
  บทสรุปสําหรับผูบริหาร

สํานกังานสถติแิหงชาต ิไดทาํการสาํรวจพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีของประชากร เปนครัง้แรกเมือ่ป พ.ศ.
2519 โดยไดผนวกขอถามกบัแบบสาํรวจโครงการอนามยัและสวสัดกิาร การสาํรวจครัง้นีเ้ปนครัง้ที ่ 11 ไดทาํการ
เกบ็รวบรวมขอมลูในเดอืนเมษายน 2547 โดยสมัภาษณประชากรอายตุัง้แต 11 ปขึน้ไปท่ีเปนสมาชกิในครวัเรอืน
ตัวอยาง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนและพฤติกรรมของประชากรเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การดื่มสุราฯ 
การขับขี่หรือโดยสารรถยนตและรถจักรยานยนต รวมท้ังการรูเกี่ยวกับกฎหมาย หรือบทลงโทษเกี่ยวกับบุหร่ี
และสุราฯ  ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

การสูบบุหรี่
ในการเสนอผลเกีย่วกบัการสบูบหุร่ีของประชากรไทย จะเสนอผลประชากรทีม่อีายต้ัุงแต 15 ปขึน้ไป

และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูที่สูบบุหรี่เปนประจํา เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ ได จากการ
สํารวจ พบวา ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป มีจํานวน 49.4 ลานคน เปนผูที่สูบบุหรี่ประมาณ 11.3 ลานคน หรือ
รอยละ 23.0 สูบบุหรี่เปนประจําทุกวัน 9.6 ลานคน หรือรอยละ 19.5 และสูบบุหรี่นาน ๆ คร้ัง 1.7 ลานคน หรือ
รอยละ 3.5 โดยเปนชายรอยละ 43.7 เปนหญิงเพียงรอยละ 2.6 และผูที่สูบบุหรี่ สวนใหญอยูนอกเขตเทศบาล 
โดยมีอัตรารอยละ 25.5

เมื่อพิจารณาการสูบบุหรี่เปนประจํา พบวา กลุมวัยทํางานอายุ 25-59 ป มีอัตราของการสูบบุหร่ี
เปนประจาํสูงกวากลุมอายอุืน่ คอื รอยละ 22.8 และรองลงมาเปนกลุมผูสูงอาย ุ 60 ปขึน้ไปมรีอยละ 17.7 และ
กลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป มีรอยละ 11.2

ผูทีสํ่าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษา และกอนประถมศึกษา มอีตัราของการสบูบหุร่ีเปนประจาํ
ใกลเคยีงกนัและสงูทีสุ่ด คอื มปีระมาณรอยละ 23 ในขณะทีผู่ทีไ่มไดรับการศกึษา มอีตัราสงูเชนกนั คอื รอยละ 20.0

สําหรบัอาชพีของผูสูบบหุรี ่พบวา ผูปฏบิตังิานในธรุกจิดานความสามารถทางฝมอื และธรุกจิอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ มีอัตราของการสูบบุหรี่เปนประจําสูงกวาอาชีพอื่น คือ รอยละ 30.8

สวนอายุของผูที่เร่ิมสูบบุหรี่เปนประจํา พบวา เร่ิมสูบบุหรี่เมื่ออายุเฉลี่ย 18.4 ป ชายเริ่มสูบบุหร่ี
เร็วกวาหญิง โดยชายเริ่มสูบเมื่ออายุ 18.2 ป ขณะที่หญิงเริ่มสูบเมื่ออายุ 21.7 ป

การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา
จากการสํารวจ พบวา ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป 49.4 ลานคน เปนผูดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา 

16.1 ลานคน หรอืรอยละ 32.7  โดยชายมอีตัราการดืม่สุราฯ สูงกวาหญงิ (รอยละ 55.5 และรอยละ 10.3 ตามลาํดบั)
เมื่อพิจารณาอายุและเพศของผูดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา พบวา กลุมวัยแรงงานอายุ 25-59 ป    

มอีตัราการดืม่สุราสูงทีสุ่ด (รอยละ 38.7) รองลงมาคอื กลุมเยาวชนอาย ุ15-24 ป (รอยละ 23.5) และกลุมผูสูงอายุ
60 ปขึน้ไป (รอยละ 19.3) ตามลาํดบั โดยชายมอีตัราการดืม่สุราหรอืเครือ่งดืม่มนึเมาสงูกวาหญงิในทกุกลุมอาย ุ
และผูที่เร่ิมดื่มสุรา มีอายุเฉลี่ยประมาณ 20 ป

ในจํานวนผูที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา 16.1 ลานคน เปนกลุมผูที่ดื่มนาน ๆ คร้ัง 7.3 ลานคน 
และเปนผูที่ดื่มสม่ําเสมอ 8.8 ลานคน โดยกลุมผูที่ดื่มสม่ําเสมอ สวนใหญ รอยละ 18.6 ดื่ม 1-2 คร้ังตอสัปดาห 
รองลงมารอยละ 16.2  ดื่ม 1-2 ครั้งตอเดือน และมีเพียงรอยละ 9.5 เทานั้นที่ดื่มสม่ําเสมอทุกวัน



ความปลอดภัยในการขับข่ี/โดยสารรถ

การไดรับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากผูขับ/ข่ีรถ ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา
ผลจากการสาํรวจเกีย่วกบัการไดรับบาดเจบ็/อบุตัเิหต ุ ระหวาง 12 เดอืนกอนวนัสัมภาษณ พบวา

จากจํานวนประชากร 65.1 ลานคนนี้ มีผูที่เคยไดรับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ จากผูขับ/ขี่รถ ประมาณ 1.3 ลานคน   
ซึง่ในจาํนวนนีเ้ปนผูทีไ่ดรับบาดเจบ็/อบุตัเิหต ุ ทีเ่กดิจากผูขบั/ขีร่ถทีม่พีฤตกิรรมการดืม่สุราเปนอตัราสงูถงึรอยละ
52.3 โดยผูชายมีสัดสวนที่ไดรับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ สูงกวาผูหญิง (รอยละ 57.3 และ 39.0 ตามลําดับ) และผูที่
ไดรับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุดังกลาว ในเขตเทศบาลมีสัดสวนที่สูงกวานอกเขตเทศบาล (คือ รอยละ 59.4 และ 49.0 
ตามลําดับ)

หากพิจารณาเปนภาค พบวา กรุงเทพมหานคร มีสัดสวนของผูที่ไดรับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ จากผู
ขับ/ขี่รถ ที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราสูงที่สุด ถึงรอยละ 85.6 ของผูที่ไดรับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ ในขณะที่ภาคอื่น ๆ มี
สัดสวนไมแตกตางกัน คือประมาณรอยละ 44.0 – 53.1
การใชเข็มขัดนิรภัย

จากการสํารวจ พบวา ประชากรที่ขับหรือโดยสารรถยนตตอนหนาจํานวนประมาณ 38.2 ลานคน 
เปนผูใชเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งรอยละ 30.4 ใชเปนบางครั้งรอยละ 16.9 และผูที่ไมใชเข็มขัดนิรภัยมีรอยละ 11.5

เมื่อเปรียบเทียบการใชเข็มขัดนิรภัยตามเพศ พบวา ทั้งชายและหญิงมีอัตราการใชไมแตกตางกัน
มากนัก แตเปนที่นาสังเกตวา หญิงมีอัตราการใชทกุครั้งนอยกวาชาย คือ รอยละ 29.0 และชายรอยละ 31.7
การสวมหมวกกันน็อค

จากการสาํรวจ พบวา จากประชากรทัง้สิน้ 65.2 ลานคน เปนผูทีข่บัขีห่รือโดยสารรถจกัรยานยนต
สูงถึง 52.7 ลานคน หรือคิดเปนประมาณรอยละ 81.3 ของประชากรทั้งประเทศ ในจํานวนนี้เปนผูที่สวมหมวก
กันน็อคทุกครั้งรอยละ 34.4 อีกประมาณรอยละ 31.0 สวมหมวกเปนบางครั้ง สวนผูที่ไมเคยสวมหมวกมีเพียง
รอยละ 15.9 โดยหญิง มีอัตราที่ไมสวมหมวกสูงกวาชาย คือ รอยละ 17.2 และ 14.5 ตามลําดับ

การรูกฎหมายหรือบทลงโทษเกี่ยวกับบุหรี่และสุรา
การรูกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

ผลจากการสํารวจการรูเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจากผูที่มีอายุ 11 ปขึ้นไปท่ีเปน
ทั้งผูสูบหรือไมสูบบุหรี่ และตอบสัมภาษณดวยตนเอง พบวา ผูที่ตอบสัมภาษณดวยตนเองจํานวนประมาณ
26.4 ลานคน รูหรอืทราบกฎหมาย ขอ ก. การหามขาย แลกเปล่ียน/ใหบหุร่ีแกบคุคลอายตุ่าํกวา 18 ป และ ขอ จ.
บุหรี่ที่วางจําหนายตองมีคําเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ในสัดสวนที่สูง คือ รอยละ 90.2 และ 80.1 ตามลําดับ
การรูกฎหมาย/บทลงโทษเกี่ยวกับสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในจํานวนประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปท่ีเปนทั้งผูที่ดื่มหรือไมดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ
ตอบสมัภาษณดวยตนเอง 26.4 ลานคน สวนใหญเปนผูทีรู่หรือทราบกฎหมาย ขอ ก. หามจาํหนายสรุาแกเดก็
อายุต่ํากวา 18 ป มากที่สุดรอยละ 91.1 ในขณะที่บทลงโทษ ขอ ค. ผูที่กระทําผิดกฎหมายจราจรที่เมาสุราตอง
ไปทํางานสาธารณะ งานบริการสังคม มีผูรูหรือทราบนอยที่สุดคือรอยละ 54.8




