บทที่ 3
การเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบ
3.1 บริษัทยาสูบและสวนแบงการตลาด
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปนผูผลิตบุหรี่ซิกาแรตรายเดียวในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ.
2482 และในป พ.ศ.2536 มีสัดสวนการตลาดถึง 87%1 และลดลงมาเปน 78.9% ในปพ.ศ.25502 นอกนั้น
เปนสวนแบงการตลาดของบริษัทขามชาติเชน
 บริษัท ฟลลิป มอริส (ไทยแลนด) จํากัด (มีสวนแบงการตลาด ประมาณ 20 %)
 บริษัท บริติชอเมริกัน โทแบคโค (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษัท เจ.ที. อินเตอรแนชั่นแนล จํากัด
 บริษัท ดี.อี.เอส มารเก็ตติ้ง จํากัด
 บริษัท โอเรียนท แอนด เอท แฮปพิเนซ ซิกาแรต จํากัด
 บริษัท โกลด ซอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนตน
แนวโนมสวนแบงการตลาดของบริษัทนําเขามีแนวโนมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เกิดจากความนิยมใน
บุหรี่ตางประเทศและแบรนดที่มีความนิยมมากกวา3 รวมถึงการที่ราคาบุหรี่ที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบกับ
บุหรี่นําเขาไมแตกตางกันมากเนื่องจากภาษีศุลกากรที่ต่ํามาก เนื่องมาจากสาเหตุตางๆ รวมถึงการแจง
ราคานําเขาที่ต่ําซึ่งสวนใหญไมสามารถตรวจสอบขอมูลราคานําเขาที่แทจริงได และผลจากการเจรจาทาง
การคาระหวางประเทศ เชน
 การเปดเขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (AFTA, ASEAN Free Trade Area) ทําให
ภาษีนําเขาลดเหลือ 5% ตั้งแตป 2546 และจะลดลงเหลือ 0% ในปพ.ศ.2553
 การเจรจาการคาทวิภาคีระหวางไทย-อินเดีย ไทยลดอัตราภาษีนําเขาบุหรี่ (22.5%
และยาสูบ (60%) ที่ผลิตในอินเดียจาก เปน 0% ในป พ.ศ.2549
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 การเจรจาการคาทวิภาคีระหวางไทย-จีน ไทยลดอัตราภาษีนําเขาบุหรี่ (22.5%) และ
ยาสูบที่ผลิตในจีนจาก 60% เปน 0% ในป 2553 จะมีผลใหบุหรี่นําเขายิ่งราคาถูกลง 4
3.2 กลยุทธการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ
ศจย. ไดมอบหมายให ผศ.ดร.ปยะรัตน นิ่มพิทักษพงศ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทํางานรวมกับมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ และเครือขายนักรณรงคเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
แหงเอเชียอาคเนย (Southeast Asia Tobacco Control Alliance: SEATCA) จัดตั้งเครือขายศึกษาและ
เฝ า ระวั ง อุ ต สาหกรรมยาสูบ ในประเทศไทย จากการศึ ก ษาเบื้ องตน พบว า โรงงานยาสูบ มีคา ใช จา ย
การตลาด 20 ลานบาทตอป และมีคาใชจายเพื่อกิจกรรมทางสังคม 206 ลานบาท ในป พ.ศ.2551
สวนขอมูลของบริษัทขามชาติ ขอมูลไมชัดเจน ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 3 ปริมาณและภาษีบุหรี่ซิกาแรตในประเทศและนําเขา ปงบประมาณ 2545-2552

ป
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
ที่มา:

ปริมาณ (ลานซอง)
บุหรี่ใน
บุหรี่นําเขา
ประเทศ
1,464
262
1,567
337
1,708
428
1,792
487
1,479.8
401.02
1,604.55
432.24
1,519.1
404.07
1,401.73
374.26

ภาษี (ลานบาท)
บุหรี่ใน
บุหรี่นําเขา
ประเทศ
25,310
6,034
26,356
6,748
26,481
8,560
28,626
9,566
26,084.27
9,534.69
31,115.25
10,653.74
31,801.03
10,000.17
33,371.27
10,533.35

ปริมาณสัดสวน
บุหรี่ใน
บุหรี่นําเขา
ประเทศ
84.8
16.2
82.3
17.7
80
20
78.6
21.4
78.7
21.3
78.8
21.2
79.0
21.0
78.9
21.0

ศูนยสารสนเทศ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

4

อิศรา ศานติศาสน. แนวโนมราคาบุหรี่ภายใตขอตกลงการคาเสรี (FTA) ของประเทศไทย. ภาพนิ่งนําเสนอใน การประชุมวิชาการ บุหรี่กับ
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2549
17

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบขอมูลบริษัทบุหรี่รายบริษัทเฉพาะบริษัทที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุด 3
อันดับแรก
ขอมูล

โรงงานยาสูบ

บริษัท ฟลลิป มอริส
(ไทยแลนด)

บริษัท บริติช อเมริกัน
โทแบคโค

การจางงาน

4,000

400

30

สวนแบงการตลาด

67.1%

26.8%

3.1%

บุหรี่ leading brands

แอล & เอ็ม , มารลโบโร

ยอดขายสุทธิ(ลานบาท)

กรองทิพย 90, วันเดอร,
สายฝน 90
48,600

15,300

พอล มอล, 555 สเตท เอ็กซ
เพรส, ลอนดอน
283

กําไรสุทธิ(ลานบาท)

6,000

733

13.2

กิจกรรมเพื่อสังคม (ลาน
บาท)

ป พ.ศ.2551- 209
ป พ.ศ.2550- 149
19.91

ป พ.ศ.2550- 170

ไมทราบ

ไมทราบ

ไมทราบ

500,000

200,000 แหง

ไมทราบ

คาใชจายการตลาด (ลาน
บาท)
จํานวนรานคาปลีก (แหง)

ผูผลิตบุหรี่ภายในประเทศมีการทําการตลาดและประชาสัมพันธแฝงไปกับการทํากิจกรรมเพื่อ
สังคม ซึ่งเนนกลุมดอยโอกาส เยาวชน และผูหญิง ใชเงินประมาณปละ 200-150 ลานบาท5 สําหรับ
กิจกรรมดังกลาว เชน การจัดคอนเสริตในตางจังหวัด หรือ ออกบูทในงานคอนเสิรต หรือ งานดนตรี การ
จัดสรางหองสูบบุหรี่ ตามสถานที่สาธารณะ เชน หัวลําโพง สถานีขนสงหมอชิต6ในป พ.ศ.2552 มีการออก
ผลิตภัณฑบุหรี่ราคาถูกตัวใหม ซึ่งมีการทํากิจกรรมโปรโมทอยางตอเนื่อง
บริษัทบุหรี่ขามชาติขนาดใหญ จะทําการตลาดในลักษณะการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม รวมกับ
บริษัทคูคาอื่นๆ โดยที่มีกลุมเปาหมายคือครูและนักเรียนในพื้นที่ที่ปลูกยาสูบ ป พ.ศ.2550 บริษัทหนึ่งใช
เงินในการทํากิจกรรม CSR ในประเทศไทยทั้งหมดประมาณ 170 ลานบาท7 มีรายงานวามีการทํา
การตลาด ณ จุดขาย เชน งานเปดตัวบุหรี่ใหม พริตตี้ รวมถึงการใหรางวัลรานคาปลีกเพื่อการจัดวางซอง
5

รายงานประจําป ป 2550 และ 2551 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง. www.thaitobacco.or.th
เวบไซต โรงงานยาสูบ www.thaitobacco.or.th
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Euromonitor International report 2009 (Tobacco Thailand, Cigarette Thailand, etc.)
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มีจุดขายประมาณ 200,000 จุดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมแทรกแซงนโยบายรัฐผานการเปน
สมาชิกองคกรธุรกิจตางๆ
สวนบริษัทบุหรี่ขามชาติขนาดเล็ก เนื่องจากมีสวนแบงการตลาดต่ําจึงเนน การตลาดที่เนนหา
กลุ ม นั ก สู บ หน า ใหม กลุ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะในสถานบั น เทิ ง ในกรุ ง เทพและเมื อ งใหญ
โดยเฉพาะรอบๆ มหาวิทยาลัย มีการนําซองบุหรี่แลกบัตรคอนเสิรต (เนนกลุมวัยรุน)
3.3 สถานการณการเพาะปลูกยาสูบในประเทศไทย
พื้นที่ปลูกยาสูบในฤดูกาลผลิตป พ.ศ.2551/2552 ของประเทศไทยจากการรายงานของกรม
สรรพสามิต8 พบวา ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยาสูบรวม 207,147 ไร แบงเปน พื้นที่ปลูกยาสูบพันธุเวอรยิ
เนีย 67,977 ไร พันธุเบอรเลย 78248 ไร และพันธุเตอรกิช 60,922 ไร
จังหวัดที่มีการปลูกยาสู บตามรายงานของกรมสรรพสามิต มีจํานวน 30 จังหวัด คือ จังหวัด
เชียงใหม เชียงราย แพร พะเยา ลําปาง ลําพูน นาน แมฮองสอน หนองคาย นครพนม สุโขทัย เพชรบูรณ
อุตรดิตถ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร
หนองบัวลําพู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา และเลย จังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ
มากที่สุดอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ รอยเอ็ด และมีผูเพาะปลูกยาสูบหรือชาวไร มากที่สุด
จํานวน 16,834 ราย สวนจังหวัดที่มีปริมาณการผลิต (รับซื้อ) มากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ โดยมี
ปริมาณการผลิต 19,860,839 กิโลกรัม
โรงงานยาเสนจากขอมูลสํารวจของสํานักงานเกษตรจังหวัด9 พบวา มีถึง 800 กวาแหงดังนี้
 จังหวัดเชียงใหม มีโรงงานผลิตยาสูบพื้นบาน หรือขี้โย จํานวน 10 แหง มีลักษณะเปน
อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ใชแรงงานคนเปนหลัก
 จังหวัดพะเยา มีโรงงานผลิตยาเสน จํานวน 800 แหง ซึ่งมีลักษณะเปนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนที่ใชแรงงานคนเปนหลัก
 จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มี โ รงงานผลิ ต ยาเส น จํ า นวน 2 แห ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น อุ ต สาหกรรมใน
ครัวเรือน ที่ใชแรงงานคนเปนหลัก
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กรมสรรพสามิต. ขอมูลการปลูกยาสูบ.วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553.
รวบรวมและเรียงเรียงโดย ณัฐพล เทศขยัน และมณฑา เกงการพานิช ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบุคมยาสูบ ทั้งนี้เปนการ
รวบรวมเบื้องตนจากแหลงปฐมภูมิ แตยังไมครอบคลุมทั้งหมด
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 จังหวัดนครพนม มีโรงงานผลิตยาเสน จํานวน 1 แหง
 จั ง หวั ด ลพบุ รี มี โ รงงานผลิ ต ยาเส น จํ า นวน 9 แห ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น อุ ต สาหกรรมใน
ครัวเรือน ที่ใชแรงงานคนเปนหลัก
โดยสรุป ขอมูลการเฝาระวังพื้นที่ปลูกยาสูบยังมีขอจํากัด จะตองมีการพัฒนาตอไป
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