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คํานํา 
 
 รายงานฉบับนี้  ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสถานการณการบริโภคยาสูบในประเทศไทยอยาง
ตอเนื่อง โดยนําฐานขอมูลทุติยภูมิจากการสํารวจระดับชาติของสํานักงานสถิติแหงชาติ มา
วิเคราะหใหม ประกอบดวยโครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ ป พ.ศ. 2534 – 2546 และ
โครงการสํารวจพฤติกรรมสูบบุหร่ีและดื่มสุรา ป พ.ศ. 2547    จึงคาดหวังเปนอยางยิ่งวา
รายงานผลการวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบนี้ สามารถสะทอนแนวโนมหรือบงชี้
ทิศทางการบริโภคยาสูบของประชากรไทย     อันจะเปนแหลงขอมูลท่ีมีประโยชนยิ่งตอการ
อางอิง รวมถึงการกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินงาน/กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางสอดคลอง
กับกลุมเปาหมายและขนาดของปญหาสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานควบคุม
การบริโภคยาสูบ และสําหรับ ศจย.  เพื่อการทํางานควบคุมการบริโภคยาสูบอยางเหมาะสม
ตอไป      
 
 ในการนี้ ศจย. ใครขอขอบคุณ   สํานักงานสถิติแหงชาติสําหรับการใหขอมูลและ
คําแนะนําที่เปนประโยชนยิ่งมา ณ ที่นี้ 
 
 

คณะผูจัดทํา 
พฤษภาคม  2549 
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บทสรุปผูบริหาร 
  

การวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2534 
ถึง 2547  ดวยขอมูลทุติยภูมิจากการโครงการสํารวจระดับชาติของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ
รวมทั้งส้ิน 5 ฐานขอมูล ประกอบดวย 4 ฐานขอมูลจากโครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ
ในป พ.ศ. 2534 2539 2544 และ 2546 และ 1 ฐานขอมูลจากโครงการสํารวจพฤติกรรมสูบ
บุหร่ีและดื่มสุรา ป พ.ศ. 2547 โดยใชสถิติพื้นฐานเชิงพรรณนา ซ่ึงครอบคลุม 3 สถานการณ
หลักของการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของประชากรไทยทีม่ีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ไดแก อัตรา
การสูบบุหร่ี ปริมาณการสูบบุหร่ี และอายเุมื่อเร่ิมตนสูบบุหร่ี  

 

ผลการวิเคราะหอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท พบวาประชากรไทยมีอัตราการ
สูบบุหร่ีลดลงจาก 30.46 ในป พ.ศ. 2534 เปน 19.47 ในป พ.ศ. 2547  เมื่อจําแนกวิเคราะห
ตามปจจัยพื้นฐานสําคัญ 6 ปจจัย ไดแก 1) เพศ พบวาประชากรชายมอัีตราการสูบบุหร่ีสูงกวา
ประชากรหญงิ 10 เทา แตประชากรหญิงมีอัตราการสูบบุหร่ีลดลงในระดับที่สูงกวาประชากร
ชาย คิดเปนรอยละ 54.10 กับ 33.20 ตามลําดับ 2) กลุมอายุ พบวาประชากรกลุมอายุมาก มี
อัตราการสูบบุหร่ีสูงกวากลุมอายุนอย แตกลุมอายุนอยกลับมีอัตราการสูบบุหร่ีเปลี่ยนแปลง
ลดลงมากกวากลุมอายุมาก  3) ระดับการศกึษา พบวาประชากรระดับการศึกษาต่ํา มีอัตราการ
สูบบุหร่ีสูงกวากลุมการศึกษาสูง แตกลุมการศึกษาสูง กลับมีอัตราการสูบบุหร่ีเปลี่ยนแปลง
ลดลงมากกวากลุมการศึกษาต่ํา  4) สภาพพื้นที่ทางภูมศิาสตร พบวาประชากรทุกภาคของ
ประเทศไทยมอัีตราการสูบบุหร่ีใกลเคียงกนั แตภาคใตมอัีตราการสูบบุหร่ีเปลี่ยนแปลงลดลง
ต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ  นอกจากนี้ ยังพบวาประชากรหญงิภาค เหนือมอัีตราการ
สูบบุหร่ีสูงกวาประชากรหญิงภาคอื่น ๆ อยางชัดเจน 5) เขตการปกครอง พบวาประชากร
นอกเขตเทศบาลมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาในเขตเทศบาล แตทั้ง 2 พืน้ที่ กลับมีอัตราการสูบ
บุหร่ีเปลี่ยนแปลงลดลงในระดับที่ใกลเคียงกัน และ 6) คนจนมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาคน
รวย แตคนรวยกลับมีอัตราการสูบบุหร่ีเปลี่ยนแปลงลดลงมากกวาคนจน 
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 ประเด็นปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท (มวนตอวนัตอคน) ผลการวิเคราะห
สรุปไดวา  ประชากรไทยมีปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงเล็กนอยจาก 11.85 มวนในป พ.ศ. 2534 
เปน 10.38 มวนในป พ.ศ. 2547 คิดเปนอตัราการเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับรอยละ 12.33  แต
คามัธยฐานของปริมาณการสูบบุหร่ีมีคาคงที่ นั่นคือ 10 มวน  เมือ่จําแนกวิเคราะหตาม
ปจจัยพืน้ฐานสําคัญ 6 ปจจยั ไดแก  1) เพศ พบวาแมประชากรหญงิมีปริมาณการสูบบุหร่ี
นอยกวาประชากรชาย แตอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีของประชากรหญิงกลับ
เพิ่มขึ้น รอยละ 11.90 ขณะที่ ประชากรชายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีลดลง 
รอยละ 13.91 2) กลุมอาย ุ พบวาประชากรกลุมอายุนอยมีปริมาณการสูบบุหร่ีนอยกวากลุม
อายุมาก รวมถึงปริมาณการสูบบุหร่ีเปลี่ยนแปลงลดลงมากกวากลุมอายุมาก 3) ระดับการ 
ศึกษา พบวาประชากรที่มกีารศึกษานอย ยกเวนกลุมทีไ่มเคยเรียนหนังสือ มีปริมาณการสูบ
บุหร่ีสูงกวากลุมที่มีการศึกษาสูง แตกลุมที่มีการศึกษาสูงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
สูบบุหร่ีลดลงมากกวากลุมทีม่ีการศึกษานอย รวมถึงมีประเด็นทีน่าสนใจ นั่นคือประชากรทุก
ระดับการศึกษามีคามัธยฐานการสูบบุหร่ีคอนขางคงที่เทากับ 10 มวน 4) สภาพพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร พบวาประชากรภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรหญิง มี
ปริมาณการสูบบุหร่ีนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทยีบกับภาคอื่น ๆ รวมกรุงเทพมหานคร แตเมื่อ
พิจารณาดวยอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ี กลับพบวาประชากรหญิงใน 3 ภาค
ตอไปนี้ มปีริมาณการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นสูงสุด (จัดเรียงจากมากไปนอย) ไดแก ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร และภาคเหนือ  5) เขตการปกครอง พบวาประชากร
นอกเขตเทศบาลมีปริมาณการสูบบุหร่ีนอยกวาในเขตเทศบาล แตประชากรทั้ง 2 พืน้ที่มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงในระดับทีใ่กลเคียงกัน ยกเวนประชากรหญิงทั้งที่
อาศัยนอกเขตและในเขตเทศบาล มีอัตราการเปลี่ยนแปลงปรมิาณการสูบบหุร่ีเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นทีใ่นเขตเทศบาล และ 6) คนจนมปีริมาณการสูบบุหร่ีนอยกวาคนรวย 
แตคนรวยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงในระดับที่สูงกวาคนจน นอก 
จากนี้ ยังพบวาประชากรหญิงสวนใหญ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงปรมิาณการสูบบหุร่ีเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประชากรหญิงกลุมจนที่สุด   
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ประเด็นอายุเมือ่เร่ิมตนสูบบุหร่ี (ป) ผลการวิเคราะหสรุปไดวา อายเุมื่อเร่ิมตนสูบ

บุหร่ีของประชากรไทยเทากับ 18 ± 4 ป เมื่อจําแนกการวิเคราะหตามปจจัยพื้นฐานสําคัญ 4 
ประการ ไดแก เพศ ภาค เขตการปกครอง และรายได  ยังคงพบวาอายุเมื่อเร่ิมตนสบูบุหร่ีไม
แตกตางจากภาพรวมของประเทศ ยกเวนประชากรหญิงมีอายุเร่ิมตนสบูบุหร่ีชากวาประชากร

ชายเทากับ 21 ± 8  ป รวมถึงภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ และกลุมคนจนที่สุด มีอายุ
เมื่อเร่ิมตนสูบบุหร่ีเร็วที่สุดคอื ประมาณ 17 – 18 ป 

 
นอกจากนี้ ฐานขอมูลทุติยภูมิป พ.ศ. 2544 และ 2547 มีขอถามคาใชจายในการ

บริโภคยาสูบที่สามารถนํามาบงชี้สถานการณในประเด็นครอบครัว และคาใชจายของการสูบ
บุหร่ีได ผลการวิเคราะหสรุปไดวาครวัเรือนไทยที่มีสมาชิกสูบบุหร่ีตั้งแต 1 คนขึน้ไป มี
จํานวนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 74.09 ในป พ.ศ. 2534 เปน 44.12 ในป พ.ศ. 2547  
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหขอมูลยืนยันวา ครัวเรือนคนจนที่สุดแบกรับภาระคาใชจายในการ
สูบบุหร่ีรวมทุกประเภทสูงกวาครัวเรือนคนรวยที่สุด เนื่องจากรายจายบุหร่ีรวมทกุประเภท
ของประชากรในครัวเรือนจนที่สุด    คิดเปนรอยละ 16.30 และ 12.37 ของรายไดครัวเรือนจน
ที่สุดในป พ.ศ. 2544 และ 2547 ตามลําดับ ขณะที่ รายจายดังกลาวของประชากรในครัวเรือน
รวยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.57 และ 3.06 ของรายไดครัวเรือนรวยที่สุดในป พ.ศ. 2544 และ 
2547 ตามลําดับ  
 

 สรุป  ผลการวิเคราะหสถานการณการสูบบุหร่ีของประชากรไทย พ.ศ. 2534 ถึง 
2547 ที่ผานมา กลาวไดวาการดําเนินงาน /โครงการตาง ๆ เพื่อปองกันและควบคุมการ

บริโภคยาสูบประสบความสําเร็จในระดบัหนึ่ง กลาวคือสามารถลดจํานวนผูสูบบุหร่ีหนา
ใหมได แตการที่ปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน) คอนขางคงที่ บงชี้วาประชากรที่
เสพติดบุหร่ีแลวนั้น ก็ยังคงเสพติดตอไป    นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหยังแสดงใหเห็นวา 
ตลอดหลายปที่ผานมานี้ บุหร่ีเปนสินคาอุปโภคบริโภคที่ประชาชนทุกชนชั้น ทั้งร่ํารวยและ
ยากจนสามารถเขาถึงไดงาย  
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สวนที่ 1: บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล  
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ (National statistics organization: NSO) นับเปนสถาบันหลัก
ที่ดําเนินการสํารวจสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2524 โดย
เปนสวนหนึ่งของโครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ หรือ สอส. (Health and Welfare 
Survey: HWS)    ขอมูลสถานการณการบริโภคยาสูบที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรโดย NSO นี้ 
ถูกนําไปใชเพือ่การนําเสนอ อางอิง และเปนฐานขอมูลสําหรับวางแผนดําเนินงานควบคุม
การบริโภคยาสูบของหนวยงานตาง ๆ อยางแพรหลาย อยางไรก็ตาม รายงานสถานการณที่
ไดรับการตีพมิพเผยแพรดังกลาว ถูกนําเสนอภายใตวัตถุประสงคการสํารวจของ NSO จึง
กลายเปนขอจาํกัดสําหรับการศึกษาสถานการณการบริโภคยาสูบเชิงลึก  ดังนั้น การศึกษา
สถานการณการบริโภคยาสูบครั้งนี้  จึงนําฐานขอมูลทุติยภูมิซ่ึงมีลักษณะเปนขอมูลดบิ (Raw 
data) กลับมาวเิคราะหใหมโดยจะทําการวิเคราะหขอมูลระหวางป พ.ศ.2534-2547  

 
การวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย ป พ.ศ. 2534 – 2547 

คร้ังนี้ เปนการศึกษายอนหลังเชิงพรรณนา โดยนําฐานขอมูลทุติยภูมใินโครงการสํารวจ
ระดับชาติของสํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวนทั้งสิ้น 5 ฐานขอมูล ประกอบดวยฐานขอมูล
จากโครงการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ หรือ สอส. (Health and Welfare Survey: HWS)  4 
ฐานขอมูลในป พ.ศ. 2534, 2539, 2544 และ 2546 และโครงการสํารวจพฤติกรรมสูบบุหร่ี
และดื่มสุราในป พ.ศ. 2547 อีก 1 ฐานขอมลู ฐานขอมูลทุติยภูมิเหลานี้ แมมิไดมวีัตถุประสงค
เพื่อสํารวจการบริโภคยาสูบโดยตรง ยกเวนฐานขอมูลจากโครงการสํารวจพฤติกรรมสูบบุหร่ี
และดื่มสุราพ.ศ.2547 แตฐานขอมูลเหลานี้มีขอคําถามที่ตอเนื่องและสามารถบงชี้สถานการณ
การบริโภคยาสูบของประชาชนไทย ในชวง 14 ปที่ผานมาได จํานวน 3 ขอคําถาม ไดแก     
1) พฤติกรรมการสูบบุหร่ี (สูบ/ไมสูบบุหร่ี) 2) อายุที่เร่ิมสูบบุหร่ี และ 3) ปริมาณการสูบบุหร่ี 
(มวนตอวันตอคน)     ดังนั้น การศึกษาสถานการณการบริโภคยาสูบ ซ่ึงมุงเนนการนําเสนอ
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ดวยสถิติพืน้ฐานเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) คร้ังนี้ จะเปนขอมูลนําเขา (Input data) 
ตอการกําหนดเปาหมายหรือขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม อันนําไปสูการสรางองคความรู
เพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 
 

เพื่อวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย ป พ.ศ. 2534 - 2547 
จําแนกตามปจจัยพื้นฐาน ไดแก ลักษณะทางประชากร สภาพพืน้ที่ทางภูมิศาสตร เขตการ
ปกครอง และรายไดครัวเรือน โดยมวีัตถุประสงคเฉพาะดังนี ้

1. อัตราการสูบบุหร่ี   
2. ปริมาณการสูบบุหร่ี    
3. อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ี  
4. ครอบครัวและคาใชจายของการสูบบุหร่ี   

 

นิยามตัวแปร 
 

1. อัตราการสูบบุหร่ี (Smoking rates) หมายถงึจํานวนประชากรที่มีอายุตั้งแต 15 ป
ขึ้นไป ซ่ึงปจจุบันเปนผูสูบบุหร่ี (Current smokers) และสูบบุหร่ีเปนประจําทุก
วัน (A daily smoker) คํานวณโดยนําจํานวนประชากรที่สูบบุหร่ีดังกลาวมาหาร
ดวยจํานวนประชากรที่มีอายตุั้งแต 15 ปขึ้นไป ณ ชวงเวลาที่ดําเนนิการสํารวจ 
โดยมีหนวยเปนรอยละ 

2. รอยละของการเปลี่ยนแปลงอัตราหรือปริมาณการสูบบุหร่ี คือ คาที่แสดงการ
เปล่ียนแปลงของอัตราหรือปริมาณการสูบบุหร่ี ที่ไดจากการคํานวณจากอัตรา
หรือปริมาณการสูบบุหร่ีปจจุบัน (ป พ.ศ.2547) ลบอัตราหรือปริมาณการสูบ
บุหร่ีเร่ิมตน (ป พ.ศ.2534) คูณดวย 100 และหารดวยอัตราหรือปริมาณการสูบ
บุหร่ีเร่ิมตน (ป พ.ศ.2534) 
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3. ความไมเทาเทยีมกันของการบริโภคบุหร่ีในประเดน็ตาง ๆ คือขนาดของความ
แตกตางกนัในประเด็นตาง ๆ ของการบริโภคบุหร่ี ไดแก อัตราการสูบบุหร่ี 
ปริมาณการสูบบุหร่ี และคาใชจายของการสูบบุหร่ี ระหวางประชากร 2 กลุมที่มี
รายไดครัวเรือนแตกตางกันอยางสุดขั้ว ไดแก กลุมจนที่สุด (Poorest quintile) 
และรวยที่สุด (Richest quintile)   ขนาดความแตกตางดังกลาวนี้ วัดจาก 2 วิธี คือ 
1) Rate difference (RD) คํานวณจากการนําขอมูลการบริโภคบุหร่ีระหวางกลุม
จนที่สุดลบกับกลุมรวยที่สุด (RD: Poorest Q – Richest Q) และ 2) Rate ratio 
(RR) คํานวณจากการนําขอมูลการบริโภคบุหร่ีระหวางกลุมรวยที่สุดหารกลุม
จนที่สุด (RR: Richest Q/Poorest Q)  คา RR/RD ยิ่งสูง แสดงวาการบริโภคบุหร่ี 
ยิ่งมีความแตกตางกันมากระหวางประชากร 2 กลุมที่มีรายไดครัวเรือน แตกตาง
กันอยางสุดขัว้ ขณะที ่ RR/RD ยิ่งต่ํา แสดงวาการบริโภคบุหร่ี มีความแตกตาง
กันนอยระหวางประชากร 2 กลุมที่มีรายไดครัวเรือนแตกตางกันอยางสดุขั้ว   

4. บุหร่ีรวมทุกประเภท ประกอบดวย 1) บุหร่ีซอง (Manufactured cigarette) ทั้งที่
ผลิตในและตางประเทศ 2) บุหร่ีมวนเองจากใบ/กระดาษมวนชนิดตาง ๆ และ  
3) บุหร่ีอ่ืน ๆ ไดแก ซิการ ไปป ขี้โย และอ่ืน ๆ  

 

ขอตกลงเบื้องตน 
 

1. อัตราการสูบบุหร่ี (Smoking rate) สําหรับการติดตามสถานการณการบริโภค
ยาสูบครั้งนี้ หมายถึงอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท   

2. อัตราการสูบบุหร่ีจําแนกตามกลุมอายุสําหรบัการวิเคราะหคร้ังนี้ แบงเปน 5 
กลุม โดยจําแนกเชื่อมโยงกบัระดับการศึกษาและวัยของการประกอบอาชีพ ดังนี ้ 

1) อายุ 15 – 18 ป /เทียบเทากับประชากรที่มอีายุในวัยมัธยมศึกษาตอนปลาย   
2) อายุ 19 – 24 ป /เทียบเทากับประชากรที่มอีายุในวัยอุดมศึกษา  
3) อายุ 25 – 40 ป /เทียบเทากับประชากรที่มอีายุในวัยผูใหญตอนตน  
4) อายุ 41 – 59 ป /เทียบเทากับประชากรที่มอีายุในวัยผูใหญตอนปลาย 
5) อายุ 60 ปขึ้นไป /เทียบเทากบัประชากรวยัสูงอายุ 
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3. เพื่อประโยชนของการเปรียบเทียบขอมูลในระดับนานาชาติ          จึงคัดเลือก
ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป เขาสูการวิเคราะหสถานการณการ
บริโภคยาสูบ  

4. เพื่อประโยชนในการนําผลการวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบไปใชใน
การดําเนินงานปองกันในกลุมเสี่ยงที่มีอายุต่ํากวา 15 ป   ดังนั้น จึงยงัคงวิเคราะห
ขอมูลอัตราการสูบบุหร่ีของประชากรที่มีอายุ 11 – 14 ป โดยแยกนําเสนอไวใน
ภาคผนวก ข.  

 

ขอจํากัดการศึกษา 
 

 ฐานขอมูลทั้ง 5 โครงการนี้     มีความเปนตัวแทนของประชากรไทยระดับภาค (รวม
กรุงเทพมหานคร) เทานั้น  ยกเวนการสํารวจป พ.ศ. 2544 ซ่ึงมีขนาดตัวอยางที่เพียงพอกับ
ความเปนตัวแทนของประชากรไทยระดับจังหวัด  นอกจากนี้ ประเด็นคาใชจายในการ
บริโภคยาสูบ ไดมีการจัดเก็บอยูใน 2 ฐานขอมูลเทานั้น คือ ปสํารวจ พ.ศ. 2544 และ 2547     
ดังนั้น    วัตถุประสงคการศึกษาขอสุดทาย  ไดแก  ครอบครัวและคาใชจายของการสูบบุหร่ี 
จึงจํากัดดวยการสํารวจ 2 รอบนี้เทานั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 - 2547.……5 

 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 

สวนที่ 2: ผลการวิเคราะห 
 

  
ผลการวิเคราะหขอมูลระหวางป พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2547 แบงออกเปน 5 สวน โดย

สวนแรกเปนการนําเสนอขอมูลทั่วไปของประชากรไทย ขณะที่ 4 สวนที่เหลือจัดเรียงลําดับ
การนําเสนอตามวัตถุประสงคการศึกษา ไดแก อัตราการสูบบุหร่ี ปริมาณการสูบบหุร่ี อายุ
เมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ี และ ครอบครัวและคาใชจายของการสูบบุหร่ี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1. ขอมูลท่ัวไปของประชากรไทย 
 
 นับตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึงป พ.ศ. 2547 ประชากรไทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จาก  57.04 ลานคนในป พ.ศ. 2534 เปน 65.18 ลานคนในป พ.ศ. 2547  คิดเปนอัตราเพิ่มเฉลี่ย
ตอปเทากับรอยละ 1.02    โดยประชากรเหลานี้ ไดรับการคัดเลือกเปนตัวอยางในแตละรอบ
ของการสํารวจระดับชาติ ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติประมาณ 6 – 7 หมื่นคน 
หรือ 1.9 – 2.2 หมื่นครัวเรือน ยกเวนป พ.ศ. 2544 ซ่ึงมีจํานวนตัวอยางและครัวเรือนตัวอยาง
ของการสํารวจสูงสุด   คิดเปน 3 เทาของรอบการสํารวจอื่น ๆ  นั่นคือ 2.19 แสนคน หรือ 6.1 
หมื่นครัวเรือน  ดังนั้นขนาดของขอมูลในป พ.ศ.2544 จึงเพียงพอกับความเปนตัวแทนของ
ขอมูลระดับจังหวัด  ในขณะที่ รอบการสํารวจอื่น ๆ  เปนไดเพียงตัวแทนระดับภาคเทานั้น  
(ตารางที่ 1)  
 

นอกจากนี้    เมื่อพิจารณาขอมูลประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไประหวางป 
พ.ศ. 2534 ถึง 2547 พบวามีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 36.87 ลานคนในป พ.ศ. 2534 เพิ่มขึ้นเปน 
49.43 ลานคนในป พ.ศ.2547  คิดเปนอัตราเพิ่มเฉลี่ยตอปเทากับรอยละ 2.61   โดยมีจํานวน
ประชากรเพศหญิงมากกวาประชากรชายเล็กนอย   เมื่อจาํแนกการพิจารณาขอมูลประชากร
ตามกลุมอายุ  พบวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องใน 2 กลุมอายุ คือ วัยผูใหญตอนปลาย หรือประชากรที่มีอายุระหวาง   41 – 59 ป 
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โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.77 เปนรอยละ 28.30 และวัยสูงอายุ หรือประชากรที่มี
อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นจากรอยละ 9.53 เปนรอยละ 13.04 ใน ขณะที่ 3 
กลุมอายุที่เหลือ พบวาโครงสรางทางประชากรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ประชากรท่ีมีอายุระหวาง 15 – 18 ปหรือวัยมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอัตราการลดลง
สูงสุดจากรอยละ 13.47 เปนรอยละ 9.23  รองลงมาเปนลําดับ ไดแก ประชากรที่มีอายุ
ระหวาง 19 – 24 ปหรือวัยอุดมศึกษา  โดยมีอัตราการลดลงจากรอยละ 17.02 เปนรอยละ 
13.56 และประชากรที่มีอายุระหวาง 25 – 40 ปหรือวัยผูใหญตอนตนลดลงจากรอยละ 38.19 
เปนรอยละ 28.30  (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1  ขอมูลทั่วไปของประชากรไทย ระหวางป พ.ศ. 2534 – 2547 
ขอมูล 2534 2539 2544 2546 2547 

• ประชากรไทย (คน) 57,046,526 59,902,781 63,030,626 63,884,553 65,185,946 

• ตัวอยางที่สํารวจ 67,762 73,098 219,627 68,433 67,279 

• ครัวเรือนตัวอยางที่สํารวจ 22,350 20,401 61,214 19,952 20,056 

ขอมูลประชากรท่ีมอีายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปท่ีไดจากสํารวจ 

ขอมูล จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. ประชากรรวม (คน)  36,879,876  41,997,646  47,077,872  48,174,407  49,438,853  

2. เพศ  (คน)          
     2.1) หญิง 18,189,482  21,663,270  23,775,566  24,313,443  24,945,853  
     2.2) ชาย 18,690,394  20,334,376  23,302,306  23,860,964  24,493,001  
3. กลุมอายุ            
    3.1)  15-18 ป 4,966,675 13.47 4,706,654 11.21 4,713,421 10.01 4,574,160 9.50 4,563,586 9.23 
    3.2)  19 - 24 ป 6,277,428 17.02 6,236,516 14.85 6,705,978 14.24 6,696,880 13.90 6,705,510 13.56 
    3.3)  25 - 40 ป 14,085,325 38.19 15,408,185 36.69 17,174,043 36.48 17,382,767 36.08 17,730,282 35.86 
    3.4.) 41 - 59 ป 8,029,257 21.77 10,617,335 25.29 12,613,449 26.79 13,388,288 27.79 13,992,583 28.30 
    3.5)  >= 60 ป 3,514,551 9.53 5,021,828 11.96 5,870,979 12.47 6,132,312 12.73 6,446,892 13.04 
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2.  อัตราการสูบบุหรี ่
 

2.1. อัตราการสูบบุหรี่   รูปที่ 1 แสดงใหเห็นวา นับตั้งแตป พ.ศ. 2534 – 2547 อัตรา
การสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทมีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่งจากรอยละ 30.46 ในป พ.ศ. 2534 
เปนรอยละ 19.47 ในป พ.ศ. 2547 คิดเปนรอยละของการเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับ 36.07 [1]   

 
 
 

รูปท่ี 1 อัตราการสูบบุหร่ีรวม 
            ทุกประเภท  
 
 
 

เมื่อจําแนกประเภทบหุร่ีที่สูบจากขอมูลการสํารวจออกเปน 4 กลุม ไดแก 1) บุหร่ี
ซองทั้งที่ผลิตในประเทศและตางประเทศ (Manufactured cigarettes) 2) บุหร่ีมวนเอง 
ครอบคลุมทั้งที่มวนเองดวยใบจาก ใบยา ใบตอง กระดาษมวนยา และกระดาษอื่น ๆ 3) บุหร่ี
อ่ืน ๆ ครอบคลุมบุหร่ีซิการ ไปป ขี้โย และอื่น ๆ และ 4) สูบบุหร่ีมากกวา 1 ชนิด  พบวา
ประชากรไทยมีแนวโนมสูบบุหร่ีซอง และบุหร่ีอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 38.11 และ 0.84 ใน
ป พ.ศ. 2534  เปนรอยละ 49.61 และ 3.40 ในป พ.ศ. 2547 ตามลําดับ  ขณะทีก่ารสูบบุหร่ีมวน
เองมีอัตราการเปลี่ยนแปลงทีม่ิอาจระบุทิศทางไดชัดเจนคือ รอยละ 45.61, 33.74, 52.93 และ 
46.99 ในป พ.ศ. 2534, 2539, 2544 และ 2547 ตามลําดับ แตกลาวไดวาบุหร่ีมวนเองยงัคงเปน
บุหรี่ทางเลือกสายหลักของประชากรไทย เชนเดยีวกบัการสูบบุหร่ีซองที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
และกลายเปนบุหร่ีหลักของผูสูบบุหร่ีตอไป (ตารางที่ 2) 

                                                           
[1]   รอยละของการเปลี่ยนแปลง (Percentage change) คํานวณจากอัตราการสูบบุหร่ีปสุดทาย (ป พ.ศ. 2547) ลบดวยอัตรา

การสูบบุหร่ีในปเร่ิมตน (ป พ.ศ. 2534) คูณ 100 และหารดวยอัตราการสูบบุหร่ีในปเร่ิมตน (ป พ.ศ. 2534)                                                    
       : (Final rates-Initial rates)*100 / Initial rates 
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ตารางที่ 2   รอยละของการสูบบุหร่ีจําแนกตามประเภทของบุหร่ีที่สูบ 
รอยละของประเภทบุหร่ีที่สูบ 

ป พ.ศ.สํารวจ 
บุหร่ีซอง บุหร่ีมวนเอง บุหร่ีอื่น ๆ มากกวา 1 ชนิด 

2534 38.11 45.61 0.84 15.43 
2539 47.68 33.74 0.45 18.14 
2544 46.94 52.93 0.13 NA 
2546 NA NA NA NA 
2547 49.61 46.99 3.4 NA 

หมายเหตุ  1) ป พ.ศ. 2546 ไมมีขอคําถามแยกประเภทบุหร่ีที่ใชสูบ 
 2) ป พ.ศ. 2534 – 2539  ขอคําถามเกีย่วกับประเภทบุหร่ีที่ใชสูบ ไดรับการกําหนดใหเลือกตอบได 3 คําตอบ  
                      ดังนั้นจึงมีประชากรบางคนที่สูบบุหร่ีมากกวา 1 ชนิด ในขณะที่ คําตอบของป 2544 และ 2547 เจาะจงใหตอบ 
                      ประเภทของบุหร่ีที่สูบมากที่สุดเพียง 1 คําตอบเทานั้น ทําใหไมสามารถจําแนกประชากรที่สูบบุหร่ีมากกวา      
                      1 ชนิดได 

 
2.2. อัตราการสูบบุหรี่ จําแนกตามปจจัยพืน้ฐาน 

 
2.2.1.  เพศ  การวิเคราะหขอมูลการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทจําแนกตามเพศ แสดงให

เห็นปรากฏการณ 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) ประชากรชายมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาประชากรหญิง
ประมาณ 10 เทาในทุกรอบของการสํารวจ  ดังในป พ.ศ.2534 เพศหญิง รอยละ 4.60 เพศชาย
รอยละ 55.63 และในป พ.ศ.2547 เพศหญิงรอยละ 2.11 และเพศชายรอยละ 37.16 และ 2) 
อัตราการสูบบุหร่ีของทั้งเพศชายและหญิงมีแนวโนมลดลง ในประชากรหญิงลดลงจาก 4.60 
ในป พ.ศ. 2534 เปน 2.11 ในป พ.ศ. 2547  คิดเปนรอยละของการเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับ 
54.10  ขณะที่ อัตราการสูบบุหร่ีในประชากรชายมีแนวโนมลดลงเชนเดียวกัน โดยลดลงจาก 
55.63ในป พ.ศ. 2534 เปน 37.16 ในป พ.ศ. 2547 คิดเปนรอยละของการเปลี่ยนแปลงลดลง
เทากับ 33.20  (รูปที่ 2)   
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เมื่อพิจารณาประเภทของบุหร่ีที่สูบเปนสวนใหญ      พบวาบุหร่ีซองมีแนวโนมการ

บริโภคเพิ่มขึ้นทั้งในประชากรหญิงและชาย โดยเพศหญิงเพิ่มขึ้นจากรอยละ 27.53 เปน     
รอยละ 33.71 และในเพศชายเพิ่มจากรอยละ 38.96 เปน 48.05  ขณะที่ บุหร่ีมวนเองกลับ
พบวาประชากรหญิงบริโภคมากกวาประชากรชาย  หากแตมีแนวโนมลดลงในเพศหญิง
ลดลงจากรอยละ 61.11 เปน 56.24  และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในเพศชายจากรอยละ 44.37 เปน 
49.22นอกจากนี้    ยังมีประเด็นที่นาสังเกตนั่นคือ บุหร่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงประกอบดวยซิการ ไปป ขี้โย       
เปนตน พบวามีการบริโภคสูงขึ้นอยางชัดเจนในป พ.ศ. 2547 ทั้งในเพศหญิงและชายเห็นได
จากประชากรหญิงมีรอยละการสูบบุหร่ีอ่ืน ๆ ลดลงจาก 5.82 ในป พ.ศ. 2534 เปน 0.19 ในป 
พ.ศ. 2544 แตกลับเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 10.04 ในป พ.ศ. 2547  ขณะที่ประชากรชายมีรอยละ
การสูบบุหร่ีอ่ืน ๆ ลดลงเชนเดียวกัน โดยลดลงจาก 0.44 ในป พ.ศ. 2534 เปน 0.13 ในป พ.ศ. 
2544 แตกลับเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 2.73 ในป พ.ศ. 2547  (ตารางที่ 3) 

 

ชาย 

รูปท่ี 2 อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุก
ประเภท จําแนกตามเพศ 

หญิง 
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ตารางที่ 3   รอยละของการสูบบุหร่ี จําแนกตามประเภทของบุหร่ีที่สูบและเพศ 
 รอยละของประเภทบุหร่ีที่สูบ 

ป พ.ศ.สํารวจ 
 บุหร่ีซอง บุหร่ีมวนเอง บุหร่ีอื่น ๆ มากกวา 1 ชนิด 

2534  27.53 61.11 5.82 5.53 
2539  28.78 58.31 3.43 9.49 
2544  33.99 65.82 0.19 NA 
2546  NA NA NA NA 

หญ
ิง 

2547  33.71 56.24 10.04 NA 

 

      

2534  38.96 44.37 0.44 16.22 
2539  48.88 32.17 0.26 18.69 
2544  47.68 52.19 0.13 NA 
2546  NA NA NA NA 

ชา
ย 

2547   48.05 49.22 2.73 NA 

หมายเหตุ เหมือนตารางที่ 2 

 
2.2.2. กลุมอายุ   ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา 1) ในทุกรอบการสํารวจประชากร

ที่มีอายุระหวาง 41 - 59 ปหรืออยูในวัยผูใหญตอนปลาย มีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท
สูงสุดในป พ.ศ. 2534 รอยละ 37.98 และในป พ.ศ. 2547 รอยละ 23.85  และรองลงมาใน
ลําดับที่ 2 และ 3 คือประชากรที่อายุระหวาง 25 – 40 ปหรืออยูในวยัผูใหญตอนตน และอายุ
ตั้งแต 60 ปขึ้นไปหรือวยัสูงอายุ ตามลําดับ   2) ทุกกลุมอายุมีอัตราการสูบบุหร่ีลดลงอยาง
ตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึง 2547 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหร่ีระหวางปพ.ศ. 
2534 กับปพ.ศ. 2547 พบวาประชากรที่มอีายุในวัยมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอัตราการสูบบุหร่ี
เปล่ียนแปลงลดลงสูงสุด คิดเปนรอยละ 53.14 เมื่อเปรียบเทียบกับ 4 กลุมอายุที่เหลือ โดย
กลุมอายุ 25-40 ปหรือวัยผูใหญตอนตนมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงนอยที่สุด คิดเปน     
รอยละ 35.73  3) อัตราการสูบบุหร่ี เฉพาะประชากรวัยเรียน 2 กลุม คืออายุ 15-18 ปหรือวัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย และอายุ 19-24 ปหรือวัยอุดมศกึษา พบวาประชากรที่มีอาย ุ 19-24 ป
หรือวัยอุดมศกึษา มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาวัยมัธยมศกึษาตอนปลายประมาณ 3 เทา ดังป 
พ.ศ. 2534 อายุ 19-24 ปหรือวัยอุดมศกึษา มีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ 27.58 ขณะที ่อายุ 15-18 
ปหรือวัยมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ 9.16 และในป พ.ศ. 2547 เปน  
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ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 

รอยละ 15.94 และ 4.29 ตามลําดับ และ 4) อัตราการสูบบุหร่ีในทกุกลุมอายุลดลงสูงสุด
ในชวงระหวางป พ.ศ.2534 – 2539 (ตารางที่ 4)  

 
ตารางที่ 4   อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกกลุมอายุ  

ป พ.ศ.สํารวจ 15 – 18 ป 19 – 24 ป 25 – 40 ป 41 – 59 ป ≥60 ป  

2534 9.16 27.58 34.82 37.98 31.02 
2539 6.87 23.88 29.14 29.49 24.19 
2544 5.39 19.22 25.75 26.74 21.14 
2546 3.88 15.23 20.24 22.55 18.20 
2547 4.29 15.94 22.38 23.25 17.68 

รอยละของการเปลีย่นแปลง 
อัตราการสูบบุหร่ีป 2534 และ 2547  

-53.14 -42.20 -35.73 -38.78 -43.00 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมายลบ - / + แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบบุหร่ีลดลง / เพิ่มขึ้น   

 
เมื่อวิเคราะหอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกระหวางกลุมอายุและเพศ 

พบวา 1) ประชากรหญิงทกุกลุมอายุ มีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทลดลงอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึง 2547 โดยประชากรหญิงที่มีอายุ 19 – 24 ป มีอัตราการสูบบุหร่ีรวม
ทุกประเภทเปลี่ยนแปลงลดลงต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบกบั 4 กลุมอายุที่เหลือ คดิเปนรอยละ 
39.10 โดยในป พ.ศ. 2534 มีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ 1.56 และลดลงเปนรอยละ 0.95 ในป 
2547 2) ประชากรชายทกุกลุมอายุ มีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทลดลงอยางตอเนื่อง
เชนเดยีวกับประชากรหญิง แตอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทที่เปลี่ยนแปลงลดลงต่ําสุด 
กลับพบในประชากรชายที่มอีายุ 25 – 40 และ 41- 59 ป คิดเปนรอยละ 33 .37 และ 33.49 และ 
3) ประชากรทัง้หญิงและชายที่มีอายุระหวาง 41 - 59 ป หรืออยูในวัยผูใหญตอนปลาย มีอัตรา
การสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทสูงสุดในทุก ๆ รอบของการสํารวจ เมื่อเปรียบเทียบกบั 4 กลุม
อายุที่เหลือ (ตารางที่ 5) 

 
สถานการณของการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบบุหร่ีขางตน บงชี้วาประชากรหญิง

กลุมอาย ุ19 – 24 ป และประชากรชายอายุระหวาง 25 – 40 ป และ 41 – 59 ปเปนกลุมเสี่ยงที่
ควรเฝาระวังอยางใกลชิด  
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ตารางที่ 5   อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกตามกลุมอายุและเพศ  
ป พ.ศ.สํารวจ 15 – 18 ป 19 – 24 ป 25 – 40 ป 41 – 59 ป ≥60 ป 

2534 0.58 1.56 4.16 8.62 7.85 
2539 0.36 0.92 2.59 4.68 5.02 

2544 0.32 0.89 1.84 3.84 4.25 
2546 0.28 0.59 1.53 3.67 3.57 

หญ
ิง 

2547 0.25 0.95 1.57 3.52 2.97 

รอยละของการเปลีย่นแปลง 
อัตราการสูบบุหร่ีป 2534 และ 2547  

-56.89 -39.10 -62.26 -59.16 -62.17 

2534 17.23 52.39 64.18 65.64 59.15 
2539 13.36 46.43 56.51 57.18 48.36 

2544 10.31 36.89 49.42 50.62 41.13 
2546 8.10 33.05 43.01 45.12 36.93 

ชา
ย 

2547 8.46 30.42 42.76 43.66 35.16 

รอยละของการเปลีย่นแปลง 
อัตราการสูบบุหร่ีป 2534 และ 2547  

-50.90 -41.94 -33.37 -33.49 -40.56 

หมายเหตุ  เหมือนตารางที่ 4 

 
2.2.3. ระดับการศึกษาท่ีจบสูงสุด     การวิเคราะหตอไปนี้ จําแนกประชากรออกเปน 

4  กลุมตามระดับการศึกษาที่จบสูงสุด ไดแก ไมเคยเรียนหนังสือ ประถมศึกษา (ป.1-6/7) 
มัธยมศึกษา  (ม.1-6/ม.ศ. 1-5) และอุดมศึกษาขึ้นไป            ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา 1) 
ประชากรที่มีการศึกษาต่ํามีอัตราการสูบบุหร่ีสูง กลาวคือ กลุมที่จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ประถมศึกษา มีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทสูงสุดในทุก ๆ รอบการสํารวจเมื่อ
เปรียบเทียบกับ 3 กลุมที่เหลือ โดยในป พ.ศ.2534 มีการสูบรอยละ 36.84 และในป พ.ศ.2547 
รอยละ 23.39 รองลงมาคือกลุมที่ไมเคยเรียน ซ่ึงมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงเชนกัน และ              
2) ประชากรทุกกลุมการศึกษา   สวนใหญมีอัตราการสูบบุหร่ีลดลงนับตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึง 
2547  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหร่ีระหวางป พ.ศ. 2534 กับป พ.ศ. 2547 พบวา
ประชากรที่จบการศึกษาสูงสุดระดับอุดมศึกษาขึ้นไป มีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลง
สูงสุด คิดเปนรอยละ 52.15     ขณะที่ลดลงต่ําสุดอยูในกลุมที่จบระดับมัธยมศึกษา คิดเปน     
รอยละ 29.38 (ตารางที่ 6)  
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ตารางที่ 6   อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกตามระดับการศกึษาที่จบสูงสดุ 
ป พ.ศ.สํารวจ ไมเคยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาขึ้นไป 

2534 29.37 36.84 22.94 18.81 
2539 24.36 29.74 22.53 15.45 
2544 19.62 27.12 17.26 10.38 
2546 19.75 22.51 14.09 9.33 
2547 19.96 23.39 16.20 9.00 

รอยละของการเปลีย่นแปลง 
อัตราการสูบบุหร่ีป 2534 และ 2547  

-32.04 -36.51 -29.38 -52.15 

หมายเหตุ  เหมือนตารางที่ 4 

 
 นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะหอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท โดยการจําแนกระหวาง
ระดับการศึกษาที่จบสูงสุดและเพศ พบวา 1) ประชากรทั้งหญิงและชายที่มีการศึกษาต่ํา มี
อัตราการสูบบุหร่ีสูง กลาวคอื ประชากรหญิงที่ไมเคยเรียนหนังสือ มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด
ในทุก ๆ รอบของการสํารวจ เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 กลุมการศึกษาที่เหลือ โดยในป พ.ศ. 2534 
สูบรอยละ 14.52 และในป พ.ศ. 2547 รอยละ 8.40 ขณะที่กลุมที่จบระดับอุดมศกึษามีอัตรา
สูบบุหร่ีต่ําสุด ขณะที ่ ประชากรชายทีจ่บการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษามอัีตราการ
สูบบุหร่ีสูงสุดในทุก ๆ รอบของการสํารวจ รองลงมาคือ กลุมที่ไมเคยเรียน เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุมการศกึษาที่เหลือ 2) ประชากรทัง้หญิงและชายในทุกกลุมการศึกษา มีอัตราการสูบ
บุหร่ีรวมทุกประเภทลดลงอยางตอเนื่อง โดยมีขอนาสงัเกตคือเมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบ
บุหร่ีระหวางป พ.ศ. 2534 กับป พ.ศ. 2547 พบวา ประชากรหญิงที่จบการศึกษาสูงสุด
ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป มีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 11.76 ขณะที่
กลุมอื่น ๆ มีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลง (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 7  อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกตามระดับการศึกษาที่จบสูงสุดและเพศ 
ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด 

ป พ.ศ.สํารวจ 
ไมเคยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาขึ้นไป 

2534 14.52 5.07 0.93 0.34 
2539 10.66 3.21 1.01 0.48 
2544 7.78 2.67 1.00 0.44 
2546 8.83 2.41 0.75 0.38 

หญ
ิง 

2547 8.40 2.48 0.54 0.38 
รอยละของการเปลีย่นแปลง 

อัตราการสูบบุหร่ีป 2534 และ 2547  
-42.15 -51.08 -41.94 +11.76 

2534 63.72 67.53 41.08 34.88 
2539 57.39 59.29 41.60 29.96 
2544 45.87 52.37 30.89 21.31 
2546 47.03 47.54 27.95 19.71 

ชา
ย 

2547 44.27 45.11 29.51 18.51 
รอยละของการเปลีย่นแปลง 

อัตราการสูบบุหร่ีป 2534 และ 2547  
-30.52 -33.20 -28.16 -46.93 

หมายเหตุ  เหมือนตารางที่ 4 
 

 ขอมูลจากตารางที่ 6 และ 7 บงชี้วาประชากรไทยทั้งชายและหญิงที่มีการศึกษานอยมี
การบริโภคยาสูบสูงและมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราการสูบบุหร่ีลดลง ยกเวน
ประชากรหญงิที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงพบวามีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการสูบ
บุหร่ีเพิ่มขึ้น มีนัยยะวาประชากรหญิงกลุมนี้ ถือเปนกลุมเสี่ยงที่ควรไดรับการเฝาระวังอยาง
ใกลชิด และศกึษาเจาะลึกตอไปเพื่อทําความเขาใจกับสาเหตุของปญหาที่แทจริง 
 

2.2.4. สภาพพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร  
 

1) ระดับภูมิภาค     ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา 1) เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
ภูมิภาคของการสํารวจ 3 รอบแรก (ป พ.ศ. 2534 ถึง 2544) พบวาประชากรภาคเหนือและ
อีสาน มีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทสูงสุด แตการสํารวจ 2 รอบสุดทาย (ป พ.ศ. 2546 
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ถึง 2547) กลับพบวาประชากรภาคใต มอัีตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทสูงสุด รองลงมาคือ 
ภาคอีสานและภาคเหนือ   2) ประชากรกรุงเทพ ฯ มีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทต่ําที่สุด
ในทุกรอบการสํารวจ   และ  3) เมื่อพิจารณาอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทระหวางป พ.ศ. 
2534 กับป พ.ศ. 2547 พบวาประชากรภาคใตมีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงต่ําสุด 
รอยละ 23.13 ขณะที่ประชากรภาคเหนือและภาคกลาง มีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลง
ในระดับทีใ่กลเคียงกนั คือ รอยละ 39.69 และ 39.08 ตามลําดับ (ตารางที่ 8) 
 

ตารางที่ 8   อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกตามสภาพพื้นทีท่างภูมิศาสตร 
ป พ.ศ.สํารวจ เหนือ อีสาน ใต กลาง กทม. 

2534 34.19 34.80 29.18 28.15 20.51 
2539 28.16 27.21 26.67 24.01 16.57 
2544 23.58 25.69 24.43 19.93 15.68 
2546 19.72 20.57 22.22 15.73 15.06 
2547 20.62 22.18 22.43 17.15 12.84 

รอยละของการเปลีย่นแปลง 
อัตราการสูบบุหร่ีป 2534 และ 2547  

-39.69 -36.26 -23.13 -39.08 -37.40 

หมายเหตุ  เหมือนตารางที่ 4 

 
นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะหอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท โดยจําแนกตามสภาพ

พื้นที่ทางภูมิศาสตรและเพศ พบวา 1) ประชากรทั้งหญิงและชายของทุกภาค  มีอัตราการสูบ
บุหร่ีรวมทุกประเภทลดลงในทุกรอบการสํารวจ  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุก
ประเภทระหวางป พ.ศ. 2534 กับป พ.ศ. 2547  พบวาประชากรหญิงภาคอีสานและประชากร
ชายภาคกลางมีอัตราการสูบบุหร่ีทุกประเภทเปลี่ยนแปลงลดลงสูงสุด รอยละ 63.49 และ 
38.50 ขณะที่การเปลี่ยนแปลงลดลงต่ําสุดพบในประชากรหญิงภาคกลาง และประชากรชาย
ภาคใต  คิดเปนรอยละ 39.95 และรอยละ  23.14 ตามลําดับ และ 2) ประชากรหญิงภาคเหนือ 
และประชากรชายภาคอีสาน มีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทสูงสุดในทุกรอบการสํารวจ  
เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ  (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่ 9   อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกตามสภาพพื้นทีท่างภูมิศาสตรและเพศ  
ป พ.ศ.สํารวจ เหนือ อีสาน ใต กลาง กทม. 

2534 11.98 1.89 2.55 3.93 2.28 
2539 7.49 1.24 1.80 2.49 1.96 
2544 5.38 1.15 1.86 2.50 1.82 
2546 5.63 0.53 1.97 2.47 1.80 

หญ
ิง 

2547 5.46 0.69 1.34 2.36 1.15 

รอยละของการเปลีย่นแปลง 
อัตราการสูบบุหร่ีป 2534 และ 2547 

-54.42 -63.49 -47.45 -39.95 -49.56 

2534 54.95 63.28 56.88 52.75 41.62 
2539 49.05 54.43 52.65 47.09 34.58 
2544 41.51 50.09 47.21 38.00 31.21 
2546 35.23 45.12 47.98 31.97 32.01 

ชา
ย 

2547 35.58 43.39 43.72 32.44 26.00 

รอยละของการเปลีย่นแปลงอัตราการ
สูบบุหร่ีป 2534 และ 2547 

-35.25 -31.43 -23.14 -38.50 -37.53 

หมายเหตุ  เหมือนตารางที่ 4 

 
ขอมูลจากตารางที่ 8 และ 9  บงชี้วาในทุกรอบการสํารวจ ประชากรหญิงภาคเหนือมี

อัตราสูบบุหร่ีสูงกวาทุกภาค ขณะที่ภาคอีสานต่ําสุด  แมประชากรหญิงภาคเหนือมีอัตราการ
สูบบุหร่ีสูง  แตก็มีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงสูงเชนกัน ซ่ึงเปนแนวโนมที่ดี 
ขณะเดียวกัน    สถานการณการสูบบุหร่ีของประชากรหญิงภาคกลาง  ควรไดรับการเฝาระวัง
อยางใกลชิด  เนื่องจากมีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงต่ําสุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาค
อ่ืน ๆ กลาวคือ ในป พ.ศ.2534 มีอัตราการสูบรอยละ 3.93 ลดลงเหลือ รอยละ 2.36 ในป 
พ.ศ.2547         สําหรับประชากรชาย กลาวไดวามีอัตราการสูบบุหร่ีใกลเคียงกันทุกภาค    แต
ประชากรชายภาคใต  มีอัตราการสูบบุหร่ีเปลี่ยนแปลงลดลงต่ําสุด  เมื่อเปรียบเทียบกับภาค 
อ่ืน ๆ ซ่ึงเปนสถานการณที่ควรไดรับการอธิบายหรือคนหาปจจัยเงื่อนไขที่เปนเหตุใหการ
เปล่ียนแปลงลดลงต่ํากวาภาคอื่น ๆ  
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 2) ระดับเขตปกครอง   เมื่อวิเคราะหอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกตาม
เขตการปกครอง ไดแก นอกเขตและในเขตเทศบาล พบวา 1) เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสูบ
บุหร่ีรวมทุกประเภทระหวางนอกเขตและในเขตเทศบาล นับตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึงป พ.ศ. 
2547  พบวาประชากรนอกเขตเทศบาลมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาในเขตเทศบาลทั้งประชากร
รวมและจําแนกตามเพศ  2) อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของประชากรรวมทั้งนอกเขต
และในเขตเทศบาลลดลง  กลาวคือป พ.ศ. 2534 ประชากรนอกเขตเทศบาล มีอัตราการสูบ
บุหร่ีรอยละ 33.67 และลดลงเปนรอยละ 21.82 ในป พ.ศ.2547  เชนเดียวกับในเขตเทศบาลที่
มีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ 23.22 และลดลงเปนรอยละ 14.86 ในชวงเวลาเดียวกัน ขณะ 
เดียวกันผลการวิเคราะหยังพบวาประชากรในเขตเทศบาล   มีอัตราการสูบบุหร่ีเปลี่ยนแปลง
ลดลงในระดับที่สูงกวานอกเขตเทศบาลเพียงเล็กนอยคือ รอยละ 36.00 และ 35.19 และ        
3) อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของประชากรรวม และจําแนกตามเพศ  พบวา ประชากร
หญิงนอกเขตเทศบาลมีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงสูงกวาในเขต โดยนอกเขต       
รอยละ 55.22 และในเขต รอยละ 48.68  ในทางตรงขาม ประชากรชายนอกเขต มีอัตราการ
สูบบุหร่ีเปลี่ยนแปลงลดลงต่ํากวาในเขต คือนอกเขต รอยละ 31.30 และในเขต รอยละ 35.80 
(ตารางที่ 10) 
 
ตารางที่ 10   อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกตามเขตการปกครองและเพศ  

ประชากรรวม  ประชากรหญิง  ประชากรชาย 
ป พ.ศ.สํารวจ 

นอกเขต ในเขต  นอกเขต ในเขต  นอกเขต ในเขต 

2534 33.67 23.22  5.36 3.02  59.75 45.47 
2539 27.75 20.27  3.29 2.29  53.22 40.41 
2544 24.85 17.72  2.57 2.13  47.02 34.44 
2546 20.67 14.97  2.49 1.75  42.26 31.62 
2547 21.82 14.86   2.40 1.55   41.05 29.19 

รอยละของการเปลีย่นแปลง 
อัตราการสูบบุหร่ี 
ป 2534 และ 2547 

-35.19 -36.00  -55.22 -48.68  -31.30 -35.80 

หมายเหตุ  1) เคร่ืองหมายลบ - / + แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบบุหร่ีลดลง / เพิ่มขึ้น   
 2) ในเขต : ในเขตเทศบาล/เขตเมอืง  ในขณะที่ นอกเขต: นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล หรือเขตชนบท 
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สถานการณการบริโภคยาสูบดังตารางที่ 8 - 10 นี้ แสดงใหเห็นวาสภาพพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร เมื่อจําแนกเปนระดับภูมิภาคและเขตการปกครอง    เปนปจจัยที่กอใหเกิดความ
แตกตางของการบริโภคยาสูบ    โดยการแบงพื้นที่เชิงภูมิศาสตร จํานวน 5 ภาค (รวม
กรุงเทพมหานคร) กอใหเกิดความแตกตางของการบริโภคยาสูบสูงกวาการแบงพื้นที่ดวยเขต
การปกครอง จึงเปนไปไดวาการสูบบุหร่ี เปนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสหปจจัย อาทิ การ
เจริญเติบโตที่ไมเทาเทียมกันของความเปนเมืองกับชนบท  ชองวางทางการศึกษา คานิยมและ
วัฒนธรรม เปนตน 

 
3) ระดับจังหวัด    จากความเพียงพอของการจัดเก็บขอมูลในโครงการสํารวจอนามัย

และสวัสดิการ ป พ.ศ. 2544  ดังกลาวขางตน   ดังนั้น อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของป  
พ.ศ. 2544  จึงจําแนกการนําเสนอเปนรายจังหวัด  ดังแผนที่   1 – 3  (รายละเอียดดังตารางใน
ภาคผนวก ก.)  

 
แผนที่ 1  แสดงอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของประชากรไทย โดยพบอัตรา

การสูบบุหร่ีสูงสุด 5 จังหวัดแรก เรียงลําดับจากมากไปนอย และตํ่าสุด 5 จังหวัดแรก 
เรียงลําดับจากนอยไปมาก ดังตอไปนี้   

 
ลําดับที่ จังหวัด อัตราการสูบบุหร่ี (รอยละ) 

1 หนองบัวลําภู  32.76 
2 ตาก 32.23 
3 แมฮองสอน 30.66 
4 กระบี่ 29.01 5 จ

ังห
วัด

สูง
สุด

  

5 กาฬสินธุ 28.39 
   

1 สระบุรี 14.87 
2 กรุงเทพมหานคร 15.67 
3 สมุทรสงคราม 15.83 
4 ปทุมธานี 15.85 5 จ

ังห
วัด

ต่ํา
สุด

 

5 สมุทรสาคร 16.85 
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แผนที่ 2   แสดงอัตราการสูบบุหร่ีของประชากรหญิง พบวาอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด 
5 จังหวัดลําดับแรกอยูทางภาคเหนือทั้งสิ้น ขณะที่ อัตราการสูบบุหร่ีต่ําสุด 5 จังหวัดลําดับ
แรกอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น ดังตอไปนี้ 

 
ลําดับที่ จังหวัด อัตราการสูบบุหร่ี (รอยละ) 

1 ตาก 15.13 
2 แมฮองสอน 13.88 
3 ลําปาง 9.59 
4 เชียงใหม 7.69 5 จ

ังห
วัด

สูง
สุด

  

5 เชียงราย 7.23 
   

1 หนองบัวลําภู 0.15 
2 ชัยภูม ิ 0.47 
3 มหาสารคาม 0.52 
4 บุรีรัมย 0.54 5 จ

ังห
วัด

ต่ํา
สุด

 

5 ขอนแกน 0.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 - 2547.……21 

 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 

 



สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 - 2547.……22 

Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC) 

แผนที่ 3 แสดงอัตราการสูบบุหร่ีของประชากรชาย พบวาอัตราการสูบบุหร่ีสูงสุด  5
จังหวัดลําดับแรก สวนใหญอยูในภาคอีสาน ขณะที่ อัตราการสูบบุหร่ีต่ําสุด 5 จังหวัดลําดับ
แรก สวนใหญอยูในภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) ดังตอไปนี้  

 
ลําดับที่ จังหวัด อัตราการสูบบุหร่ี (รอยละ) 

1 หนองบัวลําภู 64.55 
2 กระบี่ 56.31 
3 ชัยภูม ิ 55.29 
4 สุราษฎรธานี 54.77 5 จ

ังห
วัด

สูง
สุด

  

5 กาฬสินธุ 54.03 
   

1 สระบุรี 28.21 
2 ปทุมธานี 30.15 
3 นาน 30.87 
4 กรุงเทพ ฯ  31.17 5 จ

ังห
วัด

ต่ํา
สุด

 

5 นนทบุรี 32.58 
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2.2.5. รายไดครัวเรือน         ขอมูลรายไดครัวเรือน[2]  จัดแบงออกเปน 5 กลุม ไดแก
ครัวเรือนจนที่สุด (Poorest quintile)  เกือบจน (2ndquintile) ปานกลาง (3rd quintile) เกือบรวย 
(4thquintile) และรวยที่สุด (Richest quintile)    ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวา    
เมื่อพิจารณาขอมูลแนวแถว (Rows) ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ ภายในกลุม
รายไดเดียวกัน ณ ชวงเวลาที่ตางกัน พบวานับตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึง 2546  ประชากรไทยทั้ง 
5 กลุมรายได มีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทลดลง ยกเวนป พ.ศ.2547 ที่พบอัตราการสูบ
บุหร่ีเพิ่มขึ้นในบางกลุมรายได     โดยมีขอพึงสังเกตหลายประการ ดังนี้   1) เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวาง 2 กลุมรายไดที่มีความแตกตางกันอยางสุดขั้ว ไดแก กลุมจนที่สุด และรวยที่สุด 
พบวากลุมรวยที่สุด มีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทเปลี่ยนแปลงลดลงในระดับที่สูงกวา
กลุมจนที่สุดอยางชัดเจน คิดเปนรอยละ 51.53 กับ 40.26 ตามลําดับ 2) กลุมจนที่สุดมีอัตรา
การสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทลดลงสูงมากจากป พ.ศ.2534 รอยละ 40.88 เปน   รอยละ 26.72 
ในป พ.ศ. 2539 แตภายหลังกลับมีอัตราการสูบบุหร่ีลดลงเล็กนอย และ 3) กลุมรายไดเกือบ
จน  ปานกลาง  และเกือบรวย พบวามีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทเปลี่ยนแปลงลดลงใน
ระดับที่นอยกวา 2 กลุมแรกที่จนที่สุดและรวยที่สุด  โดยกลุมรายไดปานกลาง มีระดับการ
เปล่ียนแปลงลดลงต่ําสุด คิดเปนรอยละ 24.47   

 

                                                           
[2] ท่ีมาของรายไดครัวเรือน (Household income) มาจากรายไดสวนบุคคลที่เปนตัวเงิน  (Monetary term) จาก 2 แหลง 

ไดแก 1) รายได จากเงินเดือน คาจาง หรืออื่น ๆ ที่เปนเงิน (In-cash) โดยมีหนวยเปนบาทตอเดือน จากนั้นปรับขอมูลโดยมี
หนวยเปนบาทตอปตอคน และ 2) รายไดที่มิใชตัวเงิน (Fringe benefits / in-kind) อาทิ สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน   
ตาง ๆ ในรูปสิ่งของในรอบ 12 เดือนที่ผานมา นําแหลงขอมูลรายไดทั้ง 2 แหลง มารวมกันเพื่อเปนรายไดรวมตอคนตอป   
และใชวิธีรวมขอมูลจากรายบุคคลเปนครัวเรือน (Aggregate data) เนื่องจากการสูบบุหร่ีเปนปจจัยที่กอใหเกิดผลกระทบ
ภายนอกสูง (Externality) ทําใหการสูบบุหร่ีมิใชประเด็นสวนบุคคล หากเปนประเด็นของครอบครัวและสังคม  อยางไร   
ก็ตาม รายไดครัวเรือนของป พ.ศ. 2534 และ 2539 เกิดขึ้นจากการประมาณคาดวยวิธีถดถอยพหุคุณ (Stepwise multiples 
regression)  เนื่องจากฐานขอมูลโครงการอนามัยและสวัสดิการประจําปเหลานี้ มิไดสอบถามขอมูลรายได  จึงตองจัดการ
ฐานขอมูลโดยรวม (Merging data) ระหวาง 3 ฐานขอมูล ไดแก HWS และ LFS (ฐานขอมูลแรงงาน : Labor force survey) 
ในรอบการสํารวจที่ 1 และ 2 เนื่องจากฐานขอมูล LFS มีขอมูลรายได   เก็บขอมูลในชวงเวลาเดียวกับ HWS และกลุม
ตัวอยางเดียวกัน  แตผลการ Merge data นํามาซึ่งความไมสมบูรณหรือ Missing data ของขอมูลรายไดจํานวนมาก    ดังนั้น 
จึงทดแทนการขาดหายของขอมูลรายไดดวยการประมาณรายไดจาก Stepwise multiple regression  
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ตารางที่ 11   อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกกลุมรายได  
อัตราการสูบบุหร่ีรวม  

ตอ 100 ประชากรของแตละกลุมรายได กลุมรายได 

2534 2539 2544 2546 2547 

รอยละของการเปลีย่นแปลง 
อัตราการสูบบุหร่ี 
ป 2534 และ 2547  

จนที่สุด (Poorest quintile) 40.88 26.72 25.70 21.46 24.42 -40.26 
เกือบจน (2nd quintile) 30.61 25.50 26.07 21.71 21.42 -30.02 
ปานกลาง (3rd quintile) 27.42 26.52 23.59 19.07 20.71 -24.47 
เกือบรวย (4th quintile) 27.01 25.41 22.56 18.23 17.37 -35.69 
รวยท่ีสุด (Richest quintile) 27.09 23.01 15.26 11.84 13.13 -51.53 

RD (Poorest – Richest Q) 13.79 3.71 10.44 9.62 11.29  

หมายเหตุ  เคร่ืองหมายลบ - / + แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบบุหร่ีลดลง / เพิ่มขึ้น   

 
                  นอกจากนี้  จากตารางที่ 11  เมื่อพิจารณาขอมูลแนวคอลัมน (Columns) ซ่ึงเปน
การเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหร่ีระหวาง 5 กลุมรายได (จนที่สุด – รวยท่ีสุด) ในแตละปท่ี
สํารวจ พบวา 1) ประชากรในครัวเรือนจนที่สุด มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาประชากรใน
ครัวเรือนรวยที่สุดในทุกรอบการสํารวจ   ดังตัวอยางในป พ.ศ.2534 กลุมจนที่สุด มีอัตราการ
สูบบุหร่ี คิดเปนรอยละ 40.88  ขณะที่กลุมรวยที่สุด มีอัตราการสูบบุหร่ี คิดเปนรอยละ 27.09 
และในป พ.ศ.2547  กลุมจนที่สุด มีอัตราการสูบบุหร่ี คิดเปนรอยละ 24.42 และคนรวยที่สุดมี
อัตราการสูบบุหร่ี คิดเปน 13.13   2) เมื่อพิจารณาในประเด็นความไมเทาเทียมกันของอัตรา
การสูบบุหร่ีระหวางกลุมจนที่สุดและรวยที่สุด (Rate difference: RD) กลับพบวาชองวางของ
ความแตกตางกันระหวางคนจนและคนรวยที่สูบบุหร่ี คอนขางคงที่ประมาณ 9.62 ถึง 13.79  
ยกเวนป พ.ศ. 2539 ที่พบชองวางของความแตกตางแคบที่สุด นั่นคือ 3.71 และ 3) ประชากร
ในครัวเรือนระดับกลาง ไดแก กลุมรายไดเกือบจน ปานกลาง และเกือบรวย มีอัตราการสูบ
บุหร่ีใกลเคียงกัน โดยสวนใหญมีอัตราการสูบบุหร่ีนอยกวากลุมจนที่สุด แตสูงกวากลุมรวย
ที่สุด  
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เมื่อพิจารณาอตัราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกตามกลุมรายไดและเพศ ดัง
ตารางที่ 12 พบผลการวิเคราะหที่มีลักษณะเชนเดยีวกบัตารางที่ 11 กลาวคือ เมื่อพิจารณา
ขอมูลแนวแถว (Rows) ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่ ภายในกลุมรายไดเดียวกัน 
ณ ชวงเวลาที่ตางกนั พบวานับตั้งแตป พ.ศ.2534 ถึง 2547 ประชากรหญิงและชายทั้ง 5 กลุม
รายไดมีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทลดลงในทุกรอบการสํารวจ กลาวคือในป พ.ศ.2534 
เพศหญิงในครัวเรือนจนที่สุด มีอัตราการสูบบุหร่ีรอยละ 5.84 และลดลงเปนรอยละ 3.33 ใน
ป พ.ศ.2547 สวนเพศหญิงในครัวเรือนรวยที่สุด มีอัตราการสูบรอยละ 2.31 และลดลงเปน
รอยละ 0.36 ในชวงเวลาเดยีวกัน  ขณะเดียวกัน พบวาเพศชายในครวัเรือนจนที่สุดมีอัตราการ
สูบรอยละ 66.32 ในป พ.ศ.2534 และลดลงเปนรอยละ 46.68 ในป พ.ศ.2547 สวนเพศชายใน
ครัวเรือนรวยที่สุด มีอัตราการสูบรอยละ 49.16 และลดลงเปนรอยละ 26.06 โดยมีขอสังเกตที่
สําคัญคือ แมประชากรทั้งหญิงและชายในกลุมจนที่สุด มีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท
สูงกวากลุมรวยที่สุด แตมีการเปลี่ยนแปลงลดลงของอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทใน
ระดับที่นอยกวากลุมรวยที่สุดอยางชัดเจน คิดเปนรอยละ 42.98 กับ 84.42 สําหรับประชากร
หญิง และรอยละ 29.16 กับ 46.99 สําหรับประชากรชาย    

 

เมื่อพิจารณาขอมูลแนวคอลัมน (Column) ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบอตัราการสูบบุหรี่
ระหวาง 5 กลุมรายได (จนที่สุด – รวยท่ีสุด) ในแตละปท่ีสํารวจ พบวา 1) ประชากรทั้งหญิง
และชายในครวัเรือนจนที่สุดของทุกปที่สํารวจ มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาประชากรหญิงและ
ชายในครวัเรือนรวยที่สุด  ดังตัวอยางประชากรหญิงในป พ.ศ. 2534 กลุมจนที่สุดสูบบุหร่ี
รอยละ 5.84 และกลุมรวยทีสุ่ดสูบบุหร่ี รอยละ 2.3 และในป พ.ศ.2547 กลุมจนที่สุดสูบบุหร่ี
รอยละ 3.33 และกลุมรวยทีสุ่ดสูบบุหร่ี รอยละ 0.36  สําหรับประชากรชายในป พ.ศ. 2534 
กลุมจนที่สุดสูบบุหร่ี รอยละ 66.32 และกลุมรวยที่สุดสูบบุหร่ี รอยละ 49.16  และในป พ.ศ. 
2547 กลุมจนที่สุดสูบบุหร่ีรอยละ 46.68 และกลุมรวยทีสุ่ดสูบบุหร่ี รอยละ 26.06  2)  เมื่อ
พิจารณาความไมเทาเทียมกนัของอัตราการสูบบุหร่ีระหวาง 2 กลุมรายไดที่มีความแตกตาง
อยางสุดขั้ว (กลุมจนที่สุด กับ กลุมรวยที่สุด) พบวา ชองวางของความแตกตางระหวาง
ประชากรหญงิในครัวเรือนจนที่สุดกับรวยที่สุดที่สูบบุหร่ีคอนขางต่ําคือ 1.67 – 3.53 แตมี
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แนวโนมที่เพิม่ขึ้น โดยป พ.ศ. 2534 เปนปที่พบชองวางของความแตกตางสูงสุด (RD = 3.53) 
จากนั้นเริ่มลดลงในชวงป พ.ศ. 2539 ถึง 2544 (RD = 1.67 ถึง 1.72) และขยายกวางขึ้นในป 
พ.ศ. 2546 ถึง 2547 (RD = 2.64 ถึง 2.97) สวนเพศชายมีชองวางของความแตกตางระหวาง 
10.88 – 20.73  โดยมีแนวโนมลดลงใน 2 รอบแรกของการสํารวจจาก 17.16 ในป พ.ศ. 2534 
เปน 10.88 ใน ป พ.ศ. 2539  แตกลับขยายเพิ่มขึ้นและมีคาคงที่นับตั้งแต ป พ.ศ. 2544  เปนตน
มาระหวาง 20.73 – 20.62  (ตารางที่ 12) 
 

ตารางที่ 12   อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกตามกลุมรายไดและเพศ 
อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท  
จําแนกตามกลุมรายไดและเพศ กลุมรายได 

2534 2539 2544 2546 2547 

รอยละของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการสูบ
บุหร่ีป 2534 และ 2547 

จนที่สุด (Poorest quintile) 5.84 3.26 3.04 3.53 3.33 -42.98 
เกือบจน (2nd quintile) 6.31 3.61 2.98 2.60 2.23 -64.66 
ปานกลาง (3rd quintile) 5.51 3.47 2.59 1.97 2.45 -55.54 
เกือบรวย (4th quintile) 3.28 3.06 2.32 1.59 1.52 -53.66 

หญ
ิง  

รวยท่ีสุด (Richest quintile) 2.31 1.59 1.32 0.89 0.36 -84.42 

RD (Poorest – Richest Q) 3.53 1.67 1.72 2.64 2.97  

จนที่สุด (Poorest quintile) 66.32 53.74 50.81 45.18 46.68 -29.61 
เกือบจน (2nd quintile) 57.11 51.57 49.21 44.14 40.20 -29.61 
ปานกลาง (3rd quintile) 53.65 51.02 43.83 39.28 38.93 -27.44 
เกือบรวย (4th quintile) 51.62 48.67 42.40 37.19 33.20 -35.68 

ชา
ย  

รวยท่ีสุด (Richest quintile) 49.16 42.86 30.08 25.16 26.06 -46.99 

RD (Poorest – Richest Q) 17.16 10.88 20.73 20.02 20.62  

หมายเหตุ   เหมือนตารางที่ 11 

 
สถานการณดงัตารางที่ 11 และ 12 มีขอพึงสังเกตประการหนึ่งนัน่กค็ือ ชองวางของ

ความแตกตางของการสูบบุหร่ีระหวางครัวเรือนจนที่สุด กับรวยที่สุดคอนขางแคบที่สุดในป 
พ.ศ.2539 นอกจากนี ้ ขอมูลจากตารางดังกลาว ยังบงชีว้า 1) บุหร่ีเปนสินคาที่ประชากรไทย
ทุกกลุมรายไดสามารถเขาถึงไดงาย 2) ประชากรในครวัเรือนจนที่สุดมีอัตราการสูบบุหร่ีสูง
กวาประชากรในครัวเรือนรวยที่สุด ซึ่งเปนสถานการณที่ตองใหความตระหนกัเปนอยางยิ่ง
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ตอประเด็น “ยิ่งจน ยิ่งสบู”  และ 3) ประชากรทั้งชายและหญิงในครัวเรือนที่มีรายไดสูง มี
แนวโนมเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบบุหร่ีในทิศทางที่ดีขึ้น (อัตราการสูบบุหร่ีลดลง) ในระดับ
ที่สูงกวาประชากรซึ่งอยูในครัวเรือนยากจนและฐานะปานกลาง 
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3. ปริมาณการสูบบหุรี ่
 

3.1. ปริมาณการสูบบุหรี่     การวิเคราะหปริมาณการสูบบุหร่ีคร้ังนี้ มุงเนนที่ปริมาณ
การสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท [3] โดยนําเสนอดวยคาเฉลี่ย (Mean) ที่มีหนวยเปนมวนตอวันตอ
คน และคามัธยฐาน (Median)  ดวยเหตุทีค่ําตอบจากแบบสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ทําใหประชากรผูสูบบุหร่ีสามารถใหขอมูลปริมาณบุหร่ีทีสู่บตอวันตอคนไดตั้งแต 1 – 97 
มวน สงผลใหขอมูลที่วิเคราะหไดมีคาการกระจายสูง ดังนั้นการวดัการกระจายของขอมูล 
(Measure of Dispersion) ดวยคามัธยฐานจึงมีความเหมาะสมกวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 

 
 

 

รูปท่ี 4 คาเฉลี่ยและ
คามัธยฐานของ
ปริมาณการสูบบุหร่ี   
 
 
 

จากรูปที่ 4  แสดงใหเหน็วาเมื่อพจิารณาดวยคาเฉลีย่ ปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุก
ประเภทของประชากรไทยเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึน้เล็กนอยจาก 11.85 มวนตอวันตอคน
ในป พ.ศ. 2534 เปน 10.38 มวนตอวันตอคนในป พ.ศ. 2547 คิดเปนการเปลี่ยนแปลงลดลง
รอยละ 12.33  อยางไรกต็าม เมื่อพิจารณาดวยคามัธยฐานกลับพบปริมาณการสูบคงที่ นั่นคือ 
10 มวนตอวันตอคน     
 

                                                           
[3]    ปริมาณบุหร่ีรวมทุกประเภท ประกอบดวยบุหร่ีซอง (Manufactured cigarette) ทั้งที่ผลิตในและตางประเทศ 2) บุหร่ีมวน

เองจากใบ หรือกระดาษมวนชนิดตาง ๆ และ 3) บุหร่ีอื่น ๆ ไดแก ซิการ ไปป ขี้โย และอื่น ๆ  
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ตารางที่ 13  คาเฉลี่ยและคามัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี  (มวนตอวันตอคน)  
                     จําแนกตามประเภทของบุหร่ี ป พ.ศ. 2534 - 2539 

บุหร่ีมวนเอง  บุหร่ีอื่น ๆ 
ป พ.ศ.สํารวจ 

คาเฉลีย่ มัธยฐาน  คาเฉลีย่ มัธยฐาน 
ป 2534 10.32 10  10.33 10 

ป 2539 9.73 10  10.66 10 

หมายเหตุ  1)  ป พ.ศ. สํารวจ 2544 – 2547 ไมมีขอคําถามแยกปริมาณการสูบบุหร่ีจําแนกตามประเภท 
 2)  บุหร่ีมวนเอง ประกอบดวยบุหร่ีมวนเองจากใบจาก ใบยา กระดาษ และอื่น ๆ  
                       บุหร่ีอื่น ๆ ประกอบดวยบุหร่ีซองผลิตจากในและตางประเทศ ซิการ ไปป ขี้โย และอื่น ๆ 

 
 จากตารางที่ 13 เมื่อจําแนกปริมาณการสูบบุหร่ีตามประเภทบหุร่ีที่สูบเปนสวนใหญ 
พบวาปริมาณการสูบบุหร่ีทั้ง 2 กลุม เปนดังนี้ 1) บุหร่ีมวนเอง และ 2) บุหร่ีอ่ืน ๆ อาทิ บุหร่ี
ซอง (ผลิตในและนอกประเทศ) ไปป ซิการ ขี้โย เปนตน มีคาเฉลี่ยและคามัธยฐานใกลเคียง
กันคือ 10 มวน แตมิอาจสรุปทิศทางการเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากปริมาณการสูบบหุร่ีจําแนก
ตามประเภทบุหร่ีที่สูบไดรับการจัดเก็บเพยีง 2 รอบการสํารวจคือป พ.ศ. 2534 และ 2539 
เทานั้น   
 

3.2. ปริมาณการสูบบุหรี่   จําแนกตามปจจัยพื้นฐาน 
 

 3.2.1. เพศ    ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาการเปลีย่นแปลงปริมาณการสูบบุหร่ี
รวมทุกประเภทของประชากรหญิงระหวางป พ.ศ. 2534 ถึง 2547 พบวามีคาเฉลีย่และคา  
มัธยฐานคอนขางคงที่เทากับ 7.44 – 8.33 และ 7 มวนตอวันตอคน ตามลําดับ  แตปริมาณการ
สูบบุหร่ีรวมทุกประเภทดังกลาว  มีความโนมเอียงของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แยลง 
เห็นไดจากปรมิาณการสูบบหุร่ีเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้จาก 7.44 มวนตอวันตอคน ในป 
พ.ศ. 2534 เปน 8.33 ในป พ.ศ.2547  คิดเปนอัตราเพิ่มระหวางป พ.ศ. 2534 กับ 2547 เทากับ
รอยละ 11.90 (รูปที่ 5)  
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รูปท่ี 6 คาเฉลี่ยและคามัธยฐานของปริมาณการสูบ 
           บุหร่ีของประชากรชาย 

 
 
รูปท่ี 5 คาเฉลี่ยและคามัธยฐาน
ของปริมาณการสูบบุหร่ีของ
ประชากรหญงิ  
 
 
 

 
 

ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของเพศชายดวย
คาเฉลี่ยในชวงเวลาเดยีวกัน 
พบวาประชากรชายมีปริมาณ
การสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท
สูงกวาประชากรหญิง  แตมี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดขีึ้น จาก 12.20 
มวนตอวันตอคนในป พ.ศ. 
2534 ลดลงเปน 10.50 มวน
ตอวันตอคนในป พ.ศ. 2547 
คิดเปนอัตราการเปลี่ยน 
แปลงลดลงเทากับรอยละ 13.91   
เมื่อพิจารณาดวยคามัธยฐานพบวา 
มีคาคงที่คือ 10 มวนตอวันตอคน (รูปที่ 6)  
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ตารางที่ 14  คาเฉลี่ยและคามัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี  (มวนตอวันตอคน) 
                    จําแนกตามเพศและประเภทของบุหร่ี ป พ.ศ. 2534 – 2539 

บุหร่ีมวนเอง  บุหร่ีอื่น ๆ 
ป พ.ศ.สํารวจ 

คาเฉลีย่ มัธยฐาน  คาเฉลีย่ มัธยฐาน 

ป 2534 6.30 5  8.39 8 

หญ
ิง  

ป 2539 6.94 5  8.66 7 
      

ป 2534 10.69 10  10.43 10 

ชา
ย  

ป 2539 9.96 10  10.74 10 

หมายเหตุ  เหมือนตารางที่ 13 

 

นอกจากนี้ จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาปริมาณการสูบบุหร่ีจําแนกตามประเภทบหุร่ี
ในป พ.ศ. 2534 และ 2539 พบวาประชากรหญิงมีคาเฉลี่ยและคามัธยฐานของสูบบุหร่ีกลุม 
อ่ืน ๆ มากกวาบุหร่ีมวนเอง ขณะที่ ประชากรชายมีปริมาณการสูบบุหร่ีทั้ง 2 กลุมใกลเคียงกัน   

 
3.2.2. กลุมอายุ       ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยตอคน

ตอวันของประชากรไทยทุกกลุมอายุมีแนวโนมลดลง  โดยกลุมอายุที่มีปริมาณการสูบบุหร่ี
เฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2534 กับป พ.ศ. 2547 เปล่ียนแปลงลดลงมากที่สุด คือประชากรที่มีอายุ
ระหวาง 15 – 18 ป หรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 20.87 โดย
คาเฉลี่ยลดลงประมาณ 2 มวนและคามัธยฐานลดลง 5 มวน ขณะทีก่ลุมอายุอ่ืน ๆ เมื่อพิจารณา
ดวยคามัธยฐาน พบวามีคาคงที่ที่ 10 มวน และอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงต่ําสุดที่กลุมอายุ
มากกวาหรือเทากับ 60 ป รองลงมาคือ 41-59 ป   ขอมูลนี้ มีนัยยะวาการดําเนินงาน 
(Intervention) ใด ๆ เพือ่ใหประชากรไทย ลด ละ เลิกพฤติกรรมการสูบบุหร่ีควรให
ความสําคัญกับกลุมเยาวชนและวยัรุนเพราะระยะเวลาการสูบหรือติดบุหร่ีแปรผันโดยตรงกับ
ระยะเวลาที่เลิกสูบ   นัน่คือยิ่งระยะเวลาสูบบุหร่ียิ่งสั้น โอกาสลด ละ เลิกยิ่งมีความเปนไปได
สูง  (ตารางที่ 15) 
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ตารางที่ 15  คาเฉลี่ยและมัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน)  
                    จําแนกตามกลุมอายุ  

ป พ.ศ.สํารวจ 15 – 18 ป 19 – 24 ป 25 – 40 ป 41 – 59 ป. ≥ 60 ป. 

2534 9.50 (10) 10.35 (10) 12.25 (10) 12.70 (10) 11.00 (10) 
2539 9.74 (10) 11.12 (10) 12.59 (10) 13.07 (10) 11.06 (10) 
2544 7.96 (7) 9.13 (10) 10.74 (10) 11.39 (10) 10.07 (10) 
2546 9.13 (10) 8.63 (10) 10.59 (10) 11.74 (10) 10.34 (10) 
2547 7.51 (5) 8.78 (8) 10.48 (10) 11.15 (10) 9.89 (10) 

รอยละของการเปลีย่นแปลง 
ปริมาณการสูบบุหร่ี 
ป 2534 และ 2547 

-20.87 -15.15 -14.46 -12.24 -10.15 

หมายเหตุ  1) ไมนําเสนอปริมาณเฉลีย่ของการสูบบุหร่ีจําแนกตามประเภท เนื่องจากมิไดสอบถามทุกรอบการสํารวจ  
 2) ขอมูลในวงเล็บ (.....)  หมายถึงสถิติมัธยฐาน (Median) มีหนวยเปนมวนตอวันตอคน 
 3) เคร่ืองหมาย (+) / (-) แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น / ลดลง ตามลําดับ  

 
เมื่อพิจารณาปริมาณการสูบบุหร่ี จําแนกตามกลุมอายุและเพศ  ผลการวิเคราะหแสดง

ใหเห็นวา 1) ปริมาณการสูบบุหร่ีของประชากรหญิง นอยกวาประชากรชายในทกุกลุมอายุ 
และทุกปที่สํารวจ โดยในป พ.ศ.2534 ประชากรหญิงอายุ 15-18 ป และ 19-25 ป มีคามัธย
ฐานของปริมาณบุหร่ีที่สูบสูงกวากลุมอายอ่ืุน ๆ และในป พ.ศ.2547 กลับพบวากลุมอายุ 25-
40 ปและ 41-59 ปมีคามัธยฐานเทากับ 7 มวน ซ่ึงสูงกวากลุมอื่น ๆ ที่มีคาเทากับ 5 มวน        
2) ประชากรหญิงวัยเรียน 2 กลุม ไดแก กลุมอายุ 15-18 ป และ 19-24 ป มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีลดลง คือ รอยละ 45.61 และ 16.60  ขณะที่ ประชากรหญิง
วัยผูใหญ 3 กลุม ไดแก กลุมอายุ 25-40 ป 41-59 ป และมากกวา/เทากับ 60 ปขึ้นไป มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นรอยละ 21.78, 8.32 และ 23.74 ตามลําดับ          
3) ปริมาณการสูบบุหร่ีของประชากรชายในทุกรอบปการสํารวจพบวา กลุมอายุ 41-59 ปและ 
25-40 ป มีปริมาณคาเฉลี่ยสูงกวากลุมอายอ่ืุน ๆ แตเมื่อพิจารณาคามัธยฐาน มีคาใกลเคียงกัน
ในทุกกลุมอายุ คือ 10 มวน และในทุกรอบสํารวจ ยกเวนป พ.ศ.2547 ซ่ึงพบคามัธยฐานของ
กลุมอายุ 15-18 ปและ19-24 ปต่ํากวากลุมอายุอ่ืน ๆ คือ 5 และ 8 มวน ตามลําดบั และ           
4) ประชากรชายทุกกลุมอาย ุแมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงในระดับที่
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คอนขางใกลเคียงกัน แตประชากรชายอาย ุ 15 – 18 ป ยังคงมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง
สูงสุด  คิดเปนรอยละ 20.79 ขอคนพบนี้ มีลักษณะใกลเคยีงกับขอคนพบดังตารางที่ 15  
ยืนยนัไดวาเยาวชนและวยัรุนซึ่งมีระยะเวลาสูบบุหร่ีส้ัน โอกาสลด ละ เลิกยิ่งมีความเปนไป
ไดสูง  (ตารางที่ 16) 

 
ตารางที่ 16   คาเฉลี่ยและมัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน)  
                     จําแนกตามกลุมอายุและเพศ  

ป พ.ศ.สํารวจ 15 – 18 ป 19 – 24 ป 25 – 40 ป 41 – 59 ป ≥60 ป 

2534 9.19 (10) 9.75 (10) 7.45 (6) 7.49 (5) 6.41 (3) 
2539 8.35 (6) 9.72 (10) 9.30 (10) 7.96 (5) 7.29 (5) 
2544 8.09 (7) 7.91 (6) 9.98 (10) 8.84 (7) 7.19 (5) 
2546 8.60 (7) 7.12 (6) 9.69 (9) 8.92 (8) 6.86 (5) 

หญ
ิง 

2547 5.00 (5) 8.13 (5) 9.07 (7) 8.12 (7) 7.94 (5) 
รอยละของการเปลีย่นแปลง

ปริมาณการสูบบุหร่ี 
ป 2534 และ 2547 

-45.61 -16.60 +21.78 +8.32 +23.74 

2534 9.50 (10) 10.37 (10) 12.55 (10) 13.35 (10) 11.74 (10) 
2539 9.78 (10) 11.15 (10) 12.74 (10) 13.54 (10) 11.54 (10) 
2544 7.96 (7) 9.16 (10) 10.77 (10) 11.59 (10) 10.42 (10) 
2546 9.14 (10) 8.66 (10) 10.63 (10) 12.01 (10) 10.77 (10) 

ชา
ย 

2547 7.53 (5) 8.80 (8) 10.53 (10) 11.40 (10) 10.08 (10) 
รอยละของการเปลีย่นแปลง

ปริมาณการสูบบุหร่ี 
ป 2534 และ 2547 

-20.79 -15.09 -16.09 -14.59 -14.13 

หมายเหตุ  เหมือนตารางที่ 15 

 
3.2.3. ระดับการศึกษาท่ีจบสูงสุด   ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา 1) ประชากรไทย

ที่ไมเคยเรียนหนังสือมีคาเฉลี่ยและมัธยฐานของปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอคนตอวัน) นอย
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการศึกษา 3 กลุมที่เหลือ ดังในป พ.ศ.2547 ปริมาณการสูบ
บุหร่ีเฉลี่ย 8.24 มวนและคามัธยฐานเทากบั 6 มวน ขณะที่กลุมการศึกษาอื่น ๆ มีปริมาณการ
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สูบบุหร่ีเฉลี่ย 10-11 มวนและคามัธยฐานเทากับ 10 มวน 2) นับตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึง 2547 
แมประชากรไทย มีปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงในทุกกลุมการศึกษา แตคามัธยฐานของปริมาณ
การสูบบุหร่ีคอนขางคงที่ คือ 10 มวน และ 3) เมื่อพจิารณาปริมาณการสูบบุหร่ีระหวางป 
พ.ศ. 2534 กับ 2547 พบวาประชากรที่ไมเคยเรียนหนังสอื มีปริมาณการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลง
ลดลงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 16.17 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษาลดลง คิดเปนรอยละ 
14.82 ขณะที ่ ประชากรทีจ่บการศึกษาสงูสุดในระดับมัธยมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงลดลง
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.25  (ตารางที่ 17) 
 
ตารางที่ 17   คาเฉลี่ยและมัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี  (มวนตอวันตอคน) จําแนกตามระดับ 
                     การศึกษาที่จบสูงสุด  

ปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท (มวนตอวัน) 
ป พ.ศ.สํารวจ 

ไมเคยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาขึ้นไป 

2534 9.83 (10) 12.21 (10) 11.33 (10) 12.66 (10) 
2539 9.55 (10) 12.74 (10) 12.03 (10) 12.18 (10) 
2544 9.31 (8) 10.71 (10) 10.49 (10) 10.92 (10) 
2546 9.06 (7) 11.04 (10) 10.41 (10) 10.46 (10) 
2547 8.24 (6) 10.40 (10) 10.63 (10) 11.21 (10) 

รอยละของการเปลีย่นแปลง 
ปริมาณการสูบบุหร่ี 
ป 2534 และ 2547 

-16.17 -14.82 -6.25 -11.42 

หมายเหตุ  เหมือนตารางที่ 15 

  
นอกจากนี้ เมื่อจําแนกการวิเคราะหคาเฉลี่ยและมัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี ดวย

ปจจัยระดับการศึกษาที่จบสงูสุดและเพศ ดังตารางที่ 18 พบผลการวิเคราะหมลัีกษณะที่
ใกลเคียงกับตารางที่ 17 กลาวคือ 1) เมื่อพิจารณาตามแนวคอลัมน (Column) หรือตามระดับ
การศึกษาท่ีจบสูงสุด พบวา ประชากรไทยทั้งหญิงและชายที่ไมเคยเรียนหนงัสือในทุกปที่
สํารวจ มีคาเฉลี่ยของปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอคนตอวัน) นอยทีสุ่ด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับการศึกษาอื่น ๆ ดังตัวอยางป พ.ศ. 2547 ของประชากรหญิงทีไ่มไดเรียนมีปริมาณการ



สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 - 2547.……36 

Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC) 

สูบบุหร่ีเฉลี่ย เทากับ 6.59 มวน และกลุมประถมศึกษาเทากับ  8.89 มวน มัธยมศกึษาเทากับ 
10.56 มวน และอุดมศึกษาขึ้นไปเทากับ 10.97 มวน เชนเดียวกับประชากรชายที่ไมเคยเรียนที่
มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยเทากับ 8.90 มวน และในกลุมอื่น ๆ เทากับ 10.49, 10.63 และ 
11.33 ตามลําดับ  อยางไรกต็าม เมื่อพิจารณาดวยคามัธยฐาน พบวาประชากรทั้งหญงิและชาย
ที่ไมไดเรียนหนังสือ มีคามัธยฐานของปริมาณการสูบบุหร่ีต่ํากวากลุมการศึกษาอื่นเชนกนั 
และประชากรหญิงที่ไมเคยเรียนหนงัสือ มีคามัธยฐานเทากับ  5 มวน ซ่ึงนอยกวาประชากร
ชายที่ไมเคยเรียนหนังสือ ที่มีคามัธยฐานเทากับ 7 มวน สวนในกลุมอื่น ๆ เทากันคือ 10 มวน  
 
ตารางที่ 18  คาเฉลี่ยและมัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี  (มวนตอวันตอคน) จําแนกตามระดับ 
                    การศึกษาที่จบสงูสดุและเพศ  

ป พ.ศ.สํารวจ ไมเคยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาขึ้นไป 

2534 6.93 (5) 7.46 (5) 10.43 (10) 9.08 (10) 

2539 7.07 (5) 8.80 (8) 9.80 (10) 10.57 (10) 

2544 7.11 (5) 9.16 (8) 9.43 (10) 9.95 (10) 

2546 7.94 (5) 8.86 (8) 8.26 (8) 11.86 (15) 

2547 6.59 (5) 8.89 (8) 10.56 (10) 10.97 (10) 

รอยละของการเปลีย่นแปลง
ปริมาณการสูบบุหร่ี 
ป 2534 และ 2547 

-4.92 +19.22 +1.31 +20.81 

2534 11.36 (10) 12.56 (10) 11.35 (10) 12.69 (10) 

2539 10.65 (10) 12.98 (10) 12.08 (10) 12.21 (10) 

2544 10.13 (10) 10.79 (10) 10.52 (10) 10.95 (10) 

2546 9.58 (9) 11.18 (10) 10.47 (10) 10.44 (10) 

2547 8.90 (7) 10.49 (10) 10.63 (10) 11.33 (10) 

รอยละของการเปลีย่นแปลง
ปริมาณการสูบบุหร่ี 
ป 2534 และ 2547 

-21.68 -16.47 -6.39 -10.70 

   หมายเหตุ  เหมือนตารางที่ 15 
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นอกจากนี้ จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาตามแนวแถว (Rows) หรือตามชวงเวลา 
พบวาปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ย (มวนตอวนัตอคน) นับตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึง 2547 ของ
ประชากรไทย มีแนวโนมลดลงในทุกกลุมการศึกษา แตคามัธยฐานของปริมาณการสูบบุหร่ี
คอนขางคงที่   เมื่อพิจารณาปริมาณการสูบบุหร่ีจากการเปรียบเทยีบขอมูลระหวางป พ.ศ. 
2534 กับ 2547 พบวาประชากรหญิงทุกกลุมการศึกษา ยกเวนกลุมทีไ่มเคยเรียนหนังสอื มี
ปริมาณการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอุดมศึกษาขึ้นไป มีปริมาณ
การสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุด คิดเปนรอยละ 20.81 รองลงมาคือกลุมประถมศึกษา 
รอยละ 19.22 ขณะที่ประชากรชายทุกกลุมการศึกษา มีปริมาณการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมประถมศึกษามีปริมาณการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงมากที่สุด      
คิดเปนรอยละ 21.68  

 
 ขอคนพบจากตารางที่ 17 และ 18  บงชี้วา ถาการควบคุมการบริโภคยาสบู มุงยดึ
ระดับการศึกษาที่จบสูงสุดเปนพื้นฐานในการดําเนินงาน/กิจกรรมใด ๆ ประชากรเปาหมายที่
ควรเนนเปนพเิศษ ควรเปนประชากรหญิงที่มีการศึกษาสูง คือ ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป รวมถึง
ระดับประถมศึกษาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีเพิม่ขึ้น  
 
 3.2.4. สภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร          
 
 1) ระดับภูมิภาค          ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวา 1) ประชากรไทยที่
อาศัยในภาคใต  ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยและมัธยฐานของปริมาณการสูบ
บุหร่ี (มวนตอวันตอคน) ที่ใกลเคียงกัน  และสูงกวาภาคเหนือและภาคอีสาน  ขณะเดียวกัน
ประชากรที่อาศัยในภาคเหนือ มีปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน) นอยที่สุด ดัง
ตัวอยางในป พ.ศ. 2534  ภาคเหนือมีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉล่ีย 8.88 มวน และคามัธยฐาน
เทากับ 8 มวน ขณะที่ ภาคอื่น ๆ มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉล่ียระหวาง 10.71-14.58 มวน และ
คามัธยฐานระหวาง 10-15 มวน  และ  2) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการสูบบุหร่ีระหวาง ป พ.ศ. 
2534  กับ 2547  พบวาภาคกลาง มีปริมาณการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงสูงสุด คิดเปน    
รอยละ 20.71  ขณะที่ ภาคเหนือ มีปริมาณการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงนอยที่สุด คิดเปน
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รอยละ 0.18  ขอมูลนี้  มีนัยยะวาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีอาจมีบริบทของวัฒนธรรมเชิงพื้นที่
เขามาเกี่ยวของ (ตารางที่ 19) 
 
ตารางที่ 19   คาเฉลี่ยและมัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ีของประชากรไทย (มวนตอวนัตอคน)  
                    จําแนกตามสภาพพื้นที่ทางภูมศิาสตร  

ปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท (มวนตอวัน) 
ป พ.ศ.สํารวจ 

เหนือ อีสาน ใต กลาง กทม. 

2534 8.88 (8) 10.71 (10) 14.36 (13) 14.58 (15) 13.43 (10) 
2539 10.17 (10) 11.30 (10) 13.99 (12) 14.25 (12) 14.51 (15) 
2544 8.96 (8) 9.68 (10) 11.94 (10) 12.26 (10) 12.20 (10) 
2546 9.03 (8) 10.60 (10) 11.28 (10) 12.37 (10) 11.16 (10) 
2547 8.86 (7) 9.45 (10) 12.08 (10) 11.56 (10) 12.17 (10) 

รอยละของการเปลีย่นแปลง
ปริมาณการสูบบุหร่ี 
ป 2534 และ 2547 

-0.18 -11.83 -15.92 -20.71 -9.34 

หมายเหตุ  เหมือนกับตารางที่ 15 

 
 เมื่อวิเคราะหคาเฉลี่ยและมัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี จําแนกตามภูมิภาคและเพศ 
พบวาคาเฉลี่ยและคามัธยฐานของปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน) รวมถึงรอยละของ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีในป พ.ศ.2534 กับ 2547 ของประชากรชาย มีลักษณะที่
ใกลเคียงกับขอมูลประชากรโดยรวม  ดังตารางที่ 19 และมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบ
บุหร่ีลดลงในทุกภาค     แตตรงกันขามประชากรหญิงที่พบวา ปริมาณการสูบบุหร่ีของ
ประชากรหญิงภาคอีสาน กรุงเทพมหานคร และภาคเหนือ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเปน
รอยละ 20.25 18.64 และ 12.94 ตามลําดับ สวนภาคกลางและภาคใตมีการเปลี่ยนแปลงลดลง 
คอนขางนอย  รอยละ 2.56 และ 0.20 ตามลําดับ (ตารางที่ 20) 
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ตารางที่ 20   คาเฉลี่ยและมัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน) จําแนกตามภูมิภาค 
                     และเพศ  

ปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท (มวนตอวัน) 
ป พ.ศ.สํารวจ 

เหนือ อีสาน ใต กลาง กทม. 

2534 5.25 (3) 6.58 (5) 11.78 (10) 10.91 (10) 10.26 (10) 
2539 6.08 (5) 8.39 (8) 12.07 (10) 11.63 (10) 11.52 (10) 
2544 6.09 (5) 8.63 (8) 10.10 (10) 11.62 (10) 10.99 (10) 
2546 6.47 (5) 10.57 (9) 9.43 (10) 10.24 (10) 11.57 (10) 

หญ
ิง  

2547 5.93 (5) 7.91 (7) 11.76 (10) 10.64 (10) 12.17 (10) 
รอยละของการเปลีย่นแปลง 

ปริมาณการสูบบุหร่ี 
ป 2534 และ 2547 

+12.94 +20.25 -0.20 -2.56 +18.64 

2534 9.61 (10) 10.82 (10) 14.48 (15) 14.85 (15) 13.63 (10) 
2539 10.80 (10) 11.37 (10) 14.06 (12) 14.40 (12) 14.72 (15) 
2544 9.33 (10) 9.71 (10) 12.01 (10) 12.30 (10) 12.28 (10) 
2546 9.48 (10) 10.60 (10) 11.38 (10) 12.57 (10) 11.13 (10) 

ชา
ย  

2547 9.30 (8) 9.47 (10) 12.09 (10) 11.63 (10) 12.17 (10) 
รอยละของการเปลีย่นแปลง 

ปริมาณการสูบบุหร่ี 
 ป 2534 และ 2547 

-3.23 -12.48 -16.55 -21.73 -10.68 

หมายเหตุ  เหมือนกับตารางที่ 15 

 
ขอมูลจากตารางที่ 19 และ 20 นี้ บงชี้วา  ถาการควบคุมการบริโภคยาสูบ มุงยึด

บริบทเชิงภูมิภาคเปนพื้นฐานในการดําเนินงาน/กิจกรรมใด ๆ   ประชากรหญิงในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เปนกลุมเสี่ยงที่ควรใหความสําคัญและไดรับการเฝาระวังอยางใกลชิด 
เน่ืองจากมีปริมาณการสูบบุหร่ีสูงสุด โดยเฉพาะการสํารวจ 2 รอบสุดทาย (ป พ.ศ. 2546 และ 
2547)  รวมถึงปริมาณการสูบบุหร่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น   เมื่อเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2534  
กับ 2547  
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2) เขตการปกครอง         เมื่อวิเคราะหปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน) 
จําแนกตามเขตการปกครอง ไดแก นอกเขตและในเขตเทศบาลมีดังนี้  กรณีประชากรรวม 
พบวา 1) ประชากรที่อาศัยในเขตเทศบาล มีปริมาณการสูบบุหร่ีสูงกวาประชากรที่อาศัยนอก
เขตเทศบาลในทุกรอบการสํารวจ   2) ปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ย (มวนตอวันตอคน) มี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่องในทุกรอบการสํารวจ โดยนอกเขตเทศบาลลดลงจาก 11.56 มวน 
ในป พ.ศ. 2534 เปน 10.13 มวน ในป พ.ศ. 2547 และในเขตเทศบาลลดลงจาก 12.76 มวน 
เปน 11.10  มวน ในชวงเวลาเดียวกัน แตคามัธยฐานของปริมาณการสูบบุหร่ีคงที่ นั่นคือ 10 
มวน และ 3) เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีระหวางป พ.ศ. 2534 กับ 
2547 พบวาประชากรที่อาศัยนอกเขตและในเขตเทศบาล มีปริมาณการสูบบุหร่ีเปลี่ยนแปลง
ลดลงในระดับที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 12.37 และ 13.01 ตามลําดับ (ตารางที่ 21) 
 
ตารางที่ 21   คาเฉลี่ยและมัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน) จําแนกตามเขต 
                     การปกครองและเพศ  

ประชากรรวม  ประชากรหญิง  ประชากรชาย 
ป พ.ศ.สํารวจ 

นอกเขต ในเขต  นอกเขต ในเขต  นอกเขต ในเขต 

2534 11.56 (10) 12.76 (10)  7.04 (5) 8.92 (10)  11.94 (10) 13.05  (10) 
2539 11.93 (10) 13.23 (10)  7.87 (6) 9.70 (10)  12.19 (10) 13.45 (10) 
2544 10.33 (10) 11.40 (10)  8.14 (6) 10.02 (10)  10.45 (10) 11.49 (10) 
2546 10.56 (10) 11.27 (10)  7.89 (5) 10.49 (10)  10.75 (10) 11.33 (10) 

2547 10.13 (10) 11.10 (10)  7.69 (6) 10.18 (10)  10.28 (10) 11.16 (10) 

รอยละของการเปลีย่นแปลง 
ปริมาณการสูบบุหร่ี 
 ป 2534 และ 2547 

-12.37 -13.01  +9.22 +14.24  -13.93 -14.50 

หมายเหตุ  1) ขอมลูในวงเล็บ (.....)  หมายถึงสถิติมัธยฐาน (Median) มีหนวยเปนมวนตอวันตอคน 
 2) เคร่ืองหมายลบ (-) / (+) แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบบุหร่ีลดลง/เพิ่มขึ้น   
 3) ในเขต : ในเขตเทศบาล/เขตเมอืง  ในขณะที่ นอกเขต: นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล หรือเขตชนบท 

 
 จากตารางที่ 21  กรณีประชากรจําแนกตามเพศ พบวาประชากรทั้งหญิงและชายที่
อาศัยในเขตมีปริมาณการสูบบุหร่ีสูงกวานอกเขตเทศบาล แตมีประเด็นที่นาสังเกต นั่นคือการ
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ปริมาณการสูบบุหร่ีเมื่อเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2534  กับ 2547 ของประชากรหญิงพบวา
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น โดยประชากรหญิงในเขตมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงกวานอก
เขต คิดเปนรอยละ 14.24  และ 9.22 ตามลําดับ ซ่ึงตรงขามกับประชากรชายในเขตและนอก
เขตเทศบาล ที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงในระดับใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 14.50 และ 13.93 
ตามลําดับ  ขอมูลนี้ บงชี้วาปริมาณการสูบบุหร่ีของประชากรหญิงซึ่งอยูอาศัยประจําทั้งใน
เขตและนอกเขตเทศบาลควรไดรับการเฝาระวังอยางใกลชิด 

 
3) ระดับจังหวัด    จากที่กลาวไวขางตน เกี่ยวกับความเพียงพอของขอมูลในป พ.ศ. 

2544 ที่สามารถนําเสนอเปนตัวแทนระดบัจังหวัดได   ดังนั้นคาเฉลี่ยของปริมาณการสูบบุหร่ี
รวมทุกประเภท (มวนตอวันตอคน) ของป พ.ศ. 2544 จึงจําแนกการนําเสนอเปนรายจังหวัด 
ดังแผนที่ 4 – 6 (รายละเอียดดังตารางในภาคผนวก ก.)   

 
แผนที่ 4  แสดงปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของประชากรไทย  โดยพบ

ปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยสูงสุด 5 จังหวัดแรก เรียงลําดบัจากมากไปนอย และต่ําสุด 5 จังหวัด
แรก เรียงลําดับจากนอยไปมาก ดังตอไปนี้  

 

ลําดับที่ จังหวัด 
ปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ย 

(มวนตอวันตอคน) 
1 สุพรรณบุรี 14.51 
2 กาญจนบุรี 14.00 
3 ชุมพร 13.62 
4 ชลบุรี 13.47 5 จ

ังห
วัด

สูง
สุด

  

5 พิจิตร 13.30 
   

1 แมฮองสอน 4.80 
2 ลําพูน 5.51 
3 เชียงใหม 5.87 
4 นาน 6.18 5 จ

ังห
วัด

ต่ํา
สุด

 

5 พะเยา 6.46 
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แผนที่ 5  แสดงปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของประชากรหญิง พบวา
ปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยสูงสุด 5 จังหวัดลําดับแรก สวนใหญอยูในภาคกลาง ขณะที่ ปริมาณ
สูบบุหร่ีเฉลี่ยต่ําสุด 5 จังหวัดลําดับแรก  สวนใหญอยูในภาคเหนือ  ดังตอไปนี้   

 

ลําดับที่ จังหวัด 
ปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ย 

(มวนตอวันตอคน) 
1 สุพรรณบุรี 17.92 
2 สมุทรสงคราม 16.41 
3 สระแกว 15.57 
4 เพชรบุรี 15.13 5 จ

ังห
วัด

สูง
สุด

  

5 ภูเก็ต 15.13 
   

1 แมฮองสอน 3.79 
2 ลําปาง 4.47 
3 พะเยา 4.49 
4 เชียงราย 4.55 5 จ

ังห
วัด

ต่ํา
สุด

 

5 สกลนคร 4.69 
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แผนที่ 6  แสดงปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของประชากรชาย พบวาปริมาณ
การสูบบุหร่ีเฉลี่ยสูงสุด  5 จังหวัดลําดับแรก สวนใหญอยูในภาคกลาง ขณะที่ ปริมาณการสูบ
บุหร่ีเฉลี่ยต่ําสุด 5 จังหวัดลําดับแรก ซ่ึงอยูในภาคเหนือทั้งสิ้น ดังตอไปนี้    

 

ลําดับที่ จังหวัด 
ปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ย 

(มวนตอวันตอคน) 
1 กาญจนบุรี 14.83 
2 ชุมพร 14.35 
3 สุพรรณบุรี 14.09 
4 พิจิตร 13.99 5 จ

ังห
วัด

สูง
สุด

  

5 ชลบุรี 13.70 
   

1 แมฮองสอน 5.17 
2 ลําพูน 5.84 
3 เชียงใหม 6.52 
4 นาน 6.61 5 จ

ังห
วัด

ต่ํา
สุด

 

5 พะเยา 6.99 
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เมื่อพิจารณาปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ย จําแนกรายจังหวัดจาก 3 แผนที่ขางตน (แผนที่ 
4 – 6)  เห็นไดวาจังหวัดที่ควรใหความสําคัญในการดําเนินงานควบคุมและเฝาระวังมากที่สุด 
รวมถึงวางแผนการศึกษาเจาะลึกเพื่อทําความเขาใจสถานการณดังกลาวคือ สุพรรณบุรี 
 

นอกจากนี้ แผนที่ 7, 8 และ 9 เปนการนําเสนอขอมูลเชิงเปรียบเทียบดวยแผนภูมิแทง 
(Bar chart) ระหวางอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท (รอยละ) กับปริมาณการสูบบุหร่ี (มวน
ตอวันตอคน) ของประชากรรวม  ประชากรหญิง และประชากรชายตามลําดับ  ดวยเหตุที่ เมือ่
พิจารณาเชื่อมโยงระหวางอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกรายจังหวัด ดังแผนที่ 1 – 
3 และปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกรายจังหวัด ดังแผนที่ 4 – 6 พบประเด็นที่
นาสนใจคือ จังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหร่ีสูง  กลับมีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยต่ํา  ขณะที่ 
จังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหร่ีต่ํา กลับพบวาสวนใหญมีปริมาณการสูบบุหร่ีสูง  ดังผลการ
เปรียบเทียบ 5 จังหวัดลําดับแรก และ 5 จังหวัดลําดับสุดทายที่มีอัตราและปริมาณการสบูบหุร่ี
เฉลี่ยสูงสุด และต่ําสุดตามลําดับ ตอไปนี้  

 
ประชากรรวม ประชากรหญิง ประชากรชาย 

ลําดับที่ อัตราการ 
สูบบุหรี่ 

ปริมาณการ
สูบบุหรี่เฉล่ีย 

อัตราการ 
สูบบุหรี่ 

ปริมาณการ  
สูบบุหรี่เฉล่ีย 

อัตราการ 
สูบบุหรี่ 

ปริมาณการ    
สูบบุหรี่เฉล่ีย 

1 หนองบัวลําภู  สุพรรณบุร ี ตาก สุพรรณบุร ี หนองบัวลําภู กาญจนบุรี 
2 ตาก กาญจนบุรี แมฮองสอน สมุทรสงคราม กระบี่ ชุมพร 
3 แมฮองสอน ชุมพร ลําปาง สระแกว ชัยภูมิ สุพรรณบุร ี
4 กระบี่ ชลบุรี เชียงใหม เพชรบุรี สุราษฎรธาน ี พิจิตร 5 จ

ังห
วัด

สูง
สุด

  

5 กาฬสินธุ พิจิตร เชียงราย ภูเก็ต กาฬสินธุ ชลบุรี 
       

1 สระบุรี แมฮองสอน หนองบัวลําภู แมฮองสอน สระบุรี แมฮองสอน 
2 กรุงเทพมหานคร ลําพูน ชัยภูมิ ลําปาง ปทุมธานี ลําพูน 
3 สมุทรสงคราม เชียงใหม มหาสารคาม พะเยา นาน เชียงใหม 
4 ปทุมธานี นาน บุรีรัมย เชียงราย กรุงเทพ ฯ  นาน 5 จ

ังห
วัด

ต่ํา
สุด

 

5 สมุทรสาคร พะเยา ขอนแกน สกลนคร นนทบุรี พะเยา 
  แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่ 9 
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ขอมูลขางตนมีความเปนไปไดที่จะบงชี้วาการดําเนินงาน/กิจกรรมใด ๆ เพื่อควบคุม
การบริโภคยาสูบ อาจสกัดกั้นนักสูบหนาใหมได    แตมิอาจลดจํานวนและปริมาณการ
บริโภคของนักสูบหนาเกา/ขาประจําลงได 
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 3.2.5. รายไดครัวเรือน         เมื่อพิจารณาขอมูลแนวแถว (Rows) ซ่ึงเปนการ
เปรียบเทียบปริมาณการสูบุบหรี่เฉล่ีย (มวนตอวันตอคน) ภายในกลุมรายไดเดียวกัน    
นับตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึง 2547 พบวาปริมาณการสูบบุหร่ีของประชากรไทยทั้ง 5 กลุมรายได 
(กลุมจนที่สุดถึงรวยที่สุด) มีแนวโนมลดลง โดยกลุมรวยที่สุด มีปริมาณการสูบบุหร่ี
เปลี่ยนแปลงลดลงสูงสุด คิดเปนรอยละ 18.92 ขณะที่ กลุมจนที่สุด มีปริมาณการสูบบุหร่ี
เปลี่ยนแปลงลดลงนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.18      ขอมูลนี้ บงชี้วาการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ ควรใหความสําคัญกับกลุมคนจน (ตารางที่ 22) 
 
ตารางที่ 22   คาเฉลี่ยและมัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน)  
                    จําแนกกลุมรายไดครัวเรือน 

ปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท (มวนตอวัน) 

กลุมรายได 
2534 2539 2544 2546 2547 

รอยละของการ
เปลี่ยนแปลงอัตรา
การสูบบุหร่ี 

ป 2534 และ 2547 
จนที่สุด (Poorest quintile) 10.48 

(10) 
11.77 
(10) 

9.55  
(10) 

9.62  
(10) 

9.84  
(10) 

-6.18 

เกือบจน (2nd quintile) 11.01 
(10) 

11.89 
(10) 

10.42 
(10) 

11.09 
(10) 

10.31 
(10) 

-6.34 

ปานกลาง (3rd quintile) 11.79 
(10) 

12.24 
(10) 

10.68 
(10) 

10.67 
(10) 

10.28 
(10) 

-12.85 

เกือบรวย (4th quintile) 12.94 
(10) 

12.25 
(10) 

11.00 
(10) 

11.41 
(10) 

10.90 
(10) 

-15.79 

รวยท่ีสุด (Richest quintile) 13.51 
(10) 

13.17 
(10) 

11.75 
(10) 

11.10 
(10) 

10.96 
(10) 

-18.92 

RD (Poorest – Richest Q) 3.03 1.40 2.21 1.48 1.12  

หมายเหตุ  1) ขอมูลในวงเล็บ (.....)  หมายถึงสถิติมัธยฐาน (Median) มีหนวยเปนมวนตอวันตอคน 
2) เคร่ืองหมาย (+) / (-) แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น / ลดลง ตามลําดับ  

 
จากตารางที่ 22   เมื่อพิจารณาขอมูลแนวคอลัมน (Column) ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบ

ปริมาณการสูบบุหรี่ระหวาง 5 กลุมรายได ในแตละปท่ีสํารวจ พบวาประชากรในครัวเรือนจน
ที่สุด     มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยนอยกวาประชากรในครัวเรือนรวยที่สุดทุกรอบการสํารวจ     
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เมื่อพิจารณาชองวางความแตกตางของปริมาณบุหร่ีที่สูบเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมที่มีรายได
แตกตางอยางสุดขั้ว ไดแก กลุมรวยที่สุดและกลุมจนที่สุด ดวยคาพิสัย พบวากลุมรวยที่สุด
และกลุมจนที่สุดสูบบุหร่ี มีปริมาณบุหร่ีที่สูบเฉลี่ยแตกตางกันคอนขางนอย เห็นไดจากป 
พ.ศ.2534 สูบบุหร่ีแตกตางกัน 3.03 มวน และลดลงเปน 1.12  มวนในป พ.ศ. 2547  ขอมูลนี้ 
อนุมานไดวา ประชาชนทุกกลุมรายไดสามารถเขาถึงบุหร่ีไดในระดับที่ไมแตกตางกัน  

 
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยและมัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน) จาํแนก

ตามกลุมรายไดและเพศ  ดังตารางที่ 23  ผลการวิเคราะหขอมูลแนวแถว (Rows) ซ่ึงเปนการ
เปรียบเทียบปริมาณการสูบบุหรี่เฉล่ีย (มวนตอวันตอคน) ภายในกลุมรายไดเดยีวกัน    พบวา  

1) ประชากรหญิงทุกกลุมรายไดมีปริมาณการสูบบุหร่ีเพิม่ขึ้น   ดังตวัอยางกลุมจน
ที่สุด มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 5.84 มวน ในป พ.ศ. 2534 เปน 6.66 มวนในป 
พ.ศ. 2547 เชนเดียวกับกลุมรวยที่สุด มปีริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยเพิม่จาก 9.30 มวน เปน 
13.21 มวนในชวงเวลาเดียวกัน ทั้งนีย้ังพบวากลุมรวยทีสุ่ดมีปริมาณการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นสูงสุด คิดเปนรอยละ 42.03   

2) ประชากรชายทุกกลุมรายได มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยลดลง ดังตวัอยางกลุมจน
ที่สุด มีปริมาณการสูบเฉลี่ยลดลงจาก 10.85 มวน ในป พ.ศ. 2534 เปน 9.51 มวนในป พ.ศ. 
2547 เชนเดียวกับกลุมรวยที่สุด มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยลดลงจาก 13.68 มวน เปน 12.09 
มวนในชวงเวลาเดียวกัน แตเมื่อเปรียบเทียบดวยคามัธยฐานพบวา ทุกกลุมรายไดสูบบุหร่ีมีคา
เทากันในทุกรอบการสํารวจคือ 10 มวน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปริมาณการสูบบุหร่ีที่
เปล่ียนแปลงไประหวางป พ.ศ. 2534 กับ ป พ.ศ. 2547 พบวา ทุกกลุมรายไดมีปริมาณการสูบ
บุหร่ีเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงลดลงในระดับทีใ่กลเคียงกัน   
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ตารางที่ 23   คาเฉลี่ยและมัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน)  
                     จําแนกกลุมรายไดครัวเรือนและเพศ 

ปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท (มวนตอวันตอคน) 

กลุมรายได 
2534 2539 2544 2546 2547 

รอยละของการ
เปลี่ยนแปลงอัตรา
การสูบบุหร่ี 

ป 2534 และ 2547  
จนที่สุด (Poorest quintile) 5.84 

 (5) 
7.73 
 (6) 

7.31 
 (6) 

7.03  
(5) 

6.66 
 (5) 

+14.03 

เกือบจน (2nd quintile) 7.34  
(5) 

7.34  
(5) 

8.88 
 (7) 

8.78 
 (9) 

8.62 
 (5) 

+17.42 

ปานกลาง (3rd quintile) 7.57  
(5) 

8.40  
(6) 

8.73 
 (7) 

9.67  
(10) 

8.32 
 (10) 

+9.86 

เกือบรวย (4th quintile) 8.67 
 (8) 

8.88  
(10) 

9.03 
 (10) 

9.58  
(10) 

9.14 
 (10) 

+5.40 

หญ
ิง  

รวยท่ีสุด (Richest quintile) 9.30  
(10) 

10.59 
(10) 

10.62 
(10) 

10.21 
 (8) 

13.21 
(10) 

+42.03 

RD -3.46 -2.86 -3.31 -3.18 -6.54  
จนที่สุด (Poorest quintile) 10.85 

(10) 
12.14 
(10) 

9.84 
 (10) 

9.97  
(10) 

9.51 
 (10) 

-12.32 

เกือบจน (2nd quintile) 11.37 
(10) 

12.15 
(10) 

10.49 
(10) 

11.22 
(10) 

10.19 
(10) 

-10.38 

ปานกลาง (3rd quintile) 12.18 
(10) 

12.49 
(10) 

10.79 
(10) 

10.82 
(10) 

10.73 
(10) 

-11.85 

เกือบรวย (4th quintile) 13.26 
(10) 

12.45 
(10) 

11.11 
(10) 

11.39 
(10) 

11.15 
(10) 

-15.90 

ชา
ย  

รวยท่ีสุด (Richest quintile) 13.68 
(10) 

13.29 
(10) 

11.79 
(10) 

11.19 
(10) 

12.09 
(10) 

-11.66 

RD -2.83 -1.15 -1.95 -1.22 -2.57  

หมายเหตุ  เหมือนกับตารางที่ 22 

 
นอกจากนี้ จากตารางที่ 23 เมื่อพิจารณาขอมูลแนวคอลัมน (Column) ซ่ึงเปนการ

เปรียบเทียบปริมาณการสูบบุหรี่ระหวาง 5 กลุมรายได ในแตละปท่ีสํารวจ  พบวา ประชากร
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ทั้งหญิงและชายในครวัเรือนจนที่สุด มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยนอยกวาประชากรใน
ครัวเรือนรวยที่สุดในทุกรอบการสํารวจ   

 
เมื่อพิจารณาชองวางความแตกตางของปริมาณบุหร่ีที่สูบระหวาง 2 กลุมที่มีรายได

แตกตางกนัอยางสุดขั้ว ไดแก กลุมรวยที่สุดและกลุมจนที่สุดดวยคาพสัิย พบวา ชองวางความ
แตกตางของปริมาณการสูบบุหร่ีระหวางประชากรหญิงกลุมรวยที่สุดและกลุมจนที่สุด ขยาย
กวางขึ้นจาก 3.46 มวนใน ป พ.ศ. 2534 เปน 6.54 มวนในป พ.ศ. 2547 ขณะที่ ชองวางความ
แตกตางนี้ คอนขางคงที่ในประชากรชายกลุมรวยที่สุดและกลุมจนทีสุ่ด เห็นไดจากป พ.ศ. 
2534 ปริมาณการสูบบุหร่ีแตกตางกัน 2.83 มวน จากนัน้ลดลงเปน 1.15 มวนถึง 1.22 มวน 
ระหวางป พ.ศ.2539 ถึง 2546 และขยายชองวางขึ้นเล็กนอยเปน 2.57 มวนในป พ.ศ. 2547 

 

ขอมูลจากตารางที่ 23 บงชี้วาเมื่อพิจารณารวมกันระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจกับเพศ
แลว เปาหมายการควบคุมหรือเฝาระวังสถานการณการบริโภคยาสูบอยางใกลชิด ควรมุง
เปาหมายที่ประชากรหญิงทีม่ีฐานะด ี เนื่องจากปริมาณการสูบบุหร่ีมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น อีกทั้งเปนกลุมที่มีโอกาสในการเขาถึงและซื้อหาบุหร่ีไดโดยงาย 
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4. อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหรี่ 
 

4.1. อายุเม่ือเร่ิมตนสูบบุหรีข่องประชากรโดยรวม และจําแนกตามเพศ   ผลการ
วิเคราะหแสดงใหเห็นวาอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มสูบบุหร่ีของประชากรไทยโดยรวม มีคาเทากับ 18 

± 4 ป ในทุกรอบการสํารวจ (รูปที่ 7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อจําแนกการพิจารณาอายเุมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ีของประชากรไทย จําแนกตามเพศ 

พบวาประชากรหญิงมีอายุเฉล่ียเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ีเทากบั 21 ± 8 ป (รูปที่ 8)           
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อายุเฉล่ีย (ป) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รูปท่ี 7     อายุเมื่อเริ่มตนสูบ
บุหร่ี (ป) ของประชากรไทย
โดยรวม  
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21.42
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อายุเฉล่ีย (ป) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รูปท่ี 8  อายุเมือ่เริ่มตนสูบ
บุหร่ี (ป) ของประชากรหญงิ 
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ขณะที่ ประชากรชายมีอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ีใกลเคียงกับภาพรวมของประเทศ 

นั่นคือ 18 ± 4 ป (รูปที่ 9)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ เมือ่พิจารณาขอมูลสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากรูปที่ 8 และ 9 บงชี้
วากลุมเปาหมายที่ควรเฝาระวัง หรือดําเนนิกิจกรรม / โครงการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบควรขยายกรอบอายุสําหรับประชากรหญิงใหกวางขึ้น คืออยูระหวาง
อายุ 13 – 29 ป  ขณะที่ประชากรชายอยูระหวางอายุ 14 – 22 ป  
 

ขอมูลนี้ มีนัยยะวาการดําเนนิงานเพื่อควบคมุการบริโภคยาสูบ จําเปนตองครอบคลุม
ประชากรอาย ุ13 – 29 ป และควรอบรมหรือใหความรูเพื่อลดจํานวนนักสูบหนาใหมในเดก็ที่
มีอายุต่ํากวา 13 ป หรืออยูในวัยประถมศกึษา  
 

4.2. อายุเม่ือเร่ิมตนสูบบุหรี่ของประชากรไทย จําแนกตามสภาพพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร     
 
1) ระดับภูมภิาค  ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวาประชากรทุกภาคของ

ประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร นับตัง้แต ป พ.ศ. 2534 – 2547 เร่ิมตนสูบบุหร่ีเมื่ออายุ
ประมาณ 18 – 19 ป (ตารางที่ 24) 
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รูปท่ี 9  อายุเมือ่เริ่มตนสูบบุหร่ี (ป) 
ของประชากรชาย 
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ตารางที่ 24  อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ี (ป) จําแนกตามสภาพพื้นที่ทางภูมศิาสตร  
อายุเมื่อเร่ิมตนสูบบุหร่ี 

เหนือ  อีสาน  ใต  กลาง  กทม 
ป พ.ศ.
สํารวจ 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 

2534 17.77 4.85   18.02 4.01   19.17 4.97   19.05 4.72   19.20 4.28 
2539 17.88 4.87  18.20 3.84  19.20 4.52  18.91 4.70  18.77 3.32 
2544 18.07 4.51  18.06 3.47  18.89 4.19  19.08 4.33  18.85 4.00 
2546 17.91 5.10  17.71 4.06  19.16 5.10  18.83 5.05  18.19 4.07 
2547 18.33 5.05   17.87 3.65   19.17 4.66   18.92 4.66   18.18 3.78 

 
เมื่อพิจารณาอายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ีระดับภูมิภาค จําแนกตามเพศ พบผลลัพธที่ใกล 

เคียงกับตารางที่ 24 นั่นคือประชากรหญงิทุกภาค มีอายุเมื่อเริ่มตนสบูบุหร่ีสูงกวาประชากร
ชาย ขณะเดียวกันก็พบวาประชากรหญิงภาคเหนือ มีอายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ีเร็วกวาภาคอื่น ๆ 
จึงเปนไปไดทีป่ระชากรหญงิภาคเหนือ มีโอกาสเลิกบุหร่ียากกวาประชากรหญิงที่อาศัยใน
ภาคอื่น ๆ เนือ่งจากผลการศึกษาที่ผานมาระบุวาการเริ่มตนสูบบุหร่ีเมือ่อายุนอย มีโอกาสติด
และเลิกยากกวากลุมที่เร่ิมตนสูบบุหร่ีเมื่ออายุมากขึ้น (ตารางที่ 25) 
 
ตารางที่ 25  อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ี (ป) จําแนกตามสภาพพื้นที่ทางภูมศิาสตรและเพศ 

อายุเมื่อเร่ิมตนสูบบุหร่ี 

เหนือ  อีสาน  ใต  กลาง  กรุงเทพฯ 
ป พ.ศ.
สํารวจ 

x  SD  x  SD  x  SD  x  SD  x  SD 
2534 19.30 7.51  22.16 8.30  26.69 10.83  24.72 9.39  23.37 7.44 

2539 19.43 7.69  21.93 7.55  26.07 7.86  24.89 9.39  21.08 5.58 

2544 20.27 7.16  21.47 7.75  23.95 9.78  23.14 7.82  23.19 7.73 

2546 19.49 8.16  21.48 7.84  23.09 9.89  22.40 10.10  22.27 8.98 

หญ
ิง  

2547 21.70 8.17  19.65 5.67  23.05 6.92  23.12 8.40  18.74 8.11 
               

2534 17.46 4.03  17.91 3.77  18.82 4.21  18.62 3.83  18.93 3.84 

2539 17.64 4.21  18.11 3.66  18.96 4.15  18.58 4.03  18.61 3.04 

2544 17.79 3.96  17.98 3.27  18.68 3.66  18.81 3.83  18.57 3.44 

2546 17.63 4.28  17.65 3.95  18.96 4.63  18.49 4.11  17.90 3.26 

ชา
ย  

2547 17.82 4.16  17.85 3.60  19.05 4.52  18.61 4.08  18.16 3.42 
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2) ระดับเขตการปกครอง    ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาเขตการปกครองมิไดมี
ผลตอคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ี เห็นไดจากอายุเฉลี่ย
เมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ีของประชากรโดยรวม และจําแนกตามเพศ ซ่ึงอาศัยนอกเขตและในเขต
เทศบาลมีคาใกลเคียงกัน และใกลเคียงกบัผลการวิเคราะหในตารางที ่ 24 และ 25 ที่ผานมา 
(ตารางที่ 26)   

 
ตารางที่ 26  อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ี (ป) จําแนกตามเขตการปกครองและเพศ 

ประชากรรวม  ประชากรหญิง  ประชากรชาย ป พ.ศ.
สํารวจ นอกเขต ในเขต  นอกเขต ในเขต  นอกเขต ในเขต 

2534 18.28 (4.55) 18.97 (4.57)  21.13 (8.63) 23.29 (8.83)  18.04 (3.94) 18.65 (3.90) 

2539 18.35 (4.47) 18.73 (4.03)  21.26 (8.42) 21.89 (7.72)  18.17 (4.02) 18.53 (3.58) 

2544 18.36 (4.04) 18.73 (4.03)  21.64 (7.98) 22.17 (7.64)  18.18 (3.63) 18.50 (3.56) 

2546 18.12 (4.67) 18.40 (4.59)  21.00 (9.24) 21.05 (8.40)  17.92 (4.08) 18.21 (4.13) 

2547 18.33 (4.40) 18.57 (4.23)  22.01 (8.11) 20.95 (7.72)  18.12 (3.98) 18.44 (3.89) 

หมายเหตุ   ขอมูลในวงเล็บ (.....)  หมายถึงคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Std. deviation) ของอายุเมือ่เร่ิมตนสูบบุหร่ี  

 
4.3. อายุเม่ือเร่ิมตนสูบบุหรีข่องประชากรไทย จําแนกตามกลุมรายได    ตารางที่ 27 

ใหขอมูลที่ใกลเคียงกับตารางที่ 24 นั่นคือประชากรไทยทุกกลุมรายได นับตั้งแตป พ.ศ. 2534 
ถึง 2547 มีอายุเฉลี่ยเร่ิมตนสูบบุหร่ีประมาณ  18 – 19 ป   ประชากรกลุมจนที่สุด มีอายุเร่ิมตน
สูบบุหร่ีแตกตางจากกลุมรวยที่สุดเพยีงเล็กนอยมาก โดยประชากรกลุมจนที่สุดมีอายุเร่ิมตน
สูบบุหร่ีเร็วกวากลุมรวยที่สุด  
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ตารางที่ 27  อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ี (ป) จําแนกตามกลุมรายได  
อายุเมื่อเร่ิมตนสูบบุหร่ี 

กลุมรายได 
2534  2539  2544  2546  2547 

จนที่สุด (Poorest quintile) 18.10 
(4.68) 

 
18.61 
(5.33) 

 
18.12 
(4.29) 

 
17.83 
(4.64) 

 
18.13 
(4.06) 

เกือบจน (2nd quintile) 18.31 
(4.79) 

 
18.61 
(4.70) 

 
18.29 
(4.05) 

 
18.17 
(4.87) 

 
18.27 
(4.28) 

ปานกลาง (3rd quintile) 18.51 
(4.82) 

 
18.22 
(4.06) 

 
18.46 
(3.94) 

 
18.15 
(4.19) 

 
18.61 
(4.60) 

เกือบรวย (4th quintile) 18.54 
(4.48) 

 
18.19 
(3.69) 

 
18.61 
(3.80) 

 
18.16 
(4.47) 

 
18.30 
(4.22) 

รวยท่ีสุด (Richest quintile) 18.85 
(3.95) 

 
18.57 
(3.59) 

 
18.96 
(4.11) 

 
19.14 
(4.70) 

 
18.85 
(4.75) 

หมายเหตุ   ขอมูลในวงเล็บ (.....)  หมายถึงคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Std. deviation) ของอายุเมือ่เร่ิมตนสูบบุหร่ี  

 
เมื่อพิจารณาอายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ีระหวางปจจัยรายไดกับเพศ ดังผลวิเคราะหใน

ตารางที่ 28 ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับตารางที่ 24  กลาวคือประชากรชายในทกุกลุมรายได มี
อายุเร่ิมตนสูบบุหร่ีเร็วกวาประชากรหญิงประมาณ 3 – 6 ป  โดยประชากรชายมีอายุเมื่อ
เร่ิมตนสูบบุหร่ีระหวาง 17 – 18 ป ขณะที ่ประชากรหญงิมีอายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ีระหวาง 20 
– 24 ป  

 
นอกจากนี้ ยังพบวาประชากรทั้งชายและหญิงในครัวเรือนจนที่สุด มีอายุเฉลี่ยเร่ิมตน

สูบบุหร่ีเร็วกวาครัวเรือนรวยที่สุดเล็กนอยในทุกรอบการสํารวจ ยกเวน ป พ.ศ. 2547 ที่พบวา
ประชากรหญงิในครัวเรือนรวยที่สุด มีอายุเร่ิมตนสูบบหุร่ีเร็วกวาครัวเรือนจนที่สุด ประมาณ 
2 ป  
 
 
 
 
 



สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 - 2547.……61 

 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 

ตารางที่ 28  อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ี (ป) จําแนกตามกลุมรายได และเพศ 
อายุเมื่อเร่ิมตนสูบบุหร่ี 

กลุมรายได 
2534  2539  2544  2546  2547 

จนที่สุด  21.52 
(9.12) 

 21.92 
(9.99) 

 22.14 
(9.10) 

 20.19 
(8.06) 

 22.10 
(8.95) 

เกือบจน 20.64 
(8.75) 

 22.27 
(8.50) 

 21.51 
(7.53) 

 20.63 
(8.94) 

 22.14 
(7.90) 

ปานกลาง 21.33 
(8.04) 

 20.77 
(7.71) 

 21.41 
(7.18) 

 21.60 
(9.54) 

 21.87 
(7.300 

เกือบรวย  22.94 
(8.77) 

 19.82 
(6.06) 

 21.62 
(7.46) 

 21.46 
(8.98) 

 22.53 
(7.91) 

หญ
ิง  

รวยท่ีสุด  22.99 
(8.65)  

22.24 
(6.63)  

22.71 
(7.73)  

23.06 
(9.27)  

19.37 
(6.97) 

 

จนที่สุด  17.85 
(4.11)  

18.39 
(4.70)  

17.88 
(3.60)  

17.64 
(4.12)  

17.91 
(4.10) 

เกือบจน 18.05 
(3.93)  

18.37 
(4.29)  

18.12 
(3.65)  

17.82 
(4.10)  

18.32 
(4.32) 

ปานกลาง 18.12 
(4.16)  

17.98 
(3.53)  

18.29 
(3.60)  

18.17 
(3.89)  

18.30 
(3.88) 

เกือบรวย  18.27 
(3.83)  

18.11 
(3.50)  

18.44 
(3.41)  

17.98 
(4.11)  

18.05 
(3.34) 

ชา
ย 

รวยท่ีสุด  18.70 
(3.55)   

18.43 
(3.33)   

18.79 
(3.77)   

18.88 
(4.02)   

18.70 
(3.76) 

หมายเหตุ   ขอมูลในวงเล็บ (.....)  หมายถึงคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Std. deviation) ของอายุเมือ่เร่ิมตนสูบบุหร่ี  
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5.   ครอบครวัและคาใชจายของการสูบบุหรี ่
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 29 เมื่อเปรียบเทียบจํานวนครวัเรือนที่มีสมาชิกสูบ
บุหร่ีตั้งแต 1 คนขึ้นไป กับจํานวนครัวเรือนตัวอยางในแตละรอบของการสํารวจนับตั้งแตป 
พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2547  พบวาครัวเรือนที่มีสมาชิกสูบบุหร่ีตั้งแต 1 คนขึ้นไป มแีนวโนม
ลดลงจากรอยละ 53.36 ในป พ.ศ.2534 เปนรอยละ 44.07 ในป พ.ศ. 2547  
 
ตารางที่ 29  จาํนวนและรอยละของครัวเรือนที่มีสมาชิกตั้งแต 1 คนขึ้นไปสูบบุหร่ี 

ครัวเรือนที่มีสมาชิกตั้งแต 1 คนขึ้นไปสูบบุหร่ี 
ป พ.ศ. สํารวจ จํานวนครัวเรือน สาํรวจ 1) 

จํานวน รอยละ 

2534 22,350 11,925 53.36 

2539 20,401 10,723 52.56 

2544 61,214 30,196 49.33 

2546 19,948 6,770 33.94 

2547 20,042 8,834 44.07 

หมายเหตุ  1)  ครัวเรือนตัวอยางที่สํารวจมีจํานวนไมเทากันในแตละรอบการสํารวจ เนื่องจากขอจํากัดของงบประมาณ และ 
                       ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ  
 2)  การสูบบุหร่ีของสมาชิกครัวเรือน ครอบคลุมเฉพาะการสูบบุหร่ีปจจุบันของสมาชิก (Current smoking)  
                        ซึ่งแบงเปน  2 ลักษณะ ไดแก สูบบุหร่ีเปนประจํา (Daily smoking) และสูบนาน ๆ คร้ัง (occasional  

                        smoking) เนื่องจากการสูบบุหร่ีทุกลักษณะสงผลกระทบกับครอบครัวทั้งสิ้น 

 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดวยคาเฉลี่ยของจํานวนสมาชิกครัวเรือนทีสู่บบุหร่ีตั้งแต 
1 คนขึ้นไป พบวา แมครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลง เหน็ไดจากสมาชิกครัวเรือนมีจํานวนลดลง
อยางตอเนื่องจาก 4.21 คน ในป พ.ศ. 2534 เปน 3.36 คนในป พ.ศ. 2547 แตสมาชิกครัวเรือน
ที่สูบบุหร่ีคอนขางคงที่ คือ 1 คนตอ 1 ครัวเรือน (รูปที่ 10)  
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สมาชิกครัวเรือน สมาชิกครัวเรือนที่สูบบุหร่ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 29 เมื่อพิจารณาเชื่อมโยงกบัตารางที่ 1 ในประเด็นจํานวนประชากร
ตัวอยางที่ไดรับการสํารวจ สามารถบงชี้ทางออมตอขนาดของผลกระทบของการสูบบุหร่ีที่
ประชากรไทยไดรับทางตรงในฐานะผูสูบ และทางออมในฐานะผูไดรับอันตรายจากควัน
บุหร่ีหรือผูสูบบุหร่ีมือสอง (Passive smoking) ดังตารางที ่30 

 
ตารางที่ 30 แสดงใหเห็นวาครัวเรือนตัวอยางจากการสํารวจ 5 โครงการระดับชาติ

ระหวางป พ.ศ. 2534 ถึง 2547 เปนครัวเรือนที่มีสมาชิกอยางนอย 1 คนสูบบุหร่ีมีจํานวน
ลดลงอยางตอเนื่องจาก 50,204 ครัวเรือน (รอยละ 74.09) ในป พ.ศ. 2534 เปน 29,682 
ครัวเรือน (รอยละ 44.12) ในป พ.ศ. 2547 ยกเวนป พ.ศ. 2546 สํารวจพบจํานวน 23,221 
ครัวเรือน (รอยละ 33.93) โดยมีสัดสวนของประชากรตวัอยางซึ่งเปนผูสูบบุหร่ีโดยตรง และ
ผูไดรับอันตรายจากควันบหุร่ี (หรือผูสูบบุหร่ีมือสอง) โดยเฉพาะอยางยิ่งในปสํารวจครั้ง
ลาสุด (พ.ศ. 2547) เทากับ 10,872 คนและ 18,810 คนตามลําดับ [4]  ขอมูลนี้ถือเปนขอมูล
นําเขาที่มีประโยชนยิ่ง สําหรับการคาดประมาณภาระคาใชจายเพื่อการรักษาพยาบาลการ
เจ็บปวยจากโรคอันเนื่องจากการสูบบุหร่ี  
                                                           
[4]

  ขอมูลประชากรตัวอยางผูสูบโดยตรงและผูไดรับอันตรายจากควันบุหร่ีที่นําเสนอในตารางที่ 30   เมื่อเปรียบเทียบเปน

ประชากรรวมของประเทศไทยซึ่งมีสถานะเปนผูสูบโดยตรง มีจํานวนเทากับ 12.72 ลานคนในป พ.ศ. 2534 และลดลง
เปน 10.53 ลานคนในป พ.ศ.2547 และผูไดรับอันตรายจากควันบุหร่ี (ในฐานะที่เปนสมาชิกครัวเรือน) มีจํานวนเทากับ 
29.54 ลานคน ในป พ.ศ. 2534 และลดลงเปน 18.22 ลานคนในป พ.ศ.2547   

รูปท่ี 10 ขนาดครัวเรือนและ
สมาชิกครัวเรือนที่สูบบุหร่ี 
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ตารางที่ 30  ประชากรตัวอยางที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ  
                     ระหวางป พ.ศ. 2534 – 2547 

สัดสวนประชากรผูสูบ
บุหร่ีตอประชากร        
ผูไดรับอันตรายจาก

ควันบุหร่ี  

จํานวนประชากร   
ตัวอยางสุทธ ิป พ.ศ. 

สํารวจ 

 
 

ตัวอยาง
สํารวจ  

 
[1] 

 
 

ขนาด
ครัวเรือน  
 

[2] 

จํานวน
ครัวเรือน 
ที่มีผูสูบ

ตั้งแต 1 คน
ขึ้นไป  

[3] 

จํานวนประชากร
ในครัวเรือนที่มี    
ผูสูบบุหร่ีตั้งแต    
1 คน   ขึ้นไป  

 
[4] = [2] *[3] 

ผูสูบ 
[5] 

ผูรับควัน 
[6] 

ผูสูบ 
[7] 

ผูรับควัน 
 [8] 

2534 67,762 4.21 11,925 50,204 (74.09 %) 1.27 2.94 15,113 35,091 
2539 73,098 3.86 10,723 41,391 (56.62 %) 1.28 2.58 13,737 27,653 
2544 219,627 3.59 30,196 108,404 (49.36 %) 1.27 2.32 38,216 70,188 
2546 68,433 3.43 6,770 23,221 (33.93 %) 1.14 2.29 7,716 15,505 
2547 67,279 3.36 8,834 29,682 (44.12 %) 1.23 2.13 10,872 18,810 

หมายเหตุ  [1] : ขอมูลจากตารางที่ 1;    [2]  และ [3] : ขอมลูจากตารางที่ 29 
 [4] : ตัวเลขในวงเลบ็ (….) เปนรอยละของประชากรที่อยูในครัวเรือนสูบบุหร่ีจากประชากรตัวอยางทั้งหมด [1] 
 [5] : ขอมูลจากตารางที่ 29 ; [6] : ขอมูลจาก [2] – [5] 
 [7] : [4]*[5] / [2] ;          [8] : [4]*[6] / [2] 

 
 อยางไรก็ตาม          จากขอมูลที่มีอยู แมมิอาจคาดประมาณภาระคาใชจายตอการ
รักษาพยาบาลการเจ็บปวยจากโรคอันเนื่องจากการสูบบุหร่ี ทั้งในฐานะผูสูบบุหร่ีและผูไดรับ
อันตรายจากควันบุหร่ีได   แตขอมูลดังปรากฏในตารางที่ 31 สามารถสะทอนการแบก
รับภาระของครัวเรือนที่สูบบุหร่ีได  เห็นไดจากรายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอประหวางครัวเรือนที่
จนสุดกับรวยสุดแตกตางกัน 20.90 เทาในป พ.ศ. 2544 และ 13.85 เทาในป พ.ศ. 2547 แต
รายจายเฉลี่ยของครัวเรือนในการบริโภคยาสูบรวมทุกประเภทของทั้ง 2 กลุม (จนที่สุดกับ
รวยท่ีสุด) กลับแตกตางเพียง 4.58 เทาและ 3.33 เทาในป พ.ศ. 2544 และ 2547 ตามลําดับ  
(ตารางที่ 31) 
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ตารางที่ 31  เปรียบเทียบรายไดครัวเรือนกับรายจายบุหร่ีรวมทุกประเภท (บาทตอป)  

กลุมรายได 

 
รายไดครัวเรือนเฉลี่ย 

(บาท/ป) 
[1] 

รายจายเฉลีย่ของบหุร่ีรวมทุก
ประเภท (บาทตอปตอ

ครัวเรือน) 
[2] 

รอยละของรายจายตอ
รายไดครัวเรือน 

[2]*100/[1] 
[3] 

จนที่สุด (Poorest quintile) 15,753.04 2,567.07 16.30 

เกือบจน (2nd quintile) 38,069.96 3,729.11 9.80 

ปานกลาง (3rd quintile) 70,554.12 5,290.91 7.50 

เกือบรวย (4th quintile) 128,348.00 7,875.35 6.14 ป 
พ.
ศ.

 25
44

 

รวยท่ีสุด (Richest quintile) 329,203.31 11,744.52 3.57 

คาเฉลีย่รวม 130,519.79 5,866.84 4.49 

Rate Ratio 20.90 4.58  

จนที่สุด (Poorest quintile) 33,141.06 4,100.96 12.37 

เกือบจน (2nd quintile) 68,537.93 6,827.54 9.96 

ปานกลาง (3rd quintile) 109,328.30 8,254.12 7.55 

เกือบรวย (4th quintile) 178,077.94 10,484.55 5.89 ป 
พ.
ศ.

 25
47

 

รวยท่ีสุด (Richest quintile) 445,928.65 13,650.29 3.06 

คาเฉลีย่รวม 173,225.60 8,865.64 5.12 

Rate Ratio 13.85 3.33  

หมายเหตุ  1) ขอมลูรายจายการสูบบุหร่ีไดรับการสอบถามใน 2 รอบการสํารวจเทานั้น ไดแก ป พ.ศ. 2544 และ 2547 
 2) ในเบื้องตนหนวยของขอมูลรายจายคือ บาทตอคนตอคน  ปรับขอมูลเปนบาทตอคนตอป จากนั้น Aggregate  
                       data จากสวนบุคคลเปนครัวเรือน จึงปรากฏเปนคาของรายจายการสูบบุหร่ีตอครัวเรือนตอป 
 3) คาเฉลีย่รวม หมายถึงรายไดครัวเรือน และรายจายการสูบบุหร่ีของครัวเรือนตัวอยางทั้งหมด (บาทตอปตอ 
                       ครัวเรือน) 

4) Rate Ratio (RR) เปนวิธีหนึ่งของการประเมินความไมเทาเทียมกันหรือความแตกตางกันระหวางขอมูล 2 กลุม 
                      ที่มีความแตกตางอยางสุดขั้วอยางงาย คํานวณจาก Richest quintile/Poorest quintile                   
 

จากตารางที่ 31 เมื่อพิจารณาภายในกลุมรายไดเดียวกันในประเด็นรายจายเฉลี่ยของ
บุหร่ีรวมทุกประเภท [2] ซ่ึงมีหนวยเปนบาทตอปตอครัวเรือน พบวารายจายเฉลี่ยของบุหร่ี
แปรผันตามรายไดครัวเรือน กลาวคือครัวเรือนจนที่สุด มีรายจายของบุหร่ีนอยที่สุด ขณะท่ี 
ครัวเรือนรวยที่สุด มีรายไดของบุหร่ีมากที่สุด    
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อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดวยสัดสวนรายจายตอรายไดครัวเรือน ดังปรากฏใน
คอลัมน [3] ของตารางที่ 31 และนําเสนอดวยกราฟแทงและกราฟเสนเพื่อความเขาใจที่
ชัดเจน ดังรูปที่ 11 กลับพบวาครัวเรือนจนที่สุดมีรายจายการบริโภคยาสูบรวมทุกประเภท คิด
เปนรอยละ 16.30 และ 12.37 ของรายไดครัวเรือนจนที่สุดในป พ.ศ. 2544 และ 2547 
ตามลําดับ      ขณะที่  ครัวเรือนรวยที่สุดมีรายจายการบริโภคยาสูบรวมทุกประเภท     คิดเปน
รอยละ 3.57 และ 3.06 ของรายไดครัวเรือนรวยที่สุดในป พ.ศ. 2544 และ 2547 ตามลําดับ  ซ่ึง
มีความหมายวารายไดครัวเรือน 100 บาท ใชจายไปเพื่อการบริโภคยาสูบรวมทุกประเภท
ประมาณ 16 -12  บาท สําหรับครัวเรือนจนที่สุด และประมาณ 3 บาท สําหรับครัวเรือนรวย
ที่สุด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป พ.ศ.2544 
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รูปท่ี 11    รอยละของ
รายจายบหุร่ีรวมทุกประเภท
ตอรายไดครัวเรือน 
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ขอมูลนี้ อนุมานไดวา แมคนรวยมีปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทคิดเปนมวน
ตอวันตอคนสูงกวาคนจน (ตารางที่ 22)  แตการสูบบุหร่ีสงผลกระทบกับรายไดของคนจน
มากกวาคนรวย หรืออาจกลาวไดวา  “ ยิ่งสูบยิ่งจน ” นั่นเอง 
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สวนที่ 3: สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

จากสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึง 2547  
จําแนกการสรุปและอภิปรายผลออกเปน 4 ประเด็นหลัก ไดแก อัตราการสูบบุหร่ี ปริมาณ
การสูบบุหร่ี อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ี ครอบครัวและคาใชจายของการสูบบุหร่ี ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
 

สรุปและอภปิรายผล 
 

1. อัตราการสูบบุหรี ่
 
 จากผลการวิเคราะหอัตราการสูบบุหร่ีโดยรวมทุกประเภทดังรูปที่ 1 – 2 และตารางที ่
2 – 12  สรุปไดวาอัตราการสูบบุหร่ีโดยรวมทุกประเภทในชวงป พ.ศ.2534-2547 มีแนวโนม
ลดลง คิดเปนรอยละ 36.07 เมื่อพิจารณาตามประเภทของบุหร่ีที่สูบ พบวาบุหร่ีซองยังคงเปน
บุหร่ีที่ประชากรไทยนยิมบริโภคสูง ขณะเดยีวกัน บหุร่ีมวนเองยังคงเปนบุหร่ีทางเลือกสาย
หลักของประชากรไทยที่สูบบุหร่ีเชนกนั  ปรากฏการณนี้ บงชี้วาผูทํางานควบคุมการบริโภค
ยาสูบ ควรหามาตรการที่มีประสิทธิผลในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ทั้งบุหร่ีซองและบุหร่ี
มวนเอง  เมื่อจาํแนกอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทตามปจจัยพื้นฐาน สรุปไดดังนี ้  
 

1) เพศ พบวาประชากรชายมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาประชากรหญงิ 10 เทา แต
ประชากรหญงิมีอัตราการสูบบุหร่ีลดลงในระดับที่สูงกวาประชากรชาย คิดเปนรอยละ 54.10 
กับ 33.20 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาประเภทบหุร่ีที่สูบจําแนกตามเพศ พบสถานการณที่
นาสนใจคือ เพศหญิงสบูบุหร่ีมวนเองสูงกวาบุหร่ีซอง ขณะที ่ เพศชายสูบบุหร่ีทั้งสอง
ประเภทในสัดสวนใกลเคยีงกัน ขอมูลนี ้ เปนภาพสะทอนภาพที่ชัดเจนของการสบูบุหร่ีใน
ผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคชนบททีอ่าจเปนชุมชนที่มีการปลูกยาสูบ กลุมที่ยากจน 
รวมถึงคานิยมของชุมชนชนบทบางภาคทีย่ังคงยอมรับการสูบบุหร่ีของเพศหญิง   
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2) กลุมอายุ พบวาประชากรกลุมอายมุากมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวากลุมอายนุอย    
แตกลุมอายยุิ่งนอย กลับมีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงมากกวากลุมอายมุาก     
ปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงนอยหรือเลิกไดยากของกลุมอายุมาก ยอมยืนยนัให
เห็นวาบุหร่ีเปนสิ่งเสพติด ยิง่สูบนานจะยิ่งเสพติดมากและทําใหเลิกไดยาก รวมถึงสะทอนให
เห็นถึงการขาดหรือความไมเพียงพอของการบริการเลิกบุหร่ีสําหรับผูเสพติดบุหร่ีในหวงเวลา
ที่ผานมา  นอกจากนี ้ การเปลี่ยนแปลงลดลงในระดับสูงของอัตราการสูบบุหร่ีของเยาวชน
ยอมแสดงใหเห็นวาการทํางานรณรงคไมสูบบุหร่ีในกลุมเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สถาบันการศึกษาคอนขางประสบความสําเร็จ   

  
              พรอมกันนี้ การทํางานเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ควรใหความสําคัญเพิ่มขึ้นกับ
ประชากรวยัแรงงาน ซ่ึงประกอบดวยผูทีม่ีอายุในวัยผูใหญตอนตนและตอนปลาย เนื่องจาก
ประชากรกลุมนี้ มีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงนอย ดังนั้น จึงควรนํามาตรการหนึ่ง
ของสังคมไทยใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 เพื่อใหเกดิสํานักงานปลอดบุหร่ี ซ่ึงเปนการทํางานที่ให
ความสําคัญกับการจัดสิ่งแวดลอมที่ไมเอื้อตอการสูบบุหร่ีหรือจํากัดพืน้ที่สูบบุหร่ีใหนอยลง 
โดยมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนคือ ประชากรวัยแรงงาน อยางไรก็ตาม การเนนกลุมเปาหมายนี ้
ไมควรจํากดัเฉพาะการทํางานในสํานกังานเทานั้น แตควรเชื่อมโยงกับตัวแปรอื่น ๆ เชน 
รายได เปนตน เนื่องจากประชากรวัยแรงงานที่มีฐานะยากจนสวนใหญทาํงานในสถานที่ที่ไม
อยูในการควบคุมของกฎหมาย ดังนัน้ การเพิ่มพื้นที่ปลอดบุหร่ีใหมากขึ้น จึงเปนแนวทาง
หนึ่งที่สําคัญ    

 
3) ระดับการศึกษา พบวาประชากรที่มีระดบัการศึกษาต่ํา มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวา

กลุมที่มีการศึกษาสูง แตกลุมที่มีการศึกษาสูง กลับมีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลง
มากกวากลุมทีม่ีการศึกษาต่ํา และดังทีก่ลาวแลวขางตนถึงความสัมพันธกับกลุมอายุกลาวคือ 
กลุมผูสูบสูงอยูในวัยแรงงานและมีการศกึษาต่ํา (ไมเคยเรียนและประถมศึกษา) ซ่ึงใหภาพ
ชัดเจนวาคนระดับลางยังคงสูบบุหร่ีจํานวนมาก ขณะเดยีวกันอาจสะทอนถึงผลสําเร็จของ
การดําเนินงานควบคุมยาสบูกับกลุมที่มีการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการบูรณาการเขาสู
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ระบบการศึกษาที่เปนทางการ ไดแก การรณรงคการไมสูบบุหร่ีในโรงเรยีน และ
สถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการรณรงคที่ทําใหคนมีการศึกษาสูงสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดงาย ดังนั้น เมื่อเชื่อมโยงขอมูลระหวางระดบัการศึกษาและกลุมอายุ สรุปไดวา
กลุมทาทายของผูทํางานควบคุมการบริโภคยาสูบในจดุนีค้ือ ประชากรที่มีอายอุยูในวัย
แรงงานที่มีการศึกษาต่ํา   

 
4) ภูมิภาค พบวาประชากรทุกภาคของประเทศไทย มอีัตราการสูบบุหร่ีใกลเคียงกนั 

แตมีประเดน็ทีน่าสังเกตคือ ภาคใตมีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงนอยที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกบัภาคอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเปนประเดน็เชิงวัฒนธรรมที่ควรวางแผนศึกษาเจาะลกึ
ตอไป เพื่อทาํความเขาใจปรากฏการณและสามารถอธิบายไดอยางสมเหตุผล อยางไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับการทํางานเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ จากโครงการเชิงรับของ 
สสส. พบวา มีโครงการจากภาคใตนอยมาก และเชนเดียวกับการทบทวนงานวิจยัในพื้นที่
ภาคใตพบวาเรื่องยาสูบก็พบนอยเชนกัน  เมื่อพจิารณาจําแนกตามเพศ พบวาประชากรหญิง
ภาคเหนือ มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาประชากรหญิงภาคอื่น ๆ อยางชดัเจน อาจมีสาเหตุจาก
วัฒนธรรมทองถ่ินและพฤตกิรรมของชาติพันธุที่มีอยูอยางหลากหลายในภาคเหนือทีค่ิดวา
การสูบบุหร่ีของผูหญิงมิใชส่ิงที่ไมดีในสงัคม  

 
5) เขตปกครอง พบวาประชากรนอกเขตเทศบาลทั้งโดยภาพรวมและจาํแนกตามเพศ 

มีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาในเขตเทศบาลอยางชัดเจน  แตทั้ง 2 พื้นที่ กลับมีอัตราการสูบบุหร่ี
เปล่ียนแปลงลดลงในระดับใกลเคียงกัน ภาพดังกลาวอาจเชื่อมโยงสัมพันธกับปจจัยดาน
การศึกษาและรายได ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประชากรเขตชนบทยังคงมีปญหาการสูบบุหร่ีสูงกวา
เขตเมือง สวนหนึ่งอาจเปนผลจากปจจัยเชิงวัฒนธรรมและคานิยม แตสวนหนึ่งอาจเปนผล
จากความไมรู ความไมเทาเทียมกันของการพัฒนาประเทศระหวางพืน้ที่เขตเมืองและชนบท  
จนนํามาสูความแตกตางกนัของโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  

 
6) รายไดครัวเรือน พบวา คนจนมีอัตราการสูบบุหร่ีสูงกวาคนรวย แตคนรวยกลับมี

อัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงมากกวาคนจน ถือเปนสถานการณที่นาวิตกทีค่นจนมี
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อัตราการสูบบุหร่ีสูงและเปลีย่นแปลงลดลงชา ซ่ึงนอกจากจะเปนปญหาที่สงผลตอวัฏจักร
ที่วา “ยิ่งจน ยิ่งสูบ และยิ่งสูบ ยิ่งจน” ยังสะทอนถึงความรุนแรงของปญหาที่ทวีมากขึ้นใน
กลุมคนจนที่สูบบุหร่ี จนอาจมีโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวยและไดรับผลกระทบจากภาระโรค
ในระดับสูง นอกจากนี ้ ขอมูลสะทอนถึงความยากในการทํางานปองกันและควบคุมการ
บริโภคยาสูบและการเขาถึงกลุมเปาหมายผูสูบบุหร่ีที่ยากจน  
 

2. ปริมาณการสูบบหุรี่  
 
 ผลการวิเคราะหสถานการณปริมาณการสูบบุหร่ีโดยรวมทุกประเภท (มวนตอวันตอ
คน) ดังรูปที่ 4 – 6 และตารางที่ 13 – 23 กลาวโดยสรุปคือ นับตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึงป พ.ศ. 
2547 ปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยของประชากรไทยลดลงเล็กนอย จาก 11.85 มวนในป พ.ศ. 
2534 เปน 10.38 มวนในป พ.ศ. 2547 คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับรอยละ 12.33 
แตคามัธยฐานของปริมาณการสูบบุหร่ีมีคาคงที่ นั่นคือ 10 มวน  เมื่อจําแนกวิเคราะหปริมาณ
การสูบบุหร่ีตามปจจัยพื้นฐาน 6 ปจจัย สรุปไดดังนี้  
 

1) เพศ   พบวาประชากรหญิง แมมีปริมาณการสูบบุหร่ีนอยกวาประชากรชาย แต
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีของประชากรหญิงกลับเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 
11.90  ขณะที่ ประชากรชายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีลดลง คิดเปนรอยละ 
13.91 ปริมาณการสูบบุหร่ีของผูหญิงที่เพิ่มขึ้น อาจเปนผลจากอิทธิพลการตลาดของบริษัท
บุหร่ีที่พยายามปรับรูปโฉมผลิตภัณฑบุหร่ีเพื่อเจาะกลุมผูหญิงมากขึ้น  รวมถึงการมีคานิยมที่
ไมเหมาะสมเรื่องความเทาเทียมกับชายดวยพฤติกรรมสูบบุหร่ี     ดังนั้น ผูหญิงจึงเปนกลุม
เสี่ยงที่นักรณรงคและผูทํางานที่เกี่ยวของในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  ควรใหความสนใจ
มากขึ้น   

 
2) กลุมอายุ พบวาประชากรกลุมอายุนอย มีปริมาณการสบูบุหร่ีนอยกวากลุมอายมุาก 

รวมถึงปริมาณการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงมากกวากลุมอายุมาก ซ่ึงเมื่อเทียบกับวัย
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การศึกษา อนุมานไดวากลุมอายุนอยเหลานี้ สวนใหญอยูในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่ง
สะทอนถึงความสําเร็จของการดําเนินงานรณรงคและควบคุมการบริโภคยาสูบในสถานศึกษา
ในหวงเวลาที่ผานมา   พรอมกันนี้ ผลการวิเคราะหมีนัยยะวาการใหบริการเลิกบุหร่ี ควรเปน
ทางเลือกเพื่อการพิจารณาในลําดับตนของมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบในประชากร
กลุมอายุมากที่สูบบุหร่ี 

 
3) ระดับการศึกษา  พบวาประชากรทุกระดับการศึกษามีคามัธยฐานการสูบบุหร่ี

คอนขางคงที่เทากับ 10 มวน  เมื่อพิจารณาดวยคาเฉลี่ยของจํานวนบุหร่ีที่สูบตอวันตอคน
พบวา ประชากรที่มีการศึกษานอยมีปริมาณการสูบบุหร่ีสูงกวากลุมการศึกษาสูง แตกลุม
การศึกษาสูง มีคาการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงมากกวากลุมการศึกษานอย อนึ่ง 
ความเปนจริงของประเทศไทย ก็คือกลุมคนที่ดอยการศึกษาสวนใหญอาศัยในเขตชนบท 
ดังนั้น ผูทํางานที่เกี่ยวของกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ ควรพัฒนากลวิธีการทํางานให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและบริบทของกลุมดังกลาว   

 
4) ภูมิภาค  พบวาประชากรภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากร

หญิงมีปริมาณการสูบบุหร่ีนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ รวมกรุงเทพมหานคร แต
เมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ี กลับพบวาประชากรหญิง 3 ภาค
ตอไปนี้      มีปริมาณการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นสูงสุด (จัดเรียงจากมากไปนอย) ไดแก ภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ (อีสาน) กรุงเทพมหานคร และภาคเหนือ   

 
5) เขตปกครอง พบวาประชากรนอกเขตเทศบาลมีปริมาณการสูบบุหร่ีนอยกวาใน

เขตเทศบาล แตประชากรทั้ง 2 พื้นที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงใน
ระดับที่ใกลเคียงกัน ยกเวนประชากรหญิงทั้งที่อาศัยอยูนอกเขตและในเขตเทศบาล มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ในเขตเทศบาล  

 
6) รายไดครัวเรือน พบวาคนจนมีปริมาณการสูบบุหร่ีนอยกวาคนรวย แตคนรวยมี

อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงในระดับท่ีสูงกวาคนจน นอกจากนี้ ยังพบวา 
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ประชากรหญิงสวนใหญ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการสูบบุหร่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ประชากรหญิงกลุมจนที่สุด   
 

3. อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหรี่ 
 

ผลการวิเคราะหสถานการณอายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ี ดังรูปที่ 7 – 9 และตารางที่ 24 – 

28  กลาวโดยสรุปคือ อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ีเทากับ 18 ± 4 ป หากเปรียบเทียบอายดุังกลาวนี้
กับระดับการศึกษา พบวาประชากรไทยสวนใหญเร่ิมตนสูบบุหร่ีในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงเปน
วัยของการอยากรู อยากลอง และตามอยางเพื่อน เมื่อจําแนกการวิเคราะหอายุเมื่อเริม่ตนสูบ
บุหร่ีตามปจจยัพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก เพศ ภาค เขตการปกครอง และรายได  พบวาอายุเมื่อ
เร่ิมตนสูบบุหร่ีไมแตกตางจากภาพรวมของประเทศ ยกเวนประชากรหญิงมีอายุเฉล่ียเร่ิมตน

สูบบุหร่ีชากวาประชากรชาย โดยเริ่มตนสูบบุหร่ีเมื่ออาย ุ21 ± 8 ป   
 
อยางไรก็ตาม  แมประชากรหญิงเริ่มตนสูบเมื่ออายุมากกวาประชากรชาย แตเมื่อ

พิจารณาดวยสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ซ่ึงประชากรหญิงมีอายุเมือ่เริ่มตน
สูบบุหร่ีสูงและต่ํากวาอายุเฉล่ีย 8 ป ขณะที่ ประชากรชายมีอายุเมื่อเริม่ตนสูบบุหร่ีสูงและต่ํา
กวาอายุเฉลี่ย 4 ป แสดงใหเห็นวาประชากรหญิงเริ่มตนสูบบุหร่ีตั้งแตอายุ 13 ป ซ่ึงชวงอายุที่
ยางเขาสูวัยรุนหรือเทียบเทากับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดังนั้น การทาํงานโดย
มีเปาหมายเพือ่ปองกันการบริโภคยาสูบ จึงควรเริ่มตั้งแตระดับประถมศึกษา และตอเนื่องถึง
ระดับมัธยมศกึษาตอนตน สวนการทํางานโดยมีเปาหมายเพือ่ควบคุมการบริโภคยาสูบ 
จําเปนตองเร่ิมตั้งแตระดับมธัยมศึกษาตอนตนเปนตนไป  อนึ่ง การเริ่มงานปองกันและ
ควบคุมการบริโภคยาสูบกับประชากรกลุมอายุนอย เปรียบเสมือนการทํางานในลักษณะที่
เรียกวา “กันไวดีกวาแก”  เนื่องจากกลุมอายุนอยมีปริมาณการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงใน
ระดับที่สูงกวากลุมอายุมาก  อนุมานไววาเด็กพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไดงาย ซ่ึงสอดคลองกับ
คํากลาวที่วา “ ไมออนดัดงาย ไมแกดดัยาก ”   
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอายเุมื่อเริ่มสูบบุหร่ีจําแนกตามภาค พบวาภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ซ่ึงเปนพื้นทีท่ี่ประชากรสวนใหญของประเทศมีฐานะยากจน มี
อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหร่ีเร็วกวาประชากรในภาคอื่น ๆ คือ 17-18 ป + 3-4 ป  ดังนั้น 
ความสําคัญลําดับตนของการดําเนินงานเพือ่ปองกันการบริโภคยาสูบใด ๆ อาทิ การพัฒนา
โปรแกรมที่มีประสิทธิผลในการปองกันและลดการบรโิภคยาสูบในกลุมนักเรียน ที่มีความ
เปนไปไดในทางปฏิบัติมากกวาเพื่อการศกึษาหรือผลงานทางวิชาการ รวมถึงบูรณาการเขาสู
หลักสูตรการเรียนการสอนอยางจริงจังและเปนรูปธรรมมากขึ้น เปนตน จึงควรกําหนดไวที่
เด็กกอนอายุ 13 ปจากภาคเหนือและภาคอีสาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเดก็ในครัวเรือนที่มีฐานะ
ยากจน  
 

4. ครอบครัวและคาใชจายของการสูบบุหรี ่
 

 ผลการวิเคราะหสถานการณในประเด็นครอบครัว และคาใชจายกับการบริโภคยาสูบ 
ดังรูปที่ 10 – 11 และตารางที ่29 – 31  สรุปไดวาครวัเรือนไทยที่มีสมาชิกสูบบุหร่ีตั้งแต 1 คน
ขึ้นไป มีจํานวนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 74.09 ในป พ.ศ. 2534 เปน 44.12 ในป พ.ศ. 
2547  นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหยนืยนัวา ครัวเรือนจนที่สุดแบกรับภาระคาใชจายในการสูบ
บุหร่ีสูงกวาครวัเรือนรวยที่สุด เนื่องจากรายจายสําหรับบุหร่ีรวมทุกประเภทของประชากรใน
ครัวเรือนจนทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 16.30 และ 12.37 ของรายไดครัวเรือนจนที่สุดในป พ.ศ. 
2544 และ 2547 ตามลําดับ  ขณะที่ รายจายดังกลาวของประชากรในครัวเรือนรวยท่ีสุด       
คิดเปนรอยละ 3.57 และ 3.06 ของรายไดครัวเรือนรวยท่ีสุดในชวงเวลาเดียวกัน  
 

ขอสรุปนี้ บงชี้วาการทํางานเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุมคนจน ยังคงเปน
ประเด็นทาทายที่ควรดําเนินการอยางตอเนือ่ง อนึ่ง บุหร่ีกับความยากจน (Tobacco and 
poverty) หรือ “ยิ่งสูบ ยิง่จน” เปนประเด็นที่องคการอนามัยโลกใหความสําคัญและใชเปน  
คําขวัญของการรณรงคในวนังดบุหร่ีโลกเมื่อป พ.ศ. 2547 ที่ผานมา  โดยมุงหวังใหองคกร
ตาง ๆ ใหความสําคัญ และมุงทํางานกับกลุมผูมีรายไดนอยมากขึน้ ทั้งนี้เพื่อสรางความ
ตระหนกัและทําใหสามารถลด ละและเลิกบุหร่ีได  ซ่ึงหลังจากปแหงการรณรงค พบวาอัตรา
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การสูบลดลงทั้งในกลุมคนจนและคนรวย โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงของกลุมคนจน
นอยกวาคนรวย   ดังนั้น การสูบบุหร่ีในกลุมคนจน/กลุมรายไดนอย จึงเปนโจทยทาทาย         
ผูทํางานเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ ที่ควรระบุวาใหไดวาคนจน/กลุมรายไดนอยเหลานี้คือ
ใคร อยูที่ไหน และควรดาํเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบดวยวิธีการใดและอยางไร จึง
สามารถควบคุมการบริโภคยาสูบไดอยางมปีระสิทธิภาพ   
 
 สรุป เมื่อพจิารณารวมกันระหวางอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทกับปริมาณการ
สูบบุหร่ีรวมทุกประเภท (มวนตอวันตอคน) จากการวเิคราะหสถานการณการสูบบุหร่ีของ
ประชากรไทย พ.ศ. 2534 – 2547 ที่ผานมา กลาวไดวาการดําเนินงาน /โครงการตาง ๆ เพื่อ
ปองกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง กลาวคือสามารถลด
จํานวนผูสูบบุหร่ีหนาใหมได แตการที่ปริมาณการสูบบหุร่ี (มวนตอวนัตอคน) คอนขางคงที่ 
บงชี้วาประชากรที่เสพติดบหุร่ีแลวนัน้ กย็ังคงเสพติดตอไป  นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหยัง
แสดงใหเห็นวา ตลอดหลายปที่ผานมานี้ บหุร่ีเปนสินคาอุปโภคบริโภคที่ประชาชนทุกชนชั้น 
ทั้งรํ่ารวยและยากจน สามารถเขาถึงไดงาย  

 
ขอเสนอแนะ 
 
 1. การพัฒนาฐานขอมูลใหเปนระบบ ไดมาตรฐาน และทันสมัย  จากการวิเคราะห
ขอมูลจาก 5 ฐานขอมูลระดับชาติของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบประเด็นที่ควรปรับปรุง
หลายประการ อาทิ 1) ขอคําถามที่ไมตอเนือ่ง กลาวคือบางรอบการสํารวจไดรับการสอบถาม 
แตบางรอบการสํารวจไมไดการสอบถาม ดังตัวอยางของประเภทบหุร่ีที่สูบ คาใชจายในการ
สูบบุหร่ี และการสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ เปนตน สงผลใหขาดความตอเนื่องในการติดตาม
สถานการณการบริโภคยาสูบ  และ 2) ขนาดตัวอยางที่ไมสม่ําเสมอในแตละรอบการสํารวจ 
ทําใหบางรอบการสํารวจมีขนาดตัวอยางทีเ่พียงพอกับความเปนตัวแทนระดับภาค และบาง
รอบการสํารวจสามารถเปนตัวแทนระดับจังหวดัได สงผลใหเกิดขอจํากัดในการตดิตามและ
ประเมินประสทิธิภาพการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบระดับ
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จังหวดั นอกจากนี้ ยังมีประเด็นนาสังเกตประการหนึ่งคือ ขนาดตัวอยางของการสํารวจ ป 
พ.ศ.2546 ซ่ึงมีจํานวนนอยกวาการสํารวจรอบอื่น ๆ อาจสงผลตอผลการวิเคราะหสถานการณ
การสูบบุหร่ีในหลายตารางที่ผานมา  ดังนั้นเพื่อใหการติดตามสถานการณการบริโภคยาสูบ
ของประเทศไทยไดมาตรฐาน มีความตอเนื่อง และเปนปจจุบันอยูเสมอ  ขอเสนอแนะตอ
หนวยงานผูเกีย่วของและแนวทางปฏิบัติอยางนอย 4 ประการ ดังนี ้
 

1.1 ผูใชขอมูล (Users) ประสานงานโดยตรงกับสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อใหการ
จัดเก็บขอมูลการบริโภคยาสูบ เปนไปตามความตองการของหนวยงานผูใช  

 
1.2 ปรับและเพิ่มขอคําถาม เพื่อความตอเนื่องในการติดตามสถานการณการบริโภค

ยาสูบและการเปรียบเทียบขอมูลระหวางประเทศ ดังตอไปนี้  
 

ประเด็นคําถาม การปรับขอคําถาม 

คําถามเดิมท่ีควรถามตอเนื่อง  
1. การสูบบุหรี่ (สูบ/ไมสูบ)           - 
2. ปริมาณการสูบบุหรี่ (มวนตอวัน)  ควรสอบถามปริมาณการสูบบุหรี่ จําแนกตาม

ชนิดของบุหรี่ที่สูบ ไมควรถามปริมาณการสูบ
บุหรี่รวมทุกประเภท 

3. อายุเมื่อเริ่มตนสูบบุหรี่  ควรสอบถามอายุเมื่อเริ่มตนสูบ จําแนกตาม
ชนิดของบุหรี่ที่สูบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุหรี่
ประเภทซองและมวนเอง 

คําถามเพิ่มเติมท่ีควรมีในทุกรอบของการสํารวจระดับชาติคร้ังตอไป 
1. คาใชจายในการสูบบุหรี่  ควรสอบถามคาใชจายการสูบบุหรี่ จําแนกตาม

ชนิดของบุหรี่ที่สูบ 
2. การกลับมาเสพซ้ํา   ถามเฉพาะผูที่ปจจุบันสูบ และเคยเลิกสูบบุหรี่

สําเร็จเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยตั้ง
คําถามวา ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่นานเทาไร จึง
กลับมาเสพซ้ํา 
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ประเด็นคําถาม การปรับขอคําถาม 

คําถามเพิ่มเติมท่ีควรมีในทุกรอบของการสํารวจระดับชาติคร้ังตอไป  (ตอ) 
3. การสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภหรือใน
ประชากรหญิงที่มีบุตรอายุไมเกิน 2 ขวบ 

 ถามเฉพาะประชากรหญิงอายุ 15 – 49 ป (วัย
เจริญพันธ) ที่มีบุตรอายุไมเกิน 2 ขวบ วาขณะ
ต้ังครรภ และใหนมบุตร/เลี้ยงบุตร ยังคงสูบ
บุหรี่หรือไม 

 (ถาสูบ) ปริมาณการสูบบุหรี่เปนอยางไร 
 (ถาเลิกสูบ) ควรถามตอไปวา เลิกสูบเมื่อไร เชน
ขณะตั้งครรภกี่เดือน หรือหลังคลอด เปนตน 
และกลับมาเสพซ้ําอีกหรือไม 

 น้ําหนักตัวของบุตรเมื่อแรกคลอด    

 
1.3 ควรเก็บขอมูลประชากรตัวอยางใหมีขนาดใหญ ที่สามารถเปนตัวแทนระดับ

จังหวดัได เพือ่การติดตามและประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานโครงการและ
กิจกรรมตาง ๆ ที่องคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชนรวมรณรงคเพือ่ควบคุม
การบริโภคยาสูบ รวมถึงเปนแนวทางในการวางแผนยทุธศาสตรที่สอดคลองกับ
สภาพปญหาเฉพาะพื้นที่มากขึ้น 

 
1.4 ขอมูลการบริโภคยาสูบ รวมถึงปจจัยเส่ียงอื่น ๆ ที่เปนปญหาสุขภาพ อาทิ การ

ดื่มสุรา และการใชสารเสพติดอื่น ๆ เปนตน ควรดําเนินการสํารวจระดับชาต ิ
เปนประจําทกุ 2 – 3 ป  เพื่อติดตามสถานการณการใชสารเสพติด และการใช
สารเสพติดทดแทน อันนําไปสูการดําเนินนโยบาย/มาตรการควบคุมและ
ปองกันเชิงรุกไดอยางเหมาะสม  

 
1.5 ควรทําการวิจยัเจาะลึกในบางประเด็นที่ขอมูลจากการสํารวจระดับชาตมิิอาจให

คําตอบได เชน พฤติกรรมการสูบบุหร่ี โดยเฉพาะบุหร่ีมวนเองชนิดตาง ๆ 
เนื่องจากการนับจํานวนบุหร่ีที่สูบในแตละวันของบหุร่ีประเภทมวนเองคอนขาง
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แตกตางจากบหุร่ีซอง และวัฒนธรรมในแตละภูมภิาคที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การสูบบุหร่ี เปนตน 

 
2. ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวปฏิบตั ิ     ผลการวิเคราะหขอมูลที่ผานมา สามารถ

สะทอนสภาพปญหาในกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดอยางชัดเจน ซ่ึงหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีสวนเกี่ยวของ ควรใหความสําคญัดังนี้ 
 

2.1. กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจและบทบาทสําคัญใน
การออกกฎหมาย ควรติดตาม และมีการบังคับใชกฎหมายที่เกีย่วของกับเยาวชน
ใหมากขึน้ เชน หามจําหนายบุหร่ีใหเดก็อายุต่ํากวา 18 ป  หามโฆษณา ณ จุดขาย
เพื่อปองกันนกัสูบหนาใหม  การกาํหนดรัศมีหามจําหนายบุหร่ีในบริเวณ
สถานศึกษา  เปนตน  นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ควรสนับสนนุการวจิัย
และพัฒนาองคความรูเพื่อประโยชนตอการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใน
ประเด็นตาง ๆ อาทิ โทษของบุหร่ีไลท และมายด (light & Mild) ควนับุหร่ีที่มี
ผลตอสุขภาพของเด็กและคนใกลชิด   เปนตน  

 
สําหรับปญหาการสูบบุหร่ีของประชาชนในชนบท มีฐานะยากจนและ

ดอยการศึกษา กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมีโครงสรางบุคลากรครอบคลุมในระดับ
ตําบล  ควรประกาศเปนนโยบายสนับสนุนใหสถานีอนามัยหรือหนวยงาน
สาธารณสุขระดับตําบลมีโครงการและกิจกรรมรณรงคไมสูบบุหร่ี โครงการ
ชวยผูสูบบุหร่ีใหลด ละ เลิก  และการสรางมาตรการชุมชนในการควบคุมยาสูบ   
รวมถึง ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ   อาทิ 1) กระทรวง
แรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมสุขภาพคนงานในสถาน
ประกอบการ อันจะกอใหเกิดผลดีทั้งตอสุขภาพของคนงาน  ผูประกอบการและ
เศรษฐกิจโดยรวม  และ 2) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช) เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อประโยชน
ตอการลด ภาระคาใชจายจากการเจ็บปวยดวยโรคที่มีตนเหตุจากบุหร่ี เปนตน 
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2.2. กระทรวงศกึษาธิการ  ไดแก โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา ถือ
เปนสถาบันหลักที่สําคัญรองจากสถาบันครอบครัว  เปนสถาบันที่มีอิทธิพล
อยางมากตอการอบรมขัดเกลา และพัฒนาทักษะชีวิตใหเดก็และเยาวชนในการ
เลือกลีลาชีวิตที่เหมาะสม  โดยโรงเรียนควรใชแนวทางโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ในการปองกนัและควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดแก การใหความสําคญัตอการ
พัฒนาบุคลากร การจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม การจัดการเรียนการสอน เปนตน 
เพื่อใหเกิดการดําเนินการปองกันและควบคุมการบริโภคยาสูบที่เปนรูปธรรม มี
ประสิทธิผล และเปนรากฐานทีน่ําไปสูความยัง่ยืน นอกจากนั้น 
กระทรวงศกึษาธิการ ควรเปนแกนกลางของการสรางความมีสวนรวมระหวาง
โรงเรียน บาน และวดั ทั้งนีเ้พื่อความสําเรจ็ของการแกไขปญหาการสูบบุหร่ีทั้ง
ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

 
2.3. กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย และหนวยงาน

ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของ ควรบูรณาการปญหาบุหร่ีอยูในงานที่มีลักษณะคลาย 
กัน เชน การปราบปรามและควบคุมปญหายาเสพติด การรณรงคเร่ืองพฤติกรรม
เสี่ยง เปนตน เพื่อใหเกิดการทํางานแบบองครวม  

 
2.4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ควรมีการศึกษาเพื่อสงเสริมการปลูกพืชทดแทน

ยาสูบในพืน้ทีท่ี่มีการปลูกยาสูบมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ในพื้นทีภ่าคเหนือและ
ภาคอีสาน ซ่ึงเปนพื้นที่ทีพ่บวาประชากรสูบบุหร่ีสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งบหุร่ี
มวนเอง ทั้งนีเ้พื่อควบคุมสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสูบใหนอยลง   

 
2.5. กระทรวงการคลัง ควรขึ้นภาษีบหุร่ีอยางตอเนือ่งเพื่อใหราคาบุหร่ีสูงขึ้น 

เนื่องจากเปนที่ยอมรับกันดวีา การขึน้ภาษีบหุร่ีสงผลใหปริมาณการสูบบุหร่ี
ลดลง และลดจํานวนผูสูบหนาใหมที่สวนใหญเปนเด็กและเยาวชน นอกจากนัน้ 
ขอตกลงทางการคาตาง ๆ ไมควรนําสินคาบุหร่ีซ่ึงเปนสินคาแหงความตายไวใน
รายการที่มีการยกเวนภาษีนาํเขา หรือภาษีนําเขาราคาต่ําที่ทําใหบุหร่ีมีราคาถูก 
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รวมทั้ง รัฐบาลจําตองมีความจริงจังในการสกัดกั้นการลักลอบนําเขาบุหร่ีเถ่ือน 
และควบคุมรานคาปลอดภาษีไมใหจําหนายบุหร่ีปลอดภาษี  

 
2.6. หนวยงานภาคเอกชน ซ่ึงตางมีเปาหมายการทํางานเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ

แตมีมิติการทํางานที่ตางกัน อาทิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) สถาบันสงเสริมสุขภาพไทย และมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบ
บุหร่ี เปนตน ควรใหความสําคัญกับการควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่ที่เปน
ปญหาและกลุมเสี่ยงมากขึ้น กลาวคือ 1) สสส. ควรสนับสนุนโครงการ หรือการ
วิจัยเพื่อเขาใจปญหาของพื้นที่และกลุมเสี่ยงตาง ๆ ใหชดัเจนมากขึ้น เชน พื้นที่
ภาคใต ประชากรที่ยากจนในชนบท ประชากรวยัแรงงานทีย่ากจนและดอย
การศึกษา การสูบบุหร่ีมวนเองของประชากรหญิง และการสูบบหุร่ีพื้นเมือง   
อ่ืน ๆ เปนตน 2) มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหร่ี ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการ
รณรงคสรางกระแสสังคมในระดับกวาง และมีประสบการณการทํางานกับ
โรงเรียน เด็กและเยาวชนอยูแลว ควรขยายขอบเขตการทํางานใหกวางขวางและ
เขมขนมากขึ้นกับการรณรงคในพื้นทีน่อกเขตเทศบาล ในชุมชนชนบท และ      
3)  สถาบันสงเสริมสุขภาพไทย ซ่ึงมุงเนนการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายที่
สกัดกั้นการแพรบุหร่ี  รวมถึงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันกฎหมายหลายฉบับ 
ซ่ึงลาสุดคือ การหามโฆษณาบุหร่ี ณ จุดขาย  ยังคงมีความทาทายทางกฎหมายที่
มีผลตอการควบคุมบุหร่ีเฉพาะกลุม เชน การสงเสริมการขายบุหร่ีสําหรับกลุม
ผูหญิง เปนตน   

 
2.7. ทุกภาคสวนทีม่ีสวนเกีย่วของ ควรใหความสําคัญตอประเด็นการไดรับอันตราย

จากควนับุหร่ี (Passive smoking) ซ่ึงคนทุกคนไมวาอยูที่บาน ทีท่ํางาน ที่
สาธารณะ มีโอกาสเสี่ยงที่จะสัมผัสควันบุหร่ีและไดรับผลกระทบตอสุขภาพได
ทั้งสิ้น ดังนั้น ทุกคนควรไดรับความคุมครองและพิทักษสิทธิของตนเองเพื่อการ
ดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 



สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 - 2547.……81 

 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 

 3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 

3.1. วิจัยเจาะลึกการสูบบุหร่ีในกลุมเปาหมายทีย่ังคงเปนปญหา เชน กลุมผูหญิงใน
ภาคเหนือ   หญิงตั้งครรภ  คนจน/คนดอยการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่อยู
นอกเขตเทศบาล และประชากรวัยแรงงาน เปนตน 

 

3.2. ประเด็นทีน่าสนใจ เชน การสูบบุหร่ีมวนเอง/บุหร่ีพื้นบาน ผลกระทบของการ
ไดรับอันตรายจากควนับุหร่ี ซ่ึงเปนการวิจยัดวยแนวคดิเชิงเศรษฐศาสตรสุขภาพ
และเศรษฐศาสตรการเมือง ตลอดจนมิติของการประเมนินโยบาย และมาตรการ 
ทางกฎหมายทีส่งผลกระทบตอพฤติกรรมสูบบุหร่ีของประชากรกลุมตาง ๆ   
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สวนที่ 4: เอกสารอางอิง 
 
สํานักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม (2534)  คูมือการลงรหัสการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ 

พ.ศ. 2534  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
สํานักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม (2539)  คูมือการลงรหัสการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ 

พ.ศ. 2539  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
สํานักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม (2544)  คูมือการลงรหัสการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ 

พ.ศ. 2544  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
สํานักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม (2547)  คูมือการลงรหัสการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ 

พ.ศ. 2547  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
Mackenbach, J.P. and Kunst, A.E. (1997) “Measuring the magnitude of socioeconomic 

inequalities in health: An overview of available measure illustrated with two 
examples from Europe.” Social Science and Medicine. 44 (6), 757 – 71. 
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สวนที่ 5: ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก.  จํานวนประชากร ประชากรสูบบุหร่ีเปนประจํา อัตราการสูบบุหร่ี และปริมาณ 
                       การสูบบุหร่ี จาํแนกรายจังหวัดและเพศ ป พ.ศ. 2544 

จําแนกตามเพศ 
ประชากรรวม 

ประชากรหญิง ประชากรชาย 

จังหวัด 
ปชก. 
รวม 

ปชก. 
สูบ 
บุหร่ี 

อัตรา
การ
สูบ 
บุหร่ี 
[1] 

มวน 
ตอวัน
ตอคน   

 
[2] 

ปชก. 
รวม 

ปชก. 
สูบบุหร่ี 

อัตรา 
การ 
สูบ 
บุหร่ี 
[3] 

มวน 
ตอวัน
ตอคน   

 
[4] 

ปชก. 
รวม 

ปชก. 
สูบ 
บุหร่ี 

อัตรา 
การ 
สูบ 

บุหร่ี 
[5] 

มวน 
ตอวัน
ตอคน  

[6] 

กรุงเทพ ฯ 6,300,248 987,102 15.67 11.49 3,327,958 60,687 1.82 10.99 2,972,289 926,416 31.17 12.28 
สมุทรปราการ 812,661 152,985 18.83 9.15 415,413 10,381 2.50 7.06 397,248 142,605 35.90 9.75 
 นนทบุรี 659,617 111,616 16.92 10.68 343,555 8,636 2.51 10.71 316,062 102,980 32.58 11.47 
ปทุมธาน ี 450,875 71,474 15.85 10.82 229,780 4,816 2.10 12.28 221,095 66,658 30.15 11.73 
พระนครศร ีฯ 573,596 114,954 20.04 11.58 299,518 3,366 1.12 9.82 274,078 111,588 40.71 12.58 
อางทอง 213,751 37,747 17.66 11.47 113,863 2,137 1.88 11.05 99,889 35,610 35.65 11.90 
ลพบุรี 589,402 112,273 19.05 10.52 294,928 7,930 2.69 10.45 294,474 104,343 35.43 11.80 
สิงหบุรี 193,140 34,620 17.92 10.51 102,815 1,969 1.91 8.80 90,325 32,651 36.15 11.07 
ชัยนาท 296,313 77,155 26.04 12.18 154,705 7,003 4.53 11.48 141,608 70,152 49.54 12.92 
สระบุรี 406,465 60,428 14.87 11.49 203,938 3,292 1.61 11.61 202,526 57,137 28.21 12.82 
ชลบุรี 777,498 160,792 20.68 13.47 384,951 15,247 3.96 14.13 392,547 145,545 37.08 13.70 
ระยอง 402,149 72,821 18.11 11.92 199,578 5,780 2.90 9.44 202,571 67,042 33.10 12.20 
จันทบุรี 349,551 72,145 20.64 12.12 171,603 3,410 1.99 12.46 177,949 68,735 38.63 12.16 
ตราด 148,134 34,080 23.01 10.72 70,883 3,063 4.32 10.22 77,252 31,017 40.15 11.21 
ฉะเชิงเทรา 483,176 89,501 18.52 9.36 244,055 5,146 2.11 9.36 239,122 84,356 35.28 10.08 
ปราจีนบุรี 314,501 76,806 24.42 11.06 155,127 4,211 2.71 8.49 159,374 72,595 45.55 11.93 
นครนายก 198,293 50,704 25.57 11.86 101,511 3,497 3.45 10.90 96,782 47,207 48.78 11.96 
สระแกว 361,319 87,187 24.13 12.77 174,279 4,368 2.51 15.57 187,040 82,819 44.28 12.68 
นครราชสีมา 1,961,145 481,845 24.57 9.57 980,679 14,644 1.49 9.44 980,466 467,201 47.65 10.04 
บุรีรัมย 1,069,753 261,110 24.41 9.11 531,368 2,868 0.54 7.03 538,385 258,242 47.97 9.62 
สุรินทร 953,479 226,363 23.74 9.18 480,185 5,103 1.06 7.86 473,294 221,261 46.75 9.49 
ศรีสะเกษ 1,013,049 274,787 27.12 8.42 513,266 12,582 2.45 7.52 499,783 262,205 52.46 9.00 
อุบลราชธาน ี 1,232,663 322,528 26.17 8.64 611,400 5,337 0.87 7.42 621,263 317,191 51.06 8.86 
ยโสธร 425,320 105,288 24.76 8.51 211,479 2,081 0.98 6.32 213,841 103,207 48.26 8.68 

หมายเหตุ  1) [1] [3] [5]  เปนขอมูลแสดงในแผนที่ 1 – 3 ; [2] [4] [6] เปนขอมูลแสดงในแผนที่ 4 – 6  
 2) แผนที่ 7 8 และ 9 เปนแผนที่แสดงขอมูลเชิงเปรียบเทยีบระหวาง [1] กับ [2] ; [3] กับ [4]  
                      และ [5] กับ [6] ตามลําดับ 
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ภาคผนวก ก.  จํานวนประชากร ประชากรสูบบุหร่ีเปนประจํา อัตราการสูบบุหร่ี และปริมาณ 
                       การสูบบุหร่ี จาํแนกรายจังหวัดและเพศ ป พ.ศ. 2544 (ตอ) 

จําแนกตามเพศ 
ประชากรรวม 

ประชากรหญิง ประชากรชาย 

จังหวัด 
ปชก. 
รวม 

ปชก. 
สูบ 
บุหร่ี 

อัตรา
การ
สูบ 
บุหร่ี 
[1] 

มวน 
ตอวัน
ตอคน   

 
[2] 

ปชก. 
รวม 

ปชก. 
สูบบุหร่ี 

อัตรา 
การ 
สูบ 
บุหร่ี 
[3] 

มวน 
ตอวัน
ตอคน   

 
[4] 

ปชก. 
รวม 

ปชก. 
สูบ 
บุหร่ี 

อัตรา 
การ 
สูบ 

บุหร่ี 
[5] 

มวน 
ตอวัน
ตอคน  

[6] 

ชัยภูมิ 842,302 236,445 28.07 9.72 418,275 1,985 0.47 10.37 424,027 234,460 55.29 9.71 
อํานาจเจริญ 258,715 66,383 25.66 9.23 129,495 1,190 0.92 5.49 129,220 65,193 50.45 9.70 

หนองบัวลําภู 339,838 111,330 32.76 10.39 167,758 258 0.15 12.70 172,080 111,071 64.55 11.00 
ขอนแกน 1,348,708 333,085 24.70 8.44 680,729 4,130 0.61 7.49 667,979 328,956 49.25 8.60 
อุดรธาน ี 1,057,597 287,132 27.15 11.16 523,701 7,495 1.43 10.33 533,896 279,637 52.38 11.51 
เลย 440,710 121,225 27.51 9.45 210,629 2,997 1.42 10.20 230,081 118,228 51.39 9.74 
หนองคาย 630,400 159,268 25.26 9.53 307,667 3,617 1.18 11.90 322,733 155,651 48.23 10.47 

มหาสาร คาม 727,092 178,053 24.49 9.46 367,433 1,927 0.52 14.97 359,660 176,126 48.97 9.95 
รอยเอ็ด 923,574 231,716 25.09 10.06 462,343 3,276 0.71 11.83 461,231 228,440 49.53 10.67 
กาฬสินธุ 670,671 190,428 28.39 9.85 332,080 7,499 2.26 10.36 338,592 182,929 54.03 10.13 
สกลนคร 727,905 168,065 23.09 7.31 363,361 5,684 1.56 4.69 364,544 162,381 44.54 8.29 
นครพนม 485,715 126,130 25.97 8.33 241,007 4,219 1.75 4.86 244,709 121,911 49.82 9.20 
มุกดาหาร 201,834 50,665 25.10 9.85 98,761 1,221 1.24 7.67 103,073 49,444 47.97 10.19 
เชียงใหม 1,180,309 272,010 23.05 5.87 576,231 44,337 7.69 4.81 604,078 227,672 37.69 6.52 
ลําพนู 356,126 79,471 22.32 5.51 172,650 11,846 6.86 5.12 183,477 67,625 36.86 5.84 
ลําปาง 629,644 176,471 28.03 6.82 307,615 29,486 9.59 4.47 322,029 146,985 45.64 7.58 
อุตรดิตถ 361,506 88,811 24.57 10.14 182,821 4,644 2.54 8.06 178,685 84,167 47.10 10.47 
แพร 411,945 87,613 21.27 8.05 204,919 7,814 3.81 6.83 207,027 79,799 38.55 8.91 
นาน 336,479 62,433 18.55 6.18 164,201 9,248 5.63 4.87 172,277 53,184 30.87 6.61 
พะเยา 399,656 94,093 23.54 6.46 191,974 11,692 6.09 4.49 207,681 82,402 39.68 6.99 
เชียงราย 877,457 196,709 22.42 6.64 421,689 30,472 7.23 4.55 455,768 166,237 36.47 7.26 
แมฮองสอน 126,339 38,735 30.66 4.80 60,545 8,403 13.88 3.79 65,794 30,331 46.10 5.17 
นครสวรรค 863,143 191,071 22.14 12.43 441,007 15,285 3.47 12.86 422,136 175,786 41.64 12.68 
อุทัยธาน ี 238,555 55,059 23.08 11.93 122,687 3,615 2.95 11.16 115,869 51,443 44.40 12.64 

กําแพงเพชร 504,468 120,854 23.96 8.41 254,186 9,357 3.68 9.53 250,282 111,497 44.55 9.90 
ตาก 261,353 84,245 32.23 7.26 127,224 19,252 15.13 5.56 134,129 64,993 48.46 8.01 
สุโขทัย 458,627 113,617 24.77 8.42 236,134 11,096 4.70 6.03 222,493 102,521 46.08 8.84 
พิษณุโลก 615,841 152,777 24.81 11.38 307,988 5,640 1.83 8.38 307,853 147,137 47.79 11.98 

หมายเหตุ  1) [1] [3] [5]  เปนขอมูลแสดงในแผนที่ 1 – 3 ; [2] [4] [6] เปนขอมูลแสดงในแผนที่ 4 – 6  
 2) แผนที่ 7 8 และ 9 เปนแผนที่แสดงขอมูลเชิงเปรียบเทยีบระหวาง [1] กับ [2] ; [3] กับ [4]  
                      และ [5] กับ [6] ตามลําดับ 
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ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 

ภาคผนวก ก.  จํานวนประชากร ประชากรสูบบุหร่ีเปนประจํา อัตราการสูบบุหร่ี และปริมาณ 
                       การสูบบุหร่ี จาํแนกรายจังหวัดและเพศ ป พ.ศ. 2544 (ตอ) 

จําแนกตามเพศ 
ประชากรรวม 

ประชากรหญิง ประชากรชาย 

จังหวัด 
ปชก. 
รวม 

ปชก. 
สูบ 
บุหร่ี 

อัตรา
การ
สูบ 
บุหร่ี 
[1] 

มวน 
ตอวัน
ตอคน   

 
[2] 

ปชก. 
รวม 

ปชก. 
สูบบุหร่ี 

อัตรา 
การ 
สูบ 
บุหร่ี 
[3] 

มวน 
ตอวัน
ตอคน   

 
[4] 

ปชก. 
รวม 

ปชก. 
สูบ 
บุหร่ี 

อัตรา 
การ 
สูบ 

บุหร่ี 
[5] 

มวน 
ตอวัน
ตอคน  

[6] 

พิจิตร 446,298 101,216 22.68 13.30 231,701 4,546 1.96 13.15 214,597 96,670 45.05 13.99 
เพชรบูรณ 689,565 149,484 21.68 10.61 344,227 7,349 2.13 7.34 345,338 142,135 41.16 11.75 
ราชบุรี 628,893 124,196 19.75 11.97 324,263 8,497 2.62 10.85 304,631 115,699 37.98 13.26 
กาญจนบุรี 516,457 129,330 25.04 14.00 257,539 10,414 4.04 11.41 258,917 118,916 45.93 14.83 
สุพรรณบุรี 678,826 133,068 19.60 14.51 354,954 9,200 2.59 17.92 323,871 123,868 38.25 14.09 
นครปฐม 662,146 138,866 20.97 11.58 346,698 4,776 1.38 10.61 315,449 134,090 42.51 12.13 
สมุทรสาคร 338,520 57,049 16.85 9.92 173,800 2,108 1.21 12.99 164,720 54,941 33.35 11.02 

สมุทรสงคราม 164,682 26,077 15.83 11.46 86,719 636 0.73 16.41 77,963 25,441 32.63 12.23 
 เพชรบุรี 341,697 72,805 21.31 12.66 176,875 4,151 2.35 15.13 164,822 68,654 41.65 12.64 
ประจวบ ฯ  329,156 69,435 21.09 11.07 164,023 4,463 2.72 10.85 165,133 64,972 39.35 11.86 
นครศรี ฯ 1,148,339 288,726 25.14 12.33 579,310 8,520 1.47 11.20 569,029 280,206 49.24 12.72 
กระบี่ 218,052 63,253 29.01 11.66 108,064 1,317 1.22 10.41 109,988 61,936 56.31 11.76 
พังงา 175,216 42,844 24.45 11.96 87,690 1,989 2.27 11.42 87,526 40,855 46.68 12.59 
ภูเก็ต 147,180 33,444 22.72 12.86 73,898 1,296 1.75 15.13 73,282 32,148 43.87 12.98 
สุราษฎร ฯ 640,446 178,786 27.92 11.49 324,510 5,754 1.77 10.31 315,936 173,031 54.77 12.28 
ระนอง 92,202 19,733 21.40 10.12 43,553 1,168 2.68 10.74 48,648 18,565 38.16 11.50 
ชุมพร 325,831 80,021 24.56 13.62 161,852 3,918 2.42 10.36 163,980 76,103 46.41 14.35 
สงขลา 941,810 180,095 19.12 10.69 477,760 4,064 0.85 6.17 464,050 176,031 37.93 12.40 
สตูล 173,055 47,495 27.45 11.67 85,944 1,343 1.56 9.57 87,111 46,152 52.98 11.81 
ตรัง 430,333 106,562 24.76 10.74 219,366 5,237 2.39 8.46 210,967 101,325 48.03 11.18 
พัทลุง 365,136 84,938 23.26 8.66 184,567 2,326 1.26 8.51 180,569 82,612 45.75 9.31 
ปตตาน ี 429,219 106,257 24.76 11.30 216,804 6,076 2.80 10.46 212,414 100,181 47.16 12.26 
ยะลา 284,209 74,811 26.32 11.52 139,335 6,132 4.40 12.37 144,875 68,679 47.41 12.36 
นราธิวาส 447,995 114,366 25.53 9.12 220,172 5,376 2.44 8.42 227,823 108,990 47.84 9.69 

หมายเหตุ  1) [1] [3] [5]  เปนขอมูลแสดงในแผนที่ 1 – 3 ; [2] [4] [6] เปนขอมูลแสดงในแผนที่ 4 – 6  
 2) แผนที่ 7 8 และ 9 เปนแผนที่แสดงขอมูลเชิงเปรียบเทยีบระหวาง [1] กับ [2] ; [3] กับ [4]  
                      และ [5] กับ [6] ตามลําดับ 
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ภาคผนวก ข  สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรวัย 11 – 14 ป พ.ศ.2534 – 2547 
                       
 การวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบในกลุมเด็ก/เยาวชนที่มีอายุระหวาง 11 – 
14 ป คร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสําหรับการเฝาระวังและปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การเกิดปญหาสุขภาพจากการบริโภคยาสูบ อยางไรก็ตาม ขอมูลระดับทุติยภูมจิากการสํารวจ
ระดับชาติของสํานักงานสถิติระหวางป พ.ศ. 2534 – 2547 มีความแตกตางเลก็นอยใน
คุณสมบัติของประชากรที่ไดรับการสํารวจเกี่ยวกับการสบูบุหร่ี กลาวคือโครงการสํารวจ
อนามัยและสวสัดิการ ป พ.ศ. 2534 และ 2539 ประชากรที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปหรือตัวแทน 
ไดรับการสอบถามการสูบบุหร่ี ขณะที่ โครงการสํารวจอนามยัและสวัสดิการ ป พ.ศ. 2544 
และ 2546 รวมถึงโครงการสํารวจพฤติกรรมสูบบุหร่ีและดื่มสุรา พ.ศ. 2547 ประชากรที่มีอายุ
ตั้งแต 11 ปขึ้นไปหรือตัวแทนไดรับการสอบถามการสูบบุหร่ี ดังนั้น เพื่อประโยชนเชงิ
เปรียบเทียบในประเดน็อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท และปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอ
วันตอคน) ของทุกปที่สํารวจ จึงจํากัดขอบเขตการวิเคราะหเฉพาะประชากรอายุ 11 – 14 ป 
เทานั้น  
 
ตารางที่ 1ข.  ขอมูลทั่วไปของประชากรไทยจากฐานขอมูลการสํารวจในป พ.ศ. 2534 – 2547 

ขอมูล 2534 2539 2544 2546 2547 

1. ประชากรไทยทั่วประเทศ (คน) 57,046,526 59,902,781 63,030,626 63,884,553 65,185,946 
2. ประชากรไทยอายุ 11-14 ป 6,412,155 4,884,184 4,320,854 4,288,384 4,340,241 

3. ประชากรตัวอยางอายุ 11 – 14 ป ที่สํารวจ 8,067 6,394 15,483 4,971 5,050 

 

 จากตารางที่ 1ข. แสดงใหเหน็วาประชากรตัวอยางอายุ 11 – 14 ปที่ไดรับการสํารวจ 
มีจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรอายุ 11 – 14 ปทั่วประเทศ  คิดเปนสัดสวนการ
เปนตัวแทนเทากับ 1 ตัวอยางตอประชากร 700 – 800 คน ยกเวนป พ.ศ. 2544 เทากับ 1 
ตัวอยางตอประชากร 279 คน  ประกอบกับสถานการณการสูบบุหร่ีของประชากรวยันี้ 
โดยทั่วไปมักพบนอยกวาประชากรวยัอ่ืน ๆ ดังนัน้ เพื่อความนาเชือ่ถือของผลการวิเคราะห
ขอมูลการสูบบุหร่ี การสํารวจระดับชาติคร้ังตอไป ควรจัดเก็บประชากรตัวอยางอายุ 11 – 14 
ป ใหมีจํานวนมากกวานี้   



สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 - 2547.……87 

 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 

ดวยเหตนุี้ ผลการวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรวัย 11 – 14  ป 
จึงเปนขอจํากดัที่พึงระวังในการนําขอมูลไปใช รวมถึงเปนขอจํากัดตอการวิเคราะหขอมูล
จําแนกตามปจจัยพื้นฐานทีแ่บงเปนหลายกลุม ไดแก สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร และกลุม
รายไดของครัวเรือน  นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะหดังตารางที่ 1 (หนาที่ 6) แสดงใหเห็นวา
จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการสํารวจในป พ.ศ. 2546 มีจํานวนนอยทีสุ่ด ดังนั้น เพือ่ลดทอน
ความคลาดเคลื่อนของขอมูลสถานการณการบริโภคยาสูบสําหรับประชากรวยันี้  ฐานขอมูล
ป พ.ศ. 2546 จงึคัดออกจากวเิคราะหคร้ังนี้  
 

อัตราการสูบบหุรี่รวมทุกประเภท 
  

อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทนับตั้งแตป พ.ศ. 2534 ถึง 2547 ของประชากรอายุ 
11 – 14 ป มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจาก 0.43 ในป พ.ศ. 2534 เปน 0.10 ในป พ.ศ. 2547 
คิดเปนอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลง รอยละ 76.74   นอกจากนี้ เมื่อจําแนกการ
วิเคราะหตามเพศ พบวาประชากรอายุ 11 – 14 ป ทั้งหญิงและชาย ตางมอัีตราการสูบบุหร่ีรวม
ทุกประเภทลดลงอยางตอเนือ่ง โดยประชากรหญิงมีอัตราการสูบบุหร่ีลดลงจาก 0.11 ในป 
พ.ศ. 2534 เปน 0.03 ในป พ.ศ. 2547 และประชากรชายมีอัตราการสูบบุหร่ีลดลงจาก 0.73 ใน
ป พ.ศ. 2534 เปน 0.19 ในป พ.ศ. 2547  อยางไรก็ตาม อัตราการสูบบุหร่ีของประชากรทั้ง 2 
กลุม กลับมีคาการเปลี่ยนแปลงลดลงในระดับที่ใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ 73.97 ของ
ประชากรชาย กับ 72.73 ของประชากรหญงิ  (ตารางที่ 2ข) 
 

ตารางที่ 2ข.   อัตราการสูบบุหร่ีของประชากรอายุ 11 – 14 ป โดยรวมและจําแนกตามเพศ 
ป พ.ศ.สํารวจ ประชากรรวม หญิง ชาย 

2534 0.43 0.11 0.73 

2539 0.28 0.13 0.43 
2544 0.20 0.10 0.30 
2547 0.10 0.03 0.19 

รอยละของการเปลีย่นแปลงอัตราการสูบบุหร่ี 
ของการสูบบุหร่ีป 2534 และ 2547 

-76.74 -72.73 -73.97 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมายลบ - / + แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบบุหร่ีลดลง / เพิ่มขึ้น   



สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 - 2547.……88 

Tobacco Control Research and Knowledge Management Center (TRC) 

 เมื่อพิจารณาอตัราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของประชากรอายุ 11 – 14 ป จําแนก
ตามเขตการปกครอง ดังตารางที่ 3ข พบวาประชากรกลุมนี้ที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล (เขต
ชนบท) มีอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทสูงกวาในเขตเทศบาล (เขตเมือง) ยกเวน ป พ.ศ. 
2539 รวมถึงมีอัตราการสูบบุหร่ีเปล่ียนแปลงลดลงในระดับที่สูงกวาเขตเมืองเทากบัรอยละ 
72.00 และ 63.64 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3ข.  อัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของประชากรอายุ 11 – 14 ป จําแนกตามเขต 
                      การปกครอง  

ประชากรรวม 
ป พ.ศ.สํารวจ 

นอกเขต ในเขต 

2534 0.50 0.22 
2539 0.17 0.57 
2544 0.24 0.09 
2547 0.14 0.08 

รอยละของการเปลีย่นแปลงอัตราการสูบบุหร่ีป 2534 และ 2547 -72.00 -63.64 

หมายเหตุ  1) เคร่ืองหมายลบ - / + แสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบบุหร่ีลดลง / เพิ่มขึ้น   
 2) ในเขต : ในเขตเทศบาล/เขตเมอืง  ขณะที่ นอกเขต: นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล หรือเขตชนบท 
 3) ไมวิเคราะหอัตราการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท จําแนกตามสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร ดวยเหตุที่วากลุม 
                       ตัวอยางที่ไดมาไมเพยีงพอกับการจําแนกเปนหลายกลุม  
 

ปริมาณการสบูบุหรี่รวมทุกประเภท 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 4ข แสดงใหเห็นวาประชากรรวมที่มีอายุ 11 – 14 ป 
มีปริมาณการสูบบุหร่ีลดลงนับจากป พ.ศ. 2534 ถึง 2547 คิดเปนรอยละ 46.16 นั่นคือ
เปล่ียนแปลงจาก 6.13 มวนตอวันตอคนในป พ.ศ. 2534 เปน 3.30 มวนตอวันตอคนในป พ.ศ. 
2547  เมื่อจําแนกปริมาณการสูบบุหร่ีตามเพศ พบวาประชากรหญงิมีคาเฉลี่ยและมัธยฐาน
ของปริมาณการสูบบุหร่ีสูงกวาประชากรชายในทกุ ๆ รอบของการสํารวจ ยกเวนป พ.ศ. 
2547  อยางไรก็ตาม ประชากรทั้งหญิงและชาย ตางมีคาเฉลี่ยและมัธยฐานของปริมาณการสูบ
บุหร่ีลดลงอยางตอเนื่อง 
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ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 

ตารางที่ 4ข.   คาเฉลี่ยและคามัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน) ของประชากร 
                      อายุ 11 – 14 ป โดยรวมและจําแนกตามเพศ 

ประชากรรวม  หญิง  ชาย ป พ.ศ.สํารวจ 
คาเฉลีย่ มัธยฐาน  คาเฉลีย่ มัธยฐาน  คาเฉลีย่ มัธยฐาน 

ป 2534 6.13 4  10.00 10  5.56 3 
ป 2539 7.98 5  14.33 10  6.71 5 
ป 2544 7.48 5  7.09 6  7.61 5 
ป 2547 3.30 4   NA NA  3.30 4 

หมายเหตุ  NA : ไมปรากฏขอมูลปริมาณการสูบบุหร่ีของประชากรหญิงอายุ 11 – 14 ป ที่เปนกลุมตัวอยางป พ.ศ. 2547 

 

 เมื่อพิจารณาปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทของประชากรอายุ 11 – 14 ป 
จําแนกตามเขตการปกครอง ดังตารางที่ 5ข พบวาประชากรกลุมนี้ที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล 
(เขตชนบท) มีคาเฉลี่ยและมัธยฐานของปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภทต่ํากวาในเขต
เทศบาล (เขตเมือง) เล็กนอย  
 

ตารางที่ 5ข.   คาเฉลี่ยและคามัธยฐานปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน) ของประชากร 
                       อายุ 11 – 14 ป จําแนกตามเขตการปกครอง 

นอกเขตเทศบาล  ในเขตเทศบาล 
ป พ.ศ.สํารวจ 

คาเฉลีย่ มัธยฐาน  คาเฉลีย่ มัธยฐาน 
ป 2534 6.03 3  6.79 5 

ป 2539 7.45 5  8.31 5 
ป 2544 7.25 5  8.94 5 
ป 2547 3.30 4  NA NA 

 

 โดยสรุป การบริโภคยาสูบของประชากรอายุ 11 – 14 ป เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบใน
ประเด็นอัตราและปริมาณการสูบบุหร่ีรวมทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งคอลัมนประชากร
รวมของตารางที่ 2ข และ 4ข กับตารางที่ 4 (หนาที่ 11) และตารางที่ 15 (หนาที ่ 33) ถือเปน
ขอมูลเชิงประจักษทีย่ืนยันวาประชากรอายุยิ่งนอย ยิ่งมโีอกาสเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีในทิศทางที่ดีขึ้นหรือลดการสูบบุหร่ีไดงายกวากลุมประชากรอายุมาก ดังนั้นการดําเนิน 
งานตาง ๆ เพือ่ปองกันการบริโภคยาสูบ ควรเริ่มตนกับประชากรวยัเด็ก/เยาวชน  
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ภาคผนวก ค  สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรหญิงขณะตั้งครรภ  
                      ป พ.ศ. 2534 – 2539 
 
 ฐานขอมูลทุติยภูมิระดับชาต ิ ซ่ึงดําเนินการสํารวจโดยสาํนักงานสถิติแหงชาติ ไดแก 
โครงการสํารวจอนามยัและสวัสดิการ ป พ.ศ. 2534, 2539, 2544 และ 2546 รวมถึงโครงการ
สํารวจพฤติกรรมสูบบุหร่ีและดื่มสุรา ป พ.ศ. 2547 พบวามีเพยีง 2 ฐานขอมูลเทานั้นที่มี
ประเด็นคําถามที่เกี่ยวของกบัการสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ ไดแก โครงการสํารวจอนามัยและ
สวัสดิการ ป พ.ศ. 2534 และ 2539 ดังนั้น ผลการวิเคราะหตอไปนี้  แมมิอาจบงชี้สถานการณ
ที่เปนปจจุบนัได แตสามารถใชเปนขอมูลสําหรับกําหนดขอบเขตการศึกษาเจาะลึก เพื่อ
แสวงหาการดาํเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพตอไป   
 
 อยางไรก็ตาม การวิเคราะหสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรหญิงขณะ
ตั้งครรภ ป พ.ศ. 2534 และ 2539 ครั้งนี้ มีขอจํากัดเชนกนั โดยเปนขอจํากัดในเชิงเปรียบเทียบ
เนื่องจากคณุสมบัติของผูใหขอมูลตางกันกลาวคือ ป พ.ศ. 2534 ผูใหขอมูลคือ ประชากรหญิง
ที่กําลังตั้งครรภ หรือเคยมบีุตร ซ่ึงคําวา “เคยมีบุตร” สงผลใหผูใหขอมูลจํานวนมากมี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้ เพราะมิไดจํากัดอายุของบุตร  ขณะที่ ป พ.ศ. 2539 ผูใหขอมูลคือ 
ประชากรหญงิที่มีบุตรคนสุดทองอายุไมเกิน 5 ป  สงผลใหผูใหขอมลูมีจํานวนลดลงมากตาม
เงื่อนไขนี้ ดังนั้น ตารางที่ 1ค - 3ค เปนตัวแทนของผลการวิเคราะหขอมูลในป พ.ศ. 2534 และ
ตารางที่ 4ค – 6ค เปนตัวแทนของผลการวิเคราะหขอมูลป พ.ศ. 2539 ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ป พ.ศ. 2534    ผลการวิเคราะหขอมูลดังปรากฏในตารางที่ 1ค แสดงใหเห็น
วาประชากรหญิงอายุ 15 ปขึ้นไปที่เคยมีบุตร สูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ รอยละ 69.38 เมื่อ
พิจารณาดวยอัตราการสูบบุหร่ี ซ่ึงคํานวณจากจํานวนสตรีอายุ 15 ปขึ้นไปที่สูบบุหร่ีขณะ
ตั้งครรภหารดวยจํานวนของสตรีวัยเจริญพนัธุที่มีอายุระหวาง 15 – 45 ป พบวาอัตราการสูบ
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บุหร่ีขณะตั้งครรภของประชากรหญิงอายุ 15 ปขึ้นไป มีคาเทากับ 4.91 ซ่ึงหมายความวา
ประชากรหญงิที่เคยมีบุตร 100 คน มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ 5 คน 
 

ตารางที่ 1ค.  อัตราการสูบบุหร่ีของประชากรหญิงขณะตัง้ครรภ  ป พ.ศ. 2534 
การสูบบุหร่ี จํานวน (คน) รอยละ 

1. การสูบบุหร่ีของประชากรหญิงอายุ 15 ปขึ้นไปขณะตั้งครรภ   
 1.1. ไมสูบบุหร่ี 294,239 30.62 
 1.2. สูบบุหร่ี 666,659 69.38 

รวม 960,898 100.00 
2. อัตราการสูบบุหร่ีของประชากรหญิงอายุ 15 ปขึ้นไปขณะตั้งครรภ   
 2.1. ประชากรหญิงอายุ 15 ปขึ้นไปที่สูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ  666,659  
 2.2. ประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ (อายุ 15 – 45 ป) 13,588,295 4.91 
หมายเหตุ  1) ประชากรหญิงในที่นี้ จํากัดเฉพาะผูที่มีอายตุั้งแต 15 ปขึ้นไป  
 2) การสูบบุหร่ีของประชากรหญิงขณะตั้งครรภ สอบถามจากประชากรหญิงที่เคยมีบุตร (ไมจํากัดอายุบุตร)  
                      หรือกําลังตั้งครรภ 
 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะประชากรหญิงที่ใหขอมูลวาสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ (N = 666,659) 
พบวา รอยละ 65.71 สูบเปนประจํา โดยจํานวนมวนทีสู่บตอวันเทาเดิม รองลงมาเรียงจาก
มากไปนอย ไดแก สูบนาน ๆ คร้ัง (รอยละ 16.98) สูบเปนประจํา โดยจํานวนมวนที่สูบตอวัน
ลดลง (รอยละ 15.54) และสูบเปนประจํา โดยจํานวนมวนที่สูบตอวันมากขึ้น (รอยละ 1.77)  
(ตารางที่ 2ค) 
 

ตารางที่ 2ค.  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่เปล่ียนแปลงขณะตั้งครรภ ป พ.ศ. 2534 
การสูบบุหร่ี จํานวน (คน) รอยละ  คาเฉลีย่ มัธยฐาน 

 พฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่เปลี่ยนแปลงขณะตั้งครรภ   ปริมาณการสูบบุหร่ี  
1.สูบเปนประจํา จํานวนมวนที่สูบตอวนัเทาเดิม  438,080 65.71  7.13 5 
2. สูบเปนประจํา จํานวนมวนที่สูบตอวันลดลง 103,614 15.54  6.97 5 
3. สูบเปนประจํา จํานวนมวนที่สูบตอวันมากขึ้น 11,797 1.77  6.24 5 
4. สูบนาน ๆ คร้ัง 113,168 16.98  6.25 5 

Total 666,659 1) 100.00  6.93 5 
หมายเหตุ   ปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน) ที่ปรากฏ เปนปริมาณบุหร่ีที่สูบในสภาวะปกติ  
                   มิใชคาการเปลี่ยนแปลงขณะตั้งครรภ 
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นอกจากนี้ จากตารางที่ 2ค. การสํารวจ ณ ป พ.ศ. 2534 ยังใหขอมูลที่สามารถ
วิเคราะหตอไปไดวาประชากรหญิงที่สูบบุหร่ีขณะตั้งครรภขางตนนี้ สวนใหญสูบบุหร่ีเฉลี่ย
วันละ 6.93 มวนตอคน และมีคามัธยฐานเทากับ 5 มวน โดยกลุมที่ใหขอมูลวาสูบบุหร่ีเปน
ประจําและจํานวนมวนที่สูบตอวันเทาเดมิ คือกลุมที่มีปริมาณการสูบบุหร่ีเฉลี่ยสูงสุด นั่นคือ 
7.13 มวนตอวนัตอคน  
 
ตารางที่ 3ค. เปรียบเท ียบปจจัยทางสังคมและเศรษฐกจิของประชากรหญิงไมสูบบุหร่ี 
                     ขณะตั้งครรภ กับ ประชากรหญิงที่สูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ ป พ.ศ. 2534 

การสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ 
ไมสูบบุหร่ี สูบบุหร่ี 

 
ปจจัยพื้นฐาน 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
 ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด 

ไมเคยเรียน 79,139 26.98 273,364 40.76 
ประถมศึกษา 192,270 65.55 380,428 56.72 
มัธยมศึกษา 16,868 5.75 15,778 2.35 
อุดมศึกษาขึ้นไป 5,032 1.72 1,176 0.18 

Total 293,309 100.00 670,746 100.00  
 รายไดครัวเรือน 

จนที่สุด (Poorest quintile) 57,135 19.42 146,660 21.83 
เกือบจน (2nd quintile) 83,297 28.31 205,899 30.65 
ปานกลาง (3rd quintile) 75,164 25.55 166,536 24.79 
เกือบรวย (4th quintile) 45,933 15.61 96,657 14.39 
รวยท่ีสุด (Richest quintile) 32,709 11.12 56,035 8.34 

Total 294,239 100.00 671,787 100.00  

 
 จากตารางที่ 3ค การเปรียบเทียบปจจยัทางสังคม ไดแก ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด 
และปจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแก รายไดครัวเรือนระหวางประชากรหญิงที่ไมสูบบุหร่ีขณะ
ตั้งครรภ กับประชากรหญงิที่ยังคงสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ ผลการวิเคราะหในประเด็นระดับ
การศึกษาที่จบสูงสุดพบวาประชากรหญิงที่ยังคงสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ สวนใหญจบการ 
ศึกษาสูงสุดในระดับต่ํา โดยเฉพาะอยางยิง่ไมเคยเรียนหนังสือ รอยละ 40.76 ขณะทีป่ระชากร
หญิงที่ไมสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ ไมเคยเรียนหนังสือ รอยละ 26.98   เมื่อวิเคราะหในประเด็น
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ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 

รายไดครัวเรือน พบวา 1) ประชากรหญิงที่ยังคงสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ สวนใหญอยูใน
ครัวเรือนจนทีสุ่ด (Poorest quintile) และเกือบจน (2nd quintile)     2) ประชากรหญิงใน
ครัวเรือนรายไดปานกลาง (3rd quintile) และเกือบรวย (4th quintile) มีพฤติกรรมการไมสูบ
บุหร่ีและยังคงสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภใกลเคียงกัน และ 3) ประชากรหญิงที่ไมสูบบุหร่ีขณะ
ตั้งครรภอยูในครัวเรือนรวยที่สุด (Richest quintile) มากกวาประชากรหญิงที่ยังคงสูบบุหร่ี
ขณะตั้งครรภ  
 

 ป พ.ศ. 2539  ผลการวิเคราะหขอมูลดังปรากฏในตารางที่ 4ค แสดงใหเห็น
วาประชากรหญิงอายุ 15 ปขึ้นไปที่มีบุตรคนสุดทองอายุไมเกนิ 5 ป สูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ 
รอยละ 64.50 เมื่อพจิารณาดวยอัตราการสูบบุหร่ี พบวามีคาเทากับ 0.38  ซ่ึงนอยกวาอัตราการ
สูบบุหร่ีของป พ.ศ. 2534 จากตารางที่ 1ค. ซ่ึงมีคาเทากับ 4.91  ดวยเหตทุี่ การสํารวจป พ.ศ. 
2534  ถามเฉพาะสตรีที่เคยมีบุตร (โดยไมจํากัดอายุบุตร) ขณะที่ การสํารวจป พ.ศ. 2539 ถาม
เฉพาะสตรีที่มีบุตรคนสุดทองอายุไมเกนิ 5 ป ดังนั้น จํานวนประชากรผูใหขอมูลป พ.ศ. 2539 
จึงนอยมากป พ.ศ. 2534 ประมาณ 10 เทา ขณะที่ ตวัหาร (Denominator) คือประชากรวยั
เจริญพันธุมีคาใกลเคียงกัน จึงกลายเปนขอจํากัดของการเปรียบเทียบสถานการณการสูบบุหร่ี
ขณะตั้งครรภ ดวยอัตราการสูบบุหร่ี 
 
ตารางที่ 4ค. อัตราการสูบบุหร่ีของประชากรหญิงขณะตัง้ครรภ  ป พ.ศ. 2539 

การสูบบุหร่ี จํานวน (คน) อัตราการสูบบุหร่ี 
1. การสูบบุหร่ีของประชากรหญิงอายุ 15 ปขึ้นไปขณะตั้งครรภ   
 1.1. ไมสูบบุหร่ี 38,295 35.50 
 1.2. สูบบุหร่ี 69,578 64.50 

รวม 107,872 100.00 
2. อัตราการสูบบุหร่ีของประชากรหญิงอายุ 15 ปขึ้นไปขณะตั้งครรภ   
 2.1. ประชากรหญิงอายุ 15 ปขึ้นไปที่สูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ  58,065  
 2.2. ประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ (อายุ 15 – 45 ป) 15,086,162 0.38 

หมายเหตุ  1) ประชากรหญิงโดยรวมในที่นี้ จํากัดเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป  
 2) การสูบบุหร่ีของประชากรหญิงขณะตั้งครรภ  สอบถามจากประชากรหญิงที่มีบุตรคนสุดทองอายุไมเกิน 5 ป 
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 จากตารางที่ 4ค. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับตารางที่ 1ค. ในประเด็น “ไมสูบบุหรี่ ” 
ขณะตั้งครรภ เห็นไดวาประชากรหญิงไมสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภเพิ่มขึน้จากรอยละ 30.62 ในป 
พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 35.50 ในป พ.ศ. 2539 
 
ตารางที่ 5ค. ปริมาณการสูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน) ของประชากรหญิงขณะตั้งครรภ  
                     ป พ.ศ. 2539 

ปริมาณการสูบบุหร่ี 
การสูบบุหร่ี 

จํานวน คาเฉลีย่ มัธยฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด 
1. เคยสูบบุหร่ี แตไมสูบขณะตั้งครรภ  35,649 5.75 4 1 20 
2. เคยสูบบุหร่ี และยังคงสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ    
     2.1.  กอนตั้งครรภ 69,384 9.28 6 1 40 
     2.2.  ขณะตั้งครรภ 65,859 6.77 5 1 20 

 
จากตารางที่ 5ค. ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ประชากรหญิงที่สูบบุหร่ีแตไมสูบ

ขณะตั้งครรภ มีคาเฉลี่ยและมัธยฐานของปริมาณการสูบบุหร่ีเทากับ 5.75 และ 4 มวนตอวัน
ตอคน ตามลําดับ ขณะที่ ประชากรหญิงที่สูบบุหร่ีและยังคงสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ มีคาเฉลี่ย
และมัธยฐานของปริมาณการสูบบุหร่ีกอนตัง้ครรภเทากับ 9.28 และ 6 มวนตอวันตอคน และ
ขณะตั้งครรภเทากับ 6.77 และ 5 มวนตอวนัตอคน ตามลําดับ ซ่ึงเปนปริมาณการสูบบุหร่ีที่สูง
กวากลุมประชากรหญิงที่สูบบุหร่ี แตไมสูบขณะตั้งครรภ    นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาผลการ
วิเคราะหปริมาณการสูบบุหร่ีรวมกันระหวางตารางที่ 5ค ในป พ.ศ. 2539 กับ 2ค ในป พ.ศ. 
2534 (เฉพาะคอลัมนปริมาณการสูบบุหร่ี) พบวามีลักษณะใกลเคียงกนั สรุปไดวาปริมาณการ
สูบบุหร่ี (มวนตอวันตอคน) ยิ่งนอย ยิ่งมโีอกาสลด ละ เลิกสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภไดงายกวา
ประชากรหญงิที่มีสูบบุหร่ีจัด  
 
 
 
 
 



สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534 - 2547.……95 

 

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) 

ตารางที่ 6ค. เปรียบเท ียบปจจัยทางสังคมและเศรษฐกจิของประชากรหญิงที่ไมสูบบุหร่ี 
                     ขณะตั้งครรภ กับ ประชากรหญิงที่สูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ ป พ.ศ. 2539 

การสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ 
ไมสูบบุหร่ี สูบบุหร่ี 

 
ปจจัยพื้นฐาน 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
 ระดับการศึกษาที่จบสูงสุด 

ไมเคยเรียน 5,261 13.74 22,946 32.98 
ประถมศึกษา 19,837 51.80 33,832 48.63 
มัธยมศึกษา 12,259 32.01 12,543 18.03 
อุดมศึกษาขึ้นไป 936 2.45 254 0.37 

Total 38,294 100.00 69,577 100.00 
 รายไดครัวเรือน 

จนที่สุด (Poorest quintile) 13,411 35.02 21,786 31.31 
เกือบจน (2nd quintile) 5,544 14.48 22,505 32.35 
ปานกลาง (3rd quintile) 7,501 19.59 12,006 17.26 
เกือบรวย (4th quintile) 4,922 12.85 9,142 13.14 
รวยท่ีสุด (Richest quintile) 6,918 18.06 4,138 5.95 

Total 38,295 100.00 69,577 100.00 

 
จากตารางที่ 6ค ผลการเปรียบเทียบปจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจระหวางประชากร

หญิงที่ไมสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ กับประชากรหญิงที่ยังคงสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ พบวา         
1) ประชากรหญิงที่ยังคงสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ สวนใหญจบการศึกษาสูงสุดในระดบัต่ํา โดย 
เฉพาะอยางยิ่งไมเคยเรียนหนังสือ รอยละ 32.98 ขณะที่ประชากรหญิงที่ไมสูบบุหร่ีขณะ
ตั้งครรภ ไมเคยเรียนหนังสอื รอยละ 13.74   และ 2) ประชากรหญิงที่ยังคงสูบบุหร่ีขณะ
ตั้งครรภ สวนใหญอยูในครัวเรือนจนที่สุด (Poorest quintile) และเกือบจน (2nd quintile) 
ขณะที่ประชากรหญิงในครวัเรือนรายไดปานกลาง (3rd quintile) และเกือบรวย (4th quintile) 
มีพฤติกรรมการไมสูบบุหร่ีและยังคงสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภใกลเคียงกนั และประชากรหญิงที่
ไมสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภอยูในครวัเรือนรวยที่สุด (Richest quintile) มากกวาประชากรหญิงที่
ยังคงสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ/เคยมีบุตรอยางชัดเจน 
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กลาวโดยสรุป สถานการณการสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภนับจากป พ.ศ. 2534 ถึง 2539 มี
ดังนี้ 1) ประชากรหญิงที่สูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ พบสูงขึ้นในครัวเรือนจนที่สุดและเกือบจน 
และ 2) ประชากรหญิงที่สูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ พบลดลงในครัวเรือนฐานะปานกลาง เกือบ
รวยและรวยท่ีสุด ขอมูลนี้บงชี้วาประชากรหญิงที่สูบบุหร่ีและอาศัยในครัวเรือนทีม่ีฐานะ
ยากจน ควรไดรับการเฝาระวังอยางใกลชดิทั้งกอนและขณะตั้งครรภ 
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