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คานา
เยาวชน ถือวํามีบทบาทสาคัญในการมีสํวนรํวมการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ควรมีการ
สนับสนุนให๎เยาวชนเป็นผู๎นาการควบคุมยาสูบ มีกิจกรรมการรณรงค์ตํอการการบริโภคยาสูบ การ
ฝึกอบรมการให๎ความรู๎เกี่ยวกับผลของยาสูบตํอสุขภาพ สร๎างการมีสํวนรํวมของเยาวชนในพื้นที่ มีการ
ดาเนินโครงการ สถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ และการสร๎างคํานิยมไมํยอมรับการบริโภคยาสูบ โดยที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา มีนโยบายการขับเคลื่อนสูํมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ได๎กาหนด
Agenda ขึ้นในปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ปลอดบุหรี่และตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนการลด ละ
เลิก บุหรี่ ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
คณะผู๎วิจัยจึงได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมของเยาวชนกับการขับเคลื่อนการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมของ
นักศึกษาที่อยูํ ในวัย เยาวชนในการขับเคลื่ อ นการควบคุมยาสู บในมหาวิทยาลัย และแนวทางการ
พัฒนาการมีสํวนรํวมและการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษาเพื่อทาให๎เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
โครงการวิจัยนี้ สาเร็จลุลํวงลงได๎ ตามวัตถุประสงค์ กระผมต๎องขอขอบพระคุณ ทุกทํานที่ได๎
มีสํวนให๎การดาเนิ นโครงการวิจั ยและกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง ส าเร็จได๎ด๎วยดี และขอขอบพระคุณ
ศู น ย์ วิ จั ย และจั ด การความรู๎ เ พื่ อ การควบคุ ม ยาสู บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลที่ ไ ด๎ ใ ห๎ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณในการดาเนินโครงการวิจัย
คณะผู๎วิจัย
พฤษภาคม 2558
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บทสรุปผู้บริหาร
เยาวชน ถือวํามีบทบาทสาคัญในการมีสํวนรํวมการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ควรมีการ
สนับสนุนให๎เยาวชนเป็นผู๎นาการควบคุมยาสูบ มีกิจกรรมการรณรงค์ตํอการการบริโภคยาสูบ การ
ฝึกอบรมการให๎ความรู๎เกี่ยวกับผลของยาสูบตํอสุขภาพ สร๎างการมีสํวนรํวมของเยาวชนในพื้นที่ มีการ
ดาเนินโครงการ สถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่ และการสร๎างคํานิยมไมํยอมรับการบริโภคยาสูบ โดยที่
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นั น ทา มี นโยบายการขับเคลื่ อนสูํ มหาวิทยาลั ยปลอดบุห รี่ ได๎กาหนด
Agenda ขึ้นในปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ปลอดบุหรี่และตระหนักถึ งโทษภัยของบุหรี่ รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนการลด ละ
เลิก บุหรี่ ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
คณะผู๎วิจัยจึงได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวมของเยาวชนกับการขับเคลื่อนการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อศึก ษาการมีสํวนรํวมของ
นักศึกษาที่อยูํ ในวัย เยาวชนในการขับเคลื่ อนการควบคุมยาสู บในมหาวิทยาลัย และแนวทางการ
พัฒนาการมีสํวนรํวมและการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษาเพื่อทาให๎เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
โดยประชากรที่ใช๎ในการศึกษา นักศึกษาที่อยูํในวัยเยาวชน กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จานวน 17,574 คน (ข๎อมูลเดือน
กัน ยายน 2556) ใช๎วิธีการสุํมตัว อยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ส าหรับขนาดกลุํ ม
ตัวอยําง ผู๎วิจัยได๎ใช๎สูตรคานวณขนาดกลุํมตัวอยํางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ
95 ยอมรับความผิดพลาดได๎ที่ 0.05 ขนาดกลุํมตัวอยําง 391 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 1-4 ใน
สาขาภาควิชา บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุ ก ต์ ซึ่ ง อยูํ ใ นคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะศิ ล ปกรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยใน
กากับ สาหรับเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล แบบสอบถาม ถามความเห็นการมีสํวนรํวมใน
การควบคุมยาสูบ 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ การอบรมทาง
วิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ ใช๎สถิติ
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนั้นได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์ สนทนากลุํม
สังเกตการณ์อยํางมีสํวนรํวมในกิจกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ
ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จานวน 275 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.3
มีอายุ 19-20 ปี จานวน 151 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.6 มี ระดับการศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 219 คน
คิดเป็นร๎อยละ 56.0 สาขาวิชาอื่นๆ จานวน 135 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.5 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จานวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.6 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา โดยรวม มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา การเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ มีคําเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา การ
มีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ และการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอด
บุหรี่ ซึ่งทั้ง 3 ด๎านมี สํวนรํวมอยูํในระดับมาก
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นั ก ศึ ก ษามี สํ ว นรํ ว มการเป็ น ต๎ น แบบเยาวชนควบคุ ม ยาสู บ ในระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยตํางให๎ความสาคัญในการให๎สโมสรนักศึกษา ผู๎แ ทนสาขา ชั้นปีเป็นต๎นแบบที่ดี
ให๎กับเพื่อนนักศึกษา ทั้งยังมีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน/นักศึกษา การปลูกฝัง
คุณธรรม จริ ย ธรรมและศีล ธรรมให๎ นั กศึ กษาแตํล ะชั้ นปี มี สํ ว นรํว มในกิ จกรรมตํ างๆของสโมสร
นักศึกษา รวมถึงในแตํละกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาได๎แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนใน
กิ จ กรรมตํ า งๆที่ ไ ด๎ จั ด ขึ้ น และเป็ น การสร๎ า งเครื อ ขํ า ยความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ ห๎ กั บ นั ก ศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัย
มีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยได๎มีนโยบาย
ในการขับ เคลื่ อนการควบคุมยาสู บสูํ การเป็นมหาวิ ทยาลั ยปลอดบุห รี่ ให๎ แตํล ะคณะ/วิทยาลั ย มี
กิจกรรมโครงการที่สนับ สนุนนโยบายมหาวิทยาลั ย โดยนักศึกษาที่เข๎ารํว มในกิจกรรม ได๎คะแนน
หนํวยกิตกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได๎กาหนดขึ้น ตั้งแตํกิจกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาสุนันทาสามัคคี
ณ สนามกีฬาจุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ที่ผํ านมา โดยมีการจัดขบวน
พาเหรดของนักศึกษาทุกคณะ เดินรณรงค์ ภายใต๎คาขวัญมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เน๎นกิจกรรมการ
รณรงค์ไมํสูบบุหรี่ กิจกรรมปิดโลกชมรม เพื่อสังคมปลอดบุหรี่ โดยนักศึกษา เยาวชนรุํนใหมํ ได๎มีการ
ลงนามสนั บ สนุ น พระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ฉบั บ ใหมํ และการเปิ ด เวที เ สวนา
แลกเปลี่ยนประเด็นการสร๎างสังคมปลอดบุหรี่ รวมถึงแนวนโยบายจากผู๎บริหารมหาวิทยาลัยในการ
ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา โดยให๎นักศึกษามี สํวนรํวมการเสนอและดาเนินกิจกรรม
การรณรงค์การควบคุมยาสูบ รวมถึงให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการตัดสินใจ ระเบียบ มาตรการสาคัญ
ของการควบคุ ม ยาสู บ ทั้ ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ ชาติ เชํ น การลงนามสนั บ สนุ น
พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหมํ
นักศึกษามีสํวนรํวมการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ในระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจาก มหาวิทยาลัยและสุนันทาคลีนิกเวชกรรมได๎จัดกิจกรรมบรรยาย/เสวนาให๎ความรู๎ เรื่อง
แนวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ อยํางตํอเนื่อง โดยมีนักศึกษาแตํ
ละคณะให๎ความสนใจ การเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู๎ของโทษภัยบุหรี่ ได๎แสดงความคิดเห็น
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ได๎มีสํวนรํวมการเผยแพรํโทษภัยของบุหรี่ ให๎กับเพื่อนๆใน
คณะ สาขาวิชา และเสนอแนะการดาเนินกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาเพื่อการควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา
สาหรับแนวทางในการที่เยาวชนมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น มีดังนี้
1. มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย ควรมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การควบคุมยาสูบ กิจกรรม
รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ อยํางตํอเนื่อง ให๎นักศึกษา มีบทบาทการดาเนินกิจกรรมและมีสํวนรํวมใน
กิจกรรม ได๎เสนอประเด็นแลกเปลี่ยน ในมุมมองของผู๎สูบบุหรี่ ผู๎ไมํสูบบุหรี่ บุคคลข๎างเคียงซึ่งเป็นผู๎
ได๎รับควันบุหรี่ ซึ่งจะได๎ประเด็นรํวมที่สาคัญของการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
2. การที่มีพื้นที่เฉพาะ สาหรับผู๎สูบบุหรี่ โดยเป็นห๎องที่เป็นสัดสํวน มีปูายเขียนชัดเจน โดย
อยูํในพื้นที่แตํละคณะ/วิทยาลัย เพื่อให๎นักศึกษาที่สูบบุหรี่ ไปใช๎พื้นที่นั้น โดยไมํเป็นการรบกวน เพื่อน
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นักศึกษา เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจากัดเขตพื้นที่การควบคุมยาสูบ มีการใช๎ต๎นไม๎มาตั้งบริเวณ
รอบๆพื้นที่สูบบุหรี่ ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต๎นที่ดีของการดาเนินรักษาสภาพแวดล๎อมในมหาวิทยาลัย
3. ผู๎แทนสโมสรนักศึกษา ผู๎แทนชมรม สาขา ชั้นปี จะเป็นผู๎ที่มีบทบาทสาคัญในการสร๎าง
เครือขํายการรณรงค์ การไมํสูบบุหรี่ให๎กับเพื่อนๆนักศึกษา มีการพูดคุย ถึงโทษภัยของบุหรี่ แนว
ทางการลด ละ เลิก บุหรี่ การไปคลินิกพบแพทย์ พยาบาล ที่มหาวิทยาลัยได๎จัดไว๎ ให๎รวมถึงการเสนอ
การทากิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ เชํน การออกกาลังกาย การทากิจกรรมชมรม สโมสรนักศึกษา
โดยใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
4. การที่มหาวิทยาลัยมีมาตรการที่เข๎มงวด กับผู๎ที่สูบบุหรี่ เชํน การตักเตือน ผู๎สูบบุหรี่ในที่
ห๎ามสูบ การตัดคะแนน จนถึงการไมํพิจารณาการกู๎ยืมเงินกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา ก็จะเป็น
สิ่งที่ทาให๎ผู๎สูบบุหรี่ มีการระมัดระวังและไตรํตรอง การลด ละ เลิก บุหรี่ในระดับที่ดี และเมื่อทาง
มหาวิทยาลัยเริ่มตัดคะแนน ตั้งแตํภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ความรํวมมือจากเพื่อนนักศึกษา
ที่จะคอยชํวยกันสอดสํองพฤติกรรม การสูบบุหรี่ ก็จะได๎รับความรํวมมือเพิ่มขึ้น
5. นักศึกษาแตํละคณะ/วิทยาลัย/ชั้นปี สามารถปลูกฝังคํานิยมใหมํของการเป็นเยาวชนรุํน
ใหมํ ที่ไมํสูบบุหรี่ ไมํเสพสิ่งเสพติด ผํานกิจกรรมรับน๎องที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2558 มีการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม พฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้ง กริยา วาจา การกระทาใดๆ ทั้งที่เป็นมาร
ยามสากล และถูกต๎องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตํอไป
6. นักศึกษา สามารถสร๎างเครือขํายเยาวชนที่ไมํสูบบุหรี่ ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งชุมชนใน
เขตพื้นที่ดุสิต บุคคลภายในครอบครัว ญาติ เพื่อนๆตํางมหาวิทยาลัย ที่จะเป็นพลังความรํวมมือใน
การขับเคลื่อนสูํการสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ให๎เป็นสังคมที่ดี มีคุณภาพ
ของประเทศ
ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การออกมาตรการ ระเบียบที่เข๎มงวดในการควบคุมยาสูบในสถาบัน การศึกษา ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย /คณะ/วิทยาลัย และมีการนานโยบายสูํการปฏิบัติโดยความรํว มมือจากทั้งผู๎ บริหาร
คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ๎าหน๎าที่ นักศึกษาในการประสานการขับเคลื่อน การลด ละ เลิก
การสู บ บุ ห รี่ เพื่ อ บรรลุ เ ปู า หมายการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ปลอดบุ ห รี่ และเป็ น กรณี ศึ ก ษา หรื อ
มหาวิทยาลัยตัวอยําง เพื่อสถาบันการศึกษาอื่นๆได๎ศึกษาการพัฒนานโยบายและการขับเคลื่อนที่ดี
2. การมีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ดี ของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย ลดมลภาวะด๎าน
สิ่งแวดล๎อม รวมถึงการลดพิษภัยของควันบุหรี่ตํอสิ่งแวดล๎อม การปลูกจิตสานักที่ดีให๎กับบุคลากรและ
นักศึกษา ในการดาเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล๎อม ซึ่งก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษา
สภาพแวดล๎อมที่ดีของมหาวิทยาลัย ปราศจากสารพิษ ควันบุหรี่ สิ่งเสพติดอื่นๆ
3. การมีนโยบายการกากับองค์การที่ดี ซึ่งนอกจากสิ่งแวดล๎อมที่เป็นสิ่งสาคัญในการวางแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในองค์การแล๎ว ด๎านสังคมภายในองค์การมหาวิทยาลัย ผู๎รับการ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และ
ผู๎ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การ ต๎องเป็นผู๎ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี ปลอดควันบุหรี่ ในที่ทางาน
อาคาร ห๎องน้า เพื่อที่จะได๎เป็นคํานิยมรํวมสาหรับมหาวิทยาลัย ที่บุคลากรจะมีจิตสานึกที่ดีและมีสํวน
รํวมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
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4. การสร๎ า งภาคีเ ครื อขํ า ยความรํว มมื อ ที่ดี กับ มหาวิท ยาลั ยใกล๎ เ คีย งและตํ างพื้น ที่ รวมทั้ ง
หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การไมํแสวงผลกาไร ในการประสานความรํวมมื อทางวิชาการ
กิจ กรรมสาธารณะประโยชน์ การพัฒ นาศักยภาพนักศึ กษาทั้งองค์ค วามรู๎และบุค ลิ กภาพที่ดี ใน
กิจกรรมการเผยแพรํโทษภัยของยาสูบ การประชุมทางวิชาการ เวทีเสวนา การรณรงค์กิจกรรมปลอด
ยาสูบในพื้นที่สถาบันการศึกษารํวมกัน พื้นที่ชุมชนใกล๎เคียง เป็นต๎น
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บทที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ปัจจุบันการสูบบุหรี่ถือวําเป็นปัญหาที่สาคัญเรํงดํวนที่ต๎องได๎รับการแก๎ไขในแตํละประเทศทั่ว
โลก การสูบบุหรี่กํอให๎เกิดโรคถุงลม โรคมะเร็ง ครําชีวิตคนมากมาย (สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร๎างเสริมสุขภาพ, 2550 : 1) โดยข๎อมูลการศึกษาภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทยของ
กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.2552 การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรไทย
ประมาณ 48,244 คนตํอปีโดยเฉลี่ยผู๎ชาย 1 ใน 6 คนและผู๎หญิง 1 ใน 25 คนเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่
สาหรับอัตราการสูบบุหรี่ในรอบ 20 ปีที่ผํานมา มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงเทํากับ 33.25% จาก
อัตราผู๎สูบบุหรี่ 32% ในปี พ.ศ. 2534 แล๎วลดลงต่าสุดในปี พ.ศ. 2552 (20.7%) และเพิ่มขึ้นเล็กน๎อย
ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 21.36 % (เพศชาย 41.69% เพศหญิง 2.14%) หากดูในภาพรวมถือวํา
สถานการณ์การสูบบุหรี่ในปี พ.ศ. 2554 จานวนผู๎สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 11.5 ล๎านคน จาก 10.9 ล๎าน
คนในปี พ.ศ. 2552 โดยเพิ่มทุกกลุํมอายุยกเว๎นผู๎สูงอายุ, สํวนผู๎สูบหน๎าใหมํ (15-24 ปี) ที่มีอัตรา
เพิ่มขึ้นและเยาวชนเพศหญิงที่มีการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเล็กน๎อยนั้น มีแนวโน๎ม เพิ่มขึ้นมาตั้งแตํปี พ.ศ.
2552 สาหรับพิจารณาเป็นรายภาค ภาคใต๎มีอัตราการสูบที่สูงที่สุด 25.6% รองลงมาเป็นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 23.5% ภาคเหนือ 20.5% ภาคกลาง 19.2% และกรุงเทพมหานคร 15.4% ซึ่ง
จังหวัดที่ถือวํามีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด ได๎แกํ แมํฮํองสอน สตูล ปัต ตานี ระนอง นครศรีธรรมราช
สุ ร าษฎร์ ธ านี ขอนแกํน กาญจนบุ รี ตรั ง และหนองบัว ล าภูตามล าดั บ (ศิริว รรณ พิทยรังสฤษฏ์ ,
2555 ) ประชาชนในประเทศยังได๎รับควันบุหรี่มือสองจากที่สาธารณะ สํวนใหญํจะเป็นที่ตลาดสดหรือ
ตลาดนัด 74.19% รองลงมาที่บริการขนสํงสาธารณะ 50.37% ที่ร๎านอาหาร/ภัตตาคาร 49.11 %
สาหรั บการควบคุมยาสู บ ของประเทศไทยนั้น ได๎เป็นภาคีส มาชิกและพันธกรณีต๎องปฏิบัติตาม
อนุสัญญาวําด๎วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกตั้งแตํ พ.ศ. 2547 และมีกฎหมายที่สาคัญ
ได๎แกํ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. คุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509 อีกทั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีได๎พิจารณา เรื่อง มติ
สมัชชาสุขภาพแหํงชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพด๎าน
ยาสูบ เพื่อให๎หนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎ องมีการดาเนินการไปตามมติดังกลําว จนกระทั่งวันที่ 12
มิถุนายน 2555 คณะรัฐมนตรีได๎เห็นชอบอนุมัติ แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแหํงชาติ พ.ศ.
2555-2557 โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อต๎องการลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน การลดปริมาณ
การบริโภคยาสูบตํอหัวประชากรและการทาให๎สิ่งแวดล๎อมปลอดควันบุหรี่ที่มีผลกระทบตํอสุขภาพ
ของประชาชน มียุ ทธศาสตร์ที่สาคัญในการดาเนินการควบคุมการบริโภคยาสู บของประเทศดังนี้
1) การปูองกัน มิให๎เกิดผู๎บริโภคยาสูบรายใหมํ 2) การสํงเสริมให๎ผู๎บริโภคลดและเลิกใช๎ยาสูบ 3) การ
ลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4) การสร๎างสิ่งแวดล๎อมให๎ปลอดควันบุหรี่ 5) การสร๎างเสริมความ
เข๎มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทย 6) การควบคุม
การค๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย 7) การแก๎ไขปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช๎มาตรการทางภาษี
และ 8) การเฝูาระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ โดยองค์กรเครือขํายทุกภาคสํวนรํวมกันในการ
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ขับเคลื่อนเพื่อคุ๎มครองสุขภาพของประชาชนไทยให๎ได๎มาตรฐาน ทันตํอการเปลี่ยนแปลง เพื่อให๎พ๎น
จากการเสพติด เจ็บปุวย พิการ และตายอันเนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ ทั้งภาคราชการ ภาค
ชุมชน ภาคประชาชน ภาคองค์กรเอกชน และภาควิชาการ โดยในสํวนภาควิชานี้กระทรวงศึกษาธิการ
ได๎ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแหํงชาติ พ.ศ. 2555-2557 ใน
สถานศึกษา เพื่อปูองกันเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา มิให๎เข๎าถึง การบริโภคยาสูบ
โดยงําย รวมถึงการลดปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
เยาวชน ถือวํามีบทบาทสาคัญในการมีสํวนรํวมการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ควรมีการ
สนับสนุนให๎เยาวชนเป็นผู๎นาการควบคุมยาสูบ (youth advocacy group) มีกิจกรรมการรณรงค์ตํอ
การการบริโภคยาสูบ การฝึกอบรมการให๎ความรู๎เกี่ยวกับผลของยาสูบตํอสุขภาพ สร๎างการมีสํวนรํวม
ของเยาวชนในพื้น ที่ มีการดาเนิ นโครงการสถาบันการศึกษาปลอดบุห รี่ และการสร๎างคํานิยมไมํ
ยอมรับการบริโภคยาสูบ (social denormalization)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจในการ
ผลิ ต บั ณ ฑิต ที่มี คุณ ภาพระดั บ แถวหน๎า ตรงกับ ความต๎อ งการของชุม ชนและสั งคม ยุค เศรษฐกิ จ
ฐานความรู๎ อยูํในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อยํางมีความสุข ซึ่งนักศึกษาที่
ก าลั ง ศึ ก ษาอยูํ นั้ น ถื อ วํ า อยูํ ใ นวั ย เยาวชนที่ จ ะมี บ ทบาทส าคั ญ ในการมี สํ ว นรํ ว มการขั บ เคลื่ อ น
มหาวิทยาลั ยปลอดบุ หรี่ โดยมหาวิทยาลั ยมี นโยบายการขับเคลื่ อนสูํ มหาวิทยาลั ยปลอดบุห รี่ ได๎
กาหนด Agenda ขึ้นในปีงบประมาณ 2557 และแตํงตั้งคณะกรรมการ โครงการมหาวิทยาลัยปลอด
บุหรี่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ปลอดบุหรี่และตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนการลด ละ
เลิก บุหรี่ ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีระยะเวลาการดาเนินโครงการ วันที่ 1
พฤศจิกายน 2556 -30 กันยายน 2557 ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึงได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสํวนรํวม
ของเยาวชนกับการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมของนักศึกษาที่อยูํในวัยเยาวชนในการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบใน
มหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนาการมีสํวนรํวมและการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษาเพื่อทา
ให๎เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ผลการศึกษาที่ได๎จากการงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นวิธีการในการ
พัฒนาการมีสํวนรํวมและการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ได๎ตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่
สํงเสริมและสนับสนุนการลด ละ เลิก บุหรี่ สํงเสริมให๎นักศึกษาเป็นตัวอยํางที่ดีในสังคมตํอการไมํสูบ
บุหรี่ มีการสร๎างคํานิยมใหมํ ในการที่ไมํสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ชุมชน การปูองกันมิให๎เกิดผู๎บริโภค
ยาสู บรายใหมํ มีการจั ดสิ่งแวดล๎ อมที่ดีปลอดควันบุห รี่ในสถาบันการศึกษา มีระบบประสานงาน
เครือขํายภายในเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายจากผู๎บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนสุ นั น ทาที่ต๎ องการให๎ เป็ นมหาวิท ยาลั ยปลอดบุ ห รี่ ให๎ มีการผลั กดัน การจัดโครงการ
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อยํางตํอเนื่อง โดยกระบวนการมีสํวนรํวมของนักศึกษา เพื่อที่จะขับเคลื่อน
การควบคุมยาสูบให๎เป็นรูปธรรมชัดเจนเพิ่มขึ้น และสามารถขยายผลในชุมชนเขตดุสิต พื้นที่ใกล๎เคียง
ถัดไป
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2. คาถามการวิจัย
รู ป แบบการมี สํ ว นรํ ว มและวิธี ก ารขั บ เคลื่ อ นในการควบคุ มยาสู บในสถาบั นการศึก ษาที่
เหมาะสม ได๎หรือไมํ อยํางไร
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมของนักศึกษาที่อยูํในวัยเยาวชนในการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ
ในสถาบันการศึกษา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสํวนรํวมและการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษาเพื่อ
ทาให๎เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
4. ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตพื้นที่การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตเวลา ระยะเวลาดาเนินการวิจัยระหวํางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน
เมษายน
พ.ศ. 2558 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน
3. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ผู๎ วิจัยได๎กาหนดประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือ
นักศึกษาที่อยูํ ในวัย เยาวชน อายุ 18-25 ปี คือ นักศึกษาปริญญาตรีภ าคปกติ จานวน
17,574 คน (ข๎อมูลเดือนกันยายน 2556)
ผู๎วิจั ยทาการกาหนดขนาดกลุํมตัวอยําง โดยใช๎สูตรคานวณขนาดกลุํ มตัวอยํางของ Taro
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 ยอมรับความผิดพลาดได๎ที่ 0.05 ทาให๎ได๎ขนาดกลุํมตัวอยําง
จานวน 391 คน
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย
เยาวชนในสถาบันการศึกษา

PAR
นโยบายผู๎บริหาร

การสังเกตแบบมีสํวนรํวม
การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสนทนากลุํม

การมีสํวนรํวมการควบคุมยาสูบ

การสารวจโดยใช๎แบบสอบถาม
กิจกรรมรณรงค์การควบคุมยาสูบ

การขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

การสร๎างผู๎นาการควบคุมยาสูบ
การอบรมวิชาการ/เวทีเสวนา

การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันการศึกษา
มีภูมิคุ๎มกันทางสังคมและผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
6. การกาหนดตัวแปรสาหรับการสารวจโดยใช้แบบสอบถาม
ผู๎วิจัยได๎กาหนดตัวแปรในการศึกษา ได๎แกํ
1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับชั้นปีการศึกษา สาขาวิชา ใน
ภาค คณะ
2. ตัวแปรตาม คือ การมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยสํวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับชั้นปีการศึกษา
4. สาขาวิชาในภาค
5. คณะ

ตัวแปรตาม
การมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา

ภาพที่ 2 กรอบความสัมพันธ์ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
7. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. เยาวชนในสถาบั น การศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา
2. การควบคุมยาสูบ หมายถึง การดาเนินการใดๆหรือกิจกรรมอื่นใด ที่เป็นการรณรงค์ ลด
ละ เลิก ยาสูบ
3. การมีสํวนรํ วมของเยาวชน หมายถึ ง การแสดงออกในการมีสํว นรํว มคิดรํวมตัดสินใจ
รํวมรับผิดชอบแก๎ไขปัญหาของตนเอง สถาบันการศึกษา ชุมชน เพื่อให๎มีสภาพความ
เป็น อยูํที่ดีขึ้น โดยการให๎ เยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการทุกขั้นตอน เพื่อให๎
บรรลุจุดมุํงหมายที่ กาหนดไว๎
4. กระบวนการมีสํวนรํวม หมายถึง การเปิดโอกาสให๎ เยาวชนรํวมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ
การวางแผน การปฏิบั ติต ามแผน การติ ดตามประเมิน ผลในกิ จกรรม/โครงการของ
เยาวชน เป็นการสร๎าง/ปลูกฝังจิตสานึกในความเป็นเจ๎าของกิจกรรม/โครงการนั้น
5. ปัจจัยสํวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับชั้นปีการศึกษา สาขาวิชาในภาค คณะ
6. ปัจจัย หมายถึง องค์ประกอบที่สํงผลตํอความสาเร็จในการดาเนินงาน
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประโยชน์ในเชิงมหภาค ทาให๎ประเทศไทยได๎มีการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบเป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแหํงชาติ ทาให๎มีโอกาสพัฒนาระบบการบริหารการทางานด๎ าน
การศึกษา มีการปูองกันมิให๎เกิดผู๎บริโภคยาสูบรายใหมํ การสํงเสริมให๎ผู๎บริโภคลด และเลิกใช๎ยาสูบ
การสร๎างสิ่งแวดล๎อมให๎ปลอดควันบุหรี่ สามารถที่จะเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับสถาบันอุดมศึกษา
และผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
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2. ประโยชน์ ใ นเชิง วิช าการ จากงานวิ จัย เป็ น การขั บเคลื่ อนการควบคุม ยาสู บ ใน
สถาบั น การศึ ก ษา โดยภาคประชาชนที่ อ ยูํ ใ นวั ย เยาวชน ซึ่ ง จะเป็ น การ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
สถาบั น การศึ ก ษาให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ กฎระเบี ย บ มาตรการตํ า งๆ เพื่ อ สํ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ของ
สถาบันการศึกษาไปสูํการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางวิ ชาการและการวิจัย ที่มีมาตรฐานได๎รับการ
ยอมรับในชุมชนและสังคม ผลที่ได๎จากงานวิจัยจะเป็นองค์ความรู๎ทางวิชาการที่เผยแพรํในการประชุม
วิชาการ วารสารทางวิชาการ และรายงานการวิจัยให๎กับหนํวยงานตํางๆที่จะนาไปใช๎ประโยชน์ใน
การศึกษาทางวิชาการหรือวิจัยเพิ่มเติมสืบเนื่อง
3. ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาที่ได๎จากการงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นวิธีการในการ
พัฒนาการมีสํวนรํวมและการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ได๎ตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่
สํงเสริมและสนับสนุนการลด ละ เลิก บุหรี่ สํงเสริมให๎นักศึกษาเป็นตัวอยํางที่ดีใ นสังคมตํอการไมํสูบ
บุหรี่ มีการสร๎างคํานิยมใหมํในการที่ไมํสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ชุมชน การปูองกันมิให๎เกิดผู๎บริโภค
ยาสู บรายใหมํ มีการจั ดสิ่งแวดล๎ อมที่ดีปลอดควันบุห รี่ในสถาบันการศึกษา มีระบบประสานงาน
เครือขํายภายในเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายจากผู๎บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนสุ นั น ทาที่ต๎ องการให๎ เป็ นมหาวิท ยาลั ยปลอดบุ ห รี่ ให๎ มีการผลั กดัน การจัดโครงการ
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อยํางตํอเนื่อง โดยกระบวนการมีสํวนรํวมของนักศึกษา เพื่อที่จะขับเคลื่อน
การควบคุมยาสูบให๎เป็นรูปธรรมชัดเจนเพิ่มขึ้น และสามารถขยายผลในชุมชนเขตดุสิต พื้นที่ใกล๎เคียง
ถัดไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย เรื่ อ ง การมี สํ ว นรํ ว มของเยาวชนกั บ การขั บ เคลื่ อ นการควบคุ ม ยาสู บ ใน
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู๎วิจัยได๎ศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการมีสํวนรํวม
2. สถานการณ์ด๎านยาสูบของประเทศไทย
3. แนวคิดและหลักการการควบคุมยาสูบ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
การมีสํวนรํวมมีความหมายครอบคลุมเกี่ยวข๎องกับศาสตร์ห ลายแขนงวิชา จึงจาเป็นต๎อง
ศึกษาค๎นคว๎าผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สาหรับใช๎ในการกาหนดกรอบความคิดเพื่อ
การวิจัย ดังนี้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องการมีสํวนรํวม ซึ่งเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลตํอสังคมมนุษย์ ได๎มีนักวิชาการหลายทํานได๎ทาการศึกษาไว๎ ดังนี้
ทฤษฎีการกระทาทางสังคม
Parson (เบญจมาศ อยูํประเสริฐ. 2544 : 302; อ๎างอิงจาก Parsons, Talcott. The Social
System Glencoe. 1953 : 279) ซึ่งได๎สร๎างทฤษฎีการกระทาทางสังคม โดยอธิบายการกระทาของ
มนุษย์วํา การกระทาใด ๆ ของมนุษย์จะขึ้นอยูํกับบุคลิกภาพของแตํละบุคคล ระบบสังคมที่บุคคลนั้น
เป็นสมาชิกอยูํ วัฒนธรรมในสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยูํ ซึ่งวัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดเกี่ยวกับ
ความคิด หรือความเชื่อ ความสนใจและระบบคํานิยมของบุคคล
Reeder (เบญจมาศ อยูํประเสริฐ. 2544 : 303 ; อ๎างอิงจาก Reeder, William. W. Some
Aspect of the Informal Social Participation of Farm families in New York State. 1974 :
35 – 36) นักสังคมวิทยา ได๎อธิบายวํา การกระทาทางสังคมประกอบไปด๎วยกลุํมปัจจัยหลายประการ
ไมํได๎จากัดอยูํเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ซึ่งเหตุผลในการกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลขึ้นอยูํกับปัจจัย
หลายประการที่เรียกวํา ความเชื่อหรือความไมํเชื่อ (Believes or Disbelieves) ซึ่งการกระทาของ
มนุษย์ในเรื่องใดก็ตามขึ้นอยูํกับปัจจัยดังตํอไปนี้
1. เปูาหมาย (Goal)
2. ความเชื่อที่สืบทอดกันมา (Believes Orientation)

8

3. คํานิยมมาตรฐาน (Standard Values)
4. นิสัยและขนบธรรมประเพณี (Habit and Custom)
5. ความคาดหมาย (Expectation)
6. ความผูกพัน (Commitments)
7. แรงเสริม (Reinforcement)
8. โอกาส (Opportunity)
9. ความสามารถ (Ability)
10. การสนับสนุน (Support)
สรุปได๎วํา การกระทาทางสังคมของมนุษย์เกิดจากหลายปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน ดังนี้
1. ปัจ จั ย ที่เป็ น สํ ว นบุคคล ได๎แกํ เหตุผ ล บุคลิ กภาพ ความรู๎ความสามารถ รวมทั้งการ
กระทาที่แฝงไว๎ด๎วยความเสนํหา
2. ปัจจัยด๎านสังคมอันเป็นระบบสังคม ระเบียบกฎเกณฑ์ เปูาหมาย โอกาสการสนับสนุน
และสิ่งแวดล๎อมที่เป็นแรงเสริม
3. ปัจจัยด๎านวัฒนธรรมอันเป็นคํานิยม ความผูกพัน ความเชื่อ ทัศนคติและความสนใจ
ทฤษฎีการจูงใจ
ทฤษฎีการจูงใจ เป็ น การอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข๎องกับความต๎องการ ซึ่ง
Maslow (เบญจมาศ อยูํประเสริฐ. 2544 : 304; อ๎างอิงจาก Maslow, A. H. “A Theory of
Human Motivatin,” The Psychological Review. 1970 : 90) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ
(Motivation) ของการกระทาของมนุษย์ไว๎หลายประการ และได๎อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่
เกี่ยวข๎องกับความต๎องการขั้นพื้นฐานซึ่งเกิดมาจากความพึงพอใจ ความต๎องการเหลํานั้นถูกจัดลาดับ
ชั้นของความต๎องการจากน๎อยไปหามาก เมื่อความต๎องการเกิดขึ้น แล๎วไมํได๎การบาบัดเพียงพอ จะทา
ให๎ความต๎องการเหลํานั้นก็ยังคงอยูํและจะเป็นแรงขับที่มีพลังผลักดันให๎บุคคลมีพฤติกรรมโน๎มไปที่จะ
บาบัดความต๎องการเหลํานั้นอยูํเสมอ ซึ่งความต๎องการพื้นฐานที่ทาให๎คนเราแสดงพฤติกรรมตําง ๆ มี
อยูํ 5 ประการด๎วยกันและแยกออกเป็นระดับตําง ๆ ได๎ดังนี้
ประการที่ 1 ความต๎องการทางรํางกาย (Physiological Need) ถือเป็นความต๎องการขั้น
แรกสุด
ประการที่ 2 ความต๎องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Need)
ประการที่ 3 ความต๎องการทางสังคม (Social Need) เป็นความต๎องการความรักและการ
ยอมรับเข๎าเป็นสํวนหนึ่งในสังคม
ประการที่ 4 ความต๎องการมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self – Esteem Need) เป็นความต๎องการ
การยกยํองนับถือจากคนอื่นหรือมีเกียรติในสังคม
ประการที่ 5 ความต๎องการประสบความสาเร็จ (Self – Actualization Need) ต๎องการ
แสดงความสามารถของตนเองให๎ประจักษ์แกํผู๎อื่น
จากทฤษฎีที่กลําวมา สรุปได๎วํา การกระทาของบุคคลขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายประการที่เรียกวํา
ความเชื่อหรือความไมํเชื่อ และความต๎องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เป็นตัวเสริมแรงให๎มนุษย์มีสํวน
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รํวมกับสังคมมากขึ้น ดังนั้นการกระตุ๎นให๎บุคคลเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคมจะต๎องคานึงถึง
ปัจจัยพื้นฐานเหลํานี้ อีกทั้งจะต๎องเข๎าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูํ คํานิยม จารีตประเพณี ทัศนคติของ
บุคคล ตลอดจนการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและการสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดขึ้นแกํบุคคล ชุมชน เพื่อ
นาไปสูํการมีสํวนรํวมในกิจกรรมทางสังคมที่เกิดจาก ความตระหนัก ความสมัครใจและการมีสํวนรํวม
ที่ยั่งยืน
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
แนวคิดเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมได๎มีผู๎ให๎ความหมาย กลําวถึงความสาคัญ รูปแบบ ขั้นตอน
และประเภทของการมีสํวนรํวมไว๎หลายทําน ซึ่งผู๎วิจัยได๎ศึกษาไว๎ ดังนี้
ความหมายของการมีสํวนรํวม
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526 : 26) ได๎ให๎ความหมายการมีสํวนรํวม หมายถึง การเปิดโอกาสให๎
ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตั ดสินใจ การรํวมปฏิบัติ และรํวมรับผิดชอบใน
เรื่องตําง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง มนุษย์ทุกคนตํางมีความปรารถนาที่จะอยูํรํวมกับผู๎อื่น
อยํางเป็นสุขได๎รับการปฏิบัติอยํางเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของผู๎อื่น และพร๎อมที่จะอุทิศตนเพื่อ
กิจกรรมชุมชนขณะเดียวกับมนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได๎ถ๎ามีโอกาสและได๎รับการชี้แนะอยํางถูกต๎อง
เสนํห์ จามริก (2527 : 22) ให๎ความเห็นวํา การมีสํวนรํวมของชุมชนไมํได๎หมายความเพียงวํา
จะดึงประชาชนเข๎ามารํวมกิจกรรมตามที่นักวิชาการหรือองค์การพัฒนาตั้งขึ้น แท๎ที่จริงแล๎วให๎ชุมชนมี
กิจกรรม และวิธีดาเนินการของเขาเองในชุมชน
ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527 : 81) ให๎ความหมายการมีสํวนรํวมของประชาชน คือ การที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุม การใช๎ และการกระจาย
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยูํในสังคม เพื่อประโยชน์ตํอการดารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามความจาเป็นอยํางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม
ปริวรรต วรวิวัฒน์กุล (2538 : 13) กลําวไว๎วํา การมีสํวนรํวม หมายถึง ความรํวมมือของ
บุคคลหรือกลุํมบุคคล ที่มีความคิดเห็นตรงกัน และเข๎ามามีสํวนรํวมในการดาเนินงานกิจกรรมของ
โครงการหนึ่งเพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ตั้งไว๎
ฉลอง ดิษสี (2541 : 6) กลําวไว๎วํา การมีสํวนรํวม หมายถึง การที่บุคคลหลาย ๆ สํวนมา
ทางานเพื่อสํวนรวมรํวมกัน เพราะบุคคลเหลํานั้นมีผลประโยชน์รํวมกัน บุคคลอาจเข๎ามามีสํวนรํวม
ด๎วยสาเหตุหลายประการ เชํน มีแรงจูงใจหรือคําตอบแทนเป็นตัวเงิ น หรือผลประโยชน์อื่น ถูกปลุก
ระดมให๎เข๎ามามีสํวนรํวม อยากมีเพื่อน อยากเดํนดัง หรือมีความสาคัญในสังคม อยากทดลอง และ
อยากแก๎ตัวหรือทดแทนความผิดที่เคยมี เป็นต๎น
United Nations (1975 : 4) ได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมไว๎วํา หมายถึง การสร๎าง
โอกาสให๎สมาชิกทุกคนของชุมชนและสมาชิกในสังคมที่กว๎างกวํา สามารถเข๎ามามีสํวนรํวมชํวยเหลือ
และเข๎ามามีอิทธิพลตํอกระบวนการดาเนินกิจกรรมในการพัฒนารวมทั้งมีสํวนประโยชน์จากผลของ
การพัฒนาอยํางเทําเทียมกัน
Douglah (ปารวี เจริญยศ. 2548 : 25 – 26; อ๎างอิงจาก Douglah, M. Some.
Perspective on the Phenomenon of Participation. 1970 : 90) กลําวถึง การมีสํวนรํวม
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(Participation) วํา เป็นคาที่มีความหมายกว๎างและใช๎ในบริบทที่แตกตํางกัน ซึ่งเหลําของนักการ
ศึกษาได๎ตํางใช๎คานี้ในการอ๎างอิงการมีสํวนรํวมในเหตุการณ์ กิจกรรม หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการศึกษาและนักรัฐศาสตร์ ใช๎ในความหมายของการเข๎ารํวมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน
เชํนการไปออกเสียงเลือกตั้งเป็นต๎น นักสังคมวิทยาใช๎ในความหมายของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
สํวนกลุํมอื่น ๆ ใช๎คานี้ในความหมายของการมีสํวนรํวมในกระบวนการตัดสินใจ
White (เบญจมาศ อยูํประเสริฐ. 2544 : 283 ; อ๎างอิงจาก White, Alastair. Participation
: Current Issues and Lession Learned. 1982 : 18) ได๎อธิบายความหมายของการมีสํวนรํวมวํา
ประกอบไปด๎วย 3 มิติด๎วยกัน คือ มิติที่หนึ่ง คือมีสํวนรํวมในการตัดสินใจวําควรทาอะไร และทา
อยํางไร มิติที่สองมีสํวนรํวมเสียสละในการพัฒนาโดยลงมือปฏิบัติการตามที่ได๎ตัดสินใจ และมิติที่สาม
มีสํวนรํวมในการแบํงปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
จากหลายทัศนะของนักวิชาการที่กลําวมา พอสรุปได๎วํา การมีสํวนรํวมของประชาชน คือ
การแสดงออกในการมีสํวนรํวมคิด รํวมตั ดสินใจ รํวมรับผิดชอบแก๎ไขปัญหาของตนเองและชุมชน
เพื่อให๎มีสภาพความเป็นอยูํที่ดีขึ้น โดยการให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการทุกขั้นตอน
เพื่อให๎บรรลุจุดมุํงหมายที่กาหนดไว๎
ความสาคัญของการมีส่วนร่วม
มีนักวิชาการหลายทํานได๎กลําวไว๎จึงได๎นามาประมวลสาหรับเป็นแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ดิเรก ฤกษ์หรําย (2527 : 6) ซึ่งได๎กลําวถึง ความสาคัญของการมีสํวนรํวมของประชาชน
สรุปได๎วํา เป็นการชํวยให๎ประชาชนหลุดพ๎นจากการเอารัดเอาเปรียบ ชํวยให๎รายได๎และการกระจาย
รายได๎ดีขึ้น ชํวยกระจายผลประโยชน์แกํคนสํวนใหญํอยํางยุติธรรม เพิ่ มพลังกลุํมให๎มีการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง และสํงผลโดยสํวนรวมแกํการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
สมยศ ทุํงหว๎า (2527 : 219) ได๎กลําวถึง ความสาคัญของการมีสํวนรํวมของประชาชนได๎วํา
เป็นการเสริมสร๎างให๎ประชาชนพึ่งตนเอง ได๎ชํวยให๎มีการรวมกลุํมกันทากิจกรรมเพื่อแก๎ไขปัญหาของ
เขา จะทาให๎ทันคนมีอานาจตํอรองมากขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง
ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ (2531 : 24) ได๎กลําวถึงความสาคัญของการมีสํวนรํวม คือ
1. ชํวยให๎ประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้น
2. ประชาชนรู๎สึกเป็นเจ๎าของโครงการมากขึ้น
3. มีการระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อการพัฒนามากขึ้น
4. ชํวยเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนมากขึ้น
อานาจ อนันตชัย (2526 : 143) ได๎กลําวถึงความสาคัญพอสรุปได๎ คือ
1. กํอให๎เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหวํางชาวบ๎านและเจ๎าหน๎าที่
2. ประชาชนมีความผูกพันตํองานและท๎องถิ่นมากขึ้น
3. ประชาชนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและอัตราการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น
4. ประชาชนและเจ๎าหน๎าที่มีความไว๎วางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
5. การพัฒนาท๎องถิ่นจะกระทาได๎งํายขึ้น
6. มีคนรํวมพิจารณาดาเนินการมาก สํงผลให๎งานมีคุณภาพมากขึ้น
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7. เป็นวิธีการพัฒนาและสร๎างคณะทางานที่มีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาข๎างต๎น พอสรุปได๎วํา การมีสํ วนรํว มมีความส าคัญตํอการดาเนินงานหลาย
ประการ ทาให๎ประชาชนมีความเข๎าใจ ยอมรับ ผูกพันกับกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องตํอเนื่อง และดาเนินการ
กิจกรรมตรงกับความต๎องการ สูํการพัฒนาขีดความสามารถในการรู๎จักวิเคราะห์ วางแผน นาไปสูํ การ
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป
ลักษณะของการมีส่วนร่วม
ลักษณะของการมีสํวนรํวมของประชาชน ได๎มีผู๎ศึกษาและมีผู๎ให๎แนวคิดเห็นไว๎ ดังนี้
ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527 : 6) ได๎กลําวถึง ลักษณะของการมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
พัฒนาชนบท ดังนี้
1. รํวมทาการศึกษา ค๎นคว๎าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนถึง
ความต๎องการของชุมชน
2. รํวมคิดและสร๎างรูปแบบ และมีการพัฒ นาเพื่อแก๎ไขปัญหา และคิดปัญหาของชุมชน
หรือเพื่อสร๎างสรรค์สิ่งใหมํที่มีประโยชน์ตํอชุมชน หรือสนองความต๎องการของชุมชน
3. รํวมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อการขจัดและการแก๎ไขปัญหาและ
สนองความต๎องการของชุมชน
4. รํวมการตัดสินใจการใช๎ทรัพยากรที่มีจากัดให๎เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม
5. รํวมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนา ให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. รํวมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
7. รํวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ให๎บรรลุตามเปูาหมาย
8. รํวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรํวมบารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได๎ทาไว๎โดย
ตลอด และรัฐบาลให๎ใช๎ประโยชน์ได๎ตลอดไป
ประธาน สุวรรณมงคล (2547 : 6) กลําวถึงการมีสํวนรํวมของประชาชนควรมีขอบเขต 4
ลักษณะ คือ
1. การมีสํวนรํวมของชุมชนในการตัดสินใจ
2. การตัดสินใจเลือกแนวทางวางแผนพัฒนาแก๎ไขปัญหา
3. การเลือกปฏิบัติงานในกิจกรรมพัฒนาตามแผน
4. การประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
จากการศึกษาข๎างต๎นพอสรุปได๎วํา ลักษณะของการมี สํวนรํวม คือ ลักษณะของการศึกษา
ค๎น หาปั ญหา และสาเหตุของปั ญหา การตัดสิ นใจเลื อก และกาหนดแนวทางในการแก๎ไขปัญหา
การปฏิบัติตามแนวทางแก๎ไขปัญหาที่กาหนดไว๎ และการประเมินผลการดาเนินงาน
ระดับของการมีส่วนร่วม
ระดับของการมีสํวนรํวมได๎มีผู๎ศึกษาไว๎ ดังนี้
ไพโรจน์ สุ ข สั มฤทธิ์ (2531 : 24 – 32) ได๎ แบํ ง ระดั บ การมี สํ ว นรํว มของประชาชนเป็ น
7 ระดับ คือ
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ระดับ 1 ไมํมีสํ ว นรํ ว มเลย ซึ่งเป็นลั กษณะที่ทางหนํว ยงานของรัฐ ได๎เข๎าไปดาเนิน การให๎
ประชาชนทั้งหมด หรือบางครั้งบังคับประชาชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวม โดยที่ไมํมีทางหลีกเลี่ยงได๎เพราะ
ประชาชนเกรงความผิดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเกรงวําจะต๎องสูญเสียผลประโยชน์บางประการ เชํน
การถูกปรับ ถูกเพํงเล็งจากทางราชการ แตํถ๎าหากสามารถหลีกเลี่ยงได๎ประชาชนจะไมํเข๎ามีสํวนรํวม
ระดับ 2 มีสํวนรํวมน๎อยมาก ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมเพราะมีสิ่งลํอใจ หรือ ผลประโยชน์
บางประการที่จะได๎รับ เชํน ได๎รับเงินคําตอบแทนจากการใช๎แรงงาน ได๎มีโอกาสไปทัศนะศึกษานอก
สถานที่ การได๎ชื่อเสียง ฯลฯ แตํตัวประชาชนเองมิได๎มีความเลื่อมใสตํอกิจกรรม ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่
ประชาชนเห็นวําตนเองไมํได๎รับประโยชน์เพียงพอที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมก็จะไมํเข๎ามามีสํวนรํวม
ระดั บ 3 มี สํ ว นรํ ว มน๎ อ ย ประชาชนเข๎ า มามี สํ ว นรํ ว มเพราะถู ก ชั ก จู ง โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตําง ๆ ที่มุํงเน๎นถึงผลดีและผลประโยชน์ที่จะได๎รับ ซึ่งไมํได๎คานึงถึงความ
ต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น และประชาชนมิได๎มีสํวนเสนอความเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น ถ๎าประชาชน
เข๎ามามีสํวนรํวม แล๎วจะได๎รับผลประโยชน์อาจให๎ความรํวมมือตํอไป
ระดับ 4 มีสํวนรํวมปานกลาง ทางราชการจะทาการสอบถามประชาชนถึงความต๎องการขอ
ท๎องถิ่น และสภาพข๎อเท็จจริงที่เป็นอยูํวําเป็นอยํางไร แล๎วทางราชการจะนาข๎อมูลที่ได๎เหลํานี้ไปทา
การกาหนดแผนงานเพื่อให๎ประชาชนปฏิบัติตาม ซึ่งแผนงานที่กาหนดขึ้นนี้บางครั้งบางอยํางอาจไมํ
ตรงตามความประสงค์ของประชาชนได๎
ระดับ 5 มีสํ ว นรํ ว มคํอนข๎ างสู ง ทางราชการจะมี การยอมรับให๎ ประชาชนเข๎ามีสํ ว นรํว ม
คํอนข๎างสูง โดยเปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็นตําง ๆ ทั้งแนวทางแก๎ไขปัญหา และความประสงค์
ของประชาชน แตํการตัดสินใจในการกาหนดแผนงานจริง ๆ นั้นยังขึ้นอยูํกับอานาจ และหน๎าที่ของ
ทางราชการ
ระดับ 6 มีสํ วนรํว มสู ง ทางราชการจะเปิดโอกาสอยํางมากให๎ ประชาชนแสดงข๎อคิดเห็ น
เกี่ยวกับกิจ กรรมที่มีสํ วนรํวมจากประชาชนโดยใกล๎ชิด การดาเนินการขึ้นอยูํกั บการตัดสินใจของ
ประชาชนเองวําจะแก๎ไขปัญหาชุมชนอยํางไร
ระดับ 7 มีสํวนรํวมในอุดมคติ ประชาชนในท๎องถิ่นนั้นจะรํวมมือดาเนินการด๎วยตนเองตลอด
นับตั้งแตํเริ่มต๎นจนกระทั่งสิ้นสุดการดาเนินงาน เป็นการอาศัยพื้นฐานความต๎องการของประชาชนใน
ท๎องถิ่นเอง จึงได๎รับความรํวมมือ จากประชาชนเป็นอยํางดี ทางราชการอาจเข๎ามีสํวนบ๎างในแงํของ
การชํวยเหลือ หรือสนับสนุนสิ่งที่เกินความสามารถของประชาชนเทํานั้น
สรุปประมวลได๎วํา การมีสํวนรํวมในกิจกรรมของประชาชนในชนบท หมูํบ๎าน ตาบล นั้น
ประชาชนมีโ อกาสรํ ว มคิด ตัดสิ น ใจ รํ ว มปฏิ บัติตามโครงการ รํว มติด ตามและประเมินผลการที่
ประชาชนจะเข๎าไปมีสํวนรํวมมากหรือน๎อยนั้นขึ้นอยูํกับปัจจัยของผู๎เข๎ารํวม สิ่งแวดล๎อม ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม และทางจิตวิทยา
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม
ขั้ น ตอนของการมี สํ ว นรํ ว มมี ค วามส าคั ญ ตํ อ กระบวนการมี สํ ว นรํ ว มเป็ น อยํ า งมาก ตํ อ
ประสิทธิภาพของกิจกรรมและโครงการ ซึ่งมีนักวิชาการหลายทํานได๎กลําวไว๎ดังนี้
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บาเพ็ญ เขียวหวานและคณะ (2534 : 132) ได๎กลําวถึง การมีสํวนรํวมของประชาชนในการ
เลือกแนวทางแก๎ไขปัญหาและการวางแผนสรุปได๎วํา
1. ให๎ความสาคัญในการนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรมท๎องถิ่นมาใช๎ในการวิเคราะห์แนว
ทางแก๎ไขปัญหา
2. การจะเลือกแนวทาง และจัดทาแผนเพื่อการแก๎ไขปัญหา ควรนากระบวนการวิเคราะห์
การเรียนรู๎อยํางชัดเจนกํอนโดยใช๎กระบวนการกลุํม
3. ให๎ชาวบ๎านได๎เลือกแนวทางแก๎ไขที่เป็นประเด็น ที่ชาวบ๎านสนใจ มีความสาคัญที่เป็น
ประโยชน์ตํอกลุํมและชุมชน
4. เสนอแนะ และรํวมวิเคราะห์ให๎ความสาคัญกับประเด็นตําง ๆ ที่ชาวบ๎านสามารถทาได๎
ด๎วยตนเอง
5. เจ๎าหน๎าที่ควรให๎ความสาคัญกับแผนของชาวบ๎านโดยไมํแยกวําเป็นแผนที่เกี่ยวข๎องกับ
หน๎าที่โดยตรงของหนํวยงานหรือไมํ ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ควรเข๎าไปมีบทบาทในการติดตํอประสานงานกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในเรื่องนั้นๆ ไมํใชํมุํงแตํเอางานของกรมไปลงในหมูํบ๎าน
6. เจ๎าหน๎าที่ควรเสริมข๎อมูลทางเลือกแกํชาวบ๎าน โดยพิจารณาใช๎สื่อตําง ๆ ประกอบตาม
ความเหมาะสม ทั้งสื่อวีดีทัศน์ ภาพนิ่ง หรือสื่อบุคคล โดยแสวงหาและประสานงาน นาชาวบ๎านและ
องค์การชาวบ๎านที่ประสบความสาเร็จ หรือมีประสบการณ์ในการแก๎ปัญหาในประเด็นนั้น ๆ มารํวม
เสนอทางเลือกให๎กับชาวบ๎าน
7. การกระตุ๎นให๎ชาวบ๎านจัดทาแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน ไมํวําจะเป็นแผนในระดับแผน
รายบุคคล แผนกลุํม หรือแผนชุมชน มีการบันทึกเพื่อใช๎ในการติดตามประเมินผลรํวมกันตํอไป
เบญจมาศ อยูํประเสริฐ (2544 : 294) ได๎กลําวถึงการจาแนกประเภทของการมีสํวนรํวมที่
เกี่ยวข๎องกับขั้นตอนตําง ๆ ของกระบวนการวางแผนพัฒนา จาแนกลักษณะนี้จะสัมพันธ์กับขั้นตอน
ของกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาซึ่งจาแนกออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ
1. การมีสํวนรํวมในการกาหนดวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของแผน อันเป็นการที่บุคคล
เปูาหมายของการพัฒนาได๎มีสํวนรํวมในการค๎นหาปัญหาและความต๎องการของตัวเองและชุมชนแล๎ว
นาไปกาหนดเป็นวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการพัฒนา
2. การมีสํวนรํวมในการวิจัย และเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง เนื่องจากบุคคลเปูาหมาย
ของการพัฒนาจัดเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความเข๎าใจในสถานการณ์ของตัวเองและชุมชนดีที่สุด ดังนั้น บุคคล
เหลํานี้จึงเป็นผู๎ที่สมควรมีสํวนรํวมในการให๎ข๎อมูล ตลอดจนรํวมเก็บข๎อมูลและตีความถึงปัญหาตําง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชุมชนด๎วยทัศนะของพวกเขาเอง เพราะถ๎าขาดการมีสํวนรํวมในขั้นตอนนี้ แล๎ว เจ๎าหน๎าที่
หรือผู๎วิจัยอาจตีความข๎อมูลจากทัศนะที่แตกตํางกันทาให๎ได๎ผลที่จะนาไปกาหนดเปูาหมายการพัฒนา
ผิดพลาดไปด๎วย
3. การมีสํวนรํวมในการวางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการมีสํวนรํวมของบุคคลเปูาหมายในการ
จัดทาแผนปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งแผนการปฏิบัติงานระดับชุมชน
4. การมีสํวนรํวมในการยอมรับแผน เมื่อแผนงานถูกกาหนดขึ้นโดยคนในชุมชนเข๎ามามีสํวน
รํวมในการกาหนดแผนโดยตรง การนาแผนไปปฏิบัติจาเป็นต๎องใช๎งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ตําง ๆ
ซึ่งอาจต๎องการการสนับสนุนจากภายนอก ดังนั้นจึงควรให๎หนํวยงานสนับสนุนได๎มีสํวนรํวมในการ
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ยอมรับแผนเพื่อนาไปสูํการปฏิบัติด๎วย โดยอาจต๎องดาเนินการผํานองค์การในระดับตํางๆ ทั้งในระดับ
ท๎องถิ่นจนกระทั่งถึงระดับสํวนกลาง
5. การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติตามแผน ซึ่งเป็นการมีสํวนรํวมของบุคคลในการพัฒนาที่เข๎า
มารํวมทากิจกรรมตําง ๆ ตามที่ได๎กาหนดไว๎ในแผนพัฒนา
6. การมีสํวนรํวมในการประเมินผล ซึ่งเป็นการที่บุคคลเปูาหมายของการพัฒนาได๎เข๎ามามี
สํวนเกี่ยวข๎องหรือรํวมในการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
จากการศึกษาขั้นตอนของการมีสํวนรํวมสามารถสรุปขั้นการมีสํวนรํวมได๎ คือ ขั้นตอนการ
กาหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแผน ขั้นตอนการศึกษา และเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ขั้นตอน
การวางแผนปฏิ บั ติ ง าน ขั้ น ตอนการยอมรับ แผน ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ ต ามแผน และขั้น ตอนการ
ประเมินผล
2. สถานการณ์ด้านยาสูบของประเทศไทย
ข๎อมูลการสารวจของสานักงานสถิติแหํงชาติในปี พ.ศ.2556 พบวําประชากรไทยอายุ 15 ปี
ขึ้นไปบริโภคยาสูบ 10.77 ล๎านคน (19.94%) อัตราการบริโภคยาสูบของเพศชายเทํากับ 39% เพศ
หญิงเทํากับ 2.05% เมื่อพิจารณาการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไปในรอบ 22 ปี
ที่ผํานมา (พ.ศ.2534-2556) พบวํามีแนวโน๎มลดลง โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเทํากับ 37.7%
กลําวคือ ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่บริโภคยาสูบในปี พ.ศ.2534 มีจานวน 12.26 ล๎านคน
(32.00%) ลดลงเป็น 10.9 ล๎านคน (20.7%) ในปี พ.ศ.2552 แตํในปี พ.ศ.2554 กลับเพิ่มขึ้นเล็กน๎อย
เป็น 11.50 ล๎านคน (21.4%) และกลับลดลงอีกใน ปี พ.ศ.2556 เป็น 10.77 ล๎านคน(19.94%) ซึ่ง
ต่ากวําปี 2552 แตํยังไมํบรรลุเปูาหมาย (ภายในปี 2557) ที่ 18.6% ผู๎บริโภคยาสูบปัจจุบัน
แบํงเป็นผู๎บริโภคยาสูบประจาและผู๎บริโภคยาสูบเป็นครั้งคราว โดยพบวําสัดสํวนของผู๎บริโภคยาสูบ
ประจาอยูํที่ร๎อยละ 95.18 ในปี พ.ศ.2534 และคํอยๆลดลงเป็นร๎อยละ 83.72 ของผู๎บริโภคยาสูบ
ปัจจุบันปี พ.ศ.2556 จานวนผู๎บริโภคยาสูบเป็น ครั้งคราวกลับมีแนวโน๎มเพิ่ม ขึ้น เรื่อยๆตั้งแตํ
ปี พ.ศ.2534-2556 โดยปี พ.ศ.2534 มีผู๎บริโภคยาสูบเป็นครั้งคราวเพียง 590,528 คน เพิ่มขึ้น เป็น
จานวนถึง 1,780,984 คน ภายในรอบ 22 ปี จากข๎อมูลดังกลําวเป็นสัญญาณเตือนบํงบอกให๎เห็นวํา
การที่อุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์ การตลาดรูปแบบใหมํๆ อาจสํงผลให๎มีผู๎ทดลองบริโภคยาสูบเพิ่ม
มากขึ้น เรื่อยๆในแตํละปี
เมื่อพิจ ารณาตามเพศ จะพบวําในรอบ 22 ปีที่ผํ านมาจากปี พ.ศ.2534-2556 อัตราการ
บริโภคยาสูบของประชากรเพศชายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงน๎อยกวําเพศหญิง คือ 34.3% และ
58% ตามลาดับแสดงให๎เห็นวําประชากรเพศหญิงตอบสนองตํอนโยบายการควบคุมยาสูบที่ผํานมาได๎
ดี แตํในชํวงปี 2552 เป็นต๎นมา การสารวจพบวํา เพศหญิงมีอัตราการบริโภคยาสูบสูงเพิ่ม ขึ้นเล็กน๎อย
เป็น 2.01% จากที่เคยต่าสุดในปี พ.ศ.2550 ที่ 1.94% และในปี 2554 และ 2556 อัตราการบริโภค
ยาสูบเพิ่มขึ้น อีกเล็กน๎อยเป็น 2.1%
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุํมอายุ พบวํากลุํมอายุที่มีอัตราการลดการบริโภคยาสูบอยํางตํอเนื่อง
ใน รอบ 22 ปี คือ กลุํมอายุ 60 ปี ขึ้นไป (อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเทํากับ 56.80%) แสดงให๎เห็น
วํามาตรการควบคุมยาสูบได๎ผลดีในกลุํมอายุดังกลําว แตํมาตรการดังกลําวยังให๎ผลไมํดีเทําที่ควรใน
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กลุํมอายุ 15-24 ปี (อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเพียง 33.20%) นอกจากนี้ยังพบวํา กลุํมอายุดังกลําว
มีอัตราการบริโภคยาสูบที่เพิ่มขึ้น เล็กน๎อยตั้งแตํปี พ.ศ.2550-2554 และลดลงมีอัตราต่าสุดในปี
พ.ศ.2556
เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครองพบวําในรอบ 22 ปี ที่ผํานมา พบวําผู๎ที่อาศัยอยูํนอกเขต
เทศบาลมีอัตราการบริ โ ภคยาสู บ สู งกวําในเขตเทศบาลในทุกรอบการส ารวจ โดยที่อัตราการ
เปลี่ยนแปลงลดลงของนอกเขตเทศบาลต่ากวําในเขตเทศบาลเล็กน๎อย คือ 33% และ 38.30%
ตามลาดับ ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา มาตรการการควบคุมยาสูบของประเทศไทยที่ผํานมาได๎ผลดีในเขต
เทศบาลมากกวํานอกเขตเทศบาลเล็กน๎อย ในขณะที่กลุํมอายุ 25-59 ปี มีอัตราการบริโภคยาสูบลดลง
ตํอเนื่อง แล๎วเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยในปี พ.ศ.2554 และลดลงต่าสุดในปี พ.ศ.2556
ระยะเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอนภายใน 30 นาที เป็นเกณฑ์ที่ใช๎ในการวินิจฉัยเพื่อ
ประเมินภาวะการติดนิโคติน (Nicotine Dependence) ในผู๎สูบบุหรี่ได๎และยังสามารถบอกถึงระดับ
ความรุนแรงในการติดบุหรี่อีกด๎วย เพื่อประโยชน์สาหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการเลือกวิธี
บาบัดรักษาเพื่อชํวยให๎ผู๎สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได๎ จากข๎อมูลการสารวจของสานักงานสถิติ
แหํงชาติ พ.ศ.2554 พบวํา ผู๎สูบบุหรี่มวนแรกภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน, 6-30 นาทีหลังตื่นนอน,
31-60 นาทีภายหลังตื่นนอน และมากกวํา 60 นาที ภายหลังตื่นนอนมีสัดสํวน 20.6%, 40.7%,
17.1% และ 21.5% ตามลาดับ โดย 10 จังหวัดในพื้นที่สีแดงเข๎มที่มีอัตราการบริโภคยาสูบสูงสุด
ได๎แกํ แมํฮํองสอน สตูล ปัตตานี ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ขอนแกํน กาญจนบุรี ตรัง
และหนองบัวลาภู ตามลาดับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย
โรคที่เกิดจากการบริโภคยาสูบในกลุํมที่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล๎ว นั้น ประกอบด๎วยโรค
ตํางๆจานวน 25 โรค1 ในจานวนนี้มี มะเร็งตามสํวนตํางๆ 10 ชนิด คือ lungs, laryngeal,
esophageal, pancreatic, renal and bladder, cervical, endometrial and stomach, oral
cavity, pharynx, acute myeloid leukemia การบริโภคยาสูบและยาเส๎น มีผลเสียตํอสุขภาพไมํ
แตกตํางกัน จากการศึกษาขององค์กรอนามัยโลก (WHO) พบวําการบริโภคยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
กํอให๎เกิดภาระโรคในประชากรโลกมากที่สุดเป็นอั นดับที่ 3 รองจาก การดื่มแอลกอฮอล์ และการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไมํปลอดภัย และร๎อยละ 10 ของผู๎เสียชีวิตจากโรคที่เนื่องมาจากการบริโภคยาสูบมีอายุ
ไมํเกิน 44 ปี ในขณะที่ประเทศไทย จากการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่เป็นสาเหตุของ
ภาระโรคและบาดเจ็บปี 2552 พบวําปัจจัยเสี่ยงในการบริโภคยาสูบนับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่ทาให๎
เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะเป็นอันดับ 2 รองจากปัจจัยเสี่ยงด๎านการดื่มแอลกอฮอล์ ในปี พ.ศ.2552
การศึกษาภาระทางเศรษฐกิจจากโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวข๎องจากการสูบบุหรี่ พบวํา มีคนตายจากโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุํมคนอายุ 30 ปี ขึ้นไป 50,710 คนหรือประมาณ 12% ของการตายทั้งหมด
โดยที่เป็นผู๎ชาย 42,989 คน และเป็นผู๎หญิง 7,721 คน ซึ่งโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรังเป็นสาเหตุการตาย
หลักของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 11,895 คน ตํอมาคือโรคมะเร็งปอด 11,742 คน และโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 11,666 คน และโรคมะเร็งอื่นๆ 7,244 คน
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย
จากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ( Disease
Attributed to Smoking) พบวํา คําใช๎จํายทั้งหมดที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์เทํากับ
52,189 ล๎านบาท (เฉลี่ย 29.39 บาทตํอบุหรี่ 1 ซอง) คิดเป็น 0.54% ของ GDP โดยคิดเป็นคําใช๎จําย
ทางตรงทางการแพทย์เทํากับ 10,137 ล๎านบาท (20%ของคําใช๎จํายทั้งหมด), คําใช๎จํายทางอ๎อมทาง
การแพทย์เทํากับ 1,063 ล๎านบาท (2%), การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู๎ปุวยเทํากับ 370
ล๎านบาท (0.7%), การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู๎ดูแลผู๎ปุวยเทํากับ 147 ล๎านบาท (0.3%)
และการสูญเสียผลิตภาพ จากการตายกํอนวัยอันควรเทํากับ 40,464 ล๎านบาท (77%) โดยคําใช๎จํายที่
เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจ นี้คิดเป็น 13% ของคําใช๎จํายทางด๎านสุขภาพทั้งหมด และ 73%
ของงบประมาณทางด๎านสาธารณสุข
การเปรียบเทียบต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากยาสูบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจของยาสูบ
และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ยาสู บ เป็ น พืช เศรษฐกิจ ที่ ทารายได๎ให๎ กับประชากรและรัฐ โดยมีสิ นค๎า ทั้งที่เป็นใบยาและ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากข๎อมูลทางเศรษฐกิจ พบวําในปี พ.ศ.2552 มีมูลคําการผลิตภาคอุตสาหกรรม
หมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ราคาตลาดในปี พ.ศ.2552 มีคําเทํากับ 48,155 ล๎านบาท(รวมภาษี
สรรพสามิตยาสูบแล๎ว) เมื่อรวมกับมูลคําใบยาสํงออก 2,734 ล๎านบาท ทาให๎ มูลคําทางเศรษฐกิจของ
ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีประมาณ 50,889 ล๎านบาท คิดเป็น 0.53% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP) น๎อยกวําความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสูบของประชากรไทยที่มี
คําใช๎จํายทั้งหมดเทํากับ 52,189 ล๎านบาท คิดเป็น 0.54% ของGDP ในปี พ.ศ.2552 ถึงแม๎วําพืช
ยาสูบจะทารายได๎ดีตํอเศรษฐกิจกับประเทศเพียงใด แตํเมื่อเทียบกับการสูญเสียทางด๎านเศรษฐศาสตร์
จากการบริโภคยาสูบที่รวมถึงผลเสียตํอสุขภาพของผู๎บริโภคและผู๎ใกล๎ชิด ยังคงเป็นสาเหตุสาคัญที่
ต๎องควบคุมการปลูก ลดการผลิต จากัดการจาหนําย และลดการบริโภคยาสูบ แล๎วเปลี่ยนไป
สนับสนุนการผลิ ตสินค๎าเกษตรอื่น ที่ทารายได๎ใกล๎เคียงกับยาสูบ แตํเกิดผลเสียตํอสุขภาพและ
คําใช๎จํายด๎านสุขภาพที่น๎อยกวํา
สถานการณ์ยาเส้น
คาวํา “ยาเส๎น” โดยทั่วไปหมายถึงเส๎นยาสูบ ที่ชาวบ๎านปลูกและผลิตเอง และนามาสูบโดย
การมวนเอง หรือการบริโภคในลักษณะอื่น ที่ ไมํใช๎การสูบ บทความนี้มุํงที่จะประเมินสถานการณ์
ยาเส๎น และชี้ให๎เห็นวํา ยาเส๎นยังแพรํหลายและสร๎างปัญหาทางสุขภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศข๎อมูลหลัก มาจากโครงการวิจัย 3 โครงการ ที่ดาเนินการโดยกลุํมวิจัยความอยูํดีมี
สุขและการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยได๎รับการสนับสนุนด๎านงบประมาณจาก ศจย.และ สสส. ได๎แกํ
1) โครงการเศรษฐศาสตร์ การเมืองเรื่องการควบคุมบุหรี่ , 2) โครงการวิจัยเส๎นทางยาเส๎น เกษตรกร
ผู๎ปลูก ผู๎ผลิต ผู๎จาหนํายและผู๎บริโภคบุหรี่มวนเอง และ 3) โครงการการสร๎างและพัฒนามาตรการทาง
สั ง คม เพื่อ ควบคุ มการบริ โ ภคและการจ าหนํา ยยาเส๎ น โดยการมีสํ ว นรํว มของชุม ชน กรณี ศึก ษา
3 จังหวัดในภาคอีสาน
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การควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบและการขยายตัวของยาเส้น
ที่ผํานมา มาตรการภาษียาสูบไมํได๎ใช๎กับภาษียาเส๎น ทาให๎ยาเส๎นเป็นทางเลือกด๎านราคาถูก
นอกจากนั้น แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ที่มองวํา บุหรี่ยาซอง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญํ ใช๎
สารเคมีในการผลิต มีสารพิษจากสารเคมีตกค๎างในใบยาสูบ และเป็นอันตรายตํอการบริโภคมากกวํา
การบริโภคบุหรี่ พื้นเมืองซึ่ง ไมํได๎ใช๎สารเคมีหรือใช๎สารเคมีน๎อยกวําเกื้อหนุนให๎เกิดการแพรํหลายของ
ยาเส๎น กํอนปี พ.ศ.2555 ภาษีสรรพสามิตยาเส๎น มี อัตราจัดเก็บอยูํในระดับที่ต่ามาก คือ 1 บาท ตํอ
1 กิโลกรัม และมีการผลักภาระคําแสตมป์ ยาสูบประเภทยาเส๎นของผู๎ประกอบการยาเส๎นให๎กับชาวไรํ
(ตัง้ แตํ พ.ศ.2555 ภาษีสรรพสามิตยาเส๎น เพิ่มเป็น 10 บาท ตํอ 1 กิโลกรัม และตํอมาในปี พ.ศ.2556
ได๎ยกเว๎นให๎กับเทํากับศูนย์สาหรับยาเส๎นที่ผู๎เพาะปลูกต๎นยาสูบ ทาจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได๎
ขายยาเส๎นนั้น แกํผู๎ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อลดภาระภาษีซ้าซ๎อนให๎กับเกษตรกร) สํวนพํอค๎า
รับซื้อ -ขายยาเส๎นจํายคําธรรมเนียมใบอนุญาตเพียงปี ละ 100 บาทเทํานั้น เมื่อรวมกับกรรมวิธีการ
ผลิตบุหรี่มวนเองที่ไมํมีความสลับซับซ๎อน และประสิทธิภาพของพํอค๎าคนกลางที่ชํวยลดต๎นทุน
กระบวนการผลิต และการนาเอาผลิตภัณฑ์ไปกระจายถึงผู๎บริโภค ได๎ทาให๎ราคาขายของผลิตภัณฑ์
บุหรี่มวนเอง เป็นราคาที่สามารถแขํงขันกับผลิตภัณฑ์ใ นลักษณะเดียวกันคือบุหรี่ซองได๎อยํางดี ราคา
จาหนํายบุหรี่มวนเองอยูํที่ตั้งแตํซองละ 3 บาท 5 บาท และ 10 บาท การปรับตัวของผู๎ผลิตตาม
ต๎นทุนที่สูงขึ้น ใช๎วิธีการลดปริมาณยาเส๎นที่บรรจุในซองแทนการขึ้นราคา บุหรี่มวนเองมีจาหนํายตาม
ร๎ านขายของชาทุกร๎ านในชนบทและเขตชานเมื อง(คําธรรมเนียมใบอนุญาตขายปลี กยาเส๎ นปีล ะ
40 บาทเทํานั้น ) ทาให๎บุหรี่มีการแพรํกระจายทั่วไป และเข๎าถึงได๎งําย นอกจากนี้ลักษณะในการวาง
จาหนํายบุหรี่ ก็เปิดเผยมิได๎ปกปิดมิดชิดแบบเดียวกับบุหรี่ซองแถมยังโฆษณา ให๎ผู๎บริโภคเห็นวํา บุหรี่
มวนเองสามารถทดแทนเทียบเคียงบุหรี่ซองได๎ อยํางเชํนการใช๎คาวํา “รสนุํมหรือรสปานกลาง” แทน
“รสกรองทิพย์” หรือ “รสหอมฉุน” แทน “รส 85” สาหรับอธิบายรสชาติของผลิตภัณฑ์บุหรี่มวนเอง
บนถุงบรรจุภัณฑ์
ผู้ปลูกยาเส้นเป็นใครและปลูกพันธ์อะไร
การปลูกยาสูบเพื่อผลิตยาเส๎น สาหรับการบริโภคในครัวเรือน มีมานานแล๎ว แตํเมื่อการปลูก
ยาสูบในเชิงพาณิชย์แพรํขยาย ได๎ทาให๎การปลูกยาสูบสาหรับการบริโภคในครัวเรือน ลดลงไปด๎วย ซึ่ง
ผู๎ปลูกยาสูบ สาหรับผลิตเป็นยาเส๎นสํวนใหญํแล๎ว ก็คือเกษตรกรคนเดียวกันกับผู๎ที่ปลูกยาสูบ สาหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือ สาหรับการสํงออกนั่นเอง ยาเส๎นสํวนใหญํก็มาจากการปลูกยาสูบพัน ธ์
เวอร์จิเนียและพันธ์เบอร์เลย์ ที่เดิมเป็นการปลูกตามระบบโควตา ภายใต๎การควบคุมของสานักงาน
ยาสูบ แตํตํอมาชาวไรํยาสูบ ได๎หันมาปลูกเพื่อหั่นซอยขาย เนื่องจากปัญหาราคาใบยาสูบ และปัญหา
เชื้อเพลิง (ฟืน) สาหรับการบํมใบยาที่หายากเพิ่มขึ้น ทุกวัน และที่สาคัญก็คือ ตลาดบุหรี่มวนเอง มี
การแพรํหลายมากขึ้น เงื่อนไขที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเส๎นยา
โดยมีการผลิตเครื่องมือสาหรับการหั่นซอย การใช๎การตากเส๎นยาแทนการบํม และใช๎การเก็บบํมในถัง
โลหะโดยไมํได๎ใช๎ฟืน กระบวนการผลิ ต เชํนนี้ใช๎ทุนไมํมาก เกษตรกรรายยํอยทั่ว ไปก็ส ามารถที่จะ
ดาเนินการได๎เอง สํวนพันธ์พื้นบ๎านที่พบในอาเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร๎อยเอ็ด คือ พัน ธ์ดอกฮักน๎อย มี
ครัวเรือนที่ยังคงปลูกยาสูบพันธ์ดังกลําวไมํถึง 10 ครัวเรือน สํวนที่อาเภอทําบํอ จังหวัดหนองคาย พบ
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ยาสูบพันธ์พื้นเมือง ที่เรียกวํา “ยาราษฏ์” (บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ, 2550) และยาพันธ์
พื้นบ๎านที่เรียกวํา “พันธ์ไวโกนน๎อย และ ไวโกนใหญํ ” ซึ่งเป็นยารสฉุน เป็นที่นิยมของผู๎บริโภคบาง
กลุํม เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกไปตามกลไกตลาด เชํนที่พื้นทีอ่ าเภอหลํมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์มีลักษณะคล๎ายกับพื้นที่ปลูกยาสูบอื่นๆ คือมีการปลูกยาสูบพันธ์พื้นเมือง โดยมีการปลูกสืบ
ทอดกันมายาวนานกวําร๎อยปี ตํอมาหันมาปลูกยาสูบให๎แกํโรงงานยาสูบของรัฐ แตํภายหลังเมื่อ
อุตสาหกรรมยาสูบซบเซาลง เนื่องจากนโยบายการควบคุมยาสูบ เกษตรกรได๎หันไปปลูกยาสูบให๎กับ
บริษัทเพื่อสํงออก คือ บริษัท Siam และ บริษัท Stake เพื่อสํงออกยาเส๎นไปประเทศสิงคโปร์ แตํ
เกษตรกรประสบภาวะได๎กาไรไมํคุ๎มทุน เกษตรกรจึงเลิกผลิตยาเส๎นให๎กับบริษัทดังกลําว และหันมา
ปลูกยาสูบเพื่อหั่นซอยขายเอง สาหรับพันธ์ที่ปลูก ชาวบ๎านแถบนี้เรียกวํา “ยาฟัน” โดยพันธ์ที่นิยม
ปลูกมีสองชนิด คือ 1) พันธ์ อีดา เป็นพันธ์ดั้งเดิมของท๎องถิ่น ที่ปลูกมานาน ยาเส๎นที่ได๎จากพันธ์นี้มี
คุณสมบัติคือเป็นยาเมา หรือรสฉุน สีคล้าดา จึงเรียกวํา ยาอีดา ปัจจุบันเป็นที่ต๎องการของพํอค๎าจึงมี
ตลาดรองรับไมํวําจะผลิตปริมาณมากแคํไหนก็สามารถจาหนํายขายได๎หมดทุกปี และ 2) พันธ์อีเหลือง
เป็นพันธ์ทนี่ าเข๎ามาปลูกในภายหลัง ซึ่งเข๎าใจวําเป็นยาสูบพันธ์เวอร์จิเนีย นั่นเอง ยาเส๎นที่ผลิตได๎จาก
ยาสูบพันธ์นี้จ๎ะมีกลิ่นหอม รสชาติปานกลาง สีจะออกเหลืองสุก จึงเรียกวํา ยาอีเหลืองตามลักษณะ
ของสียาเส๎นที่ผลิตได๎
เส้นทางการผลิตยาเส้นและการจาหน่าย
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องในระบบการผลิตยาเส๎น ประกอบด๎วยเกษตรกร พํอค๎าคนกลางรับซื้อ ยาเส๎น
โรงงานผลิตและบรรจุหีบหํอ การสํงจาหนํายและร๎านค๎าที่จาหนํายผลิตภัณฑ์ยาเส๎น เกษตรกรราย
ยํอยจะนาใบยาสูบมาผลิตเป็นยาเส๎นด๎วยการหั่นซอย และจาหนํายให๎แกํพํอค๎าคนกลางในรูปของยา
เส๎น หรือเกษตรกรรายใหญํบางราย อาจจะมีการรับซื้อ ใบยาจากเกษตรกรรายยํอยอื่น นามาหั่นซอย
เป็นยาเส๎น และจาหนํายเป็นวัตถุดิบ นาไปแปรรูปเป็นบุหรี่มวนเองตํอไปพํอค๎าคนกลางยาเส๎น มี
หลายลักษณะ กลําวคือ อาจจะเป็นพํอค๎าเรํรับซื้อ ยาเส๎นจากเกษตรกรแล๎ว ออกเรํขายเอง หรือใน
ลักษณะเป็นยี่ปั้วรับซื้อ ยาเส๎นมาจากแหลํงตํางๆ แล๎วขายสํงให๎แกํร๎านค๎ายํอย หรือเป็นนายหน๎าของ
โรงงาน หรือผู๎ซื้อ รายใหญํจากข๎างนอก ในระยะกํอนนโยบายการควบคุมบุหรี่ พํอค๎าคนกลาง
สํวนมากจะเป็นพํอค๎าเรํรายเล็ก รับซื้อ ยาเส๎นจากเกษตรกรออกเรํขาย ตํอมาเมื่อมีการสํงออกยาเส๎น
ไปจาหนํายตํางประเทศ พํอค๎าคนกลางเข๎ามามีบทบาทในการรวบรวมผลผลิตยาเส๎นให๎ แกํผู๎สํงออก
นอกจากนั้น ยังเป็นตัวแทนของบริษัทผู๎สํงออก ในการสํงเสริมการผลิต โดยให๎สินเชื่อแกํเกษตรกรใน
เรื่องปุ๋ย ยาฆําแมลง และให๎คาแนะนาแกํเกษตรกร เมื่อโรงงานบุหรี่มวนเองในประเทศขยายตัว พํอค๎า
คนกลาง เหลํานี้ได๎ทาหน๎าที่เป็นนายหน๎าผู๎รวบรวมผลผลิตให๎แกํโรงงาน นอกจากนี้พํอค๎าคนกลาง
หลายราย ได๎ผันตัวเองมาทาการผลิตและจาหนํายบุหรี่มวนเองด๎วย การเป็นพํอค๎าคนกลางจะต๎อง
เป็นผู๎มีความรู๎ความชานาญในเรื่องของยาสูบ นับตั้งแตํเรื่องการปลูกยาสูบ คุณภาพของยาเส๎น
ตลอดจนกฎหมายตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการทาธุรกิจค๎าขายยาเส๎น และเนื่องจากวําพํอค๎าคนกลาง
เหลํานี้จะต๎องทาหน๎าที่เป็นผู๎รวบรวมผลผลิต ทาให๎บางรายมีโกดังเก็บสินค๎าของตนเอง พํอค๎าคน
กลางจะเป็นผู๎ควบคุมการสะสมยาเส๎น กํอนที่จะกระจายไปยังผู๎ผลิต(แปรรูปให๎เป็นบุหรี่มวนเองหรือ
อื่น ๆ) ผู๎สํงออก ร๎านค๎ายํอย หรือผู๎บริโภคตํอไป การทาหน๎าที่ของพํอค๎าคนกลางเชํนนี้ จะชํวยลด
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ต๎นทุนในกระบวนการการผลิต กลําวคือ ชํวยลดต๎นทุนของโรงงานในการรวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรรายยํอย ที่ต๎องใช๎เวลาเพื่อรวบรวมผลผลิตให๎ได๎ปริมาณเพียงพอ ชํวยลดความเสี่ยงให๎แกํ
โรงงาน ผู๎สํงออก หรือ ผู๎รับผลผลิตจากยาเส๎นพํอค๎าคนกลาง ในเรื่องคุณภาพยาเส๎นไมํได๎มาตรฐาน
เชํน ยาเส๎นเป็น เชื้อรา ชื้น เม็ด รส สี ฯลฯ การควบคุมคุณภาพของยาเส๎นพํ อค๎าคนกลางสามารถทา
โดยเริ่มตั้งแตํการปลูกยาสูบ ไปจนถึงความรู๎เกี่ยวกับเกษตรกรผู๎ผลิตแตํละราย วํามีลักษณะ (นิสัย
พฤติกรรม) เกี่ยวกับการผลิตยาเส๎นเป็นอยํางไร พํอค๎า คนกลางเหลํานี้สามารถที่จะกระจายและ
supply ผลิตภัณฑ์ยาเส๎นไปยังโรงงานที่ไกลออกไปจากแหลํงผลิต สาหรับโรงงานยาเส๎นที่มีขนาดใหญํ
พบวํามีแหลํงทีต่ ง้ั กระจายอยูํในพื้นที่การปลูกยาสูบที่สาคัญ โดยเฉพาะในจังหวัดหนองคาย นครพนม
และหลํมสัก (เพชรบูรณ์) ในพื้นที่ ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เจ๎าของโรงงานราย
ใหญํแหํงหนึ่ง ซึ่งมีสามีเป็นพนักงานของสถานียาสูบ เป็นผู๎ริเริ่มทาโรงงานยาเส๎นพื้นบ๎านขึ้น เนื่องจาก
พบชํองทางวําชาวบ๎านในแถบนี้มีความชานาญในการทายาเส๎นอยูํแล๎ว และมีตลาดหรือมีความ
ต๎องการในการบริโภคมากพอ โรงงานนี้ให๎สินเชื่อและออกเงินกู๎นอกระบบให๎กับ ชาวบ๎านในการผลิต
ยาสูบ ซึ่งเป็นการสร๎างพันธะสัญญากับผู๎ ปลูกยาสูบในทางหนึ่ง ที่จังหวัดนครพนม ก็มีโรงงานผลิตยา
เส๎นขนาดใหญํ ตั้งอยูํที่อาเภอบ๎านแพง โรงงานขนาดใหญํเหลํานี้รับซื้อ ทั้งใบยาแห๎งและยาเส๎นจาก
เกษตรกร มีโกดังขนาดใหญํ และรับซือ้ ใบยาแห๎งและยาเส๎นไมํจากัด เกษตรกรหันมาขายใบยาแห๎ง
หรือยาเส๎นให๎แกํโรงงานเหลํานี้ เนื่องจากถูกจากัดโควตาลง การปลูกปริมาณน๎อยตามที่ถูกจากัดโดย
โควตา ทาให๎ไมํคุ๎ม จึงปลูกเกินโควตาและสํงขายให๎กับโรงงานดังกลําว ใบยาสูบ กระจายอยูํทั่ว
ประเทศ โดยอาศัยเครือขํายความสัมพันธ์ทั้งแบบตลาด และความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ กลําวโดยรวม
ก็คือ พํอค๎าคนกลางมีบทบาทอยํางสาคัญในระบบโลจิสติกส์ของยาเส๎นและบุหรี่มวนเอง โดยเฉพาะ
การลดต๎นทุนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องในหํวงโซํของระบบ จนทาให๎สินค๎า คือ บุหรี่มวนเองถึงมือผู๎บริโภคใน
ราคาที่ผู๎บริโภครับได๎ กรรมวิธีในการผลิตบุหรี่มวนเอง มีกรรมวิธีที่งําย มิได๎มีความสลับซับซ๎อน คือ
การนาเอายาเส๎นที่อัดเป็นก๎อนมาจากเกษตรกรผู๎ผลิต มาตีให๎ฟู ผสมยาเส๎นชนิด (พันธ์) ตํางๆ เพื่อให๎
ได๎รสและสี ตามที่ต๎องการแล๎วบรรจุหีบหํอ ออกจาหนําย สิ่งที่ถือวําเป็นจุดหลักของอุตสาหกรรมบุหรี่
มวนเองก็คือ เรื่องรสชาติ และสีของยาเส๎น ซึ่งเกิดจากการผสมยาเส๎นพันธ์ตํางๆ กรรมวิธีการผลิต
เพื่อให๎ได๎รสชาติ หรื อสีตามความต๎องการ ของตลาดนี้มิได๎ควบคุมโดยเครื่องจักร แตํอาศัย
ประสบการณ์และความชานาญของมนุษย์ เชํน การดูสีด๎วยตาเปลํา การทดสอบรสชาติด๎วยการ
“ชิมยา” การที่อุตสาหกรรมผลิตบุหรี่มวนเอง มีกระบวนการและกรรมวิธีที่งําย ทาให๎กฎหมายสาหรับ
ควบคุมกระบวนการผลิตยังขาดความชัดเจน ผู๎ประกอบการโรงงานผลิตบุหรี่มวนเองหลายรายมี กาลัง
การผลิตเพียงไมํกี่ร๎อยกิโลกรัม ในขณะที่บางรายมี กาลังการผลิตหลายร๎อยตัน ผู๎ผลิตบางราย
ดาเนินการผลิตมาแล๎วกวํา 80 ปี จากการสืบทอดกิจการของครอบครัวจากรุํนพํอแมํ สูํรุํนลูก ในขณะ
ที่มีผู๎ผลิตรายใหมํๆ เพิ่มจานวนมากขึ้น จากแรงกระตุ๎นความต๎องการของตลาดทางเลือกของผู๎บริโภค
ทีส่ าคัญก็คือ ยังไมํมีระเบียบ กฎหมาย ควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์บุหรี่มวนเอง ผลิตภัณฑ์ที่พบ
ได๎ในท๎องตลาดนั้น โดยทั่วไปแล๎วไมํมีหมายเลขกากับผลิตภัณฑ์ วัน เดือน ปี ที่ผลิต ฯลฯ ดังนั้น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์จึงเป็นประเด็นใหญํ ถ๎าหากมองจากข๎อเท็จจริงที่วํา การบริโภคบุหรี่มวนเอง มีอยูํ
อยํางแพรํหลาย และครอบคลุมผู๎บริโภคซึง่ มีการขยายวงกว๎างในปัจจุบัน
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การสารวจครัวเรือนถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่
สมาชิกครัวเรือนประเมินผลกระทบของการสูบยาเส๎น ที่มีตํอครัวเรือนโดยวิธีการประเมิน
ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ ตามระดั บ คะแนนจากผลกระทบระดั บ น๎ อ ย (คะแนน 0)
ถึงระดับมาก (คะแนน 10) พบวํา โดยภาพรวมผลกระทบในแตํละด๎านมีความสาคัญใกล๎ เคียงกัน
ด๎านที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ด๎านสุขภาพของผู๎สูบ คือ 7.4 รองลงมาคือ สุขภาพของคนในครอบครัว
6.9 คะแนน อันดับสามคือ ด๎านการเป็นที่รังเกียจของสังคม 6.8 คะแนน สํวนผลกระทบทางด๎าน
รายจํ า ยนั้ น มี ค ะแนนน๎ อ ยกวํ า ด๎ า นอื่ น ๆ ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บ เหตุ ผ ลของการเลื อ กสู บ ยาเส๎ น อั น
เนื่องมาจากราคาถูกและได๎ปริมาณมาก
ผู้สูบบุหรี่ยาเส้นเป็นใคร
จากการสารวจข๎อมูลสนามในสามจังหวัด คือ ขอนแกํน มหาสารคาม และร๎อยเอ็ด พบวํา
สมาชิกครัวเรือนร๎อยละ 30 เป็นผู๎ที่สูบบุหรี่ โดยจาแนกเป็นผู๎สูบทั้งสองชนิด (ยาเส๎นและยาซอง) ร๎อย
ละ 10.6, สูบบุหรี่ยาเส๎นอยํางเดียว ร๎อยละ 9.9 และสูบบุหรี่ยาซองอยํางเดียวร๎อยละ 4.8
จากการสารวจผู๎สูบบุหรี่ยาเส๎น จานวน 969 คน สรุปได๎วํา ผู๎สูบยาเส๎นเกือบทั้งหมดเป็นเพศ
ชาย มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คือ ร๎อยละ 78.9 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต๎น ร๎อ ยละ
11.1ร๎อยละ 88 มีอาชีพ ทานา และรับจ๎างทั่วไป รายได๎ตํอเดือนของผู๎สูบบุหรี่ยาเส๎นเฉลี่ย 3,597
บาท ไมํแตกตํางกับคนในภูมิภาคหรือในจังหวัดเดียวกัน มีความรู๎ถึงโทษ หรือพิษภัยจากการสูบบุหรี่
ตํอรํางกายหรือความตระหนักที่ไมํกลาง และยาจืด หรือการชิมยาหลังจากที่ ผู๎ปรุงยาเส๎นชนิดตํางๆ
ตามสั ดสํ ว นที่เป็ น สู ตรของโรงงานแล๎ ว ทดสอบรสชาติของยาเส๎ นที่ปรุงเสร็จแล๎ ว วํามีรสชาติตาม
ต๎องการหรือไมํแตกตํางไปจากผู๎ที่ไมํสูบบุหรี่ กลําวคือมีความรู๎ น๎อยเกี่ยวกับ ความรู๎วําการสูบบุหรี่
เป็นสาเหตุของเส๎นโลหิตในสมองแตก การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การทาให๎คลอดกํอนกาหนดของ
หญิงที่ตังครรภ์ และการทาให๎ทารกแรกเกิดมีน้าหนักตัวต่า หากแตํวํา ผู๎สูบบุหรี่มวนเอง มีความรู๎
เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ซอง ในสัดสํวนที่สูงกวําโทษจากการสูบบุหรี่มวนเองในเกือบทุกรายการ
ตํางจากประชาชนทั่วไปในพื้นที่เดียวกันที่มีความรู๎เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ซองไมํแตกตํางจากโทษของ
บุหรี่มวนเอง การปลูกยาสูบพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการบริโภคในครัวเรือน นําจะลดลงมาก หรือเกือบจะไมํ
มีอยูํเลย กลายไปเป็นการปลูกเชิงพาณิชย์นานแล๎ว และยังมีข๎อจากัดในเรื่องคุณภาพของดิน จึงมี
แหลํงหลัก ๆ เหลืออยูํเพียงไมํกี่จังหวัดเทํานั้น
การศึ ก ษาในระดั บ ท๎ อ งถิ่ น ชี้ วํ า การบริ โ ภคยาเส๎ น มี ม ากกวํ า บุ ห รี่ ย าซอง ผู๎ บ ริ โ ภคเป็ น
เกษตรกร มีก ารศึกษาในระดับ ชัน ประถมศึกษาและชั้ น มัธ ยมศึ กษา และ การค๎ายาเส๎ นไมํได๎รั บ
ผลกระทบจากนโยบายการควบคุมการบริโภคบุหรี่ กํอนปี พ.ศ.2555 โดยเฉพาะนโยบายด๎านราคา
ทาให๎การยาเส๎นเป็นธุรกิจที่แพรํหลายมาก
สถานการณ์บริษัทบุหรี่ในประเทศไทย
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การเฝูาระวัง (Surveillance) เป็นสํวนหนึ่งของมาตรการสาคัญในการควบคุมยาสูบที่ได๎รับ
การแนะน าจากองค์การอนามัย โลก บทความนี้ จะเน๎นไปในสํว นของข๎อมูลบริษัทบุหรี่ ซิกาแรตใน
ประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึงทั้งบริษัทที่ผลิตและบริษัทนาเข๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จากข๎อมูลจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พบรายชื่อผู๎ผลิตและขายบุหรี่ซิกาแรตใน
ประเทศไทยมีแหํงเดียวคือ โรงงานยาสูบ สังกัดกระทรวงการคลัง สํวนรายชื่อผู๎นาเข๎าจากตํางประเทศ
พบวํามี 6 บริษัท ได๎แกํ บริษัท ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) จากัด , บริษัท เจ.ที. อินเตอร์แนชั่นแนล
จากัด, บริษัท ดี.อี.เอส มาร์เก็ตติง จากัด , บริษัท โอเรียนท์ แอนด์ เอท แฮปพิเนซ ซิกาแรต จากัด
และ บริษัท โกลด์ ซอส อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด เมื่อเปรียบเทียบสํวนแบํงการตลาดในรอบ 5 ปี ที่
ผํานมาพบวําโรงงานยาสูบมีสํวนแบํงการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด๎วย บริษัท ฟิลลิป มอริส (ไทย
แลนด์) จากัด และ บริษัทอื่นๆ ตามลาดับ ในขณะที่บริษัท บริติชอเมริกัน โทแบคโค (ประเทศไทย)
จากัดมีสํวนแบํงการตลาดคงตัวและลดลงอยํางมากในปี พ.ศ.2553 เนื่อ งจากยุติกิจการและได๎หายไป
จากตลาดในปี พ.ศ.2554
แม๎วําโรงงานยาสูบจะยังคงมีสํวนแบํงการตลาดที่สูงอยูํมากเมื่อเทียบกับคูํแขํง แตํพบวําสํวน
แบํงการตลาดมีแนวโน๎มที่ลดลง สวนทางกับสํวนแบํงการตลาดของบริษัทนาเข๎าที่มีแนวโน๎มที่ดีขึ้ น
เรื่อย ๆ ทั้งนี้ เกิดจากความนิยมในบุหรี่ตํางประเทศและตรา/ยี่ห๎อที่มีความนิยมมากกวํา รวมถึงการที่
ราคาบุหรี่ที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบกับบุหรี่นาเข๎าไมํแตกตํางกันมาก เนื่องจากภาษีศุลกากรที่ ต่ามาก
ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ รวมถึงการแจ๎งราคานาเข๎าที่ต่า ซึ่งสํวนใหญํไมํสามารถตรวจสอบข๎อมูลราคา
นาเข๎าที่แท๎จริงได๎ นอกจากนี้ หลังจากการเปิดเขตการค๎าเสรีอาเซียนหรืออาฟต๎า (AFTA, ASEAN
Free Trade Area) ภาษีศุลกากรเป็น 0% ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลให๎บุหรี่นาเข๎ายิ่งราคาถูกลง
ในปี 2550 รัฐบาลอนุมัติให๎โรงงานยาสูบตั้ งโรงงานใหมํในวงเงินประมาณ 1,600 ล๎านบาท โดย
ตั้งอยูํที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา ในปี พ.ศ. 2552-2556 โรงงานยาสูบมีแนวโน๎มใน
การออกผลิตภัณฑ์บุหรี่ราคาถูกตัวใหมํ ๆ เป็นประจาทุกปี คือ SHOOT (ปัจจุบันเลิกผลิตแล๎ว) ,
SMS, CONNEX, และ GOAL ตามลาดับ ซึ่งมีการทากิจกรรมสํงเสริมการขายอยํางตํอเนื่อง เพื่อการ
แขํงขันกับบุหรี่นาเข๎าราคาถูก
บริษัท ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) จากัดเป็นบริษัทลูกของบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์
แนลชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทบุหรี่ข๎ามชาติที่ใหญํที่สุดในโลก เป็นบริษัทนาเข๎าบุหรี่ ยี่ห๎อ มาร์ลโบโล และ
แอล แอนด์ เอ็ม จากประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2551 มีสํวนแบํงการตลาดประมาณร๎อยละ 26.8 ซึ่ง
สูงขึน้ จากปีกํอนหน๎าถึงร๎อยละ 3 ในรายงานประจาปี บริษัทแมํในตํางประเทศ กลําววํายอดขายบุหรี่
ในประเทศไทยของบริษัทเพิ่มขึ้น
โรงงานยาสูบผลิตบุหรี่ทั้งสิ้น 22 ตรา ผลผลิตรวม 32,795.11 ล๎านมวน (ไมํรวมบุหรี่ทดลอง)
โดยแยกเป็นบุหรี่ก๎นกรองและไมํมีก๎นกรอง ดังนี้ บุหรี่ก๎นกรอง 19 ตรา คือ (1) กรองทิพย์ 90 (2)
กรองทิพย์ รสอเมริกัน (3) กรองทิพย์ 90 Export (4) กรองทิพย์ 90 ซองแข็ง Export (5) สายฝน 90
(6) สายฝน 90 Export (7) สายฝน 90 ซองแข็ง Export (8) กรุงทอง 90 (9) สามิต 90 (10) ร.ย.ส.
90 (11) รอยัล 90 เดอลุกซ์ (12) WONDER รสอเมริกัน (13) WONDER
รสเมนทอล (14)
WONDER รสเมนทอล Export (15) SMS รสอเมริกัน (16) SMS รสเมนทอล (17) SMS รส
เมนทอล Export (18) CONNEX รสอเมริกัน (19) CONNEX รสเมนทอล ได๎ผลผลิต 32,781.03 ล๎าน
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มวน บุหรี่ไมํมีก๎นกรอง 3 ตรา คือ (1) เกล็ดทอง 33 (2) พระจันทร์ 33 (3)กรุงทอง 33 ได๎ผลผลิต
14.08 ล๎านมวน ราคาขายปลีกต่าสุด-สูงสุดเทํากับ 35-85 บาท ตํอ 20 มวน
สํวนบุหรี่นาเข๎ามีทั้งสิ้น 100 ตรา โดยมีราคาขายปลีกต่าสุด-สูงสุดเทํากับ 37-106 บาท ตํอ
20 มวน (5) ตราที่มีสํวนแบํงการตลาดสูงสุด 3 อันดับแรกจากผลการสารวจลําสุด ปี พ.ศ.2554
ได๎แกํ วันเดอร์ของโรงงานยาสูบ (ร๎อยละ 26.2) แอล แอนด์ เอ็ม ของบริษัทฟิลลิป มอริส (ร๎อยละ
24.1) และกรองทิพย์ 90 ของโรงงานยาสูบ (ร๎อยละ 22.3) ซึ่งเมื่อ รวมบุหรี่ทั้ง 3 อันดับแรกแล๎วคิด
เป็นสัดสํวนมากกวํา 2 ใน 3 ของสํวนแบํงการตลาดทั้งหมด
ข๎อมูลรายงาน Cigarettes in Thailand ของ Euromonitor International ระบุวําผู๎สูบ
คนไทยนิยมบุหรี่รสเข๎มหรือรสมาตรฐาน (standard) โดยที่บุหรี่เมนทอลหรือรสอํอนมีสํวนแบํง
การตลาดประมาณร๎อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2554 อยํางไรก็ตามบุหรี่เมนทอลมีแนวโน๎มที่จะได๎สํวนแบํง
การตลาดเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2559 อันเนื่องมากจากการการเพิ่มขึ้ นของจานวนผู๎สูบ
เพศหญิ ง และการรั บ รู๎ ข องผู๎ สู บ วํ าบุ ห รี่ร สอํอ นมีค วามปลอดภั ย สู ง กวํา บุ ห รี่ ทั่ ว ไป สํ ว นการออก
ผลิตภัณฑ์ใหมํๆ ในชํวงตั้งแตํปี พ.ศ. 2554-2559 จะเน๎นไปที่ตรา/ยี่ห๎อที่เป็นที่นิยมในตํางประเทศ
บุ ห รี่ที่ มีป ริ ม าณทาร์ ต่า และบุ ห รี่ รสอํอ น โดยจะมุํง เปู า หมายเฉพาะกลุํ ม เชํ น ผู๎ ห ญิ งและวัย รุํ น
เนื่องจากผู๎สูบกลุํมนีต้ ๎องการบุหรี่ที่มีรสอํอน
การควบคุมกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ
พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 มีการควบคุมไว๎หลายประการ ดังนี้
1) ห๎ามการโฆษณาตราสินค๎าบุหรี่ในอุปกรณ์เครื่องใช๎อื่นๆ (Tobacco Advertising on
Functional Objects) ตาม พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 8 การโฆษณาตราสิน ค๎าบุหรี่ใน
ทุกกรณีถือวําเป็นการละเมิดกฎหมาย จากการเฝูาระวังพบการละเมิดโดยการพิมพ์ยี่ห๎อบุหรี่ บนจาน
และกลํองทิชชูํ แจกให๎กับร๎านอาหารตํางๆ รวมถึงศูนย์อาหารของหนํวยงานรัฐบางแหํงในตํางจังหวัด
2) ห๎ามสํงเสริมการขาย แจก แถม หรือให๎ทดลองใช๎ บูธแนะนาบุหรี่ มั กใช๎พริ๊ตตี้ขายบุหรี่
เป็นการให๎หญิงสาวหน๎าตาดี ใสํชุดสีและรูปแบบที่สะท๎อนถึงแบรนด์หรือยี่ห๎อของบุหรี่ จากการเฝูา
ระวังเบื้องต๎นปัจจุบันพบใน 4 ลักษณะ คือ พริ๊ตตี้กับบูทแนะนาบุหรี่ในผับบาร์, พริ๊ตตี้กับบูธขายบุหรี่
ในงานตํางๆ เชํน คอนเสิร์ต กีฬา งานประเพณี ลานเบียร์ , พริ๊ตตี้กับบูธกิจกรรมเพื่อสังคม ตาม
โอกาสตํางๆ โดย อ๎างเป็นความรับผิดชอบตํอสังคม เสริมสร๎างมารยาทการสูบบุหรี่ และพริ๊ตตี้ กับงาน
เปิดตัวบุหรี่ใหมํ
3) การแบํงขายบุหรี่ และทาซองเล็กใสํบุหรี่แบํงขาย งานวิจัยเกี่ยวกับการค๎าปลีกบุหรี่ พบ
ความจริงวําเซลล์หรือเอเจนต์ของบริษัทบุหรี่ขายบุหรี่จะพยายามบอกให๎ร๎านค๎าแบํงขายบุหรี่เพราะ
ของจะออกเร็วกวํา กอปรกับข๎อมูลที่แหํงหนึ่งมีตัวชี้ วัดความสาเร็จของงานเซลล์เป็นจานวนร๎ านค๎าที่
ยอมแบํงขายบุหรี่ นี่เป็นกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ที่แนะนาให๎กับร๎านค๎าปลีก ปัจจุบันบริษัทบุหรี่ยังมีการ
ทาซองพลาสติกขนาดเล็ก หรือ กลํองโลหะที่มีชื่อยี่ห๎อบุหรี่ติดอยูํ เพื่อให๎ร๎านค๎าทาการแบํงขายบุหรี่ได๎
งํายขึน้ ด๎วย
4) โฆษณาบนซองบุหรี่ Descriptors คือ การใช๎คาหรือข๎อความบนซองบุหรี่ กระทรวง
สาธารณสุขไทย ได๎ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 15 พ.ค. 2554 วําด๎วยเรื่อง หลักเกณฑ์
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วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคาหรือข๎อความที่อาจกํอให๎เกิดความเข๎าใจผิด ในฉลากบุหรี่ซิกาแร็ต
บุหรี่ซิการ์ และยาเส๎น ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 กาหนดวํา ฉลากบนซอง
กลํ อ ง ภาชนะบรรจุ หรื อ วั ส ดุ หุ๎ ม หํ อ บุ ห รี่ ซิ ก าแร็ ต บุ ห รี่ ซิ ก าร์ ยาเส๎ น ปรุ ง ที่ ผ ลิ ต หรื อ น าเข๎ า ใน
ราชอาณาจักร ต๎องไมํมีคาหรือข๎อความดังนี้
1. มายด์ (Mild) มีเดียม (Medium) ไลท์ (Light) อัลตราไลท์ (Ultralight) หรือ โลว์
ทาร์ (low tar) ที่ทาให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจวํามีอันตราย หรือระดับสารพิษ น๎อยกวําบุหรี่ซิการ์แร็ต ซิการ์
2. ห๎ามใช๎คาวํา คูล (cool) ไอซ์ (ice) ฟรอสต์ (Frost) คริสพ์ (Crisp) เฟรช (Fresh)
มินต์ (Mint) เมลโลว์ (Mellow) ริช ( Rich) “ฉุน” หรือ “ฉุนพิเศษ” รวมทัง้ คาที่แสดงกลิ่นหรือรสจูง
ใจผู๎บริโภค
3. ห๎ามใช๎คาวํา สมูธ (Smooth) เนเจอเรล (natural) สเปเชี่ยล (special) จีนูอีน
(genuine) ลูมินนัส (luminous) เอ็กซ์ตร๎า (extra) พรีเมียม (premium) “อยํางดี” หรือ “คัด
พิเศษ” รวมทัง้ คาหรือข๎อความที่แสดงกลิ่นหรือรส จูงใจผู๎บริโภคให๎บริโภคบุหรี่
แตํอยํางไรก็ตามจากการเฝูาระวังบริษัทบุหรี่ก็พบวํายังมีการละเมิด
5) การโฆษณาชื่อ บุ ห รี่ แ ละราคาที่จุดขาย อีกกลยุท ธ์ที่บริ ษัทบุ ห รี่ใ ช๎มากโดยเฉพาะใน
ตํางจังหวัดคือการติดปูายบอกราคาบุหรี่พร๎อมทั้งยี่ห๎อ โดยวิธีการโฆษณาคือการพิมพ์ชื่อยี่ห๎อบุหรี่และ
ราคาบนกระดาษ A4 และติดที่จุดขายหน๎าร๎านขายปลีกโดยติดให๎เห็นเดํนชัดหรือใช๎วิธีติ ดหลายๆ
แผํนเพื่อเพิ่มพืน้ ที่การโฆษณา
กิจกรรมที่ต้องเฝ้าระวังบริษัทบุหรี่ในประเทศไทยเพิ่มเติม
หลังจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 เมษายน 2555 โรงงานยาสูบยังมีการทากิจกรรมเพื่อสังคม
อยํางตํอเนื่อง โดยเน๎นจับมือกับกลุํมธุรกิจอื่นๆ เชํน SF
Cinema ในโครงการเผยแพรํเพลง
สรรเสริญพระบารมี ชุด “พรของพํอ” มูลนิธิรํมฉัตร ในโครงการเพชรยอดมงกุฎ เป็นต๎น รวมทั้ ง
สนับสนุนทีมฟุตบอลในนาม ทีม “หนุมานพระกาฬ” ยาสูบ-ลพบุรี นอกจากนี้ยังทากิจกรรมสํงเสริม
การปลูกยาสูบผํานสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์อยํางตํอเนื่อง และ ในปี พ.ศ.2552-2556 โรงงาน
ยาสูบมีแนวโน๎มในการออกผลิตภัณฑ์บุหรี่ราคาถูกตัวใหมํ ๆ เป็นประจาทุกปี คือ SHOOT , SMS,
CONNEX, และ GOAL ตามลาดับ ซึ่งมีการทากิจกรรมโปรโมทอยํางตํอเนื่อง
กิจกรรมของบริษัท ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) จากัด จะเป็นลักษณะการทากิจกรรมเพื่ อ
สังคม โดยการบริจาคเงินเป็นหลัก ปี พ.ศ. 2555 บริษัทใช๎ เงินในการทากิจกรรม CSR ในประเทศ
ไทยทั้งหมด 12,600,000 บาท เพิ่มขึ้น 228% เทียบกับปี พ.ศ. 2524 ซึ่งร๎อยละ 90 ของเงินที่
บริจาคทั้งหมดในปี พ.ศ.2555 บริจาคให๎ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ( POPULATION AND
COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCIATION – PDA) นอกจากนี้ ยังมีรายงานวํามีการทา
การตลาด ณ จุดขาย เชํน งานเปิดตัวบุหรี่ใหมํ พริตตี้ รวมถึงการให๎รางวัลร๎านค๎าปลีกเพื่อการจัดวาง
ซอง มีจุดขายประมาณ 200,000 จุดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน๎มแทรกแซงนโยบายรัฐ ผําน
การเป็นสมาชิกองค์กรธุรกิจตํางๆ เชํน US-ASEAN BUSINESS COUNCIL, American Chamber
of Commerce, WTO Joint committee, etc.
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นอกจากนี้ บริษัทยังได๎สนับสนุนองค์กรบังหน๎า (front groups) ได๎แกํ สมาคมผู๎ค๎ายาสูบ
ไทย หรือ TTTA (The Thai Tobacco Trade Association) สมาคมนี้ตั้งขึ้นเมื่อต๎นปี พ.ศ.2555
และสมาคมผู๎ปลูก ผู๎บํมและผู๎ค๎าใบยาสูบแหํงประเทศไทยหรือ TTA (The Thai Tobacco
Growers, Curers and Dealers Association) หรือ สยท. ซึ่งกํอตังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 รวมถึง
กลุํมนักสูบบุหรี่ของประเทศไทย (Thai smokers community) ซึ่งสององค์กรแรก มีบทบาทในการ
ออกสื่อตํอต๎านนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมยาสูบอยํางตํอเนื่องรวมถึงต๎านรําง พ.ร.บ.ควบคุม
การบริโภคยาสูบฉบับใหมํด๎วย
ปรากฏการณ์การตลาดที่แยบยลอีกอยํางหนึ่งที่พบในประเทศไทยไมํนานมานี้ คือการออก
ผลิตภัณฑ์บุหรี่มวนเล็ก ซึ่งมีขนาดเส๎นผําศูนย์กลางน๎อยและมวนสั้ นลงของบริษัทบุหรี่ ฟิลลิป มอร์ริส
ซึ่งบุหรี่นี้กาลังเป็นที่นิยมมากขึ้นทั้งกลุํมผู๎สูบเดิมและผู๎สูบหน๎าใหมํ จากการสอบถามผู๎สูบบุหรี่มวนสัน
พบวํา ด๎วยมาตราการสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ผู๎สูบบุหรี่มีความต๎องการสูบบุหรี่ในแตํ ละครั้งใน
เวลาที่สั้นที่สุด เร็วที่สุด ซึ่งบุหรี่มวนปกติจะใช๎เวลามากในการสูบจนหมดมวนและถ๎าสูบไมํหมดเหลือ
ทิง้ ก็รู๎สึกเสียดาย บริษัทบุหรี่ศึกษาความต๎องการนี้และออกผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่ใช๎เวลาในการสูบจนหมด
มวนเร็วขึ้น โดยตั้งราคาให๎ถูกกวํามวนปกติเล็กน๎อยพอมีผลทางจิตวิทยากับผู๎ซื้อ ผลกระทบจากบุหรี่
ประเภทนี้คือ คนสูบจะต๎องออกมาสูบบํอยขึ้ น สูบจานวนมวนมากขึ้นในแตํละวัน และที่สาคัญบริษัท
เก็บเงินกาไรเข๎ากระเป๋าเป็นเนื้อเป็นหนัง โดยบริษัท ฟิลิป มอร์ริส ประกาศวําทากาไรในประเทศแถบ
นี้สูงขึ้นอยํางเห็นได๎ชัดในรอบปี ที่ผํานมา มากไปกวํานั้นคือบุหรี่มวนสั้นมีทั้งแบบรสธรรมดาและรส
เมนทอลซึ่งเป็นที่นิยมในกลุํมผู๎หญิงและเยาวชนเพราะสูบงํายและมีความเข๎าใจวํามีอันตรายน๎อยกวํา
สถานการณ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหมํ (new tobacco product) หรือบุหรี่แปลงรําง หมายถึง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดที่นอกเหนือจากบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ประเภท white cigarette ที่ได๎รับ
อนุญาตให๎จาหนํายอยํางถูกกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหมํ หรือ บุหรี่แปลงรําง ในที่นี้ ได๎แกํ
บารากูํ (หม๎อระกูํ) บารากูํไฟฟูา บุหรี่ไฟฟูา บุหรี่ชูรส ยาเส๎นชูรส บุหรี่มวนเอง บุหรี่กานพลู (kretek)
บุหรี่กานพลูชูรสและบุหรี่กานพลูรุํนใหมํ กลุํ มสวีทซิการ์และมินิซิการ์ และบุหรี่ผู๎หญิง ซึ่งเป็นสินค๎า
ยาสูบที่จับกลุํมวัยรุํนและผู๎หญิงโดยเฉพาะ
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช๎ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ในกลุํ ม วั ย รุํ น ตั้ ง แตํ ร ะดั บ มั ธ ยมต๎ น ถึ ง
ระดับอุดมศึกษาจานวน 2,897 ราย พบวํามีพฤติกรรมการใช๎ผลิตภัณฑ์ยาสูบหลายประเภทในเวลา
เดียวกัน หรือสูบหลายอยําง นอกเหนือจากการสูบบุหรี่ธรรมดา พบวํา บารากูํเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แปลงรํางที่วัยรุํนสูบมากที่สุดคือ ร๎อยละ 43 สูบบารากูํเป็นประจา รองลงมาคือ ร๎ อยละ 30 สูบบุหรี่ชู
รสเป็นประจา, ร๎อยละ 16 สูบยาเส๎น/ยาเส๎นชูรส, ร๎อยละ 12 สูบบุหรี่มวนเองเป็นประจา,ร๎อยละ 7
สูบบุหรี่ไฟฟูา, สํวนร๎อยละ 27 สูบทุกอยําง
ในด๎านการรู๎จักผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงรําง พบวํา กลุํมวัยรุํนสํวนใหญํ ร๎อยละ 45 รู๎จักจาก
เพื่อน และเพื่อนเป็ น ผู๎ แนะน าให๎ สู บ ผลิ ตภั ณฑ์ที่เพื่ อนแนะนาให๎ สู บมากที่สุ ด คือ บุ ห รี่ชูร ส และ
บารากูํ เหตุผลในการสูบ คือ ความแปลกใหมํของผลิตภัณฑ์ และเพื่อนแนะนาวํา ปลอดภัยกวําบุหรี่
ธรรมดา วาระที่สูบผลิตภัณฑ์แปลงรํางเหลํานี้มากที่สุดคือ เวลาไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน ในด๎านการ
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เข๎าถึง พบวํา มีถึง 22 แหลํงขายในกรุงเทพมหานคร และเป็นแหลํงขายตามสถานที่ ๆ วัยรุํนนิยมไป
คือ ตามหน๎ า ห๎ า งสรรพสิ น ค๎ า และตามแหลํ ง ตลาดนั ด กลางวั น/กลางคื น ที่ วั ย รุํ น นิ ย ม แหลํ ง ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงรําง ยอดนิยมของวัยรุํน คือ ตลาดนัดสะพานพุทธ พบวํา ในปี 2556 ที่ ตลาด
สะพานพุ ท ธแหํ ง เดี ย ว มี แ ผงลอย/ร๎ า นขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ แปลงรํ า งมากถึ ง 16 ร๎ า นใน พื้ น ที่
2 กิโลเมตร ในสํวนแตํละผลิตภัณฑ์ พบวํา วัยรุํนผู๎สูบมีการ “ติด” ยี่ห๎อของผลิตภัณฑ์ ยี่ห๎อยอดนิยม
ในกลุํมบุหรี่กานพลูสาหรับวัยรุํนคือ ยี่ห๎อ Gudang Garam ซึ่งนักสูบวัยรุํนจะเรียกสั้น ๆ วํา การัม
หรือ กาแรม ยี่ห๎อบุหรี่ผู๎หญิงที่วัยรุํนหญิงนิยมและรู๎ จักมากที่สุดคือ ยี่ห๎อ Esse และยี่ห๎อบุหรี่ชูรสที่
วัยรุํนนักสูบนิยมมากที่สุดคือ ยี่ห๎อ Black Devil สํวนยี่ห๎อยาเส๎นชูรสที่วัยรุํนรู๎จักมากที่สุดคือยี่ห๎อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหมํ (new tobacco product) หรือบุหรี่แปลงรําง หมายถึง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดที่นอกเหนือจากบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ประเภท white cigarette ที่ได๎รับ
อนุญาตให๎จาหนํายอยํางถูกกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหมํ หรือ บุหรี่แปลงรําง ในที่นี้ ได๎แกํ
บารากูํ (หม๎อระกูํ) บารากูํไฟฟูา บุหรี่ไฟฟูา บุหรี่ชูรส ยาเส๎นชูรส บุหรี่มวนเอง บุหรี่กานพลู (kretek)
บุหรี่กานพลูชูรสและบุหรี่กานพลูรุํนใหมํ กลุํ มสวีทซิการ์และมินิซิการ์ และบุหรี่ผู๎หญิง ซึ่งเป็นสินค๎า
ยาสูบที่จับกลุํมวัยรุํนและผู๎หญิงโดยเฉพาะ
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช๎ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ในกลุํ ม วั ย รุํ น ตั้ ง แตํ ร ะดั บ มั ธ ยมต๎ น ถึ ง
ระดับอุดมศึกษาจานวน 2,897 ราย พบวํามีพฤติกรรมการใช๎ผลิตภัณฑ์ยาสูบหลายประเภทในเวลา
เดียวกัน หรือสูบหลายอยําง นอกเหนือจากการสูบบุหรี่ธรรมดา พบวํา บารากูํเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แปลงรํางที่วัยรุํนสูบมากที่สุดคือ ร๎อยละ 43 สูบบารากูํเป็นประจา รองลงมาคือ ร๎อยละ 30 สูบบุหรี่ชู
รสเป็นประจา, ร๎อยละ 16 สูบยาเส๎น/ยาเส๎นชูรส, ร๎อยละ 12 สูบบุหรี่มวนเองเป็นประจา,ร๎อยละ 7
สูบบุหรี่ไฟฟูา, สํวนร๎อยละ 27 สูบทุกอยําง
ในด๎านการรู๎จักผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงรําง พบวํา กลุํมวั ยรุํนสํวนใหญํ ร๎อยละ 45 รู๎จักจาก
เพื่อน และเพื่อนเป็ น ผู๎ แนะน าให๎ สู บ ผลิ ตภั ณฑ์ที่เพื่ อนแนะนาให๎ สู บมากที่สุ ด คือ บุ ห รี่ชูร ส และ
บารากูํ เหตุผลในการสูบ คือ ความแปลกใหมํของผลิตภัณฑ์ และเพื่อนแนะนาวํา ปลอดภัยกวําบุหรี่
ธรรมดา วาระที่สูบผลิตภัณฑ์แปลงรํางเหลํานี้มากที่สุดคือ เวลาไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน ในด๎านการ
เข๎าถึง พบวํา มีถึง 22 แหลํงขายในกรุงเทพมหานคร และเป็นแหลํงขายตามสถานที่ ๆ วัยรุํนนิยมไป
คือ ตามหน๎ า ห๎ า งสรรพสิ น ค๎ า และตามแหลํ ง ตลาดนั ด กลางวั น/กลางคื น ที่ วั ย รุํ น นิ ย ม แหลํ ง ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงรําง ยอดนิย มของวัยรุํน คือ ตลาดนัดสะพานพุทธ พบวํา ในปี 2556 ที่ตลาด
สะพานพุ ท ธแหํ ง เดี ย ว มี แ ผงลอย/ร๎ า นขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ แปลงรํ า งมากถึ ง 16 ร๎ า นใน พื้ น ที่
2 กิโลเมตร ในสํวนแตํละผลิตภัณฑ์ พบวํา วัยรุํนผู๎สูบมีการ “ติด” ยี่ห๎อของผลิตภัณฑ์ ยี่ห๎อยอดนิยม
ในกลุํมบุหรี่กานพลูสาหรับวัยรุํนคือ ยี่ห๎อ Gudang Garam ซึ่งนักสูบวัยรุํนจะเรียกสั้น ๆ วํา การัม
หรือ กาแรม ยี่ห๎อบุหรี่ผู๎หญิงที่วัยรุํนหญิงนิยมและรู๎ จักมากที่สุดคือ ยี่ห๎อ Esse และยี่ห๎อบุหรี่ชูรสที่
วัยรุํนนักสูบนิยมมากที่สุดคือ ยี่ห๎อ Black Devil สํวนยี่ห๎อยาเส๎นชูรสที่วัยรุํนรู๎จักมากที่สุดคือยี่ห๎อ
Harvest สํวนยี่ห๎อบารากูํที่นิยมมากที่สุดคือ ยี่ห๎อ Nakhala รสที่นิยมมากที่สุดในหมูํวัยรุํนไทยคือรส
แอปเปิล
เหตุผลในการสูบแตํละผลิตภัณฑ์นั้ นตํางกัน วัยรุํนเลือกสูบบุหรี่ชูรส เพราะความแปลกใหมํ
ของผลิตภัณฑ์ และคิดวําเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําสนใจ วัยรุํนเลือกสูบบารากูํ เพราะชอบรสชาติผลไม๎ ชอบ
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ความหอมหวานของรสและกลิ่น รวมทั้งมีความเชื่อผิดวํา ไมํใชํบุหรี่ แตํ เป็นผลไม๎ วัยรุํนเลือกสูบบุหรี่
มวนเองแบบใช๎เครื่องมวน เพราะนําสนใจ เป็นความสนุกสนานแบบหนึ่ง และเหตุผลใหญํอีกประการ
หนึ่งที่นักสูบวัยรุํนสํวนใหญํคือ ร๎อยละ 50 กลําวตรงกันในด๎านการเลือกสูบผลิตภัณฑ์แปลงรํางเหลํานี้
คือ สูบแล๎วคลายเครียด เพราะรสชาติที่หอมหวาน กลิ่นหอม ความเย็นซํา ฯลฯ ทาให๎หายเครียดได๎ดี
สถานการณ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาตลาด 4P ในด๎านผลิตภัณฑ์ (product) พบวํา มีผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงรํางวาง
จาหนํายในตลาดประเทศไทยทั้ งสิ้น 18 ประเภท มีขนาดบรรจุภัณฑ์แตกตํางกันถึง 9 ขนาด เชํน
แบบ kid pack ไปจนถึงแบบกระป๋องบรรจุ 36 มวน มีคํ าโฆษณาด๎านกลิ่นรสแตกตํางกันถึง 30 คา
เน๎นนวัตกรรมด๎านกลิ่นรส เชํน บุหรี่รสชาเขียว บารากูํรสกระทิงแดง บารากูํรสเหล๎า เป็นต๎น ในด๎าน
การสื่อถึงรสชาติ พบวํา ผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงรําง ใช๎สีเป็นสื่อสัญลักษณ์ถึงรสชาติและคุณสมบัติมาก
ที่สุด
กลุํมผลิตภัณฑ์ที่มี market share (ในปี 2555) มากที่สุด คือกลุํมบุหรี่ชูรส มี market
share ร๎อยละ 69 รองลงมาคือ บารากูํ (ธรรมดา) มี market share ร๎อยละ 19 กลุํมสวีทซิการ์ร๎อย
ละ 7 และยาเส๎น ชูร ส ร๎ อยละ 5 ตามลาดับ มีบุหรี่ชูรสทั้ งหมด 28 ยี่ห๎อ บุห รี่ผ ลไม๎ 3 ยี่ห๎ อ บุห รี่
กานพลู 13 ยี่ห๎อ บารากูํทั้งหมด 5 ยี่ห๎อ กลุํมสวีทซิการ์และมินิซิการ์ 9 ยี่ห๎อ และยาเส๎นชูรส 5 ยี่ห๎อ
บุหรี่ผู๎หญิง 15 ยี่ห๎อ ในด๎านผลิตภัณฑ์บุหรี่ผู๎หญิง ทั้ง 15 ยี่ห๎อ พบวํา เป็นแบบ superslim ทุกยี่ห๎อ
สํวนในตลาดตํางจังหวัดมี market share ที่ตํางจากกรุงเทพ คือ กลุํมบุหรี่กานพลูมี
market share ในตลาดตํางจังหวัดสูงกวําในกรุงเทพ โดยมี market share ถึงร๎อยละ 65
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงรํางเป็นสินค๎านาเข๎าผิดกฎหมายทุกประเภท ในสํวนบารากูํมีแหลํงที่มา
3 แหลํง คือ จากตะวันออกกลาง จากมาเลเซีย และจากประเทศจีน ในสํวนบุหรี่ผู๎หญิง พบวํา บุหรี่
ผู๎หญิงมาจากประเทศเกาหลี และรัสเซีย กาลังเป็นที่นิยมอยํ างมาก บุหรี่กานพลูรุํนใหมํและบุห รี่
กานพลูสาหรับผู๎หญิง ที่มีนวัตกรรมด๎านลูกเลํนและบรรจุภัณฑ์นั้น พบวํา ขยายตัวเพิ่มขึ้น 60% บุหรี่
ผู๎หญิงขยายตัว 40% สํวนบารากูํ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 40% จากปี 2553
ในด๎านราคา (price) พบวํา สินค๎ากลุํมบุหรี่ผู๎หญิงมีราคาสูงขึ้ น เนื่องจากความนิยม มี
แนวโน๎มราคาสูงขึน้ เฉลี่ย 10-15%/ปี สํวนสินค๎าที่ราคาลดลงเฉลี่ยถึงร๎อยละ 80 ตั้ งแตํกํอนปี 2550
จนถึงปี 2555 คือ บารากูํ สํวนกลุํ มสินค๎าที่ราคาทรงตัว คือ บุหรี่กานพลู และบุหรี่ผลไม๎ มีราคาที่
ลดลงตํอเนื่องจากปี 2552 เป็นต๎นมา ลดลงเฉลี่ย 40%/ปี เนื่องจากมีหลายยี่ห๎อเข๎ามาชํวงชิงตลาด
มากขึน้ ทาให๎ผู๎ค๎าต๎องปรับราคาสู๎
ในด๎านชํองทางการขาย (place) พบวํา แหลํงขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงรํางมีทั้ งหมด
22 แหลํง 11 ประเภทในกรุงเทพ แหลํงขายขยายตัวเพิ่มขึ้ น 40% ในกรุงเทพและปริมณฑล จากปี
2554
ในด๎านการโปรโมทสํงเสริมสินค๎า (promotion) พบวํา มีการโปรโมท 2 แบบ คือ 1)โปรโมท
ด๎วยการโฆษณาชวนเชื่อจากผู๎ค๎าเมื่อนักสูบไปซื้อที่ร๎าน หรือทางอินเทอร์เนตและ social media มีผล
ในด๎านการสร๎ างความเข๎าใจผิ ด สํว นใหญํจะโฆษณาชวนเชื่อในด๎านรสชาติ และความปลอดภัย ,
2) มีการโปรโมทแบบลดแลกแจกแถมเมื่อซื้ อ เชํน แถมบุหรี่ที่ออกใหมํ ซื้อบุหรี่แพงแล๎วจะแถมบุหรี่
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ราคาถูกให๎ ให๎เลือกแบบคละยี่ห๎อ ขายราคาแพค 3 มวน 20 บาทหรือ 3 มวน 50 บาทถ๎าเป็นบุหรี่
ราคาแพง และซื้อ 3 กลํองแถม 1 กลํอง รวมทั้ งซื้อบารากูํแถมอุปกรณ์สู บ วิธีการโปรโมทที่พบมาก
ที่สุดถึงร๎อยละ 69 คือ วิธีซื้อบุหรี่แพงแล๎วจะแถมบุหรี่ราคาถูกให๎
ปัจจัยเร่งการสูบและความเชื่อผิดในกลุ่มนักสูบ
1) ความเชื่อที่ผิด พบวํา ความเชื่อที่ผิด กลายเป็นปัจจัยหลักในการเลือกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แปลงรํางในกลุํมวัยรุํน โดยร๎อยละ 45.2 เชื่อวํา บุหรี่ชูรสดีกวําบุหรี่ธรรมดา, ร๎อยละ 42 คิดวํา บุหรี่
ชูรสปลอดภัยกวําบุหรี่ธรรมดาเพราะไมํแรงเทําบุหรี่ธรรมดา, ร๎อยละ 38 คิดวํา ผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลง
รํางไมํเสพติดเหมือนบุหรี่ธรรมดา และร๎อยละ 79 ต๎องการให๎มีการจาหนํายผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงรําง
อยํางถูกกฎหมายแพรํหลายเหมือนบุหรี่ธรรมดา
2) การเป็นแฟชั่น วัยรุํนมีแฟชั่นในการเลือกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงรําง ร๎อยละ 43 สูบ
บุหรี่ชูรส เพราะคิดวําเป็นแฟชั่นที่ทันสมัย แปลกใหมํ สาหรับวัยรุํน
3) ในด๎านความปลอดภัย พบวํา ผู๎สูบวัยรุํนมีความเข๎าใจผิดเรื่อง “บุหรี่ปลอดภัย” มาก
ที่สุด โดยเชื่อวํา บุหรี่ธรรมดาอันตรายมากที่สุด กํอมะเร็งมากที่สุด บุหรี่ชูรสอันตรายน๎อยกวําบุหรี่
ธรรมดา กํอมะเร็งได๎น๎อยกวํา และบารากูํ อันตรายน๎อยที่สุด กํอมะเร็งน๎อยที่สุด ในด๎านการเสพติด
เชื่อวํา บุหรี่ธรรมดาสูบแล๎วเสพติดมากที่สุด บุหรี่ชูรสเสพติดรองลงมาเป็นลาดับสอง สํวนบารากูํ เชื่อ
วํา ไมํเสพติด ในด๎านการมีนิโคติน เชื่อวํา บุหรี่ธรรมดามีนิโคตินมากที่สุด สํวนบารากูํไมํมีนิโคตินหรือ
มีน๎อยที่สุด เหตุผลในความเข๎าใจผิดนี้ คือ สาเหตุจากรสชาติ กลิ่น ควัน ของผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลง
รํางที่มีรสหอมหวาน กลิ่นผลไม๎ ควันน๎อยและควันเป็นกลิ่นผลไม๎ มีความเย็นซํา และความเย็นซําหอม
หวานยังคงติดปากติดคอหลังการสูบ ทาให๎เข๎าใจผิดวํา ความหอมหวานนี้คือไมํอันตราย
4) ปัจจัยด๎านการเข๎าถึงที่งําย สะดวก เพราะมีขายในทุกที่ๆวัยรุํนนิยมไป คือ ตามหน๎า
ห๎างสรรพสินค๎าทุกแหํงในกรุงเทพมหานคร ตลาดนัดกลางวัน/กลางคืน คือ ตลาดนัดสวนจตุจักร พบ
จาหนําย 11 จุ ด ตลาดนั ดสะพานพุทธพบจาหนําย 16 จุด ตลาดนัดตะวันนาพบจาหนําย 9 จุด
นอกจากสถานที่แล๎ว ยังพบมีการขายทางชํองทางอินเตอร์เนตถึง 6,000 เว็บไซต์
5) social media กลายเป็นชํองทางการขายที่สาคั ญ เข๎าถึง รวดเร็ว ควบคุมยาก และ
โฆษณาได๎มาก พบชํองทางการขายผํานทางเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ด๎วย คือ application ใน
โทรศัพท์ คือ มีการขายทาง LINE และ WhatsApp รวมทั้งการขายผําน social
media คือ
Facebook และ Instagram สํวนใน Twitter นั้นพบน๎อยมาก สินค๎าที่นิยมขายผําน social media
คือ บารากูํ บารากูํไฟฟูา บุหรี่ไฟฟูา และบุหรี่นอก
6) บรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ผ ลอยํ า งมากตํ อ ความเข๎ า ใจผิ ด ของนั ก สู บ วั ย รุํ น และมี ผ ลตํ อ การเลื อ ก
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์สร๎างความเข๎าใจผิดมากที่สุดคือ บารากูํ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มัก
นาเสนอรูปผลไม๎หน๎ากลํอง สีของกลํองเป็นไปตามรสของผลไม๎ ไมํมีข๎อความคาเตือนใดๆ ทาให๎นักสูบ
อายุน๎อยเข๎าใจผิดวําไมํใชํบุหรี่ แตํทามาจากผลไม๎ ร๎อยละ 99 ของกลุํมตัวอยําง หรือเกือบทั้งหมดระบุ
ตรงกัน วํา บรรจุภัณฑ์ของบุ ห รี่ ชูรส (ที่ไมํมีภ าพและข๎อความคาเตือน) นั้ นสวยงามมากที่ สุ ดและ
นําสนใจมากที่สุด รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ์บารากูํ
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7) รสชาติของผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงรําง มีผลตํอนักสูบวัยรุํนมากที่สุด ร๎อยละ 64 บอกวํา
ชอบบุหรี่ชูรสเพราะรสชาติ ร๎อยละ 61 ระบุวํากลิ่นหอมดี และร๎อยละ 57 ชอบความหอมหวานของ
รสและกลิ่นควัน
8) นักสูบหญิงมีความเชื่อผิดมากที่สุด พบวํา วัยรุํนหญิงและชายอายุต่ากวํา 18 ปี ใช๎บุหรี่
ชูรส/บารากูํ เป็นทางผํานหรือ starter ไปยังการสูบบุหรี่ธรรมดาหรือพัฒนาเป็นนักสูบประจา นักสูบ
หญิงใช๎บุหรี่ชูรสที่กลํองสวยงามเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง และสร๎างภาพลักษณ์ตนเองวําโก๎
เก๋ ทันสมัย และเชื่อมั่นวํา การสูบหรือถือกลํองบุหรี่ผู๎หญิง/ชูรส ที่กลํองสวยงาม คือ การแสดงวําตนมี
รสนิยมที่ดีและไฮโซ นักสูบหญิงร๎อยละ 82 เลือกสูบบุหรี่ชูรส เพราะรสชาติและการที่สูบงําย
9) สินค๎ากลุํมสวีทซิการ์และมินิซิการ์ เล็งจับกลุํมนักสูบหญิงมากขึ้ น มีการปรับผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ให๎สวยงามเพื่อเอาใจนักสูบหญิง โดยเฉพาะมินิซิการ์ยี่ห๎อ Lips
สถานการณ์ของการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
นักวิชาการด๎านการควบคุมยาสูบนานาชาติและอุตสาหกรรมยาสูบตํางมีความเห็นสอดคล๎อง
กันวําการทาให๎สิ่งแวดล๎อมปลอดบุหรี่เป็นมาตรการที่ประสบผลสาเร็จมากที่สุดในการลดอัตราการสูบ
บุหรี่ลงได๎ ทั้งสองฝุายจึงทางานสวนทางกัน คืออุตสาหกรรมยาสูบพยายามทุกวิถีทางที่จะคัดค๎าน
หรือระงับการออกกฎหมายที่สนับสนุนให๎เกิดสังคมและสิ่งแวดล๎อมปลอดบุหรี่ ในขณะที่นักวิชาการ
ด๎านการควบคุมยาสูบ ก็ พยายามอยํางยิ่งที่จะผลักดันนโยบาย และการบังคับใช๎กฎหมาย ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับการปกปูองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่จากพิษภัยควันบุหรี่
มือสองนี้ เป็ น การน าเสนอสถานการณ์ จุ ดแข็ง จุ ดอํ อน ปัจ จัย ปัญ หา ปั จจั ยคุก คามและโอกาส
(SWOT analysis) ในการปกปูองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่จากพิษภัยควันบุหรี่มือสองในชํวง 5 ปี ที่
ผํานมา
จุดแข็ง
- พระราชบั ญ ญั ติ คุ๎ มครองสุ ข ภาพผู๎ ไมํ สู บ บุ ห รี่ พ.ศ.2535 รวมทั้ ง ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2550) และฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2553) ได๎เพิ่มความเข๎มงวดจัดให๎สถานที่ที่
เป็นเขตปลอดบุหรี่ 3,4
- การสร๎างสิ่ งแวดล๎อมให๎ปลอดควันบุหรี่เป็นยุทธศาสตร์สาคัญในแผนยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบแหํงชาติ พ.ศ.2553-2557
- สมัชชาสุขภาพแหํ งชาติ 3 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ ยงตํอสุ ขภาพด๎าน
ยาสูบ มีมติให๎การสนับสนุนการคุ๎มครองสุขภาพของผู๎ไมํสูบบุหรี่ให๎กระจายอยํางทั่วถึง
จุดอ่อน
- การประชาสัมพันธ์กฎหมายและบทลงโทษมีคํอนข๎างน๎อย โดยพบวําหลังจากประกาศใช๎
กฎหมายบันเทิงเป็นเขตปลอดบุหรี่หนึ่งปี ประชาชนไมํทราบบทลงโทษถึงร๎อยละ 73.8 และยังมี
ผู๎ฝุาฝืนอยูํถึงร๎อยละ 43.6
- การดาเนินการสํวนใหญํ ยังเป็นการรณรงค์ซึ่งทาได๎ดีเชํน การรณรงค์บ๎านปลอดบุหรี่
อยํางตํอเนื่องมาตัง้ แตํ พ.ศ.2547 สํวนการบังคับใช๎กฎหมายยังไมํเข๎มแข็ง
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โอกาส
- ผลการสารวจความคิดเห็นเจ๎าของ/ผู๎ประกอบการ พนักงาน ลูกค๎าในสถานบันเทิง และ
เจ๎าหน๎าที่ควบคุมกฎหมาย ใน 10 จังหวัด พบวําร๎อยละ 80.9 มีความเห็นวําควรสนับสนุนกฎหมาย
เขตปลอดบุหรี่โดยเหตุผลหลักคือทาให๎สุขภาพดีขึ้น นอกจากนี้ กลุํมพนักงาน ร๎อยละ 55.9 ยังระบุวํา
อาการเจ็บปุวยลดลง เมื่อประชาชนเข๎าใจและเชื่อวําสิ่งแวดล๎อม ปลอดบุหรี่เป็นสิ่งจาเป็นตํอสุขภาพ
แล๎ว แม๎กลไกการบังคับใช๎กฎหมายจะติดขัดในระบบการบริหารจัดการอยูํบ๎าง ก็มีความเป็นไปได๎ที่
ภาคประชาชนเองจะสร๎างกลไกทางสังคม ในการบังคับใช๎กฎหมาย จากจิตสานึกและความตระหนัก
ในอันตรายของควันบุหรี่มือสอง
- การประชาสัมพันธ์อยํางตํอเนื่องของสานักงานกองทุนสนับ สนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ที่เ พิ่ม ความตระหนั กเรื่ องอัน ตรายของควันบุ ห รี่มื อสองกระตุ๎ นให๎ เกิ ดการ เปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมและลดอัตราการสูบบุหรี่ในบ๎าน โดยผลการวิจัยพบวําบ๎านที่วัยรุํนอาศัยอยูํมีกติกาห๎ามสูบ
บุหรี่ในบ๎านเพิ่มขึ้น จากร๎อยละ 27 ในปี 2548 เป็นร๎อ ยละ 68 ในปี 2554 ดังนั้ น อาจเพิ่มการใช๎
ชํองทางการประชาสัมพันธ์ของ สสส.ให๎ข๎อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษด๎วย
- ประเทศไทย เป็ น 1 ใน 43 ประเทศที่ได๎ดาเนินโครงการมุํงสูํ สิ่งแวดล๎ อมปลอดบุห รี่
100% โดยการสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารอนามั ย โลก รวมทั้ ง มู ล นิ ธิ ร ณรงค์ เ พื่ อ การไมํ สู บ บุ ห รี่ ไ ด๎
ดาเนินโครงการนารํองบูรณาการ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตารวจ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ตาบลปลอดบุหรี่ต๎นแบบในการแก๎ปัญหาบุหรี่และสุขภาพในชุมชน พ.ศ.2553-2554 โดยการสร๎าง
ความเข๎มแข็งในองค์กร เน๎นการมีนโยบายสถานที่ปลอดบุหรี่ จึงควรมีการสานตํอโครงการที่นารํองไป
แล๎ว
- รายงานฉบับลําสุดสานักงานนายแพทย์ใหญํแหํงสหรัฐอเมริกา12 ระบุวําควันบุหรี่มือ
สอง เป็นสาเหตุของโรคเส๎นเลือดอุดตันในสมอง และคงมีโรคอื่น ๆ ตามมาอีกในอนาคต จึงเป็นหน๎าที่
ของบุคลากรด๎านการสํงเสริมสุขภาพที่จะสื่อสาร เผยแพรํข๎อมูลแกํประชาชน
ปัจจัยคุกคาม
- การบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง โดยองค์กรบังหน๎า (Front
organizations) อุตสาหกรรมยาสูบ
- การอ๎างการพิทั กษ์สิ ทธิ สํว นบุคคลของผู๎ สู บบุห รี่ โดยอุตสาหกรรมยาสู บ สํ งเสริ มให๎
ใช๎การระบายอากาศในร๎านอาหาร/แหลํงบันเทิง และขูํวําจะเกิดผลเสียด๎านเศรษฐกิจ
- การตอบโต๎นโยบายสิ่งแวดล๎ อมปลอดควันบุหรี่ ด๎วยการเรํงทาการตลาดสินค๎ายาสู บ
แปลงรํางที่มีสารเสพติดนิโคตินแบบ “ไร๎ควัน” ในหลายรูปแบบ รวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิคส์
การสร๎างสิ่งแวดล๎อมปลอดบุหรี่ นอกจากจะสํงผลโดยตรงในการลดมลพิษทางอากาศจากควัน
บุหรี่แล๎ว ยังสํงผลทางอ๎อมในการลดจานวนนักสูบบุหรี่ลง ด๎วยการจากัดพื้ นที่ และปูองกันนักสูบหน๎า
ใหมํ เนื่องจากเห็นการสูบบุหรี่น๎อยลงจึงมีข๎อเสนอแนะเพื่อตอบโต๎และขจัดปัจจัยคุกคามดังนี้
- ควรมีการประชาสั มพันธ์ชูประเด็นผลดีทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้ น หลั งจากมีการจัดเขต
ปลอดบุหรี่แล๎ว เป็นการตอบโต๎ข๎อกลําวอ๎างอยํางเลื่อนลอย ของอุตสาหกรรมยาสูบที่วําการจัดเขต
ปลอดบุหรี่จะทาให๎เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
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- นักวิชาการควรให๎ข๎อมูลแกํสาธารณะเพื่อหักล๎าง ข๎อมูลเบี่ ยงเบนเรื่องพิษภัยผลิตภัณฑ์
ยาสูบ/สารนิโคติน ไร๎ ควัน รูปแบบตําง ๆ เพื่อหลํอเลี้ ยงสืบทอดทายาทที่เสพติดนิโคติน และสร๎าง
กระแสให๎สังคมคล๎อยตามวําเขตปลอดควันบุหรี่ไมํเป็นสิ่งจาเป็นอีกตํอไป
- การเข๎มงวดในการบังคับใช๎กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมปลอดบุหรี่
- ควรเรํงผลิตงานวิจัยด๎านตํางๆ ที่เสริมความเข๎มแข็งในการขับเคลื่อนนโยบายสถานที่
สาธารณะปลอดบุหรี่ เชํน ผลดีทางเศรษฐกิจหลังจากมีการบังคับใช๎กฎหมายสิ่งแวดล๎อมปลอดบุหรี่
และ ผลดีจากโครงการเลิกบุหรี่ที่เชื่อมโยงกับการลดโอกาสที่จะได๎รับสารพิษจากควันบุหรี่มือสอง
เป็นต๎น
สถานการณ์ของมาตรการภาษี ราคาบุหรี่และการลักลอบค้าบุหรี่เถื่อน
กฎกระทรวงการคลังประกาศขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช๎ทันที
ตั้งแตํวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีเปูาหมายเพื่อเพิ่มการจัดเก็บรายได๎ของรัฐบาลและลดการบริโภค
ยาสูบซึ่งมีผลตํอสุขภาพของประชาชน โดยปรับอัตราจัดเก็บภาษีตามมูลคําของบุหรี่ซิกาแรตจากเดิม
เก็บร๎อยละ 85 และไมํมีการเก็บตามปริมาณ เป็นการจัดเก็บตามมูลคําร๎อยละ 87 และให๎จัดเก็บตาม
ปริมาณ 1 บาทตํอมวนเป็ นครั้ งแรกด๎ว ย 1 โดยที่กรมสรรพสามิตต๎องนาทั้งมูล คําและปริมาณมา
คานวณภาษี หากการคานวณระหวํางการจัดเก็บตามมูลคําและการจัดเก็บตามปริมาณตัวใดสูงกวํากัน
ก็ให๎เก็บภาษีในสํวนนั้น เพื่อแก๎ปัญหาบุหรี่ราคาถูกเข๎ามาตีตลาดและผู๎ประกอบการแสดงมูลคําต๎นทุน
บุหรี่ต่ากวําราคาเป็นจริง ทาให๎ราคาบุหรี่ทั้งบุหรี่ในและตํางประเทศปรับขึน้ ซองละ 7 - 9 บาท
สัดสํวนการสูบบุหรี่มวนเองสูงถึงร๎อยละ 46.50 ดังนั้นจึง จาเป็นต๎องมีมาตรการลดอุปสงค์ยา
เส๎นเชํนเดียวกัน ณ 22 สิงหาคม 2555 กรมสรรพสามิตมีการปรับอัตราการจัดเก็บภาษียาเส๎นพันธุ์
เวอร์จิ เนียร์, พันธุ์เบอร์เลย์ และพันธุ์เตอร์กิช จากเดิมมี อัตราตามมูลคําร๎อยละ 0.1 หรืออัตราตาม
ปริมาณ 0.01 บาทตํอ 10 กรัม ปรับเป็นอัตราภาษีตามมูลคําร๎อยละ 10 หรืออัตราตามปริมาณ 0.01
บาทตํอกรัม และยังยกเว๎นการจัดเก็บภาษีจากใบยาสูบพันธุ์พื้ นเมืองอยูํ ซึ่งในเรื่องการจัดเก็บภาษี
ยาสูบพันธุ์พื้นเมืองยังคงเป็นเรื่องสาคั ญที่ต๎องนามาพิจารณาเพื่อปรับปรุง พรบ.ยาสูบตํอไป เพราะ
หากมีการนายาสูบพันธุ์พื้นเมืองมาทาเป็นยาเส๎นบรรจุซอง หรือนามาทาเป็นยาเส๎นผสมกับยาเส๎น
พันธุ์อื่น ๆ เพื่อบรรจุซอง จะเป็นชํองทางให๎พํอค๎าที่ต๎องการเลี่ยงการเสียภาษีกลําวอ๎างวํายาเส๎นของ
ตนทามาจากยาสูบพันธุ์ พื้นเมืองหรือมีสํวนผสมของยาสูบพันธุ์ พื้นเมืองได๎ 4 เมื่อปรับอัตราภาษียา
เส๎นแล๎วอัตราภาษียาเส๎นยังคงต่ากวําอัตราภาษีบุหรี่ซองมากถึงประมาณ 9 เทํา
นับตังแตํปี้ พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการปรับขึ้ นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต
รวม 10 ครั้ง จากอัตราภาษีร๎อยละ 85 ของราคาหน๎าโรงงานมาเป็นร๎อยละ 87 ของราคาหน๎าโรงงาน
(เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555) ทาให๎อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่องแตํการลดลงต่ากวํา
ความชันของรายได๎สรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตที่รัฐจัดเก็บได๎ (จาก 15,438 ล๎านบาท ในปี พ.ศ.2535
เป็น 59,916 ล๎านบาท ในปี พ.ศ.2555) ทั้งนี้ เนื่องจากคําความยืดหยุํนของการบริโภคตํอราคาอยูํที่
ระหวําง -0.0418 ถึง -1.003 เฉลี่ยอยูํที่ -0.395 และผู๎บริโภคยาสูบประมาณครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่มวนเอง
หรือยาเส๎นที่มีภาษีต่ามาก (0.01%) นอกจากนี้ กํอนหน๎าปี พ.ศ.2552 รัฐบาลไมํเคยขึ้นภาษีบุหรี่
ซิกาแรตสูงกวําคําเงินเฟูอ (สูงสุด 5%ของราคาหน๎าโรงงาน) ด๎วยข๎อจากัดของการขับเคลื่อนนโยบาย
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ภาษีในประเทศไทย เมื่อเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ ถือวํามีประสิทธิผลระดับหนึ่ง แตํก็ยังมีข๎อจากัด
ไมํสามารถใช๎ เครื่องมือทางนโยบายชนิดนี้ได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ
ราคาบุหรี่
ในปี พ.ศ.2554 พบวําราคาขายปลีกบุหรี่นาเข๎าที่ถูกที่สุดอยูํที่ราคาซองละ 25 บาท และ
บุหรี่ยอดนิยมอยูํที่ราคาซองละ 80 บาท สาหรับที่ผลิตในประเทศ บุหรี่ พบวํา ราคาขายปลีกที่ถูก
ที่สุดอยูํที่ราคาซองละ 33 บาท และบุหรี่ยอดนิยมอยูํที่ราคาซองละ 58 บาท
อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ตั้งแตํ ปี 2545 ถึงปี 2555 มีอัตราที่เพิ่มขึ้ นอยํางช๎าจากร๎อยละ
75 เป็นร๎อยละ 87 ของราคาหน๎าโรงงานหรือ ราคา C.I.F (Cost, Insurance and Freight) ในขณะที่
อัตราเงินเฟูอเฉลี่ยปีละประมาณ 3% จึงเหมือนกับวําราคาบุหรี่ ถูกลงเมื่อเทียบกับคําครองชีพ
ที่สาคัญคือบุหรี่นาเข๎ายี่ห๎อที่ถูกที่สุด มีแนวโน๎มราคาลดลงตั้งแตํปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน
มีบุหรี่ราคาต่าสุดอยูํที่ซองละ 25 บาท ในขณะเดียวกันบุหรี่ผลิตในประเทศก็แขํงขันด๎านราคา โดยมี
ราคาต่าสุดที่ซองละ 33 บาท สํงผลให๎เยาวชนมีกาลังซื้อและสามารถเข๎าถึงบุหรี่ได๎งํายกวําเดิม เห็นได๎
ชัดจากอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนอายุ 15-18ปี และ 19-24 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น
ข๎อมูลราคาจาก กรมสรรพสามิต และข๎อมูลอัตราการสูบบุหรี่จากสานักงานสถิติแหํงชาติ
การค๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
การค๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ผิดกฎหมายเป็นเหตุให๎ยาสู บเกิดการแพรํกระจายมากยิ่งขึ้ น ซึ่ง
ปัญหานี้ เป็นปัญหาระดับโลกและสํงผลกระทบอยํางร๎ายแรงตํอสุขภาพของประชาชน และควรได๎รับ
การตอบสนองที่มีประสิทธิผล เหมาะสม และครอบคลุมทั้งในประเทศและสากล
ในปี ค.ศ.1995 การลั กลอบนาเข๎าบุห รี่ทุกประเทศในโลกประมาณ 4 แสนล๎ านมวน ซึ่ง
เทํากับประมาณ 1 ใน 3 ของบุหรี่นาเข๎าถูกกฎหมายทัง้ หมด สํวนในประเทศไทยรัฐต๎องสูญเสียรายได๎
จากการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่โดยเฉลี่ยในชํวงปี 2534-2549 ประมาณ 11% ของรายได๎แท๎จริงหาก
ได๎รับภาษีบุหรี่ครบตามกฎหมาย โดยในปี พ.ศ.2549 รัฐต๎องสูญเสียรายได๎จากการหลีกเลี่ยงภาษีบุหรี่
สูงถึง 14% หรือมูลคําแท๎จริงประมาณ 4,508 ล๎านบาท
จากข๎อมูลผลการปราบปรามผู๎กระทาผิด พรบ.ยาสูบของกรมสรรพสามิตพบวํามีจานวนของ
กลาง และคําปรับมีจานวนไมํน๎อย แตํแตกตํางกันระหวํางปี ระหวําง 3.5 ถึง 8 แสนซองตํอปี และ
88 ล๎านถึง 410 ล๎านบาทตํอปี
ข้อพิจารณาสาหรับประเทศไทย ดังนี้
เมื่อพิจารณาพิธีสารและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข๎องกับยาสูบ โดยเฉพาะอยํางยิ่งพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ. 2509 แล๎วจะเห็นได๎วํา พิธีสารนี้ มีสํวนสอดคล๎องที่ไมํขัดกั น เนื่องจากประเทศไทยได๎
บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม ทั้ งการผลิต การค๎า ภาษี รวมถึงมีการบัญญัติความรับผิดของ
ผู๎กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติไว๎แล๎ว แตํทังนี้ ภายหลังจากที่ประเทศไทยได๎รับรองพิธีสารนี้
แล๎ว กฎหมายไทยบางสํวน ควรมีการแก๎ไขเพิ่มเติมเพื่อความชั ดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากพิธีสารมี
รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ง เป็นการปิดกั้นชํองทางในการค๎ายาสูบผิดกฎหมายครอบคลุมมากขึ้ น
ซึง่ แบํงออกได๎เป็นประเด็นดังตํอไปนี้
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1. นิยามสอดคล้อง
จากคานิยามของคาวํา Cigarette และ Tobacco products ตามมาตรา 1 ของพิธีสารนั้น
มีสํวนตรงกับนิยามของคาวํา บุหรี่ซิกาแรต และ ยาสูบในมาตรา4 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509
ถึงแม๎นิยามของคาวําบุหรี่ซิกาแรตตาม พรบ. ยาสูบนั้นจะกว๎างกวํา Cigarette ในพิธีสาร ซึ่งเป็นผลดี
ตํอการบังคับใช๎ของกฎหมายไทย ที่จะครอบคลุมมากกวําพิธีสาร แตํมิได๎ มีผลตํอการตีความ และไมํ
จาต๎องแก๎ไขเพิ่มเติมกฎหมายไทย หากจะอนุวัติการพิธีสารนี้
2. ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติหากรับพิธีสารนี้มาใช้
กฎหมายไทยได๎มีบัญญัติไว๎ถึงมาตรการตํางๆเพื่อควบคุมดูแลยาสูบในทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นสํวน
ที่จะไมํมีปัญหาในทางปฏิบัติหากรับพิธีสารนี้ มาใช๎กับประเทศไทย แตํทั้งนี้ หลังจากลงนามรับรองพิธี
สารนี้แล๎ว ควรมีการแก๎ไขกฎหมายปรับปรุงกฎหมายให๎ทันสมัยทั้งระยะสั้น และระยะยาวในเรื่องตําง
ๆ ดังนี้
2.1 กฎหมายลาดับรองที่สามารถปรับปรุงได๎ในระยะสั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุมกากับสินค๎านี้ คือ
2.1.1 การออกกฎกระทรวง
1. กาหนดคําแสตมป์ ยาสูบ โดยเฉพาะบุหรี่ซิกาแรต ที่ควร ให๎มีอัตราตาม
สภาพ (ปริมาณ ) เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งปัจจุบัน เพดานอยูํที่ 3 บาทตํอกรัม เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาการ
ถํายโอนราคา (Transfer Pricing) และแก๎ไขปัญหาการขายบุหรี่ที่ราคาต่า และออกกฎกระทรวง
เพิ่มคําธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทตํางๆ ที่ยังไมํเต็มเพดาน ให๎ใกล๎เคียงหรือเต็มเพดาน (มาตรา 5)
2. กาหนดกิจการอื่นเพื่อให๎ปฏิบัติตาม พรบ. นี้ อาทิ การกาหนดมาตรฐาน
น้าหนักบุหรี่ตํอมวน (กรัม/มวน ถ๎าน้าหนักเกินให๎ นับเป็นอีก 1 มวน)/ ยาเส๎นตํ อซอง (กรัม/ซอง),
มาตรฐานขนาดมวน (ความกว๎าง ยาวของบุหรี่ เพื่อปูองกันการหลีกเลี่ยงภาษี โดยการผลิตบุหรี่มวน
เล็ก (Slim) ที่มีน้าหนักเบาเพื่อเสียภาษีต่าลง ,มาตรฐานจานวนมวนตํอซอง (20 มวน/ซอง) การห๎าม
แบํงขาย ห๎ามขายเรํ เป็นต๎น (มาตรา 5) ปัจจุบันยังไมํมีการกาหนด เพื่อเป็นการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการบริโภคบุหรี่ราคาถูกแทน (Down Trading)
3. กาหนดหลั ก เกณฑ์ /วิ ธี ก าร/เงื่ อ นไขวํ า ด๎ ว ยการขอใบอนุ ญ าต การออก
ใบอนุญาตและ เงื่อนไขการรับยาเส๎น/ยาสูบออกแสดงเพื่อขาย โดยกาหนดรายละเอียด เงื่อนไขการ
จัดทาเอกสาร/บั ญชี งบเดือน ของผู๎ ขอใบอนุญาตขายยาสูบในแตํละประเภท เพื่อการกากับดูแล
ตลอดกระบวนการขนสํง เพื่อทราบถึงปริมาณเส๎นทางการจาหนํายจุดต๎นทาง-ปลายทางในภาพรวม
ปัจจุบันกาหนดให๎เฉพาะใบอนุญาตขายประเภท บุหรี่ซิกาแรตแบบไมํจากัดจานวนเทํานั้ นที่มีการ
จัดทาบัญชี /งบเดือน สํวนบุหรี่ซิกาแรตประเภทขายแบบจากัดจานวน ไมํเกิน 20,000 มวน ไมํมีการ
กาหนดให๎จัดทาบัญชี /งบเดือน (ป. 2) ในขณะที่ยาสูบประเภทอื่นๆที่ไมํใชํบุหรี่ซิกาแรต ยังมีการระบุ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว๎น๎อยมาก (กฎกระทรวงฉบับที่ 17, แก๎ไข ฉ.24 (42),แก๎ไข ฉ.28
(47)
4. ปัจจุบันมีกฎกระทรวง กาหนดคําแสตมป์ ยาสูบในคลังสินค๎าทัณฑ์บนเป็น
ศูนย์ทงั้ อัตราตามมูลคําและอัตราตามปริมาณ และการกาหนดปริมาณการจาหนําย ควรกาหนดให๎ลด
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ปริ ม าณการจ าหนํ า ยลง และก าหนดลั ก ษณะชนิ ด ของแสตมป์ ยาสู บ (ออกเป็ น ประกาศ
กระทรวงการคลัง) สาหรับสินค๎ายาสูบที่อยูํในคลังสินค๎าทัณฑ์บนในสนามบินเป็นการเฉพาะที่แตกตําง
ไปจากที่มีการเสียภาษี
2.1.2 การออกประกาศกรมสรรพสามิต /ระเบียบ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
ตามอานาจตามมาตรา 28 ควรลดจานวนการผํอนผันให๎ผู๎เดินทางนายาสูบติดตัวเข๎ามา-สํงออกโดยไมํ
ต๎องขออนุญาตจากเจ๎าพนักงาน (หน๎า 278-279) จากจานวนไมํเกิน 200 มวน หรือไมํเกิน 500 กรัม
ลง (เป็น 19 มวน หรือไมํเกิน 19 กรัม เป็นต๎น) และกาหนดจานวนครั้ งของการผํอนผันตํอคน ตํอวัน
ให๎ได๎ไมํเกิน 1 ครั้ง เป็นต๎น
2.2 การปรับปรุงกฎหมายหลักในระยะยาว โดยแก๎ไขพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
1. นิยาม: ด๎วยคานิยามของผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช๎สูดดม หรือ สูบผําน
น้าด๎วย เชํน หม๎อระกูํ ฯ เป็นต๎น
2. ควรเพิ่มการควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับการบริโภคยาสูบ(เชํน เครื่องมวนบุหรี่ เป็น
ต๎น) โดยควรให๎มีการขออนุญาต กรณีใช๎เพื่อการค๎า อาทิ บะระกูํ แตํหากเป็นการใช๎สํวนตัวไมํต๎องขอ
อนุญาต เชํน ไปป์ โดยการกาหนดให๎เป็นอานาจกฎหมายลาดับรองในการประกาศ เพื่อให๎ทันตํอการ
พัฒนาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. นาเอายาสู บพันธุ์พื้ นเมืองเข๎าสูํ ระบบ (โดยตัดคาวํา ไมํใช๎บังคับกับ “ยาสู บในมาตรา
7,8,9,10,11,14,17,18,20,21,22,24,25 ออก)
4. ควรให๎มีการกาหนดกรอบระยะเวลาใบอนุญาตบางประเภทให๎ชัดเจน ได๎แกํ ใบอนุญาต
ตั้งสถานีบํมใบยาหรือสร๎างโรงบํมใบยา (มาตร 9) และ ใบอนุญาตตั้ งโรงอบใบยาหรือเพิ่มเครื่องอบใบ
ยา (มาตรา 12) ที่ไมํได๎กาหนดกรอบเวลาไว๎แตํเป็นใบอนุญาตที่มีอายุตลอดไป ไมํมีที่ สิ้นสุด เป็นต๎น
ควรกาหนดให๎มีการขอใบอนุญาตใหมํทุก 3-5 ปี เพื่อให๎เป็นปัจจุบัน
5. มาตรา 19 ไมํควรมีการให๎มีการครอบครองยาสูบไมํเกิน 500 กรัม เป็นการทั่วไปได๎ โดย
ไมํมีความผิด ควรเป็นในลักษณะการขออนุญาตเป็นกรณีๆ หรือใช๎หลักของการเสียภาษีที่การซื้ อขาย
ที่ถกู ต๎องให๎มีการรับรองที่มาของสินค๎า เป็นต๎น
6. มาตรา 22 มีการกาหนดการห๎ามแบํงขายยาเส๎น แตํไมํได๎กาหนดการห๎ามแบํงขายบุหรี่
ซิกาแรต ดังนั้น ควรมีการกาหนดการขายบุหรี่วําต๎องขายเป็นซอง ห๎ามแบํงขาย
7. แก๎ไขกฎหมายยาสูบให๎เป็นระบบประเมินตนเอง โดยสามารถตรวจสอบภาษีย๎อนหลังได๎
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร๎างอัตราภาษียาสูบให๎เป็นแบบผสมระหวํางอัตราตามสภาพ และอัตราตาม
มูลคํา (ฐานราคาหน๎าซอง/หรือราคาขายปลีกแนะนา) โดยอัตราตามสภาพควรมีการปรับเพิ่มอัตโนมัติ
ตามอัตราเงินเฟูอทุกปี ปีละ 1 ครั้ ง (ทั้งนี้ อาจใช๎อัตราเงินเฟูอของเดือนที่ลํวงมาที่มีการประกาศให๎
ทราบเป็นการลํวงหน๎า เพื่อความชัดเจน เป็นธรรมและโปรํงใสกับการแขํงขัน)
8. กรณีบทกาหนดโทษ ควรแก๎ไขให๎มีบทกาหนดโทษที่เพิ่มขึ้ น และกาหนดบทลงโทษใน
ลักษณะที่เป็นขั้นๆ ของการกระทาผิดในแตํละฐานความผิด ที่แยกออกจากกันรูปแบบการกระทาผิด
และผลกระทบที่เกิดขึ้น ไมํควรเป็นการลงโทษในลักษณะที่เป็นการพักใบอนุญาต หรือการเพิกถอน
ใบอนุ ญาตส าหรั บ ผู๎ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ก ระท าผิ ด เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ผลการปฏิ บั ติง านได๎ จ ริ ง รวมทั้ ง ควร
กาหนดให๎มีการที่เจ๎าหน๎าที่สามารถเปรียบเทียบปรับได๎ ณ สถานที่เกิดเหตุ ในกรณีที่เป็นความผิ ด
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เล็กน๎อยเพื่อเป็นการประหยัดต๎นทุนในการดาเนินงานของรัฐ (เชํนไมํแสดงใบอนุญาตในที่เปิดเผย เป็น
ต๎น)
3. การส่งผ่านผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทย
ปัจจุบันการสํงผํานผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศ ซึ่งถูกตรวจสอบโดยกรมศุลกากรอยูํแล๎วนั้ น
เห็นควรให๎การสํงผํานต๎องขออนุญาตกรมสรรพสามิตด๎วย เพราะกรมศุลกากรตรวจสอบสินค๎าผําน
แดนทุกสินค๎าเป็นการทั่วไป ดังนั้น การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาสูบจึงดาเนินการสุํ มตรวจเหมือนสินค๎า
ทั่วไปด๎วย ไมํได๎มีการตรวจสอบเป็นพิเศษสาหรับสินค๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
ตามมาตรา 20 21 และ 22 ของพิธีส าร ที่ระบุค วามรํว มมือ ในการแลกเปลี่ ยนข๎ อมู ล
ระหวํางประเทศภาคีนั้น ทางประเทศไทยกฎหมายกาหนดการจัดเก็บข๎อมูลไว๎อยูํแล๎ว โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งข๎อมูลในคดีความ ทั้ งข๎อมูลการดาเนินการทางกฎหมาย การยึด ริบของที่เกี่ยวข๎องในคดี ซึ่งจะมี
บันทึกตามขันตอนที่กาหนดไว๎ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาและแพํง และในกฎหมายอื่น ๆ
ด๎วย สํวนข๎อมูลการนาเข๎าสํงออก สํงผํานนั้น ทางกรมศุลกากรเป็นผู๎รับผิดชอบในการเก็บ ข๎อมูล โดย
ต๎องมีเอกสารยื่นตามที่กาหนดไว๎ แตํทังนี้ เพื่อให๎ทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรมีแนวปฏิบัติที่
แนํนอนชัดเจน ควรจะมีการตรากฎหมายระบุเกี่ยวกับการจัดเก็บข๎อมูลระบุถึงข๎อมูลที่ต๎องจัดเก็บ
ตามที่พิธีสารกาหนด หรือเทําที่จะทาได๎ รวมถึงระบุถึงการแบํงปันข๎อมูลระหวํางประเทศ
5. มาตรา 8 ของพิธีสารกล่าวถึงการติดตามข้อมูลโดยระบบการติดตามและสืบหาของ
ประเทศ
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข๎อมูลนั้ นมีการพัฒนาโปรแกรมโดยจะแบํง เป็นการพัฒนาระบบ
สองประเภท ประเภทแรกคือ พัฒนาจากระบบที่ประเทศนั้ น ๆ มีอยูํ สํวนประเภทที่สองคือสร๎าง
ระบบใหมํจากระบบที่มีอยูํเดิม ซึ่งการพัฒนาเหลํานี้ไมํจาเป็นต๎องใช๎งบประมาณเพิ่ม นอกจากการจ๎าง
เจ๎าหน๎าที่ ผู๎เชี่ยวชาญประจาศูนย์ที่จะพัฒนาโปรแกรม “generic” software application ซึ่งจะ
ดาเนินการจ๎างตามปี งบประมาณ 2012-2013 โดยในปัจจุบันมีประเทศบราซิล สหภาพยุโรป เคนยํา
และตุรกีที่ถูกขอให๎ชํวยเหลือในการให๎ข๎อมูล โดยทางประเทศบราซิลได๎ตรากฎหมายเกี่ยวกับการ
ติดตามข๎อมูลบุหรี่ซิกาแรต โดยกาหนดให๎โรงกษาปณ์ผลิตแสตมป์ ที่ซองบรรจุบุหรี่ และรับผิดชอบใน
การติดตัง้ และดูแลรักษาเครื่องอุปกรณ์ตรวจรหัส (serial counting equipment) ในโรงงานผลิต ซึ่ง
ทางผู๎ผลิตจะต๎องชดเชยคําใช๎จํายในการจัดการให๎แกํโรงกษาปณ์ ตอนนี้ คิดอัตราอยูํ ที่ 0.017 US
Dollars ตํอซอง
ทางสหภาพยุโรปได๎จัดซื้ อเครื่องสาหรับผลิต ปูายเครื่องหมายบน Master case ซึ่งราคา
ประมาณ 5,000 - 20,000 Euro ตํอเครื่อง ราคาจัดการตํอหนึ่งแผํนปูายประมาณ 0.01 –0.03 Euro
และทางสหภาพยุโรปได๎จัดทาระบบ Coding system เพื่อทาเครื่องหมายเฉพาะและอํานหมายเลข
รหัสบนกลํอง (carton) ซึ่งราคาประมาณ 30,000 –50,000 Euro ตํอเครื่อง และราคาดาเนินการ
จัดการตํอหนึ่งเครื่องหมายประมาณ 0.001 –0.01 Euro
ประเทศตุ ร กี ไ ด๎ พั ฒ นาและใช๎ ร ะบบตรวจสอบและติ ด ตามของประเทศ ซึ่ ง ควบคุ ม กั บ
ผลิตภัณฑ์ภายในและนาเข๎า รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บภาษีในระดับ Item level ซึ่งระบบนี้ลงทุน
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โดยบริษัทรับจ๎าง โดยบริษัทจะได๎เงินจากการขายแสตมป์ กับทางผู๎ผลิตและผู๎นาเข๎า ตอนนี้ ราคา
ประมาณอยูํที่น๎อยกวํา 0.01 Us dollar ตํอซอง
เมื่อพิจารณาจากข๎อมูลของประเทศตัวอยํางตัวอยํางแล๎ว ประเทศไทยเองก็มีการติดแสตมป์
บนยาสูบอยูใํ นขัน้ การตรวจสอบ ID แตํไมํสามารถ track & trace ได๎ ซึ่งถือวําเป็นขั้นตอนการติดตาม
อยํางหนึ่ง ซึ่งการชํวยเหลือจากทางศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข๎อมูลอาจจะอยูํแคํตั้ งระบบแบํงปัน
ข๎อมูลภายในภาคีเทํานั้น แตํทงั้ นี้ ต๎องขึ้นอยูกํ ับการประสานงานระหวํางหนํวยงานผู๎ รับผิดชอบในไทย
วําจะมีกฎหรือระเบียบใดที่ไมํอนุญาตให๎ดาเนินการได๎หรือไมํ
โดยสรุปแล๎วประเทศไทยมีกฎหมายที่กาหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การ
ควบคุมดูแลและการติดตามไว๎แล๎ว ไมํวําจะเป็นหลักการให๎อนุญาต อานาจเจ๎าพนักงาน การกระทาที่
ถือวําเป็นความผิด การดาเนินคดีทางอาญาและทางแพํง การติดแสตมป์ การตั้ งราคา และข๎อบังคับ
อื่น ๆ ทั้งใน พรบ. ยาสูบ 2509 และกฎกระทรวง เชํน ห๎ ามตั้ งสถานที่ขายยาสู บในบริเวณ หรือ
บริ เวณตํอเนื่องกับสถานศึกษาและศาสนสถาน รวมถึงห๎ามไมํให๎ขายในสถานที่ที่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตมากํอน เป็นต๎น แตํทวําสํวนใหญํนั้นเป็นหลักใหญํ ๆ มิได๎ระบุรายละเอียดให๎แนํชัดดังที่พิธี
สารได๎ระบุเอาไว๎ รวมถึงยังมีชํองโหวํทางกฎหมายเกี่ยวกับยาสูบพันธุ์พื้ นบ๎านที่ไมํมีกฎหมายและการ
ตรวจสอบอยํางชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีจุดสาคัญเรื่องการแลกเปลี่ยนข๎อมูล เนื่องจากไมํมีกฎหมาย
เกี่ ย วข๎ อ งโดยตรงเกี่ ย วกั บ ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบในการแลกเปลี่ ย น จึ ง จะต๎อ งอาศั ย ข๎อ มู ล ที่ มี อยูํ ใ นแตํ ล ะ
หนํวยงานที่รับผิดชอบ เชํน กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร เป็นต๎น ซึ่งอาจจะมีระเบียบภายในออกมา
จากัดการแลกเปลี่ยน โดยถือวําเป็นความลับของประเทศ ดังนั้ น ควรจะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับ การ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลโดยเฉพาะเพื่อระบุรายละเอียดที่ควรจัดเก็บและหนํวยงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบดูแล
เพื่อความสะดวกในการประสานงานไปยังศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข๎อมูลด๎วย
สถานการณ์ระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ในประเทศไทย
การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิตกํอนวัยอันควรของประชากรโลก องค์การ
อนามัยโลก คาดวําประชากรที่สูบบุหรี่อยูํ ในปัจจุบัน จะเสี ยชีวิต 450 ล๎านคนใน 50 ปี ข๎างหน๎า
การลดจานวนผู๎สูบบุหรี่ในปัจจุบันได๎ 50% จะลดการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ หรือลด
การเสียชีวิตกํอนวัยอันควรได๎ 20-30 ล๎านคนใน 25 ปี ข๎างหน๎า และอีก 150 ล๎านคนในอีก 25 ปี
ถัดไป จากการวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภค ยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2552 ของสานักงาน
สถิติแหํงชาติ พบวําประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีจานวนทั้งสิ้น 52.69 ล๎านคน ในจานวนนี้มีผู๎สูบ
บุหรี่ปัจจุบันจานวน 10.9 ล๎านคน คิดเป็นอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบัน ร๎อยละ 20.73 ในจานวนผู๎สูบ
บุหรี่ทั้งหมดมีผู๎ประสงค์อยากเลิกบุหรี่ 7.5 ล๎านคน และมีคนที่ยังคงสูบบุหรี่อยูํ 6.2 ล๎านคนที่เคย
พยายามเลิกสูบในรอบ 12 เดือนที่ผํานมา โดยร๎อยละ 88.9 ใช๎วิธีเลิกด๎วยตนเอง ร๎อยละ 10.6 ใช๎ย า
ชํวยเลิกบุหรี่และร๎อยละ 5.8 ได๎รับบริการให๎คาปรึกษา องค์การอนามัยโลก ระบุวํา การสูบบุหรี่เป็น
โรคเรื้อรัง เรียกวํา “โรคติดบุหรี่” (Tobacco Dependence) ในขณะเดียวกัน กรอบอนุสัญญาวํา
ด๎วยการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกได๎กาหนดให๎ภาคีสมาชิกจัดระบบบริการเลิกบุห รี่ให๎แกํ
ประชาชน ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกกรอบอนุสัญญาดังกลําวได๎จัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบแหํงชาติ พ.ศ. 2555 – 2557 โดยที่การสํงเสริมการลดและเลิกใช๎ยาสูบเป็นหนึ่งในแปด
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ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ อีกทั้ ง กระทรวงสาธารณสุขได๎กาหนดนโยบายให๎โรงพยาบาลทุกแหํงมีบริก าร
ชํวยเลิกบุหรี่เพื่อให๎ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข๎าถึงบริการดังกลําวได๎อยํางทั่วถึง ดังนั้ น บทความ
นี้ จะนาเสนอระบบบริการเลิกบุหรี่ในประเทศไทยในชํวงปี พ.ศ. 2555 – 2557
สถานการณ์การให้บริการเลิกบุหรี่ พ.ศ.2555 – 2557
ในชํวง พ.ศ.2555 – 2557 การให๎บริการเลิกบุหรี่ในประเทศไทยมีความก๎าวหน๎ามากขึ้น อาทิ
มีการพัฒนานวัตกรรมและนาไปสูํต๎นแบบในการบริการเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพ มีการประสานความ
รํวมมือระหวํางเครือขํายวิชาชีพสุขภาพตํางๆ เพื่อสร๎างระบบการสํงตํอผู๎รับบริการที่มีประสิทธิภาพ
เชํน คลินิกฟูาใส (272 แหํง) โดยเครือขํายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร๎านขายยาปลอด
บุหรี่ (487 แหํง) คลินิกทันตกรรม (130 แหํง) คลินิกกายภาพบาบัด (174 แหํง) เป็นต๎น มีการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให๎เป็นผู๎ให๎คาแนะนาการเลิกบุหรี่แกํ ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้
ยังมีการผลักดันให๎เกิดแนวทางมาตรฐานในการดูแลรักษาผู๎ที่อยูํในภาวะติดบุหรี่ โดยพัฒนาให๎ทันสมัย
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย อาทิ แนวทางเวชปฏิบัติอิงหลักฐานการบาบัดโรคเสพยาสูบใน
ประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 และแนวทางเวชปฏิบัติอิงสาหรับการบาบัดโรคเสพยาสูบใน
ประเทศไทย พ.ศ.2555 สาหรับผู๎นาและบุคลากรสาธารณสุขในชุมชน อีกทั้ งมีการบรรจุ รายการยา
ชํวยเลิกบุหรี่/ยาสูบ Nortriptyline ในบัญชียาหลักแหํงชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2556 และสมุนไพรชาชง
หญ๎าดอกขาวตารับโรงพยาบาล อยูํ ในบัญชียาหลักแหํงชาติ พ.ศ.2554 นอกจากนี้ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพได๎สนับสนุนการวางระบบเพื่อให๎บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ โดยจัด
ตังศูน ย์ บ ริ การเลิ กบุ ห รี่ ท างโทรศัพ ท์แหํ งชาติ ภายใต๎มูล นิธิส ร๎างสุ ขไทย โดยการสนั บสนุ นของ
3 องค์กร ได๎แกํ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ และสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับผิดชอบการให๎คาปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่ทางโทรศัพท์ โดย
ยังใช๎หมายเลข 1600 เชํนเดิม เปิดบริการมาแล๎วตั้ งแตํปี พ.ศ. 2552 การให๎บริการมีทั้ งแบบเชิงรับ
และเชิงรุก ในระยะแรกผู๎ใช๎บริการผํานเครือขํายองค์การโทรศัพท์แหํ งประเทศไทย (TOT) ต๎องเสีย
คําบริการ 3 บาท/ครั้ ง ตั้งแตํ 1 กรกฎาคม 2556 ได๎มีการลงนามความรํวมมือ “ยกเว๎นคําโทรศัพท์
1600 สายเลิ กบุห รี่ ” ระหวํางศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แหํ งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และผู๎ให๎บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือขําย DTAC, AIS, True move,
True, CAT และโทรศัพท์ประจาที่ ได๎แกํ TOT, TT&T เพื่อเป็นการเพิ่มชํองทางให๎บริการประชาชน
ที่ต๎องการขอคาปรึกษาการเลิกบุหรี่ โดยประชาชนไมํต๎องเสียคําใช๎จําย และกระตุ๎นให๎ ประชาชน
ได๎รับบริการเพิ่มมากขึ้น นับเป็นความรํวมมือทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการเลิก
บุหรี่ของประชาชน ในชํวงระหวํางปี พ.ศ. 2552 – 2555 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แหํงชาติ
ให๎คาปรึกษาแกํผู๎สูบบุหรี่และติดตามอยํางน๎อย 1 ครั้ ง จานวน 36,927 คน อัตรา การเลิกสูบบุหรี่
อยํางตํอเนื่อง (Continuous abstinence rate) ที่ 1, 3, และ 6 เดือน เทํากับร๎อยละ 49.9, 38.0
และ 33.1 ตามลาดับ
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การสารวจสถานบริการบริการช่วยเลิกบุหรี่
สถาบันธัญญารักษ์ได๎ศึกษาระบบบริการชํวยเลิกบุหรี่ของสถานพยาบาลในประเทศไทย โดย
สารวจข๎อมูลจากผู๎บริหารสถานพยาบาลและผู๎ปฏิบัติงานชํวยเลิกบุหรี่ในสถานพยาบาลรัฐและเอกชน
จานวน 1,291 แหํง ได๎รับแบบสอบถามตอบกลับทางไปรษณีย์จานวน 589 แหํง (ร๎อยละ 45.62)
รายละเอียดใน เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม ระหวํางเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน พ.ศ.2554
ผลการศึกษาในภาพรวมจากผู๎ บริหารเกี่ยวกั บนโยบายการให๎บริการชํวยเลิกบุหรี่ พบวํา
ผู๎บริหารสํวนใหญํรับรู๎นโยบายเกี่ยวกับโรคติดบุหรี่ โดยสถานพยาบาลเกือบทั้ งหมดมีนโยบายการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ คือมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ (ห๎ามสูบบุหรี่ในสถานพยาบาล) ห๎ามขาย
บุหรี่ในเขตสถานพยาบาล มีการสํงเสริมให๎บุคลากรในสถานพยาบาลเลิกสูบบุหรี่และเป็นแบบอยําง
ผู๎ไมํสูบบุหรี่ให๎กับประชาชน มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไมํสูบบุหรี่ และมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
บริ การชํว ยเลิ กบุ ห รี่ สํ ว นใหญํผู๎ บ ริห ารมีการจัด ตั้ งคณะกรรมการควบคุ มยาสู บ มี นโยบายสร๎า ง
แรงจูงใจให๎กับผู๎ปฏิบัติงานบริการชํ วยเลิกบุหรี่ สถานพยาบาล ประมาณสองในสาม (ร๎อยละ 64.2)
เคยได๎รับงบประมาณเฉพาะสาหรับงานบริการชํวยเลิกบุหรี่ และประมาณ ครึ่งหนึ่ง (ร๎อยละ 51.8)
สถานพยาบาลเคยได๎รับรางวัลด๎านการบริการชํวยเลิกบุหรี่หรือรางวัลอื่นที่เกี่ยวข๎อง สถานพยาบาล
บางแหํงมีนโยบายให๎คําตอบแทนพิเศษแกํบุคลากรที่ทางานเกี่ยวกับการชํวยเลิกบุหรี่ เชํน คําลํวงเวลา
การพิจารณาความดีความชอบ เป็นต๎น สถานพยาบาลสํวนใหญํมีการมอบหมายผู๎ รับผิ ดชอบวาง
แผนการปฏิบัติงานและสรุปผล
ระบบบริการเลิกบุหรี่ ในทรรศนะผู้ปฏิบัตงิ าน
รูป แบบการให๎ บ ริ การชํว ยเลิ กบุหรี่สํว นใหญํเป็นแบบผู๎ ปุว ยนอก ลักษณะเป็นคลินิกชํว ย
เลิกบุหรี่ ในภาพรวมสถานพยาบาลสํวนใหญํเปิดให๎บริการในวัน เวลาราชการ มีผู๎รับผิดชอบหลักเป็น
พยาบาลวิชาชีพ สํวนสถานพยาบาลเอกชนยังไมํมีผู๎รับผิดชอบประจา สถานพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขสํวนใหญํใช๎กระบวนการ 5A คือมีการสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่แล๎วบันทึกในเวช
ระเบียนรายบุคคล (Ask) หลังจากทราบประวัติพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พยาบาลจะให๎ คาแนะนาการ
เลิกบุหรี่ (Advise) มีการประเมิน (Assess) ความพร๎อมของผู๎สูบบุหรี่และประเมินระดับการติด
นิโคติน สํวนการชํวยเหลือ (Assist) สํวนใหญํเป็นการให๎คาปรึกษารายบุคคล ซึ่งมีทั้งการให๎คาปรึกษา
แบบยํอ (Brief advice) และการบาบัดเพื่อเสริมสร๎างแรงจูงใจ (MOTIVATIONAL INTERVIEW)
บางครัง้ มีการจํายยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ชํวยในการเลิกบุหรี่ เชํน สมุนไพรชาหญ๎าดอกขาว น้ายาอมบ๎วน
ปาก และหมากฝรั่งนิโคติน เป็นต๎น ทั้งนี้ สถานพยาบาลของรัฐมักเลือกใช๎ สมุนไพร น้ายาอมบ๎วนปาก
หรือ Nortriptyline ในขณะที่สถานพยาบาลเอกชนมักใช๎ยา Bupropion (Quomem) สํวนการ
บาบัดทางเลือกเพื่อชํวยเลิกบุหรี่นั้ นมีหลากหลาย อาทิ การออกกาลังกาย การอบสมุนไพร ในการ
ติดตามผลการชํวยเหลือ (Arrange for Follow-up) นั้น พบวํา สถานพยาบาลของรัฐ (ทั้ งที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและไมํได๎สังกัด) สํวนใหญํได๎ติดตามผลหลังจากให๎บริการชํวยเลิกบุหรี่ วิธีการ
ติดตามมีทงั้ การโทรศัพท์ติดตาม และการนัดผู๎รับบริการมาที่คลินิกเลิกบุหรี่ มีสถานพยาบาลบางแหํง
ติดตามผลการให๎คาปรึกษาทางไปรษณีย์ สํวนการติดตามโดยใช๎บริการสํงข๎อความทางโทรศัพท์มือถือ
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(Short message service: SMS) ยังไมํคํอยเป็นที่นิยม สถานพยาบาลเกือบครึ่งหนึ่งติดตาม
ผู๎รับบริการนานกวํา 6 เดือน – 1 ปี
อยํางไรก็ตาม การให๎บริการชํวยเลิกบุหรี่ยังไมํมีระบบการสํงตํอผู๎รับบริการที่ชัดเจน ผลการ
สารวจพบวํามีสถานพยาบาลเพียงบางแหํงเทํานั้น (ประมาณร๎อยละ 15) ที่มีการสํงตํอผู๎รับบริการให๎
ศูนย์เลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์แหํงชาติ (1600) หรือโรงพยาบาลเครือขํายเมื่อให๎การรักษาบาบัดจนหยุด
สูบบุหรี่ได๎แล๎ว
ผลสัมฤทธิ์ของการให๎บริการชํวยเลิกบุหรี่ปีงบประมาณ 2553 พบวําในภาพรวม จานวนผู๎เข๎า
รับบริการรายใหมํจากสถานพยาบาลที่สารวจมีทั้ งหมด 362 คน มีผู๎เข๎ารับบริการที่ตัดสินใจเลิกบุหรี่
331 คน แตํไมํสามารถระบุจานวนผู๎เลิกบุหรี่ได๎สาเร็จ
ปัญหา อุปสรรคในการบริการช่วยเลิกบุหรี่ของสถานพยาบาล
ด๎านนโยบาย ได๎แกํ
- ผู๎บริหารไมํมีนโยบาย รพ.ปลอดบุหรี่อยํางจริงจัง
- คลินิกบริการบุหรี่ให๎บริการเป็นบางวันเทํานั้น ทาให๎มีข๎อจากัดในการให๎บริการด๎านอื่นๆ
- โครงสร๎างคลินิกบุหรี่ไมํชัดเจนวําขึ้นกับหนํวยงานใด สํงผลให๎เป็นงานแฝงอยูํในกลุํมงาน
อื่นซึ่งมีภารกิจหลักอยูํแล๎ว
- สถานที่ให๎คาปรึกษาไมํเป็นสัดสํวน
- ควรมีการกาหนดเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให๎มีคลินิกชํวยเลิกบุหรี่และให๎มี
เจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบงานเฉพาะ
ด๎านบุคลากร ได๎แกํ
- ผู๎ให๎บริการมีน๎อยและต๎องรับผิดชอบงานจิตเวชและยาเสพติด สํงผลตํอการให๎บริการ
- บุคลากรรู๎สึกท๎อในการปฏิบัติงาน (การติดตามต่า)
- บุคลากรของสถานพยาบาลขาดการมีสํวนรํวมในการพัฒนาระบบบริการและยังไมํให๎
ความสาคัญกับปัญหาโรคติดบุหรี่มากพอ
- ควรมีการเตรียมความพร๎อมบุคลากรรุํนใหมํทางวิชาชีพสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดบุหรี่และ
การชํวยเลิกบุหรี่
- ทัศนคติของบุคลากรของสถานพยาบาลเห็นวําการสูบบุหรี่เป็นเรื่องสํวนตัว จึงไมํมีการ
ตักเตือนเมื่อพบเห็นผู๎สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล
- บุคลากรขาดความรู๎และทักษะในการให๎คาปรึกษา ขาดความตระหนักในการใช๎คาถาม
A1, A2
- บุคลากรไมํได๎รับการพัฒนาองค์ความรู๎ตํอเนื่องเพราะต๎องรับผิดชอบปฏิบัติงานในคลินิก
ด๎านกระบวนการดาเนินงาน ได๎แกํ
- ผู๎ปุวยไมํได๎ต๎องการจะเลิกบุหรี่เพียงแคํมารักษาในโรคตํางๆ เชํน ไอ เจ็บคอ หอบ จึงทา
ได๎เพียงให๎คาแนะนา
- ไมํมีการลงบันทึกข๎อมูลการสูบบุหรี่ของผู๎รับบริการลงในเวชระเบียน
- ไมํสามารถติดตามประเมินผลการรักษาเนื่องจากติดตามไมํได๎ ติดตามยาก

39

- ขาดการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางแผนกผู๎ปุวยนอกกับคลินิกอดบุหรี่ทาให๎ข๎อมูลขาดหายไป
- ต๎องการให๎ยาชํวยเลิกบุหรี่ เชํน Bupropion เข๎าสูํระบบประกันสุขภาพ
- การสํงตํอผู๎ปุวยจากห๎องตรวจ หอผู๎ปุวยตํางๆ ยังไมํเป็นระบบ
ด๎านงบประมาณ ได๎แกํ
- ขาดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บข๎อมูลคลินิกบุหรี่
- ขาดยาที่ใช๎ในการชํวยเลิกบุหรี่
- ขาดสื่อในการชํวยให๎ความรู๎แกํผู๎ปุวยและญาติ
- ขาดงบประมาณสนับสนุน
ด๎านการประเมินผล ได๎แกํ
- ระบบการจัดเก็บข๎อมูลคลินิกบุหรี่และประเมินผลไมํชัดเจน
- การติดตามผลการบาบัดคํอนข๎างต่า การติดตามไมํได๎ ผู๎รับบริการไมํได๎อยูํในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
1. ควรกาหนดนโยบายโครงสร๎างงานบริการชํวยเลิกบุหรี่และผู๎รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. สนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นางานบริ ก ารชํ ว ยเลิ กบุ ห รี่ แ ละสร๎ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ
ผู๎ปฏิบัติงาน
3. การบริการชํวยเลิกบุหรี่ควรเป็นองค์ประกอบหนึ่งในระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า เพื่อ
ชํวยให๎ผู๎สูบบุหรี่เข๎าถึงบริการชํวยเลิกบุหรี่ในสถานพยาบาลทุกระดับ
4. ควรสนับสนุนให๎บุคลากรวิชาชีพสุขภาพได๎รับการอบรมหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานในการ
บาบัดระดับชาติอยํางตํอเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู๎ และทักษะในการชํวยเลิกบุหรี่ สามารถนา แนวทาง
มาตรฐานมาใช๎ในการให๎บริการชํวยเลิกบุหรี่ รวมถึงสนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู๎เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการชํวยเลิกบุหรี่ บูรณาการบริการชํวยเลิกบุหรี่ให๎อยูํในงานประจา
5. มีระบบสํงตํอที่ชัดเจนไปยังหนํวยบริการเลิกบุหรี่หรือบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ 1600
6. สนั บสนุ นการผลั กดัน ยาชํวยเลิกบุหรี่ให๎อยูํ ในบัญชียาหลั ก เพื่อให๎ผู๎ สู บบุห รี่ส ามารถ
เข๎าถึงยา
3. แนวคิดและหลักการการควบคุมยาสูบ
ยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพที่สามารถปูองกันได๎ หากไมํสามารถปูองกันได๎ จะกํอให๎เกิด
ผลกระทบทั้งด๎านสุขภาพทาให๎เกิดทั้งโรคติดเชื้อและโรคไร๎เชื้อ ผลกระทบทางสังคม โดยเฉพาะตํอ
เยาวชน และผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ
องค์การอนามัยโลกได๎คาดคะเนวําภายในปี พ.ศ.2573 จะมีประชากรโลกตายเนื่องจากโรคที่
เกิดจากการบริโภคยาสูบถึงปีละ 8 ล๎านคน (GCTR,2008) กลําวอีกนัยหนึ่ง คือ ยาสูบสามารถครํา
ชีวิตประชากรโลกได๎ถึง 1,000 ล๎านคน ในศตวรรษนี้ (WHO, 2003) และจะมีผู๎เสียชีวิตมากกวํา
600,000 คนเนื่องจากการสัมผัสควันยาสูบมือสอง (WHO,2011) สาเหตุที่ทั่วโลกมีการบริโภคยาสูบ
อยํางกว๎างขวาง เนื่องจากยาสูบมีราคาถูก อุตสาหกรรมยาสูบ มีการทาการตลาดอยํางเต็มที่
ประชาชนขาดความตระหนักถึงพิษภัยของยาสูบ ตลอดจนประเทศตํางๆ ยังไมํมีนโยบายสาธารณะ
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หรือกฎหมายในการควบคุมยาสูบ ดังนั้น เมื่อการบริโภคยาสูบกาลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก โรคร๎ายที่เกิดจาก
การบริโภคยาสูบก็เกิดขึ้นตามมาในอนาคต
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย จากข๎อมูลจากการสารวจของสานักงานสถิติ
แหํงชาติในปี พ.ศ.2552 พบวําประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบยาสูบ 10.90 ล๎านคน (ร๎อยละ
20.70) เพศหญิงเทํากับร๎อยละ 2.01 และเพศชายเทํากับร๎อยละ 40.46 (ผู๎ที่สูบยาสูบเป็นประจา/
ทุกวัน และผู๎สูบยาสูบเป็นครั้งคราว) โดยทั่วไปเพศชายเริ่มสูบ ยาสูบครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 18 ปี
สํวนเพศหญิงเริ่มสูบยาสูบครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 22 ปี การสูบยาสูบในรอบ 18 ปีที่ผํานมา มี
แนวโน๎มลดลง แตํในปี พ.ศ.2552 มีจานวนผู๎สูบยาสูบเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2550 เล็กน๎อย ดังนี้
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบยาสูบ มีจานวนลดลงจาก 12.26 ล๎านคน (ร๎อยละ 32.00) ในปี
พ.ศ.2534 เป็น 10.86 ล๎านคน (ร๎อยละ 21.22) ในปี พ.ศ.2550 แตํในปี พ.ศ.2552 กลับเพิ่มขึ้น
เล็กน๎อยเป็น 10.90 ล๎านคน (ร๎อยละ 20.70) ทั้งนี้เพราะมีนักสูบหน๎าใหมํเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเพศหญิง
ที่มีอัตราการสูบยาสูบลดลงต่าสุดในปี พ.ศ.2550 ที่ ร๎อยละ 1.94 และกลับเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยใน
ปี พ.ศ.2552 เป็นร๎อยละ 2.01 จากการที่ยาสูบราคาถูกชนิดใหมํออกมาตีตลาด และกลยุทธ์การตลาด
ของอุตสาหกรรมยาสูบที่มุํงเปูาไปที่สตรีและเยาวชน ปริมาณการสูบยาสูบตํอวันในประชากรไทยอายุ
15 ปีขึ้นไป เฉลี่ยสูงถึง 10 มวนตํอวัน ผู๎สูบยาสูบแบํงเป็นผู๎สูบน๎อยกวํา 10 มวน จานวน 5.06
ล๎านคน (ร๎อยละ 46.6) และผู๎สูบตั้งแตํ 10 มวนขึ้นไป จานวน 5.79 ล๎านคน (ร๎อยละ 53.4) ผู๎สูบ
ยาสูบอายุ 15 ปีขึ้นไปประมาณครึ่งหนึ่งสูบยาสูบมวนเอง ข๎อมูลระหวํางปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2552
พบวําสัดสํวนผู๎สูบยาสูบมวนเองอยูํระหวําง ร๎อยละ 50.85-43.99 โดยร๎อยละ 9.19 สูบทั้งยาสูบจาก
โรงงานและยาสูบมวนเอง และหรือราคาที่ลดลงมาจากการลดภาษีนาเข๎าหรือการขยายตลาดของ
ยาสูบราคาถูกภายในประเทศโดยที่ยาเส๎นที่เป็นสํวนประกอบของยาสูบมวนเอง มีอัตราภาษีเพียงร๎อย
ละ 0.1 ในขณะที่ยาสูบจากโรงงานมีการเพิ่มอัตราภาษีสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟูอ จนปัจจุบันมีอัตราภาษี
อยูํที่ร๎อยละ 85 จากราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรม สาหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผลิตในประเทศ และ
ราคานาเข๎า CIF รวมอากรขาเข๎าและภาษีอื่นๆ สาหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบนาเข๎าในกลุํมเด็กและเยาวชน
พบวําอัตราการสูบยาสูบในกลุํมอายุ 19-24 ปี ลดลงต่าสุดในปี พ.ศ. 2549 และคํอยๆ เพิ่มขึ้น จนมี
อัตราสูบยาสูบเทํากับ ร๎อยละ 22.19 ในปี พ.ศ.2552 โดยสูงขึ้น จากปี พ.ศ.2550 จานวน ร๎อยละ
0.92 สํวนชํวงอายุ 15-18 ปี ลดลงต่าสุดในปี พ.ศ.2544 และคํอยๆเพิ่มขึ้น จนมีอัตราสูบยาสูบเทํากับ
15.91 ในปี พ.ศ.2552 โดย สูงขึ้นจากปี พ.ศ.2550 จานวน ร๎อยละ 0.37 มีการสับเปลี่ยนประเภทไป
มา เนื่องมาจากการขึ้นราคายาสูบจากโรงงานที่มีผลมาจากการขึ้นภาษี
จากการสารวจของสานักงานสถิติแหํงชาติ พ.ศ.2550 พบวําเยาวชนอายุต่ากวํา 18 ปี สํวน
ใหญํร๎อยละ 93.60 ไมํเคยถูกผู๎ขายขอดูบัตรประชาชน และโดยสํวนใหญํซื้อยาสูบแบบแบํงมวนขาย
หรือซื้อเป็นมวนร๎อยละ 68.25 รองลงมาซื้อเป็นซองร๎อยละ 31.46 และอีกเล็กน๎อยซื้อเป็นหํอใหญํ
หรือคาร์ตันร๎อยละ 0.29 ในปี พ.ศ.2552 อัตราการบริโภคยาสูบ ซึ่งรวมทั้งยาสูบชนิดมีควันและชนิด
ไมํมีควันของเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปีสูงถึงร๎อยละ 16.4 โดยอัตราการบริโภคยาสูบในเพศชายร๎อย
ละ 25.4 เพศหญิง ร๎อยละ 7.8 สํวนอัตราผู๎สูบยาสูบ ร๎อยละ 11.7 อัตราการสูบยาสูบในเพศชาย
ร๎อยละ 20.1 เพศหญิง ร๎อยละ 3.8 และ เป็นที่นําตกใจวําร๎อยละ 8 ของเยาวชนที่ไมํสูบยาสูบใน
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ปัจจุบัน คิดวําตนเองจะเริ่มสูบยาสูบในปีหน๎า ที่เป็นเชํนนี้เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีความอํอนไหว
และชักจูงให๎เอาแบบอยํางได๎งําย โดยสื่อตํางๆ และผู๎ที่อยูํรอบข๎างผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ
ทางด๎านเศรษฐกิจเนื่องมาจากผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนไทย พบวํา การบริโภคยาสูบ มี
ผลเสียตํอสุขภาพ และนับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่ทาให๎เกิดภาระโรคสูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจาก
ปัจจัยเสี่ยงด๎านพฤติกรรมทางเพศที่ไมํเหมาะสม และปัจจัยเสี่ยงด๎านการดื่มแอลกอฮอล์ ข๎อมูลจาก
การศึกษาภาระโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ประมาณการวํามีผู๎เสียชีวิต 41,002 คนตํอปี จากโรคที่
เกี่ยวข๎องกับการสูบยาสูบ (เสียชีวิตและเจ็บปุวยจากโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโปุงพอง
ฯลฯ) และในปี พ.ศ.2549 ประมาณการวํามีผู๎ปุวยที่มีสาเหตุเกี่ยวข๎องกับการสูบยาสูบ คือ โรคมะเร็ง
ปอด 5,299 ราย โรคหัวใจ 52,605 ราย และโรคถุงลมโปุงพอง 624,309 ราย รวมคํารักษาพยาบาล
เป็นเงิน 9,857 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 0.48 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product:GDP) ในปี พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ.2550 ครัวเรือนที่จนที่สุด จํายเงินซื้อยาสูบสูบร๎อยละ 8.04 ของรายได๎ครัวเรือน
เฉลี่ ย ทุ กกลุํ มประมาณร๎ อยละ 4.44 และพบวําคํา ใช๎จํายของผู๎ ปุ ว ยโรคจากการสู บยาสู บในปี
พ.ศ.2546 โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และโรคถุงลมโปุงพอง เทํากับ 103,602.61,
35,996.63 และ 14,923.28 บาท/คน/ปี ผู๎ที่สัมผัสควันยาสูบมือสองมากกวําร๎อยละ 39.1 ที่สมควร
ได๎รับความคุ๎มครอง เนื่องจากในควันยาสูบมีสารเคมีกวํา 4,000 ชนิด เป็นสารพิษมากกวํา 250 ชนิด
เชํน นิโคติน ทาร์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และกวํา 50 ชนิดเป็นสารกํอมะเร็ง ซึ่งควันยาสูบมือสองเป็น
สาเหตุของโรคและการตายกํอนวัยอันควรในเด็กและผู๎ใหญํที่ไมํสูบยาสูบแตํได๎รับควันยาสูบมือสอง
โดยมีผลตํอระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก ระบบเลือด ถึงแม๎วําในประเทศไทย
ร๎อยละของผู๎สูบยาสูบในบ๎านลดลง จากร๎อยละ 85.76 ในปี พ.ศ.2544 เป็นร๎อยละ 58.95 ในปี พ.ศ.
2550 แตํในปี พ.ศ.2552 พบวําประชากรร๎อยละ 39.1 ยังได๎รับควันยาสูบในบ๎าน และสัมผัสควัน
ยาสูบในที่ทางานถึงร๎อยละ 27.2 ถึงแม๎วําในปี พ.ศ.2552 จานวนผู๎เลิกสูบยาสูบมีถึง 4.7 ล๎านคน คิด
เป็นร๎อยละ 30.37 ของประชากรที่เคยสูบ 15.6 ล๎านคน แตํทดแทนด๎วยผู๎สูบหน๎าใหมํที่มีอัตราเพิ่มขึ้น
โดยผู๎สูบยาสูบ สํวนใหญํ อยูํในกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส มีการศึกษาน๎อย อยูํในชนบท และยากจน มีโอกาส
เข๎าถึงบริการเลิกยาสูบได๎น๎อย เนื่องจากปัจจุบันระบบบริการเลิกยาสูบ ทั้งในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหํงชาติ ประกันสังคม และสวัสดิการราชการยังไมํเป็นรูปธรรม ถึงแม๎วําผู๎รับบริการสํวนหนึ่ง
จะได๎รับการบาบัดการติดยาสูบโดยมิต๎องใช๎ยาชํวยเลิกยาสูบ แตํยังมีผู๎ติดยาสูบอีกจานวนไมํน๎อยที่
ต๎องรับการบาบัดโดยการใช๎ยา
อนุสัญญาองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ
อนุสัญญาองค์การอนามัยโลกวําด๎วยการควบคุมยาสูบ ยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO
Framework Convention on Tobacco Control:FCTC) พัฒนาเนื่องมาจากปัญหาการระบาดของ
ยาสูบในระดับโลก ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยด๎วยกัน ได๎แกํ ปัญหาระหวํางชายแดน (cross border)
ระบบการค๎าแบบเสรีนิยม การลงทุนจากตํางประเทศ การตลาดแบบโลกาภิวัตน์ การโฆษณาข๎ามชาติ
การสํงเสริมการขายและการหุ๎นอุปถัมภ์ รวมทั้งขบวนการผลิตยาสูบปลอม และการค๎ายาสูบเถื่อน
ดังนั้น อนุสัญญาฯ ฉบับนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปกปูองสุขภาพของประชาชนทั่วโลก โดยอนุสัญญาองค์การ
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อนามัยโลกวําด๎วยการควบคุมยาสูบ เป็นอนุสัญญาที่องค์การอนามัยโลกตกลงรํวมกับประเทศภาคี
สมาชิก โดยอนุสัญญานี้ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนในการมีมาตรฐานของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
อนุสัญญานี้ได๎ปรับกระบวนทัศน์ใหมํโดยการใช๎กลยุทธ์ด๎านกฎหมาย เพื่อชี้ให๎เห็นถึงสารเสพติดของ
ยาสูบ ซึ่งการแพทย์และสาธารณสุขในแนวเดิมจะใช๎กลยุทธการรักษาพยาบาลโดยใช๎ยาเป็นหลัก
อนุสัญญาฯ นี้ เน๎นความสาคัญของกลยุทธการลดอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply)
อนุ สัญญาควบคุมการบริ โภคยาสู บขององค์การอนามัยโลกมีผ ลบังคับใช๎และภาคีส มาชิกต๎องเริ่ม
ปฏิบัติตามพันธกรณีผูกพัน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งเป็นวันที่ภาคีสมาชิก ให๎สัตยาบันครบ 40
ประเทศแล๎ว 90 วัน ปัจจุบันประเทศตํางๆ ทั่วโลกรํวมลงนามเห็นชอบกรอบอนุสัญญาฯ 174
ประเทศ ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกและรํวมให๎สัตยาบันกรอบอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2546
อนุสัญญาองค์การอนามัยโลกวําด๎วยการควบคุมยาสูบ ประกอบด๎วย 11 หมวด 38 มาตรา
ประกอบด๎วยกลยุทธการลดอุปสงค์และอุปทาน กลยุทธการลดอุปสงค์ ในอนุสัญญาฯ นี้ปรากฏ
อยูํในมาตรา 6-14 ได๎แกํ
ก มาตรการด๎านราคาและภาษีเพื่อลดอุปสงค์ และ
ข มาตรการที่ไมํใชํราคา ได๎แกํ
- การปูองกันการได๎รับควันยาสูบ
- กฎหมายการแสดงสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- กฎหมายการเปิดเผยผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- คาเตือนบนซองยาสูบ
- การศึกษา การสื่อสาร การฝึกอบรมและการสร๎างความตระหนัก
- การโฆษณา การสํงเสริมการขายและการให๎ทุนอุปถัมภ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ
- การบริการเลิกยาสูบ
ค สาหรับมาตรการลดอุปทาน ได๎แกํ
- ยาสูบลักลอบ
- การขายยาสูบแกํผู๎เยาว์
- การให๎ความชํวยเหลือด๎านเศรษฐกิจแกํชาวไรํยาสูบ
นอกจากนั้นยังมีมาตรการอื่นๆ ได๎แกํ การฟูองร๎องอุตสาหกรรมยาสูบ รวมทั้งกลไกทาง
วิทยาศาสตร์ และการประสานงานด๎านเทคนิคตลอดจนการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารปรากฏอยูํใน
มาตรา 20-22 ของอนุสัญญาฯ นี้
เครือขํายการควบคุมการบริโภคยาสูบของไทย มีผู๎เกี่ยวข๎องในหลายภาคสํวนทั้งองค์กร
ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาครัฐในระดับชาติมีคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ
แหํงชาติ (คบยช.) คอยกากับการดาเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ ในระดับกระทรวงมี
กระทรวงที่เกี่ยวข๎องทั้งกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขมี
กรมควบคุมโรคเป็นหนํวยงานหลักที่ดาเนินการด๎านควบคุมยาสูบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และหนํวยงานในระดับภูมิภาคทั้ง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด
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โรงพยาบาลชุมชน ไปจนถึงโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลที่จัดบริการรักษาโรคเสพติดยาสูบและ
โรคสืบเนื่องมาจากยาสูบ และกรมการแพทย์ที่รับผิดชอบด๎านการบาบัดโรคเสพติดยาสูบ
หนํวยงานรัฐนอกกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ กระทรวงการคลัง เชํน กรม
สรรพสามิต ทาหน๎าที่ดูแลและจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทตํางๆ กรมศุลกากรมีหน๎าที่ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข๎องกับยาสูบตํางๆ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหํงชาติ (กทช.) ทาหน๎าที่รับ เรื่องร๎องเรียน
เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม รวมถึงเว็บไซด์ที่ผิดกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มีหน๎าที่ในการให๎
ความรู๎แกํนักเรียนนักศึกษาด๎านการควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทาหน๎าที่
ศึกษาและสํงเสริมการปลูกพืชทดแทนยาสูบ กระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัดไปถึงองค์กร
ปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น มี ห น๎ า ที่ ใ นการด าเนิ น มาตรการควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ ในระดั บ ภู มิ ภ าค
สานักงานตารวจแหํงชาติทาหน๎าที่ดาเนินการทางกฎหมายผู๎กระทาความผิดกฎหมายควบคุมการ
บริโภคยาสูบ สานักนายกรัฐมนตรี ทั้งกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์แหํงชาติ (กกช.) กรมประชาสัมพันธ์ และสานักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค (สคบ.)
กรุงเทพมหานครที่ดาเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้มีองค์กรพิเศษ
ภายใต๎การกากับของภาครัฐ ได๎แกํ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็น
องค์กรที่ดาเนินการสร๎างเสริมสุขภาพของประชาชน และศูนย์วิจัยและจัดการความรู๎เพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) เป็นหนํวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางสนับสนุนการสร๎างงานวิจัย บริการวิชาการ
และศูนย์ข๎อมูลระดับชาติเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทในการควบคุมยาสูบ ได๎แกํ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไมํสูบบุหรี่
(มสบ.) สถาบันสํงเสริมสุขภาพไทย (สสท.) มูลนิธิสาธารณสุขแหํงชาติ เครือขํายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือขํายครูนักรณรงค์ เพื่อการไมํสูบบุหรี่ เครือขํายนักรณรงค์เพื่อการควบคุม
การบริโภคยาสูบแหํงเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia Tobacco Control Alliance: SEATCA)
มูลนิธิใบไม๎เขียว (Green Leaf Foundation) เป็นต๎น
ภาคีเครือขํายในการควบคุมการบริโภคยาสูบได๎รํวมกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์การควบคุม
ยาสูบแหํงชาติ พ.ศ.2553-2557 ซึ่งประกอบด๎วย 8 แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ปูองกันมิให๎เกิดผู๎บริโภคยาสูบรายใหมํ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสํงเสริมให๎ผู๎บริโภคลด และเลิกใช๎ยาสูบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร๎างสิ่งแวดล๎อมให๎ปลอดควัน
บุหรี่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร๎างเสริมความเข๎มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนินงาน
ควบคุมยาสูบของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การควบคุมการค๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก๎ปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช๎มาตรการทางภาษี และยุทธศาสตร์ที่ 8 การเฝูา
ระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ แตํละยุทธศาสตร์ประกอบด๎วยยุทธวิธีตํางๆ ดังนี้
สาระสาคัญแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปูองกันมิให๎เกิดผู๎บริโภคยาสูบรายใหมํ ประกอบด๎วย 3 ยุทธวิธี ได๎แกํ
1.ให๎ความรู๎ (EDUCATE) 2.ปกปูองเด็กและเยาวชนจากความเย๎ายวน (appeal) และ 3.ขจัดการ
เข๎าถึง (access)

44

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสํงเสริมให๎ผู๎บริโภคลด และเลิกใช๎ยาสูบ ประกอบด๎วย 5 ยุทธวิธี ได๎แกํ
1.สํงเสริมการเลิกบริโภคยาสูบ 2.การสํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร และเครือขํายให๎มีองค์
ความรู๎ในการชํวยให๎เลิกยาสูบ 3.สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการบริการเลิกยาสูบอยํางเป็นเครือขําย
ทั้งภาครัฐและเอกชน 4.สร๎างและนามาตรฐานการดูแลรักษาโรคติดยาสูบ ระดับชาติ ไปใช๎เป็น
แนวทางให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ และ 5.สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเข๎าถึงยาชํวยเลิก
ยาสูบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประกอบด๎วย 4 ยุทธวิธี ได๎แกํ 1.ปรับ
กฎกระทรวง พ.ศ.2540 วําด๎วยการแจ๎งรายการสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาสูบซิกา
แรตหรือยาสูบซิการ์ 2.สร๎างกระบวนการบริหารจัดการข๎อมูลสํวนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3.สร๎าง
กลไกให๎บริษัทยาสูบปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และ 4.ติดตามเฝูาระวังและเผยแพรํข๎อมูลสารอันตราย
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกยี่ห๎อ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร๎างสิ่งแวดล๎อมให๎ปลอดควันยาสูบ ประกอบด๎วย 6 ยุทธวิธี ได๎แกํ
1.ปรับปรุงกฎหมายให๎สถานที่สาธารณะและสถานที่ทางานทุกแหํงปลอดควันยาสูบ 100% 2.สํงเสริม
สนับสนุนให๎มีการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกที่ที่กาหนดให๎ปลอดควันยาสูบ 3.ปรับเปลี่ยนคํานิยมของ
การบริโภคยาสูบ เพื่อให๎การไมํสูบยาสูบในบ๎าน สถานที่ทางาน และสถานที่สาธารณะเป็นบรรทัดฐาน
ของสังคมไทย 4.ดาเนินการบังคับใช๎กฎหมายอยํางจริงจังและมีประสิทธิภาพ 5.การศึกษาวิจัยและ
พัฒนาให๎ได๎องค์ความรู๎และข๎อมูลสนับสนุนการสร๎างสิ่งแวดล๎อมปลอดควันยาสูบและการบังคับใช๎
กฎหมาย และ 6.การเฝูาระวังและควบคุมกากับและประเมินผลการสร๎างสิ่งแวดล๎อมปลอดควันยาสูบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร๎างเสริมความเข๎มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนินงาน
ควบคุมยาสูบของประเทศ ประกอบด๎วย 6 ยุทธวิธี ได๎แกํ 1.การพัฒนานโยบายและภาวะการนาใน
การควบคุมยาสูบ 2.พัฒนาโครงสร๎างและระบบบริหารจัดการหนํวยงานควบคุมยาสูบ 3.พัฒนาระบบ
เฝูาระวัง การควบคุมกากับและประเมินผลการควบคุมยาสูบ 4.สนับสนุนการศึกษาวิจัยและจัดการ
ความรู๎ด๎านการควบคุมยาสูบ 5.การเสริมสร๎างขีดความสามารถและขยายเครือขํายในการควบคุม
ยาสูบของภาคสํวนตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง และ 6.การเสริมสร๎างขีดความสามารถและขยายเครือขํายในการ
ควบคุมยาสูบระดับภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การควบคุมการค๎าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย ประกอบด๎วย 4 ยุทธวิธี
ได๎แกํ 1.การปูองกันและปราบปรามยาสูบผิดกฎหมาย 2.การควบคุมแหลํงจัดหา (Supply chain
control) 3.การดาเนินการสาหรับผู๎กระทาความผิดและบทลงโทษ (Offences) และ 4.ความรํวมมือ
ระหวํางประเทศ (International cooperation)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การแก๎ปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช๎มาตรการทางภาษี ประกอบด๎วย3
ยุทธวิธี ได๎แกํ 1.การปรับปรุงโครงสร๎างภาษียาสูบ 2.การปรับปรุงระบบการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบ
และ 3.การลดสิทธิประโยชน์ทางภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเฝูาระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ ประกอบด๎วย 7 ยุทธวิธี ได๎แกํ
1.การปูองกันอุตสาหกรรมยาสูบเข๎ามาแทรกแซงนโยบายวําด๎วยการควบคุมยาสูบ 2.ตรวจสอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ (บริษัทยาสูบข๎ามชาติ และโรงงานยาสูบ: รยส), กลุํมบังหน๎า (Fronts), กลุํม
ผลประโยชน์รํวมกัน (Vested interests) 3.เฝูาระวังและดาเนินการกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหมํ
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(เชํน ยาสูบไร๎ควัน และยาสูบชูรส ฯลฯ) และผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงรําง (Alternative Products)
4.เฝูาระวังและดาเนินการกับตลาดรูปแบบใหมํตํางๆ เชํน Below the Line marketing 5.เฝูาระวัง
และดาเนินการด๎านความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจตํอสังคม (CSR) ของบริษัทยาสูบและ รยส.
6.การทาให๎ยาสูบเป็นสิ่งที่ไมํปกติ (Tobacco denormalization) และ 7.การเป็นคดีความ
(litigation)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษางานวิจัยตําง ๆ ที่มีความเกี่ยวข๎องไว๎ ดังนี้
ทินกร ถิ่นวรแสงและคณะ (2551 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง การมีสํวนรํวมของแกนนาใน
การแก๎ไขปัญหาการสูบบุหรี่ ตาบลนาบอน อาเภอคามํวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสํว นรํว ม มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นารูปแบบการขับเคลื่ อนชุมชนโดยบูรณาการความรู๎แ ละ
ความสามารถของแกนนาในการแก๎ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของสังคมระดับตาบล และเพื่อลดอัตราการ
สูบบุหรี่ในผู๎ที่สูบบุหรี่เป็นประจา กลุํมเปูาหมายที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู๎นาชุมชนและแกนนาชุมชน
จานวน 88 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลประกอบด๎วย ข๎อมูลเชิงคุ ณภาพ การสัมภาษณ์
เชิงลึก การจัดสนทนากลุํม โดยใช๎แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก แบบสังเกตพฤติกรรม ข๎อมูลเชิงปริมาณ
ประกอบด๎วย แบบสอบถามและเก็บข๎อมูลจากการจัดเวทีระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การถอด
บทเรียน วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติร๎อยละ
ผลการวิจัยพบวํา
1. ชุมชนได๎พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนชุมชน โดยบูรณาการความรู๎และความสามารถของ
แกนนาในการแก๎ไขการสูบบุหรี่ของสังคมระดับตาบล 4 ขั้นตอน คือ 1) การสะท๎อนความคิด 2) การ
ปฏิบัติ 3) การสร๎างความประทับใจจากการเรียนรู๎และปฏิบัติ 4) การออกแบบปฏิบัติเพื่อขยายผล
โดยมีกิจกรรมที่ใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนในการแก๎ไขการสูบบุหรี่ ทั้งหมด 6 กิจกรรม
ได๎แกํ 1) ขอความรํวมมือจากร๎านค๎าในชุมชนไมํให๎ขายบุหรี่ให๎เด็กและเยาวชน 2) ให๎แตํละครอบครัว
เอาใจใสํบุตรหลานของตน 3) ทาโครงการเลํนกีฬาต๎านบุหรี่ 4) จัดตั้งศูนย์บาบัดผู๎ติดบุหรี่ในสถานี
อนามัย 5) โครงการศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน 6) โครงการบุคคลต๎นแบบเลิกสูบบุหรี่
2. อัตราการสูบบุหรี่ในผู๎ที่สูบบุหรี่เป็นประจา พบวํา การสูบบุหรี่มวน/วันลดลง จานวน
88 คน
วิมาลา พุทธวันและคณะ (2551 : บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่อง กระบวนการมีสํวนรํวมเพื่อปรับ
พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นยโสธรพิ ท ยาคมใช๎ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
กลุํมเปูาหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ทั้งหมด
จานวน 340 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ การสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมเพื่อการปรับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียนในรูปแบบตํางๆรวม 9 กิจกรรมได๎แกํ เก็บข๎อมูล นาเสนอข๎อมูล นักเรียน
จานวน 340 คน จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ผํานสื่อตํางๆเชํน แผํนพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แผํนซีดี แผํน
ดีวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ผํานเสียงตามสายของโรงเรียน จัดนิทรรศการให๎ความรู๎เกี่ยวกับบุหรี่ รณรงค์
สร๎ างกระแสในการควบคุ ม ยาสู บ ในวัน ส าคั ญ ตํา งๆเชํน วัน งดสู บ บุห รี่ โ ลก วั นตํ อ ต๎า นยาเสพติ ด
วัน วาเลนไทน์ วัน แมํ แหํ ง ชาติ นั กเรีย นแกนน าสร๎ างแนวทางในการควบคุ มการบริโ ภคยาสู บใน
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โรงเรี ย นจัดตลาดนั ดวิช าการเกี่ย วกับ บุห รี่ในโรงเรียนและประเมินผลพฤติกรรมการสู บบุหรี่ของ
นักเรียนที่สูบบุหรี่สถิติที่ใช๎ คือ ร๎อยละ คาพิสัย คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการวิจัยพบวําจานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม จานวน 340 คน นักเรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจการรับรู๎ตํอนโยบายและมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบมากที่สุดคือการห๎าม
จาหนํายบุหรี่แกํเด็กอายุต่ากวํา 18 ปี คือร๎อยละ 96.8 และนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถเป็น
แกนนาจัดกิจกรรมในการรณรงค์การควบคุมบุหรี่ในโรงเรียนโดยจัดในวันสาคัญ เชํน วันงดสูบบุหรี่
โลก วันตํอต๎านยาเสพติด วัน แมํแหํงชาติ งานตลาดนัดวิชาการในโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนและครูที่เข๎า
รํวมกิจกรรมทั้งโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 3,168 คน และมีการสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมเพื่อการปรับ
พฤติกรรมของนักเรียนที่สูบบุหรี่ จานวน 42 คน ซึ่งผลการประเมินพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
หลังดาเนินการพบวํานักเรียนไมํสูบจานวน 37 คน ซึ่งจานวนนักเรียนที่สูบบุหรี่ปริมาณน๎อยๆวันละ
1-5 มวน สามารถทาให๎ลด ละ เลิกบุหรี่ได๎งํายและพํอแมํหรือผู๎ปกครองได๎รับทราบการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนก็ทาให๎มีผลในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ของนักเรียนได๎เชํนกัน
ข๎อ เสนอแนะจากการวิ จั ย กระบวนการมี สํ ว นรํ ว มในการปรั บพฤติ ก รรมการสู บบุ ห รี่ ข อง
นักเรีย นโรงเรีย นยโสธรพิทยาคม ควรมีการวัดผลจากการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเรื่องการ
ควบคุมการสูบบุหรี่ และควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การควบคุมบุหรี่ในโรงเรียนแบบตํอเนื่อง
สมนึก ธีระภัทรานนท์และคณะ (2552 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง การสารวจพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
และเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุํมตัวอยํางได๎แกํ
เยาวชนที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของรั ฐ ทั้ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)) คัดเลือกกลุํมตัวอยํางโดยการสุํมตัวอยํางแบบชั้นภูมิ (Stratified
Sampling) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 4 แหํงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 แหํง
และวิทยาลัยระดับอาชีวะศึกษา (ปวช.) 2 แหํง กลุํมตัวอยํางรวม 1,300 คน โดยใช๎แบบสอบถามที่
สร๎างโดยศูนย์วิจัย และจัดการความรู๎เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รวบรวมข๎อมูลระหวํางวันที่ 1
กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2551 แบบสอบถามได๎รับกลับคืนร๎อยละ 100
ผลการวิจัยพบวํา เยาวชนเคยสูบบุหรี่มาแล๎วอยํางน๎อย 1 ครั้ง ร๎อยละ 23.6 มีการสูบบุหรี่ใน
ปัจจุบันร๎อยละ 22.7 ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆที่ใช๎มากที่สุดได๎แกํ สูบบุหรี่มวนเอง เยาวชนมีพํอสูบบุหรี่
ร๎อยละ 38.8 มีเพื่อนสูบบุหรี่ร๎อยละ 30.4 สูบบุหรี่น๎อยกวํา 1 มวนตํอวันร๎อยละ 35.6 สํวนใหญํมี
ทัศนคติที่ดีตํอการสูบบุหรี่คือสนับสนุนการสูบบุหรี่ ร๎อยละ 65.7 บุคคลในบ๎านสูบบุหรี่ร๎อยละ 32.9
ได๎รับการสอนในห๎องเรียนเกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ร๎อยละ 63.5 มีการอภิปรายในห๎องเรียน
เรื่อง ทาไมวัยรุํนจึงมีการสูบบุหรี่ร๎อยละ 26.7 ได๎รับการสอนเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุ หรี่ร๎อย
ละ 52 มีการรับรู๎กฎหมายห๎ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะระดับสูงถึงร๎อยละ 78.6 ได๎บุหรี่มาสูบจากการ
ซื้อจากร๎านสะดวกซื้อร๎อยละ 28.3 ไมํมีผู๎ปฏิเสธการขายบุหรี่ให๎ถึงแม๎อายุจะไมํถึงเกณฑ์กาหนดร๎อย
ละ 25.0 และพบวํา เพศ ระดับการศึกษา การสูบบุหรี่ของแมํ การสูบบุหรี่ ของเพื่อน ทัศนคติตํอการ
สูบบุหรี่ การสอนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ การอภิปรายวําทาไมวัยรุํนจึงสูบบุหรี่ การอภิปราย
เรื่องบุหรี่ให๎เป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร พบเห็นนักแสดงสูบบุหรี่ตามสื่อโทรทัศน์วีดีโอภาพยนตร์ พบ
เห็นการโฆษณาบุหรี่ตามแผํนปูายโฆษณา ตามหนัง สือพิมพ์นิตยสาร ในงานแขํงขันกีฬา กีฬาสี การ
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รั บ รู๎ ตํ อ กฎหมายห๎ า มสู บ บุ ห รี่ ใ นที่ ส าธารณะมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ารสู บ บุ ห รี่ ข องเยาวชน ในจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤.05)
ดังนั้น ระดับนโยบายควรมีการควบคุมสื่อเกี่ยวกับการโฆษณาบุหรี่ และสถานศึกษาควรมี
มาตรการเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชนเพศชายและโดยมุํงเน๎นเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อปูองกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน โดยจัดการเรียน
การสอนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ การอภิปรายวําทาไมวัยรุํนจึงสูบบุหรี่ การอภิป รายเรื่อง
บุหรี่ให๎เป็ นสํว นหนึ่ งของหลักสูตร และใช๎เทคนิคในการให๎เพื่อนเป็นแบบอยํางที่ดีของเพื่อน เพื่อ
ปูองกันการสูบบุหรี่ รวมทั้งมีกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติให๎เห็นโทษภัยของบุหรี่มากขึ้น
ศูนย์เครือขํายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (2553: บทสรุปผู๎บริหาร) ได๎
ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติตํอการสูบบุหรี่ของวัยรุํนหญิงไทย: กรณีศึกษาวัยรุํนหญิงไทยอายุ
15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสารวจกับกลุํมเปูาหมาย 2 กลุํมคือ กลุํมวัยรุํนหญิงไทยอายุ
15-25 ปีทั่วไป จานวน 1,047 ตัวอยําง และกลุํมวัยรุํนหญิงไทยอายุ 15-25 ปี ที่สูบบุหรี่จานวน 200
ตัวอยําง ผลสารวจประเด็นสาคัญสรุปได๎ดังนี้
1. กลุํมตัวอยํางวัยรุํนหญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีอัตราร๎อยละ 10.2 เป็นผู๎สูบบุหรี่ โดย
แบํงเป็นร๎อยละ 3.2 สูบประจา (สูบทุกวันหรือเกือบทุกวัน) และร๎อยละ 7.0 สูบเป็นครั้งคราว
2. ผลการสารวจพบวําคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีอัตราการสูบบุหรี่ “สูงมากกวํา”
คนที่ไมํดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพบวําตัวอยํางวัยรุํนหญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจามีอัตราการ
สูบบุหรี่สูงถึงร๎อยละ 37.0 คนที่ดื่มเป็นบางครั้งมีอัตราการสูบบุหรี่ร๎อยละ 17.7 ในขณะที่คนไมํดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอัตราการสูบบุหรี่เพียงร๎อยละ 2.9
3. วัยรุํนหญิงที่เที่ยวสถานบันเทิงจะมีอัตราการสูบบุหรี่ “สูงมากกวํา” วัยรุํนหญิงที่ไมํเที่ยว
สถานบันเทิง โดยพบวําตัวอยํางวัยรุํนหญิงที่เที่ยวสถานบันเทิงในรอบ 3 เดือนที่ผํานมามีอัตราการสูบ
บุหรี่ร๎อยละ 22.9 สํวนคนที่ไมํได๎เที่ยวสถานบันเทิงในรอบ 3 เดือนที่ผํานมามีอัตราการสูบบุหรี่ร๎อยละ
6.2
4. นอกจากนี้วัยรุํนหญิงที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ จะมีการสูบบุหรี่สูงมากกวําวัยรุํนหญิงที่
ไมํมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ โดยพบวําตัวอยํางวัยรุํนหญิงที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่จะมีอัตราการสูบ
บุหรี่ ร๎อยละ 14.2 ในขณะที่วัยรุํนหญิงที่ไมํมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่จะมีอัตราการสูบบุหรี่ร๎อยละ 4.3
5. ผลการสารวจพฤติกรรมในกลุํมวัยรุํนหญิงที่สูบบุหรี่พบวํา จะมีความถี่ในการสูบเฉลี่ย
ประมาณ 5 วันในรอบสัปดาห์ ปริมาณการสูบประมาณ 4-5 มวนตํอวัน โดยใช๎เงินซื้อบุหรี่เฉลี่ย
ประมาณซองละ 63 บาท ประเภทบุหรี่ที่วัยรุํนหญิงนิยมสูบมากที่สุดคือบุหรี่รสอํอน (ไลท์) (ร๎อยละ
55.0) รองลงมาคือรสเมนทอล (เขียว) (ร๎อยละ 38.5) และรสมาตรฐานดั้งเดิม (ร๎อยละ 30.5)
6. สถานที่ที่วัยรุํนหญิงนิยมซื้อบุหรี่มากที่สุดคือร๎านสะดวกซื้อ /มินิมาร์ท ร๎อยละ 87.8
รองลงมาคือร๎านขายของชา/โชว์หํวยทั่วไป ร๎อยละ 56.3 และซื้อในสถานบันเทิง (เชํน ผับ บาร์ คารา
โอเกะ) ร๎อยละ 26.4
7. สาหรับสถานที่ที่นิยมสูบบุหรี่ พบวําวัยรุํนหญิงนิยมสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง ถึงร๎อยละ
68.5 รองลงมาคือที่บ๎าน ร๎อยละ 52.0 ที่ทางาน ร๎อยละ 28.5 และสวนสาธารณะ ร๎อยละ 17.0
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8. “สถานที่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก” กลุํมตัวอยํางวัยรุํนหญิงที่สูบบุหรี่ระบุคือ สถานบันเทิงมาก
ที่สุดร๎อยละ 45.2 รองลงมาคือในโรงเรียนสถานศึกษาร๎อยละ 24.1 และที่บ๎านร๎อยละ 11.1
9. สาหรับเหตุผลที่ทาให๎ผู๎หญิงต๎องสูบบุหรี่ในปัจจุบันที่กลุํมตัวอยํางระบุคือ ต๎องการผํอน
คลายความเครียด/ความหงุดหงิด ร๎อยละ 73.3 รองลงมาคือเพื่อนชวนให๎สูบบุหรี่/สูบตามเพื่อน ร๎อย
ละ 42.6 ความเคยชิน / สูบมานานแล๎ว ร๎อยละ 31.8 ต๎องการการยอมรับในกลุํมสังคม ร๎อยละ 28.7
ชอบรสชาติของบุหรี่/คุ๎นเคยในรสชาติ ร๎อยละ 26.2 และมีเวลาวําง ไมํรู๎จะทาอะไร จึงสูบบุหรี่เป็น
การฆําเวลา ร๎อยละ 20.0
10. สํวนในด๎านโอกาสการพบเจอผู๎หญิงสูบบุหรี่ จากการสารวจวัยรุํนหญิงอายุ 15-25 ปีทั่วไป
ในเขตกรุงเทพมหานครพบวําตัวอยํางร๎อยละ 81.9 จะได๎พบเจอผู๎หญิงสูบบุหรี่ในแตํละสัปดาห์ โดยใน
กลุํมคนที่พบโดยเฉลี่ย 3 วันตํอสัปดาห์
11. ในทัศนะของวัยรุํนหญิงทั่วไปสํวนใหญํร๎อยละ 82.7 เห็นวําการสูบบุหรี่จะกํอให๎เกิด
ผลกระทบตํอตัวผู๎สูบเอง (นอกนั้นคือผู๎ที่ระบุวําไมํเกิดผลกระทบ และไมํแนํใจ) เพราะเห็นวําจะ
กํอให๎เกิดโรค เป็นอันตรายตํอสุขภาพ และเป็นสิ่งที่ไมํเหมาะสม/ทาให๎เสียภาพลักษณ์ และสํวนใหญํ
ร๎อยละ 78.0 เห็นวําการสูบบุหรี่จะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอผู๎ อื่น เพราะทาให๎คนรอบข๎างได๎รับสารพิษ
จากบุหรี่ และกํอให๎เกิดความราคาญ/รบกวน
12. อยํางไรก็ตาม ทัศนะในเรื่อง “ผลกระทบ” ดังกลําวจะแตกตํางออกไปในมุมมองของวัยรุํน
หญิงที่สูบบุหรี่ โดยผลสารวจตัวอยํางวัยรุํนหญิงที่สูบบุหรี่พบวํามีร๎อยละ 34.5 เทํานั้นที่เห็นวําการสูบ
บุหรี่จะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอตนเอง (นอกนั้นคือผู๎ที่เห็นวําไมํเกิดผลกระทบ และไมํแนํใจ) และมี
เพียงร๎อยละ 22.7 ที่เห็นวําการสูบบุหรี่จะกํอให๎เกิดผลกระทบตํอผู๎อื่น
13. เมื่อสอบถามเฉพาะในกลุํมวัยรุํนหญิงที่มีพี่หรือน๎องเป็นผู๎หญิง พบวําสํวนใหญํร๎อยละ
76.1 จะวํากลําวตักเตือนหากพบวําพี่สาว/น๎องสาวสูบบุหรี่ มีเพียงร๎อยละ 5.8 ที่จะไมํวํากลําว
ตักเตือน และร๎อยละ 18.1 ไมํมีความคิดเห็น/ไมํระบุ
14. ในทัศนะของวัยรุํนหญิงทั่วไปสํวนใหญํร๎อยละ 74.2 เห็นวํากระแสตํอต๎านการสูบบุหรี่ของ
ผู๎หญิงในสังคมไทยในปัจจุบันยังมี “น๎อยเกินไป” ในขณะที่มีเพียงร๎อยละ 7.4 ที่เห็นวํามีมากเกินไป
และร๎อยละ 18.4 เห็นวําพอเหมาะพอดี
15. จากการสารวจประสบการณ์ของวัยรุํนหญิงที่สูบบุหรี่สํวนใหญํร๎อยละ 59.6 ไมํเคยถูกคน
รอบข๎างปฏิบัติอยํางไมํเหมาะสมอันเนื่องมาจากการสู บบุหรี่ (ของตนเอง) ในขณะที่ร๎อยละ 6.1 เคย
ถูกปฏิบัติเชํน ทาทําทางไมํชอบ/ไมํอยากอยูํใกล๎/เดินหนี และมองอยํางดูถูกเหยียดหยาม และร๎อยละ
34.3 ไมํแนํใจ
16. นอกจากนี้ วัยรุํนหญิงที่สูบบุหรี่ร๎อยละ 45.7 เคยถูกพํอ/แมํหรือญาติผู๎ใหญํตาหนิ (เรื่อง
การสูบบุหรี่) ร๎อยละ 25.9 เคยถูกญาติพี่น๎องในวัยใกล๎เคียงกันตาหนิ และร๎อยละ 20.4 เคยถูกเพื่อน
สนิทที่เป็นผู๎หญิงตาหนิ
17. เมื่อประเมินภาพสะท๎อนจากสังคมโดยรวมแล๎ว วัยรุํนหญิงที่สูบบุหรี่ร๎อยละ 43.9 มี
ความเห็นวําสังคมไทยสํวนใหญํ “คํอนข๎างตาหนิ-ตาหนิมาก” ตํอการสูบบุหรี่ของผู๎หญิง ร๎อยละ 38.4
ไมํแนํใจ และร๎อยละ 17.7 รู๎สึกวํา “ไมํคํอยตาหนิ-ไมํตาหนิเลย”
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18. อยํางไรก็ตาม ในความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางวัยรุํนหญิงที่สูบบุหรี่สํวนใหญํร๎อยละ 54.0
มีความรู๎สึก “ไมํคํอยกังวล-ไมํกังวลเลย” ตํอมุมมองของสังคมที่มีตํอผู๎หญิงที่สูบบุหรี่ ในขณะที่ร๎อยละ
16.2 รู๎สึก “คํอนข๎างกังวล-กังวลอยํางยิ่ง” และร๎อยละ 29.8 ไมํแนํใจ
19. เมื่อถามผู๎หญิงที่สูบบุหรี่วํามีความคิดที่อยากจะเลิกบุหรี่หรือไมํ ผลปรากฏวําร๎อยละ 45.7
มีความคิดที่จะเลิกบุหรี่เพราะเห็นวําการสูบบุหรี่เป็ นอันตรายตํอรํางกาย/เสียสุขภาพ และสิ้นเปลือง
เงิน ในขณะที่ร๎อยละ 54.7 ยังไมํคิดที่จะเลิกสูบ เหตุผลเพราะคิดวําต๎องการคลายเครียด/เพื่อความ
สบายใจ และเห็นวํารํางกายยังแข็งแรงดีอยูํ
20. จากการสารวจวัยรุํนหญิงสํวนใหญํร๎อยละ 79.8 เห็นด๎วยตํอการรณรงค์ให๎ผู๎ห ญิงลด/เลิก
การสูบบุหรี่ เนื่องจากเชื่อวําจะชํวยลดปัญหาสังคม ทาให๎สังคมไทยดีขึ้น และเป็นการลดอัตราการ
เจ็บปุวย ในขณะที่ร๎อยละ 1.3 ไมํเห็นด๎วยเพราะ เห็นวําควรจะรณรงค์ทั้งในผู๎ชายและผู๎หญิง (ไมํจากัด
วําจะต๎องรณรงค์ในกลุํมผู๎หญิงเทํานั้น) และเป็นเรื่องสิทธิสํวนบุคคล ในขณะที่ร๎อยละ 18.9 ไมํมีความ
คิดเห็น
21. ในประเด็นเรื่อง “การรณรงค์ให๎ผู๎หญิงลด/เลิกการสูบบุหรี่” ดังกลําว มีมุมมองที่แตกตําง
ออกไปในกลุํมวัยรุํนหญิงที่สูบบุหรี่ โดยการสารวจพบวํา ตัวอยํางวัยรุํนหญิงที่สูบบุหรี่เพียงร๎อยละ
21.5 ที่เห็นด๎วยกับการรณรงค์ให๎ผู๎หญิงลด/เลิกการสูบบุหรี่ เพราะ จะทาให๎เกิดความเข๎าใจในโทษ
และพิษภัยของบุหรี่ และจะชํวยสร๎างแบบอยํางที่ดีแกํคนอื่น /เยาวชน ในขณะที่ร๎อยละ 7.5 ไมํเห็น
ด๎วยเพราะ เห็นวําผู๎หญิงและผู๎ชายควรมีความเทําเทียมกัน ที่เหลือคือสํวนใหญํร๎อยละ 71.0 ระบุวํา
ไมํมคี วามเห็น
22. สาหรับประเด็นเรื่องการ “ห๎ามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง” ผลการสารวจกลุํมวัยรุํนหญิง
ทั่วไปพบวําร๎อยละ 57.2 เห็นด๎วยที่จะห๎าม เพราะ จะทาให๎ไมํเกิดมลภาวะเป็นพิษภัยกับคนที่ไมํสูบ
จะทาให๎บรรยากาศในสถานบันเทิงดีขึ้น และไมํกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนราคาญตํอผู๎อื่น ร๎อยละ 8.5
ไมํเห็นด๎วยเพราะ เป็นสถานที่ที่ให๎ความบันเทิง และเป็นสิทธิสํวนบุคคล และร๎อยละ 34.3 ไมํมี
ความเห็น สํวนกลุํมตัวอยํางวัยรุํนหญิงที่สูบบุหรี่มีเพียงร๎อยละ 14.0 ที่เห็นด๎วยเพราะ เป็นที่สาธารณะ
ที่มีคนอยูํจานวนมาก และมีมลพิษอากาศไมํถํายเท ร๎อยละ 19.5 ไมํเห็นด๎วย เพราะเป็นสถานที่ที่เน๎น
ความบันเทิง และผํอนคลายความเครียด ในขณะที่สํวนใหญํร๎อยละ 66.5 ไมํมีความเห็น
23. สํวนข๎อเสนอแนะในการรณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่ของผู๎หญิง กลุํมวัยรุํนหญิงทั่วไปมี
ความเห็นวํา ควรมีการนาเสนอโทษและพิษภัยของบุหรี่ให๎ชัดเจนขึ้น ควรรํวมมือกันทุกฝุายรณรงค์ให๎
เข๎มข๎นจริงจังมากขึ้น ควรเน๎นการรณรงค์แก๎ปัญหาในกลุํมเด็กวัยรุํนมากขึ้น มีการใช๎สื่อโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์ และใช๎มาตรการทางกฎหมายอยํางจริงจัง เป็นต๎น
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจั ย นี้เป็ น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํ วนรํวม (Participatory Action
Research – PAR) เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่ จึงได๎ออกแบบการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative method) เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่
ครอบคลุมหลากหลายสามารถนามาพรรณนาการขับเคลื่อนของเยาวชนในสถาบันการศึกษาในการ
ควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาสูํมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยดังนี้
1. รูปแบบงานวิจัย
การศึกษาวิจั ย นี้เป็ น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํ วนรํวม (Participatory Action
Research – PAR) เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่ จึงได๎ออกแบบการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative method) เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่
ครอบคลุมหลากหลายสามารถนามาพรรณนาการขับเคลื่อนของเยาวชนในสถาบันการศึ กษาในการ
ควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาสูํมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ได๎แกํ การสารวจโดยใช๎แบบสอบถามเชิงโครงสร๎าง (Structured
questionnaire) การมีสํวนรํวมการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา โดยการสารวจการมีสํวนรํวม
ของเยาวชนในการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบสถาบันการศึกษา ซึ่งมี ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยสํวน
บุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับชั้นปีการศึกษา สาขาวิชาในภาค คณะ ตัวแปรตาม คือ การมีสํวนรํวมใน
การขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา สาหรับวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพได๎แกํ การสังเกต
แบบมีสํวนรํวม (Participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) การสนทนา
กลุํม (Focus group) และจัดเวทีระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู๎รํวมกัน เพื่อวิเคราะห์การ
ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในสถาบัน และแนวทางการมีสํวนรํวมของนักศึกษาที่จะเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับมหาวิทยาลัยที่จะมีภูมิคุ๎มกันที่ดีปลอดจากยาสูบได๎
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู๎วิจัยได๎กาหนดประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาที่อยูํในวัยเยาวชน กาลังศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ อายุ 18-25
ปี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร จานวน 17,574 คน (ข๎อมูลเดือนกันยายน 2556) ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง
(Purposive sampling) สาหรับขนาดกลุํมตัวอยําง ผู๎วิจัยได๎ ใช๎สูตรคานวณขนาดกลุํมตัวอยํางของ
Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 ยอมรับความผิดพลาดได๎ที่ 0.05 ดังนี้
n

= N
1+Ne2
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n = ขนาดของกลุํมตัวอยําง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให๎เกิดขึ้น
แทนคําในสูตร
n
n

=

17574
1+17574x(0.05)2
= 391.1 หรือ 391

ดังนั้นจึงทาให๎ได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางจานวน 391 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบํงเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเชิงปริมาณ
การเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัย ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง โดยได๎สร๎างขึ้นมาโดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
สามารถแบํงแบบสอบถามเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ คณะที่
เรียน สาขาวิชาในภาค ระดับชั้นปี ซึ่งเป็นคาถามปลายปิด
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับระดับการมีสํวนรํวมของเยาวชนในการควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา สร๎างโดยใช๎การวัดแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert’s Scale) มี 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด ผู๎วิจัยกาหนดเกณฑ์
การให๎คะแนนแตํละข๎อดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มาก
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง น๎อย
1 คะแนน หมายถึง น๎อยที่สุด
การแปลความหมายของข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎กาหนดเกณฑ์โดยให๎คะแนนเฉลี่ยดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มาก
2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง น๎อย
1.00-1.50 หมายถึง น๎อยที่สุด
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ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะอื่นๆแบบปลายเปิด สาหรับให๎กลุํมตัวอยํางได๎แสดง
ความเห็นตํอแนวทางการเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของเยาวชนในการควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา
การทดสอบความเชื่อมั่น
โดยการนาแบบสอบถามไปทาการทดลองใช๎ (Try out) กับกลุํมตัวอยํางที่มีลักษณะคล๎ายกับ
กลุํมตัวอยํางที่จะทาการศึกษา จานวน 30 ชุด ได๎แกํ นักศึกษาที่เป็นเยาวชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นั น ทา เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร แล๎ ว น ามาหาคํ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach's alpha coefficient) ได๎คําสัมประสิทธิ์แอลฟาเทํากับ 0.865

เมื่อ

α = K 1- ∑ Si2
K-1
S t2
α
K
Si 2
St 2

แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จานวนข๎อ
ความแปรปรวนของคะแนนแตํละข๎อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม

การตรวจสอบความเที่ยงตรง
โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ระหวํางเนื้อหาสาระ รูปแบบของแบบสอบถาม
ความเหมาะสมของภาษา โดยอาศัยดุลยพินิจของผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิชาการและประสบการณ์เกี่ยวกับ
การวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
เพื่ อ การศึ ก ษาการขั บ เคลื่ อ นของเยาวชนในสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ยาสู บ โดย
ทาการศึกษาใช๎เครื่องมือคือ การสังเกตการณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุํม ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
แนวทางการเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของเยาวชนในการควบคุมยาสูบในสถานศึกษา
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
การเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการดังนี้
1. แจ๎งขอความอนุเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎นและขอความรํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจาก
ผู๎บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีในแตํละคณะ
2. ติดตํอผู๎แทนนักศึกษาในสโมสรนักศึกษาแตํละคณะ เพื่อทาการชี้แจงและขอความรํวมมือ
เพื่อทาการเก็บรวบรวมข๎อมูลนาแบบสอบถามไปให๎กับนักศึกษา เพื่อทาการตอบแบบสอบถามและ
สํงคืนให๎แกํผู๎วิจัย สาหรับระยะเวลาที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถาม 60 วัน (เดือน
สิงหาคม ถึงกันยายน 2557)
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ ตามขั้นตอนดังนี้
1. การสังเกตแบบมีสํวนรํวม การเข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรมของนักศึกษาที่อยูํในวัยเยาวชน
กลุํมเปูาหมาย การประชุมนักศึกษา งานกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข๎องกับการ
รณรงค์การควบคุมยาสูบ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในโครงการมหาวิทยาลั ยปลอดบุห รี่ เชํน การเดิน
รณรงค์การไมํสูบบุหรี่และกิจกรรมการลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู๎แทนสโมสรนักศึกษาแตํละคณะ ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับ
การมีสํวนรํวมของเยาวชนในการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อ
ต๎องการลดอัตราการบริโภคยาสูบของเยาวชน การลดปริมาณการบริโภคยาสูบตํอหัวประชากรและ
การทาให๎สิ่งแวดล๎อมปลอดควันบุหรี่ที่มีผลกระทบตํอสุขภาพของเยาวชนในสถานศึกษา รวมถึงการ
สร๎างผู๎นาการควบคุมยาสูบในระดับคณะเพื่อเป็นต๎นแบบความประพฤติที่ดีให๎กับนักศึกษาในระดับ
คณะ/สาขา และประชาสัมพันธ์ขําวสาร องค์ความรู๎ที่เป็นประโยชน์ในการให๎ข๎อมูลโทษของยาสูบ
การลด ละ เลิกยาสูบ
3. การสนทนากลุํม กับนักศึกษาคณะตํางๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร๎างการมี
สํวนรํวมของเยาวชนเพิ่มขึ้นในการควบคุมยาสูบ การสนับสนุนให๎เยาวชนเป็นผู๎นาการควบคุมยาสูบ
(youth advocacy group) มีกิจกรรมการรณรงค์ตํอการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการมีสํวน
รํ ว มกั บ โครงการมหาวิ ท ยาลั ย ปลอดบุ ห รี่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา เพื่ อ รํ ว มเป็ น
แรงผลักดันให๎เกิดการขับเคลื่อนจากนักศึกษา สร๎างบรรยากาศที่ดีของการลด ละ เลิกยาสูบ และการ
สร๎างคํานิยมไมํยอมรับการบริโภคยาสูบ (social denormalization)
4. การบริการทางวิชาการ การให๎ความรู๎เกี่ยวกับผลของยาสูบตํอสุขภาพ สร๎างการมีสํวนรํวม
ของเยาวชนในการควบคุมยาสูบ ในลักษณะการจัดเวทีประชาคมและลานเสวนาในสถาบันการศึกษา
ประเด็นความสาคัญ ดังนี้ บทบาทเยาวชนกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบ การขับเคลื่อนสูํ
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
กิจกรรมการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ
1. การรณรงค์การควบคุมยาสูบ ดาเนินการในระหวํางเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงเดือน
เมษายน 2558
2. การสร๎างผู๎นาการควบคุมยาสูบ ดาเนินการในระหวํางเดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือน
เมษายน 2558
3. การอบรมวิชาการ/เวทีเสวนา ดาเนินการในระหวํางเดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน
2558
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ตรวจสอบข๎อมูล ความถูกต๎อง ความครบถ๎วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามการวิเคราะห์ข๎อมูล
ดังนี้
1. วิเ คราะห์ ข๎ อมู ล ทั่ ว ไป เพื่ อให๎ ท ราบลั ก ษณะของกลุํ ม ตัว อยํ างด๎ว ยสถิติ เชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistic) คือ แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และคําร๎อยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ระดับของการมีสํวนรํวมของเยาวชนในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ คําเฉลี่ย (Mean= X ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation = S.D.)
3. วิเคราะห์ข๎อเสนอแนะของผู๎ตอบแบบสอบถามตํอการมีสํวนรํวมของเยาวชนในการควบคุม
ยาสูบและแนวทางการเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของเยาวชนในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
จากนั้นนาเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในการศึกษาเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และประมวลผลข๎อมูล สามารถดาเนินการพร๎อมขั้นตอน
การเก็บข๎อมูล มีวิธีการดังนี้ การศึกษาเอกสารวิชาการหรืองานวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง อันจะนาไปเป็น
ฐานข๎อมูลในการวิเคราะห์เบื้องต๎น หลังจากที่เก็บข๎อมูลโดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก
สนทนากลุํ ม ด๎ ว ยการบั น ทึ ก เสี ย งการบั น ทึ ก ภาพ การจดบั น ทึ ก น าข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ ม าวิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง โดยวิธีการเปรียบเทียบข๎อมูลและจัดระบบตามกรอบประเด็ นคาถาม
ในการศึกษา เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุนอยํางชัดเจนนาเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาเรื่ อ งการมี สํ ว นรํ ว มของเยาวชนกั บ การขั บ เคลื่ อ นการควบคุ ม ยาสู บ ใน
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั นทา ในบทนี้จะเป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล
จากการศึกษากลุํมตัวอยําง นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 391 คน
และประเด็นสรุปจากผู๎บริหารมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ และความคิดเห็นของ
นักศึกษากับแนวทางการควบคุมยาสูบ โดยจะเสนอผลการวิเคราะห์แบํงออกเป็น 5 สํวนดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษากับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา
สํวนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา จาแนกตามปัจจัยสํวนบุคคล
สํวนที่ 4 ประเด็นสรุปจากผู๎บริหารมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ
สํวนที่ 5 ความคิดเห็นของนักศึกษากับแนวทางการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู๎วิจัยได๎ทาการศึกษาข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาชั้นปีที่ สาขาในภาควิชา และคณะ/วิทยาลัย ใช๎สถิติการแจกแจงความถี่ ด๎วยจานวน และ
คําร๎อยละ ได๎ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

รวม

116
275
391

29.7
70.3
100.0

รวม

4
76
151
128
23
9
391

1.0
19.4
38.6
32.7
5.9
2.3
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น๎อยกวํา 18 ปี
18-19 ปี
19-20 ปี
20-21 ปี
21-22 ปี
มากกวํา 22 ปี
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ตารางที่ 1 (ตํอ)
ข้อมูลทั่วไป
ระดับการศึกษาชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
สาขาวิชาในภาค
บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
อื่นๆ
รวม
คณะ/วิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยในกากับ
รวม

จานวน

ร้อยละ

86
219
81
5
391

22.0
56.0
20.7
1.3
100.0

80
23
42
70
17
24
135
391

20.5
5.9
10.7
17.9
4.3
6.1
34.5
100.0

13
103
26
112
41
58
38
391

3.3
26.3
6.6
28.6
10.5
14.8
9.7
100.0

จากตารางที่ 1 ข๎อมูลทั่ว ไปของกลุํมนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จานวน 391 คน มีรายละเอียดดังตํอไปนี้
เพศ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จานวน 275 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.3 และ
เป็นเพศชาย จานวน 116 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.7
อายุ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ มีอายุ 19-20 ปี จานวน 151 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.6
รองลงมา อายุ 20-21 ปี จานวน 128 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.7 อายุ 18-19 ปี จานวน 76 คน คิดเป็น
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ร๎อยละ 19.4 อายุ 21-22 ปี จานวน 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.9 อายุ มากกวํา 22 ปี จานวน 9 คน
คิดเป็นร๎อยละ 2.3 และอายุ น๎อยกวํา 18 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.0
ระดับการศึกษาชั้นปีที่ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ มีการศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 219 คน
คิดเป็นร๎อยละ 56.0 รองลงมา การศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 86 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.0 การศึกษาชั้น
ปีที่ 3 จานวน 81 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.7 และการศึกษาชั้นปีที่ 5 จานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.3
สาขาวิชาในภาค พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ มีสาขาวิชาอื่นๆ จานวน 135 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.5
รองลงมา สาขาวิชาในภาค บริหารธุรกิจ จานวน 80 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.5 สาขาวิชา ในภาค
สังคมศาสตร์ จานวน 70 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.9 สาขาวิชาในภาค มนุษยศาสตร์ จานวน 42 คน
คิดเป็นร๎อยละ 10.7 สาขาวิชาในภาค วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จานวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.1
สาขาวิชาในภาค นิเทศศาสตร์ จานวน 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.9 และสาขาวิชาในภาค วิทยาศาสตร์
จานวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.3 คณะ/วิทยาลัย พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จานวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.6 รองลงมา คณะวิทยาการจัดการ จานวน
103 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.3 คณะครุศาสตร์ จานวน 58 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.8 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จานวน 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.5 วิทยาลัยในกากับ จานวน 38 คน คิดเป็นร๎อยละ
9.7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จานวน 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.6 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.3
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษากับการมีส่วนร่วมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
ผู๎ วิจั ย ได๎ทาการศึ กษาความคิ ดเห็ น ของนัก ศึกษากั บการมี สํ ว นรํว มในการควบคุมยาสู บใน
สถาบันการศึกษา 3 ด๎าน ได๎แกํ การมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุม ยาสูบ การอบรมทางวิชาการ
และกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ ใช๎สถิติคําเฉลี่ย และ
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได๎ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2-5
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ตารางที่ 2 คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษากับการมีสํวนรํวมใน
การควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ
การมีส่วนร่วมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ

X

S .D.

1. นักศึกษาทราบการรณรงค์ไมํให๎สูบบุหรี่ ในอาคาร
เรียน ห๎องเรียน สานักงานคณะ

3.92

0.74

ระดับการมี
ส่วนร่วม
มาก

2. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ การ
ควบคุมยาสูบกับคณะ/มหาวิทยาลัย

3.77

0.73

มาก

3. นักศึกษามีสํวนรํวมในกิจกรรมการควบคุมยาสูบของ
คณะฯ/มหาวิทยาลัย

3.74

0.76

มาก

4. นักศึกษามีสํวนรํวมในการตัดสินใจ ระเบียบ
มาตรการสาคัญของการควบคุมยาสูบ

3.73

0.77

มาก

5. นักศึกษามีสํวนรํวมการเสนอและดาเนินกิจกรรมการ
รณรงค์การควบคุมยาสูบ

3.85

0.74

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

3.80

0.57

มาก

จากตารางที่ 2 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ โดยรวมมีสํวนรํวม
อยูํในระดับมาก ( X =3.80) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา นักศึกษาทราบการรณรงค์ไมํให๎สูบบุหรี่ ใน
อาคารเรียน ห๎องเรียน สานักงานคณะ มีคําเฉลี่ยมากที่สุด ( X =3.92) รองลงมา นักศึกษามีสํวนรํวม
การเสนอและดาเนินกิจกรรมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ ( X =3.85) นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
ข๎อเสนอแนะ การควบคุมยาสูบกับคณะ/มหาวิทยาลัย ( X =3.77) นักศึกษามีสํวนรํวมในกิจกรรมการ
ควบคุมยาสู บของคณะฯ/มหาวิทยาลั ย ( X =3.74) นักศึกษามีสํ วนรํว มในการตัดสิ นใจ ระเบียบ
มาตรการสาคัญของการควบคุมยาสูบ ( X =3.73) ซึ่งทั้ง 5 ข๎อมีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก
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ตารางที่ 3 คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษากับการมีสํวนรํวมใน
การควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอด
บุหรี่
การอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอด
บุหรี่
1. นักศึกษาทราบการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ องค์
ความรู๎ของโทษภัยยาสูบ

X

S .D.

3.64

0.78

ระดับการมี
ส่วนร่วม
มาก

2. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น การเป็นมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่

3.62

0.75

มาก

3. นักศึกษาเข๎ารํวมในกิจกรรมการอบรมทางวิชาการ/
กิจกรรมเผยแพรํความรู๎การปลอดยาสูบของคณะ/
มหาวิทยาลัย

3.73

0.76

มาก

4. นักศึกษา มีสํวนรํวมการเผยแพรํ โทษภัยของยาสูบ

3.70

0.78

มาก

5. นักศึกษามีสํวนรํวมการเสนอและดาเนินกิจกรรมทาง
วิชาการของนักศึกษา เพื่อการควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา

3.81

0.78

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

3.70

0.60

มาก

จากตารางที่ 3 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
โดยรวม มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก ( X =3.70) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา นักศึกษามีสํวนรํวมการ
เสนอและดาเนิ น กิจ กรรมทางวิ ช าการของนัก ศึก ษา เพื่ อ การควบคุ มยาสู บ ในสถาบัน การศึก ษา
มีคํ าเฉลี่ ย มากที่สุ ด ( X =3.81) รองลงมา นั กศึ กษาเข๎ ารํ ว มในกิ จ กรรมการอบรมทางวิ ช าการ/
กิจกรรมเผยแพรํความรู๎การปลอดยาสูบของคณะ/มหาวิทยาลัย ( X =3.73) นักศึกษา มีสํวนรํวมการ
เผยแพรํ โทษภัยของยาสูบ ( X =3.70) นักศึกษาทราบการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู๎ของ
โทษภั ย ยาสู บ ( X =3.64) และนั ก ศึ ก ษาแสดงความคิ ด เห็ น การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ปลอดบุ ห รี่
( X =3.62) ซึ่งทั้ง 5 ข๎อมีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก
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ตารางที่ 4 คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษากับการมีสํวนรํวมใน
การควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ
การเป็นต้นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ

X

S .D.

1. นักศึกษาทราบถึงความสาคัญการเป็นต๎นแบบ
เยาวชนที่ดีของการควบคุมยาสูบ

3.99

0.81

ระดับการมี
ส่วนร่วม
มาก

2. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น การเป็นเยาวชนต๎นแบบ
ที่ดีในสถาบันการศึกษา

3.98

0.76

มาก

3. นักศึกษามีสํวนรํวมในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน/ผู๎นาศึกษา

3.96

0.78

มาก

4. นักศึกษามีสํวนรํวมในการให๎ความรํวมมือกับสโมสร
นักศึกษา/คณะ สาหรับสร๎าง เครือขํายเยาวชน
ต๎นแบบการควบคุมยาสูบ

4.08

0.76

มาก

5. นักศึกษามีสํวนรํวมในการเป็นผู๎นาเยาวชน เพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกที่ดี ให๎กับตนเองและผู๎อื่นในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

4.04

0.81

มาก

4.01

0.65

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมใน
การควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ โดยรวม มีสํวนรํวม
อยูํในระดับมาก ( X =4.01) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา นักศึกษามีสํวนรํวมในการให๎ความรํวมมือกั บ
สโมสรนักศึกษา/คณะ สาหรับสร๎าง ครือขํายเยาวชนต๎นแบบการควบคุมยาสูบ มีคําเฉลี่ยมากที่สุด
( X =4.08) รองลงมา นักศึกษามีสํวนรํวมในการเป็นผู๎นาเยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดี ให๎กับ
ตนเองและผู๎อื่นในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ( X =4.04) นักศึกษาทราบถึงความสาคัญ
การเป็นต๎นแบบเยาวชนที่ดีของการควบคุมยาสูบ ( X =3.99) นักศึกษาแสดงความคิดเห็น การเป็น
เยาวชนต๎นแบบที่ดีในสถาบันการศึกษา( X =3.98) และนักศึกษามีสํวนรํวมในกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน/ผู๎นาศึกษา ( X =3.96) ซึ่งทั้ง 5 ข๎อมีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก
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ตารางที่ 5 คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษากับการมีสํวนรํวมใน
การควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา

X

S .D.

1. การมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ

3.80

0.57

ระดับการมี
ส่วนร่วม
มาก

2. การอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่

3.70

0.60

มาก

3. การเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ

4.01

0.65

มาก

3.84

0.49

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 5 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา โดยรวม มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก ( X =3.84) เมื่อพิจารณาราย
ด๎ า น พบวํ า การเป็ น ต๎ น แบบเยาวชนควบคุ ม ยาสู บ มี คํ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( X =4.01) รองลงมา
การมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ ( X =3.80) และการอบรมทางวิชาการและกิจกรรม
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ( X =3.70) ซึ่งทั้ง 3 ด๎านมีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก
ส่ ว นที่ 3 การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการควบคุ ม ยาสู บ ใน
สถาบันการศึกษา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบความแตกตํางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุม
ยาสูบในสถาบันการศึกษา จาแนกตามเพศ
การมีส่วนร่วมในการควบคุมยาสูบ
ในสถาบันการศึกษา
การมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุม
ยาสูบ
การอบรมทางวิชาการและกิจกรรม
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
การเป็ น ต๎ น แบบเยาวชนควบคุ ม
ยาสูบ
ภาพรวม

เพศ

X

S .D.

t

p

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

3.74
3.83
3.70
3.70
3.96
4.03
3.80
3.85

0.59
0.56
0.59
0.61
0.58
0.67
0.47
0.49

-1.293

0.197

-0.035

0.972

-0.975

0.330

-0.951

0.342
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จากตารางที่ 6 พบวํา นักศึกษาที่มีเพศแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมใน
การควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ในภาพรวม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา นักศึกษาที่มีเพศแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม
ในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ ด๎านการ
อบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุม
ยาสูบ ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 7 แสดงการทดสอบความแตกตํางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุม
ยาสูบในสถาบันการศึกษา จาแนกตามอายุ
การมีส่วนร่วมในการควบคุม
ยาสูบในสถาบันการศึกษา
การมีสํวนรํวมการรณรงค์การ
ควบคุมยาสูบ

การอบรมทางวิชาการและ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอด
บุหรี่

ก า ร เ ป็ น ต๎ น แ บ บ เ ย า ว ช น
ควบคุมยาสูบ

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อายุ

X

S .D.

F

p

น๎อยกวํา 18 ปี
18-19 ปี
19-20 ปี
20-21 ปี
21-22 ปี
มากกวํา 22 ปี
รวม
น๎อยกวํา 18 ปี
18-19 ปี
19-20 ปี
20-21 ปี
21-22 ปี
มากกวํา 22 ปี
รวม
น๎อยกวํา 18 ปี
18-19 ปี
19-20 ปี
20-21 ปี
21-22 ปี
มากกวํา 22 ปี
รวม

3.95
4.07
3.73
3.71
3.83
3.96
3.80
3.85
3.79
3.65
3.63
3.97
3.98
3.70
4.10
3.94
4.11
4.00
3.73
3.73
4.01

0.38
0.45
0.52
0.61
0.72
0.68
0.57
0.57
0.46
0.53
0.69
0.77
0.67
0.60
0.58
0.58
0.62
0.66
0.89
0.69
0.65

4.829

0.000*

2.389

0.039*

2.153

0.059
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ตารางที่ 7 (ตํอ)
การมีส่วนร่วมในการควบคุม
ยาสูบในสถาบันการศึกษา
ภาพรวม

อายุ

X

S .D.

F

p

น๎อยกวํา 18 ปี
18-19 ปี
19-20 ปี
20-21 ปี
21-22 ปี
มากกวํา 22 ปี
รวม

3.97
3.93
3.83
3.78
3.84
3.89
3.84

0.23
0.41
0.44
0.55
0.58
0.63
0.49

1.061

0.382

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบวํา นักศึกษาที่มีอายุแตกตํางกัน มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมใน
การควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ในภาพรวม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา นักศึกษาที่มีอายุแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม
ในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ ไมํแตกตํางกัน
ยกเว๎น ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ ด๎านการอบรมทางวิช าการและกิจกรรม
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้น เพื่อให๎ทราบวํา นักศึกษาที่มีอายุแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมใน
การควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ ด๎านการอบรม
ทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ แตกตํางกันในรายคูํใดบ๎าง ผู๎วิจัยจึงได๎นาผลการ
วิเคราะห์มาทดสอบตํอไปวําอายุชํวงใดที่มีความแตกตํางกันโดยใช๎วิธี LSD ปรากฏผลดังตาราง 8
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ตารางที่ 8 ความแตกตํางของคําเฉลี่ยรายคูํความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบ
ในสถาบันการศึกษา จาแนกตามอายุ
อายุ

X

อายุ

(1)
(2)
(3)
การมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ
(1) น๎อยกวํา 18 ปี
-0.12
0.22
3.95
(2) 18-19 ปี
0.34*
4.07
(3) 19-20 ปี
3.73
(4) 20-21 ปี
3.71
(5) 21-22 ปี
3.83
(6) มากกวํา 22 ปี
3.96
การอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
(1) น๎อยกวํา 18 ปี
0.05
0.20
3.85
(2) 18-19 ปี
0.14
3.79
(3) 19-20 ปี
3.65
(4) 20-21 ปี
3.63
(5) 21-22 ปี
3.97
(6) มากกวํา 22 ปี
3.98
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

(4)

(5)

(6)

0.24

0.13

-0.01

0.35*

0.23

0.11

0.01

-0.09

-0.23

-

-0.12

-0.24

-

-0.13
-

0.22

-0.13

-0.13

0.16

-0.18

-0.18

0.02

-0.32*

-0.32

-

-0.34*

-0.35

-

-0.01
-

จากตารางที่ 8 เมื่อทดสอบความแตกตํางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา จาแนกตามอายุเป็นรายคูํหรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ๎อน
โดยวิธี LSD โดยพิจารณาเป็นรายด๎าน ได๎ดังนี้
ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์ การควบคุมยาสูบ พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีอายุ 18-19 ปี
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการ
รณรงค์การควบคุมยาสูบ แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางที่มี อายุ 19-20 ปี และอายุ 20-21 ปี อยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางที่มีอายุ 18-19 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี

65

สํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ
มากกวํา กลุํมตัวอยํางที่มีอายุ 19-20 ปี และอายุ 20-21 ปี
ด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีอายุ
19-20 ปี และอายุ 20-21 ปี มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี สํ ว นรํ ว มในการควบคุ ม ยาสู บ ใน
สถาบันการศึกษา ด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ แตกตํางกับ กลุํม
ตัวอยํางที่มีอายุ 20-21 ปี อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางที่มีอายุ 20-21 ปี
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการอบรมทาง
วิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มากกวํา กลุํมตัวอยํางที่มี อายุ 19-20 ปี และอายุ
20-21 ปี
ตารางที่ 9 แสดงการทดสอบความแตกตํางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุม
ยาสูบในสถาบันการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษาชั้นปีที่
การมีส่วนร่วมในการควบคุม
ยาสูบในสถาบันการศึกษา
การมีสํวนรํวมการรณรงค์การ
ควบคุมยาสูบ

การอบรมทางวิชาการและ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอด
บุหรี่
ก า ร เ ป็ น ต๎ น แ บ บ เ ย า ว ช น
ควบคุมยาสูบ

ภาพรวม

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระดับการศึกษา
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม

X

S .D.

F

p

4.02
3.75
3.72
3.52
3.80
3.82
3.65
3.72
3.56
3.70
3.96
4.13
3.75
4.00
4.01
3.93
3.84
3.73
3.69
3.84

0.47
0.54
0.67
0.64
0.57
0.49
0.57
0.76
0.62
0.60
0.56
0.63
0.69
0.93
0.65
0.44
0.45
0.60
0.68
0.49

5.855

0.001*

1.730

0.160

7.324

0.000*

2.644

0.049*
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จากตารางที่ 9 พบวํา นักศึกษาที่มีการศึกษาชั้นปีแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ในภาพรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา นักศึกษาที่มีการศึกษาชั้นปีแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีสํ ว นรํ ว มในการควบคุมยาสู บในสถาบันการศึกษา ด๎านการอบรมทางวิช าการและกิจกรรม
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ไมํแตกตํางกัน ยกเว๎น ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ และ
ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้น เพื่อให๎ทราบวํา นักศึกษาที่มีการศึกษาชั้นปีแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ภาพรวม ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุม
ยาสูบ และด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกันในรายคูํใดบ๎าง ผู๎วิจัยจึงได๎นาผล
การวิเคราะห์มาทดสอบตํอไปวําอายุชํวงใดที่มีความแตกตํางกันโดยใช๎วิธี LSD ปรากฏผลดัง
ตาราง 10
ตารางที่ 10 ความแตกตํางของคําเฉลี่ยรายคูํความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบ
ในสถาบันการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษาชั้นปีที่
ระดับการศึกษาชั้นปีที่
การมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ
(1) ชั้นปีที่ 1
(2) ชั้นปีที่ 2
(3) ชั้นปีที่ 3
(4) ชั้นปีที่ 4
การเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ
(1) ชั้นปีที่ 1
(2) ชั้นปีที่ 2
(3) ชั้นปีที่ 3
(4) ชั้นปีที่ 4
ภาพรวม
(1) ชั้นปีที่ 1

X

(1)
4.02

-

3.75

ระดับการศึกษาชั้นปีที่
(2)
(3)
0.26*

0.29*

0.49

-

0.03

0.22

-

0.20

3.72

-

3.52
3.96

-

4.13

-0.16*

0.21*

-0.03

-

0.37*

0.12

-

-0.25

3.75

-

4.00
3.93

(4)

-

0.08

0.20*

0.23
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(2) ชั้นปีที่ 2
(3) ชั้นปีที่ 3
(4) ชั้นปีที่ 4

3.84
3.73
3.69

-

0.11

0.14

-

0.03
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 10 เมื่อทดสอบความแตกตํางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา จาแนกตามระดับ การศึกษาชั้นปีที่เป็นรายคูํหรือการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเชิงซ๎อน โดยวิธี LSD โดยพิจารณาเป็นรายด๎าน ได๎ดังนี้
ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 1 มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการ
รณรงค์การควบคุมยาสูบ แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 2 และการศึกษาชั้นปีที่ 3
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุม
ยาสูบ มากกวํา กลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 2 และการศึกษาชั้นปีที่ 3
ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
การศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางที่มีการศึก ษาชั้นปีที่ 3 อยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 1 และการศึกษาชั้นปีที่ 2 มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบ
เยาวชนควบคุ ม ยาสู บ มากกวํ า กลุํ ม ตั ว อยํ า งที่ มี ก ารศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 และยั ง มี ก ลุํ ม ตั ว อยํ า งที่ มี
การศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 2
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ
มากกวํา กลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ภาพรวม แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางที่
มีการศึกษาชั้นปีที่ 3 อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 1 มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ภาพรวม มากกวํา กลุํม
ตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 3
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ตารางที่ 11 แสดงการทดสอบความแตกตํางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุม
ยาสูบในสถาบันการศึกษา จาแนกตามสาขาวิชาในภาค
การมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา
การมีสํวนรํวมการ
รณรงค์การควบคุมยาสูบ

สาขาวิชาในภาค

บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
อื่นๆ
รวม
การอบรมทางวิชาการ
บริหารธุรกิจ
และกิจกรรม
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
อื่นๆ
รวม
การเป็นต๎นแบบเยาวชน
บริหารธุรกิจ
ควบคุมยาสูบ
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
อื่นๆ
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X

S .D.

F

p

3.84
3.97
3.98
3.81
3.88
3.28
3.77
3.80
3.70
3.83
3.82
3.75
3.80
3.43
3.64
3.70
4.11
4.12
3.93
3.82
3.75
3.43
4.20
4.01

0.61
0.59
0.46
0.62
0.41
0.47
0.53
0.57
0.68
0.71
0.46
0.63
0.54
0.52
0.56
0.60
0.75
0.80
0.52
0.56
0.55
0.43
0.58
0.65

4.880

0.000*

1.634

0.136

7.894

0.000*
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ตารางที่ 11 (ตํอ)
การมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา
ภาพรวม

สาขาวิชาในภาค

บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
อื่นๆ
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X

S .D.

F

p

3.88
3.97
3.91
3.80
3.81
3.38
3.87
3.84

0.57
0.58
0.41
0.53
0.40
0.32
0.41
0.49

4.582

0.000*

จากตารางที่ 11 พบวํา นักศึกษาที่มีสาขาวิชาในภาคแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มี สํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ในภาพรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อ พิจ ารณารายด๎ าน พบวํ า นัก ศึก ษาที่ มี ส าขาวิช าในภาคแตกตํ างกัน มี ความคิด เห็ น
เกี่ย วกับ การมีสํ ว นรํ ว มในการควบคุมยาสู บในสถาบันการศึกษา ด๎านการอบรมทางวิช าการและ
กิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ไมํแตกตํางกัน ยกเว๎น ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุม
ยาสูบ และด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ดังนั้น เพื่อให๎ทราบวํา นักศึกษาที่มีสาขาวิชาในภาคแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มีสํ วนรํ วมในการควบคุมยาสู บ ในสถาบันการศึกษา ภาพรวม ด๎านการมีสํว นรํว มการรณรงค์การ
ควบคุมยาสูบ และด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกันในรายคูํใดบ๎าง ผู๎วิจัยจึงได๎
นาผลการวิเคราะห์มาทดสอบตํอไปวําอายุชํวงใดที่มีความแตกตํางกันโดยใช๎วิธี LSD ปรากฏผลดัง
ตาราง 12
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ตารางที่ 12 ความแตกตํางของคําเฉลี่ยรายคูํความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบ
ในสถาบันการศึกษา จาแนกตามสาขาวิชาในภาค
สาขาวิชาในภาค

X

(1)
การมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ
(1) บริหารธุรกิจ
3.84
(2) นิเทศศาสตร์

3.97

(3) มนุษยศาสตร์

3.98

(4) สังคมศาสตร์

3.81

(5) วิทยาศาสตร์

3.88

(6) วิทยาศาสตร์ประยุกต์

3.28

(7) อื่นๆ

3.77

การเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ
(1) บริหารธุรกิจ
4.11
(2) นิเทศศาสตร์

4.12

(3) มนุษยศาสตร์

3.93

(4) สังคมศาสตร์

3.82

(5) วิทยาศาสตร์

3.75

(6) วิทยาศาสตร์ประยุกต์

3.43

(7) อื่นๆ

4.20

ภาพรวม
(1) บริหารธุรกิจ

3.88

(2) นิเทศศาสตร์

3.97

(2)

สาขาวิชาในภาค
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

-0.12

-0.14

0.02

-0.04

0.56*

0.06

-

-0.01

0.15

0.08

0.69*

0.19

-

0.16

0.09

0.70*

0.20*

-

-0.06

0.53*

0.03

-

0.60*

0.10

-

-0.49*
-

-

-0.01

0.17

0.29*

0.35*

0.68*

-0.08

-

0.18

0.30*

0.36

0.69*

-0.07

-

0.11

0.18

0.50*

-0.26*

-

0.06

0.39*

-0.37*

-

0.32

-0.44*

-

-0.77*
-

-

-0.08

-0.02

0.08

0.07

0.50*

0.01

-

0.05

0.17

0.15

0.59*

0.09
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(3) มนุษยศาสตร์

3.91

(4) สังคมศาสตร์

3.80

(5) วิทยาศาสตร์

3.81

(6) วิทยาศาสตร์ประยุกต์

3.38

(7) อื่นๆ

3.87

-

0.11

0.09

0.53*

0.04

-

-0.01

0.41*

-0.07

-

0.43*

-0.05

-

-0.49*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 12 เมื่อทดสอบความแตกตํางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
ควบคุ ม ยาสู บ ในสถาบั น การศึ ก ษา จ าแนกตามสาขาวิ ช าในภาคเป็ น รายคูํ ห รื อ การวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบเชิงซ๎อน โดยวิธี LSD โดยพิจารณาเป็นรายด๎าน ได๎ดังนี้
ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาค
บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎า นการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุม
ยาสูบ แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์ อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาคบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ มากกวํา กลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชา
ในภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์ และยังมีกลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาค มนุษยศาสตร์ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบ ในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การ
ควบคุมยาสูบ แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาอื่นๆอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
กลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาค มนุษยศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุม
ยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ มากกวํา กลุํมตัวอยํางที่มี
สาขาวิชาอื่นๆ
ด๎านการเป็น ต๎น แบบเยาวชนควบคุมยาสู บ พบวํา กลุํ มตัว อยํางที่มีส าขาวิช าในภาค
บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมใน
การควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกับ กลุํม
ตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์ อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํม
ตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาคบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชน
ควบคุมยาสูบ มากกวํา กลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์ และยังมีกลุํมตัวอยําง
ที่มีสาขาวิชาในภาค มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตําง
กับ กลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาอื่นๆ อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางที่มี

-
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สาขาวิชาอื่นๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการ
เป็ น ต๎ น แบบเยาวชนควบคุม ยาสู บ มากกวํ า กลุํ ม ตัว อยํา งที่ มี ส าขาวิ ช าในภาคมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และยังมีกลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาคบริหารธุรกิจ และนิเทศ
ศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎า นการเป็น
ต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาคมนุษยศาสตร์ อยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาคบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎ านการเป็นต๎นแบบ
เยาวชนควบคุมยาสูบ มากกวํา กลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาคมนุษยศาสตร์ และยังมีกลุํมตัวอยํางที่
มีส าขาวิช าในภาคบริ ห ารธุร กิจ มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการมีสํ ว นรํว มในการควบคุมยาสู บใน
สถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชา
ในภาควิทยาศาสตร์ อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาค
บริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการ
เป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ มากกวํา กลุํมตัวอยํางสาขาวิชาในภาควิทยาศาสตร์
ภาพรวม พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาคบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา ภาพรวม แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาคบริหารธุรกิจ นิเทศ
ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมใน
การควบคุ มยาสู บ ในสถาบั น การศึก ษา ภาพรวม มากกวํา กลุํ ม ตัว อยํา งที่ มีส าขาวิ ช าในภาค
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
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ตารางที่ 13 แสดงการทดสอบความแตกตํางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุม
ยาสูบในสถาบันการศึกษา จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย
การมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา
การมีสํวนรํวมการ
รณรงค์การควบคุมยาสูบ

คณะ/วิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยในกากับ

รวม
การอบรมทางวิชาการ
และกิจกรรม
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยในกากับ

รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X

S .D.

F

p

3.65
3.87
3.72
3.88
3.53
3.61
4.11
3.80
3.60
3.73
3.70
3.78
3.59
3.39
3.99
3.70

0.50
0.60
0.60
0.57
0.53
0.41
0.53
0.57
0.50
0.69
0.71
0.57
0.55
0.37
0.54
0.60

5.753

0.000*

5.007

0.000*
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ตารางที่ 13 (ตํอ)
การมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา
การเป็นต๎นแบบเยาวชน
ควบคุมยาสูบ

คณะ/วิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยในกากับ

รวม
ภาพรวม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
วิทยาลัยในกากับ

รวม

X

S .D.

4.37
4.11
3.77
3.86
3.56
4.45
4.05
4.01
3.87
3.90
3.73
3.84
3.56
3.82
4.05
3.84

0.53
0.76
0.60
0.55
0.50
0.55
0.40
0.65
0.32
0.57
0.57
0.49
0.42
0.30
0.39
0.49

F

p

12.200 0.000*

4.233

0.000*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 13 พบวํา นักศึกษาที่มีคณะ/วิทยาลัยแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ในภาพรวม แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา นักศึกษาที่มีคณะ/วิทยาลัย แตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุม
ยาสูบ ด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และด๎านการเป็นต๎นแบบ
เยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้น เพื่อให๎ทราบวํา นักศึกษาที่มีคณะ/วิทยาลัยแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ภาพรวม ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุม
ยาสูบ ด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และด๎านการเป็ นต๎นแบบ
เยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกันในรายคูํใดบ๎าง ผู๎วิจัยจึงได๎นาผลการวิเคราะห์มาทดสอบตํอไปวํา
ชํวงใดที่มีความแตกตํางกันโดยใช๎วิธี LSD ปรากฏผลดังตาราง 14
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ตารางที่ 14 ความแตกตํางของคําเฉลี่ยรายคูํความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบ
ในสถาบันการศึกษา จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย
การมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ
(1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(2) คณะวิทยาการจัดการ
(3) คณะศิลปกรรมศาสตร์
(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) คณะครุศาสตร์

X

3.65

คณะ/วิทยาลัย
(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

-

-0.21

-0.06

-0.23

-

0.15
-

3.87
3.72
3.88

(6)

(7)

0.19

0.03

-0.46*

-0.01

0.33*

0.25*

-0.24*

-0.16

0.18

0.10

-0.39*

-

0.35*

0.26*

-0.23*

-

-0.08

-0.58*

-

-0.50*

3.53
3.61

(7) วิทยาลัยในกากับ

4.11
การอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
(1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.60
(2) คณะวิทยาการจัดการ
3.73
(3) คณะศิลปกรรมศาสตร์
3.70
(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.78
(5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.59
(6) คณะครุศาสตร์
3.39
(7) วิทยาลัยในกากับ
3.99
การเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ
(1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.37
(2) คณะวิทยาการจัดการ
4.11
(3) คณะศิลปกรรมศาสตร์
3.77
(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.86
(5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.56
(6) คณะครุศาสตร์
4.45

-

-0.13

-0.10

-0.17

0.01

0.20

-0.39*

-

0.03

-0.04

0.14

0.33*

0.26*

-

-0.07

0.11

0.30*

-0.29*

-

0.19

0.38*

-0.21*

-

0.19

-0.40*

-

-0.60*
-

-

0.25

0.60*

0.50*

0.80*

-0.07

0.32

-

0.34*

0.25*

0.54*

-0.33*

0.06

-

-0.09

0.20

-0.67*

-0.27

-

0.29*

-0.58*

-0.18

-

-0.88*

-0.48*

-

0.40*
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(7) วิทยาลัยในกากับ
ภาพรวม
(1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(2) คณะวิทยาการจัดการ
(3) คณะศิลปกรรมศาสตร์
(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(6) คณะครุศาสตร์
(7) วิทยาลัยในกากับ

-

4.05
3.87
3.90
3.73
3.84
3.56
3.82

-

-0.03

0.14

0.03

0.31*

0.05

-0.17

-

0.17

0.06

0.34*

0.08

-0.14

-

-0.11

0.17

-0.08

-0.32*

-

0.28*

0.02

-0.21*

-

-0.25*

-0.49*

-

-0.23*

4.05

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 14 เมื่อทดสอบความแตกตํางของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย เป็นรายคูํหรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เชิงซ๎อน โดยวิธี LSD โดยพิจารณาเป็นรายด๎าน ได๎ดังนี้
ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ พบวํา กลุํมตัว อยํางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุม
ยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ แตกตํางกับ กลุํมตัวอยําง
วิทยาลัยในกากับ อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางวิทยาลัยในกากับ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์
การควบคุมยาสูบ มากกวํา กลุํมตัวอยํางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
ครุศาสตร์ และยังมีกลุํมตัวอยําง คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการ
รณรงค์การควบคุมยาสูบ แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
ครุศาสตร์ อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางคณะวิทยาการจัดการ และคณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการมีสํ ว นรํว มในการควบคุมยาสู บใน
สถาบันการศึกษา ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ มากกวํา กลุํมตัวอยํางคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์
ด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ พบวํา กลุํมตัวอยํางคณะ
เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม คณะวิท ยาการจั ด การ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ คณะมนุษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มีความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการมี
สํ ว นรํ ว มในการควบคุ ม ยาสู บ ในสถาบั น การศึ ก ษา ด๎ า นการอบรมทางวิ ช าการและกิ จ กรรม

-
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มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางวิทยาลัยในกากับ อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยกลุํมตัวอยํางวิทยาลัยในกากับ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํ วมในการควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา ด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มากกวํา กลุํม
ตั ว อยํ า งคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ และยังมีกลุํม
ตัวอยําง คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี สํ ว นรํ ว มในการควบคุ ม ยาสู บ ใน
สถาบันการศึกษา ด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ แตกตํางกับ กลุํม
ตัวอยํางคณะครุศาสตร์ อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางคณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการอบรมทาง
วิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มากกวํา กลุํมตัวอยํางคณะครุศาสตร์
ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ พบวํา กลุํมตัวอยํางคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุม
ยาสูบ แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางคณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํม
ตัวอยํางคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
ด๎า นการเป็ น ต๎ น แบบเยาวชนควบคุ ม ยาสู บ มากกวํ า กลุํ ม ตั ว อยํ า งคณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังมี
กลุํมตัวอยํางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตําง
กับ กลุํมตัวอยําง คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และคณะวิ ท ยาการจั ด การ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี สํ ว นรํ ว มในการควบคุ ม ยาสู บ ใน
สถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ มากกวํา กลุํมตัวอยําง คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังมีกลุํ ม
ตัวอยํางคณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ และวิทยาลั ยในกากับ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตําง
กับ กลุํมตัวอยํางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํม
ตัวอยํางคณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยในกากับ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุม
ยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ มากกวํา กลุํมตัวอยํางคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และยังมีกลุํ ม ตัว อยํางคณะครุศ าสตร์ มี ความคิด เห็ นเกี่ย วกับการมี
สํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตําง
กับ กลุํมตัวอยํางวิทยาลัยในกากับ อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางคณะ
ครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการเป็น
ต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ มากกวํา กลุํมตัวอยํางวิทยาลัยในกากับ
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ภาพรวม พบวํา กลุํมตัวอยําง คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ภาพรวม แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางวิทยาลัยในกากับ อยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยํางวิทยาลัยในกากับ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
สํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ภาพรวม มากกวํา กลุํมตัวอยําง คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์
และยังมีกลุํมตัวอยําง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ภาพรวม
แตกตํางกับ กลุํมตัวอยํางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยกลุํมตัวอยํางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ภาพรวม
มากกวํา กลุํมตัวอยําง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังมีกลุํมตัวอยํางคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ภาพรวม
แตกตํางกับ กลุํมตัวอยําง คณะครุศาสตร์ อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมตัวอยําง
คณะครุ ศาสตร์ มี ค วามคิด เห็ น เกี่ ย วกั บการมี สํ ว นรํ ว มในการควบคุ ม ยาสู บ ในสถาบั น การศึ ก ษา
ภาพรวม มากกวํา กลุํมตัวอยํางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 4 ประเด็นสรุปจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ
1. กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี ได๎กาหนด Agenda มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2556
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแตํงตั้งคณะกรรมการ โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เมื่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่ป ลอดบุ หรี่ และตระหนักถึงโทษภัยของบุห รี่ รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนการลด ละเลิ ก บุหรี่ ของ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. กองพัฒนานักศึกษา รํวมกับสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และสุนันทา
คลีนิกเวชกรรม จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการลด ละเลิกบุหรี่
ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระหวํางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 -30 กันยายน 2557
4. กองพัฒนานักศึกษา รํวมกับสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และสุนันทา
คลีนิกเวชกรรมจัดกิจกรรมบรรยาย/เสวนาให๎ความรู๎ เรื่อง แนวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ณ ห๎องประชุมชํอแก๎ว ตึก 31 ภายใต๎
โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
5. กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาได๎ รั บ การอนุ เ คราะห์ ปู า ย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไมํสูบบุหรี่บนตึกเรียนทุกชั้น จากประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไมํสูบบุหรี่
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6. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาได๎ จั ด การแขํ ง ขั น กี ฬ าสุ นั น ทาสามั ค คี ณ สนามกี ฬ า
กองทัพบกในวันที่ 29 มีนาคม 2557 ที่ผํ านมา โดยมีการจัดขบวนพาเหรดของนักศึกษาทุกคณะ
ภายใต๎คาขวัญมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เน๎นกิจกรรมการรณรงค์ไมํสูบบุหรี่
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได๎รํวมปูองกันและเฝูาระวังการแพรํระบาดของยาเสพติดใน
หอพัก ในโครงการเครือขํายหอพักประสานใจ รํวมหยุดภัยยาเสพติด ประจาปี 2557 ภายใต๎เครือขําย
เอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557
8. มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุนันทา ได๎ จัดการแขํงขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ณ สนามกีฬา
จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย ในวั น ที่ 21 มี นาคม 2558 ที่ผํ านมา โดยมีก ารจั ดขบวนพาเหรดของ
นักศึกษาทุกคณะ เดินรณรงค์ ภายใต๎คาขวัญมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เน๎นกิจกรรมการรณรงค์ไมํสูบ
บุหรี่
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได๎จัดคลินิกฟูาใส เพื่อให๎ความรู๎โทษภัยของยาสูบ บุหรี่
และเป็นสถานที่ให๎คาปรึกษาถึงแนวทางการลด ละเลิกบุหรี่ รวมถึงการรักษาสภาพทางจิตใจของผู๎สูบ
บุหรี่และอยากเลิกสูบบุหรี่ ให๎มีกาลังใจที่เข๎มแข็งในการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตํอไป
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได๎จัดพื้นที่สาหรับการสูบบุหรี่โดยเฉพาะสาหรับผู๎สูบบุหรี่
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีระยะหํางจากบริเวณพื้นที่ของการทากิจกรรมของนักศึกษาโดยสํวนใหญํ
11. ทางมหาวิทยาลัยได๎มีมาตรการ ตักเตือน จนถึงตัดคะแนนหนํวยกิตกิจกรรม กับนักศึกษา ที่
ฝุาฝืนสูบบุหรี่ในที่ห๎ามสูบ เชํน ในห๎องเรียน โรงอาหาร อาคารสานักงานคณะ วิทยาลัย ซึ่งหากมีการ
ตั ด คะแนนหนํ ว ยกิ ต กิ จ กรรม จะมี ผ ลในการพิ จ ารณาหรื อ ไมํ พิ จ ารณา กองทุ น เงิ น ให๎ กู๎ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา ของนักศึกษา ซึ่งจะเริ่มมีการดาเนินการตัดคะแนนหนํวยกิตกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558
12. มหาวิทยาลัยได๎ประชาสัมพันธ์ สูํการเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อยํางตํอเนื่อง ให๎กับคณะ/
วิทยาลัย ตํางๆให๎มีกิจกรรมรณรงค์ ให๎ความรู๎กับนักศึกษา ตลอดจนถึงแนวทางการลด ละเลิกบุหรี่
การเป็นผู๎นาเยาวชนรุํนใหมํ ในการสร๎างคํานิยม ไมํสูบบุหรี่ ซึ่งในวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ผํานมา
ได๎จั ดกิจ กรรมปิ ดโลกชมรม เพื่อสั งคมปลอดบุห รี่ โดยนักศึกษา เยาวชนรุํนใหมํ ได๎มีการลงนาม
สนับสนุน พระราชบั ญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหมํ และการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
ประเด็นการสร๎างสังคมปลอดบุหรี่ รวมถึงแนวนโยบายจากผู๎บริหารมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการ
ควบคุมยาสูบในสถานศึกษา
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ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของนักศึกษากับแนวทางการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
1. มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การควบคุมยาสูบ กิจ กรรมรณรงค์
ลด ละ เลิก บุหรี่ อยํางตํอเนื่อง ให๎นักศึกษา มีบทบาทการดาเนินกิจกรรมและมีสํวนรํวมใน
กิจกรรม ได๎เสนอประเด็นแลกเปลี่ยน ในมุมมองของผู๎สูบบุหรี่ ผู๎ไมํสูบบุหรี่ บุคคลข๎างเคียง
ซึ่งเป็นผู๎ได๎รับควันบุหรี่ ซึ่งจะได๎ประเด็นรํวมที่สาคัญของการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา
2. การมีพื้นที่เฉพาะ สาหรับผู๎สูบบุหรี่ โดยเป็นห๎องที่เป็นสัดสํวน มีปูายเขียนชัดเจน โดยอยูํใน
พื้นที่แตํละคณะ/วิทยาลัย เพื่อให๎นักศึกษาที่สูบบุหรี่ ไปใช๎พื้นที่นั้น โดยไมํเป็นการรบกวน
เพื่อนนักศึกษา เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจากัดเขตพื้ นที่การควบคุมยาสูบ มีการใช๎ต๎นไม๎
มาตั้งบริเวณรอบๆพื้นที่สูบบุหรี่ ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต๎นที่ดีของการดาเนินรักษาสภาพแวดล๎อม
ในมหาวิทยาลัย
3. ผู๎แทนสโมสรนักศึกษา ผู๎แทนชมรม สาขา ชั้นปี จะเป็นผู๎ที่มีบทบาทส าคัญในการสร๎าง
เครือขํายการรณรงค์ การไมํสูบบุหรี่ให๎กับเพื่อนๆนักศึกษา มีการพูดคุย ถึงโทษภัยของบุหรี่
แนวทางการลด ละ เลิก บุหรี่ การไปคลินิกพบแพทย์ พยาบาล ที่มหาวิทยาลัยได๎จัดไว๎ให๎
รวมถึง การเสนอการทากิจ กรรมอื่ นๆที่เ ป็น ประโยชน์ เชํ น การออกก าลั งกาย การท า
กิจกรรมชมรม สโมสรนักศึกษา โดยใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
4. การที่มหาวิทยาลัยมีมาตรการที่เข๎มงวด กับผู๎ที่สูบบุหรี่ เชํน การตักเตือน ผู๎สูบบุหรี่ในที่
ห๎ า มสู บ การตั ด คะแนน จนถึง การไมํ พิจ ารณาการกู๎ ยื มเงิ น กองทุ นเงิ นให๎ กู๎ ยืม เพื่ อ
การศึกษา ก็จะเป็นสิ่งที่ทาให๎ผู๎สูบบุหรี่ มีการระมัดระวังและไตรํตรอง การลด ละ เลิก บุหรี่
ในระดับที่ดี และเมื่อทางมหาวิทยาลัยเริ่มตัดคะแนน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ความรํวมมือจากเพื่อนนั กศึกษา ที่จะคอยชํวยกันสอดสํองพฤติกรรม การสูบบุหรี่ ก็จะ
ได๎รับความรํวมมือเพิ่มขึ้น
5. นักศึกษาแตํละคณะ/วิทยาลัย/ชั้นปี สามารถปลูกฝังคํานิยมใหมํของการเป็นเยาวชนรุํนใหมํ
ที่ไมํสูบบุหรี่ ไมํเสพสิ่งเสพติด ผํานกิจกรรมรับน๎องที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2558 มีการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม พฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้ง กริยา วาจา การกระทา
ใดๆ ทั้งที่เป็นมารยามสากล และถูกต๎องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อเป็นเยาวชน
ที่ดีของชาติตํอไป
6. นักศึกษา สามารถสร๎างเครือขํายเยาวชนที่ไมํสูบบุหรี่ ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งชุมชนใน
เขตพื้นที่ดุสิต บุคคลภายในครอบครัว ญาติ เพื่อนๆตํางมหาวิทยาลัย ที่จะเป็นพลังความ
รํวมมือในการขับเคลื่อนสูํการสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ให๎เป็น
สังคมทีด่ ี มีคุณภาพ ของประเทศ
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง การมี สํ ว นรํ ว มของเยาวชนกั บ การขั บ เคลื่ อ นการควบคุ ม ยาสู บ ใน
สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู๎วิจัยได๎สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการศึกษา
ข๎อเสนอแนะ ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบวํา กลุํ มตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จานวน 275 คน คิดเป็นร๎อยละ
70.3 มีอายุ 19-20 ปี จานวน 151 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.6 มี ระดับการศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 219
คน คิดเป็นร๎อยละ 56.0 สาขาวิชาอื่นๆ จานวน 135 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.5 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จานวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.6
5.1.2 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษากั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการควบคุ ม ยาสู บ ใน
สถาบันการศึกษา
ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา โดยรวม มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา
การเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ มีคําเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา การมีสํวนรํวมการรณรงค์การ
ควบคุมยาสูบ และการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งทั้ง 3 ด๎านมี
สํวนรํวมอยูํในระดับมาก
5.1.3 การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการควบคุ ม ยาสู บ ใน
สถาบันการศึกษา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
นักศึกษาที่มีเพศแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบใน
สถาบั น การศึกษา ด๎านการมีสํ ว นรํวมการรณรงค์ก ารควบคุมยาสูบ ภาพรวม ด๎านการอบรมทาง
วิ ช าการและกิ จ กรรมมหาวิ ท ยาลั ย ปลอดบุ ห รี่ และด๎ า นการเป็ น ต๎ น แบบเยาวชนควบคุ ม ยาสู บ
ไมํแตกตํา งกัน อยํ างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ 0.05 ทั้ง นี้กิจ กรรมของคณะ/วิท ยาลั ย สโมสร
นั ก ศึก ษา ที่ ได๎ จั ด ขึ้ น นั กศึ กษาทั้ง เพศชายและเพศหญิ งมี สิ ทธิ ก ารเข๎า รํว มกิจ กรรม การรณรงค์
การอบรมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนประเด็นความเห็น การเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ โทษภัยของ
ยาสูบ การเป็นต๎นแบบเยาวชนที่ดี การปลูกจิตสานึกที่ดีให๎กับตนเองและผู๎อื่น อยํางเสมอภาคกัน
นักศึกษาที่มีอายุแตกตํางกัน มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบใน
สถาบั น การศึ ก ษา ภาพรวม ด๎ านการเป็ นต๎ น แบบเยาวชนควบคุม ยาสู บ ไมํ แ ตกตํ า งกั น ยกเว๎ น
ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ ด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ปลอดบุ ห รี่ แตกตํางกัน อยํ างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้พบวํา กลุํ มตัว อยํางที่มีอายุ
18-19 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการมี
สํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ มากกวํา กลุํมตัวอยํางที่มีอายุ 19-20 ปีและอายุ 20-21 ปี
เนื่องจากกิจกรรม กิจกรรมของคณะ/วิท ยาลัย สโมสรนักศึกษา ที่ได๎จัดขึ้น กิจกรรมการรณรงค์การ
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ควบคุมยาสูบ จะมีทั้งการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย /คณะ/วิทยาลัย ซึ่งจะจัดให๎กับนักศึกษาปีที่ 1
ซึ่งเป็นเยาวชนในชํวงอายุ 18-19 ปี สาหรับด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ กลุํมตัวอยํางที่มีอายุ 20-21 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบ
ในสถานการศึกษา ด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มากกวํากลุํม
ตัวอยํางที่มีอายุ 19-20 ปี ทั้งนี้ กลุํมตัวอยําง 20-21 ปี โดยสํวนใหญํจะอยูํการศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เป็น
คณะทางานจัด การอบรมทางวิชาการและกิจกรรมตํางๆของคณะ/วิทยาลัยในการสํงเสริมการเป็น
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ รวมถึงกิจกรรมสาขาวิชา/ภาควิชา ที่มีการสอดแทรกกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และศีลธรรมให๎กับนักศึกษา
นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาชั้นปีแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ด๎านการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
ไมํแตกตํางกัน ยกเว๎น ภาพรวม ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ และด๎านการเป็น
ต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ด๎านการมี
สํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ กลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา มากกวํา กลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาชั้นปีที่ 2 และ
การศึกษาชั้นปีที่ 3 เนื่องจาก กิจกรรมของคณะ/วิ ทยาลัย สโมสรนักศึกษา ที่ได๎จัดขึ้น กิจกรรมการ
รณรงค์ การควบคุ มยาสู บ จะมี ทั้งการปฐมนิเ ทศของมหาวิ ทยาลั ย /คณะ/วิ ทยาลั ย ซึ่ งจั ดให๎ กั บ
นักศึกษาปีท1ี่ โดยสอดแทรกการรณรงค์การควบคุมยาสูบ ตลอดภาคการศึกษา สาหรับด๎านการเป็น
ต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ กลุํมตัวอยํางที่มีการศึ กษาชั้นปีที่ 1 มีความเห็นการมีสํวนรํวมในการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา มากกวํา ปี 2 และปี 3 ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อเข๎ารํวม
กิจกรรมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ แตํละคณะ/มหาวิทยาลัย ได๎
สอดแทรกการเป็ น ต๎น แบบที่ ดี ให๎ กั บเพื่ อนนั กศึ กษา มี สํ ว นรํ ว มในกิ จกรรมการพัฒ นาศั ก ยภาพ
เยาวชน/ผู๎นานักศึกษา ปลูกจิตสานักที่ดีให๎กับตนเองและผู๎อื่น
นักศึกษาที่มีสาขาวิชาในภาคแตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุม
ยาสู บ ในสถาบั น การศึ ก ษา ด๎ า นการอบรมทางวิ ช าการและกิ จ กรรมมหาวิ ท ยาลั ย ปลอด บุ ห รี่
ไมํแตกตํางกัน ยกเว๎น ภาพรวม ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ และด๎านการเป็น
ต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้พบวํา กลุํม
ตัวอยํางที่มีสาขาวิชาในภาคมนุษยศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํ วนรํวมในการควบคุมยาสูบ
ในสถาบัน การศึกษา ด๎านการมีสํ ว นรํว มการรณรงค์การควบคุมยาสู บ มากกวํา กลุํ มตัวอยํางที่มี
สาขาวิชาอื่นๆ คือ สาขาวิชาในภาคมนุษยศาสตร์ เกี่ยวภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาจีน
นอกจากมีกิจกรรมเสริมสร๎างการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีแล๎ว ก็ยั งสอดแทรกการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม รวมทั้งการปลูกจิตสานึกที่ดี การอยูํรํวมกันในสังคม ที่ การรณรงค์การ
ควบคุ ม ยาสู บ การเป็ น เยาวชนที่ ดี โดยการไมํ สู บ บุ ห รี่ ส าหรั บ กลุํ ม ตั ว อยํ า ง สาขาวิ ช าในภาค
บริ ห ารธุ ร กิ จ และนิ เ ทศศาสตร์ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมี สํ ว นรํ ว มในการควบคุ ม ยาสู บ ใน
สถาบันการศึกษา ด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ ยาสูบ มากกวํา สาขาวิชาภาคอื่นๆทั้งนี้
ภาควิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตํางมีกิจกรรมการปลูกฝังการเป็นต๎นแบบเยาวชนที่ดีอยําง
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ตํอเนื่อง ซึ่งทั้งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา การมีภาวะผู๎นาที่ดี การประสานงาน
ทางานรํวมกันกับผู๎อื่น มีการใช๎วาจา กิริยา การกระทาที่เป็นหลักปฏิบัติการทางานในองค์การปัจจุบัน
นักศึกษาที่มีคณะ/วิทยาลัย แตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุม
ยาสูบในสถาบันการศึกษา ภาพรวม ด๎านการมีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ ด๎านการอบรม
ทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และด๎านการเป็นต๎นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ
แตกตํางกัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้พบวํากลุํมตัวอยํางวิทยาลัยในกากับ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ภาพรวม มากกวํากลุํมตัวอยําง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะครุ ศาสตร์ ทั้ ง นี้วิ ทยาลั ย ในก ากั บเป็ น
วิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นมาใหมํของมหาวิทยาลัย ผู๎บริหารได๎วางวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาการเรียนการ
สอน รวมถึงการพัฒนานักศึกษา ที่เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถไป
ทางานพัฒนาสังคม หนํวยงานภาครัฐและเอกชน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศในอนาคต จึงได๎วาง
หลักการและแนวทางกิจกรรมการอบรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติที่ดีงาม ตั้งแตํเริ่ม
กํอตั้งวิทยาลัย ทาให๎นักศึกษารุํนแรกๆและรุํนถัดๆมา มีความประพฤติตามกรอบในทิศทางที่ได๎วางไว๎
รวมถึงกิจกรรมพี่สอนน๎อง การดูแลซึ่งกันและกันทั้งการเรียน ความเป็นอยูํ กิริยามารยาท ซึ่งมีผล
สืบเนื่องทาให๎ การมีสํวนรํวมของนักศึกษาในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ในแตํละด๎านสูง
กวําคณะอื่น โดยรวม
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
นั ก ศึ ก ษามี สํ ว นรํ ว มการเป็ น ต๎ น แบบเยาวชนควบคุ ม ยาสู บ ในระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยตํางให๎ความสาคัญในการให๎สโมสรนักศึกษา ผู๎แทนสาขา ชั้นปีเป็นต๎น แบบที่ดี
ให๎กับเพื่อนนักศึกษา ทั้งยังมีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน/นักศึกษา การปลูกฝัง
คุณธรรม จริ ย ธรรมและศีล ธรรมให๎ นั กศึ กษาแตํล ะชั้ นปี มี สํ ว นรํว มในกิ จกรรมตํ างๆของสโมสร
นักศึกษา รวมถึงในแตํละกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาได๎แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ย นใน
กิ จ กรรมตํ า งๆที่ ไ ด๎ จั ด ขึ้ น และเป็ น การสร๎ า งเครื อ ขํ า ยความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ ห๎ กั บ นั ก ศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัย
นักศึกษามีสํวนรํวมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยได๎มี
นโยบายในการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบสูํการเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุ หรี่ ให๎แตํละคณะ/วิทยาลัย
มีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่เข๎ารํวมในกิจกรรม ได๎คะแนน
หนํวยกิตกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได๎กาหนดขึ้น ตั้งแตํกิจกรรมการจัดการแขํงขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ณ
สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ที่ผํานมา โดยมีการจัดขบวนพาเหรด
ของนักศึกษาทุกคณะ เดินรณรงค์ ภายใต๎คาขวัญมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เน๎นกิจกรรมการรณรงค์ไมํ
สูบบุหรี่ กิจกรรมปิดโลกชมรม เพื่อสังคมปลอดบุหรี่ โดยนักศึกษา เยาวชนรุํนใหมํ ได๎มีการลงนาม
สนับสนุน พระราชบั ญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบั บใหมํ และการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
ประเด็นการสร๎างสังคมปลอดบุหรี่ รวมถึงแนวนโยบายจากผู๎บริหารมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการ
ควบคุมยาสูบในสถานศึกษา โดยให๎นักศึกษามี สํวนรํวมการเสนอและดาเนินกิจกรรมการรณรงค์การ
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ควบคุมยาสูบ รวมถึงให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการตัดสินใจ ระเบียบ มาตรการสาคัญของการควบคุม
ยาสู บ ทั้งระดับมหาวิทยาลั ย และระดับชาติ เชํน การลงนามสนับสนุน พระราชบัญญัติ ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหมํ
นักศึกษามีสํวนรํวมการอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ในระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจาก มหาวิทยาลัยและสุนันทาคลีนิกเวชกรรมได๎จัดกิจกรรมบรรยาย/เสวนาให๎ความรู๎ เรื่อง
แนวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ อยํางตํอเนื่อง โดยมีนักศึกษาแตํ
ละคณะให๎ความสนใจ การเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู๎ของโทษภัยบุหรี่ ได๎แสดงความคิดเห็น
การขับเคลื่อนมหาวิ ทยาลัยปลอดบุหรี่ ได๎มีสํวนรํวมการเผยแพรํโทษภัยของบุหรี่ ให๎กับเพื่อนๆใน
คณะ สาขาวิชา และเสนอแนะการดาเนินกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาเพื่อการควบคุมยาสูบใน
สถาบันการศึกษา
ส าหรั บ แนวทางในการที่ เ ยาวชนมี สํ ว นรํ ว มในการขั บ เคลื่ อ นการควบคุ ม ยาสู บ ใน
สถาบันการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น มีดังนี้
7. มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย ควรมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การควบคุมยาสูบ กิจกรรม
รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ อยํางตํอเนื่อง ให๎นักศึกษา มีบทบาทการดาเนินกิจกรรมและมีสํวนรํวมใน
กิจกรรม ได๎เสนอประเด็นแลกเปลี่ยน ในมุมมองของผู๎ สูบบุหรี่ ผู๎ไมํสูบบุหรี่ บุคคลข๎างเคียงซึ่งเป็นผู๎
ได๎รับควันบุหรี่ ซึ่งจะได๎ประเด็นรํวมที่สาคัญของการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
8. การทีม่ ีพื้นที่เฉพาะ สาหรับผู๎สูบบุหรี่ โดยเป็นห๎องที่เป็นสัดสํวน มีปูายเขียนชัดเจน โดยอยูํ
ในพื้นที่แตํละคณะ/วิท ยาลัย เพื่อให๎นักศึกษาที่สูบบุหรี่ ไปใช๎พื้นที่นั้น โดยไมํเป็นการรบกวน เพื่อน
นักศึกษา เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจากัดเขตพื้นที่การควบคุมยาสูบ มีการใช๎ต๎นไม๎มาตั้งบริเวณ
รอบๆพื้นที่สูบบุหรี่ ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต๎นที่ดีของการดาเนินรักษาสภาพแวดล๎อมในมหาวิทยาลัย
9. ผู๎แทนสโมสรนักศึกษา ผู๎แทนชมรม สาขา ชั้นปี จะเป็นผู๎ที่มีบทบาทส าคัญในการสร๎าง
เครื อ ขํ า ยการรณรงค์ การไมํ สู บ บุ ห รี่ ใ ห๎ กั บ เพื่ อ นๆนั ก ศึ ก ษา มี ก ารพู ด คุ ย ถึ ง โทษภั ย ของบุ ห รี่
แนวทางการลด ละ เลิก บุหรี่ การไปคลินิกพบแพทย์ พยาบาล ที่มหาวิทยาลัยได๎จัดไว๎ให๎รวมถึ งการ
เสนอการทากิจกรรมอื่นๆที่เป็น ประโยชน์ เชํน การออกกาลังกาย การทากิจกรรมชมรม สโมสร
นักศึกษา โดยใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
10.การที่มหาวิทยาลัยมีมาตรการที่เข๎มงวด กับผู๎ที่สูบบุหรี่ เชํน การตักเตือน ผู๎สูบบุหรี่ในที่
ห๎ามสูบ การตัดคะแนน จนถึงการไมํพิจารณาการกู๎ ยืมเงินกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา ก็จะเป็น
สิ่งที่ทาให๎ผู๎สูบบุหรี่ มีการระมัดระวังและไตรํตรอง การลด ละ เลิก บุหรี่ในระดับที่ดี และเมื่อทาง
มหาวิทยาลัยเริ่มตัดคะแนน ตั้งแตํภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ความรํวมมือจากเพื่อนนักศึกษา
ที่จะคอยชํวยกันสอดสํองพฤติกรรม การสูบบุหรี่ ก็จะได๎รับความรํวมมือเพิ่มขึ้น
11.นักศึกษาแตํละคณะ/วิทยาลัย/ชั้นปี สามารถปลูกฝังคํานิยมใหมํของการเป็นเยาวชนรุํนใหมํ
ที่ไมํสูบบุหรี่ ไมํเสพสิ่งเสพติด ผํานกิจกรรมรับน๎องที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2558 มีการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม พฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้ง กริยา วาจา การกระทาใดๆ ทั้งที่เป็นมาร
ยามสากล และถูกต๎องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตํอไป
12.นักศึกษา สามารถสร๎างเครือขํายเยาวชนที่ไมํสูบบุหรี่ ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งชุมชนใน
เขตพื้นที่ดุสิต บุคคลภายในครอบครัว ญาติ เพื่อนๆตํางมหาวิทยาลัย ที่จะเป็นพลังความรํวมมือใน
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การขับเคลื่อนสูํการสร๎างความเข็มแข็งของชุมชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ให๎เป็นสังคมที่ดี มีคุณภาพ
ของประเทศ
5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.3.1 การออกมาตรการ ระเบียบที่เข๎มงวดในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึ กษา ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย /คณะ/วิทยาลัย และมีการนานโยบายสูํการปฏิบัติโดยความรํว มมือจากทั้งผู๎ บริหาร
คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ๎าหน๎าที่ นักศึกษาในการประสานการขับเคลื่อน การลด ละ เลิก
การสู บ บุ ห รี่ เพื่ อ บรรลุ เ ปู า หมายการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ปลอดบุ ห รี่ และเป็ น กรณี ศึ กษา หรื อ
มหาวิทยาลัยตัวอยําง เพื่อสถาบันการศึกษาอื่นๆได๎ศึกษาการพัฒนานโยบายและการขับเคลื่อนที่ดี
5.3.2 การมีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ดี ของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย ลดมลภาวะด๎าน
สิ่งแวดล๎อม รวมถึงการลดพิษภัยของควันบุหรี่ตํอสิ่งแวดล๎อม การปลูกจิตสานักที่ดีให๎กับบุคลากรและ
นักศึกษา ในการดาเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล๎อม ซึ่งก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษา
สภาพแวดล๎อมที่ดีของมหาวิทยาลัย ปราศจากสารพิษ ควันบุหรี่ สิ่งเสพติดอื่นๆ
5.3.3 การมีนโยบายการกากับองค์การที่ดี ซึ่งนอกจากสิ่งแวดล๎อมที่เป็นสิ่ งสาคัญในการวาง
แนวทางปฏิบัติที่ดีในองค์การแล๎ว ด๎านสังคมภายในองค์การมหาวิทยาลัย ผู๎รับการ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
และผู๎ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การ ต๎องเป็นผู๎ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี ปลอดควันบุหรี่ ในที่
ทางาน อาคาร ห๎องน้า เพื่อที่จะได๎เป็นคํานิยมรํวมสาหรับมหาวิทยาลัย ที่บุคลากรจะมีจิตสานึกที่ดี
และมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
5.3.4 การสร๎างภาคีเครือขํายความรํวมมือที่ดีกับมหาวิทยาลัยใกล๎เคียงและตํางพื้นที่ รวมทั้ง
หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การไมํแสวงผลกาไร ในการประสานความรํวมมือ ทางวิชาการ
กิจ กรรมสาธารณะประโยชน์ การพัฒ นาศักยภาพนักศึ กษาทั้งองค์ค วามรู๎และบุค ลิ กภาพที่ดี ใน
กิจกรรมการเผยแพรํโทษภัยของยาสูบ การประชุมทางวิชาการ เวทีเสวนา การรณรงค์กิจกรรมปลอด
ยาสูบในพื้นที่สถาบันการศึกษารํวมกัน พื้นที่ชุมชนใกล๎เคียง เป็นต๎น
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
5.4.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการมีสํวนรํวมของเยาวชนในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา ใน
พื้ น ที่ ใ นภู มิ ภ าค จั ง หวั ด ในแตํ ล ะภาคอื่ น ๆโดยศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บถึ ง การควบคุ ม ยาสู บ ใน
สถาบั น การศึกษา ทั้งในระดับ อุดมศึกษา มัธ ยมศึกษา วิทยาลั ยอาชี ว ศึกษา เพื่อที่จะได๎ทราบถึง
กระบวนการขัวเคลื่อนการควบคุมยาสูบในแตํละพื้นที่ แตํละรับการศึกษาได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น
5.4.2 ควรมีการศึกษาในประเด็นรํวมกับชุมชน ผู๎นาชุมชน กานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ถึงการควบคุมยาสูบ
ในระดับ พื้นที่ วําเยาวชนได๎มีบทบาทหรือการเสริมสร๎างการมีสํว นรํว ม การสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือกับประชาชนในพื้นที่อยํางไร ที่จะได๎สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน เป็นชุมชนปลอดบุหรี่
5.4.3 ควรศึกษาประเด็นเพิ่มเติมในสํวนของปัญหาและอุปสรรค ในการนานโยบายสูํการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ วําในเชิงปฏิบัติมีสาเหตุของปัญหาใดบ๎างที่สามารถแก๎ไข หรือเยาวชน
ประชาชน มีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน รวมถึงศึกษาปัจจัยที่สํงผลตํอการนานโยบายการ
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ควบคุมยาสูบสูํการปฏิบัติ วํามีปัจจัย ที่เยาวชน ประชาชนจะได๎รํวมประสานภาคปฏิบัติ ในพื้นที่ให๎
เกิดความสาเร็จตามเปูาหมาย
5.3.4 สาหรับพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหมํ ที่ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ใช๎ ตํ อ ไปนั้ น
หากได๎มีการศึกษา วําภายหลังจากที่มีผลบังคับใช๎แล๎ว การขับเคลื่อนที่สามารถทาให๎เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามจุดมุํงหมายนั้น หนํวยงานที่รับผิดชอบ จนกระทั่งถึงภาคประชาชนจะสามารถทางานรํวมกันเชิง
เครือขํายที่จะผลักดันให๎เกิดการพัฒนาพื้นที่เป็นสังคมที่ปลอดบุหรี่ สามารถควบคุมและปูองกันยาสูบ
ที่จะเข๎ามาในพื้นที่ในชุมชนได๎อยํางไร หรือสามารถให๎มีภูมิคุ๎มกันที่เข๎มแข็งให๎กับเยาวชนได๎อยํางไร ที่
จะเป็นเยาวชนรุํนใหมํ และต๎นแบบที่ดีงาม ตํอไปในสังคม
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แบบสอบถาม
การมีส่วนร่วมของเยาวชนกับการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วัตถุประสงค์ แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การมีสํวนรํวมของเยาวชนกับการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ ( ) น๎อยกวํา 18 ปี ( ) 18-19 ปี ( ) 19-20 ปี ( ) 20-21 ปี ( ) 21-22 ปี ( ) มากกวํา 22 ปี
3. การศึกษาชั้นปีที่
( ) ชั้นปีที่ 1
( ) ชั้นปีที่ 2
( ) ชั้นปีที่ 3
( ) ชั้นปีที่ 4
( ) อื่นๆ........................
4. สาขาในภาควิชา ( ) บริหารธุรกิจ
( ) นิเทศศาสตร์
( ) มนุษยศาสตร์
( ) สังคมศาสตร์
( ) วิทยาศาสตร์
( ) วิทยาศาสตร์ประยุกต์
( ) อื่นๆ........................
5. คณะ/วิทยาลัย
( ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( ) คณะวิทยาการจัดการ
( ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ( ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( ) คณะครุศาสตร์
( ) วิทยาลัยในกากับ ( ) อื่นๆ.............................

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษากับการมีส่วนร่วมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
ประเด็นการมีส่วนร่วมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
1. การมีส่วนร่วมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ
1.1 นักศึกษาทราบการรณรงค์ไมํให๎สูบบุหรี่ ในอาคารเรียน ห๎องเรียน สานักงานคณะ
1.2 นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ การควบคุมยาสูบกับคณะ/มหาวิทยาลัย
1.3 นักศึกษามีสํวนรํวมในกิจกรรมการควบคุมยาสูบของคณะฯ/มหาวิทยาลัย
1.4 นักศึกษามีสํวนรํวมในการตัดสินใจ ระเบียบ มาตรการสาคัญของการควบคุมยาสูบ
1.5 นักศึกษามีสํวนรํวมการเสนอและดาเนินกิจกรรมการรณรงค์การควบคุมยาสูบ
2. การอบรมทางวิชาการและกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
2.1 นักศึกษาทราบการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู๎ของโทษภัยยาสูบ
2.2 นักศึกษาแสดงความคิดเห็น การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
2.3 นักศึกษาเข๎ารํวมในกิจกรรมการอบรมทางวิชาการ/กิจกรรมเผยแพรํความรู๎
การปลอดยาสูบของคณะ/มหาวิทยาลัย
2.4 นักศึกษา มีสํวนรํวมการเผยแพรํ โทษภัยของยาสูบ
2.5 นักศึกษามีสํวนรํวมการเสนอและดาเนินกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา เพื่อการ
ควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา

ระดับการมีส่วนร่วม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด
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ประเด็นการมีส่วนร่วมในการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย

3. การเป็นต้นแบบเยาวชนควบคุมยาสูบ
3.1 นักศึกษาทราบถึงความสาคัญการเป็นต๎นแบบเยาวชนที่ดีของการควบคุมยาสูบ
3.2 นักศึกษาแสดงความคิดเห็น การเป็นเยาวชนต๎นแบบที่ดีในสถาบันการศึกษา
3.3 นักศึกษามีสํวนรํวมในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเยาวชน/ผู๎นาศึกษา
3.4 นักศึกษามีสํวนรํวมในการให๎ความรํวมมือกับสโมสรนักศึกษา/คณะ สาหรับสร๎าง
เครือขํายเยาวชนต๎นแบบการควบคุมยาสูบ
3.5 นักศึกษามีสํวนรํวมในการเป็นผู๎นาเยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดี ให๎กับตนเอง
และผู๎อื่น ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษากับแนวทางการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา
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