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บทส ุปส    ับผู้บ      

ส    จพฤต ก   ก  สบูบุ  ี่และก  ดื ่สุ  ขอ ป ะ  ก  พ.ศ. 2560 
 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  ได้ด ำเนินกำรส ำรวจ
พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกรเป็น
ครั้งที่ 18 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกครัวเรือนส่วนบุคคล
ตัวอย่ำง ระหว่ำง 17 พฤษภำคม - 31 กรกฎำคม 2560 
จำกครัวเรือนตัวอย่ำงทั้งสิ้น 46,300 ครัวเรือนทั่วประเทศ 
เพ่ือให้มีข้อมูลสถิติในเรื่องดังกล่ำว ส ำหรับให้หน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐและเอกชนน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำย 
และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เพ่ือสกัดกั้น
ไม่ให้เกิดผู้สูบและหรือผู้ด่ืมหน้ำใหม่ รวมทั้งออกมำตรกำร
ต่ำงๆ เพ่ือให้คนไทยลดและเลิกกำรสูบบุหรี่ ดื่มสุรำหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซ่ึงผลกำรส ำรวจที่ส ำคัญสรุปได้ดังนี้ 

จ  น นผู้สูบบุ  ี่และอัต  ก  สูบบุ  ี่ 

จำกผลกำรส ำรวจ พบว่ำจำกจ ำนวนประชำกรอำยุ 
15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 ล้ำนคน เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ 10.7 ล้ำนคน 
(ร้อยละ 19.1) แยกเป็นผู้ที่สูบเป็นประจ ำ 9.4 ล้ำนคน   
(ร้อยละ 16.8) และเป็นผู้ที่สูบนำนๆ ครั้ง 1.3 ล้ำนคน 
(ร้อยละ 2.2) กลุ่มอำยุ 25-44 ปีมีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด 
(ร้อยละ 21.9) กลุ่มอำยุ 45-59 ปี (ร้อยละ 19.1) และ 
20-24 ป ี(ร้อยละ 20.7) ส ำหรับกลุ่มผู้สูงวัย (อำยุ 60 ปีขึ้นไป) 
ร้อยละ 14.4 กลุ่มเยำวชน (อำยุ 15-19 ปี) มีอัตรำกำรสูบ
บุหรี่ต่ ำสุด (ร้อยละ 9.7)  

ผู้ชำยสูบบุหรี่มำกกว่ำผู้หญิง 22 เท่ำ (ร้อยละ 37.7 
และ 1.7 ตำมล ำดับ) อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรที่
อำศัยอยู่นอกเขตเทศบำลสูงกว่ำในเขตเทศบำล (ร้อยละ 20.9 
และ 17.0 ตำมล ำดับ) อัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุดในภำคใต้ 
(ร้อยละ 24.5) รองลงมำได้แก่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ร้อยละ 21.1) ภำคกลำงและภำคเหนือมีอัตรำกำรสูบ
ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 17.6 และร้อยละ 17.1 ตำมล ำดับ) 
กรุงเทพมหำนครมีอัตรำกำรสูบบุหรี่ต่ ำสุด (ร้อยละ 15.4) 

แน โน้ ก  สูบบุ  ี่ขอ คนไท  

แนวโน้มกำรสูบบุหรี่ในประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป
ลดลงไม่มำก แต่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกร้อยละ 20.7 ในปี 
2557 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2558 และร้อยละ 19.1 ในปี
2560 ผู้ชำยที่สูบบุหรี่ลดลงมำกกว่ำผู้หญิง โดยผู้ชำยลดลง 

 
จำกร้อยละ 40.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 39.3 ในปี 2558 
และร้อยละ 37.7 ในปี 2560   ส ำหรับผู้หญิงลดลงจำก
ร้อยละ 2.2 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 1.8 ในปี 2558 และ
ร้อยละ 1.7 ในปี 2560 

ต     1  อัต   ้อ ละขอ ป ะ  ก อ  ุตั้ แต่ 15 ปีขึ้นไป จ  แนกต   
พฤต ก   ก  สูบบุ  ี่ กลุ่ อ  ุ เพศ เขตก  ปกค อ และ
ภ ค พ.ศ. 2560 

 

แผนภู   1 แน โน้ ก  สูบบุ  ี่ขอ ป ะ  ก อ  ุ 15 ปีขึ้นไป 
จ  แนกต  เพศ พ.ศ. 2547-2560  

 

 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : พ.ศ. 2549  2552  2556 และ 2558 จำกผลกำรส ำรวจ 
อนำมัยและสวัสดิกำร 

กลุ่ อ  ุ เพศ 
เขตก  ปกค อ  

และภ ค 

พฤต ก   ก  สูบบุ  ี่ 

    ปัจจุบัน 
และอดีต 

ไ ่สูบ 
เค สูบ 

ปกต สูบ อัต   
ก  สูบ 

    
เป็น 

ป ะจ   
น นๆ 

ค ั้  

กลุ่ อ  ุ (ปี) 100.0 72.4  8.5  19.1  16.8  2.2  19.1 

15 – 19 100.0 89.1  1.1  9.7  7.2  2.6  9.7 

20 – 24 100.0 77.3  2.0  20.7  17.0  3.7  20.7 

25 - 44 100.0 72.9  5.2  21.9  19.6  2.4  21.9 

45 - 59 100.0 68.5  10.4  21.1  19.1  2.0  21.1 

60 ข้ึนไป 100.0 67.9  17.7  14.4  12.9  1.5  14.4 

เพศ            

ชำย 100.0 45.8  16.5  37.7  33.4  4.3  37.7 

หญิง 100.0 97.3  1.0  1.7  1.4  0.3  1.7 

เขตก  ปกค อ              

ในเขตเทศบำล 100.0 74.9  8.2  17.0  14.9  2.0  17.0 

นอกเขตเทศบำล 100.0 70.3  8.8  20.9  18.4  2.4  20.9 

ภ ค        

กรุงเทพมหำนคร 100.0 77.5 7.1 15.4 13.7 1.7 15.4 

กลำง (ไม่รวม กทม.) 100.0 74.8 7.5 17.6 15.5 2.1 17.6 

เหนือ 100.0 71.0 11.8 17.1 14.9 2.3 17.1 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 100.0 70.0 8.8 21.1 18.6 2.5 21.1 

ใต ้ 100.0 68.3 7.2 24.5 21.9 2.6 24.5 



18.4 18.3
18.5

17.9 17.8
18.0

2547 2549 2550 2554 2557 2560

พฤต ก   เสี่  ซ้  ซ้อน ทั้ สูบบุ  ี่และดื่ สุ  ฯ 

ครึ่งหนึ่งของประชำกรที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไปหรือ 
ประมำณ 29.5 ล้ำนคน (ร้อยละ 52.7) เป็นผู้ที่ไม่เคยทั้งสูบ
บุหรี่และดื่มสุรำ ขณะที่ประชำกร 6.4 ล้ำนคน (ร้อยละ 
11.5) มีพฤติกรรมเสี่ยงซ้ ำซ้อนที่จะเหนี่ยวน ำไปสู่กำรเป็น
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases 
: NCDs) และแน่นอนว่ำอนำคตของคนกลุ่มนี้หนีไม่พ้นที่จะ
เป็นผู้ป่วยที่นอนติดเตียง ในจ ำนวนประชำกร 6.4 ล้ำนคนนี้ 
เป็นผู้ที่ทั้งสูบบุหรี่เป็นประจ ำและดื่มสุรำอย่ำงสม่ ำเสมอสูงถึง 
3.8 ล้ำนคน (ร้อยละ 6.8)  สูบบุหรี่เป็นประจ ำและดื่มสุรำ 
นำนๆ ครั้ง 2.4 ล้ำนคน (ร้อยละ 4.2) และสูบบุหรี่นำนๆ ครั้ง 
แตด่ื่มสุรำสม่ ำเสมอ 2.8 แสนคน (ร้อยละ 0.5)  
ต     2  จ  น นและ ้อ ละขอ พฤต ก   ก  สูบบุ  ี่และดื่ สุ   

ก  ดื่ สุ   
  ือเค ื่อ ดื่  
แอลกอฮอล ์

ใน อบปีที่แล้  

ก  สูบบุ  ี ่

ไ ่สูบเล  
ตลอด ี  ต 

ปัจจุบันไ ่สูบ แต่เค สูบ ปัจจุบันสูบ 
เป็นป ะจ   น นๆ ค ั้  เป็นป ะจ   น นๆ ค ั้  

ไ ่เค ดื่ เล           
ใน ี  ตนี้ 

29,466,625 
(52.7) 

463,826 
(0.8) 

173,936 
(0.3) 

1,660,414 
(3.0) 

224,272 
(0.4) 

เค ดื่  แต่ไ ่ดื่  
ใน อบปีที่แล้  

3,976,132 
(7.1) 

1,740,973 
(3.1) 

529,092 
(0.9) 

1,600,433 
(2.9) 

215,261 
(0.4) 

ดื่ ส ่  เส อ           
ใน อบปีที่แล้  

2,004,212 
(3.6) 

617,139 
(1.1) 

272,278 
(0.5) 

3,810,744 
(6.8) 

280,413 
(0.5) 

ดื่ น นๆ ค ั้  
ใน อบปีที่แล้  

5,065,772 
(9.1) 

597,101 
(1.1) 

364,781 
(0.7) 

2,353,076 
(4.2) 

531,748 
(1.0) 

จั   ัดที่ ีอัต  ผู้ที่ปกต สูบบุ  ี่เป็นป ะจ  และดื่ สุ  
ส ่  เส อ  กก ่  ้อ ละ 10 

เมื่อพิจำรณำพฤติกรรมเสี่ยงของประชำกรที่มีอำยุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งเรื่องกำรสูบบุหรี่และดื่มสุรำควบคู่กันไป 
พบว่ำจังหวัดที่มีอัตรำผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ ำและดื่มสุรำ
สม่ ำเสมอเกินกว่ำร้อยละ 10 มีด้วยกันทั้งสิ้น 6 จังหวัด ได้แก่ 
จ.สุรินทร์ (ร้อยละ 11.7) จ.ล ำพูน (ร้อยละ 11.3) จ.พะเยำ 
(ร้อยละ 10.5)  จ.จันทบุรี และ จ.สมุทรสำครมีอัตรำเท่ำกัน 
(ร้อยละ 10.4) จ.นนทบุรี (ร้อยละ 10.3) จังหวัดที่ประชำกร
ส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำมมีอัตรำผู้สูบบุหรี่เป็นประจ ำและ 
ดื่มสุรำสม่ ำเสมอต่ ำ ได้แก่ จ.ยะลำ จ.ปัตตำนี และ จ.นรำธิวำส 
(ร้อยละ 0.9  1.3 และ 1.6 ตำมล ำดับ)  

อัต  ผู้ที่ปกต สูบบุ  ี่เป็นป ะจ  และดื่ สุ  ส ่  เส อ
   เขตสุขภ พ 

เขตสุขภำพที่มีอัตรำประชำกรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง 
คือทั้งสูบบุหรี่เป็นประจ ำและดื่มสุรำอย่ำงสม่ ำเสมอเกินกว่ำ
ร้อยละ 6.9 มีจ ำนวน 7 เขต ได้แก่ เขต 9 นครรำชสีมำ 
(ร้อยละ 9.0) เขต 2 พิษณุโลก (ร้อยละ 7.9)  เขต 1 เชียงใหม่ 
(ร้อยละ 7.6)  เขต 5 รำชบุรี (ร้อยละ 7.4)  เขต 8 อุดรธำนี และ
เขต 4 สระบุรี เท่ำกัน (ร้อยละ 7.3) เขต 6 ชลบุรี (ร้อยละ 10.0)  
และต่ ำสุดในเขต 12 สงขลำ (ร้อยละ 4.1)  
ต     2  จ  น นและอัต   ้อ ละขอ ป ะ  ก อ  ุตั้ แต่ 15 ปีขึ้นไป 
            ที่ท้ั สูบบุ  ี่เป็นป ะจ  และดื่ สุ    ือเค ื่อ ดื่ แอลกอฮอล์ 
            อ ่  ส ่  เส อ จ  แนกต     เขตสุขภ พ  

ล ำดับ เขตสุขภำพ 
ประชำกรที่สูบบุหรี่เป็นประจ ำและดื่มสุรำสม่ ำเสมอ 

จ ำนวน (คน) อัตรำ ้อ ละ 
     13 เขต 3,810,744 6.8 
1 เขต 9  นครรำชสีมำ 417,578 9.0 
2 เขต 2  พิษณุโลก 217,852 7.9 
3 เขต 1  เชียงใหม่ 350,149 7.6 
4 เขต 5  รำชบุรี 352,415 7.4 
5 เขต 8  อุดรธำนี 265,660 7.3 
6 เขต 4  สระบุรี 385,042 7.3 
7 เขต 6  ชลบุรี 442,719 7.0 
8 เขต 10  อุบลรำชธำนี 194,331 6.4 
9 เขต 3  นครสวรรค์ 148,968 6.3 
10 เขต 7  ขอนแก่น 226,926 6.2 
11 เขต 11  นครศรีธรรมรำช 222,525 6.1 
12 เขต 13  กรุงเทพมหำนคร 435,185 5.8 
13 เขต 12  สงขลำ 151,392 4.1 

แน โน้ ขอ อ  ุเฉลี่ ที่เ  ่ สูบบุ  ีค่ ั้ แ ก  

อำยุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกมีผลต่อกำรเข้ำถึงกำรมี
สุขภำวะที่ดีและจ ำนวนปีกำรสูญเสียสุขภำวะ อำยุเฉลี่ยที่เริ่ม 
สูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ ำเพ่ิมขึ้นมำเพียง
เล็กน้อยจำก 17.8 ปี ในปี 2557 เป็น 18 ปี ในปี 2560 

แผนภู   2  แน โน้ อ  ุเฉลี่ ที่เ  ่ สูบบุ  ี่ค ั้ แ ก ปี 2544 – 2560 

 

 

 
 

 

หมำยเหตุ : พ.ศ. 2549  2552  2556 และ 2558 จำกผลกำรส ำรวจ 
อนำมัยและสวัสดิกำร 



   ดอ  ีพขอ ผู้ท่ีสูบบุ  ี่เป็นป ะจ   

ผู้ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจ ำส่วนใหญ่ 
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 
(ร้อยละ 43.0)  รองลงมำ ได้แก่ ผู้ผลิต (ร้อยละ 12) กำรขำย
ส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และรถจักรยำนยนต์ 
(ร้อยละ 11.9) กำรก่อสร้ำง (ร้อยละ 11.3) 

ต     4  จ  น นและ ้อ ละขอ ผู้ที่ ีอ  ุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุ  ่ี 
            เป็นป ะจ   จ  แนกต     ดอ  ีพ 

 

 

ค่ ใ ้จ่  ในก  ซื้อบุ  ี่  ือผล ตภัณฑ์  สูบ 

ผู้สูบบุหรี่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อผลิตภัณฑ์ยำสูบเฉลี่ย
ต่อเดือนเท่ำกับ 546 บำท  พบว่ำกลุ่มอำยุ 25-44 ปี และ 
20-24 ปี มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ือซื้อผลิตภัณฑ์ยำสูบใกล้เคียงกัน 
(630 บำท และ 613 บำท/เดือน ตำมล ำดับ) กลุ่มอำยุ 45-59 ปี 
และ 15-19 ปี มีค่ำใช้จ่ำยฯ 546 บำท และ 455 บำท/เดือน 
ตำมล ำดับ กลุ่มผู้สูงวัยมีค่ำใช้จ่ำยฯ ต่ ำสุด คือ 302 บำท/
เดือน  ผู้ชำยเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ือซื้อผลิตภัณฑ์ยำสูบเฉลี่ยต่อ
เดือนสูงกว่ำผู้หญิง (552 บำท และ 412 บำท) ผู้ที่อำศัยอยู่
ในกรุงเทพมหำนครมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ือซื้อผลิตภัณฑ์ยำสูบสูงถึง 
1,059 บำท/เดือน รองลงมำคือภำคกลำง 706 บำท/เดือน 

แผนภู   3 ค่ ใ ้จ่  ในก  ซื้อบุ  ี่  ือผล ตภัณฑ์  สูบเฉลี่ ต่อเดือน    
จ  แนกต  กลุ่ อ  ุ เพศ และภ ค พ.ศ. 2560  

 

 
 
 

 

จ  น นผู้ดื่ สุ    ือเค ื่อ ดื่ แอลกอฮอล์ และอัต  ก  ดื่  

จำกจ ำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 
ล้ำนคน เป็นผู้ที่ดื่มสุรำหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปีที่
แล้วประมำณ 15.9 ล้ำนคน (ร้อยละ 28.4)  โดยเป็นผู้ที่ดื่ม
สม่ ำเสมอ 6.98 ล้ำนคน (ร้อยละ 12.5) และเป็นผู้ที่ดื่ม
นำนๆ ครั้ง 8.91 ล้ำนคน (ร้อยละ 15.9) กลุ่มอำยุ 25-44 
ปีมีอัตรำกำรดื่มสุรำสูงสุด (ร้อยละ 36.0) กลุ่มอำยุ 20-24 
ปี และ 45-59 ปี มีอัตรำกำรดื่มสุรำใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 
33.5 และ 31.1 ตำมล ำดับ) กลุ่มผู้สูงวัย (อำยุ 60 ปีขึ้นไป) 
มีอัตรำกำรดื่มสุรำร้อยละ 15.2 ส ำหรับกลุ่มเยำวชน (อำยุ 
15-19 ปี) มีอัตรำกำรดื่มสุรำต่ ำสุด (ร้อยละ 13.6)  

ผู้ชำยดื่มสุรำมำกกว่ำผู้หญิง 4.5 เท่ำ (ร้อยละ 47.5 
และ 10.6 ตำมล ำดับ) อัตรำกำรดื่มสุรำของคนที่อำศัยอยู่
นอกเขตเทศบำลสูงกว่ำในเขตเทศบำลเล็กน้อย (ร้อยละ 
29.29 และ 27.4 ตำมล ำดับ) 

ต     5  ป ะ  ก อ  ุตั้ แต่ 15 ปีขึ้นไป จ  แนกต  พฤต ก   ใน
ก  ดื่ สุ    ือเค ื่อ ดื่ แอลกอฮอล์ กลุ่ อ  ุ เพศ และ เขต
ก  ปกค อ  พ.ศ. 2560 

 

จั   ัดที่ ีอัต  ผู้ดื่ สุ    ือเค ื่อ ดื่ แอลกอฮอล์ส ่  เส อ 
ใน อบปีที่แล้  เก นก ่  ้อ ละ 40 

เมื่อพิจำรณำพฤติกรรมกำรดื่มสุรำหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่ำงสม่ ำเสมอในรอบปีที่แล้ว พบว่ำจังหวัดที่มี
อัตรำดังกล่ำวเกินกว่ำร้อยละ 40 มีจ ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่   
จ.เชี ยงรำย (ร้อยละ 45.3)  จ.ล ำพู น  (ร้อยละ 44.1)             
จ.พะเยำ (ร้อยละ 44.0)  จ.น่ ำน (ร้อยละ 42.4 ) และ        
จ.สุรินทร์ (ร้อยละ 40.6) 

ล  ดับที ่    ดอ  ีพ จ  น น  ้อ ละ 

1 เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ และกำรประมง 3,575,411 43.0 

2 กำรผลิต 995,149 12.0 

3 
กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ 
และรถจักรยำนยนต์ 

985,145 11.9 

4 กำรก่อสร้ำง 942,411 11.3 

5 กำรขนส่ง และสถำนท่ีเก็บสินค้ำ 372,757 4.5 

6 กิจกรรมโรงแรมและบริกำรด้ำนอำหำร 364,832 4.4 

7 กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ 321,547 3.9 

8 
กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ                  
และกำรประกันสังคมภำคบังคับ 

279,508 3.4 

9 กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน 132,662 1.6 

10 ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร 55,904 0.7 

กลุ่ อ   ุ
เพศ 

เขตก  ปกค อ  
    

พฤต ก   ก  ดื่ สุ    ือเค ื่อ ดื่ แอลกอฮอล์ 

ไ ่เค ดื่  
เล ใน ี  ต 

เค ดื่  
แต่ไ ่ดื่  

ใน อบปีท่ีแล้  

ดื่ ใน อบปีท่ีแล้  

    ส ่  เส อ 
น นๆ 

ค ั้  
กลุ่ อ  ุ (ปี) 100.0 57.2 14.4  28.4  12.5 15.9 

15 – 19 100.0 83.6  2.8  13.6  3.3 10.3 

20 – 24 100.0 60.1  6.5  33.5  10.7 22.7 

25 - 44 100.0 53.1 10.9  36.0  16.2 19.8 

45 - 59 100.0 52.0  16.9  31.1  14.7 16.4 

60 ข้ึนไป 100.0 59.3  25.4  15.2  7.5 7.8 

เพศ       
ชำย 100.0 31.6  20.9  47.5  23.7 23.8 
หญิง 100.0 81.1  8.3  10.6  2.0 8.6 

เขตก  ปกค อ        

ในเขตเทศบำล 100.0 57.7  14.9  27.4 11.9 15.6 

นอกเขตเทศบำล 100.0 56.7 14.0  29.2  13.0 16.2 
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แน โน้ ก  ดื่ สุ    ือเค ื่อ ดื่ แอลกอฮอล์ขอ คนไท  

แนวโน้มกำรดื่มสุรำในประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป
ในภำพรวมยังไม่ชัดเจน หำกเทียบกับผลส ำรวจครั้งก่อน 
(ปี 2558) ก็ถือว่ำลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด โดยในภำพรวม
ลดลง ร้อยละ 5.6  สัดส่วนผู้ชำยที่ดื่มลดลงมำกกว่ำผู้หญิง 
อัตรำดื่มของผู้ชำยลดลงจำกร้อยละ 56.6 เป็นร้อยละ 47.5 
(ลดลงร้อยละ 9.1)  อัตรำกำรดื่มของหญิงลดลงจำกร้อยละ 
13.0 เป็นร้อยละ 10.6 (ลดลงร้อยละ 2.4) 

แผนภู   4 แน โน้ ก  ดื่ สุ    ือเค ื่อ ดื่ แอลกอฮอล์ขอ ป ะ  ก  
อ  ุ 15 ปีขึ้นไป จ  แนกต  เพศ พ.ศ. 2547-2560 

  
 
 
 
 
 
 

 

หมำยเหตุ : พ.ศ. 2549  2552  2556 และ 2558 จำกผลกำรส ำรวจ 
อนำมัยและสวัสดิกำร 

 

ก  ละเ  ดป ะก ศส  นักน  ก ัฐ นต ี เ ื่อ ก   นด ัน
 ้  ข  เค ื่อ ดื่ แอลกอฮอล์ และเ ื่อ ก   นดเ ล  ้  
ข  เค ื่อ ดื่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558  

1 ใน 10 คน (ร้อยละ 9.2) ของผู้ตอบสัมภำษณ์
บอกว่ำเคยซื้อสุรำหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันส ำคัญ
ทำงศำสนำพุทธหรือวันพระใหญ่ (วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ 
วันอำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำ และวันออกพรรษำ)  และ
ประมำณ 1 ใน 5 คน (ร้อยละ 20.9) บอกว่ำเคยซื้อสุรำ
หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลำที่ห้ำมขำย ซึ่งฉำยให้
เห็นภำพว่ำในรอบปีที่แล้วยังมีผู้ขำยที่ฝ่ำฝืนประกำศของ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่ำว ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีกำรขำยสุรำในวันส ำคัญทำงศำสนำ และขำยสุรำใน
ช่วงเวลำห้ำมขำยสูงกว่ำภำคอ่ืนๆ (ร้อยละ 12.9 และร้อยละ 
29.6 ตำมล ำดับ) รองลงมำคือภำคใต้ ร้อยละ 9.3 เคยซื้อ

สุรำในวันส ำคัญทำงศำสนำ และร้อยละ 22.7 เคยซื้อสุรำ
หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลำที่ห้ำมขำย 

แผนภู   5 ก  เค ซื้อสุ  ฯ ใน ันส  คั ท  ศ สน  ก  เค ซื้อสุ      
นอก ่  เ ล ที่กฎ    ก   นดใ ้ข  ได้ ใน ่   12 เดือน              
ที่แล้  จ  แนกต  ภ ค 
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ใต้

ตะ ันออกเฉี  เ นือ

เ นือ

กล  

กท 
 

   

ใต้

ตะ ันออกเฉี  เ นือ

เ นือ

กล  

กท  

   

ก  เค ซื้อสุ  ฯ ใน ัน   ะบู     ัน  ส ขบู     ันอ ส   บู     ันเข้ พ       ันออกพ    ใน ่  ปีท่ีแล้ 

ก  เค ซื้อสุ  ฯ นอก ่  เ ล ท่ีกฎ    ก   นดใ ้ข  ได้ใน ่  ปีท่ีแล้ 


