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บทคัดยอ 

 

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาการรับรูของผูคาขาย ประชาชนผูมาซื้อสินคาในตลาด พนักงาน

เทศกิจ เจาหนาที่ตํารวจและเจาของตลาด ในเขตเทศบาลนครขอนแกน ตอประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2550 ออกตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 

ใหตลาดสดและตลาดนัด เปนสถานที่ปลอดบุหร่ี และประสิทธิผลของชองทางสื่อสารการรับทราบ

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาว การศึกษาเปนเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross-

sectional   survey   research) การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีสัมภาษณและสังเกตในกลุมตัวอยางที่

ตลาดสดและตลาดนัดเขตเทศบาลนครขอนแกนจํานวน 19 ตลาด กลุมตัวอยางจาก 5 กลุมไดแก ผู

จําหนายสินคาในตลาด ผูมาชื้อสินคาในตลาดสดและตลาดนัด พนักงานเทศกิจ เจาหนาที่ตํารวจ

และ เจาของตลาด จํานวน 764 คน  

ผลการศึกษาพบวา กลุมผูจําหนายสินคาในตลาดฯ รับทราบประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฯ รอยละ 51.1  ผูมาซื้อสินคาภายในตลาดสดฯ รับทราบประกาศ รอยละ 45.6 สวนพนักงานเทศกิจ 

เจาหนาที่ตํารวจ และเจาของตลาด รับทราบประกาศทุกคน การรับทราบมาตรการการลงโทษ

ผูฝาฝนประกาศฯ ปรับไมเกิน 2,000 บาท กลุมตัวอยางรับทราบเพียงรอยละ 35.5 ชองทางสื่อสาร

หลักที่กลุมตัวอยางรับทราบประกาศฯ มากที่สุดคือ  ปาย หรือโปสเตอรใน ตลาดหรือสถานที่

สาธารณะ รอยละ 37.7  รับทราบจากโทรทัศน  รอยละ  33.9 และรับทราบจากวิทยุรอยละ 19.2  

สวนความคิดเห็นตอประกาศ พบวากลุมตัวอยาง รอยละ 92.0 เห็นดวยกับประกาศ ใหตลาดเปนเขต

ปลอดบุหร่ี มีเพียงรอยละ  5.6 ที่ไมเห็นดวย เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นตอมาตรการ การปรับไมเกิน 

2,00 บาทสําหรับผูฝาฝนประกาศฯ กลุมตัวอยางรอยละ 52.00 ไมมั่นใจวามาตรการดังกลาวจะ

นํามาใชได  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ใหตลาดสดและตลาดนัดเปนเขตปลอดบุหร่ี ในระยะที่

ทําการศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแกน ยังพบเห็นการสูบบุหร่ี ในทั้งกลุมผูคาและกลุมคนที่มา

ซื้อของ เน่ืองจากประชาชนและผูคาจํานวนหน่ึงยังไมทราบประกาศโดยเฉพาะในตลาดนัดขนาด

เล็ก ที่การประชาสัมพันธยังมีนอย ที่ผานมาแมจะยังไมมีการดําเนินการลงโทษปรับตามประกาศ  

แตทําใหกลุมตัวอยางที่ติดบุหร่ี งดสูบบุหร่ีในตลาดสด รอยละ 51.6 สวนกลุมที่ยังฝาฝนสูบบุหร่ีใน

ตลาดฯก็ถูกตักเตือน รอยละ 52.7 กลุมผูสูบบุหร่ีสวนหน่ึงแมจะทราบประการฯ แตไมสนใจใน

ประกาศ โดยเฉพาะกลุมพอคา กลุมสามลอรับจาง กลุมรับจางเข็นของในตลาด เพื่อลดการสูบบุหร่ี

ของคนกลุมน้ีในตลาดลง ควรจะหาสถานที่ใกลตลาดเปนสถานที่สําหรับสูบบุหร่ีของคนกลุมน้ี 

การจะใชมาตรการปรับตามประกาศฯ ทั้งเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานเทศกิจ ยังไมพรอมที่จะ

ดําเนินการ   



 ข 

  
ขอเสนอแนะเพื่อใหตลาดสดและตลาดนัดเปนเขตปลอดบุหร่ี การเพิ่มประชาสัมพันธและ 

ทําอยางตอเน่ืองใหประชาชนรับทราบมากขึ้นยังเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะในตลาดขนาดเล็กและ

ตลาดนัด  การดําเนินการมาตรการทางดานสังคมเพิ่มมากขึ้นการตักเตือนผูฝาฝนดวยวาจา และ

จัดหาที่สูบบุหร่ีในบริเวณที่เหมาะสมใหกับกลุมพอคา และกลุมคนที่มีอาชีพรับจางในตลาด ที่ยังไม

สามารถเลิกสูบบุหร่ี จะทําใหการฝาฝนประกาศฯนอยลง 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to measure the information received by five target groups: 

shoppers in markets, market venders, municipal police, police and market owners of the 

Notification of the Ministry  of Public Health (No.18) B.E 2550 (2007) Pursuant to the Protection 

of Non-Smokers Health Act B.E.2535 (1992), the Notification, and the effectiveness of media 

channels that the five target groups received. This study was a cross sectional survey with data 

collection done by interviews and observation in 19 markets, Khon Kaen municipal area, and the 

total of sample was 764 people.     

  The results showed that 51.1 % of market venders received the information that markets 

are  smoke free areas while 45.6 % of shoppers in the market received the information and all of 

the  municipal police, police and market owners knew the information. In the case of a person 

violating the nonsmoking law in a market being subject to a fine not exceeding 2,000 baht, this 

measure was known by only 35.50 % of the sample. 

 The major  media channels that the sample received the information form were posters 

(37.7%), television (33.90%) and radio (19.2%). The perception of  the Notification, in the case 

of markets being smoke free areas was that 92.0% of the sample agreed with the Notification and, 

5.6 % disagree. For the measure to fine person enforced the Notification, 52.0% of the sample had 

no confidence that the measure could be implemented. 

 During the study time, some market vendors and shoppers could still be seen smoking in 

markets especially in the small markets. This resulted from lack of access to information and the 

measure to fine not exceeding 2,000 baht, could not be implemented. Although the measure of the 

fine could not be implemented, 51.6% of smokers did not smoke in markets and 52.7% of those 

violating were warned by a market vender or a shopper. 

Although some smokers received the information, they ignored the Notification, 

especially market venders, tricycle service men and workers who work in the markets, the method 

to reduce smoking in markets this group should be to set a place near the market to be a “smoking 

area” The strict measure to fine violators could not be implemented now, was the suggestion of 

municipal police and police.    

The recommendation of this study is to make markets smoke free areas, increase and 

continue promotion especially in the small markets, increase social measures by warning those 

who violate the Notification, and to set aside special smoking areas for smokers who work in 

markets.  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2550  ซึ่งกําหนดใหตลาดสดและตลาดนัด 

เปนสถานที่ปลอดบุหร่ี ดังน้ันเพื่อใหไดทราบวาผูที่เกี่ยวของไดแก ผูคาขายในตลาด ผูมาซื้อสินคา 

เทศกิจ ตํารวจ และเจาของตลาด ไดรับทราบประกาศฯฉบับน้ีมากนอยเทาใด จากชองทางการ

สื่อสารใด และมีความเห็นอยางไรตอประกาศฯฉบับน้ี  ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงศึกษาในตลาดสดและ

ตลาดนัดในเขตเทศบาลนครขอนแกนจํานวน 19 ตลาด จํานวนตัวอยาง 764 คน  พบวา ประชาชน

ที่มาซื้อของและผูคาขายรับทราบถึงประกาศฯที่กําหนดใหตลาดสดและตลาดนัดเปนเขตปลอดบุหร่ี

คิดเปน รอยละ 51.1 และ รอยละ 45.6 ตามลําดับ สวนเจาของตลาด พนักงานเทศกิจ และตํารวจ

รับทราบประกาศฯฉบับน้ีทุกคน ในสวนมาตรการจับปรับไมเกิน 2,000 บาท เมื่อมีผูฝาฝน  กลุม

ตัวอยางรับทราบมาตรการน้ีเพียงรอยละ 35.5  ถึงแมวาจะมีมาตรการเชนน้ีแตยังไมมีการบังคับใช

อยางจริงจัง โดยที่กลุมคนที่สูบบุหร่ี รอยละ 51.6  งดสูบบุหร่ีในตลาดสดเขตเทศบาลนครขอนแกน 

สวนกลุมที่ยังฝาฝนสูบบุหร่ีในตลาดฯถูกตักเตือน รอยละ 52.7 

 ชองทางการสื่อที่ประชาชนรับทราบประกาศฯมากที่สุดคือ จากโปสเตอร รอยละ 37.7 

โทรทัศน รอยละ 33.9 และวิทยุ รอยละ19.2  สวนความคิดเห็นที่มีตอประกาศฯ พบวากลุมตัวอยาง 

รอยละ 92.0 เห็นดวยกับประกาศฯ ใหตลาดเปนเขตปลอดบุหร่ี มีเพียงรอยละ 5.6 ที่ไมเห็นดวย  ซึ่ง

ในชวงระยะเวลาที่ศึกษา ยังพบเห็นคนจํานวนหน่ึงสูบบุหร่ีในตลาด สาเหตุเน่ืองมาจากยังไมทราบ

ประกาศ  แตในบางกลุมแมจะทราบประกาศฯแตยังฝาฝนโดย1เฉพ1าะกลุมผูคาขาย สามลอรับจาง 

และกลุมคนงานเข็นรถรับจางในตลาด ทั้งน้ีเน่ืองจากยังไมมีการมาตรการจับปรับอยางจริงจัง โดยที่

พนักงานเทศกิจและเจาหนาที่ตํารวจการใหความเห็นวา หากจะใชมาตรการปรับใหเขมงวดขึ้นยัง

ไมสามารถดําเนินการไดในขณะน้ี เน่ืองจากยังมีภาระดานอ่ืนที่สําคัญมากกวา ความผิดเน่ืองจาก

การสูบบุหร่ีในตลาด 

 ขอเสนอแนะเพื่อใหตลาดสดและตลาดนัดเปนเขตปลอดบุหร่ี ควรจะมีการประชาสัมพันธ 

เพิ่มมากขึ้นและอยางตอเน่ือง โดย1เฉพ1าะในตลาดสดขนาดเล็ก หรือตลาดนัด เน่ืองจากยังมีการสูบ

บุหร่ีอยูมาก การเพิ่มมาตรการลงโทษทางสังคม เชนการตักเตือนสําหรับบุคคลที่ฝาฝน และควร

จัดหาสถานที่สูบบุหร่ีใหกับคนที่ทํางานในตลาดไมสามารถเลิกสูบบุหร่ี 
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Executive Summary 

 

The Notification of the Minister of Public Health (No.18) B.E 2550(A.D.2007) Pursuant 

to the Protection of Non-Smokers Health Act B.E.2535 (1992), declared markets to be smoke free 

areas. This study measured the information received by five groups: shoppers in the markets, 

market venders, municipal police, police and market owners of the Notification and the media 

channels that provided the information to the sample. Data collection was done in 19 markets in 

Khon Kaen municipal area. There were 764 people in the total sample. The results showed that 

market 51.1% of venders and 45.6% shoppers received the information that  markets were smoke 

free areas and all of municipal police, police and market owners knew the information. In case of 

people violating the Notification, smoking in market will be subject to a fine not exceeding 2,000 

baht, but the measure was only known by 35.50% of the sample. Although the enforcement of the 

fine could not be implemented, 51.6% of smokers did not smoke in markets and 52.7% of those 

violating the Notification were warned by a market vender or a shopper. 

 The media channels that the sample received the information were posters (37.6%), 

television (33.9%) and radio (19.2%). The perception of the Notification of the markets being 

smoke free areas was that 92.0% of the sample agreed with the Notification, and 5.6% disagreed. 

During the study period, some market vendors and shoppers could still be seen smoking in 

markets, especially in the small markets. This was the resulted of lack of access to information 

and that the enforcement of a fine not exceeding 2,000 baht could not be implemented. The 

municipal police and police stated that the strict measure to fine violators could not implemented 

at present  because there were more important things to be done more than to fine smoker in 

markets.  

The recommendation of this study is to make markets to smoke free areas, to increase 

and continue promotion especially in the small markets, increase social measures by warning 

those who violate the Notification, and to set aside special smoking areas for smokers who work 

in markets.  
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บทที ่ 1 

บทนํา 

  

ความเปนมาและความสําคัญของเร่ือง 

ปจจุบันในประเทศไทยมีกฎหมายในการดําเนินงานเกี่ยวของกับการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบ

บุหร่ีฉบับลาสุด คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550”    เร่ือง กําหนดชื่อหรือ

ประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีและกําหนดสวนหน่ึงสวนใดหรือ

ทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี รวมทั้งกําหนด สภาพ ลักษณะ 

และมาตรฐานของเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.

2535   ซึ่งเน้ือหาจะเปนการแกไขเน้ือความจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 17) พ.ศ.2549”  ที่

มีเน้ือความเดิมกําหนดใหสถานที่จําหนายอาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารและเคร่ืองด่ืม หรือสถานที่จัดเลี้ยง

ทั้งหมด ยกเวนเฉพาะสถานที่ที่เขาขายเปนสถานบริการ ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509  แตใน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550”    ซึ่งเปนฉบับใหมน้ี จะยกเลิกขอความน้ีโดย

กําหนดใหในสวนอ่ืนทั้งหมดนอกเหนือจากบริเวณที่อยูในระบบปรับอากาศ เปนสถานที่ปลอดบุหร่ีดวย  

อีกทั้งไดเพิ่มเติมให “ ตลาด ” ซึ่งหมายความถึง สถานที่ที่จัดไวใหผูคาเปนที่ชุมนุมเพื่อจัดแสดง จําหนาย

หรือแลกเปลี่ยนสินคา หรือบริการ ซึ่งจัดเปนประจําหรือเปนชั่วคราวหรือตามวันที่กําหนด รวมเปน

สถานที่ปลอดบุหร่ีดวยเชนกัน ทั้งน้ีผลใหบังคับใชเมื่อพนกําหนด  45 วัน นับแตวันประกาศในพระราช

กิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2550 ดังน้ัน ผลทางกฎหมายของประกาศฉบับน้ีต้ังแตวันที่ 10 

กุมภาพันธ 2551 เปนตนมา 

กระทรวงสาธารณสุขไดมีการดําเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับภายใต

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 เพื่อประชาชนไดรับทราบทางสื่อสิ่งพิมพ

ตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ สถานีโทรทัศนในหลายชอง แผนพับ โปสเตอร สต๊ิกเกอร รวมทั้งการเขาตรวจ

สถานที่และมีการดําเนินการทางกฎหมายแกผูฝาฝนแตยังพบวามีปญหาหลายประการ  ดังผลการ

ศึกษาวิจัยจํานวนหน่ึงที่ไดศึกษาถึงประสิทธิผลของการบังคับใชกฎหมาย ในประเด็นของการรับรูและ

การปฏิบัติตามของประชาชนทั่วไป  สถานประกอบการ หรือพื้นที่สาธารณะอ่ืนๆซึ่งไดถูกกําหนดไวใน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เชน การศึกษาเร่ืองการรับรูและการปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข “ (ฉบับที่  10) พ.ศ.2545”  ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535  

ของสถานประกอบการรานอาหาร/ภัตตาคารที่มีระบบปรับอากาศในพื้นที่เขต 10   สวนใหญมีการจัดเขต

ปลอดบุหร่ีไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตามความเขาใจในรายละเอียดของกฎระเบียบขอบังคับของกฎหมาย

ยังอยูในเกณฑตํ่า  หรือผลการศึกษาเร่ืองการรับรูและพฤติกรรมของคนไทยตอการสูบบุหร่ีในสถานที่

สาธารณะ พบวาพฤติกรรมของผูที่สูบบุหร่ีในสถานที่สาธารณะสวนใหญจะดับบุหร่ีกอนเขาไปในเขต
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หามสูบบุหร่ี รวมทั้งกอนสูบบุหร่ีจะมองดูวามีปายหามสูบบุหร่ีในบริเวณน้ันหรือไม และมีความ

ระมัดระวังไมสูบบุหร่ีในสถานที่มีประชาชนอยูเปนจํานวนมากเน่ืองจากไมตองการใหควันบุหร่ีรบกวนผู

ที่ไมสูบบุหร่ี โดยมีเพียงสวนนอยรอยละ14.3ที่ยังสูบบุหร่ีในเขตหามสูบเน่ืองจากเห็นวามีคนอ่ืนสูบจึงคิด

วาตนเองสามารถสูบได รวมทั้งคิดวากฎหมายหามสูบบุหร่ีไมมีผลบังคับใชอยางจริงจัง   ซึ่งจากผลการ

สํารวจของ นพ.ชูชัย ศุภวงศและคณะ(2542:76)  เร่ือง “การประเมินผลกฎหมายคุมครองสุขภาพของผูไม

สูบบุหร่ีในรานอาหารที่มีหองปรับอากาศ เมื่อ พ.ศ.2540  พบวาประชาชนไดมีการปฏิบัติตามกฎหมายไม

ไดผลเทาที่ควร และเกณฑการจัดเขตสูบบุหร่ียากตอผูปฏิบัติ และแมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายในการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบที่ดีแลวก็ตาม แตระบบการเฝาระวังการปฏิบัติตามกฎหมายและกลไกบังคับใช

กฎหมายยังไมมีประสิทธิผล ทําใหการควบคุมการบริโภคยาสูบไดผลนอยกวาที่ควรจะเปน  

ดวยเหตุน้ีจึงเปนประเด็นที่คณะผูศึกษาสนใจจะศึกษาวา ภายหลังจากการบังคับใชประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” โดยเฉพาะในการกําหนดให “ตลาด” ทั้งน้ีหมายถึง ตลาด

สดและตลาดนัด เปนสถานที่ปลอดบุหร่ีน้ัน ประชาชนผูมาใชบริการที่ตลาด ผูคาขาย เชนลูกจาง คนเข็น

สินคา ผูมาติดตอธุระหรือผูชายในบริเวณตลาดสดและตลาดนัดและเจาของตลาดในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกนที่เปนจังหวัดขนาดใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนตลาดสดและตลาดนัดจํานวนมาก  

ไดรับทราบประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” หรือไม หากทราบจากชองทาง

สื่อสารใด  แลวปฏิบัติตามหรือไม โดยมีสาเหตุในความสําเร็จหรือความลมเหลวที่เกิดจากชองทางสื่อ

และมาตรการลงโทษ อยางไร ที่สงผลใหประชาชนปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับ

ที่ 18) พ.ศ. 2550” และความคิดเห็นของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายที่รับผิดชอบ ที่มีตอประสิทธิผล

ของการใชชองทางสื่อและบทมาตรการลงโทษเพื่อใหประชาชนปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับน้ี ทั้งน้ีคาดวาผลการศึกษาคร้ังน้ีจะกอใหเกิดประโยชนอยางมากในการนําขอมูลไปใชในระดับ

นโยบายโดยเฉพาะอยางยิ่งการนํากฎหมายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาระบบการเฝา

ระวังการปฏิบัติตามกฎหมายและกลไกบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ ตอไป 

คําถามการวิจัย 

1.ประชาชน ผูคา ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในตลาด เชน คนเข็นของ คนขับรถรับจางและเจาของ

ตลาดในเขตเทศบาลนครขอนแกนรับรูหรือไมวา “ตลาดสดและตลาดนัด” เปนสถานที่ปลอดบุหร่ี  หาก

รับรูแลวจากชองทางสื่อใดบาง แลวปฏิบัติตามหรือไม  มีสาเหตุใดที่เกิดจากชองทางสื่อและบทมาตรการ

ลงโทษที่กําหนดไวทําใหปฏิบัติตามหรือไมยอมปฏิบัติตาม   

2.พนักงานเจาหนาที่   มีความคิดเห็นเชนใดตอการปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” ของประชาชนและผูที่เกี่ยวของ ที่เกิด7จ7ากชองทางสื่อและ

บทมาตรการลงโทษ  
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วัตถุประสงคการวิจัย  เพื่อศึกษา 

1. การรับรูประชาชนและเจาของตลาดในเขตเทศบาลนครขอนแกนตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข “ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” ให “ตลาดสดและตลาดนัด” เปนสถานที่ปลอดบุหร่ี 

2.ประสิทธิผลของชองทางสื่อและบทมาตรการลงโทษที่มีตอการปฏิบัติของประชาชนและ

เจาของตลาด  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” 

2.ความคิดเห็นของพนักงานเจาหนาที่ ในดานประสิทธิผลของชองทางสื่อและบทมาตรการ

ลงโทษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” ในการปฏิบัติตามของประชาชน  

ขอบเขตการวิจัย 

1. เปนการประเมินประสิทธิผลของการบังคับใชประกาศของกระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับที่ 

18) พ.ศ. 2550” ในกลุมผูจําหนายสินคา   กลุมผูมาซื้อของ กลุมเจาของตลาดและเจาพนักงานตาม

กฎหมายที่มีหนาที่เกี่ยวของในบทมาตรการลงโทษตามขอกําหนดตามกฎหมาย   

2. ศึกษาในเฉพาะตลาดสดที่ต้ังอยูในเขตเทศบาลนครขอนแกน ตามการแบงประเภทของตลาด

สดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  เปนประเภทตลาดขนาดใหญ(ขนาด 200 แผงขึ้นไป)  

ประเภทตลาดขนาดกลาง (ขนาด 50-199 แผง) และประเภทตลาดขนาดเล็ก (ขนาด 10-49 แผง) เทาน้ัน  

สวนตลาดนัดศึกษาเฉพาะตลาดนัดที่เปดดําเนินการในชวงเวลาและต้ังอยู เฉพาะเขตเทศบาลนคร

ขอนแกนเทาน้ัน 

3.ศึกษา เฉพาะจังหวัดขอนแกน ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากเปนจังหวัดที่ อยู ในลํ า ดับตนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีอัตราการสูบบุหร่ีของประชากรไทยในอัตราการสูบบุหร่ีของประชากรรวมทั้ง

ประเทศ ตามขอมูลผลสํารวจของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (www.trc.or.th) 

ระหวาง พ.ศ. 2544-2549     

4. ประเมินประสิทธิผลของชองทางสื่อและบทมาตรการลงโทษของการบังคับใชประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  “ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” เฉพาะประเด็นการกําหนดใหตลาดสดและตลาดนัดเปน

สถานที่ปลอดบุหร่ีเทาน้ัน 

5. ศึกษาเฉพาะความคิดเห็นเฉพาะกลุมของพนักงานเทศบาลนครขอนแกน ในตําแหนงเทศกิจ 

ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในงานตรวจและบังคับการ การจัดระเบียบและหาบเรแผงลอย  สุขาภิบาลอาหารริม

บาทวิถี และเจาหนาที่ตํารวจที่สังกัดสถานีตํารวจอําเภอเมืองขอนแกนซึ่งมียศระดับสัญญาบัตรและ

ปฏิบัติงานจราจรในเขตเทศบาลนครขอนแกนเทาน้ัน  เน่ืองจากเปนเจาหนาที่ในกลุมของพนักงาน

เจาหนาที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 ที่เกี่ยวของในการดูแล ตรวจตราในตลาดสด

และตลาดนัดมากที่สุด    

http://www.trc.or.th/
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กรอบแนวคิด  (Conceptual   framework) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” 

ชองทางส่ือ 

1.ประเภทและรูปแบบของสื่อที่กลุมตัวอยางรับรู 

- จดหมายแจงเจาของตลาด 

- ติดประกาศแจงในสถานที่ตางๆ 

- รายการวิทยุทองถิ่น 

- การประชุมชีแ้จงผูที่เกี่ยวของ 

- โทรทัศน  

- อ่ืนๆ เชน เพ่ือน คนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน 

ฯลฯ 

2.ลักษณะและคุณภาพของสื่อ 

-ความเขมและขนาดของสื่อ 
-ความผิดแผกจากสื่ออ่ืน 
-การเคลื่อนไหวของสื่อ 

ื้ ื่ ่ ื ็     

ประสิทธิผลการบังคับใชกฎหมายในตลาดนัดและตลาดสดในชวงเวลา  3  เดือน ที่ผานมา 

1. การรับรูในบทบาทหนาที่เปน “พนักงานเจาหนาที่” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติตาม

พ.ร.บ.คุมครองฯ พ.ศ.2535  ของกลุมพนักงานเทศกจิและเจาหนาที่ตํารวจจราจร 

-รู แลวปฏิบัติอยางไร 

-ไมรู แลวปฏิบัติอยางไร 

2.การรับรูและการปฏิบัติของผูที่สูบบหุร่ี 

- มีพฤติกรรมหลกีเลี่ยงไมสูบในตลาดนัดและตลาดสด 

- ลดปริมาณการสูบ หรืองดสูบ 

3.ไมพบเห็นผูที่สูบในตลาดนัดและตลาดสด 

4.ไมไดกลิ่นบุหร่ี หรือพบเห็นกนบหุร่ี ทิ้งในบริเวณตลาดสดและตลาดนัด 

5.ไมมีการจับ/ปรับ/ตักเตือน ผูที่ละเมิดตามประกาศฯในระยะเวลาที่เจาหนาที่เขาตรวจตลาด หรือชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา 

6. พบเห็นมาตรการในเชิงบวกที่นํามาใชโดยประชาชนดวยกันเอง หรือเจาของตลาด หรือ เจาพนักงานตามกฎหมายที่สงเสริมใหคนไม  

    สูบบุหร่ีในสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 

การรับรูของประชาชน  เจาของตลาด  และพนักงานเจาหนาที่ จากประกาศฯในเรื่องหามสูบบุหรี่ในตลาดสด/ตลาดนัด 

บทมาตรการลงโทษ 
1.ความรุนแรงของบทลงโทษตาม พ.ร.บ.คุมครองฯ พ.ศ.2535 

ในสวนบทลงโทษ “ผูสูบบุหร่ีตองไมสูบบุหร่ีในที่หามสูบตาม

มาตรา 6 และมีโทษตามมาตรา 12(ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2 

พันบาท) 

- ขนาดเบา 

- ขนาดหนัก 

2.การปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 

- ละเลยหนาที่ไมปฏิบัติตามทั้งที่รูและเห็นการกระทําผิด 

-ปฏิบัติตามหนาที่ทุกคร้ังที่เห็นการกระทําผิด เชน จับ ปรับ เตือน 

-ปฏิบัติตามหนาที่บางบางคร้ัง 

3.การมีมาตรการในเชิงบวกที่สงเสริมใหประชาชนปฏิบัติตาม 
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คําสําคัญในการวิจัย 

1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550”  หมายถึง  กฎหมายที่กําหนดเปน

ประกาศ  เร่ืองกําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพ ของผูไมสูบบุหร่ี

และกําหนดสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาวเปน เขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอด

บุหร่ี  รวมทั้งกําหนด  สภาพ ลักษณะ และมาตรฐานของเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีภายใต

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535  “ประกาศ ณ วันที ่29 พฤศจิกายน พ.ศ.2550”   

กําหนดให  “ สถานที่สาธารณะ” ซึ่งเปนสถานที่ทั้งหมดนอกเหนือจากบริเวณที่อยูในระบบปรับอากาศ  

ใหเปนที่ปลอดบุหร่ีรวมทั้งเพิ่มเติมให “ตลาด” เปนสถานที่ปลอดบุหร่ีดวย   

2. ตลาดสด   หมายถึง  ประเภทตลาดมี 3 กลุมตามจํานวนแผงประเภทของตลาดสดตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดแกกลุมที่ 1  ตลาดขนาดใหญมีจํานวน   200 แผงขึ้นไป  

กลุมที่ 2  ตลาดขนาดกลางมีจํานวน 50-199 แผง และกลุมที่ 3 ตลาดขนาดเล็กมีจํานวน 10-49 แผง  โดย

ที่ต้ังอยูในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

3. ตลาดนัด หมายถึง  ตลาดขายเสื้อผา  ตลาดนัดเปดทายขายของตางๆ และตลาดนัดที่ขายสินคา7

เฉพาะในชวงเวลา หรือตามเวลา โดยที่7ต้ังอยูในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

4. ชองทางสื่อ หมายถึง ประเภทของสื่อ  ลักษณะและคุณภาพของสื่อ และรูปแบบการ

ประชาสัมพันธตางๆ  ที่สงขอความ เน้ือหาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 ใหประชาชน

และเจาของตลาดไดรูในการกําหนดใหตลาดสดและตลาดนัดเปนเขตปลอดบุหร่ี     

5.ประเภทของสื่อ  หมายถึง  ชนิดของสื่อตางๆไดแก โทรทัศน  สิ่งพิมพ  จดหมายแจง วิทยุ  

โปสเตอรประชาสัมพันธ และบุคคล (คนในครอบครัว  เพื่อน เพื่อนบานและ คนรูจัก) ที่เปนตัวสงสารให

กลุมตัวอยางไดรับรูในเน้ือหาของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18/2550 ในประเด็นใหตลาดสด

และตลาดนัดเปนเขตปลอดบุหร่ี    

6.ลักษณะและคุณภาพของสื่อ หมายถึง ลักษณะของประเภทของสื่อตางๆที่สงเน้ือความของ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 /2550 ในประเด็นใหตลาดสดและตลาดนัดเปนเขตปลอดบุหร่ี   

ใหกลุมตัวอยางไดรับรูซึ่งมีลักษณะดังน้ี คือ  

- ชนิดของสื่อเปนโทรทัศน  สิ่งพิมพ  และวิทยุ  จะมีเน้ือความประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

“(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” ในประเด็นใหตลาดสดและตลาดนัดเปนเขตปลอดบุหร่ี   ที่มีความเขมและขนาด 

(Intensity and Size) เสียงดัง ชัดเจน และขนาดใหญ    มีวิธีการและรูปแบบการนําเสนอแปลกใหมที่ทําให

เกิดความสนใจ   มีการนําเสนอบอยๆซ้ําๆ (Repetition) จนกลุมตัวอยางไดอาน ยิน-ฟงคุนหู ติดตาและจํา

ไดหรือเปนสิ่งที่เรียกรองความสนใจ   และเปนสื่อที่มีการเคลื่อนไหว (Movement) จนกลุมตัวอยางมี

ความสนใจที่จะรับรู 
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- ชนิดของสื่อเปนบุคคล  ไดแกคนในครอบครัว  เพื่อน เพื่อนบานและ คนรูจัก  จะเปนผูที่ให

ขอมูลเร่ืองประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” ประเด็นใหตลาดสดและตลาดนัดเปน

เขตปลอดบุหร่ี    

7. ประสิทธิผลการบังคับใชกฎหมาย  หมายถึง  ภายในชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา (ในวันที่ไปเก็บ

รวบรวมขอมูล) การรับรูของกลุมตัวอยางจากชองทางสื่อตางๆ เชน การประชาสัมพันธในสถานีวิทยุ

ทองถิ่น การไดรับจดหมายแจงใหทราบ  การสังเกตเห็นปายประชาสัมพันธแสดงเขตปลอดบุหร่ี การอาน 

การไดยิน-ฟง จากเน้ือความประกาศกระทรวงสาธารณสุข“(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” ประเด็นใหตลาดสด

และตลาดนัดเปนเขตปลอดบุหร่ี   และบทมาตรการลงโทษผูที่กระทําผิด จนทําใหประชาชนรับรูและ

ปฏิบัติตามหรือรับรูแลวไมปฏิบัติตาม  ดังน้ี  

7.1 ผูที่สูบบุหร่ี มีพฤติกรรมที่จะหลีกเลี่ยงไมสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัด หรือมีการปรับ

ลดปริมาณการสูบลง หรือแมแตการเลิกสูบไปในที่สุด 

7.2 ผูที่ไมสูบบุหร่ี จะไมรับสัมผัสควันบุหร่ีมือสองในตลาดสดและตลาดนัด  

7.3 ไมพบเห็นผูที่สูบบุหร่ี ในตลาดสดและตลาดนัด 

7.4 ไมไดกลิ่นบุหร่ีหรือพบเห็นกนบุหร่ีทั้งในบริเวณตลาดสดและตลาดนัด 

7.5 ไมมีการจับ/ปรับ/ตักเตือน ผูที่ละเมิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข“(ฉบับที่ 18) 

พ.ศ.2550” ในชวงเวลาที่เจาหนาที่เขาตรวจตลาดหรือชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา 

8. พบเห็นการใชมาตรการใดๆที่เปนเชิงบวกซึ่งเปนการนํามาใชของประชาชนเอง  เจาของตลาด 

และเจาพนักงานตามกฎหมายที่สงเสริมใหไมพบเห็นการสูบบุหร่ีในตลาดนัดและตลาดสด 

9.พนักงานเจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของในการดูแล  ใชขอบังคับกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 ในตลาดสดและตลาดนัดภายในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกน ซึ่งไดแก พนักงานเทศกิจ  สังกัดเทศบาลนครขอนแกนและเจาหนาที่ตํารวจที่มียศนายตํารวจ

ระดับสัญญาบัตรขึ้นไป 

 



บทที ่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาคร้ังน้ีไดมีการทบทวนวรรณกรรม (literature review) ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับท่ี 17) พ.ศ.2549” เร่ืองกําหนดชื่อหรือประเภทของ

สถานท่ีสาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีและกําหนดสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมด

ของสถานท่ีสาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี รวมท้ังกําหนด  สภาพ ลักษณะ และ

มาตรฐานของเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.

2535  (รายละเอียดในภาคผนวก) 

ประกาศใชตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2545”, “(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2546”, “(ฉบับ

ที่ 16) พ.ศ.2548” เร่ืองกําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะ ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไม

สูบบุหร่ีและกําหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีโดย

กําหนดใหมีสถานที่ปลอดบุหร่ี  ทั้งน้ีประกาศใชเมื่อพน 90 วัน หลังประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่ง

สถานที่สาธารณะตามประกาศฉบับน้ีเปนเขตปลอดบุหร่ีทั้งหมด  รวมทั้งใหสถานที่สาธารณะเปนเขต

ปลอดบุหร่ีเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ  เชน  สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒธรรม พิพิธภัณฑสถาน หรือ

หอศิลป  หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานที่แสดงสินคาหรือนิทรรศการ  รานตัดผม รานตัดเสื้อ สถาน

เสริมความงาม  สถานที่บริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ตูเกมส หรือตูคาราโอเกะ  บริเวณโถงพักคอย

ของโรงแรม รีสอรท หอพัก หองเชา อาคารชุด คอนโดมิเนียม คอรท หรืออพารทเมนต   สถานที่จําหนาย

อาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารและเคร่ืองด่ืม หรือสถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมด  และสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ  สําหรับสถานที่ทํางานของเอกชน เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ  สําหรับสถานที่ไม

เปนเขตปลอดบุหร่ี เชน บริเวณหองพักสวนตัวหรือหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่

สาธารณะ เฉพาะที่ผูน้ันใชทํางานหรือพักเพียงผูเดียวเทาน้ัน  บริเวณที่จัดไวเปน “เขตสูบบุหร่ี” เปนการ

เฉพาะ สถานที่สาธารณะใดที่ไมไดระบุวาคําวา “อาคาร” สวนสถานที่สาธารณะใดที่ไมมีหรือไมได

กําหนดขอบเขตไวเปนชัดเจน ใหถือเอาพฤติการณการสูบบุหร่ีวาจะเปนการรบกวนผูอ่ืนหรือไมเปนหลัก   

 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2550” เร่ืองกําหนดชื่อหรือประเภทของ

สถานท่ีสาธารณะท่ีใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีและกําหนดสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมด

ของสถานท่ีสาธารณะดังกลาวเปนเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี  รวมท้ังกําหนด  สภาพ ลักษณะ และ

มาตรฐานของเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ีตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.

2535  (รายละเอียดในภาคผนวก) 

ประกาศ  ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
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กําหนดใหสถานที่จําหนายอาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารและเคร่ืองด่ืมหรือสถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมด 

โดยไมมีการกําหนดใหเปนเขตเฉพาะที่เปนหรืออยูในสถานบริการในสถานที่ทํางานของเอกชน เฉพาะที่

มีระบบปรับอากาศ ยกเวนสถานที่ทํางานเปนสถานบริการ  แตทั้งน้ีจะตองไมเปนสถานบริการที่ต้ังอยูใน

สถานที่สาธารณะ เปนสถานที่ปลอดบุหร่ี  ใหสถานที่สาธารณะทั้งหมดไมวาจะอยูในเขตบริเวณปรับ

อากาศและไมมีระบบปรับอากาศ รวมทั้งแกไขใหสถานที่จําหนายอาหาร  เคร่ืองด่ืม  อาหารและเคร่ืองด่ืม

หรือสถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมดและสถานที่ทํางานของเอกชน เฉพาะที่มีระบบปรับอากาศ เปนเขตปลอด

บุหร่ี ประการสําคัญคือ ไดเพิ่มให“ตลาด” ซึ่งหมายความถึง สถานที่ที่จัดไวใหผูคาเปนที่ชุมนุมเพื่อจัด

แสดงจําหนายหรือแลกเปลี่ยนสินคา หรือบริการ ซึ่งจัดเปนประจําหรือชั่วคราวหรือตามวันที่กําหนด เปน

เขตปลอดบุหร่ีและเปนเขตคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ีดวย 

3. แนวคิดทฤษฎีของการรับรู   (Perception Theory) 

Schiffman  and  Kanuk (1991:146 ใน www.thapra.lib.su.ac.th) กลาววา   การรับรู (perception) 

สามารถอธิบายไดอยางสั้นๆ คือ วิธีการที่บุคคลมองโลกที่อยูรอบๆ ตัวของบุคคล ซึ่งบุคคล 2 คนอาจมี

ความคิดตอตัวกระตุนอยางเดียวกันภายใตเงื่อนไขเดียวกัน แตบุคคลทั้ง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึง

ตัวกระตุน ( recognize) การเลือกสรร (select) การประมวล (organize) และการตีความ ( interpret) 

เกี่ยวกับตัวกระตุนดังกลาวไมเหมือนกัน ขึ้นกับพื้นฐานของกระบวนการของบุคคลแตละคนเกี่ยวกับ

ความตองการ คานิยม การคาดหวัง และปจจัยอ่ืนๆ ดังน้ัน การรับรูสามารถใหคําจํากัดความไดดังน้ี  

การรับรู (perception) หมายถงึ “กระบวนการที่บุคคลแตละคนมีการเลือก การประมวลและการ

ตีความเกี่ยวกับตัวกระตุนออกมาใหความหมายและไดภาพของโลกที่มีเน้ือหา” หรือหมายถึง 

“กระบวนการการตีความที่ผานประสาทสัมผัสใดๆโดยตรง” จากความหมายน้ีสื่อความหมายเดียวกับการ

รับรู การสัมผัสรู อันเปนการรูที่เกิดจากการรับความรูสึกเขามาทางประสาทสัมผัสเกิดเปนความเขาใจ

หรือความรูสึกภายในของบุคคล  หรือการรับรู หมายถึง “การตีความหมายจิตใจของบุคคลที่จะทําใหเกิด

การไดรูไดเขาใจ”  ดังน้ันการรับรูทุกคร้ังที่เกิดขึ้นจะตองมีบุคคลเขามาเกี่ยวของเสมอ เพื่อทําการตีความ

บางสิง่บางอยาง หรือเหตุการณ หรือความสัมพันธในฐานะเปนสิ่งที่สัมผัสรู     ดังน้ัน ทัศนคติ ความ

ตองการและแรงจูงใจตางเปนเงื่อนไขที่จะเกิดการรับรูของบุคคล การรับรูถึงความตองการและแรงจูงใจ

ทําใหมีการเปลี่ยนทัศนคติได และทัศนคติก็เปนเงื่อนไขที่มีผลตอวิธีการรับรู  เมื่อมองในประเด็นของการ

รับรูของผูบริโภค   ความหมายของการรับรูจึงหมายถึง (1) การรับรูและความรูสึกจากการสัมผัสเปนสิ่งที่

ไมเหมือนกัน (2) การตอบสนองของผูบริโภคมีรากฐานมาจากการรับรู (3) การรับรูจะเกี่ยวของกับความ
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ตองการและแรงจูงใจของผูบริโภค และ(4)การรับรูของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงทั้งน้ีไดเสนอกรอบการรับรู 

ดังน้ี   

คนเราไมสามารถใหความสนใจกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดหมดแตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทาน้ัน  แต

ละคนมีความสนใจและรับรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวตางกัน  ฉะน้ันเมื่อไดรับสารเดียวกันผูรับสารสองคน  อาจ

ใหความสนใจและรับรูสารเดียวกันตางกัน  โดยทั่วไปการรับรูที่แตกตางกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรอง  

(Filter)  บางอยาง   คือ 

1.แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motives)  เรามักเห็นในสิ่งที่ เราตองการเห็นและไดยินในสิ่งที่ เรา

ตองการไดยินเพื่อสนองความตองการของตนเอง 

2.ประสบการณเดิม (Past  Experience)  คนเราตางเติบโตขึ้นในสภาพแวดลอมตางกันถูกเลี้ยงดูดวย

วิธีตางกันและคบสมาคมกับคนตางกัน 

3.กรอบอางอิง  ( Frame  of  Reference )  ซึ่งเกิดจากการสั่งสม อบรมทางครอบครัวและสังคม  

ฉะน้ันคนที่มาจากครอบครัว  สถานภาพทางสังคม  นับถือศาสนาที่ตางกัน  จึงมีการรับรูตางกัน 

4.สิ่งแวดลอม  คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน  เชน  อุณหภูมิ  บรรยากาศ  สถานที่  ฯลฯ  จะเปดรับ

ขาวสารและตีความขาวสารที่ไดรับตางกัน 

5.สภาวะจิตใจและอารมณ  ไดแก  ความโกรธ  ความกลัว  ฯลฯ  ตัวอยางเชน  เรามักมองปญหาของ

ตนเองเปนปญหาใหญ  เปนตน 

กลาวโดยสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับขอมูลของประชาชนซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชใน

การประเมินประสิทธิผลการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” ไดแก  

1) แรงจูงใจ (Motives)  คือ  ความตองการของประชาชนที่จะรับรูในเน้ือหาของประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” 

2) ประสบการณเดิม (Past Experience) คือประสบการณในการสูบบุหร่ีหรืออยูรวมหรือใกลชิด

กับผูที่สูบบุหร่ี 

3) กรอบอางอิง (Frame of Reference) หมายถึงการเคยไดรับการอบรมจากครอบครัวในการรับรู

ในเร่ืองการสูบบุหร่ี  
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วัชรี  ทรัพยมี (2533:42) กลาวไววา การรับรู คือการตีความการรับสัมผัส เปนสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่มี

ความหมาย  ซึ่งการตีความน้ันจะตองอาศัยประสบการณหรือการเรียนรู  ทั้งน้ีธรรมชาติของการรับรู ถา

ปราศจากการเรียนรูหรือประสบการณจะไมมีการรับรู มีแตเพียงการรับสัมผัสเทาน้ัน การรับรูเปนสิ่ง

เลือกสรรเราไมไดรับรูไปหมดทุกอยางแตเราเลือกรับรูสิ่งเราเปนบางอยาง องคประกอบที่มีอิทธิพลตอ

การเลือกรับรู มีองคประกอบอันเน่ืองมาจากสิ่งเราและองคประกอบของผูรับรูเอง 

องคประกอบอันเน่ืองมาจากสิ่งเรา 

1. ความเขมและขนาด (Intensity and Size) เสียงดัง แสงสวาง ขนาดใหญ ทําใหเราเลือกรับรู

มากกวาสิ่งเราที่มีความเขมนอยกวา และขนาดเล็กกวา  

2. ความผิดแผกกัน (contrast) ขณะที่เรากําลังอานหนังสืออยูในหองเงียบๆ ตอมามีคนเปดวิทยุ 

เราจะหันสนใจกับเสียงวิทยุน้ัน แตเมื่อเราอยูไปสักพักเราจะเคยชินกับเสียงวิทยุ และเมื่อมีคนปดวิทยุเรา

จะไปสนใจกับเสียงวิทยุอีก หรือในหนาหนังสือพิมพที่เราอาน ถาตัวอักษรเปนตัวพิมพทั้งหมดยกเวน

หน่ึงประโยคที่เปนตัวเขียน เราจะหันไปสนใจกับประโยคน้ัน ซึ่งเปนลักษณะการเขียนที่ผิดแผกไปจาก

อักษรอ่ืนในหนาน้ัน 

3. การกระทําซ้ํา( Repetition) ความถี่ในการกระทําซ้ําๆในประกาศหรือในการประชาสัมพันธจะ

เปนสิ่งที่เรียกรองความสนใจ เราเห็นคําที่สะกดผิดในหนาหนังสือ ถาคําสะกดผิดปรากฏซ้ํา 

4. การเคลื่อนไหว (Movement) สิ่งที่เคลื่อนไหวจะเรียกรองความสนใจไดดีกวาสิ่งเราที่อยูน่ิง  

ปายโฆษณาที่มีไฟกระพริบเปนลักษณะเคลื่อนไหว จะทําใหเราสนใจไดดี 

กระบวนการรับรู 

เปนกระบวนการที่คาบเกี่ยวระหวางความเขาใจ การคิด การรูสึก ความจํา การเรียนรู การ

ตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรม ซึ่งมีลําดับขั้นดังน้ี 

มีสิ่งเรามาเรา ----เกิดการรับสัมผัส ---- เกิดมีการแปลสัมผัสและมีเจตนาที่จะแปลสัมผัสน้ัน  

จากหลายๆแนวคิดสามารถสรุปการรับรูในความหมาย คือ 

1.แรงผลักดันของบุคคลซึ่งจะพัฒนาไปเปนเจตคติและพฤติกรรมในระบบ 

2.การแสดงออกถึงความรู ความเขาใจตามความรูสึกของบุคคล 

3.การแปลหรือตีความจากการสัมผัส 

4.กระบวนการที่สมองตีความหรือแปลความหมายการรับสัมผัสสิ่งเราจากประสาทสัมผัส 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู 

1. ลักษณะของผูรับรู แบงเปน 2 ดาน คือ ดานกายภาพ และดานจิตวิทยา 

ดานกายภาพ เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา  ซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรูทําใหการรับรู

ตางกันออกไปและยังพิจารณาอวัยวะรับสัมผัสตางๆปกติหรือไม  ถาผิดปกติหรือหยอนสมรรถภาพก็ยอม

ทําใหการรับรูผิดไป  เชน หูตึง  เปนหวัด  สายตาสั้น  ยาว  เอียง  การรับรูจะสามารถทําใหคุณภาพดีขึ้นถา
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เราใชอวัยวะรับสัมผัสหลายชนิดชวยกัน  เชน  ใชลิ้นกับจมูกชวยในการรับรู  หรือใชตาและหูสัมผัสตางๆ 

ในเวลาเดียวกัน ทําใหเราแปลความหมายไดถูกตอง 

ดานจิตวิทยา  ปจจัยทางดานจิตวิทยาของคนที่มีอิทธิพลตอการรับรูมีหลายประการ เชน  ความจํา  

ความพรอม  สติปญญา  การสังเกตพิจารณา  ความสนใจ  ต้ังใจ ทักษะ  คานิยม  วัฒนธรรม  ประเพณี  

ความคาดหวัง  ความตองการ  อารมณ  เจตคติ ฯลฯ โดยมีอิทธิพลจากความรูหรือประสบการณเดิม 

2. ลักษณะของสิ่งเรา  

2.1 คุณสมบัติของสิ่งเราเปนปจจัยภายนอกที่ทําใหคนเราเกิดความสนใจที่จะรับรู  หรือทําใหการ

รับรูของคนคลาดเคลื่อนไปจากความจริง  ไดแก ความใกลชิดกันของสิ่งเรา  ความคลายคลึงกันของสิ่งเรา  

ความตอเน่ืองของสิ่งเรา  สภาพและพื้นฐานการรับรู  สิ่งเราที่จะกอใหเกิดการรับรูไดน้ันตองเปนสิ่งเราที่

มีขนาดใหญ  มีการเคลื่อนไหว  มีการเราซ้ําบอยๆและสิ่งเราน้ันแตกตางจากสิ่งอ่ืน จะเกิดการเรียนรูไดดี

อยางรวดเร็ว 

ดังน้ันสรุปแลว  การรับรูในเน้ือหาของประชาชนที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข“(ฉบับที่ 18) 

พ.ศ.2550”  จึงเปน  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรูสึกที่รับรูของประชาชนที่มีตอสิ่งเราที่มากระตุน โดย

สิ่งเราที่น้ีคือชองทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ  สื่อโทรทัศน  สื่อวิทยุตางๆ และ

สื่อบุคคล  ใหไดรับทราบวา กําหนดใหตลาดสดและตลาดนัดเปนสถานที่ปลอดบุหร่ีหรือการหามสูบ

บุหร่ี    ทั้งน้ีคุณภาพของชองทางการรับรูมีลักษณะที่เปนชองทางสื่อที่มีความเขมและขนาด (Intensity 

and Size) เสียงดัง ชัดเจน และขนาดใหญ  มีการความผิดแผก(contrast) ไปจากการนําเสนอของสื่อชนิด

อ่ืนจนทําใหเกิดความสนใจที่จะรับฟง เชน วิธีการ และรูปแบบของการเสนอ  มีการนําเสนอบอยๆซ้ําๆ

(Repetition) จนประชาชนไดยิน-ฟงคุนหู ติดตาและจําไดหรือเปนสิ่งที่เรียกรองความสนใจ และมีการ

เคลื่อนไหว (Movement) จนประชาชนมีความสนใจที่จะรับรู 

4. แนวคิดการสื่อสาร ชองทางการสื่อสาร  และประสิทธิภาพของสื่อ 

การสื่อสาร  คือ  กระบวนการสําหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอยางงายของสาร คือ จะตองสงจาก

ผูสงสาร หรืออุปกรณเขารหัสหรืออุปกรณถอดรหัส  

 สาร อาจอยูในรูปแบบของทาทางสัญลักษณ    บางอยางอยูในรูปแบบของภาษา  การสื่อสารเกิด

จากความตองการที่จะมีปฏิสัมพันธกันของมนุษย 

 4.1 รูปแบบของการสื่อสาร 

1.การสื่อสารของสัตว 

2.การสื่อสารระหวางบุคคล 

- การตลาด 

- การโฆษณา 

- การโฆษณาชวนเชื่อ 

- กิจการสาธารณะ 
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- การประชาสัมพันธ 

  3. การสื่อสารดวยคําพูด 

                           4. การสื่อสารขามวัฒนธรรม 

                           5. โทรคมนาคม  

4.2. องคประกอบการสื่อสาร ประกอบดวย   

แหลงขาวสาร           ขอมูลขาวสาร             ชองทางสื่อสารผานทักษะทั้ง 5             ผูรับสาร 

  1. แหลงขาวสาร  หมายถึง  นักประชาสัมพันธ  องคการ สถาบัน และหนวยงานตางๆ 

 2.ชองทางการสื่อสาร  หมายถึง เคร่ืองมือที่องคกร หนวยงาน สถาบัน นักประชาสัมพันธ  

             ใชถายทอดขาวสาร 

 3. ผูรับสาร หมายถึง กลุมประชาชน  กลุมลูกคา  และชุมชนที่ตองการ  

           4.3 ชองทางการติดตอสื่อสาร (Communication  Channels)  (http://piru.ac.th) ระบุวา 

 การติดตอสื่อสารในองคการ สามารถจําแนกชองทางออกเปน 2 ชองทางคือ 

1. ชองทางการติดตอสื่อสารแบบเปนทางการ (Formal Communication Channels) 

เปนการติดตอสื่อสารที่มีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอน โดยผานระเบียบขอบังคับโครงสรางการ

บริหารขององคการ โดยอาจจะเปนการสื่อสารจากบนลงลาง หรือลางขึ้นบน หรือในระดับเดียวกันก็ได 

การติดตอสื่อสารแบบเปนทางการน้ีจะมีเงื่อนไขที่สอดคลองกับอํานาจหนาที่ของผูสง และผูรับขาวสาร 

ดังน้ี  

- การติดตอสื่อสารน้ันตองสรางความเขาใจที่ดี และถูกตองแกผูรับขาวสาร  

- ขาวสารที่สงออกไปตองสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ 

- การติดตอสื่อสารน้ันควรสอดคลองกับความสนใจของผูรับขาวสาร 

- ผูรับขาวสารตองสามารถที่จะปฏิบัติ หรือยอมรับขาวสารน้ันไดทั้งทางจิตใจ และรางกาย  

2. ชองทางการติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการ (Informal Communication Channels) 

เปนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลในองคการตามกลุมสังคม หรือความชอบพอโดยตรง อาศัย

ความสนิทสนม คุนเคย การแนะนําจากเพื่อนฝูง การรูจักเปนการสวนตัว โดยไมเกี่ยวของกับโครงสราง

ของการบริหารองคการ เปนลักษณะของการพบปะพูดคุยสนทนากัน การระบายความทุกข หรือการขอ

คําปรึกษากันในงานเลี้ยง  ซึ่งจะเปนลักษณะแบบปากตอปาก ประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสารจะมีมาก 

หรือนอยขึ้นกับการยอมรับความเขาใจ และความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมที่ไมเปนทางการดวยกัน 

  

http://piru.ac.th/
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ประสิทธิภาพของการใชสื่อประชาสัมพันธ 

 โครงการ e-learning ของโรงเรียนพระราบ (http://www.prlabschool.com/PR/PR5.html) ได

กลาวถึงสื่อประชาสัมพันธ ไววาเปนหนทางหรือวิธีการนําขาวสารประชาสัมพันธจากผูสงไปสูผูรับ  ใน

ปจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธมีมากมายและหลากหลาย อันเปนผลเน่ืองจากการพัฒนาดานเทคโนโลยี

ของโลก อยางไรก็ตามสามารถแบงสื่อประชาสัมพันธโดยพิจารณาตามลักษณะตามสื่อ ไดเปน 5 ประเภท 

คือ 

 สื่อบุคคล   เปนตัวบุคคลที่ทําหนาที่ถายทอดเร่ืองราวตางๆสูบุคคลอ่ืน สื่อบุคคลจัดไดวาเปนสื่อ

ที่มีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งการโนมนาวจิตใจ เน่ืองจากผูรับสาร

โดยตรง  สวนใหญอาศัยการพูดในลักษณะตางๆ เชน การสนทนาพบปะพูดคุย การประชุม การสอน การ

ใหสัมภาษณ การโตวาที การอภิปราย การปาฐกถาและการพูดในโอกาสพิเศษตางๆ แตสื่อน้ีมีขอจํากัดคือ

หากพูดในเน้ือหาที่ซับซอน การใชคําพูดอยางเดียวอาจไมสามารถสรางความเขาใจไดทันท ี

 สื่อมวลชน เปนสื่อที่มีความสามารถในการกระจายถายทอดขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธสูคน

จํานวนมากพรอมกันในเวลารวดเร็ว มีสื่อสําคัญใน 5 ประเภท คือ หนังสือพิมพ นิตยสาร 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และภาพยนตร  ซึ่งในบรรดาสื่อเหลาน้ีสื่อโทรทัศนนับวามีประสิทธิภาพ

มากที่สุดเน่ืองจากสามารถมองเห็นภาพเคลื่อนไหวและไดยินเสียง ทําใหการรับรูเปนไปอยางชัดเจนและ

มีประสิทธิภาพยิ่ง แตมีขอจํากัดคือใชไฟฟาทําใหพื้นที่หางไกลที่ไมมีไฟฟาไปถึงไมสามารถรับชมได  

 สื่อสิ่งพิมพ  เปนสื่อที่ที่มีผูผลิตและเผยแพรไปสูกลุมเปาหมายดวยวัตถุประสงคในการผลิตและ

รูปแบบของสิ่งพิมพที่แตกตางกันออกไป  เชน แผนปลิว แผนพับ โปสเตอร จดหมายขาว วารสาร 

เอกสารเผยแพร หนังสือในโอกาสพิเศษ รายงานประจําป ฯลฯ ซึ่งลวนจะทําใหมีการเขาถึงประชาชน

อยางทั่วถึง  แตมีขอจํากัดคือการสื่อภาษาที่บางคร้ังผูรับสารไมสามารถสงใหแกประชาชนที่ไมรูหนังสือ

เขาใจได 

การศึกษาในคร้ังน้ีคณะผูศึกษาไดศึกษาในประเด็นการรับรูของประชาชนที่มีตอเน้ือหาประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข“(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” ในเร่ืองสถานที่เขตปลอดบุหร่ีโดยเฉพาะในตลาดสดและ

ตลาดนัด ที่เกิดจากสื่อประชาสัมพันธ เชน การไดเห็นจากสื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพตางๆเชนแผนพับ 

โปสเตอร  สื่อวิทยุทั้งในสวนกลางและวิทยุทองถิ่น  ซึ่งสื่อเหลาน้ีจะสงผลใหประชาชนไดสังเกตเห็น 

(noticing) การไดอานหรือฟง (reading and listing)  แลวนํามาคิด (thinking)  เกิดการยอมรับจัดระเบียบ

ขอมูล จากน้ันตีความขอมูลที่ไดรับและเกิดความตระหนัก (awareness)แลวลงมือกระทําตามเน้ือหาของ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” 

   

http://www.prlabschool.com/PR/PR5.html
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5.บทมาตรการลงโทษของขอกฎหมาย 

 จากพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535  โดยมี “พนักงานเจาหนาที่” ซึ่ง

เปนผูที่รัฐมนตรีแตงต้ังเพื่อเปนผูที่ทําหนาที่ในการควบคุมใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี

ประกอบดวยขาราชการในสังกัดสวนกลางและสวนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข  มหาดไทย 

ศึกษาธิการ และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เร่ือง แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535  

ดังน้ี คือ ม.7 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่สาธารณะตามที่รัฐมนตรีกําหนดไวในระหวาง

เวลาที่สถานที่น้ันกําหนดเพื่อตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี  ม.10 ให

พนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  ม.11 (ม.5(1)) พนักงานเจาหนาที่สามารถ

ดําเนินการทางกฎหมายปรับจํานวนเงินไมเกินสองหมื่นบาท เมื่อเจาของตลาดหากไมจัดใหมีเขตปลอด

บุหร่ี    หรือ ม.5(2) ปรับจํานวนเงินไมเกินหน่ึงหมื่นบาทหากเจาของตลาดจัดใหมีเขตปลอดบุหร่ีแตไม

ถูกตองตามที่รัฐมนตรีกําหนด   และ ม.5(2)  ปรับไมเกินหน่ึงพันบาทหากเจาของตลาดไมจัดใหมี

เคร่ืองหมายในเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี นอกจากน้ีแลวใน ม.12 พนักงานเจาหนาที่สามารถปรับ

จํานวนเงินไมเกินสองพันบาทแกผูที่ฝาฝน ม.6 ที่สูบบุหร่ีในที่สาธารณะที่กําหนดไวในประกาศกระทรวง

สาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550”  และสามารถจับ/ปรับ  ผูที่ขัดขวางไมใหพนักงานเจาหนาที่สามารถ

เขาไปตรวจสอบและควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ในสถานที่สาธารณะโดยจะตองโทษไมเกิน 

1 เดือนปรับไมเกินสองพันบาท 

6. นิยามและองคประกอบของประสิทธิผล 

คําวา “ประสิทธิผล”  (Effectiveness) มีผูใหนิยามไวตางๆ ดังน้ี 

อุทัย  หิรัญโต (2531,อางใน www.obec.go.th/news49/05_may/31a/3.pdf.)  ไดกลาวถึงคํา 

“ประสิทธิผล” (Effectiveness)วา คือผลสําเร็จของการบริหารที่บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวซึ่งอาจ

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ที่ไมมีประสิทธิภาพก็ได  เพราะประสิทธิผลเพียงพิจารณาถึงผลงานที่ไดรับ

เทาน้ัน   

ในการวัดประสิทธิผลขององคกรหน่ึงๆ มีเกณฑ (criteria) ที่ใชประเมินประสิทธิผลโดยเปน

ปจจัยภายในตัวบุคคล ที่เรียกวา “ตัวแปรแทรกซอน” เปนตัวบงชี้ความมีประสิทธิผลขององคกร  ซึ่ง

ปจจัยภายในตัวบุคคลเหลาน้ีมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประสิทธิผลและการแบงสวนงาน การ

ติดตอสื่อสาร และขนาดขององคกรซึ่งตัวแปรแทรกซอน ประกอบดวย 

1. ความสามารถในการผลิตของแตละคน 

2. การยินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขององคกร 

3. ขวัญ 

4. ความสามารถในการปรับตัว 

5.ความเปนปกแผน 

http://www.obec.go.th/news49/05_may/31a/3.pdf
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นิตยา เงินประเสริฐศรี(2540:15) ไดกลาวถึงการวัดประสิทธิผลขององคกรและเปาหมายวา

เปาหมาย เปนตัวชี้วัดในสิ่งที่เราตองการทําใหสําเร็จ โดยเปนแนวทางใหแกองคกรและสมาชิกที่จะมี

พฤติกรรมในการทํางานใหสอดคลองไปกับเปาหมายที่กําหนดไว  ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

องคกรสัมพันธกับเปาหมายทําได 2 วิธีคือ วิธีที่กําหนดขอบเขตหรือขนาดเปาหมายขององคกรให

สามารถบรรลุผลสําเร็จ  ซึ่งการวัดผลแบบน้ีเรียกวา “ประสิทธิผล (effectiveness)”  สวนวิธีที่สองคือ 

เปาหมายถูกนํามาใชเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรโดยการประเมินวาการที่จะบรรลุเปาหมาย

น้ันจะตองใชตนทุนคาใชจายมากนอยเพียงใดจึงจะคุมคาที่สุด เรียกวาการประเมิน “ประสิทธิภาพ 

(efficiency)”  

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาตองการวัดความสําเร็จของการประกาศใชกฎหมายในเร่ืองการ

กําหนดใหเขตที่กําหนดเปนเขตปลอดบุหร่ี  ดังน้ันการวัดจึงกําหนดเปาหมายหรือดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

การคือ การที่ประชาชนไมมีการสูบบุหร่ีใน “ตลาดและตลาดสด” ไมพบการทิ้งกนบุหร่ีไมพบผูกระทําผิด 

ปรับ จับ  พบเห็นปายประชาสัมพันธที่บอกถึงการเปนเขตหามสูบบุหร่ี  

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สมบูรณ  ชีพพานิชไพศาล (2542, อางใน มณฑา เกงการพานิช และคณะ,2549:313)  ศึกษาเร่ือง 

ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุมนักเรียนนักศึกษาตอการปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบ พ.ศ. 2535   และ พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

ทราบวามี พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับ และทราบเร่ือง พ.ร.บ. จากทางสื่อทางโฆษณาทางวิทยุเปนอันดับแรก  

น่ิมนวล พรายนํ้าและเดชา เจริญมิตร(2546, อางในมณฑา เกงการพานิชและคณะ,2549:173) ศึกษา

เร่ืองการสํารวจการรับรู ความพึงพอใจ ตอ พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535   ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2545” ในเขตเทศบาลนครราชสีมา  พบวา สวนใหญรับรูการออก

กฎหมายฉบับน้ี รอยละ 70.3 โดยรับรูผานสื่อโทรทัศนมากที่สุด  และพึงพอใจที่จะตองปฏิบัติตาม รอยละ 

74 ,73.2 และ 73.6 ตามลําดับ  แตการสรางการรับรูควรผานสื่อหลายๆทางเพื่อใหเกิดความครอบคลุมของ

การรับรูมากขึ้น 

พนา  พวงมะลิ (ม.ป.ป.,อางใน มณฑา เกงการพานิชและคณะ,2549:161) ศึกษาเร่ือง การรับรูและ

การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2545” ภายใต  พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพผู

ไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ของสถานประกอบการรานอาหาร / ภัตตาคาร  ที่มีระบบปรับอากาศในเขตพื้นที่

เขต10 พบวาสถานประกอบการรานอาหาร/ ภัตตาคาร  ที่มีระบบปรับอากาศในเขต 10 มีการปฏิบัติใน

การจัดเขตปลอดบุหร่ีถูกตองรอยละ68.1 มีความรูเกี่ยวกับอันตรายจากการไดรับควันบุหร่ีในระดับมาก

รอยละ60.6 และมีการรับรูเกี่ยวกับประกาศในระดับดี รอยละ 52.1 โดยพบวาสถานภาพของ

ผูประกอบการ  ความรูเกี่ยวกับอันตรายจากการไดรับควันบุหร่ี  และการรับรูเกี่ยวกับประกาศกระทรวง ฯ 

ที่แตกตางกัน  มีความสัมพันธกับการปฏิบัติในการจัดเขตปลอดบุหร่ีที่ถูกตองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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ธีระ เบญจมโยธิน(2547, อางในมณฑา เกงการพานิชและคณะ,2549:159)ศึกษาเร่ือง การ

ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายยาสูบจังหวัดสมุทรปราการป2547 พบวา ผูประกอบการรอยละ 67.8

รับทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีพ.ศ. 2535โดยไดรับรูจากสื่อหนังสือพิมพรอยละ 

23.1  รองลงมาจากสื่อโทรทัศน และเจาหนาที่สาธารณสุขคิดเปนรอยละ 3.9 และ 19.0  ตามลําดับ 

เกียรติพงศ โชคทวีพาณิชย(2544, อางในมณฑาเกงการพานิชและคณะ,2549:155)ศึกษาเร่ืองการ

ดําเนินงานและประสิทธิผลของนโยบายการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีพบวาสถานที่สาธารณะหลาย

แหงมีผูมาใชบริการกระทําผิดกฎหมายโดยการสูบบุหร่ีในเขต “ปลอดบุหร่ี” เปนจํานวนมาก โดยสถานที่

สาธารณะที่พบผูมาใชบริการกระทําผิดกฎหมายมากที่สุดไดแก สถานที่ออกกําลังกายที่มีระบบปรับ

อากาศ (สถานที่เลนโบวลิ่ง)รานอาหารที่มีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและชา-กาแฟจําหนายและศูนยอาหารโดย

คิดเปนรอยละ 32.03 , 24.17 และ 1.73  ตามลําดับ  นอกจากน้ีพบวาเคร่ืองหมายแสดง “ เขตปลอดบุหร่ี” 

มีอิทธิพลตอการสูบบุหร่ีของผูมาใชบริการในสถานที่สาธารณะ โดยมีเคร่ืองหมายเขตปลอดบุหร่ี จะมีผู

มาใชบริการสูบบุหร่ีนอยกวาสถานที่ไมติดเคร่ืองหมาย 

พรทิพย ยูโซะและคณะ (มปป.,บทคัดยอ) ไดสํารวจการรับรูและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2545” ของสถานที่

เรงรัด 5 ประเภทในเขต 12 พบวา สถานที่ศึกษา สถานบริการสาธารณสุข สถานที่ราชการ 

หางสรรพสินคา และรานอาหารที่มีระบบปรับอากาศ ในพื้นที่เขต 12 มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ีระดับดี รอยละ 57.4  โดยรับรูผานสื่อโทรทัศนรอยละ 71.6 มีการปฏิบัติโดย

จัดเขตปลอดบุหร่ีถูกตองรอยละ 68.1 เมื่อมีการฝาฝนสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี จะดําเนินการโดยแจงขอ

กฎหมายใหทราบและขอรองใหหยุดสูบ รอยละ 58.3  ระดับการรับรูและการปฏิบัติเมื่อวิเคราะห

ความสัมพันธในภาพรวมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ลัดดา ปยเศรษฐและคณะ (2550 :73)  ศึกษาเร่ืองกระบวนการสื่อสารสุขภาพทางวิทยุชุมชน  กอง

สุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบวา ในดานชองทางการสื่อสาร(Channel) ดานสุขภาพทางวิทยุ

ชุมชนทั้ง 4 แหง  พบวา ในการออกอากาศทางวิทยุชุมชนสามารถรับฟงรายการไดชัดเจน ไมมีคลื่น

รบกวน  

กลาวโดยสรุปคือ การประเมินประสิทธิผลการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 

18) พ.ศ.2550” ภายใต  พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535  ในตลาดสดทั้ง 3 ประเภท    และ

ตลาดนัดในเขตเทศบาลนครขอนแกน  สรุปดังน้ีคือ ประสิทธิผลการบังคับใชประกาศกระทรวง

สาธารณสุขสําหรับประชาชนเปนการรับรูถึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2545”  ใน

ดานสถานที่เขตปลอดบุหร่ี  และอุปสรรคที่ทําใหการรับรูประกาศไมบรรลุผลซึ่ง ไดแก เปนสื่อมีขอความ

สั้นหรือนอย  เน้ือหายากที่จะเขาใจ   การตระหนักถึงการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข“(ฉบบัที่ 

10) พ.ศ.2545” โดยเปนความคิดเห็นที่จะยินยอมปฏิบัติตาม และไมยินยอมปฏิบัติตาม  และการตัดสินใจ
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ปฏิบัติตนตามกฎหมายกําหนด โดยจะไมมีผูสูบบุหร่ี และ  มีการติดเคร่ืองหมายแสดงพื้นที่เขตปลอด

บุหร่ีไวในตลาดสดทั้ง 3 ประเภทและตลาดนัดในเขตเทศบาลนครขอนแกน 
 
 



บทที ่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

1. รูปแบบงานวิจัย (Research Design) 

 การวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional   survey   research)     

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1 ประชากร (Population) ไดแก 

1.ประชาชนผูมาชื้อสินคาในตลาดสดและตลาดนัดในจังหวัดขอนแกน 

2.ผูจําหนายสินคาในตลาดสดและตลาดนัดในจังหวัดขอนแกน 

3.เจาของตลาดสดและตลาดนัดในจังหวัดขอนแกน 

4.พนักงานเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย คือพนักงานเทศกิจและเจาหนาที่ตํารวจยศสัญญาบัตร

ทั้งหมดในจังหวัดขอนแกน 

2.2 ขนาดตัวอยาง  (Sample  Size) ประกอบดวย  

2.2.1 การคํานวณขนาดตัวอยางกลุมประชาชนที่มาซื้อสินคาในตลาดสดและตลาดนัดไดจํานวน 

320 คน จากการคํานวณดังน้ี 

เน่ืองจากกลุมประชากรขนาดใหญและไมทราบจํานวน ( )∞→N  ดังน้ันจึงใชสูตรเพื่อหาขนาด

ของแตละกลุมโดยแบงได คือ ( http:///inaudit.doae.go.th) 

  2

2

2

d

pqz
n

α

=                          

 โดยที่     

 1 .ระดับความเชื่อมั่น 95% = 1.96 

2. ความแปรปรวนของประชากรคํานวณไดจากการศึกษาของน่ิมนวล     พรายนํ้าและ 

เดชา เจริญมิตร (2546,อางแลวเร่ืองเดียวกัน) เร่ืองการสํารวจการรับรู ความพึงพอใจตอ พ.ร.บ. คุมครอง

สุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที1่0) พ.ศ.2545” ในเขต

เทศบาลนครราชสีมา พบวาสวนใหญรับรูการออกกฎหมายฉบับน้ีรอยละ 70.3 รับรูผานโทรทัศนมาก

ที่สุด ซึ่งเมื่อคิดคาสัดสวน (p) มีคา = .703 ดังน้ันคา q = (1-p) แทนคาได .297   ซึ่งคาความแปรปรวน

เทากับ pq  ก็คือ (.703) (.297) = .208  

3. ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05  

                        แทนคา  n = (1.96)²  0.208 

                                           (0.05)²  

                                       = 319.6  หรือ  320  

http://inaudit.doae.go.th
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2.2.  การคํานวณขนาดตัวอยาง กลุมผูจําหนายสินคาในตลาดสดและตลาดนัดไดจํานวน 335 คน 

จากการคํานวณดังน้ี 

  2

2

2

d

pqz
n

α

=                          

 โดยที่     

 1 .ระดับความเชื่อมั่น 95% = 1.96 

2.ความแปรปรวนของประชากรคํานวณไดจากการศึกษาของธีระ เบญจมโยธิน (2547: อาง

แลวเร่ืองเดียวกัน) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการบังคับใชกฎหมายยาสูบจังหวัดสมุทรปราการ พบวา

ผูประกอบการรอยละ 67.80 รับทราบเกี่ยวกับผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535  เมื่อคิดคาสัดสวน (p) มีคา = .678 

ดังน้ันคา q = (1-p) แทนคาได .322   ซึ่งคาความแปรปรวนเทากับ pq  ก็คือ (.678) (.322) = .218  

3.ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05 

 แทนคา  n = (1.96)² 0.218 

                                           (0.05)²  

                                       = 335.42   หรือ 335 

 

2.3  ในกลุมเจาของตลาดสดและตลาดนัด   ซึ่งมีจํานวนเทากับจํานวนรายชื่อตลาดสดและตลาด

นัดภายในเขตเทศบาลนครขอนแกนซึ่งมีจํานวน 8  แหงหรือมีจํานวน 8 คน  ในกลุมของพนักงานเทศกิจ

จํานวน 20 คน และเจาหนาที่ตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่รับผิดชอบงานจราจรในเขตเทศบาลนครขอนแกน  มี

จํานวน 20 คน  รวม 48 คน ซึ่งเปนการคัดเลือกจากจํานวนที่มีทั้งหมด   

 2.4 วิธีการเลือกตัวอยาง (Sampling  Techniques) ดําเนินการดังตอไปน้ี 

 2.4.1 ประสานงานกับเทศบาลนครขอนแกน และกลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  เพื่อขอขอมูลรายชื่อตลาดสดทั้ง  3 ประเภทและตลาดนัดที่มีในเขตเทศบาล

นครขอนแกนพรอมชื่อเจาของหรือผูดูแลตลาด 

 2.4.2 ใชตัวอยางที่คัดเลือกจากจํานวนที่มีทั้งหมดในกลุมดังน้ี 

  1. เจาของตลาดสดและตลาดนัดในเขตเทศบาลนครขอนแกนจํานวน  8 คน       

  2. เทศกิจของเทศบาลนครขอนแกน จํานวน 20 คน 

  3. เจาหนาที่ตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่ปฏิบัติงานจราจรในเขตเทศบาลนคร 

  ขอนแกน  จํานวน 20 คน 

 2.4.3 ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ( Accidental Sampling) เพื่อเลือกกลุมตัวอยางตอไปน้ี 

1. กลุมผูจําหนายสินคาในตลาดสดและตลาดนัดในเขตเทศบาลนครขอนแกนตามจํานวนขนาดตัวอยางที่

ไดกําหนดไว  



 20 

2. กลุมประชาชนที่มาซื้อของในตลาดสดและตลาดนัดตามจํานวนขนาดตัวอยางที่ไดกําหนดไว  

 

ตารางท่ี 3.1   แสดงสรุปจํานวนกลุมตัวอยาง วิธีการสุม 

กลุมตัวอยาง จํานวนขนาดกลุม

ตัวอยาง 

วิธีการสุม 

1.กลุมผูมาซื้อของในตลาดสด และตลาดนัด  370  คน แบบบังเอิญ 

2.เจาของตลาดสดและตลาดนัด 8  คน ตามจํานวนตลาดสดและ

ตลาดนัดในเขตเทศบาลนคร 

3.เจาหนาที่เทศกิจ 4  คน ตามจํานวนที่มีอยูจริง 

4.เจาหนาที่ตํารวจระดับสัญญาบัตรในงานจราจร 14  คน ตามจํานวนที่มีอยูจริง 

5.กลุมผูจําหนายสินคาในตลาดสดและตลาดนัด

เขตเทศบาลนครขอนแกน 

320 คน แบบบังเอิญ 

รวมทั้งสิ้น 716 คน  

 

3. เคร่ืองมือในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

เน่ืองจากมีจํานวนกลุมตัวอยางจํานวนมาก  คณะผูศึกษาจัดอบรมวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแก

นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแกน  จํานวน 10 คน  เพื่อเปนผูเก็บขอมูล 

1.ใชวิธีการสัมภาษณ (interview) ทุกกลุมในตลาดสดและตลาดนัดทุกแหงเฉพาะในเขตเทศบาล

นครขอนแกน  สวนตลาดนัดจะเก็บขอมูลในวันที่มีตลาดนัด   

2. วิธีการสังเกตโดยการสังเกตหาผูที่สูบบุหร่ี  กนบุหร่ีที่เหลือทิ้งไว  กลิ่นควันบุหร่ี การติด

เคร่ืองหมายแสดงถึงสถานที่ปลอดบุหร่ี เชน ปายประชาสัมพันธ “เขตปลอดบุหร่ี” วิธีการจัดการของ

ผูขายสินคาที่มีตอผูฝาฝนสูบบุหร่ี ในตลาดสดและตลาดนัด  ในชวงเวลาที่คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล

ในตลาด  

3. วิเคราะหและสรุปผลการสัมภาษณของแตละกลุม   

4. นําผลการวิเคราะหมาเปนประเด็นหัวขอในการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interviewing)   เพื่อ

เปนการยืนยันคําตอบและใหไดขอมูลที่ชัดเจนขึ้น   ทั้งน้ีคัดเลือกผูใหสัมภาษณเชิงลึกในกลุมเจาของ

ตลาดและพนักงานเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย และกลุมผูจําหนายสินคาในตลาดสดและตลาดนัดเขต

เทศบาลนครขอนแกน  ทั้งน้ีเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ 

5. รวบรวมขอมูล   วิเคราะหผล  และเขียนรายงานสรุป 



 21 

เคร่ืองมือในการวิจัย  เปนเคร่ืองมือที่ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามผูใชบริการสถานบันเทิง เร่ือง  

“สถานบันเทิงปลอดบุหร่ี” ของสํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ  

1. แบบสัมภาษณแบบปลายปดและปลายเปด 

2. แบบสังเกต 

         ซึ่งจัดทําแลวทดสอบในเขตเทศบาลตําบลบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกนจากน้ันนํามา

ปรับปรุงแลวนํามาใชตอไป   

1. แบบสัมภาษณ  แบบปลายปดและปลายเปด  แบงเปน 2  ฉบับ  ดังน้ี 

 ฉบับที่  1 แบบสัมภาษณผูมาซื้อของและผูที่ จําหนายสินคาในตลาดสดและตลาดนัด

ประกอบดวย 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  จํานวน  4 ขอ 

 สวนที ่2  ขอคิดเห็นตอการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข จํานวนรวมทั้งสิ้น 33 ขอ  ซึ่ง

มีเน้ือหาประกอบดวย สิ่งที่มีอิทธิพลตอการรับรูตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 182/2550 คือ

ดานแรงจูงใจ  (Motives)  ประสบการณเดิม(Past Experience) และ กรอบอางอิง(Frame of Reference)  

ประเภทของสื่อที่รับรู  ลักษณะและคุณภาพของสื่อ  ผลสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายในตลาดสดและ

ตลาดนัดในชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา   และเปนคําถามแบบปลายเปด   จํานวน 1  ขอ    

ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณเจาของตลาด และหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ   ประกอบดวย 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  จํานวน  4 ขอ 

 สวนที ่2 ขอคิดเห็นตอการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข จํานวนรวมทั้งสิ้น 21 ขอ  ซึ่งมี

เน้ือหาประกอบดวย  ลักษณะและคุณภาพของสื่อ   ประสิทธิผลของการบังคับใชกฎหมายและวิธีปฏิบัติ

ในฐานะของเจาของตลาดและหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  และเปนคําถามแบบปลายเปด   จํานวน 1  ขอ    

2.แบบสังเกต   เปนแบบบันทึกปลายปดที่ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอหลักๆเพื่อเปนประเด็นใชในการ

สังเกตการปฏิบัติตนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” ไดแก 

2.1 สังเกตผูที่สูบบุหร่ี   

2.2 กนบุหร่ีที่ทิ้งในบริเวณตลาด    

2.3 กลิ่นควันบุหร่ี     

2.4 มีการแสดงใหเห็นเคร่ืองหมายปลอดบุหร่ีตามประเภทของตลาดสด เชน  

2.4.1 การติดสต๊ิกเกอร/ปาย/ขอความหามสูบบุหร่ี   

2.4.2 การติดปายประชาสัมพันธ “เขตปลอดบุหร่ี”ในสถานที่ที่เห็นอยางชัดเจนในระดับสายตา

หรือศีรษะไมเกิน 10 ฟุต    

2.4.3 การใหขอมูลเร่ืองกฎหมายหามสูบบุหร่ีในลักษณะตางๆ เชนแผนผับ ใบปลิว ปาย

ประชาสัมพันธ   

2.4.4 ลักษณะของการติดสต๊ิกเกอร/ปาย/ขอความการหามสูบบุหร่ี  
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3.แบบสัมภาษณในการสนทนาเชิงลึก   เปนการนําผลสรุปประเด็นตางๆมาเปนหัวขอใน

สัมภาษณเชิงลึก   

4.การวิเคราะหขอมูล  

วิเคราะหโดยใชคาความถี่และคาสถิติรอยละ และการวิเคราะหเน้ือหา (content  analysis) ซึ่งจะ

จําแนกตามความเห็นของแตละกลุมตัวอยาง และเรียงลําดับจากความเห็นที่สําคัญมากที่สุดมีผูให

ความเห็นเปนจํานวนมากที่สุดไปยังนอยที่สุด 



บทที ่ 4 

ผลการศึกษา 

 

ผลการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18/2550  ภายใต  

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 : กรณีตลาดสดและตลาดนัดปลอดบุหร่ีในเขต

เทศบาลนครขอนแกน   สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 

1.ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

1.2 พฤติกรรมดานการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง 

2.ประสิทธิผลการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” ให“ตลาดสดและ

ตลาดนัด” เปนสถานที่ปลอดบุหร่ีของกลุมตัวอยาง 

2.1 การรับรูและประสิทธิผลของชองทางสื่อในการรับรูและการปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” ให“ตลาดสดและตลาดนัด” เปนสถานที่ปลอดบุหร่ีของกลุมตัวอยาง 

2.1.1 การรับรูและประสิทธิผลของชองทางสื่อในการรับรู 

2.1.2  การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 

3.บทมาตรการลงโทษที่มีตอการปฏิบัติของประชาชนและเจาของตลาด ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” 

4. สรุปผลการสังเกตและสัมภาษณเชิงลึก 
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1.ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

1.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

เก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางไดจํานวน 746 คน คิดเปนรอยละ  104.18  ของขนาดตัวอยางที่

กําหนดไว (716 คน) โดยเปนกลุมผูจําหนายสินคาในตลาดสดและตลาดนัดมีจํานวนมากที่สุด สวนกลุม

เจาของตลาดสดและตลาดนัดสามารถเก็บรวมรวมขอมูลไดเพียง 6 คน จากจํานวนทั้งหมด 8 คน ทั้งน้ี

เน่ืองจากเจาของตลาดบางคนเปนเจาของตลาดมากกวา 1 แหง(เทศบาลนครขอนแกน) สวนพนักงานเทศกิจมี

จํานวนที่ปฏิบัติงานอยูจริงในขณะน้ีเพียงจํานวน 4 คน และมีเจาหนาที่ตํารวจซึ่งเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร

ในสถานีตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกนที่ปฏิบัติงานดานการจราจรและเปนพนักงานเจาหนาที่ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข“(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” มีจํานวน 14 คน  ตามรายละเอียดในตารางที่ 4.1   

ตารางท่ี  4.1   แสดงสรุปจํานวนกลุมตัวอยางแยกตามประเภท 

กลุมตัวอยาง จํานวนขนาด

กลุมตัวอยาง 

(คน) 

จํานวนท่ีเก็บ

รวบรวมไดจริง 

(คน) 

รอยละของ

เปาหมาย 

(%) 

1.กลุมผูจําหนายสินคาในตลาดสดและตลาดนัด  320   356 111.25 

2.กลุมผูมาซื้อของในตลาดสด และตลาดนัด 370   366 98.91 

3.เจาของตลาดสดและตลาดนัด 8   6 75.00 

4.เจาหนาที่เทศกิจ 4   4 100.00 

5.เจาหนาที่ตํารวจระดับสัญญาบัตรในงาน

จราจร 
14  14 100.00 

รวมท้ังสิ้น 716 คน 746 คน 104.18 

 

 

ลักษณะกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนมากในกลุมผูจําหนายสินคาและ ผูมาซื้อของที่ตลาดสด/

ตลาดนัด(รอยละ 60.1)และเปนเพศหญิง (รอยละ 54.6) สวนพนักงานเทศกิจและเจาหนาที่ตํารวจเปนเพศชาย

ทั้งหมด  ในกลุมผูจําหนายสินคาสวนมากมีอายุชวงมากกวา 31 ปขึ้นไป  มีระดับการศึกษาอยูในระดับปฐม

ศึกษา สวนผูซื้อของในตลาดอายุเฉลี่ยต้ังแต 20 ถึง 50 ปในระดับใกลเคียงกัน มีระดับการศึกษาสวนมากอยูใน

ระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีใกลเคียงกัน  สวนพนักงานเทศกิจและเจาหนาที่ตํารวจสวนมาก

การศึกษาอยูในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี รายละเอียดตามตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี  4.2   แสดงคารอยละของจํานวน  เพศ อายุ และระดับการศึกษา แบงตามประเภทผูตอบแบบสอบถาม 

ประเภทผูตอบ

แบบสอบถาม 

จํานวน

รวม

(รอยละ) 

เพศ(รอยละ) อายุ(รอยละ) การศึกษา(รอยละ) 

ชาย หญิง ต่ํากวา 

20 ป 

21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป มากกวา 

50ป 

ต่ํากวา

ประถม 

ศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

มัธยม 

ศึกษา 

อน ุ

ปริญญา/

ปริญญา

ตรี 

สูงกวา

ปริญญา

ตรี 

ผูจําหนายสินคาใน

ตลาดสด/ตลาดนัด 

356 

(47.7) 

142 

(39.9) 

214 

(60.1) 

9 

(2.5) 

42 

(11.8) 

73 

(20.50) 

111 

(31.18) 

121 

(33.98) 

3 

(0.8) 

197 

(55.3) 

91 

(25.6) 

63 

(17.7) 

2 

(0.6) 

ผูมาซ้ือของภายใน

ตลาดสด/ตลาดนัด 

366 

(49.1) 

175 

(47.8) 

191 

(52.2) 

45 

(12.3) 

81 

(22.1) 

70 

(19.1) 

76 

(20.7) 

94 

(25.7) 

3 

(0.8) 

102 

(27.9) 

108 

(29.5) 

138 

(37.7) 

15 

(4.1) 

เจาของตลาดสด/

ตลาดนัด 

6 

(0.8) 

4 

(66.7) 

2 

(33.3) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(16.7) 

4 

(66.6) 

0 

(0.0) 

1 

(16.7) 

1 

(16.7) 

2 

(33.3) 

3 

(50.0) 

0 

(0.0) 

พนักงานเทศกิจ 4 

(0.5) 

4 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

3 

(75.0) 

0 

(25.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(100.0) 

4 

(100.0) 

0 

(0.0) 

เจาหนาที่ตํารวจ 14 

(1.9) 

14 

(100.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

1 

(7.1) 

10 

(71.4) 

3 

(21.4) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(28.6) 

4 

(28.6) 

10 

(71.4) 

รวม 746 

(100.0) 

339 

(45.4) 

407 

(54.6) 

54 

(7.2) 

123 

(16.5) 

147 

(19.7) 

202 

(27.1) 

220 

(29.4) 

6 

(0.8) 

300 

(40.2) 

203 

(27.2) 

210 

(28.2) 

27 

(3.6) 

 



 

 

26 

1.2 พฤติกรรมดานการสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยาง  

จากทุกกลุมตัวอยาง 746 คน พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีประจําทุกวันและสูบเปน

บางคร้ังมีจํานวนรวมกัน 168 คนคิดเปนรอยละ 22.50 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด สวนผูที่ไมสูบบุหร่ีมีจํานวน 

578 คน (รอยละ 77.5) รายละเอียดตามตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3   แสดงคารอยละของพฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปจจุบันของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง จํานวนคน (รอยละ) 

สูบประจําทุกวัน 116 (15.50) 

สูบบางครัง้ 52 (7.00) 

ไมสูบ 578 (77.50) 

                                                                  รวม  746 (100) 

 

เมื่อสอบถามในกลุมคนที่สูบบุหร่ีถึงความต้ังใจที่จะเลิกสูบบุร่ีจํานวน 125 คนจากทั้งหมด 168 คน 

(ซึ่งคิดเปน 2 ใน 3 ของจํานวนทั้งหมด) คิดอยากจะเลิกสูบบุหร่ี มีเพียงรอยละ 25.60 หรือจํานวน 43 คน 

เทาน้ันที่ไมคิดที่จะเลิก   ซึ่งในจํานวน 125 คนที่คิดอยากจะเลิกบุหร่ีน้ันมีปจจัยที่อยากจะเลิกมากที่สุดคือ

การที่คนใกลชิดแนะนําและแสดงความหวงใยอยากจะใหเลิก และรองลงมาคือรอยละ 74.90 เน่ืองจากบุหร่ี

ราคาแพงขึ้น สุขภาพแยลงและอายุมากขึ้น สวนอันตรายจากการสูบบุหร่ีที่ไดรับทราบจากสื่อตางๆมีผลตอ

ความคิดที่จะเลิกสูบบุหร่ีเพียงรอยละ 6.80 ตามตารางที่ 4.4 และ 4.5 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.4   แสดงคารอยละของความคิดท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีของกลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

กลุมตัวอยาง จํานวนคน(รอยละ) 

เคยคิดจะเลิกสูบ    125 (74.40) 

ไมเคยคดิจะเลิกสูบบหุรี ่ 43  (25.60) 

                                                              รวม  168 (100.00) 

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงคารอยละของผูท่ีมีอิทธิพลตอการเลิกสูบบุหร่ีในผูท่ีมีความคิดท่ีจะเลิกสูบบุหร่ี 

กลุมตัวอยาง จํานวนคน(รอยละ) 

คนใกลชิด เชนคนในครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนรวมงาน หวงใยอยากใหเลิก 77 (61.60) 

บุหรี่มีราคาแพง สุขภาพไมดี อายุมากขึ้น 42 (33.60) 

ส่ือตางๆ  ที่บอกอันตรายจากบุหรี่ (รอยละ) 6 (4.80) 

รวม 125 (100.00) 
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1.3 ประเภทบุหร่ีท่ีกลุมตัวอยางสูบ 

จากจํานวนผูสูบบุหร่ีทั้งหมด 168 คน  ประเภทบุหร่ีที่กลุมตัวอยางสูบมีเพียง 2  ประเภทหลัก คือ

บุหร่ีซิกาแรต (รอยละ 89.3)  รองลงมาเปนบุหร่ีมวนเอง (รอยละ10.1)  และมีสวนนอยเพียง 1 คน ที่ใชบุหร่ี

เสนอมในระหวางเคี้ยวหมาก  รายละเอียดตามตารางที่ 4.6 

ตารางท่ี  4.6   แสดงคารอยละของประเภทบุหร่ีท่ีสูบของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง จํานวนคน (รอยละ) 

ผูสูบบหุรี่ซิกาแรต 150 (89.30) 

บุหรี่มวนเอง 17 (10.10) 

ซิการ 0 (0.00) 

ไปป 0 (0.00) 

บารากู 0 (0.00) 

อ่ืนๆ (อมบหุรี่เสนขณะเคี้ยวหมาก) 1 (0.10) 

                                                 รวม  168 (100.00) 

 

2.ประสิทธิผลการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2550” ให“ตลาดสด

และตลาดนัด” เปนสถานท่ีปลอดบุหร่ีของกลุมตัวอยาง 

2.1 การรับรูและการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2550” ให“ตลาด

สดและตลาดนัด” เปนสถานท่ีปลอดบุหร่ีของกลุม  

2.1.1 การรับรูตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2550” ให“ตลาดสดและตลาด

นัด” เปนสถานท่ีปลอดบุหร่ีของกลุมตัวอยาง 

พบวา การรับรูประกาศฯ ของกลุมตัวอยาง 3 กลุมคือ เจาของตลาดสด/ตลาดนัด พนักงานเทศกิจ 

และเจาหนาที่ตํารวจ ทุกคนไดรับรูประกาศฯ  รองลงมาคือผูจําหนายสินคาจะรับรูรอยละ 51.12   และผูที่มา

ซื้อของรับรูนอยที่สุดเพียงรอยละ 45.63  เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว  มีจํานวนผูที่ไดรับรูและไมรับรู

ประกาศฯ มีจํานวนใกลเคียงกัน โดยคิดเปนรอยละ 50.13 และ49.87 ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4.7 

ตารางท่ี  4.7  แสดงคารอยละการรับรูประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 18 พ.ศ. 2550 

ประเภทกลุมตัวอยาง จํานวนผูรับรู(รอยละ) จํานวนผูไมเคยรับรู(รอยละ) 

ผูจําหนายสินคาในตลาดสด/ตลาดนัด  183 (51.12) 173 (48.87) 

ผูมาซ้ือของภายในตลาดสด/ตลาดนัด  167 (45.63) 199 (54.63) 

เจาของตลาดสด/ตลาดนัด 6 (100.00) 0 (0.00) 

พนักงานเทศกิจ 4 (100.00) 0 (0.00) 

เจาหนาที่ตํารวจ 14 (100.00) 0 (0.00) 

                   รวม  374 (50.13) 372 (49.87) 
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2.1.2 ประเภทของสื่อท่ีไดรับรู 

จากจํานวนผูที่รับรูประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (แตละคนสามารถใหขอมูลวารับรูจากสื่อ

มากกวา 1 ชองทาง)  มีชองทางที่กลุมตัวอยางไดรับขอมูลมากที่สุดคือ ปาย หรือโปสเตอรในรานอาหาร 

ตลาดหรือสถานที่สาธารณะ(รอยละ 37.66)  รองลงมาคือจากโทรทัศน(รอยละ33.90) และวิทยุชุมชน(รอย

ละ 19.21) ซึ่งการไดรับรูประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฯ มาจากทั้ง 3 ชองทางซึ่งคิดเปนรอยละ 90.77 

ของชองทางที่ไดรับรูทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 4.8  

ตารางท่ี  4.8  แสดงคารอยละจํานวนของชองทางสื่อท่ีไดรับรูประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ของกลุม

ตัวอยางท่ีรับรูประกาศ 

ประเภทของส่ือ จํานวนความถี่ของส่ือท่ีไดรบัรูประกาศฯ (รอยละ) 

ปาย หรือโปสเตอรในรานอาหาร ตลาดหรือสถานที่สาธารณะ 200 (37.66) 

โทรทศัน  180 (33.90) 

วิทยุชุมชน วิทยุสวนกลาง 102 (19.21) 

เอกสารส่ิงพิมพ (หนังสือพิมพ นิตยสาร)  28 (5.27) 

อ่ืนๆ เชน จากบคุคลตางๆเชน เพ่ือน ครอบครัว คนรูจัก  จากการ

ประชุมช้ีแจงของเจาหนาที ่ และจากจดหมายแจง 

29 (3.96) 

รวม  539 (100.00) 

 

2.1.3 ความคิดเห็นท่ีมีตอคุณภาพของสื่อของกลุมท่ีไดรับรูขอมูลประกาศ กระทรวงสาธารณสุข 

“ (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2550”   

จากกลุมตัวอยางที่ไดรับรูประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ในสื่อ 3 ชนิด คือปาย หรือโปสเตอร 

โทรทัศนและวิทยุ  พบวา มีความเห็นดานคุณภาพในแตละสื่อที่แตกตางกัน  โดยที่ ปาย หรือโปสเตอรใน

รานอาหาร ตลาดหรือสถานที่สาธารณะเปนชองทางสื่อที่มีคุณภาพที่เห็นงาย สีสันดีมากที่สุด (รอยละ46.50)  

สื่อทางโทรทัศนเปนสื่อที่มีความชัดเจนมากที่สุด (รอยละ 36.11)  และสื่อทางวิทยุชุมชนเห็นวาสามารถ

เขาใจงายมากที่สุด (รอยละ 36.27)  รายละเอียดตามตารางที่ 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 คารอยละของชองทางสื่อซึ่งกลุมท่ีไดรับรูประกาศ กระทรวงสาธารณสุขฯ เห็นวามีคุณภาพ  

 

คุณภาพของชองทางส่ือ 

ปาย หรือโปสเตอรใน

รานอาหาร ตลาดหรอื

สถานท่ีสาธารณะ 

 (รอยละ) 

โทรทัศน 

 (รอยละ) 

วิทยุชุมชน /วิทยุ

สวนกลาง 

 (รอยละ) 

เปนชองทางส่ือที่มีความสีสันด ี 93 (46.50) 59 (32.78) 17 (16.67) 

เปนชองทางส่ือที่ชัดเจน 33 (16.50) 65 (36.11) 19 (18.63) 

เนื้อหาของส่ือเขาใจงาย 19 (9.50) 25 (13.89) 37 (36.27) 

ลักษณะอ่ืนๆ เชน ชองทางขนาดใหญ และ

วิธีการเสนอที่นาสนใจ  

55 (27.50) 31 (17.22) 29 (28.40) 

                             รวม 200 (100.00) 180 (100.00) 102 (100.00) 

 

2.2 การรับรูและการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2550” ให“ตลาด

สดและตลาดนัด” เปนสถานท่ีปลอดบุหร่ีของกลุมตัวอยางท่ีสูบบุหร่ี 

2.2.1 การรับรู และการปฏิบัติตามประกาศ4ประกาศกระทร4วงสาธารณสุขฯ 

กลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีจํานวน 4 168 คน พบวารับรูประกาศกระทร4วงสาธารณสุขฯ จํานวน 94 คน 

(รอยละ 55.95) สวนผูสูบบุหร่ีที่ยังไมรับรูประกาศฯ มีจํานวน 74 คน (รอยละ44.04) รายละเอียดตามตารางที่ 

4.10 

ตารางท่ี 4.10  แสดงคารอยละการรับรู4ประกาศกระทร4วงสาธารณสุขฯ ของผูสูบบุหร่ี 

กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี ่ จํานวน (รอยละ) 

4รูประกาศกระทร4วงสาธารณสุขฯ  94 (55.95) 

ไมรู4ประกาศกระทร4วงสาธารณสุขฯ  74 (44.04) 

                                          รวม  168 (100.00) 

 

ในกลุมผูที่สูบบุหร่ีและไดรับรู 4ประกาศ 4ฯ จํานวน 94 คน เมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ีใน

ตลาดซึ่งในจํานวนน้ี เกือบคร่ึงหน่ึงคือ 46 คน (รอยละ 48.93) ยังมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีในตลาดเชนเดิม สวน

อีกจํานวน 48 คนจะงดสูบบุหร่ีในตลาด รายละเอียดตามตารางที่ 4.11 

ตารางท่ี 4.11 แสดงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ในตลาดสด/ตลาดนัดของผูสูบบุหร่ีท่ีไดรับรู4ประกาศกระทร4วง

สาธารณสุขฯ 

กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี ่ จํานวน (รอยละ) 

ยังสูบบุหรี่ในตลาดสด/ตลาดนัด 46 (48.93) 

งดสูบบหุร่ีในตลาดสด/ตลาดนัด 48 (51.60) 

                                               รวม  94 (100.00) 
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2.2.2 การไดรับการตักเตือนของกลุมท่ีมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีในตลาดสด/ตลาดนัด 

 จากกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีทั้งหมด 168 คน ซึ่งรับรูประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ แลว แตยัง

พบวายังมีผูสูบบุหร่ีในตลาดสดจํานวน 91 คน ซึ่งในจํานวน 91 คนน้ีพบวา มีจํานวนมากกวาคร่ึงหน่ึงคือ 48 

คน (รอยละ 52.70) จะเคยถูกตักเตือนในขณะที่สูบบุหร่ีในตลาดสด/ตลาดนัด รายละเอียดตาม ตารางที่  4.12 

ตารางท่ี 4.12  แสดงคารอยละของจํานวนกลุมตัวอยางท่ียังคงสูบบุหร่ีในตลาดสด/ตลาดนัด ท่ีถูกตักเตือน  

และไมไดถูกตักเตือน 

กลุมตัวอยางท่ียังสูบบุหรี ่ จํานวน (รอยละ) 

ถูกตักเตือน   48 (52.70) 

ไมถูกตักเตือน 43 (47.30) 

                     รวม 91 (100.00) 

 

กลุมตัวอยางที่ยังคงสูบบุหร่ีในตลาดสด/ตลาดนัด และถูกตักเตือน จํานวน 48 คน(รอยละ 52.70) 

น้ัน  พบวา สวนมากจะไดรับการตักเตือนจากกลุมแมคาขายของ  ผูที่มาซื้อของในตลาดและเพื่อน(รอยละ 

47.90)  แตไดรับการตักเตือนจากเจาหนาที่ตํารวจ และเทศกิจ มีจํานวนรวมกันเพียงรอยละ 12.50 

รายละเอียดตามตารางที่ 4.13  

ตารางท่ี 4.13  แสดงคารอยละของจํานวนผูท่ีไดตักเตือนกลุมตัวอยางท่ียังคงสูบบุหร่ีและไดถูกตักเตือน 

ผูท่ีตักเตือน จํานวน(รอยละ) 

แมคา ผูมาซ้ือของที่ตลาด และเพ่ือน 23 (47.90) 

เจาของตลาด  7 (14.58) 

พนักงานเทศกิจ 3 (6.25) 

เจาหนาที่ตํารวจ 3 (6.25) 

ไมทราบ/ไมแนใจวาคนตักเตือนเปนใคร 12 (25.00) 

                                       รวม 48 (100.00) 
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2.2.3 การปฏิบัติตามหลังจากการไดรับการตักเตือน 

  กลุมตัวอยางที่ยังสูบบุหร่ีในตลาดสด/ตลาดนัด จํานวน 48 คน เมื่อถูกตักเตือนจะปฏิบัติตามคํา

ตักเตือนเพียงรอยละ 39.5  สวนอีกจํานวนรอยละ 60.50 ไมปฏิบัติตาม ในจํานวนผูที่ยอมปฏิบัติตามคํา

ตักเตือน มีเหตุผลหลักคือกลัวการถูกจับ/ปรับจํานวน 8 คน ไมอยากเปนตัวอยางที่ไมดีจํานวน 9 คน  สวน

วิธีการปฏิบัติตามที่คนกลุมน้ีเมื่อถูกตักเตือนคือ ไมสูบในตลาดแตจะไปสูบที่อ่ืนแทน จํานวนมากที่สุดคือ 

16 คน (รอยละ 84.22)  รายละเอียดตามตารางที่ 4.14  และ 4.15 

ตารางท่ี 4.14  แสดงคารอยละของจํานวนผูท่ีปฏิบัติตามคําตักเตือนกลุมตัวอยางท่ียังสูบบุหร่ีและไดถูก 

ตักเตือน 

การปฏบิัติหลงัถูกตักเตือน จํานวน (รอยละ) 

ปฏิบตัิตาม 19 (39.50) 

ไมปฏิบตัิตาม 29 (60.50) 

                        รวม  48 (100.00) 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงคารอยละของวิธีการปฏิบัติตามของกลุมตัวอยางท่ียังคงสูบบุหร่ี  เมื่อไดรับการตักเตือน 

วิธีท่ีปฏิบตัิตามเมื่อไดรับการตักเตือน จํานวนคนท่ีปฏิบตัิตาม (รอยละ) 

ไมสูบบุหรีท่ี่ตลาดแตไปสูบที่อ่ืนแทน 16 (84.21) 

ยังสูบบุหรี่ที่ตลาดอยู และพยายามที่จะลดปริมาณการสูบบุหรี่ลง 2 (10.53) 

อ่ืนๆ 1 (5.26) 

รวม 19 (100.00) 

 

2.2.4 การพบเห็นคนสูบบุหร่ีในตลาดสด/ตลาดนัด ภายหลังการประกาศกระทวงสาธารณสุขฯ 

หลังจากประกาศกระทวงสาธารณสุขฯ กลุมตัวอยางจํานวน 746  คน สวนมากรอยละ  83.00  ยังพบ

เห็นการสูบบุหร่ีในตลาดสด/ตลาดนัดอยู  มีกลุมตัวอยางจํานวนรอยละ 8.60 ที่ไมพบคนสูบบุหร่ีในตลาด 

สวนอีกจํานวนรอยละ 8.40 ไมแนใจ รายละเอียดตามตารางที่ 4.16 

ตารางท่ี  4.16  การพบเห็นคนสูบบุหร่ีเมื่อเขามาซื้อของหรือขายของในตลาดตั้งแตภายประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข   

กลุมตัวอยาง (รอยละ) 

ยังพบเหน็ผูสูบบุหรี ่ 619 (83.00) 

ไมพบเห็น 64 (8.60) 

ไมแนใจ/ไมทราบ 63 (8.40) 

                                           รวม  746 (100.00) 
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3. ความคิดเห็นตอมาตรการลงโทษ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2550” 

เมื่อไดสอบถามถึงขอคิดเห็นตอประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ กลุมตัวอยางสวนมากรอยละ 

92.00 สนับสนุนมาตรการหามสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัด โดยมีเหตุผลตางๆ เชน  บุหร่ีทําลายสุขภาพ

สวนรวมและตนเอง, ควันบุหร่ีมีกลิ่นเหม็นทําใหตลาดสกปรก, คนมาซื้อของแพควันบุหร่ี  เปนตน  สวน

ความเห็นวาไมเห็นดวยกับขอหามน้ีมีเหตุผลคือ คนสูบเยอะหามยากและเปนสิทธิของแตละบุคคล เปนตน 

และไมมีความคิดเห็น รายละเอียดตามตารางที่ 4.17 

ตารางท่ี 4.17  แสดงคารอยละความคิดเห็นกับขอหามการสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัดของกลุมตัวอยาง   

ความคิดเห็น จํานวนคน(รอยละ)  เหตุผลสนับสนุน 

เห็นดวยกับการหามสูบบหุรี่ใน

ตลาดสด 

 

686 (92.00) บุหรีท่ําลายสุขภาพสวนรวมและตนเอง,ควันบหุรี่มีกล่ิน

เหม็นทําใหตลาดสกปรก,คนสูบจะไดเกรงใจผูอ่ืนบาง

,คนมาซ้ือของแพควันบุหรี,่ขี้บหุรี่หลนใสอาหาร 

ไมเห็นดวยกับการหามสูบบหุรี่ใน

ตลาดสด 

42 (5.60) คนสูบเยอะหามยาก,สิทธิของแตละบุคคล 

ไมมีความคิดเห็น 18 (2.40)  

                          รวม  746 (100.00) 

 

กลุมตัวอยางแมจะรูวากระทรวงสาธารณสุขมีประกาศใหตลาดสด/ตลาดนัดเปนเขตปลอดบุหร่ี 

(รอยละ 50.1)  แตสวนมากยังไมทราบวามีบทลงโทษเมื่อมีผูฝาฝน ซึ่งมีคาปรับไมเกินสองพันบาท  สวน

กลุมที่รูบทลงโทษ  สวนมากเห็นดวยกับบทลงโทษ เพราะคนจะไดเลิกสูบบุหร่ีในตลาดและควรจับและ

ปรับใหมากกวาน้ี  ซึ่งเปนขอมูลที่บงชี้วาแมวาคนสวนใหญจะรับทราบประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ หาม

สูบบุหร่ีในตลาดแตไมไดรับทราบในรายละเอียดเน้ือหาที่เปนประเด็นสําคัญ คือบทลงโทษเปนอยางไร 

รายละเอียดตามตางที่ 4.18 

 

ตารางท่ี 4.18  แสดงคารอยละการรับรูบทลงโทษเมื่อมีผูฝาฝนสูบตอประกาศ ฯ โดยปรับไมเกินสองพันบาท   

การรับรูบทลงโทษของประกาศ  จํานวน(รอยละ) 

รับรูบทลงโทษ  265 (35.50) 

ไมรับรูบทลงโทษ  481 (64.50) 

                                                 รวม  746 (100.00) 

 

กลุมตัวอยางสวนมาก (รอยละ92.22)  สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหร่ีใน

ตลาดสดและตลาดนัด โดยมีเหตุผลตางๆ    เชน ไมชอบคนที่สูบบุหร่ีเพราะมีผลเสียตอสุขภาพคนรอบขาง, 

ตลาดเปนที่สาธารณะไมควรสูบ เปนตน สวนความเห็นที่ไมสนับสนุนใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
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สาธารณสุขฯ มีเพียงรอยละ 5.89   มีความเห็นวา เปนสิทธิสวนบุคคล เลิกยาก คนจํานวนยังมากสูบอยู เมื่อ

โรงงานยังผลิตบุหร่ีอยูจะใหคนเลิกสูบอยางไร  นอกจากน้ันไมมีความคิดเห็น (รอยละ 5.89 )รายละเอียด

ตามตารางที่ 4.19 

ตารางท่ี  4.19   แสดงคารอยละความตองการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหร่ีในตลาด 

สดและตลาดนัดของกลุมตัวอยาง 

ความคิดเห็นตอบทลงโทษ (รอยละ) เหตุผล 

สนับสนุนใหปฏิบัตติามประกาศ 688 (92.20) ไมชอบบุหรี,่เสียสุขภาพตอคนรอบขาง,รบกวน

คนอ่ืน,เหม็นกล่ิน,ลูกคาไมชอบ,ตลาดเปนที่

สาธารณะ,นาจะชวยลดการสูบบหุรี่ลงได,คน

ไมไดสูบจะไดไมไดรบักล่ินควันบุหรี,่พ.รบ.

ประกาศแลวควรทํา,ทําจริงนาจะไดผล 

ไมสนับสนุนการปฏบิัติตามประกาศ 

 

14 (1.90) เปนสิทธิสวนบคุคล เลิกยาก คนจาํนวนยังมากสูบ

อยู 

ไมมีความคิดเห็น 44 (8.90)  

                          รวม  746 (100)  

 

กลุมตัวอยางสวนมาก (รอยละ 52.00)  มีความไมมั่นใจในมาตรการหามสูบบุหร่ี โดยมีเหตุผลตางๆ 

เชน คนที่สูบแลวเลิกยาก ไมเคยเห็นคนสูบแลวถูกจับ เปนตน  หรือแมกระทั่งกลุมที่ตอบวามั่นใจใน

มาตรการ ยังใหเหตุผลที่บงบอกความรูสึกไดวายังไมมีความมั่นใจปนอยูดวย  เชน ถาตํารวจจับปรับจริงจะ

ไดผล  รายละเอียดตามตารางที่ 4.20 

ตารางท่ี  4.20   แสดงคารอยละความมั่นใจในมาตรการหามสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัดจะถูกบังคับใช

ของกลุมตัวอยาง 

ความคิดเห็นตอมาตรการ จํานวน(รอยละ) เหตุผล 

ม่ันใจ ในมาตรการหามสูบบหุรี ่ 292 (39.20) เพราะมีบทลงโทษ,ถาตํารวจจบัปรับจรงิจะไดผล 

ไมม่ันใจ ในมาตรการหามสูบบหุรี่ 

 

388 (52.00) คนทีสู่บแลวเลิกยาก, เปนสิทธิของเขา 

ไมเคยเห็นคนสูบแลวถูกจบั,อยูสารคามเห็นคนสูบในตลาดไม

เห็นมีใครจับปรับ,ประกาศแลวยังมีคนสูบอยู, ถาคนกลัว

กฎหมายจริงจะไมสูบบหุรี,่ คิดวาไมไดผลเพราะคนยังสูบอยู

,ไมมีเจาหนาทีดู่แลไมมีการตรวจตลาดเลย, การประชาสัมพันธ

ไมทั่วถึงคนยังสูบอยูมากเพราะมีจํานวนเจาหนาที่นอยทีจ่ะดูแล 

ไมมีความคิดเห็น 66 (8.80) - 

รวม 746  
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เมื่อกลุมตัวอยางไดทราบถึงบทลงโทษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ  พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญ (รอยละ 87.93)  มีความเห็นดวยที่จะสนับสนุนใหมีมาตรการ/กิจกรรมจับปรับเพื่อลงโทษผูละเมิด

กฎหมายหามสูบบุหร่ีในตลาดนัด/ตลาดสดใหเห็นเปนตัวอยาง รายละเอียดตามตารางที่ 4.21 

 ตารางท่ี 4.21 แสดงคารอยละของความเห็นดวยท่ีจะสนับสนุนใหมีมาตรการ/กิจกรรม จับปรับเพื่อลงโทษผู

ละเมิดกฎหมายหามสูบบุหร่ีในตลาดนัด/ตลาดสดท่ีละเมิดกฎหามสูบบุหร่ีใหเห็นเปนตัวอยาง 

การสนับสนุนตอการจับ/ปรบัผูละเมิดประกาศ จํานวน(รอยละ) 

สนับสนุน  656 (87.93) 

ไมสนับสนุน 90 (12.06) 

รวม 746 (100.00) 

 

      ในประเด็นความพอเพียงของการประชาสัมพันธประกาศกระทรวงสาธารณสุข กลุมตัวอยาง

สวนมากรอยละ 72.80   ใหความเห็นวายังไดรับขอมูลไมเพียงพอ ในรายละเอียดของประกาศเขตปลอดบุหร่ี

ในตลาดสดและตลาดนัด มีเพียงรอยละ 19.30 ที่มีความเห็นวาเพียงพอ รายละเอียดตามตารางที่ 4.22  

ตารางท่ี  4.22  แสดงคารอยละในการไดรับความรู/ขาวสารอยางเพียงพอเกี่ยวกับเร่ืองการประกาศเขตปลอด 

บุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัดของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง จํานวน (รอยละ) 

เพียงพอ(รอยละ) 144 (19.30) 

ไมเพียงพอ(รอยละ) 543 (72.80) 

ไมแนใจ(รอยละ 59 (7.90) 

รวม 746 (100.00) 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ดานบทลงโทษ มีขอเสนอให  ทําตามขอบังคับของกฎหมาย  อยากใหจับจริงๆที่ผานมาไมเห็นทํา

อะไรเลย,ทําตามกฎเหมือนคนขับรถที่โทรศัพท,ปรับ 500-5,000 บาท,ไมมีเจาหนาที่คอยทําตามกฎหมายเลย

สักคน  ที่ผานมาไมมีเจาหนาที่ลงโทษเห็นแตสูบอีกดวย,ยึดบุหร่ี,เชิญออกมาดานนอกแลวตักเตือน,ลงโทษ

ใหหนัก ไมควรลงโทษแตกําหนดบริเวณใหสูบ,เคยเห็นตํารวจสูบเชนกันดังน้ันตองจับและปรับใหมาก,จับ

และปรับตามกฎหมาย,จับแลวขังเลยก็จะดี,จําคุก 1 วัน,ถายรูปโชววาเปนคนทําผิดกฎหมาย และมองดวย

สายตาตําหนิ 

ดานเชิงบวก มีขอเสนอใหประชาสัมพันธชมเชยผูที่ไมสูบบุหร่ี  ขายของแลวแถมเพิ่มใหฟรีคนที่ไม

สูบ ใหคําชมคนที่ไมสูบทั้งตลาดและใหไปสูบบริเวณไมมีคน ขอเสนอแนะมาตรการการลงโทษและเชิง

บวก รายละเอียดดานบทลงโทษและดานเชิงบวก ตามตารางที่ 4.23 
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ตารางท่ี  4.23  แสดงขอเสนอแนะแนวทางการควบคุมการสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัดในดานมาตรการ

ลงโทษทางกฎหมายตามประเภทของกลุมตัวอยาง  

ประเภทกลุม

ตัวอยาง 

ดานบทลงโทษ ดานเชิงบวก 

เจาของตลาด ทําตามขอบงัคบัของกฎหมาย  ประชาสัมพันธชมเชยผูที่ไมสูบบหุรี ่

ผูจําหนายสินคาใน

ตลาด 

อยากใหจับจริงๆทีผ่านมาไมเหน็ทําอะไรเลย,ทําตามกฎ

เหมือนคนขับรถที่โทรศัพท,ใหปรับ 500-5,000 บาท,ใหมี

มีเจาหนาที่คอยทําตามกฎหมายเพราะที่ผานมาไมมีเลยสัก

คน 

ขายของแลวแถมเพ่ิมใหฟรีคนที่ไม

สูบบุหรี ่

ผูมาซ้ือของในตลาด ที่ผานมาไมมีเจาหนาที่ลงโทษเหน็แตสูบอีกดวย,ยึดบหุรี่

,เชิญออกมาดานนอกแลวตักเตือน,ลงโทษใหหนัก,ไมควร

ลงโทษแตกําหนดบริเวณใหสูบ,เคยเหน็ตํารวจสูบเชนกัน

ดังนั้นตองจบัและปรับใหมาก,จับและปรับตามกฎหมาย

,จับแลวขังเลยก็จะด,ีจําคุก 1 วัน,ถายรูปโชววาเปนคนทํา

ผิดกฎหมาย และมองดวยสายตาตําหน ิ

ใหคําชมคนที่ไมสูบทั้งตลาด,ใหไป

สูบบริเวณที่ไมมีคน 

 

4. สรุปผลจากการสังเกต การปฏิบัติตนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2550”  

 4.1 สังเกตผูที่สูบบุหร่ี   กนบุหร่ีที่ทิ้งในบริเวณตลาดและกลิ่นควันบุหร่ี   

จากการสังเกตในตลาดสดและตลาดนัดจํานวน  19 แหง  (ในภาคผนวก)  พบวา ขณะที่ผูสัมภาษณ

ไปทําการสัมภาษณ ยังพบผูที่สูบบุหร่ีในตลาดสดใหญๆหลายแหง เชน  ตลาดสดเทศบาล 1   ตลาดสด

เทศบาล 3 (โบเบ)    ตลาดรถไฟ  เชน สามลอรับจางที่รับสงแมคาพอคาและผูมาซื้อของที่สูบบุหร่ีอยางมาก  

โดยเปนบุหร่ีมวนเองที่สูบไปถีบสามลอไป  โดยที่ไมมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือผูใดดําเนินการอะไรทั้งสิ้น  

รวมทั้งคนขับรถตุกๆ    พอคาหลายๆคน เชน ขายของใชจิปาถะ  แผงขายเน้ือสัตว และลูกจางที่มารับจาง

พอคาแมคา   มีบางคนที่สูบตอหนาลูกคาแตมีการหลบไปสูบบริเวณที่ลับตาคนบาง เชน บริเวณขางหองนํ้า

ของตลาด  หรือบริเวณที่ไมคอยมีใครเดินไป  มีผูจําหนายสินคาบางคนยืนสูบบุหร่ีเมื่อไมมีผูมาซื้อของเชน

ในตลาดนัดหนาวิลลา   สวนกลุมผูมาซื้อของจะยืนสูบบุหร่ีหนาตลาด หรือบริเวณขางถนนที่จอดรถโดยสูบ

ในรถของตนเองหรือบริเวณใกลเคียง   สวนตลาดนัดหรือตลาดสดขนาดเล็กในชุมชนหลายแหง มีการสูบ

บางในทุกกลุม     

4.2  การแสดงใหเห็นเคร่ืองหมายปลอดบุหร่ีตามประเภทของตลาดสด 

เคร่ืองหมายปลอดบุหร่ี เชน การติดสต๊ิกเกอร/ปาย/ขอความหามสูบบุหร่ี การติดปายประชาสัมพันธ 

“เขตปลอดบุหร่ี”  และการใหขอมูลประชาสัมพันธในการหามสูบบุหร่ี พบวา  ในตลาดสดขนาดใหญ  เชน  

ตลาดสดเทศบาล 1   ตลาดสดเทศบาล 3 (โบเบ)    ตลาดรถไฟ และตลาดสดบางลําพู  มีการแสดงใหเห็น

เคร่ืองหมายปลอดบุหร่ี  เชน  การติดสต๊ิกเกอร/ปาย/ขอความหามสูบบุหร่ี   การติดปายประชาสัมพันธ “เขต
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ปลอดบุหร่ี”  ในสถานที่ที่เห็นอยางชัดเจนในระดับสายตาหรือศีรษะ ไมเกิน 10 ฟุต   เปนสต๊ิกเกอรพื้นสีขาว

ปายสีแดงวงกลมขีดทับบุหร่ีสีดําและมีขอความวา“อาคารน้ีปลอดบุหร่ีหามสูบบุหร่ี  ฝาฝนมีโทษปรับ 2,000 

บาท” ปดไวที่ขางเสาหนาหองนํ้า      สวนตลาดสดขนาดเล็ก เชน ตลาดศรีเมืองทอง  ตลาดสดหนองไผลอม  

ตลาดโตรุงรวมจิตร ตลาดเทศบาล อ.จิระ ตลาดบานดอนและตลาดนัดชุมชนหนองใหญไมพบปายหรือการ

ติดสต๊ิกเกอร/ปาย/ขอความการหามสูบบุหร่ีใหเห็นแตอยางใด ทั้งน้ีรวมทั้งในบริเวณตลาดนัดทุกๆแหงดวย 

เชน  ตลาดนัดชีทาขอนและตลาดนัดหนาวิลลา เปนตน 

5 . สรุปผลการสัมภาษณในการสนทนาเชิงลึก   

ประเด็นการประชาสัมพันธขอมูลการหามสูบบุหร่ีและประสิทธิผลการบังคับใชกฎหมาย  

1.กลุมเจาของตลาด 

ประธานตลาดสดเทศบาล 1(บางลําพู)ใหขอมูลวาที่ผานมาไดติดสต๊ิกเกอรหามสูบบุหร่ีในบริเวณ

เสาของตลาด  และในทุกสัปดาหเชนวันหยุด ชวงเวลาประมาณ 10.00-12.00 น.จะใหประชาสัมพันธของ

ตลาดประกาศใหผูจําหนายสินคาและผูมาซื้อของไดทราบถึงขอกฎหมายการหามสูบบุหร่ีในบริเวณตลาด 

ซึ่งที่ผานมาพบวายังมีกลุมผูที่มารับจางพอคาแมคาในตลาดเชนสามลอ รถเข็นและผูขับรถตุกๆจะยืนสูบ

บุหร่ีบริเวณหนาตลาดและในตลาดบางคร้ัง ซึ่งตนเองลําบากใจที่จะหามสูบบุหร่ี ดังคําพูดวา “ผมหามเขาสูบ

นะ ตัวผมเองเดินออกไปบอกวาตอนน้ีเขามีกฎหมายหามสูบที่ตลาดแลวนะพวกน้ันตอบวาไมเห็นเปนไรเลย

เฮีย ตํารวจยังสูบเลย ผมสูบต้ังนานยังไมเห็นมีใครมาจับเลย ซึ่งผมก็พูดกับเขาลําบากนะ จริงๆกฎหมาย

ออกมาก็ดีแตไมมีผูรักษากฎและผูทําตาม…..” และ “ ต้ังแตมีการรณรงคมายังไมเห็นมีเจาหนาที่มาใช

กฎหมายเลยครับ มีแตปาย ซึ่งผมคิดวานาที่จะมีการบังคับใชอยางจริงจังเสียทีเหมือนกับจับคนที่ขับมอเตอร

ไซดแลวไมใสหมวกกันน็อค…”   ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของคุณอรุณศรีผูจัดการตลาดสดรถไฟ ที่วา  

“ทางเทศบาลก็เคยมาติดประกาศหามสูบบุหร่ี  มีนักศึกษามาเดินรณรงคและติดปายประกาศชวงหน่ึงวามี

กฎหมายจับปรับในการสูบบุหร่ีในตลาด แตตอนน้ีหายไปแลว ชวงรณรงคแรกๆคนก็สูบบางแตนอย พอ

ตอนน้ีไมมีใครฟง สูบตลอด  ซึ่งที่น่ีก็เปนตลาดขายสงที่คนสวนใหญจะมาซื้อผักและผลไมไปขายปลีกที่

ตลาดอ่ืน ก็จะมีคนที่มาซื้อของจะสูบบุหร่ีขณะทํางานไปดวย จะเดินไปบอกก็เกรงใจเพราะพอคาแมคาที่ขาย

ของเขาจะวาเอาได ก็ไดแตเอาสต๊ิกเกอรไปติดขางเสาใหเห็นใกลๆซึ่งก็เหมือนเดิม ยังมีการสูบบุหร่ีอยู ก็

อยางที่บอกเขาไมทําตามไมรูจะวาไง…”   และคุณเอก ผูจัดการตลาดสดเมืองทอง ไดใหความเห็นวา  “ทาง

ตลาดไดขอปายประกาศ (สต๊ิกเกอร: ผูศึกษา) หามสูบบุหร่ีจากเทศบาลมาติดที่เสาทุกตนนะ   และได

ประกาศบอกทุกๆวันในชวงเชามืดวาหามสูบบุหร่ีและมีการลงโทษจับปรับ 2,000 บาท  แตเมื่อไมมีผูทํา

หนาที่รักษากฎหมายมาจับ จะใหเทศกิจเขาทําเหรอ อยาพูดเลย ตํารวจก็ยังไมจับ  ปายที่เคยติดไวตอนน้ี

หายไปแลวบางสวนมีคนมาฉีกออก  คนสูบบุหร่ีในตลาดผมก็หามเขาไมไดไมรูจะทําอยางไรดี ” และ “ ผม

วานาจะมีหนวยงานที่มาประชาสัมพันธใหเปนเร่ืองเปนราวทําตลอด ไมใชมาติดปายหรือใหคนมารณรงค

แลวหายไป ถาบอกใหเขาไมสูบที่น่ี เขาก็จะไปสูบที่อ่ืน ยากนะที่จะสําเร็จ…..” 
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2. กลุมผูมาซื้อของที่ตลาด 

ความเห็นของผูมาซื้อของในตลาดสดหลายคนไดใหความคิดเห็นตรงกันวา ไดรับขอมูลการ

ประชาสัมพันธเร่ืองการบังคับใชกฎหมายหามสูบบุหร่ีในตลาดในสต๊ิกเกอร และปายประชาสัมพันธใน

ตลาดบางตามเสาหรือหนาหองนํ้า คุณหนูทอง อายุ 23 ป มาซื้อของที่น่ีประจําเพื่อไปขายปลีกที่บานให

ความเห็นวา มีการประชาสัมพันธนอยพบเห็นเพียงสต๊ิกเกอรติดตามเสาและบางตลาดเชนเทศบาล 1 ก็จะ

เห็นปายผาติด เชนคําบอกวา “เห็นแตสต๊ิกเกอรนะสวนการประชาสัมพันธเสียงตามสายไดยินบางแตพูดนิด

เดียว หนูมาซื้อของที่น่ีก็เห็นคนยังสูบบุหร่ีอยูโดยเฉพาะพวกสามลอรับจางสูบเยอะ” และในการบังคับใช

กฎหมายใหความเห็นวา “คิดวายากที่จะกฎหมายจับนะเพราะคนยังสูบมากเหมือนเดิมไปที่ไหนก็สูบ ยิ่งพวก

สามลอรับจางก็สงสารเขาอยาไปจับเลย” สวนความเห็นของผูมาซื้อของผูจําหนายสินคาในตลาดสดและ

ตลาดนัดหลายแหงที่คณะผูศึกษาไปสัมภาษณใหความเห็นในดานการประชาสัมพันธวามีการโหม

ประชาสัมพันธในบางชวงสักเมื่อ 1-2 ปที่ผานมา ในลักษณะการเดินรณรงคในตลาดโดยนักศึกษาและ

นักเรียนมัธยม มีการติดปายผาและสต๊ิกเกอรในหลายๆจุด ตอนน้ีบางตลาดยังคงมีอยู แตในบางตลาดมีการ

ฉีกหายไป สวนการบังคับใชกฎหมายไมปรากฏใหเห็นวามีเจาหนาที่จับหรือปรับ มีเพียงเจาจองตลาดหรือ

ผูนําในตลาดที่พบเห็นคนมาซื้อของ พอคาแมคา และสามลอรับจางที่สูบบุหร่ีจะเดินมาบอกเองหรือใหคน

มาบอกใหไปสูบที่อ่ืน ดังเชนพอคาเขียงหมูรายหน่ึงในตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาด อ.จีระ) ใหความคิดเห็นใน

การประชาสัมพันธวา “ ขายของอยูที่น่ีมาต้ังหลายสิบป แตกอนก็เห็นปายอยูนะ แตตอนน้ีไมเห็นแลวเห็นแต

สต๊ิกเกอรติดอยูบาง 1 -2 ใบ อยูหนาหองนํ้าที่อ่ืนไมมี  ชวงเชาๆจะมีคนสูบบุหร่ีเยอะพอสายๆ คนซื้อของ

นอยลงก็หายไป ปายก็ไมมีใหเห็นจะๆ อยากใหตํารวจมาจับจริงๆ คนจะไดกลัว ” และ “ตํารวจจับเหรอ ไม

เห็นมีนะ และคิดวาคงไมมีหรอก มันตองทําจริงจังกวาน้ี….”  
กลุมสามลอรับจาง  
ผูศึกษาไดสัมภาษณกลุมสามลอรับจางที่เปนสามลอเคร่ือง(ตุกๆ)และสามลอปนซึ่งจับกลุมจอดรอ

ผูโดยสารหรือลูกคาบริเวณหนาตลาดสดเทศบาล 1 จํานวน 20 ราย ซึ่งทุกรายใหขอมูลในดานการ

ประชาสัมพันธเร่ืองการบังคับใชกฎหมายหามสูบบุหร่ีในตลาดวาไดรับทราบขอมูลจากลูกคาที่มาใชบริการ

บางหรือจากเจาของตลาดหรือผูที่ดูแลตลาดบาง แตจะไมไดรับทราบขอมูลน้ีจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเชน 

เจาหนาที่เทศกิจ เจาหนาที่ตํารวจ และหรือเจาหนาที่สาธารณสุขแตอยางใด ซึ่งขอมูลที่ไดคือ ไดทราบวา

ขณะน้ีมีกฎหมายที่หามสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัดและหากฝาฝนจะถูกเจาหนาที่ตํารวจจับแลวปรับ

เปนเงินจํานวนหน่ึง โดยที่ (ผูใหสัมภาษณไมแนใจในจํานวนเงินคาปรับ)    และที่ผานมาไมเคยมีผูใดที่ถูก

จับปรับแตอยางใด จึงมีการสูบบุหร่ีอยูตลอดเวลา ดังคํากลาวเปนภาษาพื้นเมืองที่วา “ผมบเห็นเด อัน

สต๊ิกเกอรหน่ัน ปายผาติ พอเห็นอยูเดละ แตวาซุมหมูผมก็บสนใจอาน ผมก็สูบอยูทุกมื้อ ชวงที่ถาคนโดยสาร

กะจอดรถแลวกะโสกันมันสมปากกะตองสูบยา”(คําแปล: ผมก็เห็นสต๊ิกเกอรติดอยูนะ ปายผาก็เห็นอยู แต

วาพวกผมก็ไมสนใจอานหรอก ผมก็สูบตลอดระหวางที่รอผูโดยสารก็จอดรถน่ังคุยกันหนาตลาดมันเปร้ียว
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ปากก็ตองสูบบุหร่ี:ผูวิจัย) และ“บเห็นมีไผมาจับต๊ัว ตํารวจ จราจรยางมาก็ซือๆบวาจ๋ังใด กะมีแตซุมเจาของ

ตลาดหรือฮาหลังเทือกะพอคาแมคาบอกวาเขาบใหสูบยาแลวเดอในตลาด ผมก็ซิเซา แตวายามอยากกะสูบ

ตอ บสูบบไหวดอกครับมันเมื่อย สูบแลวซําบายขึ้น….” (คําแปล:ไมมีใครมาจับหรอกตํารวจจราจรเดินมา

ใกลก็เฉยไมไมอยางใด มีแตเจาของตลาดหรือบางคร้ังพอคาแมคาที่บอกวาเขาไมใหสูบบุหร่ีแลวในตลาด 

ผมก็หยุด แตเวลาที่อยากจะสูบบุหร่ีก็จะสูบตอไมไหวหรอกครับมันเหน่ือย สูบแลวสบายขึ้น) 

กลุมเจาหนาที่ตํารวจ (ชั้นสัญญาบัตร) 
ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองขอนแกนมีนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่ปฏิบัติงานจราจรเพียง 14 นาย 

(ในชวงเวลาที่คณะศึกษาไปสัมภาษณ) มีเพียงจํานวน 5 นายที่ใหเวลาในการสัมภาษณ (ในชวงสัมภาษณเพื่อ

หาขอมูลเพิ่มเติม) เน่ืองจากจะตองไปชวยปฏิบัติงานในงานดานสืบสวนสอบสวน ไดใหความคิดเห็นตอการ

ปฏิบัติตนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” ของประชาชนที่มาซือ้ของ พอคา

แมคา ผูที่เกี่ยวของตางๆในตลาด เชน คนมารับจางขนของในตลาด  สามลอเคร่ือง (ตุกๆ)  และเจาของหรือผู

ที่ดูแลตลาดในเขตเทศบาลนครขอนแกน ในประเด็นตางๆที่นาสนใจกลาวโดยสรุปคือ มีจํานวนเจาหนาที่

ตํารวจนอย มีงานอ่ืนที่สําคัญมากกวาการดําเนินตามกฎหมายสําหรับผูที่ฝาฝนกฎหมายฉบับน้ี การปฏิบัติใน

หนาที่เปนเพียงการตักเตือนผูสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัด ซึ่งที่ผานมายังไมมีการจับหรือปรับแตอยาง

ใด นอกจากน้ียังใหความเห็นวามีสื่อใหการประชาสัมพันธในกฎหมายน้ีนอย ดังคํากลาววา“กฎหมายใหมี

เจาหนาที่ของรัฐในหลายตําแหนงไดมีบทบาทในการตักเตือนผูที่ฝาฝนสูบบุหร่ี  แตพอทําจริงๆไมมีใครทํา

หรอกครับ เพราะเขาเขาใจวาเปนหนาที่ของตํารวจที่จะตักเตือนหรือจับหรือปรับเทาน้ัน ตํารวจเองก็มีปญหา

ในทางปฏิบัติไมมีระดับนายตํารวจไปดูแลในตลาดหรอกครับ แมแตระดับชั้นประทวนที่ปฏิบัติงานจราจรก็

ตาม จํานวนเจาหนาที่ตํารวจที่น่ีมีไมพอ แคดูแลงานจราจรในตัวเมืองก็มากมายอยูแลวมีคดีรถชนรถเฉี่ยวกัน

มากมายทําไมหวาดไมไหว  ชาวบานเองที่ผานมาก็ถือวาการสูบบุหร่ีในตลาดเปนเร่ืองธรรมดา แมจะไมใช

ตลาดก็ยังเห็นสูบอยู เอา..ยกตัวอยางที่สถานีรถทัวรก็เห็นๆกันอยู ถาเห็นจังๆก็จะเดินไปเตือนวาอยาสูบมี

กฎหมายใหจับ/ปรับนะ ซึ่งเขาก็จะดับบุหร่ีหรือบางรายพอพวกผมคลอยหลังก็สูบใหม......” และ “ต้ังแต

กฎหมายฉบับน้ีประกาศมาที่น่ียังไมมีการจับหรือปรับแตอยางใด สวนใหญก็ใชวิธีการเตือนวาอยาสูบใหไป

สูบที่อ่ืน โดยเฉพาะพวกขับรถตุกๆหรือสามลอรับจางหรือพวกเข็นของรับจางตลาดที่จะซื้อยาเสนแลวใช

กระดาษมามวนสูบเวลาเราเห็นเขาก็จะหลบๆ ผมคิดวาเราควรจะใชไมออนกอนนะถาใหจับแลวปรับเต็ม 

2,000 บาทเลยมันรุนแรงไป สวนใหญก็เปนคนหาเชากินค่ําพวกผมไมอยากทํา มันเปนการทําผิดที่พูดจากัน

ไดไมตองถึงขั้นจับกันหรอก.....ความเห็นในสวนของเจาของตลาดหรือผูดูแลตลาดสดหรือครับ  ผมวาเขาก็

เอาใจใสเร่ืองน้ีอยูนะ ยิ่งเปนตลาดสดของเทศบาลเขาเอาในใสมากเลยมีปายมีสต๊ิกเกอรติด มีประชาสัมพันธ

เสียงตามสายบอกตอนเชา ผมเคยมาตลาดชวงเชาวันเสารจะไดยิน.... การสูบบุหร่ีของตํารวจเราเหรอครับ..ก็

มีบางนายนะเปนระดับชั้นประทวนที่ยังสูบบุหร่ีอยูแตก็สูบหลบๆไมกลาใหใครเห็น งานมันเครียดครับเห็น

ใจบางคร้ังตองสูบบุหร่ีชวย.....สวนพวกนายตํารวจก็มีบางรายยังสูบอยูสวนใหญเลิกกันหมดแลวครับ ผมก็
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อยูในระหวางการพยายามเลิกบุหร่ี แฟนผมเขาเปนพยาบาลบอกใหเลิกสูบเขาเหม็นและมันไมดีตอปอด.....

ผมเห็นขาวตํารวจที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 ใหสถานีตํารวจเปนเขตปลอดบุหร่ี รูสึกวาจะทําทั้ง 8 

จังหวัดในภาค 3 เลยครับแตที่ภาค 4 ยังไมมีครับ...”และ“มีสต๊ิกเกอรที่บอกเร่ืองหามสูบบุหร่ีผมเห็นใน

ตลาดสดอยูนะ แตมีตลาดนัดหลายแหงที่ผมไมเห็น  ผมวาประชาชนสวนใหญเห็นแตปายวาหามสูบบุหร่ีฝา

ฝนจับปรับ  แตไมมีการประชาสัมพันธในรายละเอียดของกฎหมายฉบับน้ีในสื่อตางๆใหเห็นอยางชัดเจน

แทบไมมีเอาแคในทีวีนะไมเห็น  วิทยุบานเราที่ขอนแกนก็ไมมี  หนังสือพิมพหลักหรือในทองถิ่นอยาใหพูด

ถึงเลยไมเห็นหรือมีหรือปลาวผมไมแนใจนะ...ผมวาสื่อไมคอยใหความสําคัญมีหลายคนที่คุยกันเร่ืองน้ีเขา

ใหความเห็นวากฎหมายฉบับน้ีเขมงวดไปนะ นาจะโฟกัสไปที่พวกด่ืมสุรามากกวาเพราะด่ืมคนเดียวเปน

สาเหตุใหมีอุบัติเหตุมากเลยคดีจราจรเยอะแยะที่ด่ืมเหลาแลวขับรถชนกันหรือชนคนอ่ืน และผมมีความเห็น

ในการใชกฎหมายน้ีวาบทบาทหลักๆนาจะเปนเทศบาลนะ ที่จะเปนตัวต้ังตัวตีในการบังคับใชกฎหมายสวน

เมื่อมีความผิดถึงขั้นรายแรง เชนเตือนหลายคร้ังไมฟงยังทําอยูก็จะตองมีการกําหลาบจับปรับบางซึ่งตรงน้ีสา

มารุขอความชวยเหลือมาที่ตํารวจใหเราชวยตรงน้ีไดเลย....”  
กลุมเจาพนักงานเทศกิจ 
ผูศึกษาไดสัมภาษณพนักงานเทศกิจของเทศบาลนครขอนแกนจํานวน 4 นาย ไดใหความเห็นโดย

สรุปคือ เจาหนาที่เทศกิจรับรูและเขาใจในประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” แตการ

จับ/ปรับควรที่จะเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ สวนอํานาจของเจาหนาที่สวนทองถิ่นน้ันเปนกฎหมาย 

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ เปนหลัก ซึ่งเจาหนาที่เทศกิจสามารถจับกุม หากพบผูใดที่ฝาฝนทิ้งกนบุหร่ีใน

สถานที่สาธารณะ ซึ่งจับปรับไมเกิน 1,000 บาท ที่ผานมายังไมไดใชบทบาทหนาที่ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” ในการจับ/ปรับเลย สวนใหญจะเปนการตักเตือนไมใหไปสูบบุหร่ีหรือ

ใหไปสูบที่ใหม  สวนกฎหมาย พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ฯ เทศกิจจะใชในการจับ/ปรับพอคาแมคาที่ไม

ปฏิบัติตามทิ้งเศษขยะ และขายของตามริมฟุตบาทสวนในกลุมประชาชนที่มาซื้อของ หรือสามลอรับจาง ผูที่

รับจางเข็นของในตลาด เมื่อพบเห็นจะตักเตือนเทาน้ัน  ซึ่งมีเจาหนาที่เทศกิจบางรายไดใหความเห็นวา “ที่

ผานมาต้ังแตกฎหมายฉบับน้ีประกาศใช  เมื่อพบเห็นคนสูบบุหร่ีโดยเฉพาะในตลาดพวกผมก็จะเตือนเทาน้ัน

ไมใหเขามาสูบในตลาด  จะมีก็แตตลาดนัดเทาน้ันที่ไมไดเปนดูแล แตพบเห็นคนสูบอยูเยอะ สวนใหญก็เปน

คนมาซื้อของตอนที่ยืนรอซื้อของก็จะสูบบุหร่ี  หรือในตลาดโตรุงมีคนมากินขาวอ่ิมแลวก็จะลุกไปสูบบุหร่ี

แถวที่มีคนนอย  ในตลาดสดก็มีเปนกลุมรถเข็นรับจางแมคาในตลาด จะสูบยาเสน พอคาแมคาก็มีบางคนแต

เขาจะสูบเมื่อไมมีคนมาซื้อของ    ในตลาดสดเทศบาลในทุกแหง หัวหนาใหพวกผมไปติดสต๊ิกเกอรหามสูบ

บุหร่ีอยูนะครับ ติดไวหลายๆแหง  เมื่อผมเห็นคนสูบก็จะเดินไปบอกใหดูปายหรือใหไปสูบที่อ่ืนเขาก็จะดับ

บุหร่ีแลวเดินหนี ....สําหรับความเห็นของผมแลว ผมวากฎหมายฉบับน้ีคนสวนใหญไมรูนะ  เขาเห็นแตปาย

หรือสต๊ิกเกอรวาสูบแลวจับปรับเทาน้ัน  การใหสื่อตางๆประชาสัมพันธยังมีนอย ก็คงมีแตพวกผมน่ีแหละที่

บอกบทลงโทษตามปายเวลาเห็นคนสูบในตลาด  สวนตํารวจเขาไมสนใจหรอกเพราะมันอยูในตลาด....”  
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สวนหัวหนาเทศกิจใหความเห็นเพิ่มเติมวา “ผมคิดวาการจะใหใชบทลงโทษจริงๆ ตํารวจกับเทศกิจจะตอง

มาคุยกันกอน การทําผิดกฎหมายมันมีหลายระดับ บางทีเขาไมมีเจตนาจะสูบบุหร่ีเพราะไมเขารู แลวใครจะ

เปนผูใชบทลงโทษระหวางตํารวจกับเทศกิจแลวจะลงโทษอยางไร แคตักเตือนหรือใหเฉพาะเทศกิจปรับ

โดยใชอีกกฎหมายฉบับหน่ึง (พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ)   หรือเปนพวกที่เคยเตือนแลวซ้ําๆ ยังสูบอยูจะ

เปนใครที่ใชบทลงโทษ” และ “ตอนน้ีตํารวจกับเทศกิจก็ตางคนตางทําหนาที่ครับยังไมไดคุยกันเลยครับใน

ปหนาทานนายกเทศมนตรีใหนโยบายใหตลาดสดเทศบาลทุกแหงเปนตลาดสดนาซื้อผมจะเพิ่มปาย

ประชาสัมพันธ การหามสูบบุหร่ีใหเยอะๆขึ้น  กฎหมายน้ีจะไดใชจริงๆจัง 

  

                                



บทที ่ 5 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
การศึกษาเร่ือง  ประสิทธิผลการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18/2550  ภายใต  

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 :กรณีตลาดสดและตลาดนัดปลอดบุหร่ีในเขตเทศบาล

นครขอนแกน  มีวัตถุประสงคการวิจัย  เพื่อศึกษา การรับรูประชาชนและเจาของตลาดในเขตเทศบาลนคร

ขอนแกนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” ให “ตลาดสดและตลาดนัด” เปน

สถานที่ปลอดบุหร่ี  ประสิทธิผลของชองทางสื่อและบทมาตรการลงโทษที่มีตอการปฏิบัติของประชาชนและ

เจาของตลาด  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550”  และความคิดเห็นของพนักงาน

เจาหนาที่ ในดานประสิทธิผลของชองทางสื่อและบทมาตรการลงโทษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ 

(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2550” ในการปฏิบัติตามของประชาชน  มีผลการศึกษา  ดังน้ี 

สรุปผลการศึกษา 

1.ขอมูลท่ัวไป 

กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งหมด 746 คนคิดเปนรอยละ 104.18 ของขนาดตัวอยางที่กําหนดไว (716 คน)  

เปนกลุมผูจําหนายสินคาในตลาดสดและตลาดนัดมีจํานวนมากที่สุด สวนกลุมเจาของตลาดสดและตลาดนัด

สามารถเก็บรวมรวมขอมูลไดเพียง 6 คน จากจํานวนทั้งหมด 8 คน ทั้งน้ีเน่ืองจากเจาของตลาดบางคนเปน

เจาของตลาดมากกวา 1 แหง(เทศบาลนครขอนแกน) สวนพนักงานเทศกิจมีจํานวนที่ปฏิบัติงานอยูจริงใน

ขณะน้ีเพียงจํานวน 4 คน และมีเจาหนาที่ตํารวจซึ่งเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรในสถานีตํารวจภูธรจังหวัด

ขอนแกนที่ปฏิบัติงานดานการจราจรและเปนพนักงานเจาหนาที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข“(ฉบับที่ 

18) พ.ศ. 2550” มีจํานวน 14 คน  โดยที่สวนมากในกลุมผูจําหนายสินคาและ ผูมาซื้อของที่ตลาดสด/ตลาดนัด

เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.1และรอยละ 54.6 ตามลําดับ สวนพนักงานเทศกิจและเจาหนาที่ตํารวจเปน

เพศชายทั้งหมด  ในกลุมผูจําหนายสินคาสวนมากมีอายุชวงมากกวา 31 ปขึ้นไป  มีระดับการศึกษาอยูในระดับ

ปฐมศึกษา  ในกลุมผูซื้อของในตลาดอายุเฉลี่ยต้ังแต 20 ถึง 50 ปในระดับใกลเคียงกัน มีระดับการศึกษา

สวนมากอยูในระกับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีใกลเคียงกัน  สวนพนักงานเทศกิจและเจาหนาที่ตํารวจ

สวนมากการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี    สําหรับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีจะสูบบุหร่ีประจํา

ทุกวันและสูบเปนบางคร้ังมีจํานวนรวมกัน 168 คนคิดเปนรอยละ 22.50  ของกลุมตัวอยางทั้งหมด  รอยละ

77.5 เปนผูที่ไมสูบบุหร่ีมีจํานวน 578 คนและเมื่อสอบถามในกลุมคนที่สูบบุหร่ีถึงความต้ังใจที่จะเลิกสูบบุร่ี

จํานวน 125 คนจากทั้งหมด 168 คน (ซึ่งคิดเปน 2 ใน 3 ของจํานวนทั้งหมด)  คิดอยากจะเลิกสูบบุหร่ี   แตมี

เพียงรอยละ 25.60 หรือจํานวน 43 คน เทาน้ันที่ไมคิดที่จะเลิก   ซึ่งในจํานวน 125 คนที่คิดอยากจะเลิกบุหร่ี

น้ันมีปจจัยที่อยากจะเลิกมากที่สุดคือ การที่คนใกลชิดแนะนําและแสดงความหวงใยอยากจะใหเลิกซึ่งถึงรอย

ละ 74.90  รองลงมาคือ บุหร่ีราคาแพงขึ้น สุขภาพแยลงและอายุมากขึ้น เมื่อระบุถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ีที่
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ไดรับทราบจากสื่อตางๆมีผลตอการที่คิดที่จะเลิกสูบหร่ีเพียงรอยละ 6.80  พบวา จากจํานวนผูสูบบุหร่ีทั้งหมด 

168 คน  สวนประเภทของบุหร่ีที่สูบมีเพียง 2  ประเภทหลัก คือบุหร่ี 

ซิกาแรต (รอยละ 89.3) รองลงมาเปนบุหร่ีมวนเอง (รอยละ 10.10)  และมีสวนนอยเพียง 1 คน ที่ใชบุหร่ีเสน

อมในระหวางเคี้ยวหมาก   

2.2 การรับรูและการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2550” ให“ตลาดสด

และตลาดนัด” เปนสถานท่ีปลอดบุหร่ีของกลุมตัวอยางท่ีสูบบุหร่ี 

2.2.1 การรับรู และการปฏิบัติตาม4ประกาศกระทร4วงสาธารณสุขฯ 

 ในกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ี4ทั้งหมด 168 คน ในจํานวนน้ีไดรูประกาศ4ฯ จํานวน 94 คน (รอยละ 55.95)  

สวนผูสูบบุหร่ีที่ยังไมรับรูประกาศมีจํานวน 74 คน (รอยละ44.04)  ในจํานวนกลุมผูที่สูบบุหร่ีและไดรับรู4

ประกาศ4ฯ จํานวน 94 คน มพีฤติกรรมการสูบบุหร่ีในตลาดเกือบคร่ึงหน่ึงคือ 46 คน(รอยละ 48.93) ซึ่งจะมี

พฤติกรรมสูบบุหร่ีในตลาดอยูเชนเดิม สวนอีกจํานวน 48 คน(รอยละ 51.06) จะงดสูบบุหร่ีในตลาด  

2.2.2 การไดรับการตักเตือนของกลุมท่ีมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีในตลาดสด/ตลาดนัด 

 จากกลุมตัวอยางที่สูบบุหร่ีและไดรับรูประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ถึงจํานวน  91 คน  ซึ่งใน

จํานวนน้ีมีจํานวนมากกวาคร่ึงหน่ึงคือ 48 คน ที่เคยถูกตักเตือนในขณะที่สูบบุหร่ีในตลาดสด/ตลาดนัด  โดย

ถูกตักเตือนจากกลุมแมคาขายของ  ผูที่มาซื้อของในตลาดและเพื่อนถึงรอยละ 47.90   แตไดรับการตักเตือน

จากเจาหนาที่ตํารวจ และเทศกิจ มีจํานวนรวมกันเพียงรอยละ 12.50  

2.2.3 การปฏิบัติตามหลังจากการไดรับการตักเตือน 

  กลุมตัวอยางที่ยังสูบบุหร่ีในตลาดสด/ตลาดนัด จํานวน 48 คน เมื่อถูกตักเตือนจะปฏิบัติตามคํา

ตักเตือนเพียงรอยละ 39.5  สวนอีกจํานวนรอยละ 60.50 ไมปฏิบัติตาม ในจํานวนคนที่ยอมปฏิบัติตามการ

ตักเตือนดวยเหตุผลหลักคือกลัวการถูกจับ/ปรับ จํานวน 8 คน ไมอยากเปนตัวอยางที่ไมดี จํานวน 9 คน  สวน

วิธีการปฏิบัติตามเมื่อถูกตักเตือนคือ ไมสูบในตลาดแตจะไปสูบที่อ่ืนแทนเปนจํานวนมากที่สุดคือ 16 คน 

(รอยละ 84.22)   

2.2.4 การพบเห็นคนสูบบุหร่ีในตลาดสด/ตลาดนัด ภายหลังการประกาศกระทวงสาธารณสุขฯ 

หลังจากประกาศกระทวงสาธารณสุขฯ กลุมตัวอยางสวนมากรอยละ  83.00  ยังพบเห็นการสูบบุหร่ี

ในตลาดสด/ตลาดนัดอยู  มกีลุมตัวอยางจํานวนรอยละ 8.60 ที่ไมพบคนสูบบุหร่ีในตลาด สวนอีกจํานวนรอย

ละ 8.40 ไมแนใจ  
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3.  บทมาตรการลงโทษท่ีมีตอการปฏิบัติของประชาชนและเจาของตลาด ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข “(ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2550” 

กลุมตัวอยางสวนมากรอยละ 92.00 ใหความเห็นวาสนับสนุนการหามการสูบบุหร่ีในตลาดสดและ

ตลาดนัด โดยมีเหตุผลตางๆ เชน  บุหร่ีทําลายสุขภาพสวนรวมและตนเอง,ควันบุหร่ีมีกลิ่นเหม็นทําใหตลาด

สกปรก, คนมาซื้อของแพควันบุหร่ี ฯลฯ เปนตน  สวนความเห็นวาไมเห็นดวยกับขอหามน้ีมีเหตุผลคือ คนสูบ

เยอะหามยากและเปนสิทธิของแตละบุคคล เปนตน อยางไรก็ตามแมจะรูวากระทรวงสาธารณสุขมีประกาศให

ตลาดสด/ตลาดนัดเปนเขตปลอดบุหร่ีแตสวนมากรอยละ 64.50 ยังไมทราบวามีบทลงโทษเมื่อมีผูฝาฝน ซึ่งมี

คาปรับไมเกินสองพันบาท ดานในกลุมที่รูบทลงโทษสวนมากจะเห็นดวยกับบทลงโทษเพราะจะทําใหคนจะ

ไดเลิกสูบบุหร่ีในตลาด  และควรจับและปรับใหมากกวาน้ี  ซึ่งเปนขอมูลที่บงชี้วาแมวาคนสวนใหญจะ

รับทราบประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ หามสูบบุหร่ีในตลาดแตไมไดรับทราบในรายละเอียดเน้ือหาที่เปน

ประเด็นสําคัญ เชน เน้ือหาของบทลงโทษเปนอยางไร เปนตน  

กลุมตัวอยางสวนมากรอยละ 92.22  สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหร่ีในตลาด

สดและตลาดนัด โดยมีเหตุผลตางๆเชน ไมชอบคนที่สูบบุหร่ีเพราะมีผลเสียตอสุขภาพคนรอบขาง,ตลาดเปน

ที่สาธารณะไมควรสูบ ฯลฯ  สวนความเห็นที่ไมสนับสนุนใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ มี

เพียงรอยละ 5.89   ที่มีความเห็นวา เปนสิทธิสวนบุคคล เลิกยาก คนจํานวนยังสูบจํานวนมากอยู และเมื่อ

โรงงานยังผลิตบุหร่ีอยูจะใหคนเลิกสูบอยางไร เปนตน  มีจํานวนกลุมตัวอยางถึงรอยละ 52.00 ที่มีความไม

มั่นใจในมาตรการการหามสูบบุหร่ี โดยมีเหตุผลตางๆ เชน คนที่สูบแลวเลิกยาก ไมเคยเห็นคนสูบแลวถูกจับ  

เปนตน  หรือแมกระทั่งกลุมที่ตอบวามั่นใจในมาตรการ ยังใหเหตุผลที่บงบอกความรูสึกไดวายังไมมีความ

มั่นใจปนอยูดวย เชน ถาตํารวจจับปรับจริงจะไดผล   สวนความพอเพียงของการประชาสัมพันธในประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฯ  กลุมตัวอยางสวนมากถึงรอยละ 72.80   ใหความเห็นวายังไดรับขอมูลไมเพียงพอใน

รายละเอียดของประกาศเขตปลอดบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัด มีเพียงรอยละ 19.30 เทาน้ันที่มีความเห็นวา

เพียงพอ  

มีขอเสนอแนะของ เจาของตลาด  กลุมผู จําหนายสินคาในตลาดและผูมาซื้อของในตลาด มี

ขอเสนอแนะแนวทางควบคุมการสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัดในดานมาตรการทางกฎหมายในดานบวก

และลบ ดังน้ี 

ดานบทลงโทษ มีขอเสนอให  ทําตามขอบังคับของกฎหมาย เชนอยากใหจับจริงๆ  ใหทําตามกฎ

เหมือนคนขับรถที่โทรศัพท  ใหลงโทษใหหนัก ใหปรับเปนจํานวนเงิน 500-5,000 บาท  ใหยึดบุหร่ี  ใหเชิญ

ออกมาดานนอกแลวตักเตือน และมองดวยสายตาตําหนิ 

ดานเชิงบวก มีขอเสนอใหประชาสัมพันธชมเชยผูที่ไมสูบบุหร่ี แถมของใหฟรีคนที่ไมสูบ ใหคําชม

คนที่ไมสูบทั้งตลาดและใหไปสูบบริเวณไมมีคน  

 

4. สรุปผลจากการสังเกต การปฏิบัติตนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2550”  
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 4.1 สังเกตผูที่สูบบุหร่ี   กนบุหร่ีที่ทิ้งในบริเวณตลาดและกลิ่นควันบุหร่ี   

ยังพบผูที่สูบบุหร่ีในตลาดสดใหญๆหลายแหง ซึ่งเปนสามลอรับจางที่รับสงแมคาพอคาและผูมาซื้อ

ของที่สูบบุหร่ีอยางมาก  ชนิดของบุหร่ีที่สูบเปนบุหร่ีมวนเอง และยังมีคนขับรถตุกๆ  พอคาขายของใชจิปาถะ  

แผงขายเน้ือสัตว และลูกจางที่มารับจางพอคาแมคา ซึ่งสูบตอหนาลูกคาหรือบางคนหลบไปสูบบริเวณที่ลับตา

คนบาง เชน บริเวณขางหองนํ้าของตลาด  หรือบริเวณที่ไมคอยมีใครเดินไป   สวนผูมาซื้อของจะยืนสูบบุหร่ี

หนาตลาด หรือบริเวณขางถนนที่จอดรถโดยสูบในรถของตนเองหรือบริเวณใกลเคียง   สวนตลาดนัดหรือ

ตลาดสดขนาดเล็กในชุมชนหลายแหง มีการสูบบางในทุกกลุม     

4.2 การแสดงใหเห็นเคร่ืองหมายปลอดบุหร่ีตามประเภทของตลาดสด 

พบเห็นเคร่ืองหมายปลอดบุหร่ีเชนการติดสต๊ิกเกอร/ปาย/ขอความหามสูบบุหร่ีการติดปาย

ประชาสัมพันธ “เขตปลอดบุหร่ี” ซึ่งพบในตลาดสดขนาดใหญ พบเปนสต๊ิกเกอรพื้นสีขาวปายสีแดงวงกลม

ขีดทับบุหร่ีสีดําและมีขอความวา “อาคารน้ีปลอดบุหร่ี หามสูบบุหร่ี ฝาฝนมีโทษปรับ 2,000 บาท” ปดไวที่ขาง

เสาหนาหองนํ้า    สวนตลาดสดขนาดเล็กไมพบปายหรือการติดสต๊ิกเกอร/ปาย/ขอความการหามสูบบุหร่ี ให

เห็นแตอยางใด  

5. สรุปผลการสัมภาษณในการสนทนาเชิงลึก   

มีเจาของตลาดสดใหขอมูลวาที่ผานมาไดติดสต๊ิกเกอรหามสูบบุหร่ีในบริเวณเสาของตลาดและจะให

ประชาสัมพันธของตลาดประกาศใหผูจําหนายสินคาและผูมาซื้อของไดทราบถึงขอกฎหมายการหามสูบบุหร่ี

ในบริเวณตลาดในชวงเวลาเชา  แตที่ผานมาพบวายังมีคนในหลายกลุม เชน สามลอ  รถเข็น  และผูขับรถตุกๆ 

แตยังมีการสูบบุหร่ีบริเวณหนาตลาดและในตลาดบางคร้ัง ซึ่งเปนความเห็นที่ตรงกับผูจัดการตลาดสดที่ให

ความเห็นวาไดติดประกาศหามสูบบุหร่ีแตยังมีคนสูบบุหร่ีอยู  โดยตนเองไมทราบวาจะตองดําเนินการอยางไร

ดี เน่ืองจากไมมีผูทําหนาที่รักษากฎหมายในตลาด  

ดานความเห็นของผูมาซื้อของในตลาดสดและตลาดนัดหลายแหงจะพบเห็นแตสต๊ิกเกอร สวนปาย

และการประชาสัมพันธมีไดฟงบางเทาน้ัน ซึ่งเมื่อมาซื้อของที่ตลาดยังพบเห็นสูบบุหร่ีอยูโดยเฉพาะสามลอ

รับจาง  สวนผูจําหนายสินคาในตลาดสดขนาดใหญใหความคิดเห็นวาไดขายของอยูในตลาดหลายสิบปเห็น

ปายซึ่งตอนน้ีไมเห็นแลว  เห็นแตสต๊ิกเกอรติดอยูบาง 1 -2 ใบ อยูหนาหองนํ้า ที่อ่ืนไมมีทั้งน้ีจะพบวาในเวลา

เชาจะมีคนสูบบุหร่ีเยอะพอสายๆมาคนซื้อของนอยลงก็หายไป  

 

อภิปรายผล 

 1.การรับรูและการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ   

จากผลของการศึกษามีจํานวนผูที่ไดรับรูและไมรับรูประกาศฯ มีจํานวนใกลเคียงกัน ซึ่งเปนที่นา

สังเกตวาในกลุมที่รับรูจะเปนกลุมเจาของตลาด เจาหนาที่ตํารวจและพนักงานเทศกิจซึ่งเปนพนักงาน

เจาหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ พนา พวงมะลิ (ม.ป.ป.,อางแลวเร่ืองเดียวกัน) ที่ศึกษาเร่ือง การ

รับรูและการปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2545” ภายใต  พ.ร.บ. คุมครอง
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สุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ของสถานประกอบการรานอาหาร / ภัตตาคาร  ที่มีระบบปรับอากาศในเขต

พื้นที่เขต10  พบวา ผูประกอบการมีการรับรูเกี่ยวกับการหามสูบบุหร่ีในรานอาหาร ในระดับดี รอยละ 52.1  

การที่กลุมผูประกอบการรานอาหารรับรูขอหามการสูบบุหร่ีดี เน่ืองจากระดับความรับผิดชอบของเจาของราน

ผูประกอบรานอาหาร จะตองเปนผูควบคุม กํากับและรับผิดชอบหากมีการสูบบุหร่ีในรานอาหาร ดังน้ันกอนมี

การประกาศบังคับใชประกาศ กระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2545” ภายใต  พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพ

ผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เจาของรานอาหารจะไดรับการชี้แจง ในรายละเอียด จากเจาหนาของรัฐโดยเฉพาะ

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และมีเจาหนาที่คอยมาใหคําแนะนําและ

ตรวจสอบเปนระยะ  ซึ่งแตกตางจากกลุมผูคาประกอบการในตลาดสดหรือในตลาดนัด กลุมผูคากลุมน้ีไมตอง

รับผิดชอบเหมือนเจาของรานอาหารหากมีการฝาฝนประกาศ ดังน้ันความใสใจตอประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฯจึงมีนอย ในอีกดานหน่ึงความเขมขนในการใหขอมูลแกผูประกอบการในตลาดสด ตลาดนัดยัง

นอยกวาผูประกอบการรานอาหาร อาจจะเน่ืองจากจํานวนผูประกอบการมีมาก ระดับความสําคัญของปญหา

อาจจะมีนอย 
 สําหรับประชาชนผูซื้อสินคาในตลาดเปนกลุมที่รับรูประกาศกระทรวงสาธารสุขฯนอยที่สุด(รอยละ 

45.63) คนกลุมน้ีจะเปนตัวแทนกลุมคนทั่วไปในเขตเทศบาลนครขอนแกน การรับรูขอมูลตามประกาศของ

กระทรวงสาธารณสุขฯ จะไดรับจากสื่อสาธารณะทั่วๆไป จะไมไดรับขอมูลแบบจําเพาะเจาะจงเหมือนกลุม

อ่ืนๆ ดังน้ันการไดรับขอมูลจึงมีนอย  

  การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ในกลุมคนที่สูบบุหร่ีและไดรับทราบประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฯ ยังมีจํานวนถึงรอยละ 48.93 ที่ยังสอบบุหร่ีในตลาดสดหรือในตลาดนัด การที่คน

ทราบประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ แตยังไมปฏิบัติตามจากขอมูลพบวา การบังคับใชประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฯ ของพนักงานเจาหนาที่ยังมีนอยมาก ซึ่งอาจจะมาจากการขาดบุคลากร ความสําคัญของปญหามี

นอย และเปนสิ่งที่ทํากันมานาน การเปลี่ยนแปลงจะตองคอยเปนคอยไป จากการสังเกตและการสัมภาษณ

พบวา การบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ในกลุมเทศกิจหรือเจาหนาที่ตํารวจมีนอยมาก จะมีการ

ตักเตือนบางก็จากเจาของตลาดและในกลุมแมคาบางคนที่ใหความสําคัญ กลุมบุคคลที่ยังสูบบุหร่ีในตลาดสด

มากที่สุด คือผูใชแรงงานในตลาด ประกอบไปกลุมคนรับจางขนของในตลาด กลุมสามลอรับจาง กลุมรับจาง

ใชแรงงานในลักษณะอ่ืนๆ คนกลุมน้ีจะสูบบุหร่ีในขณะทํางานและคนกลุมน้ีจะอยูในตลาดหรือบริเวณรอบ

ตลาดตลอดวัน ดังน้ันเราจะพบเห็นคนสูบบุหร่ีตลอดเวลาในตลาดสด ซึ่งกลุมบุคคลเหลาน้ีจากการสอบถาม

สวนมากจะทํางานในตลาดมานาน มีความคุนเคยกับเทศกิจ แมคาดี และไมสนใจที่จะงดสูบบุหร่ีในตลาด 

 

2.ประสิทธิผลการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2550” ให“ตลาดสดและ

ตลาดนัด” เปนสถานท่ีปลอดบุหร่ี 

ในปจจุบันมาตรการการบังคับทางกฎหมายมีนอยมาก จะมีเพียงปายประกาศหามสูบบุหร่ีในตลาดสด 

และสต๊ิกเกอรขนาดเล็กที่บอกอัตราคาปรับสําหรับคนฝาฝน ซึ่งในทางปฏิบัติไมมีผลใดๆสําหรับคนที่ยังสูบ
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บุหร่ี เพราะยังไมมีการดําเนินการใดๆทางกฎหมาย เน่ืองจากเจาหนาที่ เทศกิจ และบุคคลทั่วไปยังเห็นวาการ

สูบบุหร่ีในตลาดสด ตลาดนัดยังเปนเร่ืองที่สําคัญรองนอย เมื่อเปรียบเทียบกับการฝาฝนกฎหมายในลักษณะ

อ่ืนๆที่เกิดข้ึนในตลาด  แตมาตรการทางสังคมเร่ิมเกิดขึ้น  จากการศึกษาพบวาคนที่ยังสูบบุหร่ีในตลาดสด

หลังจากที่มีประกาศสาธารณสุขฯ จะถูกตักเตือนทั้งบุคคลในครอบครัว แมคา กลุมคนมาซื้อของ ซึ่งมาตรการ

ทางสังคมดังกลาว เปนมาตรการหลักที่มีการดําเนินการในตลาดสด ตลาดนัดในเขตเทศบาลนครขอนแกน  

ในปจจุบันมาตรการทางกฎหมาย(การจับ การปรับ)ยังไมมีการดําเนินการ ซึ่งจะเปนในลักษณะ

เชนเดียวกันกับกฎหมายดานสุขภาพอ่ืนๆ ที่ออกมาแตไมสามารถบังคับใชในระยะเวลาอันสั้นเชน พรบ.

อาหาร,พรบ.ยา และ พรบ.เคร่ืองสําอาง ซึ่งในทางปฏิบัติจะตองเร่ิมใหประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสีย เขาใจ 

เห็นประโยชน ประชาชนเขาใจสิทธิ แลวจึงคอยเขมงวด ขึ้นที่ละเล็กที่ละนอย โดยผานวิธีการใหการศึกษา

ประชาสัมพันธแกกลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง จะทําใหประชาชนเกิดความตระหนัก ในกลุมบุคคลที่ไดรับรู

ขอมูลมาก รับรูเร็วจะใหความรวมมือ ปฏิบัติตาม กลุมคนที่ยังไมมีขอมูล กลุมคนที่ไดรับผลในทางลบอาจจะ

ยังไมใหความมือ แตถามีการดําเนินการตอเน่ืองคนกลุมน้ีจะนอยลงและขณะเดียวกันมาตรการทางสังคมจะมี

ความเขมแขงขึ้น ในที่สุดมาตรการทางกฎหมายจะมีผลในทางบวกมากขึ้น 

กลุมตัวอยางโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูซื้อสินคาและกลุมผูจําหนายสินคาจะเห็นดวยกับขอหามการสูบ

บุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัดรวมทั้งมาตรการตางๆในบทลงโทษ ดวยเหตุผลตางๆ  แตกลุมตัวอยางน้ี

สวนมาก  ไมทราบวามีบทลงโทษเมื่อมีผูฝาฝนสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัด ซึ่งมีคาปรับไมเกินสองพัน

บาท  ซึ่งเปนขอมูลที่บงชี้วา แมวาคนสวนใหญจะรับทราบประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ หามสูบบุหร่ีใน

ตลาด แตไมไดรับทราบในรายละเอียดเน้ือหาที่เปนประเด็นสําคัญ เชน บทลงโทษเปนอยางไร ปรับเทาไหร  

ใครคือผูรักษากฎหมาย  อีกทั้งยังใหขอมูลวายังไมไดรับทราบประกาศเขตปลอดบุหร่ีในตลาดสดและตลาด

นัดเพียงพอ  ทั้งน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาของ พนา พวงมะลิ ที่พบวา สถานประกอบการรานอาหาร/

ภัตตาคารในพื้นที่เขต 10 มีความเขาใจในรายละเอียดของกฎระเบียบ ขอบังคับของกฎหมายยังอยูในเกณฑตํ่า  

รวมทั้งผลการศึกษาของ ธีระ เบญจมโยธิน(2549, อางแลวเร่ืองเดียวกัน) ซึ่งศึกษาเร่ือง การประเมินผลการ

บังคับใชกฎหมายยาสูบจังหวัดสมุทรปราการป2547  พบวา ผูประกอบการรับทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

คุมครองสุขภาพผูที่ไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 ซึ่งมีเพียง

รอยละ 33.6 เทาน้ันที่เคยไดรับทราบถึงโทษของการฝาฝนหรือทําผิดพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

และจะตองไดรับโทษ    สิ่งเหลาน้ีสะทอนไดจากความคิดของกลุมตัวอยางสวนมากรอยละ 52.00   ไมมีความ

มั่นใจในมาตรการหามสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัดจะถูกบังคับใช   หรือเมื่อเห็นวามีความมั่นใจใน

มาตรการ  แตตองมีการดําเนินการจับ/ปรับจริงใหเปนไปตามกฎหมายแลวจึงจะไดผล   ทั้งน้ีมีเหตุการณที่

สนับสนุนถึงความเห็นเหลาน้ี คือ ระหวางที่สัมภาษณไดเห็นผูที่สูบบุหร่ีในตลาดสดใหญๆหลายแหง เชน 

พอคาแผงขายเน้ือหรือแมคาแผงขายผักสด จะสูบเมื่อไมมีมีคนมาซื้อของ รวมทั้งสามลอรับจาง คนขับรถตุกๆ  

ฯลฯที่หลบไปสูบบริเวณที่ลับตาคนบาง เชน บริเวณขางหองนํ้าของตลาด  หรือบริเวณที่ไมคอยมีใครเดินไป   

สวนผูมาซื้อของจะยืนสูบบุหร่ีหนาตลาด หรือบริเวณขางถนนที่จอดรถโดยสูบในรถของตนเองหรือบริเวณ
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ใกลเคียง   สวนตลาดนัดหรือตลาดสดขนาดเล็กในชุมชนหลายแหง มีการสูบบางในทุกกลุม  ซึ่งเหตุการณที่

พบน้ีสอดคลองกับการใหขอมูลของเจาของตลาดและผูจัดการตลาดที่กลาววาไมมีวิธีใดที่จะหามผูสูบบุหร่ี

แมวาไดติดสต๊ิกเกอรหามสูบบุหร่ีในบริเวณเสาของตลาดและจะใหประชาสัมพันธโดยประกาศใหผูจําหนาย

สินคาและผูมาซื้อของไดทราบถึงขอกฎหมายการหามสูบบุหร่ีในบริเวณตลาดสัปดาหและคร้ังในเชาวันเสาร  

แตก็ยังพบมีกลุมที่สูบบุหร่ีอยูบริเวณหนาตลาดและในตลาดบางคร้ังทั้งน้ีไมมีผูทําหนาที่รักษากฎหมายมาดูแล

ที่ตลาด   สวนผูมาซื้อของในตลาดสดและตลาดนัดหลายแหงใหขอมูลวาจะเห็นแตสต๊ิกเกอร สวนปายและ

การประชาสัมพันธมีไดฟงบางเทาน้ัน ซึ่งเมื่อมาซื้อของที่ตลาดยังพบเห็นสูบบุหร่ีอยูโดยเฉพาะสามลอรับจาง

หรือกลุมบุคคลที่รับจางใชแรงงานในตลาด  สวนผูจําหนายสินคาในตลาดสดขนาดใหญใหความคิดเห็นวาได

ขายของอยูในตลาดมานานเห็นเพียงสต๊ิกเกอรอยูจํานวนหน่ึงหนาหองนํ้า และยังพบเห็นผูที่สูบบุหร่ีอยู   ซึ่ง

จากขอมูลทั้งหมดบงชี้วาแมวาจะมีกฎหมายและมีบทลงโทษ แตหากไมไดประชาสัมพันธใหชัดเจนและเนน

ย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของบทลงโทษรวมทั้งการดําเนินการอยางจริงจังของผูรักษากฎหมายถึงแมวาใน

การศึกษาน้ีทั้งกลุมพนักงานเทศกิจและเจาหนาที่ตํารวจจราจรชั้นสัญญาบัตรจะใหขอมูลวารับทราบถึง

ประกาศฯและบทบาทหนาที่ของตนเอง  แตจากขอมูลยังพบเห็นผูที่ยังสูบบุหร่ีและการที่ประชาชนไมเชื่อมั่น

ตอมาตรการลงโทษ  เปนการสะทอนใหเห็นวาภาครัฐจะตองหาแนวทางที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐไดกระทํา

ตามบทบาทหนาที่ตามกฎหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพที่สุด จึงจะทําประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฯ เกิดประสิทธิผลตอไป 
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ภาคผนวก 
  

 



รายช่ือสถานท่ีเก็บขอมลูการศึกษา 

เรื่อง  ประสิทธิผลการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 18/2550  ภายใต  พระราชบญัญัติคุมครอง

สุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 :กรณีตลาดสดและตลาดนดั ปลอดบุหรี่ในเขตเทศบาลนครขอนแกน 

ระยะท่ี 1  การเก็บขอมูลชวงทดสอบแบบสัมภาษณ 

วัน เดือน ป ประเภทกลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมลู รายช่ือตลาดซึ่งเปนแหลงเกบ็

ขอมูล 

หมายเหตุ 

8,9 เมษายน 2553 1.กลุมผูมาซ้ือของในตลาดสด และ

ตลาดนัด 

2.เจาของตลาดสดและตลาดนัด 

3.เจาหนาที่เทศกิจ 

4.เจาหนาที่ตํารวจจราจรช้ันสัญญาบัตร 

5.กลุมผูจําหนายสินคาในตลาดสดและ

ตลาดนัดเขตเทศบาลนครขอนแกน 

ตลาดสดเทศบาลบานไผ 

ตลาดสดเทศบาลบานไผ 

เทศบาลเมืองบานไผ 

สถานีตํารวจภูธรตําบล

เทศบาลบานไผ 

ตลาดสดเทศบาลบานไผ 

นศ.วสส.ขก.เปนผู

เก็บขอมูล 

    

ระยะท่ี 2  เก็บขอมูล 

วัน เดือน ป ประเภทกลุมตัวอยางท่ีเก็บขอมลู รายช่ือตลาดซึ่งเปนแหลงเกบ็

ขอมูล 

หมายเหตุ 

  26 -30เมษายน 

2553 

และ 

3 -21 พฤษภาคม  

2553 

1.กลุมผูมาซ้ือของในตลาดสด และ

ตลาดนัด 

1.ตลาดสดเทศบาล 1 

2.ตลาดสดเทศบาล 3 

(โบเบ) 

3.ตลาดสดหนองไผลอม 

4.ตลาดโตรุงรวมจิตร 

5.ตลาดสดบางลําพู 

6.ตลาดศรีเมืองทอง 

7.ตลาดรถไฟ 

8.ตลาด อ.จิระ 

9.ตลาดบานดอน 

10.ตลาดนัดชุมชนหนองใหญ 

11.ตลาดนัดชุมชนโนนทัน 

12.ตลาดนัดชุมชนศรีฐาน 

13.ตลาดนัดชุมชนสามเหล่ียม 

14. ตลาดนัดชุมชนหนองแวง

ตราชู 

15.ตลาดนัดชุมชนโนนชัย 

16.ตลาดนัดชุมชนหนา

โรงพยาบาลศูนยขอนแกน 

นศ.วสส.ขก.เปนผู

เก็บขอมูล 



17.ตลาดโตรุงรื่นรมยไนท

พลาซา 

18.ตลาดนัดชีทาขอน 

19.ตลาดนัดหนาวิลลลา 

 2.เจาของตลาดสดและตลาดนัด เทศบาลเปนเจาของ 

1.ตลาดสดเทศบาล 1 

2.ตลาดสดเทศบาล 3 

(โบเบ) 

3.ตลาดสดหนองไผลอม 

4.ตลาดโตรุงรวมจิตร 

เอกชนเปนเจาของ 

1.ตลาดสดบางลําพู 

2.ตลาดศรเมืองทอง 

3.ตลาดรถไฟ 

4.ตลาด อ.จิระ 

5.ตลาดบานดอน 

- เทศบาลเปน

เจาของ  4  แหง 

(สัมภาษณ 

นายกเทศมนตรี

หรือเทศมนตรีหรือ

หัวหนาสวนงานที่

เก่ียวของ  จํานวน 

1-2 คน 

-เจาของตลาดสด

หรือตลาดนดั 5 

แหง จํานวน  5 คน 

 3.เจาหนาที่เทศกิจ เทศบาลนครขอนแกน ตามจํานวนที่มีอยู

จริง 

 4.เจาหนาที่ตํารวจระดบัสัญญาบตัรใน

งานจราจร 

กองกํากับการตํารวจภูธร 

จังหวัดขอนแกน 

ตามจํานวนที่มีอยู

จริง 

 5.กลุมผูจําหนายสินคาในตลาดสดและ

ตลาดนัดเขตเทศบาลนครขอนแกน 

1.ตลาดสดเทศบาล 1 

2.ตลาดสดเทศบาล 3 

(โบเบ) 

3.ตลาดสดหนองไผลอม 

4.ตลาดโตรุงรวมจิตร 

5.ตลาดสดบางลําพู 

6.ตลาดศรีเมืองทอง 

7.ตลาดรถไฟ 

8.ตลาด อ.จิระ 

9.ตลาดบานดอน 

10.ตลาดนัดชุมชนหนองใหญ 

11.ตลาดนัดชุมชนโนนทัน 

12.ตลาดนัดชุมชนศรีฐาน 

13.ตลาดนัดชุมชนสามเหล่ียม 

14. ตลาดนัดชุมชนหนองแวง

ตราชู 

แบบบังเอิญ 



15.ตลาดนัดชุมชนโนนชัย 

16.ตลาดนัดชุมชนหนา

โรงพยาบาลศูนยขอนแกน 

17.ตลาดโตรุงรื่นรมยไนท

พลาซา 

18.ตลาดนัดชีทาขอน 

19.ตลาดนัดหนาวิลลา 
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ประวัติคณะวิจัย 

หัวหนาโครงการวิจัย   

ผ.ศ. ดร.ชาญชัย  จารุภาชน  ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8  

สถานท่ีทํางาน  

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  123 ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัด

ขอนแกน  40002  โทรศัพท  043-362090  โทรสาร  043-202379 

นักวิจัยรวมคนท่ี 1 

นางรุจี  จารุภาชน   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  

สถานท่ีทํางาน   

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน เลขที่  90/1 ถนนอนามัย ตําบลในเมือง  อําเภอ

เมือง  จังหวัดขอนแกน  40000  โทรศัพท  043-222741 ตอ 126  โทรสาร 043-222741 ตอ 102 
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แบบสัมภาษณ  

โครงการประสิทธิผลการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2550” ภายใต  

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535   

:กรณีตลาดสดและตลาดนัดปลอดบุหร่ีในเขตเทศบาลจังหวัดขอนแกน 

คณะผูวิจัย ขอสอบถามความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับมาตรการการหามสูบบุหร่ีในตลาด

สดและตลาดนัด  ตามประกาศกระทรวง“(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” และขอความอนุเคราะหทานตอบ

แบบสัมภาษณตอไปน้ี ทั้งน้ีความคิดเห็นของทานจะถูกเก็บเปนความลับและจะนําขอมูลเปน

ภาพรวมเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

……………………………………………………………………………………….. 

                                                           การลงรหัส (เฉพาะนักวิจัย) 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป   

1.1 ประเภทของผูตอบแบบสัมภาษณ      (    ) 1. 

(   ) 1.ผูจําหนายสินคาในตลาดสด/ ตลาดนัด    

(   ) 2.ผูมาซื้อของภายในตลาดสด/ ตลาดนัด 

(   ) 3.เจาของตลาดสด หรือตลาดนัด    

(   ) 4.พนักงานเทศกิจ    

(   ) 5.เจาหนาที่ตํารวจจราจร 

1.2  เพศ        (   )1.ชาย    (   ) 2.หญิง        

(    ) 2. 

1.3  อายุ ................... ป         (    )(    )3. 

1.4  การศึกษาสูงสุด         (    ) 4.   

(   )1.ประถมศึกษา          (   ) 2.มัธยมศึกษา 

(   ) 4.อนุปริญญา/ปริญญาตรี    

(   ) 4.สูงกวาปริญญาตรี   (   ) 5.ไมไดศึกษา 

สวนท่ี 2  .ขอคิดเห็นตอการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 18 / 2550 

2.1 สอบถามเฉพาะเจาหนาท่ีเทศกิจ และเจาหนาท่ีตํารวจจราจรเทาน้ัน   (    ) 5.  

ทานทราบหรือไมวาทานมีบทบาทหนาที่เปน “พนักงานเจาหนาที่” ตามประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุขเร่ืองแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุมครองฯ  

พ.ศ.2535  ของกลุมพนักงานเทศกิจและเจาหนาที่ตํารวจจราจร 

    (   ) 1.รู แลวปฏิบัติอยางไร……………………………………………………. 

    (   ) 2.ไมรู แลวปฏิบัติอยางไร…………………………………………………. 
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การลงรหัส (เฉพาะนักวิจัย) 

2.2 (สอบถามทุกกลุม)  ปจจุบันทานสูบบุหร่ีหรือไม            (    ) 6. 

(   )1.สูบประจําทุกวัน   (   ) 2.สูบเปนบางคร้ัง   

(   )3.ไมเคยสูบ (ขามไปตอบขอที่ 2.8) 

2.3 หากทานเคยสูบโปรดระบุชนิดที่สูบบอยที่สุด               (    ) 7. 

(   )1.บุหร่ีซิกาแรต   (   )2.บุหร่ีมวนเอง   (   )3.ซิการ   

(   )4.ไปป                 (   )5.บารากู             (   )6.อ่ืนๆระบุ…… 

2.4 ทานทราบหรือไมวากระทรวงสาธารณสุขประกาศต้ังแตวันที1่3 กุมภาพันธ2551            (    ) 8. 

      ให ตลาดสดและตลาดนัด เปนเขตปลอดบุหร่ี   

(   )1.ทราบ                (   )2.ไมเคยทราบเลย     ขามไปขอ  2.7 

2.5  จากขอ  2.4  หากทานทราบแลว ทราบจากสื่อใด   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)           

(   )โทรทัศน       (   )เอกสารสิ่งพิมพ เชนหนังสือพิมพ  นิตยสาร            (    )10. (    ) 11 

(   )วิทยุชุมชน/วิทยุจากสวนกลาง   (   )บุคคล เชนเพื่อน ครอบครัว คนรูจัก         (    )13 .(    )14 

(   ) ปาย หรือโปสเตอรในรานอาหาร  ตลาดหรือในสถานที่สาธารณะ                        (    )15 

(   ) จากการประชุมชี้แจงของเจาหนาที่                                                                         (    )16 

(   ) จากจดหมายแจง (กรณีที่ผูตอบเปนเจาของตลาด)                                                  (    )17 

2.6 จากชนิดของสื่อที่ทานทราบในขอที่  2.5 ทานคิดวาสื่อน้ีมีลักษณะและคุณภาพ  

       อยางไร  โปรดระบุชื่อของสื่อ จากขอ 2.5  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                            (    )18 

(   )เปนชองทางสื่อที่มีความสีสันดี                                                                        (    )19 

(   )เปนชองทางสื่อที่มีขนาดใหญ                                                                                (    )20 

(   )เปนชองทางสื่อที่มีเสียงดังชัดเจน                                                                          (    )21. 

(   )เปนชองทางสื่อที่มีวิธีการและรูปแบบที่นําเสนอแตกตางไปจากสื่อชนิดอ่ืนจนทําใหทาน   

     เกิดความสนใจที่จะรับฟง                                                                                        (    )22. 

(   )หากเปนชองทางสื่อที่มภีาพการเคลื่อนไหวได ทานคิดวาภาพนาสนใจ จนทานมีความสนใจ 

     ที่จะรับฟง                                                                                                                 (    )23. 

(   )เน้ือหาของสื่ออานงายเห็นไดทําใหเขาใจงาย                                                           (    )24 

2.7  เมื่อทานไมเคยทราบวามีกฎหมายต้ังแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551                                (    )25 

       กําหนดใหตลาดสดและตลาดนัดเปนเขตหามสูบบุหร่ีทานไดสูบบุหร่ีที่ตลาดสด 

       หรือตลาดนัด หรือไม  

(   ) 1.สูบ                   (   ) 2.ไมเคยสูบ   (ขามไปขอ 2.12)        

2.8 จากขอ 2.7 หากทานไดสูบบุหร่ีในตลาดแหงน้ี ทานเคยไดรับ                    (    )26 

       การบอกกลาวและตักเตือนหามสูบบุหร่ีจากผูที่เกี่ยวของตางๆ หรือไม   
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(   ) 1.เคย                   (   ) 2.ไมเคย  (ขามไปขอ 2.13)   

2.9 จากขอ 2.8 หากทานเคยถูกตักเตือน ใครคือผูที่บอกกลาวและตักเตือนทาน             

      ไมใหสูบบุหร่ีในเขตตลาดสดหรือตลาดนัด 

      (   )1. เจาของตลาด     (   )2. เจาหนาที่เทศกิจ    (   )3. เจาหนาที่สาธารณสุขทุกประเภท   (    )27. 

      (   ) 4.ตํารวจราจร       (   )5. อ่ืนๆ ระบุ…………………….. 

2.10 ทานไดรับการบอกกลาวและตักเตือนหามสูบบุหร่ีแลว ทานไดปฏิบัติตามหรือไม     (    )  28.   

       (   )1ปฏิบัติตาม         (   )2.ไมปฏิบัติตามแตอยางใด  (ขามไปขอ 2.13)  

2.11  จากขอ  2.10  สาเหตุที่ทานปฏิบัติตาม                          (    )29.    

       (   ) 1กลัวถูกจับ/ปรับ    (   ) 2.ไมอยากเปนตัวอยางที่ไมดี 

       (   ) 3.อ่ืนๆ ระบุ……………………………………………. 

2.12  หากทานปฏิบัติตาม ทานปฏิบัติเชนไร(ตอบเพียง 1ขอที่ทานทําบอยที่สุด)           (    )30. 

       (   )1.ไมสูบบุหร่ีที่ตลาดแตไปสูบที่อ่ืนแทน 

       (   )2.ไมสูบบุหร่ีเลยมาวาจะเปนสถานที่แหงใด 

       (   ) 3.ยังสูบบุหร่ีที่ตลาดอยู และพยายามที่จะลดปริมาณการสูบบุหร่ีลง  

       (   ) 4.เลิกสูบบุหร่ีไปเลย 

       (   ) 5.อ่ืนๆ ระบุ………………. 
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การลงรหัส (เฉพาะนักวิจัย) 

 

2.13  ทานเห็นดวยกับขอหามสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัดหรือไมเน่ืองจาก                  (    )31. 

(   ) 1.เห็นดวย     เพราะ……………………………………………….. 

(   )2.ไมเห็นดวย  เพราะ ………………………………………………. 

(   )3.ไมมีความคิดเห็น  เพราะ………………………………………… 

2.14 ทานทราบหรือไมวามีบทลงโทษอยางไรในกรณีที่มีผูฝาฝนสูบบุหร่ีตาม                      (    )32. 

      ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550” ให ตลาดสดและตลาดนัด  

      เปนเขตปลอดบุหร่ี ต้ังแตวันที่ 13  กุมภาพันธ 2551  โดยปรับไมเกินสองพันบาท 

(    ) 1.ทราบ   ทานคิดอยางไรตอบทลงโทษ…………………………… 

(    )2.ไมทราบ                 

2.15 เมื่อทานเขามาซื้อของหรือหากทานขายสินคาที่ตลาดแหงน้ี                                           (    ) 33. 

      ตั้งแตภายหลังวันท่ี 13  กุมภาพันธ2551 ทานพบเห็นปายประกาศที่บอกไดวา 

       หามสูบบุหร่ี ชัดเจนหรือไม   

(    )1.เห็นชัดเจน             (    )  2.เห็นแตไมชัดเจน     

(    )3.ไมพบเห็นเลย         (    )4.ไมแนใจ/ไมทราบ 

2.16 เมื่อทานเขามาซื้อของหรือหากทานขายสินคาที่ตลาดแหงน้ี                                            (    )34. 

      ตั้งแตภายหลังวันท่ี 13  กุมภาพันธ2551  ทานพบเห็นผูท่ีสูบบุหร่ี   อยูหรือไม   

(    ) 1.ยังพบเห็นผูสูบบุหร่ี             (    ) 2.ไมพบเห็นเลย        (    ) 3.ไมแนใจ/ไมทราบ 

2.17 ทานตองการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามประกาศเขตปลอดบุหร่ีในตลาดสด              (    )35.   

         และตลาดนัดหรือไม 

(    )1.สนับสนุน     เพราะ………………………… 

(    )2.ไมสนับสนุน ใหยกเลิก  เพราะ ……………………. 

(    )3.ไมมีความคิดเห็น 

2.18 ทานมั่นใจหรือไมวามาตรการหามสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัดจะถูกบังคับใช       (    ) 36. 

       อยางไดผลตอไปหรือไม  

       (    )1.มั่นใจ   เพราะ………………………… 

       (    )2.ไมมั่นใจ  เพราะ ……………………. 

       (    ).3.ไมมีความคิดเห็น 
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การลงรหัส (เฉพาะนักวิจัย) 

 

2.19 ต้ังแตวันที่  13  กุมภาพันธ  2551 ที่ผานมา ทานคิดวาทานไดรับความรู                       (    )37. 

         /ขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองการประกาศเขตปลอดบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัดอยางเพียงพอ    

         หรือไม 

         (    )1.เพียงพอ              (    )2.ไมเพียงพอ                  (    )3.ไมแนใจ 

2.20  ทานเห็นดวยหรือไมที่จะสนับสนุนใหมีมาตรการ/กิจกรรมตอไปน้ี 

มาตรการ/กิจกรรม เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความ

คิดเห็น 

 

2.20.1 รณรงคติดปายหามสูบบุหรี่ในตลาดสด/

ตลาดนัดใหชัดเจนย่ิงขึ้นและเผยแพรความรู

กฎหมายหามสูบบหุรี่ในตลาดสดและตลาดนัด

ตอสาธารณะ 

                 (    ) 38. 

2.20.2  ลงโทษผูที่สูบบุหรีใ่นตลาดสด/ตลาดนัด

ที่ละเมิดกฎหามสูบบหุรี่ใหเหน็เปนตัวอยาง 

     (    ) 39. 

2.21   ขอใหทานใหขอเสนอแนะแนวทางการควบคุมการสูบบุหร่ีในตลาดสดและตลาดนัด 

ในดานมาตรการลงโทษทางกฎหมายอยางไร  โปรดใหขอเสนอแนะ ตามสถานะภาพของทาน 

1. กรณีที่ทานเปนเจาของตลาด 

ดานบทลงโทษ……………………………………………………………………… 

ดานเชิงบวก………………………………………………………………………… 

2. กรณีทานเปนพนักงานเทศกิจ 

ดานบทลงโทษ……………………………………………………………………… 

ดานเชิงบวก………………………………………………………………………… 

3. กรณ0ีทานเปนตํารวจจราจร 

ดานบทลงโทษ……………………………………………………………………… 

ดานเชิงบวก………………………………………………………………………… 

4. กรณีทานเปนพอคา/แมคา 

ดานบทลงโทษ……………………………………………………………………… 

ดานเชิงบวก………………………………………………………………………… 

5. กรณีทานเปนคนมาซื้อของ 

ดานบทลงโทษ……………………………………………………………………… 

ดานเชิงบวก………………………………………………………………………
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                                     โครงสรางการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

โครงการประสิทธิผลการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2550”  ภายใต  

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535   

: กรณีตลาดสดและตลาดนัดปลอดบุหร่ีเขตเทศบาลนครขอนแกน 

 

1. ผูรับการสัมภาษณ แบบเจาะลึก  

 1.1 กลุมเจาของตลาด   

 1.2 กลุมผูจําหนายสินคาในตลาด 

1.3 กลุมเจาหนาที่เกี่ยวของ 

2. ประเด็นการสัมภาษณ 

2.1 กลุมเจาของตลาด 

 - การรับทราบและขอคิดเห็นที่มีตอประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18/2550 จากสื่อ  

              ใดบาง และคิดเห็นเชนใด 

 - วิธีและมาตรการในการดําเนินการใหตลาดเปนเขตปลอดบุหร่ี 

 - ประสิทธิผลของการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18/2550 ในระยะเวลา  

3  เดือนที่ผานมา 

            2.2  กลุมผูจําหนายสินคาในตลาด 

 - สิ่งที่มีอิทธิพลตอการรับรูตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18/2550 

 - ประเภทของสื่อ  ลักษณะและคุณภาพของสื่อ 

 - ประสิทธิผลของกาบังคับใชกฎหมายในตลาดนัดในชวงเวลา 3 เดือนที่ผานมา 

 - ปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการรับรู 

2.3 กลุมเจาหนาท่ีเกี่ยวของ 

 - ในฐานะเปนพนักงานเจาหนาที่ตองกํากับดูแลใหตลาดเปนเขตปลอดบุหร่ีทานมีแนวทาง

ปฏิบัติอยางไรบาง 

 - ถาทานพบเห็นผูละเมิดในทางกฎหมายทานจะตองมีขั้นตอนปฏิบัติตอผูละเมิดสูบบุหร่ีใน

ตลาดอยางไร 

-  ในทางปฏิบัติจริงแลวทานมีขั้นตอนที่จะปฏิบัติตอผูละเมิดสูบบุหร่ีอยางไรและทานเคย

ปฏิบัติบางหรือยัง  ทําไมจึงทํา และทําไมจึงไมทํา เชนน้ัน 



                                                                                  7 

 โครงสรางการสงัเกต 

โครงการประสิทธิผลการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข “(ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2550”  ภายใต  

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ.2535  : กรณีตลาดสดและตลาดนัดปลอดบุหร่ี

ของจังหวัดหนองบัวลําภู 

 

ประเด็นการสังเกต 

1. ผูที่สูบบุหร่ีในบริเวณตลาด    

2. กนบุหร่ีที่ทิ้งในบริเวณตลาด / กลิ่นควันบุหร่ี  

3. การจัดสถานที่สูบบุหร่ีใหแกผูสูบบุหร่ีในตลาดสด/ตลาดนัด 

4. การแสดงใหเห็นเคร่ืองหมายปลอดบุหร่ี  ตามประเภทของตลาดสด เชน การติด

สต๊ิกเกอร/ปาย/ขอความหามสูบบุหร่ี  การติดปายประชาสัมพันธ “เขตปลอดบุหร่ี”ใน

สถานที่ที่เห็นอยางชัดเจนในระดับสายตาหรือหรือศีรษะไมเกิน 10 ฟุต    

5. การใหขอมูลเร่ืองกฎหมายหามสูบบุหร่ีในลักษณะตางๆ เชนแผนผับ ใบปลิว ปาย

ประชาสัมพันธ  และลักษณะของการติดสต๊ิกเกอร/ปาย/ขอความการหามสูบบุหร่ี  
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