 5.5 (3)   
 • รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของไมใหการสนับสนุน รอยละ 1.7 (1)   
 รวมทั้งสิ้น 100.0 901 
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ความตองการใหสนับสนุนในการดําเนินงานให วัด/โบสถ/มัสยิด เปนเขต ”ปลอดบุหร่ี 100%” 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับความตองการใหสนับสนุนในการดําเนินงานให วัด/โบสถ/มัสยิด เปนเขต “ปลอดบุหรี่ 100%”  
พบวากลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 78.7 ระบุตองการการสนับสนุน โดยสิ่งท่ีตองการรับการสนับสนุนมากที่สุด
คือ แผนปายการจัดเขตปลอดบุหรี่รอยละ 71.6 รองลงมาคือ เอกสารความรู/ขอมูลขาวสารกับสื่อรณรงค ซึ่งมีคารอยละที่
เทากันคือ 63.1 งบประมาณ รอยละ 48.1 และจัดอบรมเพิ่มความรู รอยละ 41.9 ตามลําดับ ในขณะที่รอยละ 13.9 ระบุไม
ตองการการสนับสนุนใดๆ เพราะไมมั่นใจวาจะสามารถทําได และรอยละ 7.4 ระบุไมตองการการสนับสนุนใด ๆ เพราะมี
ศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอสําหรับดําเนินการไดเอง (ศึกษาเพิ่มเติมไดจากตารางที่ 40) 
 
ตารางที่  40  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ความตองการสนับสนุนในการดําเนินงานให วัด/โบสถ/มัสยิด เปนเขต 
                     “ปลอดบุหร่ี 100%” 

ลําดับ ความตองการสนับสนุนในการดําเนินงานให วัด/โบสถ/มัสยิด เปนเขต 
“ปลอดบุหร่ี 100%” รอยละ จํานวน 

1 ไมตองการการสนับสนุนใด ๆ เพราะไมมั่นใจวาจะสามารถทําได 13.9 124 

2 ไมตองการการสนับสนุนใด ๆ เพราะมีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอสําหรบั
ดําเนินการไดเอง 7.4 66 

3 ตองการการสนบัสนุน โปรดระบุ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 78.7 701 
 • แผนปายการจัดเขตปลอดบุหรี่ รอยละ 71.6 (502)   
 • เอกสารความรู/ขอมูลขาวสาร รอยละ 63.1 (442)   
 • สื่อรณรงค รอยละ 63.1 (442)   
 • งบประมาณ รอยละ 48.1 (337)   
 • จัดอบรมเพิ่มความรู รอยละ 41.9 (294)   
 • วิทยากร รอยละ 37.7 (264)   
 • กระบวนการดําเนินงาน รอยละ 31.4 (220)   

 
• อื่นๆ เชน บังคับใชกฎหมาย ขอความรวมมอืจาก 
      ชุมชน เทศนสอนตักเตือน เปนตน  

รอยละ 0.6 (4) 
 

 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 891 
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ขอเสนอแนะเพือ่ทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหร่ี 100% 
 จากการศึกษาขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางเพื่อทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% ท่ีสําคัญมากที่สุดคือ   
ติดปาย/ใชสื่อรณรงค "หามสูบบุหร่ี/ยาสูบ" ในศาสนสถานรอยละ 33.2 รองลงมาคือ จัดอบรมทางวิชาการ ใหรูถึงพิษภัยของ
บุหรี่/ใหเอกสารความรูขอมูลตางๆในการรณรงค/จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับบุหรี่ตามศาสนสถาน/ติดภาพตัวอยางของผูปวย
ดวยบุหรี่/จัดตารางอบรมตามศาสนสถานวัดตางๆหมุนเวียนกันไปแลวประเมินผลท่ีไดรับ รอยละ 29.0 หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรเอาจริงเอาจังกับการทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% / ตองไดรับการสนับสนุนที่ดีและปฏิบัติอยางตอเนื่อง/ 
ทุกฝายตองรวมมือกัน รอยละ 18.2 ควรแกปญหาที่ตนเหตุโดยเลิกผลิตยาสูบในประเทศและหามนําเขา รอยละ 11.5 และให
ประกาศเปนกฏกระทรวงที่มีมาตรการปองปรามหามสูบบุหรี่ในศาสนสถาน/ใหมีนโยบายที่แนชัด รอยละ 10.6 (ศึกษาเพิ่มเติม
ไดจากตารางที่ 41)   
 
ตารางที่  41  แสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุ ขอเสนอแนะเพื่อทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหร่ี 100%  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ลําดับ ขอเสนอแนะเพือ่ทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหร่ี 100% รอยละ จํานวน 

1 ติดปาย/ใชสื่อรณรงค "หามสูบบุหร่ี/ยาสูบ" ในศาสนสถาน  33.2 144 

2 
จัดอบรมทางวิชาการ ใหรูถึงพิษภัยของบุหรี่ /ใหเอกสารความรูขอมูลตางๆในการ
รณรงค/จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับบุหรี่ตามศาสนสถาน/ติดภาพตัวอยางของผูปวยดวย
บุหรี่/จัดตารางอบรมตามศาสนสถานวัดตางๆหมุนเวียนกันไปแลวประเมินผลที่ไดรับ 

29.0 126 

3 

หนวยงานที่เกี่ยวของควรเอาจริงเอาจังกับการทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% 
/ ตองไดรับการสนับสนุนที่ดีและปฏิบัติอยางตอเนื่อง/ทุกฝายตองรวมมือกัน/ชวยกันทุก
ฝายทั้งผูนําศาสนาและศาสนิกชนและตองไดรับการสนับสนุนจากฝายรัฐบาลดวย
โดยเฉพาะผูนําชุมชน/รัฐมีสวนรวมในการรณรงค 

18.2 79 

4 ควรแกปญหาที่ตนเหตุโดยเลิกผลิตยาสูบในประเทศและหามนําเขา 11.5 50 

5 ใหประกาศเปนกฏกระทรวงที่มีมาตรการปองปรามหามสูบบุหรี่ในศาสนสถาน/ใหมี
นโยบายที่แนชัด 10.6 46 

6 ผูนําทางศาสนา ตองเปนแบบอยาง ตนแบบที่ดี หามสูบบุหรี่ 4.6 20 
7 ใหคนในศาสนสถานทําตัวเปนตัวอยางกอนไปสอนผูอื่น/เลิกสูบบุหรี่เปนตัวอยาง 4.6 20 
8 ตองคอยเปนคอยไป ตองใหคนที่สูบคอยๆลด 2.5 11 

9 ใหผูที่มาประกอบศาสนกิจไดรับรูวาการสูบบุหรี่เปนพิษภัยตอตัวเองเลยและผูอื่น/ทํา
บาปโดยไมรูตัว 2.5 11 

10 ปรับเมื่อมีผูมาสูบบุหรี่ในศาสนสถาน 2.1 9 
11 สรางจิตใตสํานึกใหเขมแข็ง 2.1 9 

12 
อื่นๆ เชน ขึ้นราคาบุหรี่/ขึ้นภาษีบุหรี่/อยากใหมีการเทศนเกี่ยวกับโทษการสูบบุหรี่อยาง
นอยครั้งละ 1 ชวงสั้นๆทุกครั้ง/หามขายใหผูนําศาสนาและเด็กต่ํากวา15 ป/ควบคุมแหลง
เสื่อมโทรม/ยังขาดวัสดุอุปกรณและงบประมาณ เปนตน 

7.1 31 
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บทที่ 3 
บทสรุปผลการสํารวจ 
 

 
จากการที่สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมกับศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 

(ศจย.) มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ (มสบ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ดําเนิน
โครงการสํารวจ “พฤติกรรมและความคิดเห็นตอการสูบบุหรี่ของผูนําทางศาสนา : กรณีศึกษาพระ และผูนําทางศาสนาในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดหัวเมืองใหญในภูมิภาค”  เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูนําทางศาสนาพุทธ  คริสต และอิสลาม 
จํานวนรวม 905 ตัวอยาง ในเขตกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม นครราชสีมา และสงขลา ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม 2552  ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2552  ผลสํารวจประเด็นสําคัญสรุปไดดังนี้   
 
ศาสนา 

กลุมตัวอยางระบุนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 69.9 ศาสนาคริสต รอยละ 13.8 และศาสนาอิสลาม รอยละ 16.3  
 
อายุศาสนสถานและจํานวนผูนําทางศาสนาในศาสนสถาน 
 จากการศึกษาจํานวนปท่ีกอตั้งศาสนสถาน (ศาสนสถานที่กลุมตัวอยางสังกัดอยู) พบวา มีอายุไมเกิน 50 ป รอยละ 
33.6 อายุ 51-100  ป รอยละ 34.1 อายุ 101-150 ป รอยละ 10.8 อายุ 151-200 ป รอยละ 9.0 และมีอายุเกิน 200 ป รอยละ 12.5 
โดยจํานวนปท่ีกอต้ังศาสนสถานเฉลี่ย 105 ป 3 เดือน สวนจํานวนผูนําทางศาสนา (ชาย) ท่ีมีอยูในศาสนสถานในปจจุบันพบวา 
มีจํานวน 1 ทาน รอยละ 20.8 มีจํานวน 2 ทาน รอยละ 7.6 มีจํานวน 3 ทาน รอยละ 11.1 มีจํานวน 4 ทาน รอยละ 4.5 มีจํานวน 
5 ทาน รอยละ 8.2 มีจํานวน 6-10 ทาน รอยละ 16.8 มีจํานวน 11-15 ทาน รอยละ 11.7 มีจํานวน 16-20 ทาน รอยละ 5.3 และมี
จํานวนมากกวา 20 ทาน รอยละ 14.0 โดยจํานวนผูนําทางศาสนา (ชาย) ท่ีมีอยูในศาสนสถานเฉลี่ย 9 ทาน 
 
จํานวนครัวเรือนและประชากรในความรับผิดชอบของศาสนสถาน (โดยประมาณ)  
 จํานวนครัวเรือนท่ีอยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน (โดยประมาณ) พบวา มีจํานวนครัวเรือนไมเกิน 50 
ครัวเรือนรอยละ 18.8 จํานวน 51-100 ครัวเรือน รอยละ 21.2 จํานวน 101-150 ครัวเรือน รอยละ 9.6 จํานวน 151-200 
ครัวเรือน รอยละ 10.5 และมีจํานวนเกิน 200 ครัวเรือน รอยละ 39.9 โดยมีจํานวนครัวเรือนในความรับผิดชอบของศาสน
สถานเฉลี่ย 271 ครัวเรือน  
 สวนจํานวนประชากรรวมในชุมชนในความรับผิดชอบของศาสนสถาน (โดยประมาณ) พบวา มีจํานวนไมเกิน    
100 คน รอยละ 12.2 มีจํานวน 101-200 คน รอยละ 8.4 มีจํานวน 201-300 คน รอยละ 7.7  มีจํานวน 301-400 คน รอยละ 5.3          
มีจํานวน 401-500 คน รอยละ 9.4 มีจํานวน 501-600 คน รอยละ  4.8 มีจํานวน 601-700 คน รอยละ 2.1 มีจํานวน 701-800 คน 
รอยละ 6.6 มีจํานวน 801-900 คน รอยละ 3.2  มีจํานวน 901-1,000 คน รอยละ 9.8 และมีจํานวนเกิน 1,000 คน รอยละ 30.5 
โดยจํานวนประชากรรวมในชุมชนในความรับผิดชอบของศาสนสถานเฉลี่ย 1,197 คน   
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โรงเรียนที่มอียูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน 
 รอยละ 54.7 ระบุมีโรงเรียนอยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน โดยระดับชั้นที่เปดสอนที่อยูในความรับผิดชอบ
ของศาสนสถานมากที่สุดคือ ระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ ระดับอนุบาล/เด็กเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอื่นๆ เชน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ศูนยอบรมศาสนา
อิสลาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปนตน ตามลําดับ สวนบริเวณพื้นที่/อาณาบริเวณโรงเรียนที่อยูในความ
รับผิดชอบของศาสนสถานรอยละ 57.4 ระบุอยูในบริเวณเดียวกัน และรอยละ 42.6 ระบุมีรั้วรอบแยกอยูกันคนละสวน 
ในขณะที่รอยละ 45.3 ระบุไมมีโรงเรียนอยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน 
 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี/ยาสูบของตัวอยาง 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเคยสูบบุหรี่/ยาสูบพบวา กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 52.7 ระบุเคยสูบบุหรี่/
ยาสูบ โดยอายุเฉลี่ยของคนที่เคยสูบที่เริ่มสูบบุหรี่/ยาสูบครั้งแรกคือ อายุ 17  ป 2 เดือน ซึ่งในขณะที่รอยละ 47.3 ระบุไมเคย
สูบบุหรี่/ยาสูบเลย สําหรับกลุมตัวอยางที่เคยสูบบุหรี่/ยาสูบพบวา ตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 58.7 ระบุปจจุบันยังคงสูบ
บุหรี่/ยาสูบ ในขณะที่รอยละ 41.3 ระบุเลิกสูบแลว โดยระยะเวลาเฉลี่ยท่ีเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบเทากับ 14 ป 11 เดือน  
 สําหรับกลุมตัวอยางที่ปจจุบันยังคงสูบบุหรี่/ยาสูบอยูนั้นไดระบุประเภทบุหรี่/ยาสูบท่ีสูบมากที่สุดคือ บุหรี่ซอง
สําเร็จรูป รองลงมาคือ ยาสูบมวนเอง/ยาเสน ซิการ และไปปตามลําดับ โดยจํานวนวันที่สูบบุหรี่/ยาสูบตอสัปดาหเฉลี่ย 6 วัน
และระยะเวลาที่สูบบุหรี่/ยาสูบเฉลี่ย 23 ป 10 เดือน  

สวนในวันที่สูบบุหรี่/ยาสูบของกลุมตัวอยางที่ยังคงสูบนั้น ระบุจํานวนบุหรี่/ยาสูบที่สูบโดยเฉลี่ยตอวันมากที่สุดคือ 
มากกวา 10 มวนตอวัน รอยละ 32.7 รองลงมาคือ 10 มวนตอวัน และรอยละ 28.6  5 มวนตอวัน ตามลําดับ โดยจํานวนบุหรี่/
ยาสูบ ท่ีสูบโดยเฉลี่ยตอวันเฉลี่ย 11 มวน 
 
การสูบบุหร่ี/ยาสูบ ในเขตศาสนสถาน 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางที่ยังคงสูบบุหรี่/ยาสูบอยูในปจจุบันพบวา กลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดหรือรอยละ 95.0   
ระบุสูบบุหรี่/ยาสูบในเขตศาสนสถาน โดยสถานที่ท่ีสูบมากที่สุดคือ ในหองนอนสวนตัว ใตตนไม ในอาคารพักอาศัยสวนตัว 
สนาม/ลานนอกอาคาร และหองน้ํา/สุขา ตามลําดับ ในขณะที่มีเพียงแครอยละ 5.0 เทานั้น ท่ีระบุไมสูบบุหรี่/ยาสูบในเขต 
ศาสนสถาน แตไปสูบท่ีอื่น เชน บานของตัวเอง นอกเขตศาสนสถาน รานน้ําชา โรงเรียน เปนตน   
 เมื่อสอบถามถึงบุคคลที่รวมสูบบุหรี่/ยาสูบของตัวอยางที่ยังคงสูบในปจจุบันมากที่สุดคือ สูบเมื่ออยูลําพังคนเดียว 
สูบรวมกับคนที่สูบบุหรี่ดวยกัน และสูบตอหนาคนสนิทท่ีไมสูบบุหรี่ ตามลําดับ สวนวิธีการไดบุหรี่/ยาสูบ มาสูบมากที่สุดคือ 
ซื้อเอง รองลงมาคือ ฝากบุคคลอื่นซื้อ ศาสนิกชนนํามาให/นํามาถวาย และไดรับจากเพื่อนหรือคนสนิท กลุมตัวอยางเกินกวา
ครึ่งรอยละ 57.2 ระบุคิดจะเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบในเร็ว ๆ นี้ โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้คือ การสูบบุหรี่/ยาสูบ    
ทําใหไมดีตอสุขภาพ มีโรคประจําตัว/โรคตางๆ กําเริบ และราคาบุหรี่/ยาสูบ แพงขึ้น ในขณะที่รอยละ 24.5 ระบุคิดจะเลิกสูบ
บุหรี่/ยาสูบแตไมใชเร็วๆ นี้ โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญมากที่สุดคือ ยังไมคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบอยางจริงจัง  กําลังพยายามเลิก 
เลิกสูบบุหรี่/ยาสูบเพื่อสุขภาพ และลดปริมาณการสูบไปเรื่อยๆ/ตองคอยเปนคอยไป ตามลําดับ และรอยละ 18.3  ระบุยังไมคิด

 -37- สํานักวิจัยเอแบคโพลล



ท่ีจะเลิก โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุเหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับคือ ไมไดสูบจะหงุดหงิด รัฐบาลยังจัดจําหนาย และสูบไม
เยอะ 
 
การพบเห็นคน “สูบบุหร่ี/ยาสูบ” 
 จากการสอบถามกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการเคยพบเห็นคนในชุมชน “สูบบุหรี่/ยาสูบ” ในชวง 3 เดือนที่ผานมา ระบุ  
พบเห็นในระดับมาก-มากที่สุด รอยละ 36.3 ระบุพบเห็นในระดับปานกลาง รอยละ 37.2 และระบุพบเห็นในระดับนอย-      
นอยมาก/ไมมีรอยละ 26.5  
 สําหรับการเคยพบเห็นคนในบริเวณศาสนสถาน “สูบบุหรี่/ยาสูบ” ในชวง 3 เดือนท่ีผานมานั้น ระบุพบเห็นในระดับ
มาก-มากที่สุด รอยละ 14.9 ระบุพบเห็นในระดับปานกลาง รอยละ 33.4 และระบุพบเห็นในระดับนอย-นอยมาก/ไมมี           
รอยละ 51.7  
 
การรับรู/รับทราบ เกี่ยวกับมาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบหรือความรูในเร่ืองตางๆ 
 กลุมตัวอยางโดยสวนใหญ ทราบเกี่ยวกับมาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบหรือความรูในเรื่องตางๆ  ท่ีสําคัญเรียง
ตามลําดับดังนี้ ควันบุหรี่/ยาสูบทําใหเกิดอันตรายตอรางกายของคนรอบขาง รอยละ 97.8 บุหรี่/ยาสูบทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกายของผูสูบ รอยละ 97.7 ควันบุหรี่/ยาสูบเปนสาเหตุของโรคมากมาย รอยละ 97.2 บุหรี่/ยาสูบเปนสาเหตุของโรค
มากมาย รอยละ 97.1 การหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป รอยละ 94.9 การหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะตางๆ            
รอยละ 87.7 การกําหนดใหโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% รอยละ 87.6 การกําหนดใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่   
รอยละ 84.8 การกําหนดใหรานอาหารเปนเขตปลอดบุหรี่ รอยละ 78.7 และการหามขายบุหรี่รอบสถานศึกษารัศมี 500 เมตร
รอยละ 67.5  
 
ความเครงครัดของศาสนสถานเกี่ยวกับเรื่อง “การหามสูบบุหร่ี” 
 สําหรับความเครงครัดของศาสนสถานเกี่ยวกับเรื่องการหามสูบบุหรี่ พบวา รอยละ 18.3 ระบุมีการบังคับอยาง
เครงครัดมาก โดยมาตรการที่พบเห็นมากที่สุดคือ มาตรการติดปายหามสูบบุหรี่/ยาสูบ รองลงมาคือ มาตรการสั่งสอน 
ตักเตือน และมาตรการหามสูบบุหรี่/ยาสูบในศาสนสถานโดยเด็ดขาด ตามลําดับ รอยละ 41.6 ระบุมีการบังคับเครงครัด     
ปานกลาง รอยละ 20.6 ระบุมีการบังคับนอย และรอยละ 19.5 ระบุไมไดหาม/ไมเครงครัด 
 
บุหร่ี/ยาสูบ เปน “สิ่งเสพติด” 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดหรือรอยละ 92.4 คิดวาบุหรี่/ยาสูบเปนสิ่งเสพติด ในขณะที่มีเพียงแค
รอยละ 7.6 เทานั้นที่ไมคิดวาบุหรี่/ยาสูบเปนสิ่งเสพติด 
 
การสูบบุหร่ี/ยาสูบ ของ “ผูนําทางศาสนา” 
 กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 52.0 ระบุตําหนิ “ผูนําทางศาสนา” ท่ีสูบบุหรี่/ยาสูบ โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญคือ 
ไมสํารวม/ไมเหมาะสม/ไมสมควร เปนผูนําควรทําเปนแบบอยางที่ดี/ไมดีตอภาพลักษณของผูนําทางศาสนา และเปนอันตราย
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ตอสุขภาพ ในขณะที่รอยละ 15.2 ระบุไมตําหนิ กลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุเหตุผลท่ีสําคัญคือ เปนเรื่องปกติ/ทุกคนมีเสรีภาพ เปน
การตัดสินใจของแตละบุคคล และพระสวนใหญก็สูบ และรอยละ 32.8 ระบุไมมีความเห็น   
 สวนการยอมรับของศาสนิกชนตอการสูบบุหรี่/ยาสูบ ของ “ผูนําทางศาสนา” นั้น กลุมตัวอยางรอยละ 19.0          
ระบุยอมรับ ในขณะที่รอยละ 41.2 ระบุไมยอมรับ และรอยละ 39.8 ระบุไมแนใจ  
 การสูบบุหรี่/ยาสูบ ของ “ผูนําทางศาสนา”  มีผลทําใหเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรม พบวา รอยละ 43.0 ระบุมีผลมาก-
มากที่สุด รอยละ 26.2 ระบุมีผลในระดับปานกลาง และรอยละ 30.8 ระบุมีผลนอย-นอยท่ีสุด/ไมมีผล  
 สําหรับความเหมาะสม ของ “ผูนําทางศาสนา” เกี่ยวกับการสูบบุหรี่/ยาสูบ ทามกลางสาธารณชน พบวา กลุมตัวอยาง
เกินกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 89.8 ระบุเห็นวาไมเหมาะสม-ไมเหมาะสมอยางยิ่ง ในขณะที่รอยละ 6.4 ระบุไมแนใจ และ        
รอยละ 3.8 ระบุเห็นวาเหมาะสม-เหมาะสมอยางยิ่ง  
 สวนความเหมาะสมเกี่ยวกับ “การถวาย/การใหบุหรี่/ยาสูบ” แกผูนําทางศาสนา กลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือ 
รอยละ 81.7 ระบุเห็นวาไมเหมาะสม-ไมเหมาะสมอยางยิ่ง ในขณะที่รอยละ 11.6 ระบุไมแนใจ และรอยละ 6.7 ระบุเห็นวา
เหมาะสม-เหมาะสมอยางยิ่ง 
 กลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 55.1 ระบุผูนําทางศาสนา  “ควรปฏิเสธ” หากมีศาสนิกชนนําบุหรี่/ยาสูบ มาให/
มาถวาย โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้คือ ไมเหมาะสมกับสมณเพศ/ไมสมควร เปนสิ่งเสพติดตามวินัยหามยุงเกี่ยว 
และเปนการสงเสริมใหผูนําทางศาสนาสูบบุหรี่/ยาสูบ ในขณะที่รอยละ 15.7  ระบุไมควรปฏิเสธ กลุมตัวอยางกลุมนี้ให
เหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้คือ เปนกิจของสงฆตองรับของถวาย/เปนการขัดศรัทธา รับไวแตไมสูบก็ได และของถวาย
พระเปนของบริสุทธิ์/ผูถวายตั้งใจถวาย และรอยละ 29.2 ระบุไมมีความเห็น 
. 
การรณรงค/การกําหนดให “ศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหร่ี” 
 จากผลการศึกษาความคิดเห็นหากจะ “รณรงค” ไมใหศาสนิกชนถวาย/ใหบุหรี่/ยาสูบ  แกผูนําทางศาสนา พบวา  
กลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 85.3 ระบุเห็นดวย-เห็นดวยอยางยิ่ง ในขณะที่รอยละ 7.8 ระบุไมแนใจ และ           
รอยละ 6.9 ระบุไมเห็นดวย-ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
 เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดให “ศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%” (หามสูบ-หามซื้อ-หามขาย
บุหรี่ ภายในเขตบริเวณศาสนสถานทั้งหมด) พบวากลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 75.8 ระบุเห็นดวยโดยใหเหตุผลท่ี
สําคัญเรียงตามลําดับคือ เปนที่ปฏิบัติธรรม/เปนสถานที่ประกอบศาสนพิธี/เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรใหการเคารพ บรรยากาศ
ในวัดจะไดสดชื่น/จะไดมีทัศนียภาพที่ดี การสูบบุหรี่เปนสิ่งท่ีไมดี/เสียสุขภาพ และควันบุหรี่ทํารายผูใกลชิด ในขณะที่       
รอยละ 5.0 ระบุไมเห็นดวย โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุเหตุผลท่ีสําคัญเรียงตามลําดับดังนี้คือ เปนผูสูบมานานไมสามารถเลิก
ได/สิทธิสวนบุคคล ทําไมไดแนในสังคมไทยเรา/เปนไปไมได และบังคับมากเกินไป ยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ และรอยละ 19.2  
ระบุไมมีความเหน็ 
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การเคย “เทศนใหคน ลด-ละ-เลิก สูบบุหร่ีในศาสนพิธี” 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการเคย “เทศนใหคน ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่ในศาสนพิธี” ในชวง 12 เดือนท่ีผานมาพบวา      
รอยละ 35.9 ระบุไมเคยเทศนเลย รอยละ 27.3 ระบุเทศนเปนบางโอกาส/เทศนนอกเทศกาล รอยละ 17.3 ระบุเทศนตอเนื่อง 
สม่ําเสมอ รอยละ 10.2 เทศนเฉพาะในชวงเทศกาล และรอยละ 9.3 ระบุเทศนนอยมาก 
 
กิจกรรมในการ “ลด-ละ-เลกิ สบูบุหร่ี” 
 จากการศึกษากิจกรรมที่เคยมีสวนรวมในการชวยใหคน “ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่” ในชวง 12 เดือนที่ผานมา พบวากลุม
ตัวอยางเกินกวาครึ่งระบุไมเคยมีสวนรวมในทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่สําคัญ เชน จัดกิจกรรมชวยเลิกบุหรี่/ยาสูบ รอยละ 75.2 
แจกสื่อ เชน แผนพับ เอกสาร รอยละ 71.8 จัดบอรดนิทรรศการในศาสนสถาน รอยละ 67.7 และจัดอบรมใหความรู             
รอยละ 64.5  
 
บทบาทในการรณรงคไมสูบบุหร่ี/ยาสูบของศาสนสถาน (วัด/โบสถ/มัสยิด) 
 กลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 ในทุกกิจกรรมที่รณรงค ระบุเห็นดวยท่ีจะให วัด/โบสถ/มัสยิด มีบทบาทในการรณรงค
ไมสูบบุหรี่/ยาสูบ ซึ่งกิจกรรมที่รณรงค เชน กิจกรรมแนะนํา/บําบัดชวยคนที่ตองการเลิกบุหรี่ รอยละ 93.6 ติดปายรณรงค     
ลดเลิกบุหรี่ในเขต วัด/โบสถ/มัสยิด รอยละ 93.4 รวมกับชุมชนรณรงคลดเลิกบุหรี่ในชุมชน รอยละ 93.2 จัดอบรมใหความรู    
พิษภัยของบุหรี่แกศาสนิกชนรอยละ 93.2 ทําโครงการรณรงคลดเลิกบุหรี่ในเขต วัด/โบสถ/มัสยิด รอยละ 92.3 หามศาสนิก
ชนสูบบุหรี่ในเขตวัด/โบสถ/มัสยิด รอยละ 88.2 และหามผูนําทางศาสนาสูบบุหรี่ในเขตศาสนสถาน รอยละ 85.7  
 
การผลักดันให วัด/โบสถ/มัสยดิ เปนเขต “ปลอดบุหร่ี 100%” 
 จากการสอบถามความมั่นใจหากจะผลักดันให วัด/โบสถ/มัสยิด เปนเขต “ปลอดบุหรี่ 100%” พบวากลุมตัวอยาง 
รอยละ 24.0 ระบุมั่นใจวาทําได โดยใหเหตุผลท่ีสําคัญ เชน คนจะใหความเคารพตอศาสนสถาน เปนกฎหมายประชาชนก็ตอง
ปฏิบัติตาม และเปนการปลูกจิตสํานึกใหคนเลิกสูบ เปนตน รอยละ 22.4 ระบุคอนขางมั่นใจ โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุ
เหตุผลท่ีสําคัญ เชน ทุกคนเอาจริงเอาจังกับการทําใหเปนเขตปลอดบุหรี่ ศาสนิกชนที่เขามาใน ศาสนสถานไมคอยสูบบุหรี่/
บางคนเลิกสูบแลว และผูนําทางศาสนาสั่ง/ตักเตือนก็นาจะทําได เปนตน รอยละ 31.6 ระบุไมแนใจ โดยเหตุผลท่ีสําคัญมี
ดังนี้คือ เปนสิทธิสวนบุคคล/พฤติกรรมของผูสูบบุหรี่หามกันไมได จะใหเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% เปนเรื่องยาก ตองคอย
เปนคอยไป และหลายๆฝายตองชวยกัน/เจาหนาท่ีลงพื้นที่พบปะพูดคุยกันเรื่องการรณรงค เปนตน รอยละ 15.0 ระบุไมคอย
มั่นใจ ซึ่งกลุมตัวอยางกลุมนี้ใหเหตุผลท่ีสําคัญ เชน ผูนําทางศาสนาและศาสนิกชนยังสูบบุหรี่/ยาสูบ การสูบบุหรี่เปนความ 
เคยชินการเปลี่ยนไมใหสูบเลยคงทําไดยาก/ตองคอยเปนคอยไป และเปนสิทธิสวนบุคคล/หามกันไมได และรอยละ 7.0 ระบุ
ไมมั่นใจเลย โดยกลุมตัวอยางกลุมนี้ระบุเหตุผลท่ีสําคัญ เชน ศาสนิกชน ผูนําศาสนา (พระ) โดยสวนมากจะติดบุหรี่ ยังมีคน
อยากสูบอยู/ ติดแลวเลิกยาก และยังมีการผลิต/จําหนาย บุหรี่/ยาสูบ เปนตน 
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ความตองการใหสนับสนุนในการดําเนินงานให วัด/โบสถ/มัสยิด เปนเขต ”ปลอดบุหร่ี 100%” 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับความตองการใหสนับสนุนในการดําเนินงานให วัด/โบสถ/มัสยิด เปนเขต ”ปลอดบุหรี่ 100%”  
พบวากลุมตัวอยางเกินกวา 3 ใน 4 หรือรอยละ 78.7 ระบุตองการการสนับสนุน โดยสิ่งท่ีตองการรับการสนับสนุนมากที่สุด
คือ แผนปายการจัดเขตปลอดบุหรี่ รองลงมาคือ เอกสารความรู/ขอมูลขาวสาร สื่อรณรงค งบประมาณ และจัดอบรมเพิ่ม
ความรู ตามลําดับ ในขณะที่รอยละ 13.9 ระบุไมตองการการสนับสนุนใด ๆ เพราะไมมั่นใจวาจะสามารถทําได และ          
รอยละ 7.4 ระบุไมตองการการสนับสนุนใด ๆ เพราะมีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอสําหรับดําเนินการไดเอง 
 
ขอเสนอแนะเพือ่ทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหร่ี 100% 
 จากการศึกษาขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางเพื่อทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% ท่ีสําคัญมากที่สุดคือ   
ติดปาย/ใชสื่อรณรงค "หามสูบบุหร่ี/ยาสูบ" ในศาสนสถาน รอยละ 33.2 รองลงมาคือ จัดอบรมทางวิชาการใหรูถึงพิษภัยของ
บุหรี่ /ใหเอกสารความรูขอมูลตางๆในการรณรงค/จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับบุหรี่ตามศาสนสถาน/ติดภาพตัวอยางของผูปวย
ดวยบุหรี่/จัดตารางอบรมตามศาสนสถานวัดตางๆ หมุนเวียนกันไปแลวประเมินผลท่ีไดรับ รอยละ 29.0 หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรเอาจริงเอาจังกับการทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% / ตองไดรับการสนับสนุนที่ดีและปฏิบัติอยางตอเนื่อง/ 
ทุกฝายตองรวมมือกัน รอยละ 18.2 ควรแกปญหาที่ตนเหตุโดยเลิกผลิตยาสูบในประเทศและหามนําเขา รอยละ 11.5 และ       
ใหประกาศเปนกฏกระทรวงที่มีมาตรการปองปรามหามสูบบุหรี่ในศาสนสถาน/ใหมีนโยบายที่แนชัด รอยละ 10.6  
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แบบสอบถามผูนําทางศาสนา เรื่อง "การสูบบุหรี่ในศาสนสถาน" 
 

สํานักวิจัยเอแบคโพลล  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมกับมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ และศูนยวิจัยและจัดการความรู
เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล กําลังสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “การสูบบุหรี่ในศาสนสถาน” เพื่อนํา
ขอมูลมาใชในการรณรงคใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%  และเพื่อคุมครองสุขภาพของผูใชศาสนสถานทั้งหลาย         
จึงใครขอความรวมมือจากทาน ในการตอบแบบสอบถามตอไปนี้ จักเปนพระคุณอยางสูง โดยผลสํารวจที่ไดจะนําเสนอเปน
ภาพรวมเทานั้น ไมมีการเปดเผยขอมูลเปนรายบุคคล 

 

หมายเหตุ  ผูตอบแบบสอบถามจะตองเปนผูนําทางศาสนา (เชน พระ พระสงฆ/บาทหลวง/นักบวช โตะอิหมาม คอเต็บ บิหลั่น  

                  เปนตน)  ในศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ประจําศาสนสถานที่ทําการศึกษา และมีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ 

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

ตอนที่ 1  ขอมลูเกีย่วกับศาสนสถาน    
 

1.  โปรดระบุศาสนาและตําแหนงทางศาสนาของทานในศาสนสถานแหงนี้  
      [   ] ศาสนาพุทธ  ตําแหนงทางศาสนาของทาน คือ  

(   ) เจาอาวาส  (   ) พระลูกวัด  (   ) อื่นๆ ระบุ......................................................................... 
      [   ] ศาสนาคริสต  ตําแหนงทางศาสนาของทาน คือ 

(   ) คุณพอ/บาทหลวง เจาอาวาส (   ) คุณพอปลัด (   ) อธิการ/เจาคณะ (   ) รองอธิการ/รองเจาคณะ 
(   ) อาจารยผูสอนศาสนา  (   ) อื่นๆ ระบุ.......................................................................................................  

      [   ] ศาสนาอิสลาม  ตําแหนงทางศาสนาของทาน คือ 
(   ) โตะอิหมาม  (   ) คอเต็บ (   ) บิหลั่น (   ) อื่น ๆ ระบุ……………………..….………… 

2.  ศาสนสถานแหงนี้ต้ังมาประมาณ …………..………ป  ปจจุบันมีผูนําทางศาสนา (ชาย) จํานวน …………….…..........ทาน  
3.  จํานวนครัวเรือนและประชาชน/ศาสนิกชน/สัตบุรุษ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
    3.1 จํานวนครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ (ประมาณ)  ............................................... ครัวเรือน 
    3.2 ประชากรรวมในชุมชนที่รับผิดชอบ (ประมาณ)  .............................................. คน 
4. ศาสนสถานของทานมีโรงเรียนอยูในความรับผิดชอบดวยหรอืไม 
     [   ] มี     [   ] ไมมี (ขามไปตอนที่ 2)        

4.1 ศาสนสถานของทานมีโรงเรียนเปดสอนในระดับใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
[   ] อนุบาล/เด็กเล็ก  [   ] ประถมศึกษา  [   ] มัธยมศึกษาตอนตน  [   ] มัธยมศึกษาตอนปลาย 
[   ] อาชีวศึกษา  [   ] อุดมศึกษา  [   ] อื่น ๆ ระบุ………………………………………………… 

    4.2 โรงเรยีนที่อยูในความรับผิดชอบของศาสนสถาน อยูในบริเวณพื้นที่/อาณาบริเวณเดียวกันกับศาสนสถานหรือไม 
            [   ] อยูในบริเวณเดียวกัน  [   ] มีรั้วรอบ แยกอยูกันคนละสวน  
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ตอนที่ 2  ขอมูลเก่ียวกับการสูบบุหร่ี 
 

คําช้ีแจง  คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ คําวา “บุหร่ี” ในที่นี้หมายถึง บุหรี่โรงงาน/บุหรี่ซอง  
               สําหรับคําวา “ยาสูบ” หมายถึง ผลิตภัณฑชนิดอื่น ๆ เชน ไปป ซิการ บุหรี่มวนเอง/ยาเสน เปนตน 
 

1. ทานเคยสูบบุหร่ี/ยาสูบหรือไม [   ] เคยสูบ  เริ่มสูบครั้งแรกเมื่ออายุ ...............ป [   ] ไมเคยสูบ (ขามไปขอ 2) 
     1.1  ปจจุบันทานสูบบุหรี่/ยาสูบหรือไม [   ]  สูบ   [   ] ไมสูบ โดยเลิกมาแลว ..............ป ...........เดือน (ขามไปขอ 2) 
     1.2  ประเภทบุหรี่/ยาสูบที่สูบในปจจุบัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 [   ] บุหรี่ซองสาํเร็จรูป [   ] ยาสูบมวนเอง/ยาเสน  [   ] ไปป  [   ] ซิการ [   ] อื่น ๆ ระบุ.................... 
     1.3  ปกติทานสูบบุหรี่กี่วันตอสัปดาห..................................วันตอสัปดาห  (หรือ .............................วันตอเดือน) 
     1.4  ทานสูบบุหรี่/ยาสูบ มาเปนเวลา ......................................... ป ............................ เดือน 
     1.5 ในวันที่สูบบุหรี่/ยาสูบ ทานสูบบุหรี่/ยาสูบโดยเฉลี่ยวนัละ ...................................มวน (หรือ......................ซอง)  
     1.6 ปกติทานสูบบุหรี่/ยาสูบในเขตศาสนสถาน (ท่ีไมใชเฉพาะในสถานที่ประกอบพิธีกรรม) บางหรอืไม  
            [   ] สูบ โดยมักจะสูบบุหรี่/ยาสูบบริเวณใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

(   ) ในหองนอนสวนตัว  (   ) ในอาคารพักอาศัยสวนตัว (   ) หองน้ํา/สุขา  
(   ) อาคารที่ประกอบศาสนพิธี (   ) สนาม/ลานนอกอาคาร  (   ) ริมรัว้/กําแพง/ประตู   
(   ) ใตตนไม   (   ) อื่น ๆ ระบุ................................................................................................. 

            [   ] ไมสูบในเขตศาสนสถาน แตไปสูบที่อื่น ไดแก ...................................................................................................  
     1.7 ทานมักจะสูบบุหรี่/ยาสูบกับใคร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
            [   ] สูบเมื่ออยูลําพังคนเดียว  [   ] สูบรวมกับคนที่สูบบุหรี่ดวยกัน           [   ] สูบตอหนาคนสนิทท่ีไมสูบบุหรี่ 
            [   ] สูบเมื่ออยูตอหนาฝูงชนหรอืในที่สาธารณะ  [   ] สูบกับคนอื่น ระบุ........................................................... 
     1.8  ทานไดบุหรี่/ยาสูบมาสูบโดยวิธีใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
            [   ] ซื้อเอง  [    ] ฝากบุคคลอื่นซื้อ [   ] ศาสนิกชนนํามาให/นํามาถวาย   [   ] ไดรับจากเพื่อนหรอืคนสนิท 
            [   ] ไดรับจากผูนําทางศาสนาดวยกัน  [   ] อื่น ๆ ระบุ............................................................................................ 
     1.9  ทานคิดท่ีจะเลิกสูบบุหรี่/ยาสูบหรอืไม  
            [   ] คิดจะเลิกในเร็ว ๆ นี้ เพราะ............................................................................................................................................. 
            [   ] คิดจะเลิกแตไมใชเร็ว ๆ นี้ เพราะ.................................................................................................................................... 
            [   ] ยังไมคิดที่จะเลิก เพราะ ................................................................................................................................................... 
2. ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา ทานเคยเห็นคนในชุมชน “สูบบุหร่ี/ยาสูบ” มากนอยเพียงใด (ประชาชนหรือศาสนิกชนในชุมชน)  
      [   ] มากที่สุด  [   ] มาก  [   ] ปานกลาง  [   ] นอย  [   ] นอยมาก/ไมมี  
3. ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา ทานเคยเห็นคนในบริเวณศาสนสถาน “สูบบุหร่ี/ยาสูบ” มากนอยเพียงใด (ผูนําทางศาสนา/ศาสนิกชน/    
    บุคคลที่มารวมในศาสนพิธี/บุคคลที่มาติดตอธุระ) 
      [   ] มากที่สุด  [   ] มาก  [   ] ปานกลาง  [   ] นอย  [   ] นอยมาก/ไมมี  
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกีย่วกับเรื่อง “การสูบบุหร่ี” 
1.  ทานรับรู/รับทราบ เกี่ยวกับมาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบหรือความรูในเรื่องตอไปนี้มากอนหรอืไม 

มาตรการ/กฎหมาย/ระเบียบหรือความรูในเร่ืองตางๆ ทราบ ไมทราบ ไมแนใจ 
1. การกําหนดใหโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%    
2. การกําหนดใหรานอาหารเปนเขตปลอดบุหรี ่    
3. การกําหนดใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี ่    
4. การหามขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ํากวา 18 ป    
5. การหามขายบุหรี่รอบสถานศึกษารัศมี 500 เมตร    
6. การหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะตาง ๆ    
7. บุหรี่/ยาสูบเปนสาเหตุของโรคมากมาย     
8. ควันบุหรี่/ยาสูบเปนสาเหตุของโรคมากมาย    
9. บุหรี่/ยาสูบทําใหเกิดอันตรายตอรางกายของผูสูบ    
10. ควันบุหรี่/ยาสูบทําใหเกิดอันตรายตอรางกายของคนรอบขาง    
2.  ศาสนสถาน (รวมบริเวณโดยรอบ) ของทานมีการ “หามสูบบุหรี่” เครงครัดเพียงใด 
      [    ] มีการบังคับอยางเครงครัดมาก ระบุมาตรการ.......................................................................................................................  
      [    ] มีการบังคับเครงครัดปานกลาง [    ] มีการบังคับนอย [    ] ไมไดหาม/ไมเครงครัด 
3.  ทานคิดวาบุหรี่/ยาสูบเปน “สิ่งเสพติด” หรอืไม [    ] คิดวาเปนสิ่งเสพติด  [    ] ไมคิดวาเปนสิ่งเสพติด  
4.  ทานรูสึกอยางไรตอ “ผูนําทางศาสนา” ท่ีสูบบุหรี่/ยาสูบ (เชน พระ นักบวช โตะอิหมาม คอเต็บ บิหลั่น เปนตน) 
      [   ] ตําหนิ เพราะ ……………………………………………………………………………………………………………… 
      [   ] ไมตําหนิเพราะ …………….………………………………………………… [   ] ไมมีความเห็น 
5.  ทานคิดวาศาสนิกชนยอมรบัหรือไมตอการสูบบุหรี่/ยาสบูของ “ผูนําทางศาสนา”  
      [   ] ยอมรับ  [   ] ไมยอมรับ  [   ] ไมแนใจ  
6.  ทานคิดวา การสูบบุหรี่/ยาสูบของ “ผูนําทางศาสนา”  มีผลทําใหเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมมากนอยเพียงใด 
     [   ] มีผลมากที่สุด [   ] มาก  [   ] ปานกลาง [   ] นอย  [   ] นอยท่ีสุด/ไมมีผล 
7.  ทานคิดวาการที่ “ผูนําทางศาสนา” สูบบุหรี่/ยาสูบ ทามกลางสาธารณชน เปนสิ่งท่ีเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
     [   ] เหมาะสมอยางยิ่ง  [   ] เหมาะสม [   ] ไมแนใจ [   ] ไมเหมาะสม  [   ] ไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
8.  ทานคิดวา “การถวาย/การใหบุหร่ี/ยาสูบ” แกผูนําทางศาสนา เปนสิ่งท่ีเหมาะสมหรือไมเพียงใด 
     [   ] เหมาะสมอยางยิ่ง  [   ] เหมาะสม [   ] ไมแนใจ [   ] ไมเหมาะสม  [   ] ไมเหมาะสมอยางยิ่ง 
9. ทานคิดวาผูนําทางศาสนา  “ควรปฏิเสธ” หรือไม หากมีศาสนิกชนนําบุหรี่/ยาสูบ มาให/มาถวาย 
      [   ] ควรปฏิเสธเพราะ ………………………………………………………………………………………………………… 
      [   ] ไมควรปฏิเสธเพราะ ……….…………………………………………………… [   ] ไมมีความเห็น 
10. ทานเห็นดวยหรอืไมหากจะ “รณรงค” ไมใหศาสนิกชนถวาย/ใหบุหรี่/ยาสูบแกผูนําทางศาสนา  
      [   ] เห็นดวยอยางยิง่  [   ]  เห็นดวย [   ] ไมแนใจ [   ] ไมเห็นดวย  [   ] ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
11. ทานเห็นดวยหรอืไม ถาหากจะกําหนดให “ศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100%” (หามสูบ-หามซื้อ-หามขายบุหรี่ภายในเขต      
       บริเวณศาสนสถานทั้งหมด) 
      [   ] เห็นดวยเพราะ …………………………………………………………………………………………………………… 
      [   ] ไมเห็นดวยเพราะ ………………………….………………………………………… [   ] ไมมีความเห็น 
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12. ในชวง 12  เดือนท่ีผานมา ทานเคย  “เทศนใหคน ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี่ในศาสนพิธี” บอยครั้งเพียงใด  
     [   ]  ทําตอเนื่อง สม่ําเสมอ   [   ] ทําเปนบางโอกาส/นอกเทศกาล  [   ] ทําเฉพาะในชวงเทศกาล 
     [   ]  ทํานอยมาก  [   ] ไมเคยเลย 
13. ในชวง 12 เดือนที่ผานมา ตวัทานไดเคยมีสวนรวมในการทาํกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการชวยใหคน ลด-ละ-เลิก สูบบุหรี”่ ใดบาง 
   13.1 จัดบอรดนิทรรศการในศาสนสถาน    [    ] เคย  [    ] ไมเคย 
   13.2 แจกสื่อ เชน แผนพับ เอกสาร    [    ] เคย  [    ] ไมเคย 
   13.3 จัดอบรมใหความรู     [    ] เคย  [    ] ไมเคย 
   13.4 จัดกิจกรรมชวยเลิกบุหรี/่ยาสูบ   [    ] เคย  [    ] ไมเคย 
   13.5 อื่น ๆ ระบุ ............................................................ [    ] เคย  [    ] ไมเคย 
14. ทานเห็นดวยหรอืไมหากจะให วัด/โบสถ/มัสยิดของทาน มีบทบาทในการรณรงคไมสูบบุหรี่/ยาสูบ ดังตอไปนี้  

การรณรงค เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความเห็น 
1. ทําโครงการรณรงคลดเลิกบุหรี่ในเขตวัด/โบสถ/มัสยิด    
2. หามผูนําทางศาสนาสูบบุหรี่ในเขตศาสนสถาน    
3. หามศาสนิกชนสูบบุหรี่ในเขตวัด/โบสถ/มสัยิด    
4. ติดปายรณรงคลดเลิกบุหรี่ในเขตวัด/โบสถ/มัสยิด    
5. จัดอบรมใหความรูพิษภัยของบุหรีแ่กศาสนิกชน    
6. รวมกับชุมชนรณรงคลดเลกิบุหรี่ในชุมชน    
7. ทํากิจกรรมแนะนํา/บําบัดชวยคนที่ตองการเลิกบุหรี ่    
 

15.  หากจะผลกัดันให วัด/โบสถ/มัสยิดของทานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% ทานมีความมั่นใจวาทําไดมากนอยเพียงใด 
       [   ] มั่นใจวาทําได [   ] คอนขางมั่นใจ [   ] ไมแนใจ [   ] ไมคอยมั่นใจ  [   ] ไมมั่นใจเลย    
       เพราะ  ……………………………………………………………………………………………………………… 
16. ทานตองการการสนับสนุนอะไรบาง หากตองดําเนินงานให วัด/โบสถ/มัสยิดของทานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% 
       [   ] ไมตองการการสนับสนุนใด ๆ เพราะไมมั่นใจวาจะสามารถทําได 
       [   ] ไมตองการการสนับสนุนใด ๆ เพราะมีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอสําหรับดําเนินการไดเอง 
       [   ] ตองการการสนับสนุน โปรดระบุ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (    ) แผนปายการจัดเขตปลอดบุหรี่ (    ) งบประมาณ (    ) กระบวนการดําเนินงาน (    ) วิทยากร 
 (    ) เอกสารความรู/ขอมูลขาวสาร (    ) สื่อรณรงค (    ) จัดอบรมเพิ่มความรู (    ) อื่น ๆ ระบุ ................................. 
17.  โปรดใหขอเสนอแนะเพื่อทําใหศาสนสถานเปนเขตปลอดบุหรี่ 100% 
        1)................................................................................................................................................................................................ 
        2)………………………………………………………………………………………………………………………………         
        3)………………………………………………………………………………………………………………………………         
 

ตอนที่ 4  ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  อายุ ...............ป   บวชหรือถือสถานะเปนผูนําทางศาสนามานาน .............................ป 
2.  ภูมิลําเนาเดิมอยูจังหวัด   ………………………………………………………  
3.  ช่ือศาสนสถาน ...............................................................................จังหวัด......................................................................        
     สถานที่ตั้งศาสนสถาน    [   ] ในเขตเทศบาล [   ] นอกเขตเทศบาล [   ] กรุงเทพมหานคร  

 

ขอขอบคุณอยางสูงในความอนเุคราะหตอบแบบสอบถาม 
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คณะทํางานของสํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 
โครงการสํารวจ “พฤติกรรมและความคิดเห็นตอการสูบบุหร่ีของผูนําทางศาสนา  

: กรณีศึกษาพระ และผูนําทางศาสนาในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดหัวเมืองใหญในภูมิภาค” 
 
1. ดร.นพดล  กรรณิกา ผูอํานวยการสํานักวิจัยเอแบคโพลล/หวัหนาโครงการ 
2. นายเทวินทร  อินทรจํานงค ผูประสานงานโครงการวิจัย 
3. นางวิลาศ  ฉิมหิรัญ นักสถิติ / นักวิจัย  
4. นางสาวเบญจพร  รักษะโบะ  ผูชวยนักวจิัย 
5. นางสาวสุวิมล  วันทา ผูชวยนักวจิัย 
6. นางสาวอุบลรตัน  ดานพรประเสริฐ ผูชวยนักวจิัย 
7. นายคําพัน  ราศร ี ผูชวยนักวจิัย 
8. นายภัทรวิชญ  มั่งค่ัง ผูชวยนักวจิัย 
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