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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เพื่อ ส ารวจสถานการณ์การบริโภคยาสูบของกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นรับจ้างตัดอ้อย   

ในต าบลท่าชัย  อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รวมถึง ศึกษาความรู้  ทัศนคติ  และช่องทางการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองอันตรายของบุหร่ีการได้รับควันบุหร่ีมือสองและพื้นที่ปลอดบุหร่ี  ค่าใช้จ่าย
ของการสูบบุหร่ี ช่องทางการได้มา และ การรับรู้การโฆษณา เกี่ยวข้องกับยาสูบ  ศึกษาการเลิกบุหร่ี
และการเข้าถึงบริการเลิกบุหร่ี และเปรียบเทียบการได้รับประโยชน์จากนโยบายควบคุมยาสูบเมื่อมา
ท างานย้ายถิ่นชั่วคราวกับเมื่ออยู่ที่บ้าน  กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 240 คน           
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และประชุมกลุ่ม 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ส่วนใหญ่มาจาก ภาคอีสานร้อยละ 71.25   เป็นเพศชายร้อยละ 59.58   
เพศหญิง ร้อยละ40.42  อายุเฉลี่ย 36 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 73.75  มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ78.33  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,534 บาท สูบบุหรี่ร้อยละ 40.83 (ชาย ร้อยละ95.92,หญิง
ร้อยละ4.08)  อายุที่เร่ิมสูบครั้งแรกต่ าสุด คือเมื่ออายุ  8 ปี บุหร่ีที่สูบเป็นบุหร่ีมวนเอง ร้อยละ 87.76  
สูบทั้งบุหร่ีโรงงานและบุหร่ีมวนเอง ร้อยละ 12.24   ยี่ห้อที่สูบส่วนใหญ่เป็นบุหร่ีตราแมว ร้อยละ
50.01 ไม่มีหลักในการเลือกบุหร่ีสูบร้อยละ 58.16 เลือก ที่รสชาติ ร้อยละ 32.65 แหล่งที่ซื้อบุหร่ี คือ 
ร้านในหมู่บ้าน ร้อยละ 81.63 ลักษณะการสูบเป็นการสูบทุกวัน ร้อยละ 95.92  เฉลี่ยวันละ 6-10 มวน 
ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีเฉลี่ยอยู่ที่ 5 บาทต่อวัน โดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ ร้อยละ  75.51ไม่มีแผนการ
เลิกบุหร่ี เมื่อเปรียบเทียบ กับการอยู่ ที่บ้าน พบว่า  จ านวนบุหร่ีที่สูบต่อวัน เท่าเดิม ร้อยละ 50.00     
สูบมากขึ้น ร้อยละ 32.65   ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีต่อวันเท่าเดิม ร้อยละ 63.27 มากขึ้น ร้อยละ 
23.47  มีสถานที่ห้ามสูบ เท่าเดิม ร้อยละ 52.04  และมากขึ้น ร้อยละ 14.29  

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ โดยได้มาจากสื่อโทรทัศน์ เป็นส่วน
ใหญ่  ใน แค้มป์ที่พักทั้งหมด มีป้ายหรือค าเตือนที่เขียนด้วยถ่านโดยเด็กเขียนว่าห้ามสูบบุหรี่ติดที่
ประตูห้องน้ า  จ านวน 1 แค้มป์ คิดเป็นร้อยละ 8.33  และได้รับควันบุหร่ีมือสองในที่พักทุกวัน       
ร้อยละ 78.75 นอกที่พักทุกวันร้อยละ 72.08 เมื่อเปรียบเทียบกับการอยู่ที่บ้านพบว่า การได้รับควัน
บุหร่ีจากคนอื่นสูบมากขึ้นร้อยละ52.08  พบผู้สูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นดังค าพูดของกลุ่มแรงงานว่า  “เจ้า
น้อย เมื่อปีที่แล้วมันไม่ดูดบุหร่ีนะ แต่พอเลิกตัดอ้อยกลับไปบ้าน มันก็สูบเลย เด๋ียวนี้มันก็ยังสูบ”   
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Abstract 

 

This research aimed to study the tobacco use situation among migrant workers 

in sugarcane fields in Tha Chai subdistrict, Si Satchanalai district, Sukhothai 

province, especially their knowledge, attitudes and channels for receiving information 

about  the danger of tobacco, risks of secondhand smoke and smoke-free areas; 

channels of receiving information about tobacco advertisements; smoking cessation 

and access to services for smoking cessation, and to compare the benefits received 

from the tobacco control policy when temporarily migrating to work in sugarcane 

fields against those received at home. The study was conducted on 240 workers 

selected with the stratified cluster sampling technique. Data were collected from 

interviews with respondents and focus group discussions. 

 

Of all the respondents, 71.25% were from the Northeast, 59.58% were males 

and 40.52% were females; their mean age was 36 years and average income was 

3,534 baht per month; 73.75% completed primary school and 78.33% were married; 

40.83% were smokers (95.92% among males and 4.08% among females); the lowest 

age at first smoking was 8 years. Among the smokers, 87.76% used self-rolled 

cigarettes and 12.244% used both factory-produced and self-rolled cigarettes.        

The cigarettes most favorite were cat brand(50.01%); 58.16% of smokers had no 

criteria for selecting cigarettes, 32.65% selected based on the taste; 81.65% brought 

from village shops; 95.92% smoked every day, on average of 6 to 10 cigarettes per 

day. Spending on tobacco was on average 5 baht per day with no feeling about its 

burden. A majority (75.51%) did not plan to quit smoking. In comparison with 

smoking at home, 50% smoked the same number of cigarettes, while 23.47% smoked 

more; 63.27% spent the same amount of money on tobacco and 23.47% spent more. 

Regarding the number of smoke-free areas, 52.04% thought that the number was     

the same, while 14.29% thought that it had increased.                 

   

 The respondents had a good knowledge about risks of tobacco, mostly from 

TV.       At one (8.33%) of all the camps, there was a message “No Smoking” written 

with charcoal on a toilet door. Among them, 78.75% received secondhand smoke in         

the camp and 72.08% received outside the camp every day. Compared with              

the situation at home, 52.08% received more secondhand smoke and there were more 

new smokers as they said “Noi, the young man, did not smoke last year, but he has 

been smoking since he got home after the last sugarcane cutting season”. 
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บทที่  1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาของปัญหา 

 
การสูบบุหรี่ และยาสูบอื่นๆ เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ การสูบ

บุหร่ีเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งปอด  (Lung Cancer)  และประมาณ ร้อยละ 80-90 ของผู้เป็น
โรคมะเร็งปอดมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ นอกจาก นี้การสูบบุหรี่ยังเป็นสาเหตุของโรคปอดอ่ืนๆ 
เช่น โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่มีโอกาสในการแท้งลูก  (Miscarriage) 
มากขึ้น และเด็กที่คลอดออกมาอาจมีน้้าหนักน้อยกว่าปกติ การสูบบุหร่ียังเพิ่มโอกาสที่จะเกิดอาการ
หัวใจวาย (Heart Attacks) และโรคมะเร็งประเภทอ่ืนๆ อีกด้วย ผู้สูบบุหรี่อาจดูแก่กว่าปกติเนื่องจาก
ควันบุหร่ีจะเพิ่มรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนัง และเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึม (Metabolic Rate) ดังนั้นอาจ
ส่งผลให้ผู้สูบมีน้้าหนักลดลง  แต่โอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งปอด จากการสูบควันนั้นไม่แน่นอน 
ขึ้นกับลักษณะของการสูบ สารที่สูบและความถี่ จากสถิติพบว่าความน่าจะเป็นของการเกิด
โรคมะเร็งปอดในคนที่สูบบุหร่ีมีประมาณร้อยละ 11-17 ซึ่งเทียบเท่ากับ 10-20 เท่าของคนที่ไม่สูบ
บุหร่ี  การสูดสารพิษ และ สารก่อมะเร็ง จากได้รับควันบุหร่ี มือสอง เช่น สารเรดอน  (Radon) และ
สารเรเดียม -226 (Radium-226) เชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็ง เช่นกัน  (กรมควบคุมโรค , 
2549)     

ประเทศไทยได้เห็นความส้าคัญและตระหนักถึงโทษภัยของยาสูบ จึงได้ตรากฎหมาย  2 
ฉบับ   เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบคือพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ .ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ .ศ. 2535 รวมทั้งยังมีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขอีกหลายฉบับ  เพื่อให้การบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติทั้ง 2  ฉบับเกิดสัมฤทธิ์ผล  เช่น  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข    เร่ือง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535    รวมทั้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 17  พ.ศ. 
2549  เร่ือง  ก้าหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหร่ี และก้าหนดส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหร่ีหรือ
เขตปลอดบุหร่ี เป็นต้น นอกจากนี้ยังก้าหนดนโยบายแห่งชาติในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  
(National Policies for Tobacco Control) คือลดการริเร่ิมสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชน ลดการบริโภค
ยาสูบ  อัตราผู้สูบบุหรี่และปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัวต่อปี ปกป้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จาก

http://en.wikipedia.org/wiki/lung_cancer
http://en.wikipedia.org/wiki/emphysema
http://en.wikipedia.org/wiki/miscarriage
http://en.wikipedia.org/wiki/myocardial_infarction
http://en.wikipedia.org/wiki/metabolism
http://en.wikipedia.org/wiki/radon
http://en.wikipedia.org/wiki/radium
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อันตรายของควันบุหร่ี โดยมีมาตรการที่ส้าคัญคือมาตรการทาง เศรษฐกิจ มาตรการเชิงกฎหมาย  การ
สร้างความเข้มแข็งและการส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ของสังคม  รวมถึงเยาวชน  
ครอบครัว  ชุมชน ให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 
(Framework Convention on Tobacco Control) 

นโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ด้าเนินการโดยมีมาตรการทางกฎหมายและทาง
สังคมอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ปี 2529 (ชูชัย  ศุภวงศ์,2550, หน้า3) โดยสรุปปัจจุบันนโยบายการควบคุม
ยาสูบนี้ได้ครอบคลุมถึง ทั้งมาตรการทางกฎหมายเช่น การขึ้นภาษีบุหร่ี การขยายพื้นที่สาธารณะ
ปลอดบุหร่ี การห้ามโฆษณา การส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ การมีภาพค้าเตือน และมาตรการทาง
สังคม เช่น การท้าโครงการรณรงค์เปลี่ยนกระแสสังคม และ การให้บริการเลิกบุหร่ี ซึ่งมาตรการ
เหล่านี้สอดคล้องกับแนวทางนโยบาย  6 ข้อส้าคัญ (MPOWER)ที่มีประสิทธิผลในการควบคุมยาสูบ  
ขององค์การอนามัยโลก คือ การก้ากับนโยบายในการควบคุมป้องกันการบริโภคยาสูบ  (Monitoring 
tobacco use and prevention policy) การปกป้องประชาชนจากควันบุหรี่  (Protect people from 
tobacco smoke) การให้การช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกบุหร่ี( Offer help to quit tobacco use) การเตือน
ถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่   การบังคับใช้กฎหมายห้ามโฆษณา ประชาสัมพันธ์  การส่งเสริม
การตลาดทุกรูปแบบ  (Enforce bans on tobacco advertising, promotion, and sponsorship) และ การ
เพิ่มภาษีบุหร่ี(Raise taxes on tobacco) (ชัย  กฤติยาภิชาตกุล,2551)  

การมีนโยบายการควบคุมยาสูบและน้ามาตรการต่างๆดังกล่าวมาใช้อย่างได้ผลดี ของ
ประเทศไทยท้าให้อัตราการสูบบุหรี่โดยรวมลดลง และ อัตราผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ก็ลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง (มณฑา เก่งการพานิช ลักขณา  เติมศิริกุลชัย และสาโรจน์ นาคจู, 2549) อย่างไรก็ตามพบว่า
การเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบในแต่ละกลุ่มประชากรมีความไม่เท่าเทียมกัน เช่นมีความแตกต่าง
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มที่ส้าเร็จอุดมศึกษากับกลุ่มที่ไม่เคยเรียนหนังสือ
กว่าร้อยละ19 และในกลุ่มรวยที่สุดกับกลุ่มเกือบจนมากถึงร้อยละ 40 (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบมหาวิทยาลัยมหิดล , 2549) จากสถานการณ์ดังกล่าวท้าให้มีความเป็นไปได้ว่า 
ความหลากหลายของกลุ่มคนในภาคส่วนต่างๆอาจจะมีผลท้าให้การเข้าถึงและการได้ประโยชน์จาก
นโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศไทยแตกต่างกัน  

แรงงานนอกระบบทางการเกษตรกรรมก็เป็นประชากรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีรายงานว่ามีมากถึง 
24.1 ล้านคนในปี 255 3 (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ ,2553) ทั้งนี้ยังไม่รวมแรงงานนอกระบบอ่ืนๆ เช่น
แรงงานก่อสร้างและแรงงานนอกระบบทางอุตสาหกรรม ซึ่งตามรายงานอาจมีถึง 22 ล้านคน มี
งานวิจัยของดุษฎี  อายุวัฒน์ว่าคนกลุ่มนี้มีอัตราการบริโภคยาสูบและสุราสูง ( ดุษฎี  อายุวัฒน์,2550) 
ยากจน มีรายได้เป็นรายวัน โดยเฉลี่ยวันละ166 บาท ต่อคน และ ครอบครัวละ 3 ,000-10,000 บาทต่อ
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เดือน (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ,2550) นอกจากนี้ยังมีสภาพความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่แตกต่างจาก
ประชากรทั่วไป เน่ืองจากมาอยู่รวมเป็นกลุ่มในที่อยู่ลักษณะเป็นแค้มป์ชั่วคราว ( ฐาปกรณ์ แก้วเงิน
,2550) และท้างานกลางแจ้ง อากาศร้อน (ส้านักวิจัยกฎหมายและแรงงาน, 2549) ความแตกต่าง
เหล่านี้จึงเป็นที่น่าสนใจว่าคนกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์จากนโยบายควบคุมยาสูบของไทยหรือไม่ 
อย่างไร มากน้อยในประเด็นใด  

นอกจากนี้พบว่า แรงงานนอกระบบทางการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงาน
ย้ายถิ่นรับจ้างตัดอ้อย  ที่อพยพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากภาคเหนือ ได้ไปรับจ้างตัดอ้อย
ตามจังหวัดต่างๆ มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ คือ จะมาอยู่กับนายจ้างในช่วงฤดูตัดอ้อยในสถานที่พักที่
นายจ้างจัดเตรียมไว้ที่เรียกว่า “แค้มป์” เหมือนแรงงานก่อสร้างทั่วๆไป ฝาบ้านพักท้าด้วยสังกะสี  
บ้านบางหลังพื้นท้าด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงหญ้าคาหรือสังกะสี  มีเนื้อที่พอพักอาศัยหลับนอนเท่านั้น 
ตั้งอยู่บริเวณบ้านนายจ้างและในไร่อ้อย สถานที่พักอาศัยดังกล่าวนี้มีลักษณะที่เอ้ือให้บุคคลใน
ครอบครัวที่พักอาศัยมีโอกาสได้รับพิษภัยของควันบุหร่ีมือสองจากคนในครอบครัวและเพื่อน
ใกล้เคียงมาก  โดยมีวิจัยพบว่า มีพฤติกรรมการสูบยาเส้น 95% เป็นผู้ชาย ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป  มี
ปริมาณการเสพภาคอีสานสูงสุด 72% รองลงมาเป็นภาคเหนือ 52% ภาคใต้ 45% และภาคกลาง  34% 
ตามล้าดับ(ผู้จัดการออนไลน์, 2549)  สาเหตุที่สูบยาเส้นในกลุ่มนี้  อาจเน่ืองจากมีราคาถูก หาซื้อได้
ง่าย ไม่มีภาพเตือนข้างซองบุหรี่  และบางคนมีทัศนคติคิดว่าไม่เป็นอันตราย จะไม่ก่ออันตรายต่อ
สุขภาพ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างยิ่ง(สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, 2551) เพราะมีการศึกษายืนยันว่า  บุหร่ี
ไร้ควันและยาฉุนเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งช่องปากเพิ่มขึ้น 80% เป็นมะเร็งหลอดอาหารเพิ่มขึ้น 60% 
และมะเร็งตับอ่อนเพิ่มขึ้น ( Paolo Boffetta.2008) นอกจากนั้นองค์การอนามัยโลกยังได้ระบุว่า ควัน
บุหร่ีมือสองเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์  ซึ่งไม่ว่าจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใดก็สามารถก่อให้เกิด
มะเร็งได้  (Who,2008) 

จังหวัดสุโขทัย เได้เร่ิมด้าเนินโครงการ สุโขทัย: เมืองประวัติศาสตร์  ปลอดบุหร่ี  ตั้งแต่วันที่ 
23 กุมภาพันธ์  2552 ถึง วันที่  30 เมษายน 2554  ด้วยเหตุเป็นเมืองท่องเที่ยว และ ส้ารวจพบ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนจังหวัดสุโขทัย ในปี 2550   ทั้งหมดจ้านวน 93,709 ราย เป็น
เพศชาย 88,088  คน เพศหญิง จ้านวน  5,621  คน   และยังส้ารวจพบว่า คนในบ้าน 100 คนสูบบุหร่ี  
ร้อยละ 87.9  กลยุทธ์ที่จังหวัดสุโขทัยด้าเนินการประกอบด้วย  4 กลยุทธ์ด้วยกัน กลยุทธ์ที่หนึ่ง คือ   
การสร้างกระแสความตื่นตัว และเสริมสร้างองค์ความรู้   ให้กับประชาชน   อาทิ การจัดท้าป้าย
ประชาสัมพันธ ์  ภาพพลิก การประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์  การประกวดเรียงความ บุหร่ี   เป็นต้น  
กลยุทธ์ที่สอง คือ การสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของเครือข่าย  กิจกรรมที่ด้าเนินการ คือการลงนามใน    
ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จ้านวน 36 แห่ง การสุ่มส้ารวจในสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะโรงแรม  
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การด้าเนินงานโรงเรียนปลอดบุหร่ี 100% เป็นต้น  กลยุทธ์ที่สาม คือ  การเฝ้าระวัง และสนับสนุน 
การปฏิบัติตามกฎหมาย   เพื่อเฝ้าระวังและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย  การหารูปแบบการ
ด้าเนินการตามกฎหมายในสถานที่ที่กฎหมายก้าหนด  ให้ มีการตรวจแนะน้า และ ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญ้ติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 การจัดเขตคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ การ
ประเมิน ยกระดับสถานที่สาธารณะปลอดบุหร่ี   การตรวจประเมินสถานที่สาธารณะต้นแบบในการ
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  เป็นต้น และ กลยุทธ์ที่สี่  การพัฒนาระบบ การบ้าบัดและเสริมสร้าง
นวัตกรรมการเลิกบุหร่ี ได้แก่ พัฒนาคลินิกอดบุหร่ี  โดยบูรณาการร่วมกับคลินิกโรคเร้ือรังต่างๆ การ
จัดท้าเนียบบุคคลต้นแบบ เลิกบุหร่ีในการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหร่ี   จัดท้าป้าย 
โรงพยาบาลปลอดบุหร่ี 100% ทุกโรงพยาบาล (ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 2552) 

อ้าเภอศรีสัชนาลัย เป็นอ้าเภอหนึ่งใน จังหวัดสุโขทัย ที่มีผู้ประกอบอาชีพท้าไร่อ้อย มากกว่า
50 ราย เน่ืองจากอยู่ใกล้โรงงานน้้าตาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้ประกอบอาชีพไร่อ้อยแต่ละรายจะมี
แรงงานอพยพจากภาคอีสานและภาคเหนือเข้ามารับจ้างตัดอ้อยในฤดูตัดอ้อยเป็นประจ้าทุกๆปี ผู้รับ
จ้างอพยพจะมาเป็นลักษณะครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตายาย พี่น้อง และเพื่อนๆ อยู่
อาศัยในที่พักของนายจ้างที่มีลักษณะปลูกติดกันเป็นแถวเรียกว่าแค้มป์ ประมาณ 20 – 30 คน ต่อ
แค้มป์ มีทั้งสิ้นประมาณ 600 คน ทั้งในจ้างและลูกจ้างเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลปกป้องตามนโยบาย
สุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหร่ีทั้งที่มีผลวิจัยของดุษฎี  อายุวัฒน์พบว่ามีการบริโภคยาสูบ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริโภคยาสูบ และการ
สัมผัสควันบุหร่ีมือสอง ในกลุ่มแรงงานอพยพรับจ้างตัดออ้อย ภายใต้บริบทของนโยบายการควบคุม
ยาสูบของไทย เพราะข้อมูลดังกล่าวจะมีความส้าคัญ ที่จะน้ามาพัฒนาปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสม
และครอบคลุมมากขึ้นและเพื่อขยายผลไปในกลุ่มแรงงานอื่นต่อไป  
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ของกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นรับจ้างตัดอ้อย 

3.เพื่อศึกษาการได้รับควันบุหร่ีมือสองและพื้นที่ปลอดบุหร่ี 
4.เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายของการสูบบุหรี่ ช่องทางการได้มา และ การรับรู้การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ 
5.เพื่อศึกษาการเลิกบุหร่ีและการเข้าถึงบริการเลิกบุหร่ี 
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6.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการได้รับประโยชน์จากนโยบายควบคุมยาสูบเมื่อมาท้างานย้ายถิ่น
ชั่วคราวกับเมื่ออยู่ที่บ้าน 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์การบริโภคยาสูบ ของแรงงานย้ายถิ่นรับจ้างตัด
อ้อย ในเขตต้าบลท่าชัย อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการสังเกต  ใช้แนวทางค้าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ด้าเนินการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การสูบบุหร่ี  หมายถึง การสูบบุหรี่ทั้งบุหร่ีโรงงานและบุหร่ีมวนเอง ของแรงานอพยพ
รับจ้างตัดอ้อย ในเขตต้าบลท่าชัย อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

การสูบบุหร่ีมือสอง  หมายถึง การได้รับควันบุหร่ีจากการสูบบุหรี่ของบุคคลอ่ืนในกลุ่ม
แรงงานรับจ้างตัดอ้อย 

แรงงานย้ายถิ่นรับจ้างตัดอ้อย  หมายถึง แรงงานนอกระบบที่มารับจ้างตัดอ้อยในต้าบล   
ท่าชัย อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 นโยบายการควบคุมยาสูบ หมายถึง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ได้ข้อมูลที่สามารถน้ามาพัฒนาการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มแรงงาน
อพยพรับจ้างตัดอ้อย 

2.ได้แนวทางแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ตาม นโยบายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ใน
กลุ่มแรงงานอพยพรับจ้างตัดอ้อย 
 



 
 

 
บทที่  2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง “การบริโภคยาสูบและการสูบบุหรี่มือสองในกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นั่วคราวใน

บริบทนโยบายการควบคุมยาสูบไทย : กรณีศึกษากลุ่มแรงงานย้ายถิ่นชั่วคราวรับจ้างตัดอ้อย จังหวัด
สุโขทัย” ได้ท าการศึกษามีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 

1. ผลกระทบของบุหร่ีต่อสุขภาพ 
 2. นโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทย 

3. แรงงานย้ายถิ่นและสุขภาพ 
4. แนวคิด MPOWER package  

 
 
2.1ผลกระทบจากบุหร่ี  

2.1.1ผลกระทบของบุหร่ีกับเศรษฐกิจ ในแต่ละปีคนไทยสูบบุหรี่ไม่ต่ ากว่า 30,000 ล้านมวน
คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 150,000 ล้านบาท ปัจจุบันประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปีมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 
9.6 ล้านคน หรือร้อยละ 19.5 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปีทั้งประเทศ  การเจ็บป่วยด้วยโรค
จากการสูบบุหรี่เป็นภาระโรคอันดับที่ 2 ของคนไทยรองจากโรคเอดส์  ซึ่งถ้าเพียงร้อยละ 1 ต้องป่วย
ด้วยโรคอันเน่ืองมาจากการสูบบุหรี่ เช่น มะเร็งปอด  โรคหัวใจขาดเลือด ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น  
ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน นอกจากนี้คาดว่ามีผู้ที่จะต้องเข้ารับ
การรักษาด้วยโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการสูบบุหรี่ถึงปีละ 100,000 คน และหากรัฐบาลต้องจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์เพียงคนละ 10,000 บาทต่อปี  รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินถึง 1,000 ล้านบาทในแต่ละปี  
นอกจากนี้ยังสูญเสียแรงงานจากความเจ็บป่วย  การด้อยคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่สุขภาพ     
เสื่อมโทรม เพราะพิษภัยของบุหร่ี  

ธนาคารโลกประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของบุหรี่ว่าปัจจุบันบุหร่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างน้อย  200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี หรือประมาณ 7.8 
ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่มากกว่ารายได้จากการจ าหน่ายบุหร่ีหลายเท่าตัว โดยคาดว่า 1 ใน 3 ของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกคาดว่าในปี 2574 
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จ านวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศก าลังพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ ในปี 2574 จ านวนผู้เสียชีวิต
จากการสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 10 ล้านคนหรือ 1 คนในทุกๆ 6 คนที่เสียชีวิตน้ันมีสาเหตุมาจาก
การสูบบุหรี่  จากปัจจุบันที่มีเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณปีละ 5 ล้านคน หรือ 1 คนในทุกๆ 10 
คนของประชากรโลกที่เสียชีวิตมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ โดยร้อยละ 70 ของผู้เสียชีวิตจากการสูบ
บุหร่ีอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2549) 

2.1.2ผลกระทบของบุหร่ีด้านสังคม  การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการใช้ยาเสพติด
ชนิดต่างๆพบว่าร้อยละ 95 ของวัยรุ่นที่ติดโคเคนและเฮโรอีน ร้อยละ 75 ของวัยรุ่นที่ติดกัญชาและ
ฝิ่น และร้อยละ  62 ของวัยรุ่นที่ติดเหล้าจะเร่ิมจากการสูบบุหรี่ก่อนทั้งสิ้น  ซึ่งเท่ากับการสูบบุหรี่ใน
วัยรุ่นจะน าไปสู่การใช้ยาเสพติด  การสูบบุหรี่เป็นปัญหาส าคัญและมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก  
จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเยาวชนไทยที่อายุต่ ากว่า 19 ปีที่สูบบุหรี่ทั้งแบบสูบ
เป็นประจ าและแบบคร้ังคราวมีจ านวนถึง 300,000 คน หากสถานการณ์สูบบุหร่ียังเป็นเช่นใน
ปัจจุบันคาดว่าจะมีเด็กและเยาวชนของไทยต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคที่เกิดจากการสูบ
บุหร่ีในอนาคต  เน่ืองจากเมื่อเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เติบโตจะเป็นตลาดในอนาคตของผู้ผลิตบุหร่ี  
กลุ่มนี้จะครองส่วนแบ่งหลักของปริมาณบุหร่ีที่ผลิตออกสู่ตลาดอย่างน้อยก็ตลอดระยะ 25 ปีข้างหน้า
(Positioning magazine,2549) 

2.1.3ผลกระทบของบุหร่ีต่อสิ่งแวดล้อม  นอกจากบุหร่ีจะท าให้บ้านเมืองสกปรกแล้ว      
ควันบุหร่ียังก่อให้เกิดอากาศเป็นพิษโดยเฉพาะในสถานที่แออัด  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกายได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่บุหรี่จะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น  นอกจากนี้ประเด็นส าคัญที่สังคมส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับทราบ คือ  
ธุรกิจบุหรี่เป็นธุรกิจที่ใช้กระดาษและไม้ฟืนเป็นจ านวนมาก  ซึ่งนับเป็นสาเหตุประการหนึ่งในการ
ท าลายป่า  อันมีผลกระทบต่อเน่ืองต่อสภาพแวดล้อมของโลกด้วย องค์การอนามัยโลกประมาณว่า  
ในการผลิตบุหร่ีทุก 300 มวน จะท าให้มีการตัดต้นไม้ 1 ต้น โดยจ านวนไม้ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
บุหร่ี ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนผู้สูบบุหร่ีทั่วโลกประมาณ 1 พันล้านคน  และในแต่ละปีมีคนสูบบุหรี่
รวมกันถึง 5 ล้านล้านมวน  ดังนั้นต้นไม้ที่ถูกโค่นมาเพื่อใช้ในการผลิตบุหร่ีในแต่ละปีสูงถึง 16,700 
ล้านต้น      โดยปริมาณการใช้ไม้ในการผลิตบุหร่ีนั้นแยกออกเป็น ร้อยละ 69 ใช้ท าเป็นฟืนบ่มใบยา 
โดยเฉพาะในบราซิล  ซึ่งเป็นประเทศที่มีการผลิตใบยาสูบมากเป็นอันดับสองของโลกใช้ฟืนในการ
บ่มใบยาทั้งหมด ร้อยละ 15 ใช้ในการก่อสร้างโรงบ่มใบยา และฉางเก็บยา และร้อยละ 16 ใช้ในการ
ท ากระดาษมวนบุหร่ีและกล่องบรรจุหีบห่อ (มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ และคณะ,2550) 
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2.1.4 ผลกระทบจากการสูบบุหรี่มือสอง (Passive Smoking) 
สาเหตุส าคัญอันดับสองของการเสียชีวิตทั่วโลก   คร้ังหนึ่งของคนที่สูบบุหรี่ทั่วโลกใน

ปัจจุบัน คือประมาณ 650 ล้านคน จะเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ แต่ในแต่ละปีมีคนไม่สูบบุหรี่หลาย
แสนคนต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการได้รับควันบุหร่ีมือสอง  ที่มาของควันบุหร่ีมาได้ 2 ทางคือ
ควันที่เกิดจากการเผาบุหร่ีหรือซิการ์  และควันซึ่งเกิดจากหายใจออกของผู้ที่สูบบุหรี่  เมื่อควันบุหร่ี
ถูกสูบเข้าไปและถูกหายใจออกมา  ควันที่ออกมายังมีสารก่อมะเร็งเท่ากับควันที่ก่อนจะถูกสูด  ควัน
บุหร่ีที่เห็นเป็นควันสีขาวจะมีสารเคมีอยู่ 4000 ชนิดในจ านวนน้ีกว่า 60 ชนิดเป็นสารที่ก่อให้เกิด
มะเร็ง ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สูบบุหรี่มากและได้ควันบุหร่ีมาก  จะมีโอกาสเกิดโรคมาก ผลกระทบ
ของบุหร่ีที่มีต่อคนข้างเคียง คือ 

ผลในระยะสั้น 
- เกิดการระคายเคืองต่อจมูก ตา คอ ปวดศีรษะ ไอ คลื่นไส้ เกิดความรู้สึกไม่สบาย  

            - ท าให้มีอาการก าเริบมากขึ้นในผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืดและโรคปอดเร้ือรัง โดยจะมี
อาการหายใจติดขัดหรือถึงขึ้นเหนื่อยหอบ 

- ในผู้ได้รับควันบุหร่ีที่เป็นโรคหัวใจ จะท าให้เกิดอาการเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอมากขึ้น  
ผลในระยะยาว 
- ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเท การสูบบุหร่ีทุกๆ 20 มวน จะท าให้ผู้ไม่สูบบุหรี่ต้องหายใจเอา

ควันบุหร่ีเข้าไปเป็นปริมาณเท่ากับการ สูบบุหรี่ 1 มวน 
- ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่ต้องอยู่ในห้องท างานหรือในสถานที่แออัดที่มีควันบุหร่ี  เป็นเวลานาน จะมี

โอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นจากคนทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 10-30 
            - ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ในห้องท างานที่มีควันบุหร่ีประมาณครึ่งชั่วโมง  จะมีปริมาณ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ในเลือดเท่ากับคนที่สูบบุหรี่เอง 1 มวน (Pimpagee, 2551) 

นอกจากนี้การได้รับควันบุหร่ียังมีผลต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับควันบุหร่ีดังนี้ 
1.เด็กเล็ก การสูบบุหรี่ของคนในครอบครัวท าให้เด็กป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบ         

ปอดบวม หอบหืด หูชั้นกลางอักเสบเพิ่มขึ้น และมีสมรรถภาพปอดแย่กว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่สูบบุหรี่  
2.หญิงมีครรภ์ หญิงมีครรภ์สูบบุหรี่จะท าให้น้ าหนักตัวขณะตั้งครรภ์เพิ่มน้อยกว่าปกติ  และ

มีโอกาสแท้ง คลอดก่อนก าหนด  ตกเลือดระหว่างคลอดและหลังคลอดมากเป็น 2เท่าของหญิง
ตั้งครรภ์ที่ไม่สูบบุหรี่  นอกจากนั้นยังเกิดภาวะรกเกาะต่ าและรกรอกตัวก่อนก าหนดมากขึ้นลูกที่
คลอดจากแม่ที่สูบบุหร  ี่อาจจะมีน้ าหนักและความยาวน้อยกว่าปกติ พัฒนาการทางสมองช้ากว่าปกติ  
อาจจะมีความผิดปกติทางระบบประสาท ระบบความจ า  
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3.คู่สมรสของผู้สูบบุหร่ี มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคู่สมรสที่ไม่สูบบุหรี่ 2 เท่า มีความ
เสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ 3 เท่า และเสียชีวิตเร็วกว่าปกติถึง 4 ป ี 

4.คนทั่วไป คนทั่วไปที่ต้องอยู่ในบรรยากาศที่ผู้อื่นสูบบุหร่ี  ควันบุหร่ีจะท าให้เคืองตา ปวด
ศีรษะ คัดจมูก น้ ามูกไหล โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหอบหืด  โรคหัวใจ โรคหลอดลมอักเสบ ก็จะท าให้
อาการของโรคเพิ่มมากขึ้น       

 
วิธีป้องกันสูบบุหร่ีมือสองที่บ้าน 

 - ให้สมาชิกที่สูบบุหรี่ให้ไปสูบบุหรี่นอกบ้านโดยปรึกษากันถึงผลเสียที่จะเกิดกับเด็ก  
 - ถ้าผู้สูบไม่ยอมออกนอกบ้านให้หาห้องที่ถ่ายเทอากาศดีให้เขาสูบ  
 - ให้เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท  
 - สนับสนุนให้เลิกบุหร่ี  
 - ถ้าแขกที่มาเยี่ยมสูบบุหรี่บอกเขาว่าบ้านนี้ปลอดบุหร่ี และอย่ามีจานเขี่ยบุหร่ีไว้ในบ้าน   

วิธีป้องกันสูบบุหร่ีมือสองที่ท างาน                                                                                      
- ให้นายจ้างประกาศนโยบายสถานที่ปลอดบุหร่ี                                                                                                          

       - ให้จัดที่ท างานส าหรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และให้ห่างไกลจากผู้ที่สูบบุหรี ่                                  
  - บอกผู้ที่สูบบุหรี่ให้ไปสูบไกลๆคุณ                                                                                                                                            
         - ใช้พัดลมหรือเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท                                                            
    - ติดป้าย"ขอบคุณที่กรุณาไม่สูบบุหรี่"ไว้ที่ท างาน  (webmaster,2552)  
 

2.2 นโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทย 
ประเทศไทยมีนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมยาสูบหลักๆ คือ การป้องกันไม่ให้เด็กเร่ิม

สูบบุหรี่ ส่งเสริมให้มีการเลิกบุหร่ี ขจัดการได้รับควันบุหร่ีมือสอง และ ลดอันตรายของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ (ลักขณา  เติมศิริกุลชัย, 2551) โดยมีมาตรการหลักๆทางกฎหมายและทางสังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางขององค์การอนามัยโลก คือ การเฝ้าระวังติดตามการสูบบุหร่ีในกลุ่มต่างๆ การเก็บภาษี
บุหร่ีในอัตราสูง การเพิ่มพื้นที่สาธารณะปลอดบุหร่ี การห้ามมีการโฆษณาและส่งเสริมการขายทุก
รูปแบบ การมีภาพค าเตือนบนซองบุหร่ี และ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการเลิกบุหร่ี อย่างไรก็ตาม
มาตรการส่วนใหญ่เน้นในเร่ืองของบุหร่ีทีผลิตโดยเคร่ืองจักรในโรงงาน ส่วนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
บุหร่ีมวนเองในปัจจุบันคือ  
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1. ลดการริเร่ิมการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชน 
2. ลดการบริโภคยาสูบ อัตราผู้สูบบุหรี่ ปริมาณการบริโภคยาสูบต่อหัว/ปี 
3. ปกป้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จากควันบุหร่ี 

  
มาตรการต่างๆท่ีประเทศไทยน ามาสนับสนุนนโยบาย 3 ข้อดังกล่าวนั้นประกอบด้วย (บังอร  

ฤทธิภักดี,2552)   
2.2.1 การห้ามโฆษณาบุหร่ีทางสื่อต่างๆ พ.ศ.2532 
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการในเร่ืองการห้ามโชว์บุหร่ี ณ จุดขาย คือ การที่

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับบทนิยามความหมายของค าว่า “โฆษณา” ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓ ของ
พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งการฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา ๑๙ คือ ปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
         มาตรา ๓ ได้ให้ค านิยามของค าว่า “โฆษณา” ไว้ว่า “หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีการ
ใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า”  
          “มาตรา ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ 
ยาสูบในสิ่งพิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นการโฆษณาได้ หรือใช้ชื่อ
หรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในการแสดง การแข่งขัน การให้บริการหรือการประกอบกิจกรรม
อ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์ให้สาธาณชนเข้าใจ ว่าเป็นชื่อ หรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ”  

“มาตรา ๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท”  
เมื่อพิจารณามาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ จะพบว่า การห้ามโฆษณายาสูบ
นั้น กฎหมายห้ามไม่ให้ท าใน ๒ กรณี ใหญ่ ๆ คือ กรณีแรก ห้ามโฆษณา กรณีที่สองห้ามใช้ชื่อหรือ
เคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในการต่าง  ๆ 
         ตัวบทมาตรา ๘  เป็นการห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยา สูบในในสิ่ง ๔ ประการดังต่อไปนี้ คือ  

(1) สิ่งพิมพ ์ 
(2) ทางวิทยุกระจายเสียง  
(3) วิทยุโทรทัศน ์ 
(4) สิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นการโฆษณาได้  

 
 
 



 11 

2.2.2 พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ห้ามโฆษณาทุกรูปแบบ)พ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ. 2535 เป็นพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประกอบด้วยมาตราทั้งหมด 25 มาตรา ว่าด้วยเร่ืองของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ที่มี
การห้ามโฆษณา จ าหน่าย จ่ายแจก แถม ผู้มีอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์  มีการควบคุมการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีข้อความรูปภาพเตือนถึงพิษภัยของบุหร่ี มีบทบัญญัติลงโทษ
ตั้งแต่ปรับจนถึงจ าคุก โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า "พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. 2535"  
มาตรา 2* พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  นับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี  
"ผลิตภัณฑ์ยาสูบ" หมายความว่า  ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ  และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มี

ส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม  (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะใช้
เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม  อม เคี้ยว กิน เป่า  หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก  หรือโดยวิธีอ่ืนใดเพื่อให้
ได้ผลเป็น เช่นเดียวกัน  

"หีบห่อ" หมายความว่า ซอง ห่อ หรือสิ่งบรรจุอ่ืนซึ่งใช้ในการหุ้มห่อ บรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
"โฆษณา" หมายความว่า  การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ  ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน  หรือทราบ

ข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า  
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
มาตรา 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แก่บุคคลซึ่งตนรู้อยู่

ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มีอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์  
มาตรา 5 ห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้เคร่ืองขาย  
มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

(1) ขายสินค้าหรือให้บริการโดยมีการแจก  แถม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  หรือ
แลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ แล้วแต่กรณี  

(2) ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยแจก แถม  ให้หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืน  หรือการ
ให้บริการอย่างอื่นประกอบ  

(3) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน  การแสดง การให้บริการ  หรือ
สิทธิประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์  ยาสูบหรือแก่ผู้น าหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ
มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ  
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มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในลักษณะเป็นตัวอย่าง  ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
หรือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่หลาย  หรือเป็นการจูงใจ  สาธารณชนให้เสพผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น  
ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการให้ตามประเพณี นิยม  

มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อหรือ  เคร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์  ทางวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นการโฆษณา
ได้ หรือใช้ชื่อหรือเคร่ืองหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ในการแสดง การแข่งขัน  การให้บริการหรือการ
ประกอบกิจกรรมอื่นใดที่มี  วัตถุประสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นชื่อ  หรือเคร่ืองหมายของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับกับการถ่ายทอดสดรายการจาก  ต่างประเทศทางวิทยุ
โทรทัศน์  และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิ่งพิมพ์ซึ่ง  จัดพิมพ์นอกราชอาณาจักรโดยมิได้มี
วัตถุประสงค์ให้น าเข้ามาจ าหน่ายจ่ายแจก ในราชอาณาจักรโดยเฉพาะ  

มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาสินค้าที่ใช้ชื่อหรือเคร่ืองหมายของ  ผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็น
เคร่ืองหมายของสินค้านั้นในลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่า หมายถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต  น าเข้าเพื่อขาย  หรือเพื่อจ่ายแจก เป็นการทั่วไป  หรือโฆษณา
สินค้าอ่ืนใดที่มีรูปลักษณะท าให้เข้าใจได้ว่าเป็น สิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ประเภทบุหร่ีซิกาแรต
หรือบุหร่ีซิการ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยยาสูบ หรือหีบห่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

มาตรา 11 ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายได้จะต้องมีส่วนประกอบตาม  มาตรฐานที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบมีหน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบ  ของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ  เงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบใดมีส่วนประกอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่  ก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งห้ามมิให้มีการขายหรือ น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น  

มาตรา 12 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบต้องแสดงฉลากที่หีบห่อ  ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ก่อนที่จะน าออกจากแหล่งผลิตหรือก่อนที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี  
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลาก  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้แสดงฉลากตามที่  ก าหนดในมาตรา 12 
บนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

มาตรา 14 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอ านาจ  
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(1) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง  พระอาทิตย์ตก  หรือ
ในระหว่างเวลาท าการของสถานที่นั้น  หรือเข้าไปใน ยานพาหนะใด ๆ  เพื่อตรวจค้นในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีการกระท า ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  

(2) น าผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ  
(3) ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร  

หลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จ าเป็นมาประกอบการพิจารณาได้  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก ตามสมควร  

มาตรา 15 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี  พนักงานเจ้าหน้าที่  ต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง  บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา 16 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 17 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 4 หรือมาตรา 5 ต้องระวางโทษจ าคุก  ไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือ
ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา 18 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท  

มาตรา 19 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองแสนบาท  
มาตรา 20 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผู้ใดไม่แจ้งรายการหรือแจ้งรายการ  ไม่ครบถ้วน  หรือแจ้ง

รายการอันเป็นเท็จ หรือขายหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยฝ่าฝืนมาตรา 11 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา 21 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
มาตรา 22 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท  
มาตรา 23 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน  เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  หนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ  

มาตรา 24 ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 
9 มาตรา 10 หรือมาตรา 13 เป็นผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า  ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่
บัญญัติไว ้ส าหรับความผิดนั้น  

มาตรา 25 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตาม  พระราชบัญญัติน้ีเป็นนิติบุคคล  
กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการ  ด าเนินการของนิติบุคคลนั้น  ต้องรับโทษตามที่กฎหมาย
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ก าหนดไว้ส าหรับ ความผิดนั้นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท าของนิติบุคคลนั้นได้กระท า  โดย
ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย  

มาตรา 26 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ  ตามพระราชบัญญัติน้ี  และให้
มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออก กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้  บังคับได้  (บ้านจอมยุทธ
,2552) 
 

2.2.3 พรบ.คุ้มครองสุขภาพไม่สูบบุหร่ีห้ามสูบบุหร่ีในท่ีท างานและที่สาธารณะพ.ศ.2535  
 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  พ.ศ. 2535 เป็นพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จากผู้ที่สูบบุหรี่ มีทั้งหมด 15 มาตรา ว่าด้วยเร่ือง
ของการจัดสถานที่ปลอดบุหร่ีต่างๆทั้งในสถานที่ท างาน สถานที่ที่พัก และที่สาธารณ ะต่างๆ ที่
ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้  มีการจัดเป็นเขตปลอดบุหร่ี และเขตสูบบุหรี่ โดยมี
พนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ผู้ฝ่าฝืนมีทั้งโทษปรับและจ าคุก 

มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า  พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพ  ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 
2535  

มาตรา 2* พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

*[รก.2535/40/20/7 เมษายน 2540]  
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี  
"บุหร" ี่ หมายความว่า บุหร่ีซิกาแรต บุหร่ีซิการ์ บุหร่ีอ่ืน ยาเส้น หรือยาเส้นปรุงตามกฎหมาย

ว่าด้วยยาสูบ  
"สูบบุหรี"่ หมายความรวมถึงการกระท าใด ๆ  ซึ่งมีผลท าให้เกิดควัน  จากการเผาไหม้ของ

บุหร่ี 
"สถานที่สาธารณะ" หมายความว่า  สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ  ซึ่งประชาชนมีความชอบ

ธรรมที่จะเข้าไปได้  
"ผู้ด าเนินการ" หมายความว่า เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้ควบคุม หรือ  ผู้ที่รับผิดชอบด าเนินงานของ

สถานที่สาธารณะ  
"เขตปลอดบุหร่ี" หมายความว่า บริเวณที่ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่  
"เขตสูบบุหรี่" หมายความว่า บริเวณที่ให้มีการสูบบุหรี่ได้  
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  
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"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

(1) ก าหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครอง  สุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี ่ 

(2) ก าหนดส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะตาม  (1) เป็นเขตสูบ
บุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี  

(3) ก าหนดสภาพ ลักษณะ  และมาตรฐานของเขตปลอดบุหร่ีและเขต  สูบบุหรี่
เกี่ยวกับการระบายควันหรืออากาศ  

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายในเขต  สูบบุหรี่หรือเขต
ปลอดบุหร่ี  

ประกาศตาม (3) หรือ (4) ให้ก าหนดวัน  เวลา หรือระยะเวลา  ที่ผู้ด าเนินการจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในประกาศด้วย  

มาตรา 5 เมื่อรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 4 แล้ว ให้ผู้ด าเนินการ มีหน้าที่  
(1) จัดให้ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขต  สูบบุหรี่และ

เขตปลอดบุหร่ี  
(2) จัดให้เขตสูบบุหรี่มีสภาพ ลักษณะ และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรี ก าหนด  
(3) จัดให้มีเคร่ืองหมายในเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหร่ีตามหลักเกณฑ์  และ

วิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด  
มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหร่ี 
มาตรา 7 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่สาธารณะ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ตามมาตรา 4 (1) และ (2) ในระหว่างเวลา  พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือเวลาท าการของ
สถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา 8 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตร  ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ  ก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา  

มาตรา 9 ให้ผู้ด าเนินการและบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่สาธารณะ  อ านวยความสะดวก
ตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 7  

มาตรา 10 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้พนักงาน  เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา  
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มาตรา 11 ผู้ด าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  5 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท  

ผู้ด าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 5 (2) ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
ผู้ด าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 5 (3) ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินสองพันบาท  
มาตรา 12 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองพันบาท  
มาตรา 13 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน  เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตาม

มาตรา 7 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
มาตรา 14 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้พนักงานสอบสวน  ผู้มีอ านาจท าการ

สอบสวนคดีน้ัน มีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 15 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม  พระราชบัญญัติน้ี  และให้

มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  (บ้านจอม
ยุทธ,2552) 

 
2.2.4 การขึ้นภาษีบุหร่ี   
ประเทศไทยเร่ิมน ามาตรการการขึ้นภาษีบุหร่ีมาใช้  เพื่อการควบคุมยาสูบ เมื่อปลายปีพ.ศ. 

2536 
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่  7  ธันวาคม  2536  มีมติขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต  จาก 
55 %  เป็น 60 %  และให้ปรับอัตราภาษีตามการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพ  ท าให้ 

- มีการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบทั้งหมดรวม  7  คร้ัง  ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2549   

- อัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตเพิ่มจาก 55 % เป็น 79  % 

- ราคาขายปลีกบุหร่ียี่ห้อที่ขายดีที่สุดเพิ่มจาก 15  บาท เป็น 42  บาทต่อซอง 

- ยอดจ าหน่วยบุหรี่เปลี่ยนแปลงตามปีที่มีการขึ้นภาษี  แต่  เฉลี่ย = 2,013 ล้านซองต่อปี 
ก่อนใช้นโยบายขึ้นภาษี ( พ.ศ. 2533 – 2536) เปรียบเทียบกับ เฉลี่ย = 2,030  ล้านซองต่อปี (พ.ศ. 
2537 – 2549)  หลังการใช้นโยบายขึ้นภาษี 

-  รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขึ้นภาษียาสูบประมาณ 182,247 ล้านบาท ระหว่าง 
พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2549  หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14,019 ล้านบาทต่อปี เป็นเวลา 13  ปี 

-จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยบัลติมอร์ที่พบว่านโยบายการขึ้นภาษี
มีบทบาทส าคัญเป็นอันดับที่หนึ่ง  และการห้ามโฆษณามีความส าคัญเป็นอันดับที่สอง  โดยร้อยละ 
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61 ของผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นผลจากนโยบายการขึ้นภาษียาสูบ   และร้อยละ  22  จากการห้าม
โฆษณา        (ประกิต  วาทีสาธกกิจ,2550) 
 
2.3 แรงงานย้ายถิ่นและสุขภาพ 

แรงงานย้ายถิ่นประกอบด้วยสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ย้ายถิ่นภายในประเทศและแรงงานที่ย้ายถิ่น
ไปต่างประเทศ(ดุษฎี อายุวัฒน์,2550) มีความเสี่ยงต่อการด าเนินชีวิตในฐานะแรงงานหลายประเด็น  
ได้แก่  สภาพความเสี่ยงจากการท างานและระบบการจ้างงาน  สภาพความเสี่ยงทางสังคมในถิ่น
ปลายทาง  สภาพความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการท างานและการใช้ชีวิต  โดยเฉพาะความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ  ครอบครัว  การย้ายถิ่นชั่วคราวของแรงงานอีสานในชนบทระหว่างปี พ.ศ. 2532-2534 
จะท างาน 2 ลักษณะ คืองานตัดอ้อย และงานขึ้นอ้อย โดยปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการผูกมัดแรงงาน
เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจย้ายถิ่นแรงงานไปท างานในไร่อ้อย   แรงงานส่วนใหญ่จะเตรียม
เคร่ืองนอน เคร่ืองครัว  และเคร่ืองปรุงอาหารจากท้องถิ่นต้นทางไปด้วย  ที่พักแรงงานส่วนใหญ่จะ
อาศัยในโรงเรือนที่ปรับหรือดัดแปลงจากโรงเรือนเก่า  มีการกั้นห้องด้วยไม้ไผ่ ขนาดพื้นที่ห้องพัก
ประมาณ 4-6 ตารางเมตร  โดยมีจ านวนแรงงานที่อาศัยเฉลี่ย 2-4 คนต่อห้องมีลักษณะคล้ายแคมป์ 
เร่ืองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม พบว่า 3 ใน 5 ของที่พักแรงงานย้ายถิ่นในท้องถิ่นปลายทางไม่มีส้วม และ
ส าหรับแห่งที่มีส้วมนั้นอัตราส่วนส้วมต่อแรงงานย้ายถิ่นเป็นส้วม 1 ห้องต่อแรงงาน  30 คนแหล่งน้ า
ส่วนใหญ่ไม่ถูกสุขลักษณะ ได้แก่ บ่อน้ าต้ืน และบ่อน้ าบาดาล และสระ ในบริเวณที่พักอาศัย ซึ่งเป็น
ทั้งน้ าดื่มและน้ าใช้ บริเวณที่พักไม่มีระบบก าจัดน้ าเสีย และการก าจัดขยะก็จะรวบรวมเผา 3 ถึง 4 วัน
ต่อคร้ัง(ศาสตรี เสาวคนธ์,พิศิษฐ์และคณะ,2534) 

นอกจากนี้สถานที่พักอาศัยดังกล่าวนี้มีลักษณะที่เอ้ือให้บุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยมี
โอกาสได้รับพิษภัยของควันบุหร่ีมือสองจากคนในครอบครัวและเพื่อนใกล้เคียงมาก  เน่ืองจากบุหร่ี
มวนเองเป็นที่นิยมสูบโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในเกษตรกรชนบท และผู้ท างาน
รับจ้าง อาจเนื่องจากมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย ไม่มีภาพเตือนข้างซองบุหรี่  และบางคนมีทัศนคติคิดว่า
ไม่เป็นอันตราย รวมทั้งรัฐบาลยังขาดความเข้มงวดในการดูแลเร่ืองบุหรี่มวนเองและมีการ
ท าการศึกษาวิจัยในเร่ืองของบุหร่ีมวนเองน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นรับจ้าง
ตัดอ้อยในช่วงเดือนธันวาคม  – เมษายน  ที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มาจากต่างจังหวัดมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และจากภาคเหนือ นอกจากนี้แล้วยังพบปัญหาด้านสาธารณสุขในกลุ่มแรงงาน
ตัดอ้อยคือมีความรู้ในเร่ืองการป้องกันโรคติดต่ออยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า  มีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ
และเน้ือสัตว์ดิบอยู่มากพอควร  บางครอบครัวมีเด็กติดตามพ่อแม่มารับจ้างตัดอ้อยด้วย(โครงการ
แรงงานเด็กผู้อ านวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก,2550 )และพบว่ามีความครบถ้วนของการได้รับ
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วัคซีนตามเกณฑ์ในเด็ก <5 ปี ต่ า และตรวจพบพยาธิใบไม้ตับสูง(วิจิตร   เอ่ียมบริสุทธิ์ ,2551) พบ
ปัญหาการใช้สิทธิบัตรทอง  (บัตร 30 บาท) ที่ไม่ได้รับความสะดวก การรักษาพยาบาลไม่ดี  บางคน
เจ็บป่วยก็ไม่ได้รับการดูแลรักษา และส่วนใหญ่จะกล่าวหาว่า สถานพยาบาลบางแห่งไม่อ านวยความ
สะดวก ไม่ให้บริการบ้าง (ฐาปกรณ์ แก้วเงิน.2549) 

ในปีพ.ศ. 2548 คณะนักวิจัยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกันศึกษาวิจัยเด็กที่
เข้าพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอาการของโรคติด เชื้อเฉียบพลัน ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง 
ได้แก่ ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ และหลอดลมฝอยอักเสบและโรคหืด เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการสัมผัสควันบุหร่ี รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับตัวเด็กเอง พ่อแม่ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ว่ามีผลต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างในเด็กอายุ
ต่ ากว่า 5 ขวบอย่างไร  การวิจัยผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเด็กพบว่าเด็กไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ใน
บ้านที่มีผู้สูบบุหรี่น้ันมีความ เสี่ยงต่อการได้รับความทุกข์ทรมานจากการเกิดโรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ มากกว่าเด็กทั่วไปจริง   การที่แม่รับสัมผัสหรือสูดดมควันบุหร่ีมือสองขณะตั้งครรภ์ 
ท าให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคหืด 2.6 เท่าของเด็กปกติ นอกจากนั้นการที่สมาชิกในบ้าน
สูบบุหรี่ขณะอุ้มเด็ก เล่นกับเด็กอย่างใกล้ชิด ป้อนอาหาร หรือกินอาหารร่วมกับเด็ก ท าให้เด็กมี
ความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง 3.8 เท่าของเด็กปกติการที่เด็กสูดดมควันบุหร่ี
ขณะอยู่นอกบ้าน เช่น เวลาออกไปเล่นนอกบ้าน บ้านเพื่อนบ้าน สถานรับเลี้ยงเด็ก ร้านอาหาร หรือ
ในระหว่างเดินทางยังมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง 2.99 เท่าของเด็กปกติ   
ในเร่ือง ฐานะครอบครัวของเด็กที่ป่วย พบว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ ต่ ากว่า 4 ,500 บาทต่อ
เดือนมีโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจส่วนล่างมากที่สุด คือมากเป็น 3.99 เท่าของ
เด็กปกติ ในขณะ ที่เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้  4,500  -  10,000 บาทต่อเดือน มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง 2.27 เท่าของเด็กปกติ  การป้องกันผลกระทบจากควันบุหร่ี
มือสอง ซึ่งจะเป็นการป้องกันเด็ก เจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวก็คือการท าให้บ้านเป็นเขตปลอดบุหร่ี
และการที่สตรีมี ครรภ์และเด็กเล็กต้องหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสสูดดมควันบุหร่ีในสถานที่ใดก็ ตามที่
มีผู้สูบบุหรี ่

ในต าบลท่าชัย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีผู้มารับจ้างตัดอ้อยทุกปี ประมาณปีละ 
600 คน โดยลูกจ้างเหล่านี้ส่วนใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากภาคเหนือ มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า และผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ามีอัตราการสูบบุหรี่สูง มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ คือ 
จะมาอยู่กับนายจ้างทั้งครอบครัว เพราะในช่วงเดือนดังกล่าวเป็นช่วงปิดเทอม มีสถานที่พักที่นายจ้าง
จัดเตรียมไว้ที่เรียกว่า “แค้มป์” เหมือนแรงงานก่อสร้างทั่วๆไป      ฝาบ้านพักท าด้วยสังกะสี  บ้าน
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บางหลังพื้นท าด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงหญ้าคาหรือสังกะสี มีเนื้อที่พอพักอาศัยหลับนอนเท่านั้น ตั้งอยู่
บริเวณบ้านนายจ้างและในไร่อ้อย  กลุ่มเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับควันบุหร่ีมือสองเป็นอย่าง
มากเน่ืองจากการสูบบุหรี่ไม่สามารถตักเตือนกันได้เต็มที่เพราะอยู่อาศัยในลักษณะญาติ พี่น้อง 
เพื่อนท าให้ เป็นลักษณะแม่แบบที่ไม่ดีส าหรับเด็กที่ติดตามพ่อแม่ญาติพี่น้องที่พบเห็นอีกด้วย  และ
ยังอาจเป็นปัญหาจากการเจ็บป่วยทั้งในตัวผู้สูบเองและผู้สูบบุหรี่มือสอง เนื่องจากมาตรการคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ปี 2535 ไม่มีผู้น ามาบังคับใช้ 

 
2.4 แนวคิด MPOWER package  

MPOWER package เป็นนโยบายส าคัญที่องค์การอนามัยโลกก าหนดขึ้น  ในการควบคุม
ยาสูบอย่างมีประสิทธิผล เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือให้ประเทศสมาชิกกว่า  166 ประเทศ สามารถ
ปฏิบัติได้บรรลุตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ  หรือ WHO Framework Convention on 
Tobacco Control   หรือFCTC (ธิดารัตน์ พุกกะนานนท์  และชัย กฤติยาภิชาตกุล , 2551) MPOWER 
เป็นนโยบาย 6 ข้อส าคัญในการควบคุมยาสูบ ประกอบด้วย 

1. Monitor tobacco use and prevention policy (ก ากับนโยบายในการควบคุมและป้องกัน
การบริโภคยาสูบ) 
         ก าหนดนโยบายระดับชาติโดยใช้ฐานข้อมูลประชากรเป็นข้อบ่งชี้ในการสูบบุหร่ีของ
เยาวชน และผู้ใหญ(่WHO, 2008) 
        2. Protect people from tobacco smoke  (ปกป้องประชาชนจากควันพิษของบุหร่ี) 
         ออกกฎหมายและข้อบังคับใช้อย่างเด็ดขาดในเร่ืองสถานที่ปลอดบุหร่ี เพื่อการดูแลสุขภาพ 
ทั้งในที่สาธารณะ สถานที่ท างาน ร้านอาหาร ผับ บาร์ 
       3. Offer help to quit tobacco use (ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกบุหร่ี) 
 เพื่อความแข็งแรงของระบบสุขภาพ ควรมีค าแนะน าในการเลิกบุหร่ีให้เป็นส่วนหนึ่งของ
งานสาธารณสุขมูลฐาน สนับสนุนการเลิกบุหร่ีโดยให้มีการเข้าถึงการเลิกที่ง่าย มีต้นทุนค่า
รักษาพยาบาลต่ า 
      4.  Warn about the dangers of tobacco (เตือนถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่) 
               ต้องการป้ายเตือนที่ซองบุหรี่มีประสิทธิภาพ, เพิ่มการโฆษณาและแจกสื่อฟรีในการ
ควบคุมรณรงค์ต่อต้านบุหร่ี 

5. Enforce ban on tobacco advertising, promotion and sponsorship 
    บังคับใช้กฎหมายห้ามโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  การส่งเสริมการขายและการให้ทุน
สนับสนุนในทางอ้อม 
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 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป็นประเทศที่มีกฎหมายและนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบที่
ครอบคลุมและเข้มแข็งประเทศหนึ่งของโลก โดยได้ออกกฎหมายและใช้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบ เช่น  การก าหนดภาพค าเตือนข้างซองบุหรี่ เพิ่มภาษีสรรพสามิตบุหร่ีเป็นร้อยละ 79 
การห้ามโฆษณาส่งเสริมการขาย หรือเป็นผู้สนับสนุนต่างๆ  และน าเงินภาษียาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ร้อยละ 2 มาจัดต้ังเป็นกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการห้ามโฆษณา
บุหร่ี ณ จุดขาย กว่า 500,000 จุดขายทั่วประเทศ ซึ่งมาตรการเหล่านี้สามารถลดการบริโภคยาสูบและ
อัตราการสูบบุหรี่ในประเทศไทยลงอย่างชัดเจน(ส านักสารนิเทศ ,2550) แต่การด าเนินการดังกล่าวนี้
ยังไม่สามารถครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานรับจ้างตัดอ้อยเนื่องจากกลุ่มแรงงานดังกล่าวจะอยู่ในไร่ที่
ห่างไกลหมู่บ้านการขายในร้านค้าหรือแม้แต่การจ าหน่ายโดยกลุ่มรับจ้างเดียวกันก็กกระท าอย่าง
เปิดเผย และในบางแห่งนายจ้างยังน าบุหร่ีมาจ าหน่าย และแจกฟรีแก่กลุ่มแรงงานเหล่านี้เพื่อให้เกิด
ขวัญก าลังใจในการท างนอีกด้วย  
  6. Raise taxes on tobacco (เพิ่มภาษีบุหร่ี) 

เพิ่มอัตราภาษีผลิตภัณฑ์บุหร่ีอย่างรวดเร็วเกินกว่าก าลังซื้อของผู้บริโภค และมีบริหารภาษี
บุหร่ีที่ดีเพื่อลดการค้าบุหร่ีเถื่อน 

นโยบายทั้ง 6 นี้  ได้รับการสนับสนุนจาก  ไมเคิล บลูมเบิร์ก และ บิล เกตส์   โดยเงินลงทุน
ร่วมกันกว่า 500 ล้านดอลลาร์  ในนามโครงการบลูมเบิร์กเพื่อลดการสูบบุหร่ี ( The Bloomberg 
Initiative to Reduce Tobacco Use) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548  โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการ
สนับสนุนนโยบายการขึ้นภาษีบุหร่ี  การเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบุหร่ี  การปกป้องผู้ที่ไม่สูบบุหรี่มิให้
ถูกท าร้ายโดยควันบุหร่ี  และการช่วยให้ผู้ติดบุหร่ีเลิกสูบบุหรี่  นอกจากนั้นยังสนับสนุนความ
พยายามของภาครัฐในการให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  รวมถึงตรวจสอบและควบคุมการใช้บุหร่ี
ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลของประเทศก าลังพัฒนาสามารถก าหนดนโยบายและเพิ่มงบประมาณในการ
ควบคุมการสูบบุหรี่ในประเทศของตนได้ 
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กรอบแนวคิด(Conceptual Framework) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MPOWER 

1. Monitor tobacco use and prevention policy  
     - การติดตาม ส ารวจ การบริโภคยาสูบ  
2. Protect people from tobacco smoke   
   - การป้องกันการได้รับควันบุหรี่มือสอง พื้นที่ห้ามสูบ 
3. Offer help to quit tobacco use  
   - การเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่,การเลิกบุหรี่ 
4.  Warn about the dangers of tobacco  
   - การได้รับการเตือน ข่าวสาร รับรู้พิษภัยของบุหรี่,ทัศนคติ 
5. Enforce ban on tobacco advertising, promotion and 
sponsorship 
   - การห้ามโฆษณาบุหรี่ 

6. Raise taxes on tobacco  
   - มาตรการทางภาษีบุหรี ่

ลักษณะประชากร 
- เพศ 
- อายุ 
- ปัญหาสุขภาพ 
- ภาวะทางเศรษฐกิจสังคม 
-  สถานที่ซื้อ/จ าหน่าย 
- ลักษณะที่พัก ลักษณะที่ท างาน 
- ระดับการศึกษา  
- ความรู ้
- ทัศนคต ิ 

 
 กลุ่มแรงงาน 
- สูบ 
-ไม่สูบ  



 
 

บทที่  3 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 
3.1 รูปแบบงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัย เชิงส ารวจ( Survey research) โดยใช้เทคนิค แบบผสมผสาน 
(Mixed Techniques) ซึ่งใช้ทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) และระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดย  ใช้แบบสัมภาษณ์  การสังเกตพฤติกรรม  และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  คือ แรงงานย้ายถิ่นทั้งหมดที่เข้ามารับจ้างตัดอ้อยในต าบลท่าชัย 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประมาณ 600 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ แรงงานย้ายถิ่นที่เข้ามารับจ้างตัดอ้อย จ านวน ทั้งสิ้น 240 คนโดยใช้สูตร
ของ ยามาเน่ (Taro Yamane) 

  
            เมื่อ n คือ  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
  N คือ  ขนาดประชากร   
  e   คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับระดับความเชื่อมั่น95% ( 
 เมื่อแทนค่าด้วยสูตร ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
                        N =        600                =  240     คน 

                    1+600(.0025) 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  เน่ืองจาก ลักษณะแคมป์ของแรงงานย้ายถิ่นรับจ้างตัดอ้อยในพื้นที่ ที่

ท าการเก็บข้อมูล มีลักษณะจัดตั้งในไร่และอยู่ตามบ้านของนายจ้าง ตามที่นายจ้างจัดให้ ที่อยู่ในไร่
อ้อย ห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร มีร้านค้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการเพื่อความ
สะดวกในการจัดซื้อเคร่ืองสาธารณูปโภคจ านวน 1 ร้านค้า  ในแต่ละแค้มป์นายจ้างจะมีบ่อน้ าขุด
ให้บริการ และห้องน้ าให้บริการ มีเพิงที่พักตั้งอยู่เป็นแถวที่เรียกว่า “ แค้มป์” มีลักษณะที่เหมือนกัน 
คือ เป็นแค้มป์นายจ้างจัดให้พักรวมกันเป็นครอบครัว อยู่รวมกันประมาณ 20-30 คนต่อแค้มป์ แยก
ตามนายจ้าง มีทั้งสิ้นประมาณ 25 แค้มป์ ซึ่งถือว่ามีลักษณะที่คล้ายกันทุกแค้มป์ มีความหลากหลาย

2Ne1

N
n






 23 

ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้การคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling )โดยใช้วิธีการ
จับฉลากแค้มป์และเก็บข้อมูลให้ครบตามจ านวน ดังนี้คือ 
 3.2.1 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 25 แค้มป์ ใช้วิธีน ารายชื่อแค้มป์ทั้งหมดมาจับฉลากแค้มป์ให้
ครอบคลุมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ได้ทั้งหมด จ านวน 10 แค้มป์ 
 3.2.2 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่อยู่ในแค้มป์ที่สุ่มได้แม้เป็นครอบครัวเดียวกัน หรือ
สามีภรรยากันก็ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเช่นเดียวกัน 

3.3.3 การเก็บข้อมูลในแค้มป์สุดท้ายโดยใช้วิธีการน ารายชื่อทั้งหมดในแค้มป์มาจับฉลาก
และเก็บข้อมูลให้ได้ครบ 240 คน  

 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูลแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ 
1. ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์คัดกรองผู้สูบบุหรี่ เป็นลักษณะให้เลือกตอบ และเติมข้อความ 

ประกอบด้วยการสอบถามข้อมูลพื้นฐาน คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้  ปัญหาสุขภาพ 
ลักษณะการท างานตลอดปี การสูบบุหรี่   

2. ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้สูบบุหรี่  เป็นลักษณะให้เลือกตอบ และเติมข้อความ ใช้
สัมภาษณ์เฉพาะผู้สูบบุหรี่จากส่วนที่ 1 เช่น ชนิดบุหร่ีที่สูบ จ านวนมวนที่สูบต่อวัน ค่าใช้จ่ายในการ
สูบบุหรี่ เป็นต้น 

3. ส่วนที ่3 แบบสัมภาษณ์ความรู้เร่ืองอันตรายของบุหร่ี เป็นลักษณะเลือกตอบแบบ
ประมาณค่า 3 ระดับ (Rating scale) คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่แน่ใจ โดยแปลผลดังนี้ 

ข้อค าถามทางบวก (Positive) ให้ถือว่าตอบผิด ส าหรับผู้ที่ตอบไม่ใช่ และไม่แน่ใจ   
ข้อค าถามในทางลบ (Negative) ให้ถือว่าตอบผิด ส าหรับผู้ที่ตอบใช่ และไม่แน่ใจ   
4. ส่วนที่ 4 แบบประเมินความเชื่อ ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ เป็นลักษณะเลือกตอบแบบ

ประมาณค่า 3 ระดับ (Rating scale) คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ โดยแปลผลดังนี้ 
ข้อค าถามทางบวก (Positive) ให้ถือว่าไม่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ตอบไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ   
ข้อค าถามในทางลบ (Negative) ให้ถือว่าไม่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ตอบใช่ และไม่แน่ใจ   

 5. ส่วนที่ 5 แบบสังเกตเร่ืองเขตปลอดบุหร่ีในที่พักและการสูบบุหรี่มือสองเป็นลักษณะให้
เลือกตอบ 
 6. ส่วนที่ 6 แบบสนทนากลุ่ม 
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3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เมื่อสร้างแนวทางสัมภาษณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบุหร่ี

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ( Content validity) ของผู้ทรงคุณวุฒิ ร้อยละ 80 ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งหมด จากนั้นผู้วิจัยน ามาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ จากการรวบรวม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จัดท าหนังสือประสานชุมชนเพื่อด าเนินการวิจัย 
2. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบ สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ด้านข้อมูลพื้นฐาน 

พฤติกรรม ความรู้ ทัศนคติและ อื่นๆ จดบันทึก และ/หรือ อัดเทป 
3. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสนทนากลุ่ม แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

3.1 กลุ่มผู้สูบบุหรี่  ทั้งบุหร่ีมวนเอง และผู้สูบบุหรี่โรงงาน คัดเลือกจากผู้ที่สูบบุหรี่ที่
ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยความสมัครใจเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  จ านวน 15 คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จดบันทึก และ/หรือ อัดเทป 

3.2 กลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ คัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์ไม่สูบบุหรี่ ด้วยความ
สมัครใจจ านวน 15 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จดบันทึก และ/หรือ อัดเทป 
 
3.6 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ 5 เดือน ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2551 ถึง  พฤษภาคม 2552 
 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการถอดเทป การวิเคราะห์เนื้อหา ( Content 
analysis) เพื่อน ามาใช้ในการจัดประเภทเร่ือง ( Category of Item) ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของการวิจัยวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปตามกรอบแนวคิดท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย เร่ือง การบริโภคยาสูบและการสูบบุหรี่มือสองในกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นชั่วคราว
ในบริบทนโยบายการควบคุมยาสูบไทย : กรณีศึกษากลุ่มแรงงานย้ายถิ่นชั่วคราว รับจ้างตัดอ้อย 
จังหวัดสุโขทัย แบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ  

ส่วนที ่1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
ส่วนที่ 2 สถานการณ์การบริโภคยาสูบในแรงงานย้ายถิ่น 
ส่วนที ่3 สถานที่ปลอดบุหร่ี 
ส่วนที่ 4 การเลิกบุหร่ี 
ส่วนที ่5 ความรู้และทัศนคติ 
ส่วนที่ 6 การได้รับควันบุหร่ีมือสอง 
ส่วนที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามตอบทุกคน เมื่อตอบจบข้อสุดท้ายว่าไม่สูบบุหรี่จะข้ามไป

ตอบส่วนที่ 5 และ 6  ผลวิจัยแปลผลได้ดังนี้  
 
1.ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

ตาราง 1 จ านวนและร้อยละ ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ    
 ชาย 143 59.58 
 หญิง 97 40.42 
2.อายุ(ปี)    
 ต่่ากว่า 20 ปี 16 6.67 
 21 – 30 ปี  73 30.42 
 31 – 40 ปี 66 25.75 
 41 – 50 ปี 56 23.33 
 51 – 60 ปี 24 10.00 
 61 ปีขึ้นไป 5 2.08 
 X =36 ปี      min =13 ปี    Max=74 ปี  
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ตาราง 1  จ านวนและร้อยละ ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

คุณลักษณะ จ่านวน ร้อยละ 

3.การศึกษา    
 ไม่ได้เรียน 16 6.67 
 ประถมศึกษา 177 73.75 
 มัธยมศึกษา 42 17.50 
 ปวช./ปวส. 5 2.10 
4.สถานภาพสมรส โสด 45 18.75 
 สมรส 188 78.33 
 หม้าย,หย่า,แยก 7 2.92 
5.รายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือนของบุคคลจากการประมาณการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ต่่ากว่า 2,500 บาท 57 23.75 
 2,501 – 6,000 บาท 178 74.17 
 มากกว่า 6,000 บาท 5 2.08 
 X =3,534 บาท max=7,000 min=1,000  
6.ลักษณะงานตลอดปี    
 รับจ้างตลอดปี 132 55.00 
 เกษตรกรรม 107 44.58 
 ไม่ประกอบอาชีพ 1 0.42 
7.ภูมิภาคที่อยู่อาศัย                             
 ภาคอีสาน 171 71.25 
 ภาคเหนือ 69 28.75 
8.ปัญหาสุขภาพ    
                                          ไม่มีปัญหาสุขภาพ 208 86.67 
                                          โรคเบาหวาน 4 1.67 
                                          โรคความดันโลหิตสูง 8 3.33 
                                          โรคหอบหืด 8 3.33 
                   อ่ืนๆ   โรคกระเพาะอาหาร, ภูมิแพ้,  ลมชัก 12 5.00 
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 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นเพศชายร้อยละ 59.58 เพศหญิง ร้อยละ40.42 
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง  20 – 30 ปี ร้อยละ30.42 รองลงมาคือ 30 – 40 ปี ร้อยละ25.75 และ          
40 – 50 ปี ร้อยละ23.33 โดยมีอายุเฉลี่ย 36 ปี อายุต่่าสุด 13 ปี สูงสุด 74 ปี   

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.75 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา 
ร้อยละ17.50 และไม่ได้เรียน ร้อยละ 6.67 ตามล่าดับ  

มีสถานภาพสมรส ร้อยละ78.33  โสด ร้อยละ 18.75  
มีรายได้ต่อเดือน ของบุคคลจากการประมาณการของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่อยู่ที่ 

2,501 – 6,000 บาท ร้อยละ 74.17 ต่่ากว่า 2,500 บาท      ร้อยละ23.75 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
3,534 บาท 

ลักษณะการท่างาน ส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างตลอดปี ร้อยละ 55.00 รองลงมาเป็นการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ44.58 ภูมิภาคที่อยู่อาศัย คือภาคอีสาน ร้อยละ 71.25 และ
ภาคเหนือ ร้อยละ28.75  

ด้านปัญหาสุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 86.67 และมีปัญหาสุขภาพ
ที่ต้องรับประทานยาเป็นประจ่า ร้อยละ 14.33 แบ่งเป็น   โรคเบาหวาน ร้อยละ 1.67 โรคความดัน
โลหิตสูง และโรคหอบหืด ร้อยละ 3.33 โรคกระเพาะอาหาร, ภูมิแพ้, ลมชัก ร้อยละ 5.00 
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2.สถานการณ์การบริโภคยาสูบในแรงงานย้ายถิ่น 
 
ตาราง 2  สถานการณ์การบริโภคยาสูบในแรงงานย้ายถิ่น 
 

ลักษณะ จ่านวน ร้อยละ 

การสูบบุหรี่    
 ไม่สูบ 130 54.17 
 เคยสูบแต่เลิกแล้วน้อยกว่า 6 เดือน 6 2.50 
 เคยสูบแต่เลิกได้มากกว่า  6 เดือน 6 2.50 
 สูบ 98     40.83 
           - ชาย         94 95.92 
           - หญิง 4 4.08 
ประเภทของบุหรี่ที่สูบ N=98   
 บุหร่ีโรงงาน 5 5.10 
 บุหร่ีมวนเอง 81 87.76 
 ทั้งบุหร่ีโรงงานและบุหร่ีมวนเอง 12 12.24 
ยี่ห้อที่สูบขณะตัดอ้อย N=98   
 ตราแมว 49 50.01 
 แม่สมทรง 28 28.57 
 ไก่ทอง 4 4.08 
 ผู้พัน 6 6.12 
 พญานาค 3 3.06 
 กรองทิพย์ 8 8.16 
รสชาติที่สูบ N=98   
 รสอ่อน 37 37.76 
 รสฉุน 36 36.73 
 ไม่สนใจรสชาติ 25 25.51 
กลิ่นบุหร่ีที่สูบปัจจุบัน   
                                              ไม่มีกลิ่น 34 34.69 
 กลิ่นจากบุหร่ี 64 65.31 
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ตาราง 2  สถานการณ์การบริโภคยาสูบในแรงงานย้ายถิ่น (ต่อ) 

ลักษณะ จ่านวน ร้อยละ 

หลักในการเลือกบุหร่ี N=98 จ่านวน ร้อยละ 
         ไม่เลือก  57 58.16 
         เลือก  41 41.84 
  รสชาติของบุหรี ่ 32 78.05 
 ความพึงพอใจ 24 58.54 
 ยี่ห้อที่ไม่เป็นอันตราย 11 26.83 
 ราคา 22 53.66 
อายุที่เร่ิมสูบครั้งแรก N=98   
 ต่่ากว่า 18 ปี 48 48.98 
 18 – 25 ปี  41 41.84 
 25 ปี ขึ้นไป 9 9.18 
                        X =18  max=36  min=8   
ลักษณะการสูบบุหรี่ขณะท่างานรับจ้างตัดอ้อย   
 สูบทุกวัน 94 95.92 
 ไม่ได้สูบทุกวัน 4 4.08 
จ่านวนบุหร่ีที่สูบต่อวัน N=98   
 1-5 มวน 24 24.49 
 6-10 มวน 41 41.84 
 11-15 มวน 11 11.22 
 16-20 มวน 16 16.33 
 มากกว่า 20 มวน 6 6.12 
                        X =11  max=40  min=1   
ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีต่อวัน N=98   
 1- 5 บาท 83 84.70 
 6-10 บาท 7 7.14 
 10 บาทขึ้นไป 8 8.16 
                        X =5  max=45 min=1   
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ตาราง 2  สถานการณ์การบริโภคยาสูบในแรงงานย้ายถิ่น(ต่อ) 
 

สถานการณ์ จ่านวน ร้อยละ 

ลักษณะการสูบบุหรี่ที่บ้าน   
 สูบทุกวัน 86 87.76 
 ไม่ได้สูบทุกวัน 12 12.24 
       ชนิดของการสูบบุหรี่    
 บุหร่ีโรงงาน 5 2.08 
 บุหร่ีมวนเอง 78 79.59 
 ทั้งบุหร่ีโรงงานและบุหร่ีมวนเอง 15 15.31 
การสูบบุหรี่ในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับอยู่ที่บ้าน   
    - จ่านวนมวนบุหร่ีที่ท่านสูบต่อวัน   
                                              มากขึ้น 32 32.65 
 น้อยลง 17 17.35 
 เท่าเดิม 49 50.00 
    - ค่าใช้จ่ายในการสูบต่อวัน   
                                              มากขึ้น 23 23.47 
 น้อยลง 13 13.27 
 เท่าเดิม 62 63.27 
    - มีสถานที่ห้ามสูบ   
                                              มากขึ้น 14 14.29 
 น้อยลง 33 33.67 
 เท่าเดิม 51 52.04 
สถานที่ซื้อบุหร่ีสูบ   
 ร้านในหมู่บ้าน 80 81.63 
 ร้านในที่พัก 11 11.22 
 น่ามาเองจากบ้าน 6 6.12 
 อ่ืนๆระบุ 1 1.02 
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ตาราง 2  สถานการณ์การบริโภคยาสูบในแรงงานย้ายถิ่น (ต่อ) 
 

สถานการณ์ จ่านวน ร้อยละ 

การติดบุหร่ี ติด 77 78.57 
 ไม่ติดบุหร่ี 11 11.22 
 ไม่แน่ใจ 10 10.20 
ทราบว่าบุหร่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ   
 ไม่ทราบ 7 7.14 
 ทราบ 91 92.86 
 ทีวี 55 5612 
 วิทยุ 27 27.55 
 หนังสือพิมพ์ 23 23.47 
 ป้ายโฆษณา 33 33.67 
 ซองบุหรี่ 35 35.71 
 โรงพยาบาล 37 37.76 
 โรงเรียน 16 16.33 
 วัด 13 13.27 
 เพื่อน 18 18.37 
 ญาติพี่น้อง 21 21.43 
 บุคลากรทางสาธารณสุข 20 20.41 
ทราบว่ามีสถานที่ให้บริการเลิกบุหร่ี   
 ไม่ทราบ 42 42.86 
 ทราบ 56 57.14 
 โรงพยาบาล 46 46.94 
 สถานีอนามัย 11 11.22 
 คลินิกแพทย์เอกชน 9 9.18 
 ร้านยา 5 5.10 
 สายด่วน1600 6 6.12 
 วัด 12 12.24 
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จากตาราง 2 สถานการณ์การสูบบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มารับจ้างตัด

อ้อย สูบบุหรี่  ร้อยละ 40.83  อายุที่เร่ิมสูบครั้งแรกต่่าสุด คือเมื่ออายุ  8 ปี สูงสุดคือเมื่ออายุ 36 ปี 
แบ่งเป็นช่วงอายุที่เร่ิมสูบต่่ากว่า 18 ปี ร้อยละ48.98 ช่วงอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 41.84  ส่วนใหญ่เป็น
การสูบบุหรี่มวนเอง ร้อยละ 87.76 สูบทั้งบุหร่ีโรงงานและบุหร่ีมวนเอง ร้อยละ 12.24 ยี่ห้อที่สูบ
ส่วนใหญ่เป็นบุหร่ีตราแมว (แมวด่าและแมวแดง) ร้อยละ50.01 รองลงมาคือยี่ห้อ แม่สมทรง ร้อยละ 
28.57 และกรองทิพย์ ร้อยละ 8.16 ตามล่าดับ เป็นบุหร่ีรสอ่อน ร้อยละ 37.76 บุหร่ีรสฉุน ร้อยละ 
36.73 และไม่สนใจรสชาติ ร้อยละ 25.51  กลิ่นบุหร่ีที่สูบเป็นกลิ่นจากบุหร่ี ร้อยละ 65.31 และไม่มี
กลิ่น ร้อยละ 34.61 ส่วนใหญ่ไม่มีหลักในการเลือกบุหร่ีสูบ ร้อยละ 58.16 ส่วนที่มีหลักในการเลือก 
จะ เลือกรสชาติ ร้อยละ 32.65 เลือกเพราะความพึงพอใจร้อยละ 24.29 และเลือกที่ไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ร้อยละ 11.22 และราคาบุหร่ี ร้อยละ 22.45 แหล่งที่ซื้อบุหร่ี คือ ร้านในหมู่บ้าน  ร้อยละ 
81.63 ร้านในที่พัก ร้อยละ 11.22 และน่ามาเองจากบ้าน ร้อยละ 6.12 

 ลักษณะการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่เป็นการสูบทุกวัน ร้อยละ 95.92  โดยสูบเฉลี่ยวันละ 6-10  
มวน  ร้อยละ 41.84 รองลงมาวันละ 1-5 มวน ร้อยละ 24.49 และวันละ 16-20 มวน ร้อยละ 16.33 
ตามล่าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 11 มวน สูบสูงสุดต่อวัน จ่านวน 40 มวน ต่่าสุดจ่านวน 1 มวน
คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีต่อวันส่วนใหญ่อยู่ที่ 1- 5  บาท  ร้อยละ 84.70 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 บาท
ต่อวัน สูงสุด 45 บาทต่อวัน ต่่าสุด 1 บาทต่อวัน 
 ลักษณะการสูบบุหรี่เมื่ออยู่อาศัยที่บ้านไม่ได้มาท่างานรับจ้างตัดอ้อย คือ สูบทุกวัน  ร้อยละ 
87.76 เป็นบุหร่ีมวนเอง  ร้อยละ 79.59 ทั้งบุหร่ีโรงงานและบุหร่ีมวนเอง ร้อยละ 15.31   

เมื่อเปรียบเทียบการสูบบุหรี่ที่บ้านกับการมารับจ้างตัดอ้อย พบว่า 
จ่านวนบุหร่ีที่สูบต่อวัน เท่าเดิม ร้อยละ 50.00 มากขึ้น ร้อยละ 32.65 และน้อยลง ร้อยละ 

17.35   ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีต่อวัน เท่าเดิม ร้อยละ 63.27 มากขึ้น ร้อยละ 23.47 และน้อยลง 
13.27  โดยมีสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เท่าเดิม ร้อยละ 52.04 น้อยลง ร้อยละ 13.75 และมากขึ้น  ร้อยละ 
14.29 ตามล่าดับ  

การติดบุหร่ีและทราบว่าบุหร่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าตนเองติด
บุหร่ี ร้อยละ 78.57 ไม่ติด ร้อยละ 11.22 และไม่แน่ใจว่าติดบุหร่ีหรือไม่ ร้อยละ 10.20 โดยทราบว่า
บุหร่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ 92.86  ไม่ทราบ ร้อยละ 7.14  สิ่งที่ท่าให้ทราบว่าบุหร่ีมีอันตราย 
ส่วนใหญ่ คือ ทีวี ร้อยละ 56.12 โรงพยาบาล ร้อยละ 37.76 ซองบุหรี่ ร้อยละ 35.71 ป้ายโฆษณา
ทั่วไป ร้อยละ 33.67 วิทยุ ร้อยละ 27.55  หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 23.47  ญาติพี่น้อง ร้อยละ 21.43 
บุคลากรทางสาธารณสุข ร้อยละ 20.41  เพื่อน ร้อยละ 18.37 โรงเรียน ร้อยละ 16.33 และวัด  ร้อยละ 
13.27  
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ทราบว่ามีแหล่งให้บริการเลิกบุหร่ี  ร้อยละ คือ 57.17 ไม่ทราบ ร้อยละ 42.86 โดยแหล่งที่
ให้บริการเลิกบุหร่ีที่ทราบ คือ โรงพยาบาล ร้อยละ 46.49 วัด ร้อยละ 12.29 สถานีอนามัย ร้อยละ 
11.22  คลินิกแพทย์เอกชน ร้อยละ 9.18 สายด่วนเลิกบุหร่ี โทร 1600 ร้อยละ 6.12 และ ร้านยา      
ร้อยละ 5.10 
  

ข้อมูลการสนทนากลุ่ม  ของผู้ไม่สูบบุหร่ี จ านวน 15 คน  พบว่า 
1. ด้านการสูบบุหร่ี 
จากการสนทนากลุ่มกับผู้ใช้แรงงานตัดอ้อยที่ไม่สูบบุหรี ่ที่อาศัยในแค้มป์ที่พัก เพื่อเพิ่มเติม

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และเป็นการเพิ่มเติมบางประเด็น พบว่า  
ผู้สูบบุหรี่ที่มาอาศัยในแค้มป์ในแต่ละปี มีจ่านวนเพิ่มมากขึ้น บางคนเมื่อปีที่แล้วไม่ได้สูบ

บุหร่ี แต่ในปีนี้ได้สูบบุหรี่ ทั้งนี้คงเป็นเพราะมาอาศัยอยู่ในแค้มป์ด้วยกันเป็นเวลาหลายเดือน 
เพื่อนๆ ที่ตัดอ้อยด้วยกัน ชักชวนให้สูบ  “เจ้าน้อย ที่เพิ่งจบโรงเรียนป. 6 เมื่อปีที่แล้วมันไม่ดูดบุหร่ี
นะ แต่พอเลิกตัดอ้อยกลับไปบ้าน มันก็สูบเลย เด๋ียวนี้มันก็ยังสูบ” 
 ในกลุ่มยังแสดงความคิดเห็นว่า การที่มาท่างานต่างจังหวัดและอยู่ร่วมกันในแค้มป์เป็น
เวลาหลายๆ เดือน มีโอกาสท่าให้คนที่ไม่ดื่มเหล้า สูบหร่ี กลายเป็นผู้ที่ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่
เน่ืองจากเพื่อนๆ ชวน และคิดว่าโอกาสของคนงานตัดอ้อยที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มเหล้า จะมีการสูบ
บุหร่ี และดื่มเหล้าเพิ่มขึ้น    “ตื่นแต่เช้า ก็ต้องออกไปท่างานตัดอ้อยในไร่ พอตอนเย็นก็กลับมาที่
แค้มป์ อาบน้่า อาบท่าเสร็จ พวกผู้ชายก็จะรวมเงินกันตั้งวงเหล้า เพื่อคลายความเหน่ือย ดื่มเหล้าไป 
สูบบุหรี่ไป แล้วจะไม่ให้คนที่ไม่สูบบุรี่ ไม่สูบได้อย่างไร เวลาเมาแล้วก็ต้องสูบตามกัน”  
 แต่บางคน ให้เหตุผลว่า การมาท่างานรับจ้างตัดอ้อยไม่ได้ท่าให้สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะปกติ
ถึงแม้จะไม่ได้มาตัดอ้อยก็สูบบุหรี่เป็นประจ่าอยู่แล้ว   หรือเวลาไปรับจ้างท่างานอ่ืนก็สูบบุหรี่เป็น
ประจ่า 

ส่วนใหญ่สูบยาเส้น  ยี่ห้อ ไก่ทอง  แมวเขียว  แมวด่า  แมวแดง  เสือ  พญานาค  แม่สมทรง   
มีบางส่วนสูบยาซอง  ได้แก่    กรองทิพย์  สายฝน วันเดอร์เขียว  วันเดอร์แดง ถ้าหมดจะมีรถน่ามา
ขายที่แค้มป์ประจ่าทุกวัน 

เหตุผลในการสูบเพราะเพื่อคลายเครียด  บุหร่ีมีกลิ่นหอม  สูบแล้วรู้สึกดี  รู้สึกเท่ห์  ท่างาน
หนัก มีคนสูบเยอะ 

2. ด้านการได้รับความรู้เกี่ยวกับอันตรายบุหร่ีจากที่ใดบ้าง 
ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่ผู้สนทนากลุ่มได้รับ มาจากหลายแหล่ง ได้แก่จาก 

พยาบาล แพทย์ หมออนามัย ครู ผู้ปกครอง ที่ข้างซองยาสูบ ป้ายเตือนตามสถานที่ต่างๆ จากสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์  
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 “ส่วนใหญ่เลยเคยได้อ่านจากข้างซองยาสูบ ทั้งยาสูบจากโรงงานและยาเส้นที่มวนเอง เห็น
ภาพแล้วน่ากลัว ยังจะสูบกันอีก” 
              อันตรายจากการสูบบุหร่ีที่ทราบ คือ โรคไอ มะเร็งล่าคอ มดลูก เต้านม ปอด   กระเพาะ
อาหาร  
 3. ด้านภาระค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ี และแหล่งท่ีมาของบุหร่ี 

ในครอบครัวของกลุ่มผู้สนทนาที่สูบหร่ีได้ ให้ความคิดเห็นไว้ดังนี้ คือ 
 “ยาสูบที่สมาชิกในแค้มป์สูบ เป็นยาเส้นมีทั้งที่ ซื้อในร้านค้า และที่เตรียมมาจากบ้าน 
เพราะยาแถวนี้(สุโขทัย) ไม่ฉุน สูบไม่ดี โดยจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยก็ประมาณ... ” 

- ค่ายาเส้นประมาณ 150 บาท/เดือน(ยาเส้นห่อละ 3-5 บาท) 
- ค่ากระดาษมวนยาสูบ ประมาณ 15 บาท/เดือน 
- ค่าไฟแช็ค ประมาณ 20 บาท/เดือน 

              . “ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีไม่เป็นภาระหรอก เพราะเรามีรายได้จากการรับจ้างเป็นประจ่า
เกือบทุกวัน” 
 เฉลี่ยแล้วในครอบครัวหนึ่งๆ ที่มีสมาชิกสูบบุหรี่ 1 คน จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาสูบ รวมทั้ง
อุปกรณ์ ประมาณ 185 – 200 บาท/เดือน  แต่เมื่อถามว่าเป็นภาระกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ กลุ่มผู้สนทนา
บอกว่าไม่เป็นภาระเน่ืองจากท่าให้สมาชิกผ่อนคลายความเหน่ือย เฉลี่ยแล้วมีค่าใช้จ่ายวันละไม่ถึง
10 บาท 
 
 ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่สนับสนุนให้ทราบว่ามีผู้สูบบุหร่ีส่วนใหญ่เป็นชนิดใด 
น ามาจากแหล่งใด มีความรู้จริงเท็จเพียงใดฯลฯโดยค าถามส่วนใหญ่ประยุกต์จากแบบสัมภาษณ์  
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3.สถานท่ีห้ามสูบบุหร่ี 
 
ตาราง 3 สถานท่ีห้ามสูบบุหร่ีตามกฎหมาย 
 

สถานที่ 
N=98 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ 

1.ยานพาหนะโดยสารประจ่าทาง
และที่พักผู้โดยสาร 

86 87.76 9 9.18 3 3.06 

2.โรงมหรสพ 68 69.39 20 20.41 10 10.20 
3.โรงเรียนหรือสถานศึกษา 87 88.78 8 8.16 3 3.06 
4.วัด 50 51.02 33 33.67 14 14.29 
5.สถานที่ราชการ  73 74.49 16 16.33 9 9.18 
6.สวนสาธารณะ 61 62.24 15 15.31 22 22.45 
7.โรงพยาบาล 81 82.65 16 16.33 1 1.02 
8.ห้างสรรพสินค า ศูนย์การค้า 73 74.49 14 14.29 11 11.22 
9.บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม      
รีสอร ท หอพัก หองเช่า 

51 52.04 18 18.37 29 29.59 

 
 จากตาราง 3  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ทราบว่าสถานที่ใดห้ามสูบบุหรี่  โดยที่ทราบ
มากที่สุด คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา  ร้อยละ 88.78 ยานพาหนะโดยสารประจ่าทางและที่พัก
ผู้โดยสาร ร้อยละ 87.76 โรงพยาบาล ร้อยละ 82.65  สถานที่ราชการ  ห้างสรรพสินค า ศูนย์การค้า 
ร้อยละ 74.49 โรงมหรสพ ร้อยละ 69.39 และสวนสาธารณะ ร้อยละ62.24 ส่วนที่ไม่ทราบว่าสถานที่
ใดห้ามสูบบุหรี่ตามก่าหมาย มาที่สุด คือ บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอร์ท  หอพัก     ห้องเช่ า 
ร้อยละ 29.59 สวนสาธารณะ ร้อยละ 22.45 และวัด ร้อยละ 14.29 
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ตาราง 4 เขตปลอดบุหร่ีในสถานที่พักและที่ท างาน 
 

สถานที่  
จ่านวน ร้อยละ 

1. สถานที่ท่างาน   
    อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ทุกสถานที่ 114 47.50 
    อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะบางพื้นที่ 101 42.08 
    ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ทุกพื้นที่ 11 4.58 
    ไม่ทราบ 14 5.83 
2. สถานที่พัก   
    อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ทุกสถานที่ 93 38.75 
    อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะบางพื้นที่ 121 50.42 
    ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ทุกพื้นที่ 11 4.58 
    ไม่ทราบ 15 6.25 
 

จากตาราง 4  พบว่า กลุ่มตัวอย่างอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ท่างาน ว่าส่วนใหญ่อนุญาตให้สูบ
บุหร่ีได้ทุกที่ ร้อยละ 47.50 อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะบางพื้นที่ ร้อยละ 42.08 และไม่ทราบว่าเป็น
ที่ห้ามสูบ ร้อยละ 5.83 ตามล่าดับ   

ส่วนสถานที่พัก อธิบายว่า ส่วนใหญ่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะบางพื้นที่ ร้อยละ 50.42 
อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ทุกสถานที่ ร้อยละ 38.75 และไม่ทราบว่าเป็นที่ห้ามสูบ ร้อยละ 6.25 
ตามล่าดับ   

 
ข้อมูลจาการสนทนากลุ่ม 

กลุ่มตัวอย่างทราบว่าที่สาธารณะที่ห้ามสูบบุหรี่ ได้แก่  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สถานที่
ราชการ  ป้ายรถเมล์  ห้างสรรพสินค้า  บริเวณที่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ  2,000 
บาท โดยทราบจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  
 กลุ่มผู้ร่วมสนทนา เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดเขต หรือบริเวณให้ผู้สูบบุหรี่ไปสูบเป็นการ
เฉพาะ เช่น บริเวณใต้ต้นไม้หน้าแค้มป์ หรือ บริเวณห้องน้่า เพราะควันบุหร่ีมีอันตราย เหม็นมาก 
เป็นสิ่งน่าร่าคาญ แต่ไม่สามารถท่าได้เพราะผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่รับฟัง และไม่สนใจผู้อ่ืน 
 “อยากให้มีที่สูบบุหรี่ ที่อยู่ไกลๆ จากแค้มป์ เพราะกลิ่นมันเหม็นมาก เป็นอันตราย แต่ก็ไม่
เห็นท่าอะไรได้ ก็เห็นสูบอย่างนี้ทุกปี” 
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ตาราง 5 แบบสังเกต จ านวน 12 แค้มป์ 
 

สถานที่ ไม่มี มี 
จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ 

1.แค้มป์ที่พัก     
     ป้ายหรือค่าเตือนห้ามสูบบุหรี่ภายในสถานที่ 12 100 0 0.00 
     ป้ายหรือค่าเตือนห้ามสูบติดที่ประตู 11 91.67 1 8.33 
     ป้ายห้ามสูบที่เห็นได้จากภายนอก 12 12 0 0.00 
     ป้ายห้ามสูบมีข้อความบทลงโทษ 12 12 0 0.00 
2. สิ่งของที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่     
     มีที่เขี่ยบุหร่ี ตั้งอยู่ในที่ห้ามสูบหรือไม่  12 100 0 0.00 
     มีการขายบุหร่ีหรือไม่  9 75.00 3 25.00 
3. การให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในที่ที่ห้ามสูบ     
     มีการสูบบุหรี่ให้เห็น 2 16.67 10 83.33 
     มีกลิ่นบุหร่ีในที่ห้ามสูบ 2 16.67 10 83.33 
     มีก้นบุหรี่ตกหล่นในบริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่ 0 0.00 12 100.00 
 

จากตาราง 5  เป็นข้อมูลจาการสังเกตแค้มป์ที่พักทั้งหมด พบว่า  มีป้ายหรือค่าเตือนที่เขียน
ด้วยถ่านโดยเด็กเล็กเขียน ว่าห้ามสูบบุหรี่ติดที่ประตู(ห้องน้่า)จ่านวน 1 แค้มป์ คิดเป็นร้อยละ 8.33  
มีการขายบุหรี่ในแค้มป์ ร้อยละ 25.00 ในด้านการร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้าม
สูบ มีการสูบบุหรี่ให้เห็นในแค้มป์ มีกลิ่นบุหร่ี ร้อยละ 83.33 และมีก้นบุหร่ีตกหล่นในแค้มป์ร้อยละ 
100 
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4.การเลิกบุหร่ี 
 
ตาราง 6 แผนการเลิกบุหร่ีของผู้สูบบุหร่ี 
 
แผนการเลิกบุหร่ี จ่านวน ร้อยละ 
 ไม่มี 74 75.51 
 มีแผนการเลิก 24 24.49 
                          รวม 98 100.00 
 

จากตาราง 6 แผนการเลิกบุหร่ีของผู้สูบบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ไม่มีแผนการเลิกบุหร่ี ร้อยละ 75.51 มีแผนการเลิกร้อยละ 24.49  

เมื่อท่าการสนทนากลุ่ม พบว่า   
ส่วนใหญ่ไม่อยากเลิกสูบบุหรี่เพราะ 
- เลิกไม่ได้ 
- เคยทดลองเลิกแล้วเกิดความเครียด  หงุดหงิด 
- ไม่มีใครบ่นบอกให้เลิก หรือว่ากล่าวตักเตือนว่าไม่ดี 
บางส่วนอยากเลิกสูบบุหรี่เพราะ 
- ไม่เป็นผลดีกับสุขภาพ 
- เปลืองเงิน 
- ภรรยาบ่นว่าปากเหม็น 
- มีกลิ่นเหม็นติดตามเสื้อผ้า  ที่นอน 
- เสียเวลาท่างานเพราะต้องมาสูบบุหรี่ 
- กลัวเป็นหมัน 
- อยากอ้วน 

ด้านสถานที่เลิกพบว่า ถ้าจะเลิกบุหร่ีจะไปที่  คลินิกเลิกบุหร่ีที่โรงพยาบาล วัดถ้่ากระบอก 
และ โทรปรึกษาสายด่วน  โดยให้สัญญากับภรรยาว่าจะเลิก  รวมทั้งตัดสินใจเลิกด้วยตนเอง 
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5.ความรู้และทัศนคติ 
 
ตาราง 7  ความรู้เร่ืองอันตรายของการสูบบุหร่ี 
 (ถ้าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ตอบว่าไม่ไช่หรือไม่แน่ใจถือรวมว่าไม่มีความรู้) 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ 

1.การสูบบุหรี่ท่าให้เกิดโรคหัวใจ 108 45.00 35 14.58 97 40.42 
2.พิษจากการสูบบุหรี่ ท่าให้ประสาท 
   ตาเสีย และเป็นอันตรายต่อลูกตา 

82 34.17 41 17.08 117 48.75 

3.ในบุหรี่มีสารพิษที่ใช้เป็นยาเบื่อหนู 81 33.75 58 24.17 101 42.08 
4.สารในควันบุหร่ีท่าให้นิ้วเหลืองและ 
   เล็บเสีย 

149 62.08 37 15.42 54 22.50 

5.การสูบบุหรี่ท่าให้เกิดโรคมะเร็งต่อม 
   ลูกหมาก  

165 68.75 16 6.67 59 24.58 

6.ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่มีโอกาส
แท้ง ลูกมากกว่าหญิงต้ังครรภ์ที่ไม่สูบ 

146 60.83 16 6.67 78 32.50 

7.ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่ได้รับควันบุหร่ีจากคน 
   อื่นมีโอกาสเกิดโรคมะเร็ง 

217 90.42 5 2.08 18 7.50 

8.การสูบบุหรี่ท่าให้เป็นโรคมะเร็งปอด  230 95.83 1 0.42 9 3.75 
9.การสูบบุหรี่มีโอกาสเกิดโรคแผลใน  
     กระเพาะอาหารมากกว่าคนปกติ 

107 44.58 41 17.08 92 38.33 

10. การสูบบุหรี่ท่าให้เป็นโรคถุงลม 
      ปอดโป่งพอง  

92 38.33 100 41.67 48 20.00 

11.เด็กที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่จะท่าให้  
     มีน้่าหนักแรกคลอดต่่ากว่าปกติ 

175 72.92 9 3.75 56 23.33 

 
จากตาราง  7   พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เร่ืองอันตรายของบุหร่ี  คือ การสูบบุหร่ีท่าให้

เป็นโรคมะเร็งปอด ร้อยละ 95.83 , ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่ได้รับควันบุหร่ีจากคนอื่นมีโอกาสเกิดโรคมะเร็ง 
ร้อยละ 90.42  และ เด็กที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่จะท่าให้มีน้่าหนักแรกคลอดต่่ากว่าปกติ ร้อยละ 72.92  
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การสูบบุหรี่ท่าให้เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ร้อยละ 68.75  สารในควันบุหร่ีท่าให้นิ้วเหลืองและ
เล็บเสีย ร้อยละ 62.08  ส่วนที่ไม่มีความรู้ คือ ในบุหรี่มีสารพิษที่ใช้เป็นยาเบื่อหนู ร้อยละ  66.25  
พิษจากการสูบบุหรี่ ท่าให้ประสาทตาเสีย และเป็นอันตรายต่อลูกตา ร้อยละ 65.83 การสูบบุหรี่ไม่
ท่าให้เป็นโรคถุงลมปอดโป่งพอง ร้อยละ 61.67 การสูบบุหรี่มีโอกาสเกิดโรคแผลในกระเพาะ
อาหารมากกว่าคนปกติ ร้อยละ 55.41 และการสูบบุหรี่ท่าให้เกิดโรคหัวใจ ร้อยละ 55.00 
 
เมื่อน่ามาเปรียบเทียบเป็นระดับความรู้ ปรากฏผลดังตาราง 8  
 
ตาราง 8 ระดับความรู้เร่ืองอันตรายของบุหร่ี  
 

ระดับความรู้ จ่านวน ร้อยละ 
ต่่า 55 22.92 
ปานกลาง 93 38.75 
สูง 92 38.33 
                          รวม 240 100.00 
 
จากตาราง  8  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เร่ืองอันตรายของบุหร่ี  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 38.75 ระดับ สูง ร้อยละ 38.33 และระดับต่่า ร้อยละ 22.92 ตามล่าดับ 
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ตาราง 9 ความเชื่อ ทัศนคติ เกี่ยวกับบุหร่ี  (ผู้ตอบว่าไม่เห็นด้วยและไม่แน่แน่ใจถือว่าไม่มีความรู้) 
 

ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ 

1.การสูบบุหรี่ท่าให้คลายเครียดและสมอง               
ปลอดโปร่ง 

97 40.42 107 44.58 35 14.58 

2.การสูบบุหรี่ท่าให้ท่านท่างานได้มากขึ้น 50 20.83 158 65.83 32 13.33 
3.ควันจากบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้ท่ีไม่สูบบุหรี่ 198 82.50 32 13.33 10 4.17 
4.การสูบบุหรี่ไม่เป็นการท่าลายสุขภาพ 53 22.08 174 72.50 13 5.42 
5.การสูบบุหรี่ช่วยควบคุมน่้าหนักตัว 46 19.17 153 63.75 41 17.08 
6.การสูบบุหรี่ท่าให้เกิดการยอมรับจาก กลุ่มผู้ตัด

อ้อยได้ 
29 12.08 168 70.00 43 17.92 

7.การสูบบุหรี่ท่าให้สูญเสียเงินเป็นจ่านวนมาก 184 76.67 41 17.08 15 6.25 
8.การลองสูบบุหรี่ครั้งสองครั้งไม่ท่าให้ติดบุหรี่   
ได ้

85 35.42 102 42.50 53 22.08 

9.การสูบบุหรี่ท่าให้ไม่รู้สึกหิว 54 22.50 149 62.08 37 15.42 
10.บุหรี่รสอ่อนหรือบุหรี่ชูรส มีอันตรายน้อยกว่า

บุหรี่ธรรมดาทั่วไป 
57 23.75 90 37.50 93 38.75 

11.การสูบบุหรี่ให้คนในครอบครัวเห็นไม่ท่าให้
คนในครอบครัวอยากสูบ 

69 28.75 133 55.42 38 15.83 

12.การสูบบุหรี่ท่าให้มีลักษณะเป็นผู้น่า 37 15.42 188 78.33 15 6.25 
13.การสูบยาเส้น มีอันตรายน้อยกว่าสูบบุหรี่ 
     โรงงาน 

65 27.08 97 40.42 78 32.50 

14.บุหรี่ที่ไม่มีภาพเตือนข้างซองไม่เป็นอันตราย 37 15.42 170 70.83 33 13.75 
15.บุหรี่มวนเองมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่โรงงาน 61 25.42 105 43.75 74 30.83 
16.ก้นกรองบุหรี่ช่วยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ 68 28.33 114 47.50 58 24.17 
17.ท่านสนับสนุนการห้ามสูบบุหรี่ในที่
สาธารณะ 

175 72.92 53 22.08 12 5.00 

18.ปัจจุบัน ผู้สูบบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมายห้าม 
    สูบบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด 

172 71.67 45 18.75 23 9.58 

19.สังคมไทยให้การยอมรับการสูบบุหรี่ 42 17.50 152 63.33 46 19.17 
20.การห้ามโฆษณาผ่านสื่อทุกชนิดท่าให้คนสูบ 
    บุหรี่น้อยลง 

137 57.08 60 25.00 43 17.92 
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จากตาราง  9  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อ ทัศนคติ ต่อบุหร่ี  เห็นด้วยมากที่สุด คือ ควัน

จากบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ82.50 การสูบบุหรี่ท่าให้สูญเสียเงินเป็นจ่านวนมาก 
ร้อยละ 76.67 สนับสนุนการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  ร้อยละ 72.92  และเชื่อว่า ผู้สูบบุหรี่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 71.67 ตามล่าดับ ความเชื่อ ทัศนคติ 
ต่อบุหร่ี  เห็นด้วยน้อยที่สุด คือการสูบบุหรี่ท่าให้เกิดการยอมรับจาก กลุ่มผู้ตัดอ้อยได้  ร้อยละ 12.08 
การสูบบุหรี่ท่าให้มีลักษณะเป็นผู้น่าและบุหร่ีที่ไม่มีภาพเตือนข้างซองไม่เป็นอันตราย      ร้อยละ 
15.42 สังคมไทยให้การยอมรับผู้สูบบุหร่ี ร้อยละ 17.50 
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6.การได้รับควันบุหร่ีมือสอง 
 
ตาราง 10 การได้รับควันบุหร่ีมือสอง 
 
 จ่านวน ร้อยละ 
1.จ่านวนวันที่ได้รับควันบุหร่ีในที่พักในรอบ7วันที่ผ่านมา จ่านวน ร้อยละ 
 ไม่มีเลย 9 3.75 
 1 – 2 วัน  18 7.50 
 3 – 4 วัน  16 6.67 
 5 – 6 วัน  8 3.33 
 ทุกวัน  189 78.75 
2.จ่านวนวันที่ได้รับควันบุหร่ีนอกที่พักในรอบ7วันที่ผ่านมา   
 ไม่มีเลย 17 7.08 
 1 – 2 วัน  20 8.33 
 3 – 4 วัน  15 6.25 
 5 – 6 วัน  15 6.25 
 ทุกวัน  173 72.08 
3.การได้รับควันบุหร่ีในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับอยู่ที่บ้าน   
    - การได้รับควันบุหร่ีจากคนอื่นสูบ   
                                              มากขึ้น 125 52.08 
 น้อยลง 50 20.83 
 เท่าเดิม 65 27.08 
    - เห็นคนสูบบุหร่ีในที่พัก   
                                              มากขึ้น 133 55.42 
 น้อยลง 41 17.08 
 เท่าเดิม 66 27.50 
    - เห็นคนสูบบุหร่ีในที่ท่างาน   
                                              มากขึ้น 130 54.17 
 น้อยลง 41 17.08 
 เท่าเดิม 69 28.75 
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จากตาราง 1 0 พบว่า การได้รับควันบุหร่ีมือสองของกลุ่มตัวอย่างในที่พักส่วนใหญ่ได้รับ
ควันบุหร่ีมือสองทุกวัน ร้อยละ 78.75 รองลงมาคือ 1 – 2 วัน  ร้อยละ 7.50 และ 3 – 4 วัน  ร้อยละ 
6.67 ตามล่าดับ การได้รับควันบุหร่ีมือสองนอกที่พัก ส่วนใหญ่ ได้รับทุกวัน ร้อยละ 72.08 
รองลงมาคือ 1 – 2 วัน ร้อยละ 8.33 และไม่ได้รับเลย ร้อยละ 7.08 ตามล่าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับการอยู่ที่บ้านพบว่า การได้รับควันบุหร่ีจากคนอื่นสูบ มากขึ้น ร้อยละ
52.08 เท่าเดิม  ร้อยละ 27.08 และน้อยลง ร้อยละ20.83 ตามล่าดับ  พบคนสูบบุหร่ีในที่พัก มากขึ้น 
ร้อยละ55.42 เท่าเดิม ร้อยละ 27.50 และน้อยลง ร้อยละ17.08 ตามล่าดับ   พบคนสูบบุหรี่ในที่ท่างาน 
มากขึ้น ร้อยละ54.17เท่าเดิม ร้อยละ 28.75 และน้อยลง ร้อยละ17.08 ตามล่าดับ    

 
สรุปข้อมูลจาการสนทนากลุ่ม 

กลุ่มผู้ร่วมสนทนาแต่ละคนมีประสบการณ์การได้รับควันบุหร่ีมือสองแตกต่างสถานที่กัน 
ได้แก่ ได้รับจากสามี เพื่อนๆร่วมงาน เด็กวัยรุ่นที่มาตัดอ้อย โดยบริเวณที่ได้รับควันบุหร่ี ส่วนใหญ่ 
จะอยู่ที่แค้มป์ในช่วงเวลาตอนเช้า และตอนเย็น สาเหตุเพราะผู้ใช้แรงงานตัดอ้อยอาศัยอยู่ร่วมกัน    
ในแค้มป์ จุดที่ได้รับครันบุหร่ีในแค้มป์ ได้แก่ วงอาหาร ห้องน้่า บริเวณลานพื้นที่ที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน 
ในห้องนอนขณะนั่งชมทีวี และในมุ้งนอน รองลงมาผู้สนทนากลุ่มได้รับควันบุหร่ีบริเวณ ขณะนั่ง
รถจากแค้มป์ไปไร่อ้อยทั้งช่วงไปและกลับ และบริเวณที่ท่าการตัดอ้อยในไร่   
 



บทที่  5 
 

บทสรุป 
 

การวิจัย เร่ือง การบริโภคยาสูบและการสูบบุหรี่มือสองในกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นชั่วคราวใน
บริบทนโยบายการควบคุมยาสูบไทย: กรณีศึกษากลุ่มแรงงานย้ายถิ่นชั่วคราว รับจ้างตัดอ้อย จังหวัด
สุโขทัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ส ารวจสถานการณ์การบริโภคยาสูบ ความรู้  ทัศนคติ และช่องทางการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองอันตรายของบุหร่ี การได้รับควันบุหร่ีมือสองและพื้นที่ปลอดบุหร่ี รวมทั้ง
ศึกษาค่าใช้จ่ายของการสูบบุหรี่ ช่องทางการได้มา และ การรับรู้การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ที่
เกี่ยวข้องกับยาสูบ การเลิกบุหร่ีและการเข้าถึงบริการเลิกบุหร่ี  และเปรียบเทียบการได้รับประโยชน์
จากนโยบายควบคุมยาสูบเมื่อมาท างานย้ายถิ่นชั่วคราวกับเมื่ออยู่ที่บ้าน  ซึ่งใช้ทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) เก็บข้อมูล
ในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 240 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์  การสังเกตพฤติกรรม  และการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group)  ผลการศึกษา สรุปเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 สถานการณ์การบริโภคยาสูบในแรงงานย้ายถิ่น 
ส่วนที ่3 สถานที่ปลอดบุหร่ี 
ส่วนที่ 4 การเลิกบุหร่ี 
ส่วนที ่5 ความรู้ ความเชื่อและทัศนคติ 
ส่วนที่ 6 การได้รับควันบุหร่ีมือสอง 

 
สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 59.58 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ78.33  

ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 20 – 30 ปี ร้อยละ30.42  โดยมีอายุเฉลี่ย 36 ปี อายุต่ าสุด 13 ปี สูงสุด 74 ปี 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.75 มีรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ที่ 2,501 
ถึง 6,000 บาท  เฉลี่ยต่อเดือน 3,534 บาท ลักษณะการท างาน ส่วนมากเป็นการรับจ้างตลอดปี ร้อยละ 
55.00 ภูมิภาคที่อยู่อาศัย คือภาคอีสาน ร้อยละ71.25  
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ด้านปัญหาสุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 86.67 และมีปัญหาสุขภาพที่
ต้องรับประทานยาเป็นประจ า ร้อยละ 14.33 แบ่งเป็น โรคเบาหวาน ร้อยละ 1.67 โรคความดันโลหิต
สูง และโรคหอบหืด ร้อยละ 3.33 และ โรคกระเพาะอาหาร โรคภูมิแพ้ โรคลมชัก ร้อยละ 5.00 

 
ส่วนที่2 สถานการณ์การบริโภคยาสูบในแรงงานย้ายถิ่น 
กลุ่มตัวอย่างที่มารับจ้างตัดอ้อย สูบบุหรี่  ร้อยละ 40.83  (ชาย  ร้อยละ95.92,หญิงร้อยละ

4.08)  อายุที่เร่ิมสูบครั้งแรกต่ าสุด คือเมื่ออายุ  8 ปี สูงสุดคือเมื่ออายุ 36 ปี แบ่งเป็นช่วงอายุที่เร่ิมสูบ
ต่ ากว่า 18 ปี ร้อยละ48.98 ช่วงอายุ  18 – 25 ปี ร้อยละ 41.84  ส่วนใหญ่เป็นการสูบบุหรี่มวนเอง    
ร้อยละ 87.76 สูบทั้งบุหร่ีโรงงานและบุหร่ีมวนเอง ร้อยละ 12.24 ยี่ห้อที่สูบส่วนใหญ่เป็นบุหร่ี     
ตราแมว (แมวด าและแมวแดง) ร้อยละ50.01 บุหร่ีที่สูบเป็นบุหร่ีรสอ่อน ร้อยละ 37.76 กลิ่นบุหร่ีที่
สูบเป็นกลิ่นจากบุหร่ี ร้อยละ 65.31 ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่มีหลักในการเลือกบุหร่ีสูบ ร้อยละ 58.16 
แหล่งที่ซื้อบุหร่ี คือ ร้านในหมู่บ้าน ร้อยละ 81.63  

 ลักษณะการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่เป็นการสูบทุกวัน ร้อยละ 95.92  โดยสูบเฉลี่ยวันละ 6-10  
มวน ร้อยละ41.84 สูบบุหรี่เฉลี่ยอยู่ที่วันละ11 มวน สูบสูงสุดต่อวัน จ านวน 40 มวน ต่ าสุดจ านวน 1 
มวนค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีเฉลี่ยอยู่ที่ 5 บาทต่อวัน สูงสุด 45 บาทต่อวัน ต่ าสุด 1 บาทต่อวัน  
 ลักษณะการสูบบุหรี่เมื่ออยู่อาศัยที่บ้านไม่ได้มาท างานรับจ้างตัดอ้อย เป็นการสูบทุกวัน   
ร้อยละ 87.76 บุหร่ีที่สูบคือ บุหร่ีมวนเอง  ร้อยละ 79.59  

เมื่อเปรียบเทียบการสูบบุหรี่ที่บ้านกับการมารับจ้างตัดอ้อย พบว่า 
จ านวนบุหร่ีที่สูบต่อวันส่วนใหญ่จะสูบเท่าเดิม ร้อยละ 50.00   ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีต่อ

วัน เท่าเดิม ร้อยละ 63.27 โดยมีสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ เท่าเดิม ร้อยละ 52.04  
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าตนเองติดบุหร่ี ร้อยละ 78.57 โดยทราบว่าบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพ     

ร้อยละ 92.86  เป็นการทราบจากทีวี ร้อยละ 56.12 ทราบว่ามีแหล่งให้บริการเลิกบุหร่ี  ร้อยละ 57.17 
โดยแหล่งที่ให้บริการเลิกบุหร่ีที่ทราบ คือ โรงพยาบาล ร้อยละ 46.49  
 ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่ม   

1. ด้านการสูบบุหร่ี 
ผู้สูบบุหรี่ที่มาอาศัยในแค้มป์ในแต่ละปี มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น มีนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นวัยรุ่น

เมื่อปีที่แล้วไม่ได้สูบบุหร่ี แต่ในปีนี้ได้สูบบุหรี่ ทั้งนี้คงเป็นเพราะมาอาศัยอยู่ในแค้มป์ด้วยกันเป็น
เวลาหลายเดือน เพื่อนๆ ที่ตัดอ้อยด้วยกัน ชักชวนให้ 
 แต่บางคน ให้เหตุผลว่า การมาท างานรับจ้างตัดอ้อยไม่ได้ท าให้สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะปกติ
ถึงแม้จะไม่ได้มาตัดอ้อยก็สูบบุหรี่เป็นประจ าอยู่แล้ว   หรือเวลาไปรับจ้างท างานอ่ืนก็สูบบุหรี่เป็น
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ประจ า  โดยมีเหตุผลในการสูบเพราะเพื่อคลายเครียด  บุหร่ีมีกลิ่นหอม  สูบแล้วรู้สึกดี  รู้สึกเท่ห์  
ท างานหนัก มีคนสูบเยอะ 

2. ด้านการได้รับความรู้เกี่ยวกับอันตรายบุหร่ีจากที่ใดบ้าง 
ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่ผู้สนทนากลุ่มได้รับ มาจากหลายแหล่ง ได้แก่จาก 

พยาบาล แพทย์ หมออนามัย ครู ผู้ปกครอง ที่ข้างซองยาสูบ ป้ายเตือนตามสถานที่ต่างๆ จากสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์  
 อันตรายจากการสูบบุหรี่ที่ทราบ คือ โรคไอ มะเร็งล าคอ มดลูก เต้านม ปอดกระเพาะอาหาร  
 3. ด้านภาระค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ี และแหล่งท่ีมาของบุหร่ี 

ในครอบครัวของกลุ่มผู้สนทนาที่สูบหร่ีได้ ให้ความคิดเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีไม่
เป็นภาระ เน่ืองจากส่วนใหญ่สูบยาเส้นที่มีราคาถูก โดยจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ประมาณ 185 – 200 บาท/
เดือน  

ส่วนที่ 3 สถานท่ีปลอดบุหร่ี 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าสถานที่ใดห้ามสูบบุหรี่  โดยสถานที่ห้ามสูบที่ทราบมาก

ที่สุด คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา  ร้อยละ 88.78 ส่วนที่ไม่ทราบว่าสถานที่ใดห้ามสูบบุหรี่ตามก า
หมาย มากที่สุด คือ บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอร์ท หอพัก  ห้องเช่า ร้อยละ 29.59   

กลุ่มตัวอย่างอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ท างานตัดอ้อยว่า ว่าส่วนใหญ่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้  
ทุกที่ ร้อยละ 47.50 และไม่ทราบว่าเป็นที่ห้ามสูบ ร้อยละ 5.83   ส่วนสถานที่พักส่วนใหญ่อนุญาตให้
สูบบุหรี่ได้เฉพาะบางพื้นที่         

ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่มผู้ไม่สูบบุหร่ี 
กลุ่มตัวอย่างทราบว่าที่สาธารณะที่ห้ามสูบบุหรี่ ได้แก่  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สถานที่

ราชการ  ป้ายรถเมล์  ห้างสรรพสินค้า  บริเวณที่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่  หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ  2,000 
บาท โดยทราบจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  
 กลุ่มผู้ร่วมสนทนา เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดเขต หรือบริเวณให้ผู้สูบบุหรี่ไปสูบเป็นการ
เฉพาะ เช่น บริเวณใต้ต้นไม้หน้าแค้มป์ หรือ บริเวณห้องน้ า เพราะควันบุหร่ีมีอันตราย เหม็นมาก 
เป็นสิ่งน่าร าคาญ แต่ไม่สามารถท าได้เพราะผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ไม่รับฟัง และไม่สนใจผู้อ่ืน 
 ข้อมูลจาการสังเกต 

แค้มป์ที่พักทั้งหมด พบว่า มีป้ายหรือค าเตือนที่เขียนด้วยถ่านโดยเด็กเล็กเขียน ว่าห้ามสูบ
บุหร่ีติดที่ประต(ูห้องน้ า) จ านวน 1 แค้มป์ คิดเป็นร้อยละ 8.33  มีการขายบุหรี่ในแค้มป์ ร้อยละ 25.00 
ในด้านการร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ มีการสูบบุหรี่ให้เห็นในแค้มป์ มี
กลิ่นบุหร่ี ร้อยละ 83.33 และมีก้นบุหร่ีตกหล่นในแค้มป์ร้อยละ 100  
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ส่วนที่ 4 การเลิกบุหร่ี 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.51 ส่วนใหญ่ไม่มีแผนการเลิกบุหร่ี  

ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่มผู้สูบบุหร่ี พบว่า   
- ส่วนใหญ่ไม่อยากเลิกสูบบุหรี่เพราะเลิกไม่ได้ 
- เคยทดลองเลิกแล้วเกิดความเครียด  หงุดหงิด 
- ไม่มีใครบ่นบอกให้เลิก หรือว่ากล่าวตักเตือนว่าไม่ดีบางส่วนอยากเลิกสูบบุหรี่

เพราะ 
- ไม่เป็นผลดีกับสุขภาพ 
- เปลืองเงิน 
- ภรรยาบ่นว่าปากเหม็น 
- มีกลิ่นเหม็นติดตามเสื้อผ้า  ที่นอน 
- เสียเวลาท างานเพราะต้องมาสูบบุหรี่ 
- กลัวเป็นหมัน 
- อยากอ้วน 

ด้านสถานที่เลิกพบว่า ถ้าจะเลิกบุหร่ีจะไปที่  คลินิกเลิกบุหร่ีที่โรงพยาบาล วัดถ้ ากระบอก 
และ โทรปรึกษาสายด่วน  โดยให้สัญญากับภรรยาว่าจะเลิก  รวมทั้งตัดสินใจเลิกด้วยตนเอง 
 

ส่วนที่ 5 ความรู้ ความเชื่อและทัศนคติ 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เร่ืองอันตรายของบุหร่ี คือ การสูบบุหร่ีท าให้เป็นโรคมะเร็งปอด      

ร้อยละ 95.83 , ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่ได้รับควันบุหร่ีจากคนอื่นมีโอกาสเกิดโรคมะเร็ง ร้อยละ 90.42  และ 
เด็กที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่จะท าให้มีน้ าหนักแรกคลอดต่ ากว่าปกติ ร้อยละ 72.92  การสูบบุหรี่ท าให้
เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ร้อยละ 68.75  สารในควันบุหร่ีท าให้นิ้วเหลืองและเล็บเสีย ร้อยละ 
62.08  ส่วนที่ไม่มีความรู้ คือ ในบุหรี่มีสารพิษที่ใช้เป็นยาเบื่อหนู      ร้อยละ  66.25  พิษจากการสูบ
บุหร่ี ท าให้ประสาทตาเสีย และเป็นอันตรายต่อลูกตา ร้อยละ 65.83 การสูบบุหรี่ไม่ท าให้เป็นโรคถุง
ลมปอดโป่งพอง ร้อยละ 58.33 การสูบบุหรี่มีโอกาสเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารมากกว่าคนปกติ 
ร้อยละ 55.42 และการสูบบุหรี่ท าให้เกิดโรคหัวใจ ร้อยละ 55.00   สรุปกลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.75   

 ด้านความเชื่อ ทัศนคติ ต่อบุหร่ี  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ ควันจากบุหรี่เป็น
อันตรายต่อผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ82.50 การสูบบุหรี่ท าให้สูญเสียเงินเป็นจ านวนมาก ร้อยละ 76.67  
สนับสนุนการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ  ร้อยละ 72.92  และเชื่อว่า ผู้สูบบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมาย



 49 

ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 71.67 ตามล าดับ ความเชื่อ ทัศนคติ ต่อบุหร่ี     
เห็นด้วยน้อยที่สุด คือการสูบบุหรี่ท าให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มผู้ตัดอ้อยได้  ร้อยละ 12.08 การสูบ
บุหร่ีท าให้มีลักษณะเป็นผู้น าและบุหร่ีที่ไม่มีภาพเตือนข้างซองไม่เป็นอันตราย  ร้อยละ 15.42 
สังคมไทยให้การยอมรับผู้สูบบุหร่ี ร้อยละ 17.50 สรุปกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อบุหร่ี  ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.58 

ส่วนที่ 6 การได้รับควันบุหร่ีมือสอง 
            การได้รับควันบุหร่ีมือสองของกลุ่มตัวอย่างในที่พักส่วนใหญ่ได้รับควันบุหร่ีมือสองทุกวัน 
ร้อยละ 78.75 การได้รับควันบุหร่ีมือสองนอกที่พัก ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ ได้รับทุกวัน เช่นกัน คิดเป็น 
ร้อยละ 72.08  

เมื่อเปรียบเทียบกับการอยู่ที่บ้านพบว่า การได้รับควันบุหร่ีจากคนอื่นสูบมากขึ้น ร้อยละ
52.08 เท่าเดิม พบคนสูบบุหร่ีในที่พัก มากขึ้น ร้อยละ55.42 และ พบคนสูบบุหร่ีในที่ท างาน มากขึ้น 
ร้อยละ54.17   

ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่ม 
กลุ่มผู้ร่วมสนทนาแต่ละคนมีประสบการณ์การได้รับครันบุหร่ีมือสองแตกต่างกัน ได้แก่ 

ได้รับจากสามี เพื่อนๆร่วมงาน เด็กวัยรุ่นที่มาตัดอ้อย โดยบริเวณที่ได้รับครัวบุหร่ี ส่วนใหญ่ จะอยู่ที่
แค้มป์ในช่วงเวลาตอนเช้า และตอนเย็น สาเหตุเพราะผู้ใช้แรงงานตัดอ้อยอาศัยอยู่ร่วมกันในแค้มป์ 
จุดที่ได้รับครันบุหร่ีในแค้มป์ ได้แก่ วงอาหาร ห้องน้ า บริเวณลานพื้นที่ที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน                
ในห้องนอนขณะนั่งชมทีวี และในมุ้งนอน รองลงมาผู้สนทนากลุ่มได้รับควันบุหร่ีบริเวณ ขณะนั่ง
รถจากแค้มป์ไปไร่อ้อยทั้งช่วงไปและกลับ และบริเวณที่ท าการตัดอ้อยในไร่   
 
อภิปรายผล  
 

1. สถานการณ์ การบริโภคยาสูบ  
จากการศึกษา พบว่ากลุ่มแรงงานรับจ้างตัดอ้อยสูบบุหรี่มากถึงบุหรี่ถึงร้อยละ 40  ส่วนใหญ่

สูบบุหรี่มวนเอง  ทั้งนี้อาจเน่ืองจากเป็นกลุ่มแรงงานที่นิยมสูบบุหรี่มวนเอง (ผู้จัดการออนไลน์, 
2549)  และอาจมีปัจจัยหลายประการที่ท าให้มีการสูบบุหรี่ คือ มีการอยู่อาศัยในลักษณะครอบครัว 
ญาติ เพื่อนฝูง การพักอาศัย อยู่เป็นกลุ่มก้อน  การอยู่ในป่า อ้อยเป็นแหล่งรวมแรงงานผู้ที่สูบบุหรี่  มี
แบบอย่างให้เห็นแก่ผู้ที่ไม่ได้สูบ ท าให้เกิดผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ อย่างเช่น เจ้าน้อย เด็กหนุ่มที่เพิ่งมา
ท างาน  รวมทั้งมีการดื่มสุรามากท าให้มีการสูบบุหรี่ร่วมด้วย  เป็นการคลายเครียด   มีวิถีชีวิตการ
ท างานที่ช่วงเช้าที่นั่งรถร่วมกันออกไปท างานตัดอ้อยในไร่มีการสูบบุหรี่ในรถให้เห็น พอตอนเย็น
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กลับมาที่แค้มป์ ก็รวมกันตั้งวงเหล้า เพื่อคลายความเหน่ือย ดื่มเหล้าไป สูบบุหรี่ไป สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ ปรวีณ  บ่ายคล้อย (ปรวีณ บ่ายคล้อย,2552)  ที่พบว่าปัจจัยที่ท าให้สูบบุหร่ี คือ การ
สูบบุหรี่ช่วยสร้างสัมพันธภาพในการเข้าสังคมได้ดี การสูบบุหรี่ช่วยคลายความเครียด และลดความ
วิตกกังวลลงไปได้มาก   การสูบบุหรี่ในบ้านท าได้อย่างเปิดเผยเพราะคนในครอบครัวยอมรับได้   
และไพรัตน์   อ้นอินทร์(ไพรัตน์  อ้นอินทร์และคณะ,2550)พบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีในอาสาสมัครสาธารณสุขบางคนเร่ิมสูบจากจากบุคคลรอบข้างและเพื่อน   เช่นเดียวกับ  เยาวเรศ  
(เยาวเรศ  วิสูตรโยธิน,2548) ที่ศึกษาพบว่าผูท้ี่มีบิดา มารดา กลุ่มเพื่อน สูบบุหรี ่จะสูบบุหรี่ด้วย  

2. ด้านความรู้  ทัศนคต ิ และช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองอันตรายของบุหร่ี 
จากการศึกษาพบว่า ความรู้  ความเชื่อและทัศนคติ ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง  

อาจส่งผลให้มีการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะความเชื่อที่ผิดๆ อาทิ การสูบบุหร่ีท าให้เกิดการยอมรับจาก
กลุ่มผู้ตัดอ้อยได้  การสูบบุหร่ีท าให้มีลักษณะเป็นผู้น า  รู้สึกดี  รู้สึกเท่ห์   สังคมไทยให้การยอมรับผู้
สูบบุหรี่  สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ  ปรวีณ  บ่ายคล้อย เช่นกัน ที่ศึกษา การสูบบุหรี่ของกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีทัศนคติว่าการสูบบุหรี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถท าได้ทุกโอกาสและทุกสถานที่   การ
สูบบุหรี่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในครอบครัว  และการสูบบุหรี่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

3. การได้รับควันบุหร่ีมือสองและพื้นที่ปลอดบุหร่ี   
กลุ่มตัวอย่างรับรู้เป็นอย่างดีว่าการได้รับควันจากผู้อื่นเป็นพิษภัย แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการ

ได้มากเพราะควันบุหร่ีที่ได้รับมาจากครอบครัวและเพื่อนๆร่วมงาน ทั้งจากที่ท างาน ที่พัก  ยังขาด
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภาครัฐเข้าไปด าเนินการดูแล รวมทั้งผู้ประกอบกิจการหรือนายจ้าง
ยังให้การสนับสนุนในการสูบบุหร่ีโดยน ามาจ าหน่ายหรือจ่ายแจกแก่คนงานและมีการขายบุหรี่ใน
แค้มป์พักด้วย  ดังนั้นจึงควรมีมาตรการด าเนินการปกป้องเพราะมี รายงาน การศึกษา ที่พบว่า
ผลกระทบในระยะสั้นของผู้ได้รับควันบุหร่ีมือสอง จะเกิดความไม่พอใจกลิ่นบุหร่ีที่ได้รับและกลิ่น
ที่ติดเสื้อผ้า  ท าให้หายใจล าบากอึดอัด  เคืองตา ไอ และอาการอ่ืนๆ  ผลกระทบในระยะยาว  จะท าให้
เกิดโรคได้เช่นเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี ่(มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2550) 

4.  ค่าใช้จ่ายของการสูบบุหร่ี  และ การรับรู้การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาสูบ 
 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่จากการสูบโดยตรงและการได้รับ
ควันจากผู้อ่ืนสูบ แหล่งที่ได้รับความรู้มากที่สุดคือสื่อโทรทัศน์ทั้งนี้เนื่องจากแรงงานจะน าโทรทัศน์
ติดไปด้วยโดยดูร่วมกันทั้งแค้มป์หรือดูเฉพาะบุคคล แต่เป็นแหล่งที่ได้รับความรู้น้อยที่สุดกลับเป็น
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โรงเรียนและวัดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มแรงงานมีการศึกษาอยู่ในระดับต่ ามีเวลาอยู่ในโรงเรียน
น้อยและไม่ค่อยได้มีโอกาสไปท าบุญตักบาตรในวัดบ่อยจึงท าให้ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ในด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุหร่ีเฉลี่ยต่อเดือน พบประมาณ 185 – 200 บาทเน่ืองจากส่วนใหญ่
สูบยาเส้นที่มีราคาถูก โดยกลุ่มตัวอย่างแจ้งว่าไม่เป็นภาระนั้น  แต่หากพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายจากที่ต้อง
จ่ายค่าบุหร่ีต่อปี  พบว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองอย่างมาก  (ลักขณา  เติมศิริกุลชัย  และศรัญญา       
เบญจกุล, 2550) เมื่อเทียบกับรายได้ตนเองและค่าใช้จ่ายจากความเจ็บป่วยในอนาคต 

5.  การเลิกบุหร่ีและการเข้าถึงบริการเลิกบุหร่ี 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีแผนการเลิกบุหร่ี โดยให้เหตุผลว่าเลิกไม่ได้  

เคยทดลองเลิกแล้วเกิดความเครียด  หงุดหงิด และไม่มีผู้บอกกล่าวตักเตือนให้เลิก รวมทั้งสถานที่จะ
เลิกเข้าถึงยาก เช่นต้องไปที่โรงพยาบาล หรือถ้ ากระบอก  เป็นต้น แต่ยังพบว่ามีผู้ที่คิดจะเลิกมาก่อน
แต่ไม่สามารถเลิกได้ ดังน้ันควรหาวิธีการหรือโอกาสที่จะน าให้กลุ่มแรงงานรับจ้างตัดอ้อยคิดจะเลิก
บุหร่ีมีโอกาสเลิกบุหร่ีได้ง่ายขึ้น    อัญชลี(อัญชลีพร ตาดี และคณะ, 2550)ได้ศึกษาพบว่า เหตุผลที่ท า
ให้ผู้ที่จะเลิกบุหร่ีมากที่สุด  คือ กลัวการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากบุหรี่  กลัวว่าคนที่รักจะได้รับ
อันตรายจากบุหรี่มือสอง และวิธีที่สามารถช่วยให้เลิกบุหร่ีได้ง่ายขึ้น  คือการอยู่ในสังคมที่ปราศจาก
บุหร่ี การหาซื้อที่ยากขึ้น หาที่สูบยากขึ้น  ครอบครัวให้ก าลังใจและขอร้องให้เลิกสูบโดยหันไปออก
ก าลังกายแทน  เพื่อความสุขของครอบครัวและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและชุมชน  ดังนั้นควร
ส่งเสริมใช้มาตรการเหล่านี้จูงใจให้เกิดการเลิกบุหร่ี 

6. การได้รับประโยชน์จากนโยบายควบคุมยาสูบเมื่อมาท างานย้ายถิ่นชั่วคราวเทียบกับเมื่อ
อยู่ท่ีบ้าน 

กลุ่มแรงงานรับจ้างตัดอ้อยยังไม่รับสิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้สูบ
บุหร่ีในเกือบทุกมาตรการของ MPOWER คือไม่มีเจ้าพนักงานหน่วยงานใดในพื้นที่ หรือแม้แต่
นายจ้างเองเข้ามาด าเนินเข้มงวด ถึงการเตือนภัยอันตรายจากการสูบบุหรี่  การให้การช่วยเหลือผู้ที่
ต้องการเลิกบุหร่ี  และที่ส าคัญคือการปกป้องประชาชนจากควันบุหรี่มือสอง แต่กลับพบว่ามีปัจจัย
ส่งเสริมให้เกิดการสูบบุหร่ี คือ มีร้านค้าจ าหน่ายบุหรี่  นายจ้างซื้อบุหร่ีให้ ในสถานที่พักไม่มีป้าย
ก าหนดสถานที่ห้ามสูบ สามารถสูบที่ใดเมื่อใดก็ได้ทั้งในที่พัก ที่ท างาน และในรถรับส่งคนงาน 
ดังนั้นมาตรการด้านกฎหมายทั้งของแรงงานในการคุ้มครองสุขภาพแรงงานและการคุ้มครองสุขภาพ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติปี 2535 โดยอาจจะแจกจ่ายหรือติดสติกเกอร์  “เขตปลอดบุหร่ี ” 
ออกมาเผยแพร่ การจัดเขตปลอดบุหร่ี  การก าหนดให้มีการพิมพ์ค าเตือนถึงพิษภัยของยาสูบข้างซอง
เพื่อเตือนใจผู้สูบบุหร่ี(ประกิต วาที สาธกกิจ,2550)   โดยเฉพาะยาเส้นให้มีค าเตือนมากขึ้นเทียบเท่า
กับบุหร่ีโรงงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
 จากการศึกษาในครั้งนี้มีข้อจ ากัดในเร่ืองของระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลเพียง 4 เดือน
แรงงานจะกลับภูมิล าเนาตนเองท าให้ไม่ได้มีการติดตามศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ต่อเน่ืองแต่ผู้วิจัยก็ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการสูบที่บ้านกับสถานที่ท างาน  ดังนั้นควรมี
การติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างต่อเน่ืองและมีหน่วยงานพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล
สุขภาพแรงงานและการปกป้องสุขภาพแรงงานกลุ่มนี้อย่างจริงจังโดยมีการบูรณาการจากทั้ง
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และอ่ืนๆ อย่างจริงจัง 
 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1.ศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่สามารถด าเนินการได้อย่างแท้จริงตามนโยบายปกป้องสุขภาพ
ผู้ไม่สูบบุหรี ่
 2. ศึกษากลุ่มแรงงานรับจ้างตัดอ้อยในจังหวัด และภูมิภาคอื่นๆเปรียบเทียบ 
 3.ศึกษาลักษณะการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลและการมีส่วนร่วมดูแลโดยชุมชนที่
แรงงานเข้าไปรับจ้างตัดอ้อย 



บรรณานุกรม 
 

ชัย  กฤติยาภิชาตกุล.รายงานการระบาดของยาสูบปี 2008 และThe MPOWER package องค์การ
อนามัยโลก.รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ าสัปดาห์2551ปีที่ 39ฉบับที่ 8 . 

ชูชัย  ศุภวงศ์.2ทศวรรษการควบคุมการบริโภคยาสูบของสังคมไทย.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ.อุษาการ
พิมพ์; 2550. 

ฐาปกรณ์ แก้วเงิน .การศึกษาสภาพการท างานเกษตรอุตสาหกรรมของแรงงานนอกระบบกับปัญหา
สุขภาพ :  เกษตรรายย่อย เกษตรพันธะสัญญาและแรงงานรับจ้างในภาคการเกษตร.คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,2550. 

ดุษฎี อายุวัฒน์ .แรงงานอ้อยกับการด่ืมสุรา  กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสาน.การประชุม
วิชาการสุราระดับชาติ คร้ังที่ "สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา"  วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2550 
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ปรวีณ  บ่ายคล้อย. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในต าบล
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1. ผศ.ดร.ปิยะรัตน์  นิ่มพิทักษ์พงศ์   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
3. ดร.กุลธิดา ไชยจินดา   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. ดร.ชวนชม  ธนานิธิศักดิ์   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รูปภาพการเก็บข้อมูล 
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แบบสัมภาษณ์ 



แบบสัมภาษณ์การสูบบุหร่ี 
 

เร่ือง การบริโภคยาสูบและการสูบบุหร่ีมือสองในกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นชั่วคราวในบริบทนโยบายการ
ควบคุมยาสูบไทย: กรณีศึกษากลุ่มแรงงานย้ายถิ่นชั่วคราว รับจ้างตัดอ้อย จังหวัดสุโขทัย  
 
 
ค าชี้แจง  

1. แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจัย เร่ือง “การบริโภคยาสูบและการสูบบุหรี่มือสอง
ในกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นชั่วคราวในบริบทนโยบายการควบคุมยาสูบไทย : กรณีศึกษากลุ่มแรงงานย้ายถิ่น
ชั่วคราว รับจ้างตัดอ้อย จังหวัดสุโขทัย”  

2. แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 5 ส่วน ประกอบด้วย  
   ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์คัดกรองผู้สูบบุหรี่  

  ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่ 
ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความรู้เร่ืองอันตรายของบุหร่ี 
ส่วนที่ 4  แบบประเมินความเชื่อ/ทัศนคติเกี่ยวกับบุหร่ี 
ส่วนที่ 5 แบบสัมภาษณ์การได้รับควันบุหร่ี หรือ การสูบบุหรี่ “มือสอง”  

3. โปรดตอบค าถามทุกตอนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในวิเคราะห์ข้อมูลและการก าหนดแนว
ทางการคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ในอนาคต 

4. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด จะถูกน าไปใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวท่าน
ทั้งสิ้น 

5.ท่ีอยู่ผู้ติดต่อ  นายอนุกูล  มะโนทน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์/
โทรสาร 0-5569-5204 มือถือ 080-6812929 

 
 
 
 
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ส่วนที่ 1  แบบสัมภาษณ์คัดกรองผู้สูบบุหร่ี 
ค าชี้แจง 
 กรุณาเติมค าลงในช่องว่าง  หรือท าเคร่ืองหมายถูก ( )  ลงใน   ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับท่าน 

1. เพศ    
     ชาย   หญิง      
2. อายุ.................ปีเต็ม 
3. สถานภาพ  
     โสด     
     สมรส         
     หม้าย,หย่า, แยก 
4. การศึกษาสูงสุด 
     ไม่ได้เรียน    
     ประถมศึกษา       
     มัธยมศึกษา       

                 ปวช./ปวส. 
                  อื่นๆ ระบุ.................................................. 

5. จังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยปัจจุบัน............................................................... 
6. ปัจจุบันท่านมีปัญหาสุขภาพหรือไม่ 

               ไม่มี 
                มี เป็นโรคเบาหวาน 
                มี เป็นโรค ความดันโลหิตสูง 
                มี เป็นโรค หอบหืด 
                มี เป็นโรค โปรดระบุ............................................................................................ 
   7. ท่านท างานตลอดปีในลักษณะแบบใด 
               รับจ้างตลอดปี 
                ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                 
                ไม่ประกอบอาชีพ อยู่เฉยๆ 
                อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................ 

8.ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ 
 ไม่สูบ   (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3 )     เคยสูบแต่เลิกแล้วน้อยกว่า 6 เดือน (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3 )     
   เคยสูบแต่เลิกมากกว่า  6 เดือน (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3)            สูบ  
9.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน..............................................................บาท 
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ส่วนที่  2   แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้สูบบุหร่ี 

ค าชี้แจง 
  กรุณาเติมค าลงในช่องว่าง  หรือท าเคร่ืองหมายถูก ( )  ลงใน    ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัว
ท่าน 

 
1. ปัจจุบันขณะมารับจ้างตัดอ้อยท่านสูบบุหร่ีประเภทใด 

  บุหรี่โรงงาน           บุหรี่มวนเอง        ทั้งสองประเภท 
2. ปัจจุบันขณะมารับจ้างตัดอ้อยท่านสูบบุหร่ียี่ห้ออะไร  
        ระบุ…………………………….   รสอ่อน   2.รสฉุน     ไม่สนใจรสชาติ 
3. ท่านเร่ิมสูบบุหรี่มวนแรกตั้งแต่อายุเท่าใด.........................................ปี 
4. ท่านเลือกยี่ห้อบุหร่ีสูบหรือไม่  

     ไม่เลือก  
     เลือก  โดยมีหลักการเลือกคือ 

หลักในการเลือก ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
1.รสชาติของบุหรี่     
2.ความพึงพอใจของท่าน    
3.ยี่ห้อนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    
4.ราคาบุหร่ี    
    

5. ขณะท่านท างานตัดอ้อยท่านสูบบุหร่ีทุกวันหรือไม่ 
     สูบทุกวัน      ไม่ได้สูบทุกวัน          อื่นๆ........................................ 

6. ในปัจจุบันท่านสูบบุหร่ีเฉลี่ยวันละกี่มวน              ……………………………..มวน 
7. ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีของท่านต่อวัน    ..........................................บาท 
8. ปกติเมื่ออยู่ที่บ้านไม่ได้มาท างานรับจ้างตัดอ้อยท่านสูบบุหร่ี 

     สูบทุกวัน        ไม่ได้สูบทุกวัน       อื่นๆ........................................ 
 9.บุหร่ีที่ท่านสูบประจ าเมื่ออยู่ที่บ้าน 
   บุหรี่โรงงาน           บุหรี่มวนเอง        ทั้งสองประเภท 
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10.  เปรียบเทียบกับการอยู่ที่บ้าน ในช่วงที่ท่านมาท างานตัดอ้อย 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี มากขึ้น น้อยลง เท่าเดิม 
จ านวนมวนบุหร่ีที่ท่านสูบต่อวัน    
ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีต่อวัน    

มีที่ที่ห้ามสูบบุหรี่    
       11.ในปัจจุบันกลิ่นบุหร่ีที่ท่านสูบเป็นกลิ่นอะไร 
    ไม่มีกลิ่น     
    กลิ่น................................      (  )เติมแต่งเอง        (  )จากตัวบุหร่ี     

12.บุหร่ีที่ท่านสูบในปัจจุบันท่านซื้อจากที่ใด 
  ร้านค้าในหมู่บ้าน    
  ร้านค้าในที่พัก    
  น ามาเองจากบ้าน    
   อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................. 

13. ท่านคิดว่าตัวท่านติดบุหร่ีหรือไม่ 
     ติดบุหร่ี    
    ไม่ติดบุหร่ี        
    ไม่แน่ใจ 

14.ท่านทราบหรือไม่ว่าบุหร่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ  
     ไม่ทราบ   
     ทราบ  จาก 
     ทีวี       วิทยุ 
     หนังสือพิมพ์     ซองบุหรี่ 
     ป้ายโฆษณาทั่วไป     โรงเรียน 
     โรงพยาบาล      วัด 
     เพื่อน      ญาติพี่น้อง 
     บุคลากรทางการแพทย์    อ่ืนๆ ระบุ.............................................. 

15.ขณะนี้ท่านมีแผนการที่จะเลิกบุหร่ีหรือไม่ 
    1.ไม่มีแผนการเลิกบุหร่ี   
    2. มีแผนการภายใน............................................เดือน 
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16.เท่าที่ทราบ มีสถานที่ใดให้บริการเลิกบุหร่ี  
     ไม่ทราบ  
     ทราบ    คือ  
     โรงพยาบาล   

    สถานีอนามัย 
    คลินิกแพทย์เอกชน  
    ร้านยา  
    สายด่วนเลิกบุหร่ี โทร 1600 
    วัด  
    อ่ืนๆระบุ....................................... 

 17. ท่านทราบหรือไม่ว่าสถานที่ใดเป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย 
 

สถานท่ี ใช่ ไม่ใช ่ ไม่ทราบ 
1.ยานพาหนะโดยสารประจ าทางและที่พักผู้โดยสาร    
2.โรงมหรสพ    
3.โรงเรียนหรือสถานศึกษา    
4.วัด    
5.สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ    
6.สวนสาธารณะ    
7.โรงพยาบาล    
8.ห้างสรรพสินค า ศูนย การค า    
9.บริเวณโถงพักคอยของโรงแรม รีสอร ท หอพัก หองเช า    
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ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความรู้เร่ืองอันตรายของบุหร่ี 
ค าชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมายถูก () ในช่องตรงกับความคิดของท่าน 
 
ความรู้เร่ืองอันตรายของบุหร่ี  

หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
1.การสูบบุหรี่ท าให้เกิดโรคหัวใจ    
2.พิษจากการสูบบุหรี่ ท าให้ประสาทตาเสียและเป็นอันตรายต่อลูกตา    
3.ในบุหรี่มีสารพิษที่ใช้เป็นยาเบื่อหนู    
4.สารในควันบุหร่ีท าให้นิ้วเหลืองและเล็บเสีย    
5.การสูบบุหรี่ท าให้เกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก     
7.ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่มีโอกาสแท้งลูกมากกว่าหญิงต้ังครรภ์ที่  
   ไม่สูบ 

   

8.ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่ได้รับควันบุหร่ีจากคนอื่นมีโอกาสเกิดโรคมะเร็ง     
9.การสูบบุหรี่ท าให้เป็นโรคมะเร็งปอด     
10.การสูบบุหรี่มีโอกาสเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารมากกว่าคน 
     ปกติ 

   

11. การสูบบุหรี่ไม่ท าให้เป็นโรคถุงลมปอดโป่งพอง     
12.เด็กที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่จะท าให้มีน้ าหนักแรกคลอดต่ ากว่าปกติ    
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ส่วนที่ 4  แบบประเมินความเชื่อทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 
ค าชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมายถูก()ในช่องตรงกับความคิดของท่าน 

ข้อความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
1. การสูบบุหรี่ท าให้คลายเครียดและสมองปลอดโปร่ง    

2. การสูบบุหรี่ท าให้ท่านท างานได้มากขึ้น    

3. ควันจากบุหร่ีเป็นอันตรายต่อผู้ที่ไม่สูบบุหรี่    

4. การสูบบุหรี่ไม่เป็นการท าลายสุขภาพ    

5. การสูบบุหรี่ช่วยควบคุมน้ าหนักตัว    

6. การสูบบุหรี่ท าให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มผู้ตัดอ้อยได้    

7.การสูบบุหรี่ท าให้สูญเสียเงินเป็นจ านวนมาก    

8.การลองสูบบุหรี่คร้ังสองครั้งไม่ท าให้ติดบุหร่ีได้    

9.การสูบบุหรี่ท าให้ไม่รู้สึกหิว    

10.บุหร่ีรสอ่อนหรือบุหร่ีชูรส มีอันตรายน้อยกว่าบุหร่ีธรรมดา  
   ทั่วไป 

   

11. การสูบบุหรี่ให้คนในครอบครัวเห็นไม่ท าให้คนใน
ครอบครัวอยากสูบ 

   

12.การสูบบุหรี่ท าให้มีลักษณะเป็นผู้น า    

13.การสูบยาเส้น มีอันตรายน้อยกว่าสูบบุหรี่โรงงาน    

14.บุหร่ีที่ไม่มีภาพเตือนข้างซองไม่เป็นอันตราย    

15.บุหร่ีมวนเองมีอันตรายน้อยกว่าบุหร่ีโรงงาน     
16.ก้นกรองบุหรี่ช่วยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่    
17.ท่านสนับสนุนการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ    
18.ปัจจุบัน ผู้สูบบุหร่ีปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่ 
     สาธารณะอย่างเคร่งครัด 

   

19.สังคมไทยให้การยอมรับการสูบบุหร่ี    
20.การห้ามโฆษณาผ่านสื่อทุกชนิดท าให้คนสูบบุหรี่น้อยลง    
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ส่วนที่ 5 เร่ืองเขตปลอดบุหร่ีในสถานที่พัก ที่ท างาน และการได้รับควันบุหร่ี หรือ การสูบบุหร่ี  “มือสอง”
  

ค าชี้แจง 
  กรุณาท าเคร่ืองหมายถูก ( )  ลงในช่องการรับรู้ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน  

1.ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในที่ท างานของท่านได้ดีที่สุด 

01 อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ทุกสถานที่ 03 ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ทุกพื้นที่ 
02 อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะบางพื้นที่ 04  ไม่ทราบ 

2. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในที่พักของท่านได้ดีที่สุด 

01 อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ทุกพื้นที่ 03 ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ทุกพื้นที่ 
02 อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะบาง

บางส่วน (ด้านนอก) 
04  ไม่ทราบ 

 
3. ในระยะเวลา 7 วัน ที่ผ่านมา เมื่อท่านพักอยู่ในที่พัก มีกี่วันที่มีคนสูบบุหร่ีใกล้ตัวท่าน 
   0 วัน      
   1-2 วัน   
   3-4 วัน  
   5-6 วัน        
   สูบทุกวันหรือสูบตลอด 7 วัน 
4. ในระยะเวลา 7 วัน ที่ผ่านมา เมื่อท่านท างานอยู่นอกที่พัก (ในที่ตัดอ้อย ฯลฯ) มีกี่ 
     วันที่มีคนสูบบุหรี่ใกล้ๆตัวท่าน 
   0 วัน      
   1-2 วัน     
   3-4 วัน  
   5-6 วัน         
   สูบทุกวันหรือสูบตลอด 7 วัน 
5. เปรียบเทียบกับการอยู่ที่บ้าน เมื่อมาท างานตัดอ้อย  

กิจกรรม มากขึ้น น้อยลง เท่าเดิม 
1.ท่านได้รับควันบุหร่ีจากคนอื่นที่สูบ    
2.ท่านเห็นคนสูบบุหร่ีในที่พัก    
3.ท่านเห็นคนสูบบุหร่ีในที่ท างาน    
 



ประวัติคณะวิจัย 
 

1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)   นายอนุกูล  มะโนทน 
 (ภาษาอังกฤษ)    Mr.Anukool  Manoton 
2. การท างานต าแหน่งปัจจุบัน    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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3. ที่อยู่ปัจจุบัน    3/329 ม. 9 ต.ปากแคว อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64000 
4.ประวัติการศึกษา   

4.1 ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)                            
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่จบ 2538   ประเทศไทย 
4.2 ปริญญาโทสาขาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)  
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1.ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย)  ดร.สมคิด  จูหว้า  
   (ภาษาอังกฤษ)             Dr. Somkid   Juwa 

2.การท างานต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
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      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่จบ 2538   ประเทศไทย 
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