สถานการณการสูบบุหรี่ของประเทศไทย
สํานักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปจจุบนั ทัว่ โลกมีผสู บู บุหรีป่ ระมาณพฤษภาคม
1,100 ล2550
านคน

บทนํา
วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกป เปนวันงดสูบบุหรีโ่ ลก
(World No Tobacco Day) องคการอนามัยโลกได
กําหนดใหมีวันงดสูบบุหรี่โลกมาตั้งแตป 2531 ทั้งนี้เพื่อ
กระตุ  นเตื อนให ประเทศตางๆไดตระหนักถึงภัยอันตราย
และความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ ในป 2550 นี้
องคการอนามัยโลกไดกาหนดประเด็
ํ
นในการรณรงค คือ 100%
SMOKE-FREE ENVIRONMENTS : CREATE AND
ENJOY ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเปนคําขวัญวา
ไรควันบุหรี่ สิ่งแวดลอมดี ชีวีสดใส

บทความนี้มีวตั ถุประสงค เพือ่ นําเสนอให
ทราบถึงสถานการณการสูบบุหรี่ในปจจุบัน ทั้งในสวนที่เปน
ภาพรวมของทั่ ว โลกและสถานการณ ข องประเทศไทย
ประวัตคิ วามเปนมาของบุหรีใ่ นประเทศไทย แนวโนม ลักษณะ
ของผูที่สูบบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยใชขอ มูลจาก
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ การสํารวจพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของประชากร และจากบทความตางๆ รวมทั้ง
Website ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

1. สถานการณการสูบบุหรี่ทั่วโลก

บุหรี่เปนสาเหตุสําคัญอันดับสองของการเสียชีวิต
ของประชากรทั่วโลก ในแตละปผูไมสูบบุหรี่หลายแสนคน
ตองเสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจากการไดรับควันบุหรี่มือสอง
หรือการไดรับควันบุหรี่ในสภาพแวดลอม ในควันบุหรี่จะ
ประกอบดวยสารเคมีมากกวา 4,000 ชนิด และมีสารพิษ
อยางนอย 250 ชนิด ซึ่งในจํานวนนี้ มีสารกอมะเร็งมากกวา
50 ชนิด

จากรายงานขององคการอนามัยโลก แจงวา
ขณะนี้ทั่วโลกมีผูสูบบุหรี่ประมาณ 1,300 ลานคน จํานวน
บุหรีท่ สี่ บู ตอวันมีมากกวา 15,000 ลานมวน โดยกวาครึง่ หนึง่
หรือรอยละ 54.5 ของผูส บู บุหรีท่ งั้ หมดอยูใ นเอเชีย รองลงมา
คือ อัฟริกาและประเทศตะวันออกกลางมีรอ ยละ 11.8 ยุโรป
ตอนกลางและยุโรปตะวันออกมีรอ ยละ10.8 ยุโรปตะวันตกมี
รอยละ 9.3 ลาตินอเมริกาและหมูเกาะแคริบเบียนมีรอยละ
8.9 และอเมริกาเหนือมีรอยละ 4.6

ควันบุหรี่มือสองหรือควันบุหรี่ในสภาพแวดลอม
เป นควั นบุ หรี่ ที่เกิ ดจากปลายมวนบุหรี่ที่จุดไฟลอยอยูใน
อากาศขณะทีไ่ มมกี ารสูบบุหรี่ และควันบุหรี่ที่เกิดจากผูที่
สูบบุหรีส่ ดู เขาไปในขณะสูบและปลอยออกมา ผลการวิจัย
หลายแหงไดระบุวา ควันบุหรีม่ อื สองเปนสารที่กอมะเร็งใน
มนุษย วันงดสูบบุหรีโ่ ลกปนี้ องคการอนามัยโลกจึงได
กระตุนใหสังคมตระหนักถึงภัยอันตรายของการไดรับควัน
บุหรี่มือสองและมีมาตรการรวมกันในการคุมครองสุขภาพ
ของผูไ มสูบบุหรี่

ผูที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มีปละประมาณ 5
ลานคน ในจํานวนนีป้ ระมาณครึง่ หนึง่ อยูใ นประเทศกําลังพัฒนา
และมีการคาดกันวาในอีก 25 ปขางหนา จํานวนผูเสียชีวิต
จากการสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นเปนปละประมาณ 10 ลานคน
จากสถานการณการสูบบุหรีท่ วั่ โลกดังกลาว จะทําใหครึ่งหนึ่ง
ของผูสูบบุหรี่ทั่วโลกในขณะนี้ (ที่มีประมาณ 650 ลานคน)
เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในอนาคต โดยครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิต
ในชวงวัยทํางาน ซึ่งเปนการสูญเสียชีวิตกอนวัยอันควรเปน
เวลาถึง 20-25 ป
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2. ประวัตกิ ารสูบบุหรีข่ องประเทศไทย

ตาราง 1 จํานวนและอัตรารอยละของผูสูบบุหรี่เปนประจํา

จดหมายเหตุของเมอรซิเออร เดอลาลูแบร
(Monsieur De La Loube’re) อัครราชฑูตฝรั่งเศสในสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อป 2230 ไดเขียนเลาเรื่อง
ประเทศสยามวา ชายและหญิงมีการใชยาสูบมาตั้งแตสมัย
อยุธยาแลว โดยไดยาสูบมาจากเมืองมะนิลา ในหมูเ กาะฟลปิ ปนส
และจากประเทศจีน รวมทั้งที่ปลูกเองในประเทศ

ปสํารวจ

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
ไดมกี ารผลิตบุหรีใ่ นรูปบริษทั มีชาวอังกฤษเปนเจาของ การผลิต
บุหรี่ในระยะแรกจะมวนดวยมือ และตอมาในสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดมีการนํ าเขาเครื่องจักร
ผลิตบุหรีจ่ ากประเทศเยอรมัน ทําการผลิตบุหรี่ออกจําหนาย
หลายยีห่ อ การสูบบุหรีจ่ งึ เริม่ แพรหลายมากขึน้ และในป 2482
รัฐบาลไดจดั ตัง้ โรงงานยาสูบขึน้ ดําเนินกิจการอุตสาหกรรม
ยาสูบ ภายใตการควบคุมของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หลังจากนั้น รัฐบาลไดซื้อกิจการของบริษัทตางๆ เพิ่มขึ้น
แลวรวมกิจการเปนโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มาจนถึง
ปจจุบนั

1/

2519
25241/
25291/
25312/
25342/
25362/
25392/
25422/
25442/
25472/
25492/

จํานวนผูสูบบุหรี่
เปนประจํา(พันคน)
8,629.5
9,759.2
10,377.0
10,109.9
11,402.1
10,406.2
11,254.3
10,230.6
10,551.2
9,631.9
9,541.1

รวม
30.1
27.8
26.4
25.0
26.3
22.8
23.5
20.5
20.6
17.9
17.5

อัตรารอยละ
ชาย
54.7
51.2
48.8
46.6
48.9
43.2
44.6
38.9
39.3
34.1
34.0

หญิง
6.1
4.4
4.1
3.5
3.8
2.5
2.5
2.4
2.2
1.9
1.9

หมายเหตุ : 1/ ผูส ูบบุหรี่เปนประจําที่มีอายุ 10 ปขึ้นไป
2/ ผูสูบบุหรี่เปนประจําที่มีอายุ 11 ปขึ้นไป
ที่มา : 1. การสํ ารวจอนามัยและสวัสดิการ
พ.ศ. 2519 2524 2529 2534 2539 2544 และ 2549
2. การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องประชากร
พ.ศ. 2531 2536 และ 2542
3. การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2547

3. สถานการณการสูบบุหรี่ของประเทศไทย
3.1 แนวโนมของผูที่สูบบุหรี่
สํ านักงานสถิติแหงชาติไดดํ าเนินการสํารวจ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรมาแลวทั้งสิ้น 12 ครั้ง
โดยไดสํารวจครั้งแรกเมื่อป 2519 และตอมาไดสํารวจในป
2524 2529 2531 2534 2536 2539 2542 2544
2546 2547 และ 2549 จากขอมูลสถิติในตารางที่ 1
แสดงใหเห็นวา อัตราการสูบบุหรีข่ องประชากรไทยมีแนวโนม
ลดลง โดยในป 2519 พบวา ประชากรที่สูบบุหรี่มีอัตรา
รอยละ 30.1 และลดลงเหลือรอยละ 17.5 ในป 2549
ทั้งชายและหญิงมีอัตรารอยละลดลงเชนเดียวกัน

3.2 ลักษณะของผูที่สูบบุหรี่และพฤติกรรม
การสูบบุหรี่
การสํ ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ครั้งลาสุด
ป 2549 สํานักงานสถิติแหงชาติไดสํารวจจากประชากรที่มี
อายุ 11 ปขนึ้ ไป แตเนือ่ งจากเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับ
ขอมูลของประเทศตางๆได จึงไดนําเสนอสรุปผลการสํารวจ
และการวิเคราะหในกลุม ประชากรที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
การสํารวจในป 2549 ไดผนวกขอถามพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ในแบบสํารวจอนามัยและสวัสดิการ 2549 โดย
ขอถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่มี 3 ขอถาม คือ
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- ลั ก ษณะพฤติ กรรมการสู บบุ หรี่ เช น สู บ
เปนประจํา สูบนานๆ ครั้ง เปนตน
- อายุที่เริ่มสูบบุหรี่
- จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่
จํานวนลานคน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป

การนํ าเสนอและการวิเคราะหครั้งนี้จึงไดนํ า
ผลการสํารวจดังกลาวของป 2547 บางสวนมาประกอบ
เพื่อใหไดรายละเอียดที่ครบถวนมากยิ่งขึ้น

สูบบุหรี่
สูบเปนประจําหรือสูบทุกวัน

สํ าหรับการสํ ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ประชากรครั้งตอไปในป 2550 สํานักงานสถิติแหงชาติจะ
ดําเนินการสํารวจระหวางเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2550
โดยคาดวาจะนําเสนอผลการสํารวจเบื้องตนไดภายในเดือน
มกราคม 2551 และรายงานผลสมบูรณภายในเดือนมีนาคม
2551
1) ลักษณะของผูท สี่ บู บุหรี่

สูบนานๆ ครั้ง
ไมสูบบุหรี่

รวม

ชาย

หญิง

50.3
(100.0)
11.0
(21.9)
9.5
(18.9)
1.5
(3.0)
39.3
(78.1)

24.4
(100.0)
10.3
(42.2)
9.0
(36.9)
1.3
(5.3)
14.1
(57.8)

25.9
(100.0)
0.7
(2.7)
0.5
(1.9)
0.2
(0.8)
25.2
(97.3)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตรารอยละ
ทีม่ า : การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549

2) ภาค

ผลจากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่เมื่อป
ํ
2549 พบวา ประชากรไทยทีม่ อี ายุตงั้ แต 15 ปขนึ้ ไปมีจานวน
ประมาณ 50.3 ลานคน เปนผูท สี่ บู บุหรีจ่ านวน
ํ
11.0 ลานคน
หรือคิดเปนรอยละ 21.9 ซึ่งในจํานวนนี้เปนผูสูบบุหรี่เปน
ประจําหรือสูบทุกวันประมาณ 9.5 ลานคนหรือรอยละ 18.9
ผูที่สูบนานๆ ครั้ง (สูบไมสมํ่าเสมอหรือกําหนดระยะเวลาที่
แนนอนไมได) มีประมาณ 1.5 ลานคนหรือรอยละ 3.0

ภาคใต มี อั ต ราร อ ยละของผู  ที่ สู บ บุ ห รี่ เ ป น
ประจําสูงกวาภาคอื่น โดยมีประมาณรอยละ 22.1 ของ
ประชากรในภาค รองลงมา คือ ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมีผสู บู บุหรีเ่ ปนประจําใกลเคียงกันประมาณรอยละ
20 ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) มีรอยละ 16.5
และกรุงเทพมหานครมีอัตราการสูบบุหรี่เปนประจําตํ่ากวา
ทุกภาค คือ มีรอยละ 13.9

จํ านวนผูที่สูบบุหรี่เปนประจํ าหรือสูบทุกวัน
ซึ่งมีประมาณ 9.5 ลานคนนั้น ลดลงจากป 2547 ประมาณ
1 แสนคนหรือลดลงรอยละ 1.0 (ป 2547 มีผูสูบบุหรี่เปน
ประจําประมาณ 9.6 ลานคน)

อัตราการสูบบุหรี่เปนประจําในป 2549 ลดลง
จากป 2547 ทุกภาค ยกเวนกรุงเทพมหานครมีอัตราการสูบ
บุหรี่เปนประจําเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 สําหรับภาคที่มีอัตรา
รอยละการสูบบุหรี่ลดลงนั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ลดลงมากที่สุด คือ ลดลงจากป 2547 รอยละ 8.1 และ
ภาคเหนือลดลงนอยที่สุด คือ ลดลงรอยละ 0.5
แผนภูมิ 1 เปรียบเทียบอัตราการสูบบุหรี่เปนประจําของผูมีอายุ
15 ปขึ้นไป จําแนกตามภาค พ.ศ. 2547 และ 2549
รอยละ
25
20.6 20.5
20 19.518.9

22.2 22.5 22.1
20.4

พบวา อัตราการสูบบุหรีเ่ ปนประจําลดลงทุกกลุม อายุ โดยกลุม
อายุที่ลดลงมากที่สุด คือ กลุมผูสูงอายุลดลงรอยละ 4.5
รองลงมา คือ กลุม ผูอ ยูใ นวัยทํางานลดลงรอยละ 3.9 ที่
นาสนใจ คือ กลุม เยาวชนยังคงมีอตั ราการสูบบุหรีเ่ ปนประจํา
ลดลงนอยกวากลุม อายุอนื่ อยูเ ชนเดิม คือ ลดลงรอยละ 2.7
ตาราง 3 อัตราการสูบบุหรีเ่ ปนประจําของประชากรอายุ 15 ปขนึ้ ไป
จําแนกตามหมวดอายุ

17.116.5
15

13.9
12.8

10

2547

หมวดอายุ (ป)

2547

2549

%ความแตกตาง

2549

รวม

19.5

18.9

-3.1

15-24

11.2

10.9

-2.7

25-59

22.8

21.9

-3.9

60 ขึ้นไป

17.7

16.9

-4.5

5
0

ภาค
ทัว่ ราช กทม.
อาณาจักร

กลาง

เหนือ ตะวันออก ใต
เฉียงเหนือ

ที่มา : 1. การสํ ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของ
ประชากร พ.ศ. 2547
2. การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2549

3) เพศและอายุ
เพศชายมีอัตราการสูบบุหรี่เปนประจํ ารอยละ
36.9 สวนเพศหญิงมีอัตรารอยละ 1.9 จะเห็นวาชายมีอัตรา
การสูบบุหรี่เปนประจําสูงกวาหญิงประมาณ 19 เทา อัตรา
การสูบบุหรี่เปนประจําของชายและหญิงลดลงจากป 2547
(ป 2547 ชายและหญิงสูบบุหรี่เปนประจํารอยละ 37.2 และ
2.1 ตามลําดับ) เปนที่นาสังเกตวา ในชวงป 2519-2549
ชายมีอัตราการสูบบุหรี่เปนประจําลดลงเฉลี่ยปละ 0.6 ซึ่ง
สูงกวาหญิงที่มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงเฉลี่ยปละ 0.1
เมื่ อ พิ จารณาอายุ ข องผู  ที่สูบบุ หรี่ เป นประจํ า
ในป 2549 พบวา ผูที่อยูในวัยทํางานอายุ 25-59 ป สูบบุหรี่
เปนประจําสูงที่สุด คือ มีอัตรารอยละ 21.9 รองลงมา คือ
ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป มีรอยละ 16.9 และเยาวชนอายุ
15-24 ป สูบบุหรี่เปนประจํารอยละ 10.9 ของประชากร
ในแตละวัยดังกลาว
จากการเปรี ยบเทียบอัตรารอยละของผูที่สูบ
บุหรี่เปนประจําในแตละกลุมอายุระหวางป 2547 และ 2549

ที่มา : 1. การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
ของประชากร พ.ศ. 2547
2. การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549

4) การศึกษา
ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไปที่สูบบุหรี่เปนประจํา
สวนใหญหรือรอยละ 68.8 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวาหรือไมไดรับการศึกษาเลย รองลงมา คือ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา มีอัตรา
การสูบบุหรีร่ อ ยละ 28.4 และ 2.6 ตามลําดับ อัตราการสูบบุหรี่
จะแปรผกผันกับระดับการศึกษาที่สําเร็จ กลาวคือผูสําเร็จ
การศึกษาระดับสูง จะมีอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2547 พบวา ผูที่
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวาหรือไมไดรับ
การศึกษา มีอัตรารอยละของการสูบบุหรี่เปนประจําลดลง
เล็กนอย และผูที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็มีอัตรา
รอยละของการสูบบุหรี่ลดลง แตเปนที่นาสังเกตวาผูที่สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีอัตรารอยละของการสูบบุหรี่
เปนประจําเพิ่มขึ้น คือ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 24.2 ในป 2547
เปนรอยละ 28.4 ในป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.4
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5) อาชีพ
ผูที่สูบบุหรี่เปนประจํ าสวนใหญหรือรอยละ
35.2 เปนผูป ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มือในดานการเกษตร รองลงมา คือ
ประกอบอาชีพธุรกิจดานความสามารถทางฝมือรอยละ 13.5
และประกอบอาชีพขัน้ พืน้ ฐานตางๆ (ขายของขางถนน ขายสินคา
แบบเคาะประตูบาน คนงานรับจางทั่วไป ยาม เปนตน)
รอยละ 12.4
6) อายุและสาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่
จากผลการสํารวจครั้งลาสุดเมื่อป 2549
พบวา ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไปที่สูบบุหรี่เปนประจํา เริ่มสูบบุหรี่
เมื่ออายุเฉลี่ย 18.2 ป ชายเริ่มสูบบุหรี่เร็วกวาหญิง โดยชาย
เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุเฉลี่ย 18.1 ป และหญิงเมื่ออายุเฉลี่ย
20.4 ป
เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจป 2547
พบวา ผูที่สูบบุหรี่เปนประจําเริ่มสูบบุหรี่เร็วขึ้น โดยเร็วขึ้น
ทั้งชายและหญิง ชายเริ่มสูบบุหรี่เร็วขึ้นกวาเดิม ประมาณ
รอยละ 0.5 ในขณะที่หญิงเริ่มสูบบุหรี่เร็วขึ้นในอัตราที่สูงกวา
ชาย (เร็วขึ้นกวาเดิมประมาณรอยละ 6.0)

สําหรับสาเหตุทเี่ ริม่ สูบบุหรี่ ผลการสํารวจพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของประชากรป 2547 พบวา สวนใหญหรือ
รอยละ 44.5 เริ่มสูบบุหรี่เพราะอยากทดลองสูบ และตาม
อยางเพื่อนหรือเพื่อนชวนสูบรอยละ 32.8 สวนสาเหตุอื่น
ไดแก เพือ่ เขาสังคม มีความเครียด วิตกกังวล เพือ่ ความโกเก
เพื่อความเปนผูใหญ และอื่นๆ มีอัตรารอยละไมมากนัก
7) ประเภทบุหรีท่ สี่ บู
จากการสํ ารวจพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ข อง
ประชากรป 2547 พบวา ประมาณครึ่งหนึ่งหรือรอยละ
50.0 ของผูที่สูบบุหรี่เปนประจําสูบบุหรี่มวนเอง รอยละ
46.2 สูบบุหรี่ซองผลิตในประเทศ และรอยละ 1.3 สูบบุหรี่
ซองผลิตจากตางประเทศ
แผนภูมิ 3 ประเภทบุหรี่ที่สูบ
บุหรี่ซ องผลิตในประเทศ
46.2%

บุหรี่ซองผลิตจากตางประเทศ
1.3%

อื่นๆ (รวมซิการ ไปป
และบุหรี่พมา)
2.5%

แผนภูมิ 2 อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป
ทีส่ ูบบุหรี่เปนประจํา
บุหรี่มวนเอง 50.0%

อายุเมือ่ เริม่ สูบบุหรี่ (ป)
25

ที่มา : การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่
21.7
20.4

20

18.4 18.2

และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2547

18.2 18.1

15

2547
2549

10

8) จํานวนบุหรี่ที่สูบและคาใชจายในการซื้อบุหรี่
สูบตอวัน

5
เพศ

0
รวม

ชาย

หญิง

ที่มา : 1. การสํ ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของ
ประชากร พ.ศ. 2547
2. การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2549

ผูที่สูบบุหรี่เปนประจํา สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 9.9
มวน ทุกหมวดอายุสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 9-11 มวน โดย
หมวดอายุ 45-49 ป และ 50-54 ป สูบบุหรี่เฉลี่ยตอวัน
สูงที่สุด คือ สูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 10.6 มวน และหมวดอายุ
20-24 ป สูบบุหรี่เฉลี่ยตอวันตํ่าที่สุดประมาณ 8.5 มวน
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เมื่อเปรียบเทียบจํ านวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ยตอคน
ตอวันกับการสํารวจป 2547 พบวา จํานวนบุหรี่ที่สูบตอวัน
ลดลงเล็กนอย (ป 2547 สูบเฉลี่ยวันละ 10.4 มวน)
ส ว นค าใช จ  ายในการซื้อบุหรี่สูบเฉลี่ยตอคน
ตอวัน จากผลการสํารวจเมื่อป 2547 พบวา มีคาใชจาย
ประมาณ 14.6 บาท ในเขตเทศบาลมีคาใชจายในการซื้อ
บุหรี่สูบเฉลี่ยตอคนตอวันประมาณ 24.2 บาท ซึ่งสูงกวา
นอกเขตเทศบาลที่มีประมาณ 11.2 บาท
9) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ขณะอยูในบานกับ
สมาชิกในครัวเรือน
ผลการสํารวจป 2547 พบวา ผูที่สูบบุหรี่
เปนประจํา สูบบุหรี่ขณะอยูในบานกับสมาชิกในครัวเรือนถึง
รอยละ 87.9 พฤติกรรมนี้เปลี่ยนแปลงจากผลสํารวจเมื่อป
2544 เล็กนอย (ป 2544 สูบบุหรี่ขณะอยูกับสมาชิกใน
ครัวเรือนรอยละ 88.5) ทัง้ ชายและหญิงมีพฤติกรรมในการสูบ
ขณะอยูก บั สมาชิกในครัวเรือนใกลเคียงกัน โดยมีอตั รารอยละ
87.7 และ 91.2 ตามลําดับ

เลิกสูบบุหรี่มีอัตรารอยละเพิ่มขึ้น (ป 2544 มีรอยละ 33.2
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 42.2 ในป 2547) ทั้งชายและหญิงมี
อัตรารอยละเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม ผูที่สูบ
บุหรี่เปนประจําและไดเคยพยายามที่จะเลิกสูบในป 2547 มี
อัตรารอยละสูงกวาป 2544
ตาราง 4 อัตรารอยละของผูสูบบุหรี่เปนประจํา จําแนกตาม
ความพยายามเลิกสูบบุหรี่และจํานวนครั้ง
ความพยายามเลิกสูบบุหรี่
และจํานวนครั้ง
รวม
ไมเคยคิดที่จะเลิกสูบ
อยากเลิกสูบบุหรี่
แตไมเคยพยายาม
พยายามเลิกสูบ
ไมทราบ
จํานวนครั้งที่พยายามเลิกสูบบุหรี่
1-2
3-4
5 ขึ้นไป

รวม

ชาย

หญิง

100.0
42.2

100.0
41.9

100.0
46.4

23.0
33.2
1.6
100.0
57.7
20.1
22.2

22.9
33.5
1.7
100.0
58.3
19.5
22.2

23.7
28.5
1.4
100.0
45.6
33.2
21.2

ทีม่ า : การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละการดืม่ สุราของประชากร พ.ศ. 2547

10)ความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่และสาเหตุ
ที่เลิกสูบบุหรี่ไมได
จากผลการสํารวจป 2547 พบวา ผูที่สูบ
บุหรี่เปนประจําสวนใหญหรือประมาณรอยละ 42.2 ไมเคย
คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ ผูที่อยากเลิกสูบแตยังไมเคยพยายาม
เลิกสูบมีรอยละ 23.0 สวนผูที่อยากเลิกสูบและไดพยายาม
เลิกสูบมีรอยละ 33.2
สํ าหรับผูที่อยากเลิกสูบและไดพยายาม
เลิกสูบนั้น มากกวาครึ่งหนึ่งหรือรอยละ 57.7 เคยพยายาม
1-2 ครั้ง รอยละ 22.2 เคยพยายาม 5 ครั้งขึ้นไป และ
รอยละ 20.1 เคยพยายาม 3-4 ครั้ง
เมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจป 2544
เปนที่นาสังเกตวา ผูที่สูบบุหรี่เปนประจําและไมเคยคิดที่จะ

สํ าหรั บ สาเหตุ ที่ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ ไ ม ไ ด นั้ น
รอยละ 32.0 ใหเหตุผลวา รูสึกหงุดหงิดเมื่อไมไดสูบบุหรี่
รอยละ 25.4 เปนความเคยชินที่ตองสูบบุหรี่ และรอยละ
20.7 เห็นคนอื่นสูบบุหรี่ก็อยากสูบอีก

4. สรุปและขอเสนอแนะ
จากขอมูลการสูบบุหรี่ของประชากรไทยแสดง
ใหเห็นวา การสูบบุหรีข่ องประชากรมีแนวโนมลดลง โดยลดลง
ทั้งชายและหญิง ภาคใตมีอัตรารอยละของผูที่สูบบุหรี่เปน
ประจําสูงที่สุด ภาคเหนือมีอัตรารอยละของผูสูบบุหรี่เปน
ประจําลดลงนอยกวาทุกภาค
ชายสูบบุหรี่สูงกวาหญิง
ประมาณ 19 เทา หญิงมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงเฉลี่ยตอป
นอยกวาชาย กลุมผูอยูในวัยทํางานอายุ 25-59 ปมีอัตรา
การสูบบุหรี่เปนประจําสูงที่สุด อัตราการสูบบุหรี่เปนประจํา
ลดลงในทุกกลุมอายุ กลุมเยาวชนอายุ 15-24 ปลดลง
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นอยกวากลุม อายุอนื่ ผูส บู บุหรีเ่ ปนประจําสวนใหญมสี ถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในระดับตํ่า
อายุที่เริ่มสูบบุหรี่เฉลี่ยประมาณ 18.2 ป ชาย
เริ่มสูบบุหรี่เร็วกวาหญิง ทั้งชายและหญิงเริ่มสูบบุหรี่เร็วขึ้น
สาเหตุที่เริ่มสูบเพราะอยากทดลองสูบและตามอยางเพื่อน
หรือเพื่อนชวนสูบ ประมาณครึ่งหนึ่งของผูที่สูบบุหรี่เปน
ประจําสูบบุหรี่มวนเอง และเกือบครึ่งหนึ่งของผูที่สูบประจํา
สูบบุหรี่ซองผลิตในประเทศ จํานวนบุหรี่ที่สูบเฉลี่ยวันละ
ประมาณ 9.9 มวน
แมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยจะมีแนวโนม
ที่ลดลง แตก็ยังมีผูสูบบุหรี่เปนประจําถึง 9 ลานคนเศษ
จากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทยที่ผานมา
พบวา
การสูบบุหรี่เปนสาเหตุที่ทําใหคนไทยปวยและเสียชีวิตกอน

วัยอันควร การรณรงคควบคุมการไมสูบบุหรี่ของรัฐบาล
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดชวยลดจํานวนผูที่สูบบุหรี่ได
ในระดับหนึ่ง แตที่สําคัญคือ คนไทยจะตองรวมกันสราง
คานิยมใหมทไี่ มสบู บุหรี่ หาวิธกี ารปองกันเยาวชนไมใหเสพติด
บุหรี่ ชวยผูท เี่ สพติดบุหรีอ่ ยูแ ลวใหเลิกสูบ รวมทัง้ หามาตรการ
คุมครองผูที่ไมสูบบุหรี่ใหไมไดรับควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบ
เปาหมายตางๆ ดังกลาวจะสําเร็จได ตองมีการ
ดําเนินการรวมกันของทุกฝายอยางตอเนื่อง ผูใหญควร
เปนแบบอยางที่ดี สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดตระหนัก
ถึ ง ภั ยอั นตรายจากการสู บบุ หรี่ ด วยการกํ าหนดหลักสูตร
ในแบบเรียน เพิ่มเขตปลอดบุหรี่ใหมากขึ้น สื่อมวลชนควร
รวมกันชี้นําสังคมในการสรางคานิยมใหม และสงเสริมให
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายอยางเครงครัด ดวยมาตรการตางๆ
เหลานี้ นาจะมีสวนชวยลดจํานวนผูที่สูบบุหรี่ใหนอยลงได

รายงาน/เอกสาร และ Website อางอิง
1. รายงานการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2547
2. รายงานการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549
3. Website องคการอนามัยโลก www.who.int/tabacco
4. Website มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ www.ashthailand.or.th
5. Website สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ www.thaihealth.or.th

