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ค ำน ำ 
 

ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ (ศจย.) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 

มหำวิทยำลัยมหิดล ได้จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ เพื่อ

เป็นประโยชน์ในกำรน ำเสนอข้อมูลกำรเฝ้ำระวังเพื่อน ำไปสู่กำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ โดยน ำเสนอข้อมูล

สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบระดับประเทศ ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขตสุขภำพ และระดับจังหวัด  

ข้อมูลสถำนกำรณ์ภำษียำสูบของประเทศไทย ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคยำสูบ และที่ส ำคัญคือ ข้อมูล

สถำนกำรณ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย นอกจำกนี้ยังมีกำรน ำเสนอ งำนวิจัยหรือกำรด ำเนินงำนที่

เกี่ยวกับกำรบริโภคยำสูบ อีกด้วย 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณส่วนงำน และหน่วยงำนต่ำงๆที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูล อันประกอบด้วย 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กรมสรรพสำมิต  โรงงำนยำสูบ และ กระทรวงกำรคลัง และที่ต้องขอขอบคุณเป็น

พิเศษ คือ ส ำนักกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแห่งชำติ (สสส.) ที่ให้กำรสนับสนุนทุนให้แก่

ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ ในกำรจัดท ำรำยงำนฉบับนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูล

ที่น ำเสนอในรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มำกก็น้อยแก่นักวิชำกำร นักวิจัย และบุคลำกรที่ท ำงำน

เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมยำสูบทุกท่ำน  

ท้ำยนี้ขอเรียนว่ำ ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ จะเป็นกลไกหลักในการ

ด าเนินงานด้านวิชาการด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย และจะเดินหน้ำบูรณำกำรควำม

ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน เพื่อเชื่อมต่อฐำนข้อมูลต่ำงๆเข้ำด้วยกัน และพัฒนำสู่ระบบกำรเฝ้ำระวังที่มี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชนใ์นควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยต่อไป อย่ำงไม่หยุดยั้ง 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

ประเทศไทยมีกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มสุรำของประชำกรไทยทุก 3 ปี พบว่ำ

ร้อยละของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง 2560 มีอัตรำลดลง แม้ว่ำประชำกรเพศ

หญิงที่สูบบุหรี่มีสัดส่วนสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำเร็จของมำตรกำรกำรควบคุมที่ ได้ผลอย่ำงดี เช่น 

กำรให้ควำมรู้ซึ่งพบว่ำผู้มีควำมรู้มีอัตรำกำรสูบที่ลดลง, มำตรกำรควบคุมกำรโฆษณำซึ่งพบว่ำจำกประชำกร

ที่ถูกส ำรวจส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 90.62 ไม่เคยเห็นกำรโฆษณำหรือป้ำยที่ส่งเสริม/กระตุ้นให้มีกำรสูบ

บุหรี่ตำมที่ต่ำง ๆ 

ผลกำรส ำรวจในปี พ.ศ.2560 พบว่ำ 10 จังหวัดทีมีอัตรำกำรบริโภคยำสูบสูงสุด ได้แก่ 1) กระบี่ , 

2) นครศรีธรรมรำช, 3) สตูล, 4) สกลนคร, 5) ระนอง, 6) สงขลำ, 7) อุดรธำนี, 8) สุรำษฎร์ธำนี, 9) พัทลุง

และ 10) ตรัง ตำมล ำดับ ทั้งนี้อัตรำคนที่เคยพยำยำมจะเลิกสูบบุหรี่มีปริมำณเพิ่มมำกขึ้นจำกปี พ.ศ. 2554 

ร้อยละ 15.95 เป็นร้อยละ 33.75 ในปี พ.ศ. 2560 หรือ เพิ่มขึ้นมำกกว่ำสองเท่ำ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมำ

จำกโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์รำชัน  โดยมีแนวคิดว่ำกลไกท ำงำนต้องมำจำกระดับ

ล่ำงสุด คือ อสม. ภำยใต้กำรท ำงำนร่วมกับ รพ.สต. สสอ. สสจ. และขยั บขึ้นมำสู่ระดับเขตและ

ระดับประเทศ โดยให้ อสม. 1 ล้ำนสี่หมื่นคนทั่วประเทศชักชวนคนเลิกบุหรี่ในอัตรำส่วน อสม.1 คนชวนคน

เลิกบุหรี่ปีละ 1 คน/ปี เป็นเวลำ 3 ปีก็จะได้คนเลิกบุหรี่ครบ 3 ล้ำนคน 

อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยยังคงเผชิญกับควำมท้ำทำยทั้งกำรน ำเข้ำบุหรี่ผิดกฎหมำยถึงแม้จะเสี่ยง

ต่อกำรเสียค่ำปรับซึ่งในแต่ละปีมีมูลค่ำหลำยล้ำนบำท , มำตรกำรกำรชะลอกำรขึ้นภำษียำสูบ และกำร

แพร่กระจำยผลิตภัณฑ์ยำสูบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ที่ผิดกฎหมำย 

เพื่อให้สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของประเทศไทยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และป้องกันกำร
แพร่กระจำยผลิตภัณฑ์ยำสูบอิเล็กทรอนิกส์ ศจย. ขอเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ได้แก่ 

1. “เสริมแรงการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิม” กล่ำวคือ คงมำตรกำรที่ดีเพื่อคุ้มครองสุขภำพคน
ไทยจำกบุหรี่ไฟฟ้ำ คือ ห้ำมน ำเข้ำ ห้ำมขำย และห้ำมครอบครองบุหรี่ไฟฟ้ำ 

2. “ยาสูบ” เป็นสินค้ำที่ต้องควบคุมไม่ใช่ส่งเสริมกำรแข่งขันเสรี เพรำะส่งผลกระทบต่อสุขภำพ
ประชำชน  

3. “การขึ้นภาษีบุหรี่ รัฐบาลควรด าเนินการเป็นอย่างยิ่ง” ด้วยเหตุผลที่ว่ำกำรจัดเก็บภำษียำสูบ
จะส่งผลให้ผู้สูบยำสูบเลิกสูบ ลดปริมำณกำรใช้ยำสูบในกลุ่มผู้ยังสูบอยู่และป้องกันกำรเข้ำถึงของนักสูบหน้ำ
ใหม่  

ศำสตรำจำรย์ นำยแพทยร์ณชัย  คงสกนธ์ 

อำจำรย์ ดร.อนุตเชษฐ์  พัฒนธีร์ปพน 
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บทที่ 1 

สถานการณ์เปลี่ยนแปลงการบริโภคยาสูบ 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 การคาดการณส์ถานการณ์การสบูบุหรี่ปัจจุบัน 

แนวโน้มจำกกำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทย โดย ดร.ศรัณญำ เบญจกุล 

หัวหน้ำคณะท ำงำนพัฒนำเครื่องมือส ำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของประเทศไทย ของ ศจย. ผล

กำรศึกษำพบว่ำ 

o จำกพยำกรณ์อัตรำกำรสูบบุหรี่ของคนไทย ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2568 พบว่ำตำมแนวโน้มที่ผ่ำนมำ 

อัตรำกำรสูบบุหรี่ของประชำกรไทยที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  จะลดลงเฉลี่ยปีละ 0.23% โดยลดลงจำก

ร้อยละ 20.3 เป็นร้อยละ 17.5 และจะมีผู้สูบบุหรี่เท่ำกับ 10.5 ล้ำนคน ในปี พ.ศ. 2568  ซึ่งลดลงน้อยกว่ำ

เป้ำหมำยของมติที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติ ที่ตั้งเป้ำหมำยระดับโลก ไว้ว่ำแต่ละประเทศควรลดกำรสูบ

บุหรี่ลง ให้ได้ร้อยละ 30 ภำยในปี 2568 

o นับต้ังแต่ปี 2554 ไปอีก 15 ปีข้ำงหน้ำ อัตรำกำรสูบบุหรี่ของคนไทย ควรจะลดลงเหลือร้อยละ 15 

(แทนที่จะเป็นร้อยละ 17.5)  หำกประเทศไทยต้องลดอัตรำกำรสูบบุหรี่ให้เหลือร้อยละ 15 จะต้องท ำให้

อัตรำกำรสูบบุหรี่ลดลง 0.44% ต่อปี (แทนที่จะเป็น 0.23%) ซึ่งจะท ำให้จ ำนวนผู้สูบบุหรี่ลดเหลือ 9.0 ล้ำน

คน 
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ภาพ 1.1 แสดงกำรคำดกำรณ์แนวโน้มอัตรำกำรสูบบุหรี่ปัจจุบัน ปี 2554 – 2568 

ที่มำ กำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทย โดย ดร.ศรัณญำ เบญจกุล, ผศ.ดร.มณฑำ เก่งกำรพำนิช 

รศ.ธรำดล เก่งกำรพำนิช และรศ. ดุสิต สุจิรำรัตน์  คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 

1.2 ประวัติบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงป ีพ.ศ. 2562  

กำรน ำเข้ำบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือบุหรี่ไฟฟ้ำเพื่อกำรบริโภคในประเทศไทย เริ่มประมำณปี พ.ศ. 

2550 โดยในขณะนั้นผู้บริโภคได้ให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก เนื่องด้วยควำมแปลกใหม่ และเชื่อว่ำบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์มีควำมปลอดภัยในกำรสูบมำกกว่ำบุหรี่มวน  เมื่อแบ่งตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกำร

พัฒนำ สำมำรถแบ่งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์รุ่นแรก ซึ่งรูปร่ำงถูก

ออกแบบให้เหมือนบุหรี่มวนมำกที่สุด 2. บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์รุ่นสอง ที่รูปร่ำงถูกออกแบบให้เหมือนปำกกำ 

หรือเหมือนหลอดโลหะ 3. บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์รุ่นสำม ที่มีลักษณะคล้ำยกล่องขนำดเล็ก ใช้นิโคตินเหลว

แบบหยดหรือเติม 4. บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์รุ่นสี่ ที่มีขนำดเล็กมำกที่สุดและมีรูปร่ำงเหมือน flash drive 

พร้อมรีชำร์จกับคอมพิวเตอร์ได้ เน้นกำรให้กลิ่นรสเหมือนบุหรี่ และควำมคุ้มรำคำ     

หำกจะแบ่งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ตำมช่วงเวลำจะพบว่ำ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2550 ได้พัฒนำผลิตภัณฑ์

ใหม่ คือ บำรำกู่อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยควำมนิยมในกำรสูบบุหรี่กลิ่นผลไม้ และบำรำกู่ในขณะนั้น ซึ่ง

ได้รับควำมนิยมจ ำนวนมำก และเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสควำมนิยมของผลิตภัณฑ์ยำสูบอิเล็กทรอนิกส์ใน

ไทย  ต่อมำภำยหลังปี พ.ศ. 2553 ควำมนิยมบำรำกู่อิเล็กทรอนิกส์เริ่มลดน้อยลง โดยนักสูบเปลี่ยนเป็น

นิยม ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอ่ืน ซึ่งกค็ือ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์รุ่นแรกๆนั้นเอง และหลังจำกนี้เรื่อยมำได้

กลำยเป็นยุคของผลิตภัณฑ์ยำสูบอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงแท้จริง เพรำะได้รับควำมสนใจจำกนักสูบไทยเป็น
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อย่ำงมำก ก่อให้เกิดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆหลำกหลำยรุ่น โดยเฉพำะรุ่นสี่ ที่มีขนำด

เล็ก สวยงำม ใช้งำนง่ำย มีน้ ำยำหลำกหลำยรสชำติให้เลือกสรร  

         ในปี พ.ศ. 2562 พบว่ำกลุ่มบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ยังคงได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภค และมีเพียงส่วน

น้อยมำกที่ยังคงบริโภคบำรำกู่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ บุหรี่ชูรส  โดยผลิตภัณฑ์ที่นักสูบรุ่นใหม่ให้ควำมสนใจ

และนิยม สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้ 1. บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แบบผลิตเอง หรือ do-it-yourself 

(DIY) ที่คนผลิตนิยมเผยแพร่ขั้นตอนกำรผลิดผ่ำนทำงสื่อสังคมออนไลน์ จนท ำให้เกิดอำชีพจ ำหน่ำยชิ้นส่วน

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ำไปประกอบเอง 2. น้ ำยำบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ DIY ซึ่งมักเผยแพร่ทำงสื่อสังคม

ออนไลน์เช่นกัน ได้แก่ youtube และ facebook โดยจะบอกทั้งขั้นตอนกำรผลิต จ ำหน่ำยนิโคตินเหลวใน

ควำมเข้มข้นต่ำงๆ กลีเซอรีนและโพรเพลีนไกลคอลเหลว (เบสน้ ำยำบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์) และหัวเชื้อกลิ่นรส

ต่ำงๆ 3. น้ ำยำแบบเกลือนิโคติน หรือ salt nic เพื่อลดกำรระคำยคอ ก่อให้เกิดกำรน ำเข้ำมำจ ำนวนมำก

เพื่อสนองควำมต้องกำรสินค้ำที่มำกขึ้นของผู้บริโภค และกระแสนิยมที่มีมำกขึ้น 4. บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แบบ 

smart watch ซึ่งมีขนำดเล็ก สำมำรถพกพำได้สะดวก และไม่สะดุดสำยตำ โดยสำมำรถสวมใส่ และดูเวลำ

ได้เหมือนนำฬิกำข้อมือทั่วไป สำมำรถปรับปริมำณควัน แรงดันในกำรสูบ ได้ตำมควำมชอบของผู้บริโภค 

 เนื่องด้วยในยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่กำรซื้อขำยออนไลน์เติบโตอย่ำงมำกในประเทศไทย ท ำให้ กำร

ขำย  หรือ กำรส่งเสริมกำรขำยยำสูบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ ผ่ำนทำงช่องทำงสื่อสำรทำงอินเตอร์เน็ต ไม่

ว่ำจะเป็น เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นต่ำง ๆ อำทิ Facebook,  Line และ Instagram เพรำะสำมำรถ

สื่อสำรซื้อขำยอย่ำงสะดวก ผ่ำนกำรส่งข้อควำม กำรโทร หรือกำรโอนเงินด้วยระบบ E-money รวมทั้งยัง

เป็นช่องทำงที่สื่อสำรข้อมูลที่ผิดๆออกไปโดยควบคุมไม่ได้ เช่น บุหรี่ไม่เผำไหม้ heat-not-burn (HNB) มี

ควำมปลอดภัยกว่ำบุหรี่อิ เล็กทรอนิกส์ธรรมดำ  เป็นต้น  ซึ่ งในควำมเป็นจริงไอละอองจำกบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์ที่เห็นมีฝุ่นขนำดเล็กกว่ำ PM 2.5 มีสำรเคมีที่เป็นอันตรำย เช่น ฟอร์มำร์ลดีไฮด์ ไดอะซิทิล 

อโครลิน โลหะหนักที่เป็นพิษ อำทิ นิกเกิล ดีบุก ตะกั่ว ที่ท ำให้เกิดกำรอักเสบของเนื้อเยื่อปอด และระบบ

ไหลเวียนโลหิตได้  นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนจ ำนวนผู้ได้รับกำรบำดเจ็บอันเกิดจำกกำรสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

จ ำนวนไม่น้อย (รำยละเอียดในหัวข้อ 1.5) 

1.3 กฎหมายควบคุมบุหรี่อเิล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

กฎหมำยของประเทศไทยที่ใช้ควบคุม ห้ำมค้ำขำย และ /หรือ บริโภค บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจำก
ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฯ ที่ก ำหนดห้ำมกำรน ำเข้ำบุหรีอ่ิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังมีข้อกฏหมำยที่เกี่ยวข้องใน 
 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ โดยกฎหมายทุกฉบับที่จะกล่าวดังต่อไปนี้เป็นคดีความผิดต่อแผ่นดิน หรือ 
ความผิดที่ยอมความไม่ได้ เพราะรัฐเป็นผู้เสียหาย 
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1.3.1 การจ าหน่ายผ่านเวปไซต์ หรือ เครือข่ายออนไลน ์

ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มำตรำ 

14(1) วำงหลักว่ำ “ผู้ใดกระท ำควำมผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปีหรือปรับไม่เกิน

หนึ่ งแสนบำท หรือทั้ งจ ำทั้ งปรับ โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง น ำเข้ำสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย

ประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน อันมิใช่กำรกระท ำควำมผิดฐำนหมิ่นประมำทตำมประมวล

กฎหมายอาญา” ประกอบกับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มำตรำ 1(1) ได้ก ำหนดไว้ว่ำ “โดยทุจริต”  

หมำยควำมว่ำ “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น” และค ำว่ำ 

“มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย” คือ กำรกระท ำที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยต่ำงๆ จึงสำมำรถน ำมำใช้บังคับ

กับกำรจ ำหน่ำยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในสื่อสังคมออนไลน์ได้ 

1.3.2 การห้ามสูบบหุรี่อิเล็กทรอนกิส์ในเขตปลอดบุหรี ่

ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 มีกำรบัญญัติบทนิยำมค ำว่ำ “ผลิตภัณฑ์

ยาสูบ” หมำยควำมว่ำ “ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกกุ้ม” และให้

หมำยควำมรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสำรนิโคตินเป็นส่วนประกอบซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว 

กิน เป่ำ หรือพ่นเข้ำไปในปำกหรือจมูก ทำ หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยำ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ “ค ำว่ำผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสำรนิโคตินเป็นส่วนประกอบ” ตำมบทนิยำมคือ “บุหรี่

อิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งขณะนี้ได้มีกำรประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่องก ำหนด ประเภทหรือชื่อของสถำนที่

สำธำรณะ สถำนที่ท ำงำน และยำนพำหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถำนที่ และยำนพำหนะเป็น

เขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 บัญญัติก ำหนดไว้  จึงสำมำรถก ำหนดให้กำร

สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในเขตปลอดบุหรี่ในประเทศไทยจะเป็นควำมผิดตำมหมวด 5 ว่ำด้วยกำรคุ้มครอง

สุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 

1.3.3 การเชื่อมโยงการบังคับใช้กับกรมศุลกากร 

ตำมพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 มำตรำ 244 ที่บัญญัติว่ำ “ผู้ใดน าเข้าของที่ผ่านหรือก าลัง

ผ่านพิธีการทางศุลกากรเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งของดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรหรือน าของเข้า

เพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายล าเลียงโดยหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวกับของนั้น ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน ห้าแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้

ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่”  โดย “ข้อห้ำมอันเกี่ยวกับของนั้น” เมื่ออ้ำงอิงจำกประกำศกระทรวง

พำณิชย์ พ.ศ. 2557 และประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง สินค้ำต้องห้ำมน ำผ่ำนรำชอำณำจักร พ.ศ. 2559 

จึงสำมำรถน ำมำใช้กับกำรน ำเข้ำบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ได ้
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1.3.4 การครอบครองบุหรี่อเิล็กทรอนิกส์เป็นความผิดตามกฏหมายไทย 

ให้พิจำรณำจำก มำตรำ 246 วรรค 1 กับวรรคท้ำย แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560 ซึ่งวำง

หลักว่ำ “ผู้ใดช่วยจ ำหน่ำย ช่วยพำเอำไปเสีย ซื้อ รับจ ำน ำ หรือรับไว้........ หำกเป็นกำรกระท ำโดยรู้ว่ำเป็น

ของอันเนื่องด้วยควำมผิดตำมมำตรำ 244 (มำตรำ 244 เป็นเรื่องกำรน ำบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เข้ำมำโดย

หลีกเลี่ยงข้อห้ำม) 

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ถูกห้ำมขำยหรือห้ำมบริกำรสินค้ำ ตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่ 

9/2558 ซึ่งอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 36 และ มำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2522 

 

1.4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในประเทศไทย พ.ศ. 2562 

จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชนในประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยหน่วยปฏิบัติกำร

วิจัยและวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบภำคเหนือมหำวิทยำลัยนเรศวร โดยมีกลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนชั้น 

ม.2 อำยุระหว่ำง 13-15 ปี จ ำนวน 3,982 คน และผู้ปกครองของนักเรียนจ ำนวน 3,982 คน จำก 12 

จังหวัดใน 4 ภูมิภำค ของประเทศไทย พบว่ำในระดับประเทศประเภทของบุหรี่ที่สูบมี ผู้สูบบุหรี่นิยมสูบ

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 18.11 จำกอีก 3 ประเภท ได้แก่ บุหรี่(ร้อยละ 55.12) ยำเส้น(ร้อยละ 18.11) 

บำรำกู่(ร้อยละ 8.66) ดังแสดงในภำพที่ 1 ก)  ทั้งนี้หำกพิจำรณำในระดับภูมิภำคจะพบว่ำ ภำคที่นิยมสูบ

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เรียงจำกมำกไปน้อย คือ ภำคกลำง(ร้อยละ 27.28) ภำคใต้(ร้อยละ 19.19 ภำคอีสำน

(ร้อยละ 9.30) และภำคเหนือ(ร้อยละ 8.00) ดังแสดงในภำพที่ 1.2 ข) 
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ภาพ 1.2 แสดงร้อยละของเยำวชนจ ำแนกตำมประเภทของบุหรี่ที่สูบ และภูมิภำค 

ที่มำ พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของเยำวชนในประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยหน่วยปฏิบัติกำรวิจัยและวิชำกำรด้ำน 
กำรควบคุมยำสูบภำคเหนือมหำวิทยำลัยนเรศวร 

 

 

 

 

 

 

บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์

18%

บุหรี่
55%

ยาเส้น
18%

บารากู่
9%

ก) ร้อยละของเยาวชนจ าแนกตามประเภทของบุหรี่ที่สูบ

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ บุหรี่ ยำเส้น บำรำกู่
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1.5 สถานการณ์การแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางการสื่อสารออนไลน:์ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการควบคุมยาสูบในประเทศไทย 

 
รำยงำนผลกำรศึกษำสถำนกำรณ์กำรแพร่กระจำยผลิตภัณฑ์ยำสูบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทำงกำร

สื่อสำรออนไลน์ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำรควบคุมยำสูบในประเทศไทย ที่
เสนอต่อศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรควบคุมยำสูบ โดยดร.ศรีรัช ลอยสมุทร ปี พ.ศ. 2562 

 
1.5.1 การซ้ือขายผลติภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกสผ์่านสื่อออนไลน์ 

จำกรำยงำนกำรวิจัยศรีรัช ลอยสมุทร เรื่องกำรศึกษำผลิตภัณฑ์ยำสูบรูปแบบใหม่ในสังคมเครือขำ่ย 
social media/ผลของกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยำสูบรูปแบบใหม่และพฤติกรรมกำรบริโภค
ยำสูบอิเลกทรอนิกส์ในกลุ่มเยำวชนวัยมัธยมและอุดมศึกษำ ปี  พ.ศ. 2561 พบว่ำ ผู้ค้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบ
อิเล็กทรอนิกส์ใช้สื่อออนไลน ์แทบทุกประเภท โดยสื่อประเภท social media ที่ถูกใช้มำกที่สุด มีดังน้ี 
- Facebook พบว่ำ มีจ ำนวนร้ำนค้ำ/ผู้ค้ำบนสื่อเฟซบุค/ผู้สนับสนุน ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 รูปกลุ่ม 
1) กลุ่มสนับสนุนกำรใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ขำยสินค้ำผ่ำนสื่อ จ ำนวน 3 รำย  2) กลุ่ม partner กับ
กลุ่มที่1 โดยสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลด้ำนบวกของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งร่วมโต้แย้งทำงด้ำน
กฎหมำย แต่ไม่ได้ค้ำขำย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจ ำนวนมำกที่สุด 3) ผู้ค้ำขำยสินค้ำบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนสื่อ 
จ ำนวน 94 รำย 
- Line พบว่ำมีจ ำนวนร้ำนค้ำ/ผู้ค้ำบนสื่อไลน์ จ ำนวน 86 รำย โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) เป็นสื่อ
โฆษณำต่อเนื่องจำกเฟซบุค 2) ใช้ติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำที่สั่งซื้อสินค้ำเพ่ือค้ำขำย  
- Instagram หรือ IG มีจ ำนวน 62 รำย แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) เป็นสื่อโฆษณำ  2) ใช้น ำเสนอรูป
สวยงำม หรือ lifestyle เชิงชวนเชื่อที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 3) แชร์ภำพ ภำพนำงแบบ ดำรำ คน
ดัง จำกต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์  
-  Twitter มีจ ำนวน 32 รำย แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ปลุกกระแสควำมนิยมด้วยกำรท ำให้ติด
อันดับเทรนด์ทวิต 2) สร้ำงกำรค้นหำในทวิตด้วยกำรติด # 3) เป็นสื่อโฆษณำในลักษณะของข้อควำมสั้นๆ 
- Website จ ำนวน 83 เว็บ ที่มีลักษณะคล้ำย ๆ กัน กล่ำวคือ เน้นกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และ
จะแสดงเบอร์โทรศัพท์ ไอดีไลน์ QR code ไอดีเฟซบุค ฯลฯ ส ำหรับไว้ติดต่อผู้ค้ำ 

ผู้ค้ำบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่พบมำกที่สุดในสื่อออนไลน์ คือ Facebook จ ำนวน 94 รำย คิดเป็นร้อย
ละ 26.33 รองลงมำคือ Line จ ำนวน 86 รำย หรือร้อยละ 24.09  เว็บไซต์จ ำนวน 83 เว็บหรือร้อยละ 
23.25   Instagram จ ำนวน 62 รำย หรือร้อยละ 17.37 และ Twitter จ ำนวน 32 รำย หรือร้อยละ 8.96  
ดังแสดงในภำพที่ 1.3  
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ภาพ 1.3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ค้ำบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่พบมำกที่สุดในสื่อออนไลน์ 
ที่มำ รำยงำนกำรวิจัยศรีรัช ลอยสมุทร เรื่องกำรศึกษำผลิตภัณฑ์ยำสูบรูปแบบใหม่ในสังคมเครือข่ำย social 

media/ผลของกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยำสูบรูปแบบใหม่และพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบอิเลกทรอนิกส์ใน
กลุ่มเยำวชนวัยมัธยมและอุดมศึกษำ ปี พ.ศ. 2561 

 
ภำพที่ 1.4 แสดงผลจำกกำรติดตำมแฟนเพจที่ขำยผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 30 เพจ 

พบว่ำ แต่ละเพจ มียอดกด like จ ำนวนสูง โดยเฉลี่ย 30000+/ like ต่อเดือนต่อเพจ และมีแนวโน้มที่ยอด 
like จะสูงขึ้นในทุกทุกเดือน โดยสำมำรถสรปุปัจจัยที่กำรสื่อสำรของ Facebook สร้ำงยอด like จ ำนวน
มำก ได้แก ่
- แอดมนิเพจ โพสต์สเตตัส เฉลี่ย 1 โพสต่อ 2 วัน พร้อมแอดมินเพจ บรรยำยสรรพคุณของบุหรี่

อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อกระตุ้นควำมสนใจของผู้ติดตำมเพจ 
- แอดมินเพจ แจ้งรำคำขำย เบอร์โทรติดต่อ ตอบค ำถำมและส่งสินค้ำอย่ำงรวดเร็ว พร้อมทั้งระบุ

ช่องทำงในกำรส่งสินค้ำที่หลำกหลำย สะดวกในกำรซื้อขำย 
- มีทีมงำนขำยหน้ำเพจมำกกว่ำ 1 รำย และมีโปรโมช่ันดึงดูดลูกค้ำ รวม 
- มีกำรขำยผ่ำนกำร Live ซึ่งเป็นที่นิยมในกำรติดตำมของลูกเพจ และผู้ซือ้ออนไลน์ในยุคปัจจุบัน 
 

Facebook 94 ราย
35%

Twitter 32 ราย
12%

Instragram 62 ราย
23%

Website 83 เว็บ
30%

Facebook 94 รำย Twitter 32 รำย

Instragram 62 รำย Website 83 เว็บ
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ภาพ 1.4 แสดงผลจำกกำรติดตำมแฟนเพจที่ขำยผลิตภัณฑ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 30 เพจ 

ที่มำ รำยงำนสถำนกำรณ์กำรแพร่กระจำยผลิตภัณฑ์ยำสูบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ ข้อเสนอแนะจำก
งำนวิจัยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำรควบคุมยำสูบในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 โดยดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 

 

1.5.2 เหตุผลในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของวัยรุ่น 
จำกผลกำรส ำรวจกลุ่มเยำวชนผู้สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์โดยศรีรัช ลอยสมุทร เรื่องกำรศึกษำ

ผลิตภัณฑ์ยำสูบรูปแบบใหม่ในสังคมเครือข่ำย social media/ผลของกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยำสูบรูปแบบใหม่ และพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเยำวชนวัยมัธยมและ
อุดมศึกษำ ปี พ.ศ. 2561  พบว่ำ ผู้สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในวัยอุดมศึกษำมีร้อยละ 44 หรือ จ ำนวน 
924 คน ทั้งนี้ร้อยละ 27 เป็นผู้ที่สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มำมำแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 1 ปี และร้อยละ 16.8 เป็นผู้ที่
เริ่มสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มำไม่ถึง 1 ปี  เหตุผลโดยส่วนใหญ่ที่บันทึกได้ คือ ชอบกลิ่นหอม (ร้อยละ 30.8),  
รีแลกซ์ สูบแล้วคลำยเครียดได้ (ร้อยละ 29.7), คิดว่ำสูบแล้วปลอดภัย (ร้อยละ 21.1), เพื่อนแนะน ำ/ท ำ
ตำมเพ่ือน (ร้อยละ 17.8), ทันสมัยและตำมแฟช่ัน (ร้อยละ 14.9)  

1.5.3 ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แต่ละรำย มีค่ำใช้จ่ำยหลัก ๆ คือ ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออุปกรณ์ประเภทใช้ซ้ ำ

ได้ ซึ่งมีรำคำโดยประมำณ 2,000-6,000 บำท ต่อชุด  และค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้ออุปกรณ์ประเภทใช้ครั้งเดียว 
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คือ น้ ำยำเติม ซึ่งมีรำคำโดยประมำณ 300-1,000 บำท ต่อขวด  ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยในข้ำงต้นขึ้นกับลักษณะ
กำรสูบ และน้ ำยำเลือกซื้อ 

1.5.4 อิทธิพลของสื่อ social media ต่อการเขา้ถึงบุหรี่อเิล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเยาวชน 
พบว่ำ กำรเปิดรับสื่อออนไลน์ หรือ social media ที่เผยแพร่บุหรี่อเิล็กทรอนิกส ์ ส่งผลต่อกำร

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยำสูบอิเลกทรอนิกส์ในสื่อ social media ของวัยอุดมศึกษำ เพรำะ ควำมสะดวก (ร้อยละ 
66.1), ง่ำย (ร้อยละ 65.1), รวดเร็ว (ร้อยละ 54.1),  และ ไม่เสียเวลำ (ร้อยละ 50.1)  และยังส่งผลตอ่ควำม
เชื่อผิดผิดที่มีต่อกำรสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์  พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 34 เชื่อว่ำบุหรี่อิเล็กทรอนกิส์ ไม่
เสพติด ร้อยละ 32.2 เชื่อว่ำบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ก่อมะเร็งปอด และร้อยละ 39 เชื่อว่ำ กำรสูบบุหรี่
อิเล็กทรอนิกสค์ือกำรสูบควันไอน้ ำเท่ำน้ัน 

1.5.5 การกระท าผิดกฎหมายของการค้าผ่านช่องทางออนไลน ์
          1. กำรกระท ำผิดตำมพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ ปี 2560 มำตรำ 27 (3) ด้ำนกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
          2. กำรกระท ำผิดตำมพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ ปี 2560 มำตรำ 27 (5) ขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ
โดยกระท ำกำรแสดงให้รู้ว่ำลดรำคำ ณ จุดขำย เช่น ผู้ขำยแนะน ำหรือเสนอรำคำพิเศษเมื่อซื้อ 
          3. กำรกระท ำผิดตำมพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ ปี 2560 มำตรำ 27 (9) แสดงรำคำผลิตภัณฑ์ 
ณ จุดขำย เช่น ตั้งป้ำยโฆษณำ ตั้งป้ำยบอกรำคำ 
          4. กำรกระท ำผิดตำมพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ ปี 2560 มำตรำ 30 ผู้ขำยโฆษณำผลิตภัณฑ์ 
ยำสูบ ณ จุดขำย เช่น ขึ้นป้ำยโฆษณำ แสดงช่ือร้ำนค้ำว่ำขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ 
          5. กระท ำผิดตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ โดยน ำเข้ำบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ค้ำหรือแอดมิน
เพจโพสต์ข้อควำมชวนให้เข้ำใจว่ำสินค้ำถูกน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
          6. กระท ำผิดตำมค ำสั่ง สคบ.ข้อ ๒ ห้ำมขำยสินค้ำบำรำกู่ บำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือตัวยำบำรำกู่ น้ ำยำส ำหรับเติมบำรำกู่ไฟฟ้ำหรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้รวมถึงกำรให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ 
หรือจัดหำให้ไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ 
          7. กระท ำผิดตำมพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ มำตรำ 30 โดยกำรโฆษณำและสื่อสำรกำรตลำด 
บุหรี่เล็กทรอนิกส์ ทั้งจำกกำรโฆษณำผ่ำนกำรโพสต์รูปในเพจ โฆษณำด้วยข้อควำมในสเตตัส โฆษณำ
สรรพคุณในเพจโฆษณำด้วยกำรลงวิดีโอผลิตภัณฑ์ในเพจ สื่อสำรกำรตลำดด้วยกำรชักชวนเล่นเกมชิงรำงวัล
ในเพจ สื่อสำรกำรตลำดด้วยกำรให้บุคคลมำรีวิวสินค้ำ หรือให้ลูกค้ำเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์ลงเพจส่งเสริมกำร
ขำย 
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1.6 สถานการณ์บหุรี่อิเล็กทรอนกิส์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และในระดับโลก 
1.6.1 สถานการณ์บหุรี่อิเล็กทรอนกิส์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
จำกข้อมูลเมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 มีผู้เสียชีวิต 64 รำยจำกกำรสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ใน

สหรัฐฯซึ่งได้รับกำรยืนยันจำก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกำ ใน 28 รัฐและ เขตโคลัมเบีย 
(วอชิงตัน) และมีผู้บำดเจ็บ 2 ,758 รำยที่ได้รับกำรยืนยันว่ำเกิดกำรบำดเจ็บที่ปอดจำกกำรใช้บุหรี่
อิเล็กทรอนิกส1์   

จ ำนวนผู้ป่วยที่เริ่มมีอำกำร และวันที่เข้ำรับกำรรักษำส ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับกำรยืนยันว่ำเกิดกำร
บำดเจ็บที่ปอดจำกกำรใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์  ของสหรัฐอเมริกำ ระหว่ำง 31 มีนำคม 2562 ถึง 1 
กุมภำพันธ์ 2563 แสดงดังภำพที่ 1.5 

 
ภาพ 1.5 แสดงวันที่เริ่มมีอำกำรและวันที่เข้ำรับกำรรักษำส ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับกำรยืนยันว่ำเกิดกำรบำดเจ็บ

ที่ปอดจำกกำรใชบุ้หรี่อิเล็กทรอนิกส์ สหรัฐอเมริกำ ระหว่ำง 31 มีนำคม 2562 ถึง 1 กมุภำพันธ์ 2563 
---------------------------------------------------- 
1 Centers for Disease Control and Prevention, “Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, 
Products,” Retrieved on 25/2/20, form:https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-
disease.html 

ข้อมูลผู้ป่วย EVALI ที่ท ำกำรรักษำในโรงพยำบำลรำยงำนถึง Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) (ณ วันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2563) : 

 66% เป็นผู้ชำย  

 อำยุมัธยฐำน 24 ปี และช่วงอำยุ 13-85 ปี ตำมหมวดหมู่กลุ่มอำย ุ

o 15% ของผู้ป่วยอำยุต่ ำกว่ำ 18 ป ี

o 37% ของผู้ป่วยอำยุ 18 ถึง 24 ป ี

o 24% ของผู้ป่วยอำยุ 25 ถึง 34 ป ี

o 24% ของผู้ป่วยมีอำยุ 35 ปีขึ้นไป 
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ในผู้ป่วยในโรงพยำบำล 2,022 รำย ที่มีข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับสำรที่ใช้ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือสูบ

บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 3 เดือนก่อนที่เริ่มจะมีอำกำร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกรำคม 2563): 

o 82% รำยงำนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย THC; 33% รำยงำนกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพำะสำร 

THC 

o 57% รำยงำนว่ำใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนิโคติน, 14% รำยงำนกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพำะสำร

นิโคติน 

 
1.6.2 สถานการณ์บหุรี่อิเล็กทรอนกิส์ในระดับโลก 

เอกสำรจำก Global Center for Good Governance in tobacco control ได้รวบรวมข้อมูล
มำตรกำรด้ำนกำรควบคุมบุหรี่ไฟฟ้ำจำกประเทศต่ำงๆทั่วโลก มีประเทศที่ด ำเนินกำรควบคุมบุหรี่ไฟฟ้ำ 
ดังต่อไปนี ้

ข้อห้ำม ประเทศ 
1.ห้ำมกำรขำย หรือ กำรจ ำหน่ำยบุหรี่
ไฟฟ้ำใน 43 ประเทศ  
 

            แอนติกำและบำร์บูดำ , อำร์เจนตินำ, ออสเตรเลีย , 
บำห์เรน, บำร์เบโดส, ภูฏำน, บรำซิล, บรูไน, กัมพูชำ, โคลัมเบีย, 
คอสตำริก้ำ , อียิปต์ , เอธิโอเปีย , แกมเบีย , อิหร่ำน , ญี่ปุ่น , 
จอร์แดน , เกำหลีเหนือ , คูเวต , ลำว , เลบำนอน , มอริเชียส , 
เม็ กซิ โก , เนปำล , นิ กำรำกั ว , โอมำน , ปำนำมำ , กำตำร์ , 
ซำอุดีอำระเบีย, เซเชลส์, สิงคโปร,์ ศรีลังกำ, ซูรินำเม, ซีเรีย, ไทย, 
ติมอร์ - เลสเต, เติร์กเมนิสถำน, ยูกันดำ, สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์, 
อุรุกวัย, นครวำติกัน, เวเนซุเอลำ ล่ำสุด อินเดีย 

2.อนุญ ำตให้ ขำยบุหรี่ ไฟฟ้ ำ แต่มี
ข้อจ ำกัดกำรขำย เช่น สถำนที่  กำร
จ ำกัดกำรเข้ำถึง หรือข้อบังคับห้ำม
ขำยข้ำมพรมแดน อื่นๆ 55 ประเทศ 
 

         ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลแกเรีย, จีน, แคนำดำ, โครเอเชีย, 
ไซปรัส, สำธำรณรัฐเช็ก, เดนมำร์ก, เอกวำดอร์, เอสโตเนีย, ฟิจิ, 
ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮอนดูรัส, ฮังกำรี, 
ไอซ์แลนด์,  อินโดนีเซีย, ไอร์แลนด์, อิตำลี, โกตดิวัวร์, จำเมกำ , 
เกำหลีใต,้ ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มำเลเซีย, 
มัลดีฟส์, มอลโดวำ, มอลโดวำ, เนเธอร์แลนด์,นิวซีแลนด์, นอร์เวย์
, ปำเลำ, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมำเนีย, ซำนมำรีโน
,สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ , ทำจิกิ
สถำน, โตโก, ตุรก,ี ยูเครน, สหรำชอำณำจักร, เวียดนำม 

3.ควบคุมสำรนิโคติน (และ/หรืออื่น ๆ) 
สำรประกอบของบุหรี่ไฟฟ้ำ 

ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลแกเรีย, แคนำดำ, โครเอเชีย, 
ไซปรัส , สำธำรณรัฐเช็ก , เดนมำร์ก , เอสโตเนีย , ฟินแลนด์ , 
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ข้อห้ำม ประเทศ 
30 ประเทศจำก 54 ประเทศที่อนุญำต
ให้ ข ำยบุ ห รี่ ไฟ ฟ้ ำอย่ ำงน้ อ ย  30 
ประเทศ ควบคุมปริมำณ ควำมเข้มข้น
หรือปริมำตร ของนิโคตินในน้ ำยำบุหรี่
ไฟฟ้ำ ในสหภำพยุโรปก ำหนด ควำม
เข้มข้นของเกณฑ์คือ 20  mg./ml.“ 
และ” ไม่อนุญำตให้ใช้ส่วนผสม ที่มี
ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพของมนุษย์ใน
รูปแบบที่ร้อนหรือไม่ร้อนในน้ ำยำบุหรี่
ไฟฟ้ำ (“ หรือ” ส ำหรับแคนำดำและ
อิสรำเอล ): 

ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิสรำเอล, อิตำลี, ลัตเวีย, 
ลิทัวเนีย , ลักเซมเบิร์ก , มอลตำ , มอลโดวำ , เนเธอร์แลนด์ , 
โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมำเนีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, 
สวีเดนและสหรำชอำณำจักร 
 

 
“ทั้งนี้ บางประเทศไม่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่ได้หมายความว่า มีการอนุญาตหรือไม่มีการควบคุม” 
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บทที่ 2 

ภาษียาสูบของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ภาษียาสูบของประเทศไทย 

o วันที่ 16 กันยายน 2560  

 พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 

 กฎกระทรวง ก ำหนดพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต 2560 (ฉบับที่ 2) มีกำรก ำหนดกำรจัดเก็บ

ภำษีบุหรี่ 2 อัตรำ (2 tiers) คือ บุหรี่ซิกำแรตที่มีรำคำขำยปลีกแนะน ำไม่เกินซองละ 60 บำท 

จะต้องถูกเก็บภำษีตำมมูลค่ำร้อยละ 20 และบุหรี่ซิกำแรตที่มีรำคำขำยปลีกแนะน ำเกินซองละ 

60 บำท มีผลบังคับใช ้

o วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติคณะรัฐมนตร ี

 สั่งกำรให้มีกำรปรับขึ้นภำษีสรรพสำมิตยำเส้นจำก 0.005% ต่อกรัม เป็น 0.1% ต่อกรัม ส่งผล

ให้ รำคำขำยปลีกยำเส้น มีกำรปรับขึ้นทันที โดยยำเส้นขนำดบรรจุ 20 -30 กรัม ต่อซอง 

เพิ่มขึ้นจำก 10 บำทเป็น 13 บำท โดยยำเส้นซองเล็กขนำดบรรจุไม่ถึง 10 กรัม รำคำ 5 บำท 

เพิ่มขึ้น 2 บำท เป็น 7 บำท ซึ่งเดิมกรมสรรพสำมิตเก็บภำษีที่ขนำด 10 กรัม เดิมเสีย 5 

สตำงค์ เพิ่มขึ้นเป็น 1 บำท 

 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กำรยำสูบแห่งประเทศไทยจะไม่มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้ออก

แทนให้ผู้ขำยส่งและผู้ขำยปลีกสินค้ำยำสูบ ดังนั้นผู้ขำยสินค้ำยำสูบทั้งที่เป็นนิติบุคคลและ

บุคคลธรรมดำมีหน้ำที่น ำเงินได้จำกกำรขำยสินค้ำยำสูบมำรวมค ำนวณและยื่นแบบแสดง

รำยกำรภำษีเงินได้ประจ ำปีด้วยตนเอง 

2.1 ภำษียำสูบของประเทศไทย 
2.1.1 โครงสรำ้งภำษียำสูบ 

2.2  กลไกภำษียำสูบ 
2.2.1 ภำษีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยบุหรี ่
2.2.2 ภำษียำเส้นในประเทศ 
2.2.3 ปรมิำณบุหรี่ที่เสียภำษีต่อปีต่อประชำกรอำยุ 15 ปีขึน้ไป 
2.2.4 รำคำสินค้ำยำสูบ 
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o วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กฎกระทรวง ก ำหนดกฎกระทรวงพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 

6) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ใน 2 เรื่อง คือ 

 ขยำยระยะเวลำ กำรปรับอัตรำภำษี จำกแต่เดิมวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เป็นวันที่ 1 

ตุลำคม พ.ศ. 2563 

 ก ำหนดกำรจัดเก็บภำษียำเส้น เป็น 0.1% ต่อกรัม มีผลใช้บังคับ 

o วันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีประกำศกฎกระทรวงก ำหนดพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 9) ให้

กรมสรรพสำมิตปรับลดอัตรำภำษีตำมปริมำณส ำหรับเกษตรกรผู้เพำะปลูก , หั่น, จ ำหน่ำย, และผู้ผลิต

รำยย่อยที่ปริมำณกำรผลิตเฉลี่ยไม่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ให้เสียภำษีในอัตรำ 0.025 บำทต่อกรัม 

หรือ 2.5 สตำงค์ต่อกรัม ส ำหรับจ ำนวนยำเส้นที่เกิน 12,000 กิโลกรัมต่อปี ให้เสียภำษีในอัตรำ 0.10 

บำทต่อกรัม หรือ 10 สตำงค์ต่อกรัม โดย ก ำหนดให้มีระยะเวลำ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 

ถึง 31 ธันวำคม 2563 โดยหำกพ้นก ำหนดในช่วงเวลำดังกล่ำวต้องเสียภำษีในอัตรำ 0.10 บำทต่อกรัม 

o ผลการของไมป่รับอัตราภาษีสรรพสามิต 

ตั้งแต่วันที่  16 กันยำยน 2560 -30 กันยำยน 2562 กฎกระทรวง ก ำหนดพิกัดอัตรำภำษี

สรรพสำมิต 2560 มีกำรใช้กำรจัดเก็บภำษีบุหรี่ 2 อัตรำ (2 tiers) คือ บุหรี่ซิกำแรตที่มีรำคำขำยปลีก

แนะน ำไม่เกินซองละ 60 บำท จะต้องถูกเก็บภำษีตำมมูลค่ำร้อยละ 20 และบุหรี่ซิกำแรตที่มีรำคำขำย

ปลีกแนะน ำเกินซองละ 60 บำท จะต้องถูกเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มร้อยละ 40 และตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2562 

เป็นต้นไป ก ำหนดให้มีกำรปรับอัตรำภำษีบุหรี่ซิกำแรตในอัตรำเดียวกันทั้งหมดคือ ถูกจัดเก็บภำษีตำม

มูลค่ำร้อยละ 40 หรือภำษีตำมปริมำณหนึ่งมวน 1.20 บำท แต่เนื่องจำก มีกำรประกำศ กฎกระทรวง 

ก ำหนดกฎกระทรวงพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ประกำศขยำยระยะเวลำ กำร

ปรับ อัตรำภำษี จำกแต่เดิมวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เป็นวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ซึ่งกรณีนี้ ท ำ

ให้ รัฐสูญ เสียรำยได้จำกภำษีสรรพสำมิตรวม 3,768,998,979 บำท และภำษีอื่น  ๆ ได้แก่ 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม, ภำษีมหำดไทย, และภำษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ รวม 1,000,573,423 บำท ในขณะที่

ผู้น ำเข้ำจะมีก ำไรมำกขึ้นได้ถึง 18,758,225,031 บำทต่อปี ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดกำรสูญเสียทำง

เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนผลกระทบของสุขภำพอันเนื่องมำจำกกำรสูบบุหรี่1 ดังแสดงในภำพที่ 

2.1 
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ภาพที่ 2.1 โมเดลเพ่ือท ำนำยควำมสูญเสียของกำรเลื่อนกำรปรับภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ 2560 

-------------- 

1  อรลักษณ์ พัฒนำประทีป, The Economic Effect of Not Adjusting the Tobacco Tax Rate According to the 

Structure of the Tobacco Excise Act 2017, ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ, 2563 

o กฎกระทรวงทัง้สองฉบับนีส้่งผลให้ บุหรีซ่กิาแรตน าเข้าสามารถปรับลดราคาลง และท าใหย้อด

จ าหนา่ยของบุหรี่ซิกาแรตน าเข้าบางเครือ่งหมายการค้ามีมูลคา่สูงขึน้ 
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ภาพที่ 2.2 โครงสร้ำงรำคำบุหรี่ ก่อน-หลัง วันที่ 6 ก.ย. 2560 

จำกภำพที่ 2.2 แสดงโครงสร้ำงรำคำบุหรี่ ก่อน-หลัง วันที่ 6 ก.ย. 2560 พบว่ำ กลุ่มบุหรี่ที่ปรับ

รำคำเพิ่มขึ้นใหม่มีปริมำณมำกสุด รองลงมำคือกลุ่มที่ปรบัรำคำลดลง และกลุ่มที่ไม่ปรบัรำคำ ตำมล ำดับ 

แยกเป็น 
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 กลุ่มบุหรี่ (Lower) ที่ผลิดโดยโรงงำนยำสูบ/บุหรี่นอก เก็บภำษีสรรพสำมิตร้อยละ 20 ของรำคำ

ขำยปลีกแนะน ำ ปรับรำคำขำยเป็น 60 บำทต่อซอง 

 กลุ่มบุหรี่ (High-end) ที่ผลิดโดยโรงงำนยำสูบ/บุหรี่นอก เก็บภำษีสรรพสำมิตร้อยละ 40 ของ

รำคำขำยปลีกแนะน ำ ปรับรำคำขำยเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 40 ต่อซอง 

 

2.1.1 โครงสร้างภาษียาสูบ  

ตารางที ่2.1 แสดงโครงสร้ำงภำษียำสูบ 

รำยกำร 
อัตรำภำษีแบบเดิม อัตรำภำษีที่เก็บปัจจุบัน 

มูลค่ำ (ร้อยละ) ปริมำณ (บำท) มูลค่ำ (ร้อย ละ) ปริมำณ (บำท) 

ยำเส้น 10 0.01 บำท/กรัม  

0 

 

0 บำท/กรัม (1) เกษตรกรปลูกและหั่นเอง 

(2) อื่นๆนอกจำก (1) 0 0.005 บำท/กรัม 

ผลิตภัณฑ์ยำสูบ  

90 

 

1.1 บำท/กรัม 

 

40*1 / 20*2 

 

1.20 บำท/มวน 
- บุหรี่ซิกำแรต 

- ซิกำร์ 20 1.00 บำท/กรัม 10 1.20 บำท/กรัม 

- บุหรี่อื่น 10 0.01 บำท/กรัม 0 0.50 บำท/มวน 

- ยำเส้นปรุง 20 1.00 บำท/กรัม 10 1.20 บำท/กรัม 

- ยำเคี้ยว 10 0.10 บำท/กรัม 0 0.10 บำท/กรัม 

หมำยเหตุ : ส ำหรับวันที่ 16 ก.ย.2560 – 30 ก.ย.2562 *1 ส ำหรับบุหร่ีซิกำแรตที่มีรำคำขำยปลีกเกิน 60 
บำท/ซอง และ *2 ส ำหรับบุหรี่ซิกำแรตที่มีรำคำขำยปลีกไม่เกิน 60/ซอง ส ำหรับวันที ่1 ต.ค.2562 เป็นต้นไปคิด 

ร้อยละ 40 
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2.2 กลไกภาษียาสบู 

2.2.1 ภาษรีายได้จากการจ าหน่ายบุหรี ่ 

รำยได้จำกภำษีกำรจ ำหน่ำยบุหรี่ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยมำ 

ทั้งภำษีบุหรี่ในประเทศ เพิ่มจำก 25,310 ล้ำนบำท เป็น 39,717.19 ล้ำนบำท และภำษีบุหรี่น ำเข้ำ เพิ่ม

จำก 6,034 ล้ำนบำท เป็น 28,727.66 ล้ำนบำท ดังภำพที่ 2.12 

ภำษีบุหรี่ในประเทศที่สูงที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2556 จ ำนวน 48,021 ล้ำนบำท และภำษีบุหรี่น ำเข้ำที่

สูงที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2561 จ ำนวน 28,727.66 ล้ำนบำท  แต่หำกมองในภำพรวมย้อนหลัง 3 ปี ของยอด

ภำษีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 (ข้อมูลจำกส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง เมื่อ 4 มีนำคม 2563) จะ

พบว่ำยอดจะพอๆกันที่ประมำณ 68,000 ล้ำนบำทต่อปี 

  

ที่มำ :  ข้อมูลปี 2545-2552 จำกศูนย์สำรสนเทศ กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง ข้อมูลปี 2553-2555 ข้อมูลบุหรี่ซิกำ

แรตในประเทศจำกระบบ intranet กรมสรรพสำมิต ข้อมูลบุหรี่ซิกำแรตน ำเข้ำจำกกรมศุลกำกร และข้อมูลปี 2556-2558 

จำกส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1 ข้อมูล 2556-2560 จำกส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1(28 

เมษำยน 2560) ข้อมูลปี 2561 จำกเว็บไซต์กรมสรรพสำมิต(13 สิงหำคม 2562) 

ภาพ 2.3 ข้อมลูรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยบุหรี่ ปี พ.ศ. 2545-2561 
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2.2.2 ภาษียาเส้นในประเทศ  

 

ข้อมูลจำกส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1 ดังแสดงในภำพที่ 2.13 พบว่ำ ตั้งแต่ช่วง

ปีงบประมำณ 2551 ถึง 2555 มียอดภำษีประมำณ 2 ล้ำนบำท และปรับเพิ่มขั้นอย่ำงมำกเป็น 8 ถึง 12 

ล้ำนบำท นับตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556 เป็นต้นมำจนถึงปีงบประมำณ 25561 แม้ว่ำในปีงบประมำณ 2561 

จะเป็นยอดที่สืบค้นได้ เมื่อ วันที่ 9 กรกฏำคม พ.ศ. 2561 ก็ตำม  ท ำให้พอคำดกำรณ์ได้ว่ำยอด ณ สิ้น

ปีงบประมำณ 2561 น่ำจะไม่ต่ ำกว่ำ 12 ล้ำนบำทต่อปี 

 
ที่มำ :  ส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1 (9 กรกฏำคม 2561) 

ภาพ 2.4 ข้อมลูภำษียำเส้นในประเทศไทย ปีงบประมำณ 2551 – 2 กรกฏำคม 2561 
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2.2.3 ข้อมูลปริมาณบุหรี่ทีเ่สียภาษีต่อปีต่อประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ตารางที่ 2.2 ปริมำณบุหรี่ซกิำแรตที่เสียภำษีต่อปีต่อประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปในปีน้ัน 

ปี ปริมำณ (มวน) จ ำนวนประชำกร(คน) มวน/คน/ปี 
2547 42,720,000,000 49,438,800 864 
2549 37,616,400,000 54,166,900 747 
2550 40,735,800,000 52,678,200 752 
2552 35,119,800,000 52,678,200 667 
2554 41,015,200,000 53,896,300 761 
2556 43,640,000,000 54,000,500 808 
2557 40,073,400,000 54,831,237 731 
2558 43,280,800,000 55,158,200 785 
2560 38,999,000,000 55,948,229 697 

ที่มำ : ข้อมูลจำกกรมสรรพสำมิตและส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ วิเครำะห์โดย ศจย. 

2.2.4 ราคาสินค้ายาสูบ  

ตารางที ่2.3 ข้อมูลรำคำขำยปลีกของบุหรี่ที่ผลิตในประเทศและน ำเข้ำที่ขำยอย่ำงแพร่หลำยในประเทศ 

 ย่ีห้อ ปริมำณต่อหนึ่งหน่วย รำคำขำยปลีก (บำท) 

บุหรี่ผลิตในประเทศ SMS 20 มวน/ซอง 60 

กรองทิพย ์90 20 มวน/ซอง 95 

Line 20 มวน/ซอง 60 

บุหรี่น ำเข้ำ L&M 7.1 20 มวน/ซอง 60 

STALION V8 20 มวน/ซอง 55 

L&M 20 มวน/ซอง 99 
หมำยเหตุ : ข้อมูลกำรช ำระภำษีทั้งประเทศ หลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำษีเมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2560  

ที่มำ : ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม 2562 จำกกรมสรรพำกร 
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บทที่ 3 

สถานการณ์การเพาะปลูกยาสูบของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

3.1 ข้อมูลจ านวนผู้เพาะปลูก  

จำกกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนผู้เพำะปลูก(รำย) ในช่วงปี พ.ศ. 2551/2552 ถึง 2560/2561 รวม 10 

ช่วง พบว่ำ พันธ์ที่นิยมปลูกมำกที่สุด คือ พันธุ์เตอร์กิซ รองลงมำ คือ พันธุ์เบอร์เลย์ และพันธุ์เวอร์ยิเนีย ซึ่ง

นับตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงปี พ.ศ. 2560/2561 แน้วโน้มหรือปริมำณจ ำนวนผู้เพำะปลูกทั้งสำมพันธุ์

ดังกล่ำว มีแนวโน้มลดลงจำกเดิมกว่ำ 2 เท่ำ  ดังแสดงในภำพที่ 3.1 พันธ์ุเตอร์กิช 

 

       พันธ์ุเวอร์ยิเนีย 

                 พันธ์ุบอร์เล่ย 

                 พันธ์ุเตอร์กิช 

 

 

 

 

 

 ภาพ 3.1 ข้อมูลจ ำนวนผู้เพำะปลูก (รำย) อัตรำส่วน 1:1,000 ปี พ.ศ. 2557/2558 – 2560/2561 

3.1 ข้อมูลกำรเพำะปลูกยำสูบ 

3.1.1 ข้อมูลจ ำนวนผู้เพำะปลูก 

3.1.2 ข้อมูลพื้นที่เพำะปลูก 

3.1.3 ข้อมูลปริมำณกำรรับซื้อยำสูบ 
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ที่มำ : ส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1 กรมสรรพสำมิต (4 มกรำคม พ.ศ. 2562) 

ภาพ 3.2 ข้อมูลจ ำนวนผู้เพำะปลูก(รำย) ปี พ.ศ. 2551/2552 – 2560/2561 

3.2 ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก  

จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นทีเ่พำะปลูก(ไร่) ในชว่งปี พ.ศ. 2551/2552 ถึง 2560/2561 รวม 10 ช่วง 

พบว่ำ ในภำพรวมแล้วทั้ง พนัธุ์เตอร์กิซ พันธ์ุเบอร์เลย์ และพันธุ์เวอร์ยิเนีย ใช้พื้นที่เพำะปลูกในแต่ละช่วงที่

ส ำรวจพอๆกัน ประมำณ 40,000 ไร ่ถึง 60,000 ไร่แต่จะมีเพียงบำงปีที่สัดส่วนเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในช่วง

ปี พ.ศ. 2553/2554 พันธ์ุเวอร์ยิเนีย เพิ่มพื้นที่เพำะปลูกเปน็ 95,035 ไร ่และในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 

และ 2556/2557 พันธ์ุเบอร์เล่ย์ เพิ่มพื้นที่เพำะปลูกเป็น 117,574 ไร ่และ 93,056 ไร่ ตำมล ำดับ ดังแสดง

ในภำพที่ 3.2 
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ที่มำ : ส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1 กรมสรรพสำมิต (4 มกรำคม พ.ศ. 2562) 

ภาพ 3.3 ข้อมลูพื้นที่เพำะปลูก(ไร่) ปี พ.ศ. 2551/2552 – 2560/2561 

3.3 ข้อมูลปริมาณการรับซื้อยาสูบ  

จำกกำรส ำรวจข้อมูลปริมำณกำรรับซื้อยำสูบ (กิโลกรัม) ในช่วงปี พ.ศ. 2551/2552 ถึง 

2559/2560 รวม 9 ช่วง พบว่ำ พันธุ์เบอร์เลย์มีปริมำณกำรรับซื้อยำสูบสูงสุด รองลงมำ คือ พันธุ์เวอร์ยิเนีย 

และพันธ์ุเตอร์กิซ  ดังแสดงในภำพที่ 3.3 

ในช่วงปี พ.ศ. 2556/2557 เป็นช่วงที่มีปริมำณกำรรับซื้อยำสูบสูงสุด พันธุ์เบอร์เลย์ 38,060,038 

กิโลกรัม พันธุ์เวอร์ยิเนีย 17,548,548 กิโลกรัม และพันธุ์เตอร์กิซ 10,767,709 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเทียบกับ

ช่วงป ีพ.ศ. 2559/2560 พบว่ำทั้ง 3 พันธ์ุมีปริมำณกำรรับซื้อที่ลดลงร้อยละ 85  36.5 และ 20 ตำมล ำดับ 

 

ท่ีมา : กรมสรรพสามิต ขอ้มลูลา่สดุ 4 มกรำคม พ.ศ. 2562 

ภาพ 3.4 ข้อมลูปริมำณกำรรบัซื้อยำสูบ (กิโลกรัม) ปี พ.ศ. 2551/2552 – 2559/2560  
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บทที่ 4 

สถานการณ์ความต้องการจ าหน่าย(อุปทาน)ยาสูบ                                   

และผลิตภัณฑ์ยาสูบถูกกฎหมาย 

 

 

 

 

 

4.1 อุปทานของสินค้ายาสูบถูกกฎหมาย  

อุปทำนของสินค้ำยำสูบถูกกฎหมำย ปี พ.ศ. 2560 ดังแสดงในตำรำงที่ 4.1 พบว่ำ ซิกำแรตที่ขำย

ในประเทศจ ำนวน 1,965.48 ล้ำนซอง ประกอบด้วยซิกำแรตที่ผลิตในประเทศจ ำนวน 1,478.69 ล้ำนซอง 

และน ำเข้ำจ ำนวน 486.79 ล้ำนซอง และร้อยละร้อยของยำเส้นปรุง ยำเส้น ยำเคี้ยว ผลิตและบรโิภคเอง

ภำยในประเทศ  

ตารางที ่4.1 แสดงอุปทำนของสินค้ำยำสูบถูกกฎหมำยปี พ.ศ. 2560 

ประเภทสินค้ำ สินค้ำ ผลิตในประเทศ น ำเข้ำ ขำยในประเทศ 
ยำสูบที่มีควัน บุหรี่ซิกำแรต(ล้ำนซอง) 1,478.69 486.79 1,965.48 
 บุหรี่อื่น(ล้ำนซอง) 0.36 - 0.65 
 ยำเส้น(ล้ำนกิโลกรัม) 12.58 - 12.58 
 ยำเส้นปรุง(กิโลกรัม) 844 - 844 
ยำสูบไรค้วัน ยำเคี้ยว(ล้ำนกิโลกรัม) 0.06 - 0.06 
ที่มำ กรมสรรพสำมิต 

 

4.2 ข้อมูลปริมาณบุหรี่ที่จ าหน่าย  

ตำรำงที่ 4.2 แสดงยอดจ ำหน่ำยบุหรี่ในประเทศระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2562 จำกรำยงำน

ประจ ำปีกำรยำสูบแห่งประเทศไทย พบว่ำปริมำณกำรบริโภคบุหรี่ในประเทศ(Market Size) มีมำกกว่ำ

4.1 อุปทำนของสินค้ำยำสูบถูกกฎหมำย 

4.2 ข้อมูลปริมำณบุหรี่ที่จ ำหน่ำย 

4.3 ข้อมูลส่วนแบ่งกำรตลำด 

4.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี ่
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ข้อมูลยอดจ ำหน่ำยบุหรี่ในประเทศ และยอดกำรส่งออกรวมกัน โดยมี ยอดต่ำง(ส่วนที่ไม่ได้ผลิตเอง) 

ประมำณ 10,000 ล้ำนซองในแต่ละป ี 

ทั้งนี้ หำกจะพิจำรณำแนวโน้มปริมำณกำรบริโภคบุหรี่ในประเทศ และยอดกำรจ ำหน่ำยในประเทศ 

พบว่ำปริมำณกำรบริโภคบุหรี่ในประเทศลดลงจำกปี พ.ศ. 2557 ที่ประมำณ 40,000 ล้ำนมวน เหลือ

ประมำณ 32,000 ล้ำนมวน ในปี พ.ศ. 2562 และในท ำนองเดียวกันยอดจ ำหน่ำยในประเทศ มีปริมำณ

ลดลงกว่ำครึ่งจำกปี พ.ศ. 2557 จ ำนวน 30,319 ล้ำนมวน เหลือ 18,508 ล้ำนมวน ในปี พ.ศ. 2561   

ตารางที ่4.2 แสดงยอดจ ำหน่ำยบุหรี่ในประเทศ (ล้ำนมวน) ระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 - 2562 

ยอดจ ำหน่ำยบุหรี่ในประเทศ (ล้ำนมวน) 
ประเภท 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ ำหน่ำยในประเทศ   30,319.79    30,836.45     28,221.49     28,807.87    18,508.15  n/a 

ส่งออก         28.84           69.14           75.79           70.56           55.40  n/a 
ปริมำณกำรบริโภค
บุหรี่ในประเทศ 

  39,979.05    40,481.85      36,613.76     36,435.70    31,009.85    32,047.03  

ที่มำ รำยงำนประจ ำปีกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

ภำพที่ 4.1 แสดงข้อมูลปริมำณบุหรี่ที่จ ำหน่ำย ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2545 ถึง ปี พ.ศ. 2560 พบว่ำ 

ในแต่ละปีปริมำณบุหรี่ในประเทศจะมีสัดส่วนมำกกว่ำปริมำณบุหรี่น ำเข้ำ 3 ถึง 4 เท่ำ  และปริมำณบุหรี่

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2560 รวม 11 ปี ยังอยู่ในปริมำณที่ใกล้เคียงกัน หำกเทียบจำกปี พ.ศ. 2545 

และ พ.ศ. 2560 มีปริมำณบุหรี่ที่จ ำหน่ำยในประเทศเท่ำกับ 1,464.00 ล้ำนซอง และ 1,478.69 ล้ำนซอง 

ตำมล ำดับ 

 

ปริมาณบุหรี่ในประเทศ(ล้านซอง) 

 

 

 

ปริมาณบุหรี่น าเข้า( ล้านซอง) 

ภาพ 4.1 ข้อมลูปริมำณบุหรีท่ี่จ ำหน่ำย (ล้ำนซอง) ปี พ.ศ. 2556 - 2560 
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ภาพ 4.2 ข้อมลูปริมำณบุหรีท่ี่จ ำหน่ำย ปี พ.ศ. 2545 - 2560 

ที่มำ ข้อมูลปี 2545-2552 จำกศูนย์สำรสนเทศ กรมสรรพำมิต กระทรวงกำรคลัง ข้อมูลปี 2533-2555 ข้อมูลบุหรี่ซิกำแรต

ในประเทศจำกระบบ intranet กรมสรรพสำมิต ข้อมูลบุหรี่ซิกำแรตน ำเข้ำจำกรมศุลกำกร ข้อมูลปี 2556-2558 จำก

ส ำนักงำนมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1 

 

4.3 ข้อมูลส่วนแบง่การตลาด  

จำกกำรส ำรวจข้อมูลส่วนแบ่งตลำดระหว่ำงบุหรี่น ำเข้ำและบุหรี่โรงำนยำสูบระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 

ถึง ปี พ.ศ. 2561 รวม 6 ปี ดังแสดงในภำพที่ 4.2 พบว่ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2559 ส่วนแบ่ง

ตลำดโรงงำนยำสูบมีมำกกว่ำบุหรี่น ำเข้ำประมำณ 3 เท่ำ หรือสัดส่วนโรงงำนยำสูบต่อบุหรี่น ำเข้ำ คือ ร้อย

ละ 75 ต่อร้อยละ 25   

แต่ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ส่วนแบ่งตลำดโรงงำนยำสูบเริ่มลดลง ในขณะที่สัดส่วนของบุหรี่

น ำเข้ำปรับเพ่ิมขึ้น คือ สัดส่วนโรงงำนยำสูบต่อบุหรี่น ำเข้ำเปลี่ยนเป็นร้อยละ 60 ต่อร้อยละ 40  
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ที่มำ : ฝ่ำยกำรตลำด โรงงำนยำสูบ *ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูลหลังจำกพรบ.ภำษีสรรพสำมิตบังคับใช้วันที่ 16 กันยำยน 

2560 

ภาพ 4.3 แสดงส่วนแบ่งตลำดระหว่ำงบุหรี่น ำเข้ำและบุหรี่โรงำนยำสูบระหว่ำงปี พ.ศ. 2550 และ 2560 

4.4 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคบุหรี ่(2556 – 2562) 

จำกรำยงำนส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติปี พ.ศ. 2556 - 2562 พบว่ำ

ภำวะสังคมไทย และภำพรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2562 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่มีอัตรำกำร

เติบโต ดังแสดงในภำพที่ 4.3 โดยมีรำยละเอียดในแต่ละปีดังนี ้

ปี พ.ศ. 2556 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่ เพิ่มขึ้นจำกมูลค่ำ 4 ,682 ล้ำนบำทในไตรมำสที่สี่ปี 

2555 เป็น 4,734 ล้ำนบำทในไตรมำสที่สี่ปี 2556 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.1 สอดคล้องกับปริมำณกำร

จ ำหน่ำยบุหรี่จำกโรงงำนยำสูบที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับฐำนกำรใช้จ่ำยในไตรมำสเดียวกันปีที่แล้วที่ต่ ำ

จำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยที่ลดลง เนื่องจำกรำคำปรับตัวสูงขึ้นตำมผลกระทบจำกกำรปรับภำษีสรรพสำมิต

ของบุหรี่ตั้งแต่ช่วงไตรมำสสำมปี 2555 

ปี พ.ศ. 2557 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้นจำก 4,734 ล้ำนบำทในไตรมำสสี่ปี 2556 เป็น 

4,817 ล้ำนบำทในไตรมำสนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 

ปี พ.ศ. 2558 มูลค่ำกำรบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 58,491 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จำกปี 

2557 โดยมีผู้สูบบุหรี่ 10.9 ล้ำนคน มีสัดส่วนลดลงเป็นร้อยละ 19.9 ของประชำกร จำกร้อยละ 20.7 ในปี 

2557 แต่เฉพำะกลุ่มอำยุ 15-24 ปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.2 เป็นผลจำกกำรณรงค์อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง

กำรก ำหนดพื้นที่ห้ำมสูบบุหรี่ จึงควรรณรงค์และสร้ำงค่ำนิยมไม่สูบบุหรี่อย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะกำรลดผู้ดื่ม

ในกลุ่มวัยรุ่น และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด 
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ปี พ.ศ. 2559 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่มีมูลค่ำ 13,844 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสเดียวกัน

ของปี 2558 ร้อยละ 6.5 

ปี พ.ศ. 2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่ลดลงจำก 13,983 ล้ำนบำทในไตรมำสสี่ปี 2559 เป็น 

13,143 ล้ำนบำทในไตรมำสนี้ หรือลดลงร้อยละ 6.0  

ปี พ.ศ. 2561 ไตรมำสสี่ปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสเดียวกันของปีที่

ผ่ำนมำร้อยละ 6.5  ภำพรวมปี 2561 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคเครื่องบุหรี่ลดลงร้อยละ 3.0  ส่วนหนึ่งเป็นผล

จำกกำรปรับเพิ่มรำคำสินค้ำจำกกำรบังคับใช้ พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 

2560 ส่งผลให้กำรบริโภคของประชำชนลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปลำยปี 2560 ประกอบกับมีกำรรณรงค์

งดสูบบุหรี่ อย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังต้องเฝ้ำระวังกำรเกิดนักสูบหน้ำใหม่ และอันตรำยจำกบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

และควันบุหรี่มือสอง 

ไตรมำสสี่ป ีพ.ศ. 2562 พบว่ำ ปริมำณกำรบริโภคบุหรี่ลดลงร้อยละ 1.2 ขณะที่กำรบริโภคตลอดปี 

2562 กำรบริโภคบุหรี่ขยำยตัวร้อยละ 1.5 

 

 
 

ภาพ 4.4 อัตรำกำรเติบโตของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคบุหรี่ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2556 - 2562 
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บทที่ 5 

สถานการณ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการจับกุมยาสูบและผลิตภัณฑย์าสูบผิดกฏหมาย  

5.1 จ านวนของกลางจากการจบักุมผู้กระท าผิด พ.ร.บ. ยาสูบ 

กำรค้ำผลิตภัณฑ์ยำสูบที่ผิดกฎหมำยเป็นเหตุให้ยำสูบเกิดกำรแพร่กระจำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหำนี้

เป็นปัญหำระดับโลก และส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพของประชำชน   และควรได้รับกำร

ตอบสนองที่มปีระสิทธิผล เหมำะสม และครอบคลุมทั้งในประเทศและสำกล  

จำกข้อมูลผลกำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิดพ.ร.บ.ยำสูบของกรมสรรพสำมิตพบว่ำมีจ ำนวนของกลำง 

ดังภำพที่  5.1  โดยยอดของกลำงน้อยที่สุดที่จับกุมได้คื อ ในปี พ.ศ. 2554 จ ำนวน 233 ,800 ซอง 

ประกอบด้วยยำสูบต่ำงประเทศจ ำนวน 199,017 ซอง และยำสูบในประเทศจ ำนวน 34,783 ซอง  และยอด

ของกลำงสูงสุดที่จับกุมได้คือ ในปี พ.ศ. 2558 จ ำนวน 1 ,098,528 ซอง ประกอบด้วยยำสูบต่ำงประเทศ

จ ำนวน 477,426 ซอง และยำสูบในประเทศจ ำนวน 621,102 ซอง ซึ่งเมื่อเทียบกับยอดของกลำงที่จับกุมได้

ในปี พ.ศ. 2560 จ ำนวน 750,124 ซอง พบว่ำปี พ.ศ. 2560 มีจ ำนวนยอดของกลำงน้อยกว่ำปี พ.ศ. 2558 

ถึงร้อยละ 31.71 

ข้อมูลกำรจับกมุยำสูบและผลติภัณฑ์ยำสูบผิดกฎหมำย  

5.1 จ ำนวนของกลำงจำกกำรจับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ยำสูบ  
5.2 แสดงค่ำปรับรวมคดีกระท ำผิด พ.ร.บ. ยำสูบ 
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 ท่ีมา : กรมสรรพสามิต 

ภาพ 5.1 จ ำนวนของกลำงจำกกำรจับกุมผู้กระท ำผิด พ.ร.บ.ยำสูบ ปี พ.ศ. 2550-2560 

 

5.2 แสดงค่าปรบัรวมคดีกระท าผิด พ.ร.บ. ยาสูบ 

จำกข้อมูลค่ำปรับรวมคดีกระท ำผิด พ.ร.บ. ยำสูบ ดังแสดงในภำพที่ 2.11 พบว่ำยอดค่ำปรับรวม

คดีกระท ำผิด พ.ร.บ. ยำสูบที่น้อยที่สุดคือ ในปี พ.ศ. 2554 จ ำนวน 141.27 ล้ำนบำท  และยอดค่ำปรับรวม

คดีกระท ำผิด พ.ร.บ. ยำสูบที่สูงที่สุดคือ ในปี พ.ศ. 2552 จ ำนวน 410.04 ล้ำนบำท  ซึ่งเมื่อเทียบกับยอด

ค่ำปรับรวมคดีกระท ำผิด พ.ร.บ. ยำสูบในปี พ.ศ. 2561 จ ำนวน 305.71 ล้ำนบำท พบว่ำ ปี พ.ศ. 2561 มี

จ ำนวนยอดค่ำปรับรวมคดีกระท ำผิด พ.ร.บ. ยำสูบน้อยกว่ำปี พ.ศ. 2552 ถึงร้อยละ 25.44 
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ภาพ 2.11 แสดงค่ำปรับรวมคดีกระท ำผิด พ.ร.บ. ยำสูบ(ล้ำนบำท) ปี พ.ศ. 2550-2561 
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บทที่ 6 

ลักษณะการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 อัตราการบริโภคยาสบูรายจังหวัด ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป  

 

ภำพที่ 6.1 และภำพที่ 6.2 แสดงอัตรำกำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปจ ำแนก

ตำมรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2554 10 จังหวัดที่มีอัตรำกำรบริโภค

ยำสูบสูงสุด ได้แก่ จังหวัดดังต่อไปนี้ ซึ่ง 6 ใน 10 คือ จังหวัดจำกภำคใต้ 

1) แม่ฮ่องสอน  ร้อยละ 30.59  

2) สตูล    ร้อยละ 29.42 

3) ปัตตำนี    ร้อยละ 29.10 

4) ระนอง    ร้อยละ 27.64  

5) นครศรีธรรมรำช   ร้อยละ 27.38 

6) สุรำษฎร์ธำน ี  ร้อยละ 26.97 

7) ขอนแก่น   ร้อยละ 26.72 

8) กำญจนบุรี    ร้อยละ 26.64 

9) ตรัง    ร้อยละ 26.39 

10) หนองบัวล ำภู  ร้อยละ 26.39 

 

 

6.1 อัตรำกำรบริโภคยำสูบรำยจังหวัด ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป  

6.2 อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้ำน อย่ำงน้อยเดือนละครั้งของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป 

6.3 อัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมเพศและจังหวัด  

6.4 อัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมกลุ่มอำยุและจังหวัด  

6.5 อัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมระดับกำรศึกษำและจงัหวัด  

6.6 อัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมสถำนภำพกำรท ำงำนและจังหวัด  
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  ในขณะทีป่ี พ.ศ. 2560 พบว่ำ 10 จังหวัดทีมีอัตรำกำรบริโภคยำสูบสูงสุด ได้แก่ จังหวัดดังต่อไปนี้ 

ซึ่งไปในทิศทำงเดียวกัน คือ 8 ใน 10 คือ จังหวัดจำกภำคใต ้ 

1) กระบี ่  ร้อยละ 28.37 

2) นครศรีธรรมรำช  ร้อยละ 27.63 

3) สตูล   ร้อยละ 26.95 

4) สกลนคร   ร้อยละ 25.87 

5) ระนอง  ร้อยละ 25.52 

6) อุดรธำน ี  ร้อยละ 24.96  

7) สุรำษฏร์ธำน ี  ร้อยละ 24.36 

8) พัทลุง   ร้อยละ 24.30 

9) ตรัง    ร้อยละ 24.22 

10) ชุมพร   ร้อยละ 24.04 

โดยอัตรำกำรสูบของจังหวัดที่เหลือแสดงในตำรำงที่ 6.1 ซึ่งแสดงเปรียบเทียบอัตรำกำรบริโภคยำสูบรำย

จังหวัด และภำคของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 
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ภาพ 6.1 อัตรำกำรบริโภคยำสูบรำยจังหวัด ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2554 

ภาคกลาง รอ้ยละ

กาญจนบรุี 26.64

ประจวบครีขีนัธ์ 26.04

สระแกว้ 26.04

ปราจนีบรุี 22.30

ลพบรุี 22.25

สระบรุี 21.03

นครนายก 21.03

เพชรบรุี 20.83

ตราด 20.76

ระยอง 20.72

อา่งทอง 20.01

ชัยนาท 19.99

ราชบรุี 19.18

จันทบรุี 19.13

ฉะเชงิเทรา 18.55

สมทุรสงคราม 18.32

สงิหบ์รุี 17.58

อยธุยา 17.44

ชลบรุี 17.26

สมทุรปราการ 16.97

สมทุรสาคร 16.96

สุพรรณบรุี 16.65

นครปฐม 16.00

ปทุมธานี 15.90

กรงุเทพมหานคร 15.43

นนทบรุี 14.57

ภาคอสีาน รอ้ยละ

ขอนแกน่ 26.72

หนองบัวล าภู 26.39

เลย 26.20

อ านาจเจรญิ 26.09

สุรนิทร์ 25.06

ศรสีะเกษ 24.98

นครพนม 24.64

กาฬสนิธุ์ 24.55

รอ้ยเอ็ด 24.11

บรุรัีมย์ 23.37

อดุรธานี 23.34

หนองคาย 23.26

มหาสารคาม 23.12

มกุดาหาร 22.98

ชัยภูมิ 22.54

อบุลราชธานี 22.10

นครราชสมีา 21.55

ยโสธร 20.96

สกลนคร 18.75

ภาคใต ้ รอ้ยละ

สตูล 29.42

ปัตตานี 29.10

ระนอง 27.64

นครศรธีรรมราช 27.38

สุราษฎรธ์านี 26.97

ตรัง 26.39

ชมุพร 25.78

นราธวิาส 25.61

พังงา 24.36

พัทลุง 24.04

ยะลา 24.01

สงขลา 22.81

กระบี่ 22.71

ภูเก็ต 20.40

ภาคเหนอื รอ้ยละ

แมฮ่อ่งสอน 30.59

อทัุยธานี 24.46

ล าพูน 23.77

ก าแพงเพชร 23.28

ตาก 23.13

สุโขทัย 22.36

เพชรบรูณ์ 22.31

เชยีงใหม่ 22.08

พษิณุโลก 21.82

แพร่ 21.32

เชยีงราย 19.58

พจิติร 18.20

ล าปาง 17.83

นครสวรรค์ 16.82

อตุรดติถ์ 16.78

น่าน 16.65

พะเยา 16.01
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ภาพ 6.2 อัตรำกำรบริโภคยำสูบรำยจังหวัด ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2560 

 

 

ภาคเหนอื รอ้ยละ

ก าแพงเพชร 21.37

ล าพูน 20.81

ตาก 20.53

เพชรบรูณ์ 20.06

สุโขทัย 18.31

แมฮ่อ่งสอน 18.25

พะเยา 17.95

อทัุยธานี 17.79

พษิณุโลก 17.35

ล าปาง 17.08

อตุรดติถ์ 16.36

แพร่ 16.04

น่าน 15.71

นครสวรรค์ 15.57

พจิติร 15.45

เชยีงใหม่ 15.08

เชยีงราย 14.54

ภาคกลาง รอ้ยละ

สระแกว้ 22.87

ตราด 22.83

นครนายก 22.65

ประจวบครีขีนัธ์ 22.60

นนทบรุี 21.14

สมทุรสาคร 20.71

เพชรบรุี 20.57

อยธุยา 19.84

ชัยนาท 19.81

อา่งทอง 19.74

ชลบรุี 19.03

สงิหบ์รุี 18.09

ลพบรุี 17.98

ราชบรุี 17.93

กาญจนบรุี 17.63

สมทุรสงคราม 17.29

จันทบรุี 17.26

ปราจนีบรุี 16.79

สุพรรณบรุี 16.53

สระบรุี 15.98

ฉะเชงิเทรา 15.91

กรงุเทพมหานคร 15.41

ปทุมธานี 15.20

สมทุรปราการ 14.00

นครปฐม 13.51

ระยอง 12.70

ภาคใต ้ รอ้ยละ

กระบี่ 28.37

นครศรธีรรมราช 27.63

สตูล 26.95

ระนอง 25.52

สุราษฎรธ์านี 24.36

พัทลุง 24.30

ตรัง 24.22

ชมุพร 24.04

พังงา 23.76

ปัตตานี 23.37

ยะลา 21.88

นราธวิาส 20.08

สงขลา 20.08

ภูเก็ต 18.73

ภาคอสีาน รอ้ยละ

สกลนคร 25.87

อดุรธานี 24.96

กาฬสนิธุ์ 22.93

รอ้ยเอ็ด 22.86

หนองบัวล าภู 22.84

อบุลราชธานี 22.83

อ านาจเจรญิ 22.55

นครราชสมีา 22.41

ยโสธร 20.81

สุรนิทร์ 20.61

บงึกาฬ 20.33

นครพนม 19.89

ชัยภูมิ 19.76

บรุรัีมย์ 19.47

เลย 19.31

มกุดาหาร 18.94

ศรสีะเกษ 18.92

หนองคาย 18.04

มหาสารคาม 17.96

ขอนแกน่ 17.53
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ตาราง 6.1 เปรียบเทียบอัตรำกำรบริโภคยำสูบรำยจังหวัด และภำค ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปปี 

พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2560 
จังหวัด  ร้อยละ  ล ำดับ จังหวัด  ร้อยละ  ล ำดับ 

กรุงเทพมหำนคร 15.43 76 กรุงเทพมหำนคร 15.41 71 

กระบี ่ 22.71 36 กระบี ่ 28.37 1 

กำญจนบุรี 26.64 8 กำญจนบุรี 17.63 56 

กำฬสินธุ ์ 24.55 20 กำฬสินธุ ์ 22.93 13 

ก ำแพงเพชร 23.28 29 ก ำแพงเพชร 21.37 24 

ขอนแกน่ 26.72 7 ขอนแกน่ 17.53 57 

จันทบุร ี 19.13 58 จันทบุร ี 17.26 60 

ฉะเชิงเทรำ 18.55 60 ฉะเชิงเทรำ 15.91 67 

ชลบุร ี 17.26 66 ชลบุร ี 19.03 43 

ชัยนำท 19.99 55 ชัยนำท 19.81 38 

ชัยภูม ิ 22.54 37 ชัยภูม ิ 19.76 39 

ชุมพร 25.78 15 ชุมพร 24.04 10 

เชียงรำย 19.58 56 เชียงรำย 14.54 74 

เชียงใหม ่ 22.08 43 เชียงใหม ่ 15.08 73 

ตรัง 26.39 10 ตรัง 24.22 9 

ตรำด 20.76 51 ตรำด 22.83 17 

ตำก 23.13 32 ตำก 20.53 31 

นครนำยก 21.03 48 นครนำยก 22.65 19 

นครปฐม 16 74 นครปฐม 13.51 76 

นครพนม 24.64 19 นครพนม 19.89 36 

นครรำชสีมำ 21.55 45 นครรำชสีมำ 22.41 22 

นครศรีธรรมรำช 27.38 5 นครศรีธรรมรำช 27.63 2 

นครสวรรค ์ 16.82 69 นครสวรรค ์ 15.57 69 

นนทบุร ี 14.57 77 นนทบุร ี 21.14 25 

นรำธิวำส 25.61 16 นรำธิวำส 20.08 33 

น่ำน 16.65 71 น่ำน 15.71 68 

บึงกำฬ 23.26 31 บึงกำฬ 20.33 32 

บุรีรัมย์ 23.37 27 บุรีรัมย์ 19.47 41 

ปทุมธำนี 15.9 75 ปทุมธำนี 15.2 72 

ประจวบคีรีขันธ์ 26.04 13 ประจวบคีรีขันธ์ 22.6 20 

ปรำจีนบุรี 22.3 40 ปรำจีนบุรี 16.79 62 

ปัตตำนี 29.1 3 ปัตตำนี 23.37 12 

พระนครศรีอยุธยำ 17.44 65 พระนครศรีอยุธยำ 19.84 37 

พังงำ 24.36 22 พังงำ 23.76 11 

พัทลุง 24.04 24 พัทลุง 24.3 8 

พิจิตร 18.2 62 พิจิตร 15.45 70 

พิษณุโลก 21.82 44 พิษณุโลก 17.35 58 

เพชรบุรี 20.83 50 เพชรบุรี 20.57 30 

เพชรบูรณ์ 22.31 39 เพชรบูรณ์ 20.06 35 

แพร่ 21.32 46 แพร่ 16.04 65 
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ตาราง 6.1 เปรียบเทียบอัตรำกำรบริโภคยำสูบรำยจังหวัด และภำค ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไปปี 

พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2560 
จังหวัด  ร้อยละ  ล ำดับ จังหวัด  ร้อยละ  ล ำดับ 

พะเยำ 16.01 73 พะเยำ 17.95 53 

ภูเก็ต 20.4 53 ภูเก็ต 18.73 46 

มหำสำรคำม 23.12 33 มหำสำรคำม 17.96 52 

มุกดำหำร 22.98 34 มุกดำหำร 18.94 44 

แม่ฮ่องสอน 30.59 1 แม่ฮ่องสอน 18.25 48 

ยะลำ 24.01 25 ยะลำ 21.88 23 

ยโสธร 20.96 49 ยโสธร 20.81 27 

ร้อยเอ็ด 24.11 23 ร้อยเอ็ด 22.86 15 

ระนอง 27.64 4 ระนอง 25.52 5 

ระยอง 20.72 52 ระยอง 12.7 77 

รำชบุร ี 19.18 57 รำชบุร ี 17.93 54 

ลพบุร ี 22.25 41 ลพบุร ี 17.98 51 

ล ำปำง 17.83 63 ล ำปำง 17.08 61 

ล ำพูน 23.77 26 ล ำพูน 20.81 26 

เลย 26.2 11 เลย 19.31 42 

ศรีสะเกษ 24.98 18 ศรีสะเกษ 18.92 45 

สกลนคร 18.75 59 สกลนคร 25.87 4 

สงขลำ 22.81 35 สงขลำ 20.08 34 

สตูล 29.42 2 สตูล 26.95 3 

สมุทรปรำกำร 16.97 67 สมุทรปรำกำร 14 75 

สมุทรสงครำม 18.32 61 สมุทรสงครำม 17.29 59 

สมุทรสำคร 16.96 68 สมุทรสำคร 20.71 28 

สระแก้ว 26.04 14 สระแก้ว 22.87 14 

สระบุรี 21.03 47 สระบุรี 15.98 66 

สิงห์บุร ี 17.58 64 สิงห์บุร ี 18.09 49 

สุโขทัย 22.36 38 สุโขทัย 18.31 47 

สุพรรณบุรี 16.65 72 สุพรรณบุรี 16.53 63 

สุรำษฎร์ธำนี 26.97 6 สุรำษฎร์ธำนี 24.36 7 

สุรินทร ์ 25.06 17 สุรินทร ์ 20.61 29 

หนองคำย 23.26 30 หนองคำย 18.04 50 

หนองบัวล ำภู 26.39 9 หนองบัวล ำภู 22.84 16 

อ่ำงทอง 20.01 54 อ่ำงทอง 19.74 40 

อุดรธำนี 23.34 28 อุดรธำนี 24.96 6 

อุตรดิตถ์ 16.78 70 อุตรดิตถ์ 16.36 64 

อุทัยธำน ี 24.46 21 อุทัยธำน ี 17.79 55 

อุบลรำชธำน ี 22.1 42 อุบลรำชธำน ี 22.83 18 

อ ำนำจเจริญ 26.09 12 อ ำนำจเจริญ 22.55 21 
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6.2 อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน อย่างน้อยเดือนละครั้งของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึน้ไป  

ภำพที่ 6.3 และภำพที่ 6.4 แสดงอัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสองในบำ้น อย่ำงน้อยเดือนละครั้ง

ของประชำกรไทยอำยุขึ้นไปจ ำแนกตำมรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 พบว่ำ ในปี พ.ศ. 2554 

ประชำกรใน 10 จังหวัดที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้ำนอย่ำงน้อยเดือนละครั้งสูงสุดได้แก่ จังหวัดดังต่อไปนี้ 

ซึ่ง 8 ใน 10 คอื จังหวัดจำกภำคใต ้

1) ปัตตำน ี  ร้อยละ 66.49 

2) ระนอง   ร้อยละ 59.98 

3) นครศรีธรรมรำช  ร้อยละ 59.74 

4) นรำธิวำส   ร้อยละ 59.61 

5) แม่ฮ่องสอน   ร้อยละ 58.41 

6) พังงำ   ร้อยละ 57.00 

7) เลย    ร้อยละ 55.96 

8) ชุมพร   ร้อยละ 55.10 

9) สตูล    ร้อยละ 54.81 

10) พัทลุง   ร้อยละ 53.94 

ในป ี พ.ศ. 2560 ประชำกร ใน 10 จังหวัดที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้ำนอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง

สูงสุดได้แก่ จังหวัดดังต่อไปนี้ ซึ่งไปในทิศทำงเดียวกัน คือ 7 ใน 10 คือ จงัหวัดจำกภำคใต้ 

1) สตูล    ร้อยละ 51.74 

2) นครศรีธรรมรำช  ร้อยละ 49.93 

3) ชุมพร   ร้อยละ 49.82 

4) ปัตตำน ี  ร้อยละ 48.63 

5) หนองบัวล ำภ ู  ร้อยละ 47.31 

6) ชัยนำท   ร้อยละ 45.90 

7) กระบี ่  ร้อยละ 45.72 

8) ยะลำ   ร้อยละ 45.54 

9) นรำธิวำส   ร้อยละ 45.28 

10) สกลนคร   ร้อยละ 45.02 

และสำมำรถดูเปรียบเทียบอัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้ำน อย่ำงน้อยเดือนละครั้งของประชำกรไทย

อำยุขึ้นไประหว่ำงปี พ.ศ. 2554 และ 2560 ได้ในตำรำงที่ 6.2 
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ภาพ 6.3 อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้ำน อย่ำงน้อยเดือนละครั้งของประชำกรไทย  

อำยุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2554 

ภาคเหนอื รอ้ยละ

แมฮ่อ่งสอน 58.41

สุโขทัย 47.84

ตาก 43.50

พษิณุโลก 43.38

พจิติร 42.53

อตุรดติถ์ 41.81

เพชรบรูณ์ 41.51

ล าปาง 41.28

ล าพูน 39.09

แพร่ 38.80

ก าแพงเพชร 38.12

อทัุยธานี 37.58

พะเยา 34.95

นครสวรรค์ 34.68

เชยีงราย 31.77

เชยีงใหม่ 31.49

น่าน 30.65

ภาคกลาง รอ้ยละ

เพชรบรุี 50.75

กาญจนบรุี 48.02

ตราด 47.38

ฉะเชงิเทรา 46.94

อา่งทอง 46.92

ชัยนาท 45.87

ลพบรุี 43.79

ประจวบครีขีนัธ์ 42.98

สระบรุี 40.66

อยธุยา 38.00

สุพรรณบรุี 36.85

สมทุรสงคราม 35.22

ปราจนีบรุี 35.02

ราชบรุี 34.94

ระยอง 34.91

จันทบรุี 34.64

ปทุมธานี 34.61

นนทบรุี 34.23

สงิหบ์รุี 32.14

นครนายก 31.66

นครปฐม 31.01

สมทุรสาคร 29.48

สระแกว้ 28.93

ชลบรุี 28.87

กรงุเทพมหานคร 28.02

สมทุรปราการ 25.63

ภาคอสีาน รอ้ยละ

เลย 55.96

ศรสีะเกษ 53.90

กาฬสนิธุ์ 53.87

หนองบัวล าภู 52.22

นครพนม 51.80

อ านาจเจรญิ 48.34

มกุดาหาร 46.32

มหาสารคาม 45.87

นครราชสมีา 44.90

อดุรธานี 43.64

ขอนแกน่ 42.58

สกลนคร 42.10

หนองคาย 41.15

บงึกาฬ 41.15

รอ้ยเอ็ด 38.39

สุรนิทร์ 38.35

อบุลราชธานี 37.69

ชัยภูมิ 36.81

ยโสธร 32.56

บรุรัีมย์ 26.21

ภาคใต ้ รอ้ยละ

ปัตตานี 66.49

ระนอง 59.98

นครศรธีรรมราช 59.74

นราธวิาส 59.61

พังงา 57.00

ชมุพร 55.10

สตูล 54.81

พัทลุง 53.94

ตรัง 52.01

ยะลา 46.24

สงขลา 43.24

กระบี่ 43.09

สุราษฎรธ์านี 43.02

ภูเก็ต 36.76
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ภาพ 6.4 อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้ำน อย่ำงน้อยเดือนละครั้งของประชำกรไทย 

อำยุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2560 

 

 

  

ภาคเหนอื รอ้ยละ

ก าแพงเพชร 40.94

ตาก 39.33

สุโขทัย 38.26

อตุรดติถ์ 37.63

พะเยา 34.70

ล าปาง 34.58

แมฮ่อ่งสอน 33.69

อทัุยธานี 33.63

เพชรบรูณ์ 33.56

แพร่ 30.54

พจิติร 29.28

ล าพูน 29.06

พษิณุโลก 27.79

นครสวรรค์ 26.99

เชยีงใหม่ 23.79

น่าน 21.55

เชยีงราย 18.77

ภาคกลาง รอ้ยละ

ชัยนาท 45.90

เพชรบรุี 44.25

ตราด 43.29

กาญจนบรุี 41.81

สระแกว้ 41.32

อา่งทอง 37.84

ราชบรุี 35.66

ประจวบครีขีนัธ์ 35.37

สุพรรณบรุี 32.68

สระบรุี 31.73

อยธุยา 30.55

ลพบรุี 29.93

ปราจนีบรุี 29.01

จันทบรุี 28.69

สมทุรสาคร 28.49

นครนายก 28.23

สมทุรสงคราม 27.69

นครปฐม 27.59

ฉะเชงิเทรา 24.47

สงิหบ์รุี 23.18

กรงุเทพมหานคร 22.99

นนทบรุี 22.93

ระยอง 22.17

ชลบรุี 22.08

สมทุรปราการ 20.00

ปทุมธานี 16.41

ภาคอสีาน รอ้ยละ

หนองบัวล าภู 47.31

สกลนคร 45.02

นครราชสมีา 40.77

กาฬสนิธุ์ 40.57

ศรสีะเกษ 38.73

รอ้ยเอ็ด 38.27

นครพนม 36.69

หนองคาย 36.22

บงึกาฬ 36.22

อดุรธานี 35.97

อบุลราชธานี 34.74

สุรนิทร์ 33.79

ขอนแกน่ 32.87

ยโสธร 31.37

มกุดาหาร 28.66

มหาสารคาม 27.44

อ านาจเจรญิ 25.97

บรุรัีมย์ 22.75

เลย 22.25

ชัยภูมิ 19.96

ภาคใต ้ รอ้ยละ

สตูล 51.74

นครศรธีรรมราช 49.93

ชมุพร 49.82

ปัตตานี 48.63

กระบี่ 45.72

ยะลา 45.54

นราธวิาส 45.28

ระนอง 44.82

ตรัง 39.43

พังงา 39.00

พัทลุง 36.15

สุราษฎรธ์านี 32.55

สงขลา 31.88

ภูเก็ต 25.71
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ตาราง 6.2 เปรียบเทียบอัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้ำน อย่ำงน้อยเดือนละครั้งของประชำกร

ไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2560 

จังหวัด  ร้อยละ  ล ำดับ จังหวัด  ร้อยละ  ล ำดับ 
กรุงเทพมหำนคร      28.02  75 กรุงเทพมหำนคร      22.99  67 

กระบี ่      43.09  33 กระบี ่      45.72  7 

กำญจนบุรี      48.02  18 กำญจนบุรี      41.81  14 

กำฬสินธุ ์      53.87  12 กำฬสินธุ ์      40.57  18 

ก ำแพงเพชร      38.12  49 ก ำแพงเพชร      40.94  16 

ขอนแกน่      42.58  36 ขอนแกน่      32.87  41 

จันทบุร ี      34.64  62 จันทบุร ี      28.69  53 

ฉะเชิงเทรำ      46.94  21 ฉะเชิงเทรำ      24.47  64 

ชลบุร ี      28.87  74 ชลบุร ี      22.08  72 

ชัยนำท      45.87  25 ชัยนำท      45.90  6 

ชัยภูม ิ      36.81  54 ชัยภูม ิ      19.96  75 

ชุมพร      55.10  8 ชุมพร      49.82  3 

เชียงรำย      31.77  67 เชียงรำย      18.77  76 

เชียงใหม ่      31.49  69 เชียงใหม ่      23.79  65 

ตรัง      52.01  14 ตรัง      39.43  19 

ตรำด      47.38  20 ตรำด      43.29  13 

ตำก      43.50  30 ตำก      39.33  20 

นครนำยก      31.66  68 นครนำยก      28.23  56 

นครปฐม      31.01  70 นครปฐม      27.59  59 

นครพนม      51.80  15 นครพนม      36.69  27 

นครรำชสีมำ      44.90  27 นครรำชสีมำ      40.77  17 

นครศรีธรรมรำช      59.74  3 นครศรีธรรมรำช      49.93  2 

นครสวรรค ์      34.68  61 นครสวรรค ์      26.99  61 

นนทบุร ี      34.23  64 นนทบุร ี      22.93  68 

นรำธิวำส      59.61  4 นรำธิวำส      45.28  9 

น่ำน      30.65  71 น่ำน      21.55  73 

บึงกำฬ      41.15  43 บึงกำฬ      36.22  29 

บุรีรัมย์      26.21  76 บุรีรัมย์      22.75  69 

ปทุมธำนี      34.61  63 ปทุมธำนี      16.41  77 

ประจวบคีรีขันธ์      42.98  35 ประจวบคีรีขันธ์      35.37  33 

ปรำจีนบุรี      35.02  57 ปรำจีนบุรี      29.01  52 

ปัตตำนี      66.49  1 ปัตตำนี      48.63  4 

พระนครศรีอยุธยำ      38.00  50 พระนครศรีอยุธยำ      30.55  47 

พังงำ      57.00  6 พังงำ      39.00  21 

พัทลุง      53.94  10 พัทลุง      36.15  30 

พิจิตร      42.53  37 พิจิตร      29.28  50 

พิษณุโลก      43.38  31 พิษณุโลก      27.79  57 

เพชรบุรี      50.75  16 เพชรบุรี      44.25  12 

เพชรบูรณ์      41.51  40 เพชรบูรณ์      33.56  40 

แพร่      38.80  46 แพร่      30.54  48 
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ตาราง 6.2 เปรียบเทียบอัตรำกำรได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้ำน อย่ำงน้อยเดือนละครั้งของประชำกร

ไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2560 

จังหวัด  ร้อยละ  ล ำดับ จังหวัด  ร้อยละ  ล ำดับ 
พะเยำ      34.95  58 พะเยำ      34.70  35 

ภูเก็ต      36.76  55 ภูเก็ต      25.71  63 

มหำสำรคำม      45.87  26 มหำสำรคำม      27.44  60 

มุกดำหำร      46.32  23 มุกดำหำร      28.66  54 

แม่ฮ่องสอน      58.41  5 แม่ฮ่องสอน      33.69  38 

ยะลำ      46.24  24 ยะลำ      45.54  8 

ยโสธร      32.56  65 ยโสธร      31.37  46 

ร้อยเอ็ด      38.39  47 ร้อยเอ็ด      38.27  23 

ระนอง      59.98  2 ระนอง      44.82  11 

ระยอง      34.91  60 ระยอง      22.17  71 

รำชบุร ี      34.94  59 รำชบุร ี      35.66  32 

ลพบุร ี      43.79  28 ลพบุร ี      29.93  49 

ล ำปำง      41.28  41 ล ำปำง      34.58  36 

ล ำพูน      39.09  45 ล ำพูน      29.06  51 

เลย      55.96  7 เลย      22.25  70 

ศรีสะเกษ      53.90  11 ศรีสะเกษ      38.73  22 

สกลนคร      42.10  38 สกลนคร      45.02  10 

สงขลำ      43.24  32 สงขลำ      31.88  44 

สตูล      54.81  9 สตูล      51.74  1 

สมุทรปรำกำร      25.63  77 สมุทรปรำกำร      20.00  74 

สมุทรสงครำม      35.22  56 สมุทรสงครำม      27.69  58 

สมุทรสำคร      29.48  72 สมุทรสำคร      28.49  55 

สระแก้ว      28.93  73 สระแก้ว      41.32  15 

สระบุรี      40.66  44 สระบุรี      31.73  45 

สิงห์บุร ี      32.14  66 สิงห์บุร ี      23.18  66 

สุโขทัย      47.84  19 สุโขทัย      38.26  24 

สุพรรณบุรี      36.85  53 สุพรรณบุรี      32.68  42 

สุรำษฎร์ธำนี      43.02  34 สุรำษฎร์ธำนี      32.55  43 

สุรินทร ์      38.35  48 สุรินทร ์      33.79  37 

หนองคำย      41.15  42 หนองคำย      36.22  28 

หนองบัวล ำภู      52.22  13 หนองบัวล ำภู      47.31  5 

อ่ำงทอง      46.92  22 อ่ำงทอง      37.84  25 

อุดรธำนี      43.64  29 อุดรธำนี      35.97  31 

อุตรดิตถ์      41.81  39 อุตรดิตถ์      37.63  26 

อุทัยธำน ี      37.58  52 อุทัยธำน ี      33.63  39 

อุบลรำชธำน ี      37.69  51 อุบลรำชธำน ี      34.74  34 

อ ำนำจเจริญ      48.34  17 อ ำนำจเจริญ      25.97  62 
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6.3 อัตราการสูบบหุรี่ในปัจจุบนัแยกตามเพศและจังหวัด       

ภาพ 6.5 อัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมเพศและ 13 เขตสุขภำพ ปี พ.ศ. 2550 2554 และ 2560 

ก. 

ค. 

ง. 

ข. 
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 จำกกำรส ำรวจสัดส่วนกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมเพศ ในปี พ.ศ. 2560 ส ำหรับเพศชำยพบว่ำ 

ร้อยละ 58 ของเพศชำยไม่สูบบุหรี่ขณะอยู่ในบริเวณบ้ำน และร้อยละ 42 ของเพศชำยจะสูบบุหรี่ขณะอยู่ใน

บริเวณบ้ำน  ในท ำนองเดียวกันเพศหญิง ก็เลือกที่จะไม่สูบบุหรี่ขณะอยู่บริเวณบ้ำนมำกกว่ำ ในสัดส่วนร้อย

ละ 69 และมีเพียงร้อยละ 31 ที่ยังคงสูบบุหรี่ขณะอยู่ในบริเวณบ้ำน ดังแสดงในรูปภำพที่ 6.5 ก. และ ข. 

 ซึ่งหำกพิจำรณำอัตรำกำรสูบบุหรี่เพศชำยแยกตำม 13 เขตสุขภำพ ในปี พ.ศ. 2550 2554 และ 

2560 จะพบว่ำ อัตรำกำรสูบในแต่ละเขตสุขภำพไม่แตกต่ำงกันมำก หรือกล่ำวได้ว่ำไปในทิศทำงเดียวกันใน

ทุกเขตสุขภำพ คือ ในปี พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 29 ถึง 52) เพศชำยนิยมสูบบุหรี่ขณะอยู่ในบ้ำนลดลงจำกปี 

พ.ศ. 2550 (ร้อยละ 92 ถึง 98) และ 2554 (ร้อยละ 35 ถึง 61) ดังแสดงในรูปภำพที่ 6.5 ค.  

ในขณะที่อัตรำกำรสูบบุหรี่เพศหญิงแยกตำม 13 เขตสุขภำพ ในปี พ.ศ. 2550 2554 และ 2560 

จะพบว่ำ อัตรำกำรสูบในแต่ละเขตสุขภำพก็ไม่แตกต่ำงกันมำก เช่นกับเพศชำย คือ ในปี พ.ศ. 2560 (ร้อย

ละ 20 ถึง 39) เพศชำยนิยมสูบบุหรี่ขณะอยู่ในบ้ำนลดลงจำกปี พ.ศ. 2550 (ร้อยละ 95 ถึง 100) และ 

2554 (ร้อยละ 25 ถึง 53) ดังแสดงในรูปภำพที่ 6.5 ง.  

รูปภำพที่ 6.6 ก. ถึง ฐ. แสดงอัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมเพศและจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 

จ ำแนกตำมเขตสุขภำพที่ 1 ถึงเขตสุขภำพที่ 13 พบว่ำอัตรำกำรไม่สูบบุหรี่ขณะอยู่ในบริเวณบ้ำน หรืออัตรำ

สูบบุหรี่ขณะอยู่ในบริเวณบ้ำนทั้งของเพศชำย และเพศหญิง อยู่ในสัดส่วนที่คล้ำยๆกันตลอดทั้ง 13 เขต

สุขภำพ  โดยส่วนใหญ่ผู้ถูกส ำรวจเพศหญิงนิยมไม่สูบบุหรี่ขณะอยู่ในบ้ำนร้อยละ 69.35 ซึ่งมำกกว่ำเพศชำย 

คือ เพศชำยนิยมไม่สูบบุหรี่ขณะอยู่ในบ้ำนร้อยละ 58.19 

 

ก. เขตสุขภำพที่ 1 
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ข. เขตสุขภำพที่ 2 

 
ค. เขตสุขภำพที่ 3 

 
ง. เขตสุขภำพที่ 4 

 
จ. เขตสุขภำพที่ 5 
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ฉ. เขตสุขภำพที่ 6 

 
ช. เขตสุขภำพที่ 7 

 
ซ. เขตสุขภำพที่ 8 

 
 

ฌ. เขตสุขภำพที่ 9 
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ญ. เขตสุขภำพที่ 10 

 
ฎ. เขตสุขภำพที่ 11 

 
ฏ. เขตสุขภำพที ่12 

 
ฐ. เขตสุขภำพที่ 13 

 

ภาพ 6.6 อัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมเพศและจังหวัด ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป  

ปี 2560 
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6.4 อัตราการสูบบหุรี่ในปัจจุบนัแยกตามกลุ่มอายุและจังหวัด  

จำกกำรส ำรวจสัดส่วนกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมอำยุ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ำกลุ่มอำยุที่มี

อัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุดคือ กลุ่มอำยุ 25 ถึง 44 ปี โดยมีสัดส่วนร้อยละ 26 ของกลุ่มอำยุทั้ง 5 กลุ่ม  โดย

อันดับรองลงมำ คือ กลุ่มอำยุ 45 ถึง 59 ปี มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 24 และกลุ่มอำยุ 20 ถึง 24 ปี มีสัดส่วน

อยู่ที่ร้อยละ 23 และกลุ่มอำยุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 17  ในขณะที่กลุ่มอำยุที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด

ที่ร้อยละ 10 คือ กลุ่มอำยุ 15 ถึง 19 ปี ดังแสดงในรูปภำพที่ 6.7 ก.  

ซึ่งหำกพิจำรณำอัตรำกำรสูบบุหรี่แยกตำม 5 กลุ่มอำยุ และ 13 เขตสุขภำพ ในปี พ.ศ. 2550 และ 

2560 จะพบว่ำ อัตรำกำรสูบในแต่ละเขตสุขภำพของปี พ.ศ. 2550 และ 2560 มีรูปแบบคล้ำยๆกัน หรือไป

ในทิศทำงเดียวกันในทุกเขตสุขภำพ และกลุ่มอำยุ ดังแสดงในรูปภำพที่ 6.7 ข. และ ค.  โดยสำมำรถ

แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับแรก ได้แก่ 1. กลุ่มอำยุ 20 ถึง 24 ปี 2. กลุ่มอำยุ 25 ถึง 44 ปี และ 3. กลุ่ม

อำยุ 45 ถึง 59 ปี  ระดับสอง ได้แก่ กลุ่มอำยุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มระดับสำม ได้แก่ กลุ่มอำยุ 15 ถึง 19 ปี 

จำกกำรส ำรวจอัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมกลุ่มอำยุ และจังหวัด ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 

2560 ดังแสดงในภำพที่ 6.8 ก. ถึง ฐ. พบว่ำ เขตที่มีอัตรำกำรสูบรำยจังหวัดสูงสุด 5 เขตแรกประกอบด้วย 

- เขตสุขภำพที่  1 กลุ่มอำยุ 45-59 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด โดยจังหวัดที่สูงที่สุดจังหวัด

แม่ฮ่องสอน คือ ร้อยละ 36.31  และ 24.59 ส ำหรับปี พ.ศ. 2550  และ พ.ศ. 2560 ซึ่งลดลงเล็กน้อย 

- เขตสุขภำพที่ 2 กลุ่มอำยุ 45-59 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด โดยจังหวัดที่สูงที่สุดจังหวัดตำก คือ 

ร้อยละ 43.54  และ 25.50 ส ำหรับปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 ซึ่งลดลงเกือบเท่ำตัว 

- เขตสุขภำพที่ 12 กลุ่มอำยุ 20-24 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด โดยจังหวัดที่สูงที่สุดจังหวัดสตูล 

ร้อยละ 37.98  และ 41.63 ส ำหรับปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 ซึ่งเพิ่งขึ้นเล็กน้อย 

- เขตสุขภำพที่ 8 กลุ่มอำยุ 20-24 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด โดยจังหวัดที่สูงที่สุดจังหวัดเลย คือ 

ร้อยละ 40.31  ส ำหรับปี พ.ศ. 2550  แต่ในปี พ.ศ. 2560 กลับลดลงอย่ำงรวดเร็วเป็นร้อยละ 7.21 ในขณะ

ที่กลุ่มอำยุอื่นในแต่ละช่วงปีไม่ต่ำงกันมำก 

- เขตสุขภำพที่ 10 กลุ่มอำยุ 20-24 ปี มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด โดยจังหวัดที่สูงที่สุดจังหวัด

อ ำนำจเจริญ คือ ร้อยละ 27.81 ในปี พ.ศ. 2550 โดยในปี พ.ศ. 2560 มีอัตรำกำรสูบบุหรีร่้อยละ 31.31 ซึ่ง

ลดลงเล็กน้อย 
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ก. 

ค. 

ข. 
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ภาพ 6.7 อัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมกลุ่มอำยุและ 13 เขตสุขภำพ ปี พ.ศ. 2550 และ 2560 

ก. เขตสุขภำพที่ 1 

 

ข. เขตสุขภำพที่ 2 

 
ค. เขตสุขภำพที่ 3 
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ง. เขตสุขภำพที่ 4 

 
จ. เขตสุขภำพที่ 5 

 
ฉ. เขตสุขภำพที่ 6 
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ช. เขตสุขภำพที่ 7 

 

ซ. เขตสุขภำพที่ 8 

 

ฌ. เขตสุขภำพที่ 9 
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ญ. เขตสุขภำพที่ 10 

 

ฎ. เขตสุขภำพที่ 11 

 

ฏ. เขตสุขภำพที่ 12 
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ฐ. เขตสุขภำพที่ 13 

 
 

ภาพ 6.8 อัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมกลุ่มอำยุและจังหวัด ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป        

ปี  พ.ศ. 2560 
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6.5 อัตราการสูบบหุรี่ในปัจจุบนัแยกตามระดับการศึกษาและจังหวัด  

จำกกำรส ำรวจสัดส่วนกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมระดับกำรศึกษำในปี พ.ศ. 2560 พบว่ำกลุ่มผู้

สูบบุหรี่ที่มีกำรศึกษำสูงสุดที่ระดับประถมศึกษำมีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 25 ของกลุ่ม

ระดับกำรศึกษำทั้ง 5 กลุ่ม  โดยอันดับรองลงมำ คือ ผู้สูบบุหรี่ที่มีกำรศึกษำสูงสุดที่ระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 25 และผู้สูบบุหรี่ที่มีกำรศึกษำสูงสุดที่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มี

สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21 และผู้สูบบุหรี่ที่ไม่เคยเรียน มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 20 ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ ทั้ง 4 กลุ่มมี

อัตรำกำรสูบบุหรี่ไม่แตกต่ำงกันมำก หรือ ใกล้เคียงกันมำก  ในขณะที่ผู้สูบบุหรี่ที่มีกำรศึกษำสูงสุดที่

ระดับอุดมศึกษำมีสัดส่วนน้อยที่สุดที่ร้อยละ 11 ดังแสดงในรูปภำพที่ 6.9 ก.  

ซึ่งหำกพิจำรณำอัตรำกำรสูบบุหรี่แยกตำม 5 ระดับกำรศึกษำสูงสุด และ 13 เขตสุขภำพ ในปี 

พ.ศ. 2550 และ 2560 จะพบว่ำ อัตรำกำรสูบในแต่ละเขตสุขภำพของปี พ.ศ. 2550 และ 2560 มีรูปแบบ

คล้ำยๆกัน หรือไปในทิศทำงเดียวกันในทุกเขตสุขภำพ และระดับกำรศึกษำ ดังแสดงในรูปภำพที่ 6.9 ข. 

และ ค. เพียงแต่ช่องว่ำงระหว่ำง หรือควำมแตกต่ำงระหว่ำง ผู้สูบบุหรี่ที่มีระดับกำรศึกษำสูงสุดที่

ระดับอุดมศึกษำ กับกลุ่มระดับกำรศึกษำสูงสุดอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2560 มีค่ำน้อยลง หรือแคบลงจำกปี พ.ศ. 

2550  เนื่องจำกกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่ไม่เคยเรียน ในหลำยเขตสุขภำพมีอัตรำที่ลดลงกว่ำเท่ำตัว  เช่น เขต

สุขภำพที่ 7 ลดลงจำกร้อยละ 23.18 เป็นร้อยละ 10.99  เขตสุขภำพที่ 9 ลดลงจำกร้อยละ 26.78 เป็นร้อย

ละ 10.68 เป็นต้น 

จำกภำพที่ 6.10 ก. ถึง ฐ. แสดงข้อมูลกำรส ำรวจอัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมระดับ

กำรศึกษำ และจังหวัด ปี พ.ศ. 2550  และ พ.ศ. 2560 พบว่ำ ส่วนใหญ่อัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุดของแต่ละ

เขตแยกตำมจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 28.00 ถึงร้อยละ 32  โดยเขตที่มีอัตรำกำรสูบรำยจังหวัดสูงสุด 5 เขตแรก

ประกอบด้วย 

- เขตสุขภำพที่ 12 กลุ่มระดับประถมศึกษำ มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด ที่จังหวัดปัตตำนี คือ ร้อยละ 

36.93  และ 27.44 ส ำหรับปี พ.ศ. 2550  และ พ.ศ. 2560 ซึ่งปี พ.ศ. 2560 มีอัตรำฯ ลดลงจำกงวดที่

ผ่ำนมำ 

- เขตสุขภำพที่ 11 กลุ่มผู้ไม่เคยเรียน มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด ที่จังหวัดกระบี คือ ร้อยละ 35.56 ในปี 

พ.ศ. 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกงวดที่ส ำรวจปี พ.ศ. 2550 ทีมีอัตรำกำรสูบบุหรี่ร้อยละ  21.10 ซึ่งปี พ.ศ. 

2560 ก็มีอัตรำฯเพิ่มขึ้นจำกเดิมเช่นกัน 

- เขตสุขภำพที่ 8 กลุ่มระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด ที่จังหวัดหนองบัวล ำภู คือ 

ร้อยละ 35.43  และ 24.47 ส ำหรับปี พ.ศ. 2550  และ พ.ศ. 2560 ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำกำรสูบบุหรี่

ที่ลดลงจำกเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 
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- เขตสุขภำพที่ 10 กลุ่มระดับประถมศึกษำ มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด ที่จังหวัดยโสธร คือ ร้อยละ 33.56  

และ 25.01 ส ำหรับปี พ.ศ. 2550  และ พ.ศ. 2560 ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำกำรสูบบุหรี่ที่ลดลงจำกเมื่อ 

10 ปีที่แล้วเช่นกนักับเขตสุขภำพที่ 10 

- เขตสุขภำพที่ 6 กลุ่มระดับประถมศึกษำ มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด ที่จังหวัดตรำด คือ ร้อยละ 31.43  

และ 27.11 ส ำหรับปี พ.ศ. 2550  และ พ.ศ. 2560 ตำมล ำดับ โดยมีอัตรำกำรสูบบุหรี่ที่ลดลงเหมือน

ทั้ง 5 เขตก่อนหน้ำ 
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ภาพ 6.9 อัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมระดับกำรศึกษำและ 13 เขตสุขภำพปีพ.ศ.2550 และ2560 

ก. 

ค. 

ข. 
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ก. เขตสุขภำพที่ 1 
 

 
ข. เขตสุขภำพที่ 2 

 

ค. เขตสุขภำพที่ 3 

 

ง. เขตสุขภำพที่ 4 

 

 

 

 



 
รำยงำนสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของประเทศไทย พ.ศ.2562 

 66 

 

จ. เขตสุขภำพที่ 5 

 

ฉ. เขตสุขภำพที่ 6 

 

ช. เขตสุขภำพที่ 7 

  

ซ. เขตสุขภำพที่ 8 
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ฌ. เขตสุขภำพที่ 9 

 

ญ. เขตสุขภำพที่ 10 

 

ฎ. เขตสุขภำพที่ 11 

 

ฏ. เขตสุขภำพที่ 12 
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ฐ. เขตสุขภำพที่ 13 

 

ภาพ 6.10 อัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมระดับกำรศึกษำและจังหวัด 

ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2560 

  

6.6 อัตราการสูบบหุรี่ในปัจจุบนัแยกตามสถานภาพการท างานและจังหวัด  

จำกกำรส ำรวจสัดส่วนกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมสถำนภำพกำรท ำงำนในปี พ.ศ. 2560 พบว่ำ

กลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่เป็นลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจมีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 23 ของสถำนภำพกำร

ท ำงำนทั้ง 8 กลุ่ม  โดยอันดับรองลงมำ คือ กลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง โดยมีสัดส่วนอยู่

ที่ร้อยละ 21 และกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่เป็นนำยจ้ำง มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 20 ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ ทั้ง 3 กลุ่มน้ีมี

อัตรำกำรสูบบุหรี่ไม่แตกต่ำงกันมำก หรือ ใกล้เคียงกันมำก และรองลงมำคือกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่ช่วยธุรกิจใน

ครัวเรือน มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 13 และกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่เป็นลูกจ้ำงรัฐบำล มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 11 กลุ่มผู้

สูบบุหรี่ที่มีสถำนภำพกำรท ำงำนอื่นๆนอกเหนือจำกทั้ง 7 กลุ่ม มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 8 ในขณะที่ 2 ล ำดับ

สุดท้ำยคือ  กลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่ไม่สำมำรถจ ำแนกสถำนภำพกำรท ำงำนได้ มีสัดส่วนร้อยละ 3 และกลุ่มผู้สูบ

บุหรี่ที่เป็นสมำชิกของกำรรวมกลุ่มผู้ผลิต มีสัดส่วนน้อยที่สุดที่ร้อยละ 1 ดังแสดงในรูปภำพที่ 6.11 ก. ซึ่ง

อำจกล่ำวได้ว่ำกลุ่มที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับภำครัฐ หรือ กลุ่มเจ้ำของกิจกำร มีโอกำสที่จะมีอัตรำกำรสูบบุหรี่

สูงกว่ำกลุ่มอื่นๆ 

ซึ่งหำกพิจำรณำอัตรำกำรสูบบุหรี่แยกตำม 8 กลุ่มสถำนภำพกำรท ำงำน และ 13 เขตสุขภำพ ในปี 

พ.ศ. 2550 และ 2560 จะพบว่ำ อัตรำกำรสูบในแต่ละเขตสุขภำพของปี พ.ศ. 2550 และ 2560 มีรูปแบบ

ที่ค่อนข้ำงแตกต่ำงไปจำกเมื่อสิบปีที่แล้ว ดังแสดงในรูปภำพที่ 6.11 ข. และ ค. โดยกลุ่มที่มีอัตรำกำรสูบ

บุหรี่ลดลงอย่ำงเห็นได้ชัดคือ กลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่เป็นสมำชิกของกำรรวมกลุ่มผู้ผลิต เช่น ในเขตสุขภำพที่ 13 มี

อัตรำกำรสูบบุหรี่ลดลงจำกร้อยละ 56.4 เป็นต่ ำกว่ำร้อยละ 1 และเขตสุขภำพที่ 10 ที่มีอัตรำกำรสูบบุหรี่

ลดลงจำกร้อยละ 33.50 เป็นร้อยละ 6.97 และเขตสุขภำพที่ 7 ที่มีอัตรำกำรสูบบุหรี่ลดลงจำกร้อยละ 

13.88 เป็นต่ ำกว่ำร้อยละ 1 เป็นต้น ซึ่งตรงกันข้ำมกับที่กลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่เป็นลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจ ที่มีอัตรำกำร

สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 32.53 เป็นร้อยละ 59.50 ในเขตสุขภำพที่ 8 และอีกเขตที่มีอัตรำกำรสูบบุหรี่

เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 27.72 เป็นร้อยละ 39.98 คือเขตสุขภำพที่ 11 เป็นต้น 
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ภาพ 6.11 อัตรำกำรสูบบุหรี่แยกตำมสถำนภำพกำรท ำงำนและ 13 เขตสุขภำพ ปี พ.ศ. 2550 และ 2560 

ก. 

ข. 

ค. 
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จำกภำพที่ 6.12 ก. ถึง ฐ. แสดงข้อมูลกำรส ำรวจอัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมสถำนภำพ

กำรท ำงำน และจังหวัด ปี พ.ศ. 2550  และ พ.ศ. 2560 พบว่ำ มีหลำยเขตที่อัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุดของ

จังหวัดในเขตสุขภำพนั้นๆสูงถึงร้อยละ 100  จ ำนวน 6 เขต ได้แก ่

- เขตสุขภำพที่ 1 กลุ่มลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจมีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุดร้อยละ 100 คือ จังหวัดล ำพูนในปี พ.ศ. 

2560  ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกจำกงวดที่ส ำรวจในปี พ.ศ. 2550 ที่มีเพียงร้อยละ 11.20 เท่ำนั้น 

- เขตสุขภำพที่ 6 กลุ่มลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจมีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุดร้อยละ 100 คือ จังหวัดตรำดในปี พ.ศ. 

2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกงวดที่ส ำรวจปี พ.ศ. 2550 ทีมีอัตรำกำรสูบบุหรี่ร้อยละ 7.04 ตำมล ำดับ  

- เขตสุขภำพที่ 7 มีกลุ่มที่มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุดร้อยละ 100 ได้แก่ กลุ่มลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจจังหวัด

ร้อยเอ็ดในปี พ.ศ. 2560  

- เขตสุขภำพที่ 8 มีสำมจังหวัดที่มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุดร้อยละ 100 ในปีเดียวกัน ได้แก่ กลุ่มนำยจ้ำง

จังหวัดอุดรธำนี และกลุ่มลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจจังหวัดบึงกำฬ และจังหวัดสกลนครในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งต่ำง

เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกจำกงวดที่ส ำรวจปี พ.ศ. 2550 ทีมีอัตรำกำรสูบบุหรี่ร้อยละ 85.44 ยกเว้นจังหวัดบึงกำฬที่

ยังไม่ได้แยกเป็นจังหวัดในงวดส ำรวจดังกล่ำว 

- เขตสุขภำพที่ 10 สมำชิกของกำรรวมกลุ่มผู้ผลิตจังหวัดมีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุดร้อยละ 100 คือ จังหวัด

ศรีสะเกษในปี พ.ศ. 2550 และลดลงกว่ำครึ่งในงวดส ำรวจปี พ.ศ. 2560 เหลือเพียงร้อยละ 51.33 เท่ำนัน้ 

- เขตสุขภำพที่ 12 มีสองกลุ่มที่มีอัตรำกำรสูบบุหรี่สูงสุดร้อยละ 100 ได้แก่ กลุ่มลูกจ้ำงรัฐวิสำหกิจจังหวัด

สตูล และกลุ่มสถำนกำรท ำงำนอ่ืนๆจังหวัดสงขลำในปี พ.ศ. 2560  

ก. เขตสุขภำพที่ 1 
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ข. เขตสุขภำพที่ 2 

 

ค. เขตสุขภำพที่ 3 

 

ง. เขตสุขภำพที่ 4   

 

จ. เขตสุขภำพที่ 5 

 

ฉ. เขตสุขภำพที่ 6 
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ช. เขตสุขภำพที่ 7 

 

ซ. เขตสุขภำพที่ 8 

 

ฌ. เขตสุขภำพที่ 9 

 

ญ. เขตสุขภำพที่ 10 

 

ฎ. เขตสุขภำพที่ 11 
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ฏ. เขตสุขภำพที่ 12 

 

ฐ. เขตสุขภำพที่ 13 

 

ภาพ 6.12 อัตรำกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบันแยกตำมสถำนภำพกำรท ำงำนและจังหวัดของประชำกรไทย 

อำยุ 15 ปีขึ้นไป ป ีพ.ศ. 2554 
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บทที่ 7 

พฤติกรรมการบริโภคและจ าหน่ายยาสูบระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 อายุที่เริ่มสูบบหุรี่ครั้งแรก  

จำกกำรส ำรวจอำยุน้อยที่สุด ที่เริ่มสูบบุหรีใ่นปี พ.ศ. 2550 2554 และ 2560 พบว่ำอำยุน้อยที่สุดที่

เริ่มสูบบุหรี่ครัง้แรกปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 ไมแ่ตกต่ำงกันมำก คือ อำยุน้อยที่สุดคือประมำณ 10 ป ี

โดยในปี พ.ศ. 2554 มีอำยุนอ้ยที่สุดที่เริ่มสบูบุหรี่ครั้งแรกน้อยกว่ำสองปีดังกล่ำวเล็กน้อย คือ อำยุประมำณ 

8 ปี ดังแสดงในรูปภำพที่ 7.1 ก.  

จำกกำรส ำรวจอำยุเฉลี่ยทั้งประเทศที่เริ่มสูบบุหรี่ในปี พ.ศ. 2550 2554 และ 2560 พบว่ำอำยุเฉลี่ย

ทั้งประเทศที่เริม่สูบบุหรี่ครั้งแรกมีอำยุน้อยลงเรื่อยจำกปี พ.ศ. 2550 ทีม่ีอำยุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกคือ 

19 ป ีเป็นประมำณ 18 ปีครึง่ ในพ.ศ. 2554 และประมำณ 18 ปี 2 เดอืน ดังแสดงในรูปภำพที่ 7.1 ข. 

ซึ่งหำกพิจำรณำอำยุน้อยที่สุดที่เริ่มสูบบุหรี่ และ 13 เขตสุขภำพ ในปี พ.ศ. 2550 2554 และ 2560 

พบว่ำ อำยุน้อยที่สุดที่เริ่มสูบบุหรี่แยกตำม 13 เขตสุขภำพของปี พ.ศ. 2550 (8.20 ปี ถึง 11.71 ปี) และ 

2560 (9 ปี ถงึ 11.38 ปี) ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก ยกเว้นในปี พ.ศ. 2554 (6.8 ป ีถึง 9.29 ปี)  ที่ภำพรวม

อำยุน้อยที่สุดที่เริ่มสูบบุหรี่มชี่วงอำยุที่น้อยกว่ำ 2 ปีดังกล่ำวข้ำงต้น ดังแสดงในภำพที่ 7.1 ค.  

ส่วนอำยุน้อยที่สุดเฉลี่ยทั้งประเทศที่เริ่มสูบบุหรี่ และ 13 เขตสุขภำพ ในปี พ.ศ. 2550 2554 และ 

2560 พบว่ำ อำยุน้อยที่สุดเฉลี่ยทั้งประเทศที่เริ่มสูบบุหรีแ่ยกตำม 13 เขตสุขภำพของทั้ง 3 ปี แตกต่ำงกัน

เพียงเล็กน้อย โดยสำมำรถเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อยได้ดังนี ้ พ.ศ. 2550 (18.46 ป ี ถึง 19.66 ปี) พ.ศ. 

2554 (17.71 ปี ถึง 19.20 ป)ี และ พ.ศ. 2560 (17.46 ป ีถึง 18.76 ปี)  ที่คนอำยุน้อยมีโอกำสที่จะเริ่มสูบ

บุหรี่ได้เร็วขึ้นจำกเมื่อ 10 ปีทีแ่ล้ว ดังแสดงในภำพที่ 7.1 ง. 

7.1 อำยุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 

7.2 พฤติกรรมควำมพยำยำมเลิกสูบบุหรี่  

7.3 ประเภทกำรสูบบุหรี่แยกรำยจังหวัด  

7.4 พฤติกรรมกำรซื้อบุหรี ่

7.5 พฤติกรรมกำรจ ำหน่ำยบุหรี ่ 

7.6 กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับบุหรี ่

7.7 ควำมรูห้รือควำมเช่ือเกี่ยวกับบุหรี่และกำรเจ็บป่วย 
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ภาพ 7.1 อำยุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก แยก 13 เขตสุขภำพ  ปี พ.ศ. 2550 2554 และ 2560 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
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ข้อมูลจำกโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสบูบุหรี่และดื่มสุรำในปี พ.ศ. 2560 แยกรำยจังหวัดพบว่ำ 

ในทั้ง 13 เขตสุขภำพอำยุน้อยที่สุดที่สูบบุหรี่ และอำยุที่เริม่สูบบุหรี่ครั้งแรกอยู่ในช่วงอำยุพอๆกัน ดังแสดง

ในภำพที่ 7.2 ก. ถึง ฐ. พบว่ำในปี พ.ศ. 2560 อำยุน้อยที่สุดที่สูบบุหรี่ คอื ช่วงอำยุประมำณ 6-12 ปี และ

อำยุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของทั้งสำมงวดส ำรวจอยู่ในช่วงประมำณ 15-20 ปี ซึ่งครอบคลุมช่วงเดิมที่บันทึก

ไว้ในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ คือ 

 ในปี พ.ศ. 2550 อำยุน้อยที่สุดที่สูบบุหรี ่คอื ช่วงอำยุประมำณ 6-12 ปี และอำยุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้ง

แรก คือ ช่วงอำยุประมำณ 17-20 ปี  

ใบปี พ.ศ. 2554 อำยุน้อยที่สุดที่สูบบุหรี่ คือ ช่วงอำยุประมำณ 6-10 ปี ซึ่งครอบคลุมช่วงเดิมที่

บันทึกไว้ในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560  และอำยุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของทั้งสำมงวดส ำรวจอยู่ในช่วง

ประมำณ 16-20 ปี 

 

ก. เขตสุขภำพที่ 1 

 
ข. เขตสุขภำพที่ 2 
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ค. เขตสุขภำพที่ 3 

 

ง. เขตสุขภำพที่ 4 

 

จ. เขตสุขภำพที่ 5 
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ฉ. เขตสุขภำพที่ 6 

 

ช. เขตสุขภำพที่ 7 

 

ซ. เขตสุขภำพที่ 8 

 

ฌ. เขตสุขภำพที่ 9 
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ญ. เขตสุขภำพที่ 10 

 

ฎ. เขตสุขภำพที่ 11 

 

ฏ. เขตสุขภำพที่ 12 

 

ฐ. เขตสุขภำพที่ 13 

 

ภาพ 7.2 อำยุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกแยกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 
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7.2 พฤติกรรมความพยายามเลิกสูบบุหรี่  

ข้อมูลจำกโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และดื่มสุรำในปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 

2560  พบว่ำอัตรำผู้ที่เคยพยำยำมเลิกสูบบุหรี่ มีปริมำณที่สูงขึ้นจำกปี พ.ศ. 2550 จำกร้อยละ 15.95 เป็น 

33.75 ใน 10 ปีให้หลัง หรือในบี พ.ศ. 2560 ดังแสดงในภำพที่ 7.3 ก. ซึ่งอัตรำคนที่เคยพยำยำมจะเลิกสูบ

บุหรี่นี้มีปริมำณเพิ่มมำกขึ้นจำกปี พ.ศ. 2550 กว่ำ 1 เท่ำ ยกเว้นในปี พ.ศ. 2554 ที่อัตรำคนที่เลิกใกล้เคียง

กับปี พ.ศ. 2550 คือ อยู่ที่ร้อยละ 15.55   

ทั้งนี้ หำกพิจำรณำอัตรำผู้ที่เคยพยำยำมเลิกสูบบุหรี่ แยกตำม 13 เขตสุขภำพในปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 

2554 และ พ.ศ. 2560 พบว่ำ ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 มีควำมแตกต่ำงกันไม่มำก เมื่อเทียบกับในปี 

พ.ศ. 2560 ที่ภำพรวมทั้ง 13 เขตสุภำพ มีอัตรำผู้ที่เคยพยำยำมเลิกสูบบุหรี่สูงกว่ำอย่ำงชัดเจน เช่น ในเขต

สุขภำพที่ 1 เพิ่มขึ้นจำกเดิมที่ประมำณร้อยละ 20 ต้นๆเป็นร้อยละ 38.81 หรือ เขตสุขภำพที่ 2 เพิ่มขึ้น

จำกเดิมที่ประมำณร้อยละ 20 ต้นๆเป็นร้อยละ 39.67 เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้ จึงพออนุมำนได้ว่ำ ในปีพ.ศ. 2560 ประชำกร มีควำมพยำยำมเลิกสูบบุหรี่มำกขึ้นทั่วทั้ง

ประเทศ เมื่อเทียบกับ 5 ถึง 10 ปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี มีประชำชนหันมำสนใจในกำรรักษำสุขภำพ

ของตนเองและคนรอบข้ำงมำกขึ้น 
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ภาพ 7.3 อัตรำผู้ที่เคยพยำยำมเลิกสูบบุหรี ่(%) แยกตำม 13 เขตสุขภำพ  

ปี พ.ศ. 2550 2554 และ 2560 

 

ข้อมูลจำกโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และดื่มสุรำในปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 

2560 แยกรำยจังหวัด ดังแสดงในภำพที่ 7.4 ก. ถึง ฐ. พบว่ำ ทั้ง 13 เขตสุขภำพในปี พ.ศ. 25560  อัตรำ

คนที่เคยพยำยำมจะเลิกสูบบุหรี่มีปริมำณเพิ่มมำกขึ้นจำกปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2550 ร้อยละ 15.95 

และ 15.55 เป็นร้อยละ 33.75 หรือ เพิ่มขึ้นเป็นกว่ำสองเท่ำ   

จังหวัดที่มีอัตรำคนที่เคยพยำยำมที่จะเลิกสูบบุหรี่สูงสุด 5 จังหวัดแรกในปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ จังหวัด

สุโขทัย อัตรำร้อยละ 70.58  จังหวัดอ ำนำจเจริญ อัตรำร้อยละ 56.18  จังหวัดเชียงใหม่ อัตรำร้อยละ 

55.96 จังหวัดนครปฐม อัตรำร้อยละ 53.80 และจังหวัดภูเก็ต อัตรำร้อยละ 49.48 ดังแสดงในภำพที่ 7.4 

ก. ถึง ฐ. 

 

ก. 

ข. 
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ก. เขตสุขภำพที่ 1 

      

ข. เขตสุขภำพที่ 2 

 

ค. เขตสุขภำพที่ 3 
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ง. เขตสุขภำพที่ 4 

  
จ. เขตสุขภำพที่ 5 

 

ฉ. เขตสุขภำพที่ 6 
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ช. เขตสุขภำพที่ 7 

 

ซ. เขตสุขภำพที่ 8 

 

ฌ. เขตสุขภำพที่ 9 

 

ญ. เขตสุขภำพที่ 10 
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ฎ. เขตสุขภำพที่ 11 

 

ฏ. เขตสุขภำพที่ 12 

 

ฐ. เขตสุขภำพที่ 13 

 

 

ภาพ 7.4 เคยพยำยำมที่จะเลิกสูบบุหรี่หรอืไม่แยกรำยจงัหวัด ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป  

ปี พ.ศ. 2560 
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7.3 ประเภทการสบูบุหรี่แยกรายจังหวัด  

ข้อมูลจำกโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และดื่มสุรำในปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560  

พบว่ำประเภทบุหรี่ที่ผู้บริโภคนิยมสูบมำกที่สุด คือ บุหรี่มวนเอง ร้อยละ 51.95 และบุหรี่โรงำน ร้อยละ 

47.79 ซึ่งเมื่อรวมกำรบริโภคบุหรี่ทั้งสองเข้ำด้วยกัน จะเป็นกำรบริโภคที่เกือบร้อยละ 99 เมื่อเทียบกับบุหรี่

ที่เหลืออีก 4 ประเภท ได้แก่ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์/บำรำกูไฟฟ้ำร้อยละ 0.11 ซิกำร์ร้อยละ 0.09 บุหรี่อื่นๆ

ร้อยละ 0.04 และยำสูบที่สูบผ่ำนน้ ำร้อยละ 0.01 ดังแสดงในภำพที่ 7.5 ก.  

ทั้งนี้ หำกพิจำรณำอัตรำกำรสูบบุหรี่ แยกตำมประเภทบุหรี่ และตำม 13 เขตสุขภำพในปี พ.ศ. 

2550 และ พ.ศ. 2560 พบว่ำ เขตสุขภำพที่ 1 ถึงเขตสุขภำพที่ 10 มีรูปแบบไม่ต่ำงไปจำกเดิมจำกเมื่อ 10 

ปีที่แล้ว  ยกเว้นเขตสุขภำพที่ 11 12 และ 13  เช่น ในเขตสุขภำพที่ 11 สัดส่วนกำรสูบบุหรี่ประเภทมวน

เอง กับบุหรี่โรงงำน ในปี พ.ศ. 2560 ต่ำงกันถึงร้อยละ 20.93 ทั้งที่ในปี พ.ศ. 2550 แตกต่ำงกันเพียงร้อย

ละ 3.17   และในเขตสุขภำพที่ 13 สัดส่วนกำรสูบบุหรี่ประเภทมวนเองกับบุหรี่โรงงำน ในปี พ.ศ. 2560 

ต่ำงกันเพียงร้อยละ 7.88 ทั้งที่ในปี พ.ศ. 2550 แตกต่ำงกันถึงร้อยละ 76.65 เป็นต้น 

จำกข้ำงต้นจึงพออนุมำนได้ว่ำ ตลอดสิบปีที่ผ่ำนมำประเภทบุหรี่ที่ผู้บริโภคนิยมสูบสองอันดับแรก 

ที่มีสัดส่วนรวมกว่ำร้อยละ 99 ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง คือ บุหรี่มวนเอง และบุหรี่โรงงำน ทั้งนี้รวมถึงภำพรวม

ในทั้ง 13 เขตสุขภำพด้วย 

จำกภำพที่ 7.5 ข. และ ค. แสดงผลกำรส ำรวจประเภทบุหรี่ที่นิยมสูบเป็นประจ ำของผู้บริโภค

ยำสูบปัจจุบันอำยุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2550 และ 2560 พบว่ำ ทั้งสองงวดส ำรวจ มีอยู่สองประเภทที่

ได้รับควำมนิยมสูงสุดได้แก่ บุหรี่ชนิดมวนเองมีอัตรำกำรสูบสูงสุด และบุหรี่โรงงำน(บุหรี่ชนิดที่ผลิตใน

ประเทศมีก้นกรอง)   

ในปี พ.ศ. 2550 อัตรำกำรสูบเฉลี่ยทั้งประเทศ คือ ร้อยละ 52.00 และ 43.30 ส ำหรับ บุหรี่ชนิด

มวนเองมีอัตรำกำรสูบสูงสุด และบุหรี่ชนิดที่ผลิตในประเทศมีก้นกรองตำมล ำดับ  

ส่วนในปี พ.ศ. 2560 ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจ ำ นิยมสูบบุหรี่มวนเองร้อยละ 

52.2และบุหรี่ที่ผลิตจำกโรงงำนสูงถึงร้อยละ 47.5 ส่วนซิกำร์/ไปป์หรือบุหรี่ชนิดอื่นนิยมสูบเพียงเล็กน้อย 

คือร้อยละ 0.1 

ภำพที่ 3.17 แสดงผลกำรส ำรวจประเภทบุหรี่ที่นิยมสูบเป็นประจ ำของผู้บริโภคยำสูบปัจจุบันอำยุ 

15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2560 แยกตำมจังหวัด และ 13 เขตสุขภำพ ซึ่งมีกำรเลือกประเภทบุหรี่ไม่แตกต่ำง

กันกับภำพรวมทั้งประเทศ ยกเว้นเขตสุขภำพที่ 13 ที่มีสัดส่วนระหว่ำง บุหรี่มวนเอง และบุหรี่โรงงำน 

แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน โดยผู้บริโภคนิยมสูบบุหรี่โรงงำนมำกกว่ำ 
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ภาพ 7.6 ประเภทกำรสูบบุหรีแ่ยกตำม 13 เขตสุขภำพ ปี พ.ศ. 2550 และ 2560 

ก. 

ข. 

ค. 
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ก. เขตสุขภำพที่ 1  

 

ข. เขตสุขภำพที่ 2 

 

ค. เขตสุขภำพที่ 3 

 

ง. เขตสุขภำพที่ 4 

 

จ. เขตสุขภำพที่ 5 
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ฉ. เขตสุขภำพที่ 6 

 

ช. เขตสุขภำพที่ 7 

 

ซ. เขตสุขภำพที่ 8 

 

ฌ. เขตสุขภำพที่ 9 

 

ญ. เขตสุขภำพที่ 10 

 

 

 



 
รำยงำนสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของประเทศไทย พ.ศ.2562 

 90 

ฎ. เขตสุขภำพที่ 11 

 

ฏ. เขตสุขภำพที่ 12 

 

ฐ. เขตสุขภำพที่ 13 

 
ภาพ 7.6 ประเภทกำรสูบบุหรี่แยกรำยจังหวัด ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2560 

 

7.4 พฤติกรรมการซื้อบุหรี่  

ข้อมูลจำกโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสบูบุหรี่ในปี พ.ศ. 2560  พบว่ำประเภทบุหรี่ที่ผู้บริโภคมี

อัตรำกำรเห็นภำพค ำเตือนร้อยละ 90.81 ในขณะที่ผู้บริโภคมีอัตรำกำรไม่เห็นภำพค ำเตือนร้อยละ 8.97 

และไม่ทรำบวำ่มีภำพค ำเตือนร้อยละ 0.22  ดังแสดงในภำพที่ 7.7 ก. ซึ่งแสดงว่ำผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่กว่ำ

ร้อยละ 90 เหน็ภำพค ำเตือนผลเสียของกำรสูบบุหรี่แต่ก็ยังเลือกที่จะสูบบหุรี่ต่อไป 

ทั้งนี้ หำกพิจำรณำอัตรำกำรสูบบุหรี่ แยกตำมกำรเห็นภำพค ำเตือน และตำม 13 เขตสุขภำพในปี 

พ.ศ. 2550 2554 และ 2560 พบว่ำ อัตรำกำรเห็นภำพค ำเตือน ลดลงเล็กน้อยในเขตสุขภำพต่ำงๆ 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ยกเว้นเขตสุขภำพที่ 12 ที่มีอัตรำลดลงอย่ำงมำก คือ ร้อยละ 97.28 ในปี พ.ศ. 

2550 ร้อยละ 83.40 ในปี พ.ศ. 2554 และร้อยละ 63.88 ในปี พ.ศ. 2560 ดังแสดงในภำพที่ 7.7 ข. 

อัตรำกำรสูบบุหรี่ แยกตำมกำรไม่เห็นภำพค ำเตือน และตำม 13 เขตสุขภำพในปี พ.ศ. 2550 

2554 และ 2560 พบว่ำ อัตรำกำรไม่เห็นภำพค ำเตือน สูงขึ้นเล็กน้อยในเขตสุขภำพต่ำงๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
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2550 ยกเว้นเขตสุขภำพที่ 12 ที่มีอัตรำเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก คือ ร้อยละ 2.70 ในปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 7.49 

ในปี พ.ศ. 2554 และร้อยละ 36.08 ในปี พ.ศ. 2560 ดังแสดงในภำพที่ 7.7 ค. 

ประเด็นสุดท้ำย หำกพิจำรณำอัตรำกำรสูบบุหรี่ แยกตำมกำรไม่ทรำบว่ำมีภำพค ำเตือน และตำม 

13 เขตสุขภำพในปี พ.ศ. 2550 2554 และ 2560 พบว่ำ อัตรำกำรกำรไม่ทรำบว่ำมีภำพค ำเตือน แตกต่ำง

กันเล็กน้อยในเขตสุขภำพต่ำงๆ ในปี พ.ศ. 2550 และ 2560 ยกเว้นในปี พ.ศ. 2554 ที่มีอัตรำกำรไม่ทรำบ

ว่ำมีภำพค ำเตือนสูงกว่ำสองปีดังกล่ำวข้ำงต้นอย่ำงชัดเจน ดังแสดงในภำพที่ 7.7 ข.  จำกข้ำงต้นจึงพอ

อนุมำนได้ว่ำ ตลอดสิบปีที่ผ่ำนมำประเภทบุหรี่ที่ผู้บริโภคเห็นภำพค ำเตือนผลเสียของกำรสูบบุหรี่ แต่ยังคง

สูบบุหรี่ต่อไป 

ภำพที่ 7.8 แสดงผลส ำรวจกำรซื้อบุหรี่มำสูบแล้วมีภำพค ำเตือน หรือ ไม่มีภำพค ำเตือน หรือ ไม่

ทรำบ ว่ำมีภำพค ำเตือน และข้อควำมบนซองบุหรี่แยกรำยจังหวัดพบว่ำ ในปี พ.ศ. 2560  เขตสุขภำพทั้ง 

13 เขต มีผลส ำรวจทั้ง 3 งวดส ำรวจไปทิศทำงเดียวกัน คือ ผู้ซื้อบุหรี่มำสูบประมำณร้อยละ 90 ทรำบว่ำมี

ภำพค ำเตือน และข้อควำมบนซองบุหรี่ มีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 1 ถึง 6 ที่แจ้งว่ำไม่มีภำพค ำเตือน และ

ข้อควำมบนซองบุหรี่  และมีประมำณร้อยละ 0 ถึง 3 ที่แจ้งว่ำไม่ทรำบ    

ในปี พ.ศ. 2560 มี 2 เขตสุขภำพเท่ำนั้นที่ผู้ซื้อบุหรี่ส่วนใหญ่แจ้งว่ำมีภำพค ำเตือนต่ ำกว่ำร้อยละ 90  

ได้แก่ เขตสุขภำพที่ 9 จังหวัดสุรินทร ์ร้อยละ 84 และจังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 77   เขตสุขภำพที่ 12 จังหวัด

พัทลุง ร้อยละ 76 จังหวัดนรำธิวำส ร้อยละ 72 จังหวัดยะลำ ร้อยละ 68 จังหวัดสตูล ร้อยละ 60 จงัหวัด

สงขลำ ร้อยละ 46 และจังหวัดปัตตำนี ร้อยละ 27 ซึ่งเขตสุขภำพที่ 12 เป็นเขตสุขภำพเดยีวที่ผู้ที่ซื้อบุหรี่

แจ้งว่ำมีและไม่มีภำพค ำเตือน มำกน้อยสลบักันไปมำแต่ละจังหวัด 
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ภาพ 7.7 อัตรำกำรเห็น หรือไม่เห็น หรือไมท่รำบว่ำมีภำพค ำเตือน ปี พ.ศ. 2550 2554 และ 2560 

ข. 

ค. 

ง. 

ก. 
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ก. เขตสุขภำพที่ 1   

 

ข. เขตสุขภำพที่ 2 

 

ค. เขตสุขภำพที่ 3 

 
ง. เขตสุขภำพที่ 4 
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จ. เขตสุขภำพที่ 5 

 

ฉ. เขตสุขภำพที่ 6 

 

ช. เขตสุขภำพที่ 7 

 

ซ. เขตสุขภำพที่ 8 

 

 

 

 



 

   รำยงำนสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของประเทศไทย พ.ศ.2562 

 
95 

ฌ. เขตสุขภำพที่ 9 

 

ญ. เขตสุขภำพที่ 10 

 

ฎ. เขตสุขภำพที่ 11 

 

ฏ. เขตสุขภำพที่ 12 

 

ฐ. เขตสุขภำพที่ 13 

 

ภาพ 7.8 ซื้อบหุรี่มำสูบมีภำพค ำเตือนและข้อควำมบนซองบุหรี่แยกรำยจังหวัด ของประชำกรไทย 

อำยุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2560 
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7.5 พฤติกรรมการจ าหนา่ยบุหรี่  

ข้อมูลจำกโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของผู้ที่อำยุ 15 - 24 ปี ครั้งสุดท้ำยที่ซื้อบุหรี่มำ

สูบผู้ขำยได้ขอดูบัตรประจ ำตัวประชำชน ในปี พ.ศ. 2560  พบว่ำผู้ขำยขอดูบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้

ซื้อบุหรี่ในอัตรำร้อยละ 1 ในขณะที่ผู้ขำยไม่ขอดูบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ซื้อบุหรี่ในอัตรำสูงมำกกว่ำ

ร้อยละ 97.52 และผู้ขำยไม่ทรำบหรือจ ำไม่ได้ว่ำได้ขอดูบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ซื้อร้อยละ 1.1  ดัง

แสดงในภำพที่ 7.9  ซึ่งแสดงว่ำผู้ขำยบุหรี่ส่วนใหญ่กว่ำเกือบร้อยละ 100 ไม่ได้ขอดูบัตรประจ ำตัว

ประชำชนของผู้ซื้อบุหรี่ 

 

ภาพ 7.9 อัตรำกำรที่ผู้ขำยขอดูบัตรประจ ำตัวประชำชน ปี พ.ศ. 2560 

 

ภำพที่ 7.10 แสดงผลส ำรวจอัตรำของผู้ที่อำยุ 15 - 24 ปี ครั้งสุดท้ำยที่ซื้อบุหรี่มำสูบผู้ขำยได้ขอดู

บัตรประชำชนแยกรำยจังหวัด ในปี พ.ศ. 2560 พบว่ำ เขตสุขภำพทั้ง 13 เขต มีอยู่ 10 เขต ที่ผู้ขำยขอดู

บัตรประชำชนเมื่อซื้อบุหรี่มำสูบในอัตรำเกือบร้อยละ 100 โดยแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ เขตสุขภำพที่จังหวัด

สมำชิกมีอัตรำร้อยละ 100 ได้แกเ่ขตสุขภำพที่ 1 7 8 11 12 และเขตสุขภำพที่จังหวัดสมำชิก มีทั้งที่มีอัตรำ

ร้อยละ 100 และอัตรำร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้แกเ่ขตสุขภำพที่ 3 5 9 10 13 

มี 3 เขตสุขภำพที่จังหวัดสมำชิกมีอัตรำกำรขอดูบัตรประชำชนโดยผู้ขำย ได้แก่ เขตสุขภำพที่ 2 

จังหวัดสุโขทัย ร้อยละ 84  เขตสุขภำพที่ 4 จังหวัดอยุธยำ ร้อยละ 85  และเขตสุขภำพที่ 6 จังหวัด

สมุทรปรำกำร ร้อยละ 51 จังหวัดตรำดร้อยละ 16 โดยทั้งสองจังหวัดนี้มีอัตรำที่ผู้ขำยไม่ทรำบหรือจ ำไม่ว่ำ

ขอดูบัตรประชำชนเมื่อซื้อบุหรี่มำสูบพอๆกันที่ประมำณร้อยละ 30 
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ก. เขตสุขภำพที่ 1    

 
ข. เขตสุขภำพที่ 2 

 

ค. เขตสุขภำพที่ 3 

 

ง. เขตสุขภำพที่ 4 

 

จ. เขตสุขภำพที่ 5 

 

 

 



 
รำยงำนสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของประเทศไทย พ.ศ.2562 

 98 

ฉ. เขตสุขภำพที่ 6 

 

ช. เขตสุขภำพที่ 7

 
ซ. เขตสุขภำพที่ 8 

 

ฌ. เขตสุขภำพที่ 9 

 

ญ. เขตสุขภำพที่ 10 

 

ฎ. เขตสุขภำพที่ 11 
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ฏ. เขตสุขภำพที่ 12 

 

ฐ. เขตสุขภำพที่ 13 

 

ภาพ 7.10 จ ำนวนและอัตรำของผู้ที่อำยุ 15 - 24 ปี ครั้งสุดท้ำยที่ซื้อบหุรี่มำสูบผู้ขำยได้ขอดูบัตรประชำชน  

แยกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 
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7.6 การได้รับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับบุหรี ่

ข้อมูลจำกโครงกำรส ำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ เกี่ยวกับอัตรำกำรเห็น/ได้รับฟังข้อมูลเรื่องพิษภัย

ของกำรสูบบุหรี่ หรือชักชวนให้เลิกสูบบุหรี่จำกแหล่งต่ำง ๆ ระหว่ำง 30 วันที่แล้ว แยกรำยจังหวัดในปี 

พ.ศ. 2560  พบว่ำ ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นจำกภำพบนซองบุหรี่มำกที่สุด ที่ร้อยละ 

62.77 รองลงมำคือจำกกำรบอกต่อที่ร้อยละ 50.13 จำกโทรทัศน์ร้อยละ 49.52 จำกแผ่นพับหรือสติ๊กเกอร์

ร้อยละ 20.70 จำกวิทยุหรือวิทยุชุมชนร้อยละ 19.19 จำกสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 15.89 จำก

หนังสือพิมพ์ร้อยละ 14.16 และล ำดับสุดท้ำยจำกแหล่งอื่นๆร้อยละ 4.70 ดังแสดงในภำพที่ 7.11 

 

ภาพที่ 7.11 อัตรำกำรเห็น/ได้รับฟังข้อมูลเรื่องพิษภัยของกำรสูบบุหรี่ หรือชักชวนให้เลิกสูบบุหรี่

จำกแหล่งต่ำง ๆ ระหว่ำง 30 วันที่แล้ว แยกรำยจังหวัดในปี พ.ศ. 2560 

จำกภำพที่ 7.12 และภำพ 7.12 ก. ถึง ฐ. อัตรำกำรเห็น/ได้รับฟังข้อมูลเรื่องพิษภัยของกำรสูบบุหรี่ 

หรือชักชวนให้เลิกสูบบุหรี่จำกแหล่งต่ำง ๆ ระหว่ำง 30 วันที่แล้ว แยกรำยจังหวัดในปี พ.ศ. 2560 พบว่ำ 

เขตสุขภำพทั้ง 13 เขต มีทิศทำงเดียวกันทั้งหมด คือ สำมำรถแยกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรก

ประมำณร้อยละ 30 ต่อช่องทำง รวมจ ำนวน 3 ช่องทำง ซึ่งมีอัตรำกำรเห็น/ได้รับฟังข้อมูลเรื่องพิษภัยของ

กำรสูบบุหรี่มำกที่สุด รวมประมำณร้อยละ 90  ได้แก่ ภำพและข้อควำมเตือนบนซองบุหรี่  โทรทัศน์ (รวม

โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม)  และบอกต่อระหว่ำงบุคคล  

กลุ่มที่สองมีประมำณร้อยละ 2 ต่อช่องทำง รวมจ ำนวน 5 ช่องทำง ได้แก่ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสำร 

วิทยุ/วิทยุชุมชน แผ่นพับ/สติ๊กเกอร์(ไม่รวมสติ๊กเกอร์/เครื่องหมำยห้ำมสูบบุหรี่) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
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line/facebook/Instagram และที่อื่น ๆ เช่น ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ข้ำงถนน กำรรณรงค์ หรือบอร์ด

นิทรรศกำรในสถำนที่ต่ำง ๆ เป็นต้น 
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ก. เขตสุขภำพที่ 1 
   

 
ข. เขตสุขภำพที่ 2 

 

ค. เขตสุขภำพที่ 3 

 

ง. เขตสุขภำพที่ 4 

 

จ. เขตสุขภำพที่ 5 
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ฉ. เขตสุขภำพที่ 6 

 

ช. เขตสุขภำพที่ 7 

 

ซ. เขตสุขภำพที่ 8 

 
 

ฌ. เขตสุขภำพที่ 9 

 

ญ. เขตสุขภำพที่ 10 

 

ฎ. เขตสุขภำพที่ 11 
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ฏ. เขตสุขภำพที่ 12 

 

ฐ. เขตสุขภำพที่ 13 

 

ภาพ 7.12 อัตรำกำรเห็น / ได้รับฟังข้อมูลเรื่องพิษภัยของกำรสูบบุหรี่ หรือชักชวนให้เลิกสูบบุหรี่

จำกแหล่งต่ำงๆ ระหว่ำง 30 วันที่แล้ว แยกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 

 

7.7 ความรู้หรือความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่และการเจ็บป่วย 

ผลกำรส ำรวจอัตรำควำมรู้หรือควำมเชื่อว่ำกำรสูบบุหรี่จะก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้ำง ภำพรวมทั้ง

ประเทศในปี พ.ศ. 2560 ดังแสดงในภำพที่ 7.13 พบว่ำ ผู้ถูกส ำรวจส่วนใหญ่เกินร้อยละ 90 รู้หรือเชื่อว่ำ

กำรสูบบุหรี่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด (ร้อยละ 96.32) และโรคถุงลมโป่งพอง (ร้อยละ 93.49) 

ผลกำรส ำรวจอัตรำควำมรู้หรือควำมเชื่อว่ำกำรสูบบุหรี่จะก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้ำง แยกรำย

จังหวัดในปี พ.ศ. 2560 ดังแสดงในภำพที่ 7.14 พบว่ำ เขตสุขภำพทั้ง 13 เขต มีทิศทำงเดียวกันทั้งหมด คือ 

กลุ่มแรก ผู้ถูกส ำรวจส่วนใหญ่ร้อยละ 95-100 รู้หรือเชื่อว่ำกำรสูบบุหรี่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด และโรค

ถุงลมโป่งพอง  

กลุ่มที่สอง ผู้ถูกส ำรวจร้อยละ 80-90 รู้หรือเชื่อว่ำกำรสูบบุหรี่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งกล่องเสียง 

และมะเร็งในช่องปำก  และกลุ่มที่สำม ผู้ถูกส ำรวจร้อยละ 60-80 รู้หรือเชื่อว่ำกำรสูบบุหรี่จะก่อให้เกิดโรค

เส้นเลือดในสมองแตก/ตีบ/ตันเฉียบพลัน 

ส่วนกลุ่มสุดท้ำย ผู้ถูกส ำรวจร้อยละ 45-55 รู้หรือเช่ือว่ำกำรสูบบุหรี่จะก่อให้เกิดโรคกระดูกเสื่อม 

ควำมดันโลหิตสูง ผู้ชำยหย่อนสมรรถภำพทำงเพศ มะเร็งกระเพำะปัสสำวะ มะเร็งกระเพำะอำหำร มำรดำ

คลอดก่อนก ำหนด (28-34 สัปดำห์) และหัวใจวำย 
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ภาพที่ 7.13 อัตรำกำรเห็น/ได้รับฟังข้อมูลเรื่องพิษภัยของกำรสูบบุหรี่ หรือชักชวนให้เลิกสูบบุหรี่

จำกแหล่งต่ำง ๆ ระหว่ำง 30 วันที่แล้ว แยกรำยจังหวัดในปี พ.ศ. 2560 

 

ก. เขตสุขภำพที่ 1 
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ข. เขตสุขภำพที่ 2 

 

ค. เขตสุขภำพที่ 3 

 

ง. เขตสุขภำพที่ 4 
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จ. เขตสุขภำพที่ 5 

 

ฉ. เขตสุขภำพที่ 6 

 

ช. เขตสุขภำพที่ 7 
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ซ. เขตสุขภำพที่ 8 

 
ฌ. เขตสุขภำพที่ 9 

 

ญ. เขตสุขภำพที่ 10 

 

 

 

 



 
รำยงำนสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของประเทศไทย พ.ศ.2562 

 110 

ฎ. เขตสุขภำพที่ 11 

 

ฏ. เขตสุขภำพที่ 12 

 

ฐ. เขตสุขภำพที่ 13 

 

ภาพ 7.14 อัตรำกำรควำมรู้หรือควำมเชื่อว่ำกำรสูบบุหรี่จะก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้ำง แยกรำยจังหวัด ปี 

พ.ศ. 2560 
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บทที่ 8  

งานวิจัยหรือการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพื่อควบคุมยำสูบ (ศจย.) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
มีพันธกิจส ำคัญคือ มุ่งสร้ำงเสริมกำรวิจัยให้สำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบำยในระดับ 
ประเทศและกำรปฏิบัติกำรในระดับพื้นที่  พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำนักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรวิจัยด้ำนกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ  ให้สำมำรถตอบสนองต่อ
เป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้  เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
โดยงำนวิจัยทั้งสำมเรื่องเป็นตัวอย่ำงในกำรตอบโจทยป์ัญหำกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบและพันธกิจ ศจย.  

    1. งำนวิจัยเรื่อง 3 ล้ำน 3 ปี  เลิกบุหรี่ทั่ วไทย เทิดไท้องค์รำชัน สะท้อนภำพกว้ำงใน
ระดับประเทศเรื่องกำรเข้ำถึงระบบบริกำรที่มีอยู่  เน้นไปที่ชุมชนซึ่งมีอำสำสมัครสำธำรณสุขที่ได้มีกำร
พัฒนำศักยภำพอย่ำงเข้มข้น มีกำรต่อยอดพัฒนำระบบพื้นฐำนและระบบติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
ด้วยกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและบ ำบัด ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อป้องกัน
นักสูบหน้ำใหม่ตั้งแต่ในโรงเรียนและเข้ำไปในระบบกำรเรียนกำรสอน กำรจัดสิ่งแวดล้อม กำรจัดธรรมนูญ
ชุมชนเป็นกำรควบคุมยำสูบด้วยวิธีกำรหลำกหลำย (Multi intervention)  ไปยังเป้ำหมำยเดียวกัน  เป็น

8.1 โครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลกิบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน 
8.1.1 ประเมินกำรเข้ำถึง (Reach) และประสิทธิผล (Effectiveness) 

8.1.1.1 กำรรับรู้และช่องทำงกำรรับโครงกำร 
8.1.1.2 ทัศนคติต่อโครงกำร 
8.1.1.3 ทัศนคติต่อกำรเลิกบุหรี่ 
8.1.1.4 กำรคิด กำรตัดสินใจ และลงมือท ำ 

8.1.2 ประเมินกำรรับไปท ำต่อ (Adoption) คุณภำพกำรปฏิบัติงำนทีถู่กต้อง  
(Implementation) และกำรรับไปท ำงำนอย่ำงยั่งยืน (Maintenance) 

 8.1.3 ประเมินกำรโน้มน้ำว (Persuasion) กำรตัดสินใจ (Decision) แผนกำรปฏิบัติกำรขยำยผล 
           (Scaling up)  
8.2 สถำนกำรณ์กำรบริโภคและกำรควบคุมยำสูบระหว่ำงพื้นที่แหล่งผลิตยำเส้น และพื้นที่ 
     ทั่วไป จังหวัดนครศรีธรรมรำช : กรณีศึกษำกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
8.3 สถำนกำรณ์กำรบริโภคและกำรควบคุมยำสูบระหว่ำงพื้นที่แหล่งผลิตยำเส้น และพื้นที่ 
     ทั่วไป จังหวัดนครศรีธรรมรำช : กรณีศึกษำกลุ่มประชำกรทั่วไป 
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กำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนนโยบำยและน ำไปใช้ในพื้นที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และสร้ำงควำม
ร่วมมือระหว่ำงภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ คือ คลินิกฟ้ำใส อสม.ฟ้ำใส ร่วมมือกับคลินิกบ ำบัดบุหรี่ในโรงพยำบำล
ศูนย์และโรงพยำบำลชุมชน 
         2. งำนวิจัยเรื่อง สถำนกำรณ์กำรบริโภคและกำรควบคุมยำสูบระหว่ำงพื้นที่แหล่งผลิตยำเส้น 
และพื้นที่ทั่วไปจังหวัดนครศรีธรรมรำช: กรณีศึกษำกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ 3. งำนวิจัยกรณีศึกษำกลุ่ม
ประชำกรทั่วไป กำรศึกษำวิจัยทั้งสองเรื่องเป็นกำรสะท้อนภำพในบริบทพื้นที่คือจังหวัดนครศรีธรรมรำชที่มี
ควำมชุกของผู้ที่สูบบุหรี่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีกำรปลูกต้นยำสูบง่ำยต่อกำรบริโภค
ยำสูบไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลิกบุหรี่ของผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง ท ำให้ต้องเลิกบุหรี่ด้วยตนเองเพรำะมีข้อจ ำกัด
ในเรื่องคลินิกเลิกบุหรี่และเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีควำมรู้ควำมช ำนำญ แตกต่ำงจำกประชำกรทั่วไปพบว่ำ ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมชุมชนปลอดบุหรี่ ท ำให้สำมำรถเลิกบุหรี่ได้ง่ำยกว่ำประชำกรที่อยู่ในแหล่งเพำะปลูกต้นยำสูบ
หรือไม่มีโครงกำรชุมชนปลอดบุหรี่ ตลอดจนกำรเห็นภำพนักแสดงสูบบุหรี่ทำงสื่อ ค ำเตือนบนซองบุหรี่และ
ทัศนคติต่ออันตรำยของบุหรี่ จึงควรมีกำรพัฒนำระบบสุขภำพที่เหมำะสมกับบริบทพื้นที่ต่อไป 
    
8.1 โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

โครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน เริ่มต้นจำกกำรที่ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศำล 
อดีตผู้อ ำนวยกำรส ำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. ได้ชักชวนเครือข่ำยหมออนำมัยท ำ
โครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำบุหรี่ในระดับชำติ จนน ำไปสู่กำรจัดตั้งโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิด
ไท้องค์รำชัน  โดยมีแนวคิดว่ำกลไกท ำงำนต้องมำจำกระดับล่ำงสุด คือ อสม. ภำยใต้กำรท ำงำนร่วมกับ รพ.
สต. สสอ. สสจ. และขยับขึ้นมำสู่ระดับเขตและระดับประเทศ โดยให้ อสม. 1 ล้ำนสี่หมื่นคนทั่วประเทศ
ชักชวนคนเลิกบุหรี่ในอัตรำส่วน อสม.1 คนชวนคนเลิกบุหรี่ปีละ 1 คน/ปี เป็นเวลำ 3 ปี ก็จะได้คนเลิกบุหรี่
ครบ 3 ล้ำนคน โครงกำรนี้เริ่มด ำเนินงำน 1 มิถุนำยน 2559 สิ้นสุด 31 พฤษภำคม 2562  ในช่วง 2 ปีแรก
ขับเคลื่อนโดยภำคีต่ำงๆ และ สสส. ด ำเนินกำรอย่ำงแข็งขัน จนกระทั่ง 21 กันยำยน 2561 รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข (ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยำทร) ก ำหนดให้โครงกำรนี้เป็นบทบำทของกระทรวง
สำธำรณสุข โดยมอบหมำยให้เป็นควำมรับผิดชอบของสำธำรณสุขจังหวัดและผู้ตรวจรำชกำรฯ โดยมีกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพเป็นแกนประสำนในส่วนกลำง ก ำหนดให้วันสิ้นสุดโครงกำรคือ 31 ธันวำคม 2562 
หลักการของโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ 

1. ท ำให้คนเลิกสูบบุหรี่ โดยมอบหมำยให้ อสม. ทุกคนรับผิดชอบในกำรเชิญชวนและสนับสนุนให้
ประชำชนเลิกบุหรี่ปีละ 1 คน ดังนั้น อสม. กว่ำ 1 ล้ำนคนจะช่วยให้ลดจ ำนวนผู้สูบได้ปีละ 1 ล้ำนคน รวม 
3 ปี คือ 3 ล้ำนคน ส่วนระบบที่ด ำเนินกำรอยู่เดิมก็ด ำเนินกำรไปตำมปกต ิ

2. ผู้สูบส่วนใหญ่ (กว่ำร้อยละ 90) สำมำรถเลิกได้เอง (หักดิบ) โดยมีระบบให้ค ำแนะน ำ (สำยด่วน
เลิกบุหรี่ 1600) ที่ผู้สูบสำมำรถขอควำมช่วยเหลือได้โดยไม่เสียค่ำโทรศัพท์ ผู้สูบที่เลิกไม่ได้ก็มีระบบ
รักษำกำรติดนิโคตินในโรงพยำบำลต่ำง ๆ 
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ผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ณ วันที่ 6 กันยำยน 2562 พบว่ำ มีผู้ที่สูบบุหรี่เข้ำร่วมโครงกำร 3,318,864 คน และเลิกสูบบุหรี่ได้ 

6 เดือน จ ำนวน 213,492 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.4 (ข้อมูลจำก Health Data Center) โดยประกอบด้วย 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำก 12 เขตกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวน 3,274,559 คน  ส ำนักอนำมัย กทม. 32,182 
คน คลินิกชุมชนอบอุ่น (ภำยในกทม.) จ ำนวน 8,432 คน และรพ.คลินิกฟ้ำใส (ภำยในกทม.) จ ำนวน 3,691 
คน ดังแสดงในตำรำงที่ 8.1 

ในภำพรวมดังแสดงในภำพที่ 8.1 และ 8.2 พบว่ำจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรในเขตสุขภำพต่ำงๆ

ใกล้เคียงหรือสูงกว่ำเป้ำหมำยยกเว้นเขตสุขภำพที่ 1,  5  และ 12 ที่จ ำนวนผู้เข้ำร่วมฯต่ ำกว่ำเป้ำหมำย

มำกกว่ำร้อยละ 20 

 

ตารางที ่8.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี 

 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร เลิกได้ 6 เดือน หมำยเหตุ 
12 เขต กระทรวงสำธำรณสุข 3,274,559 210,342 (6.42%) ข้อมูลถึง วันที่ 6 ก.ย. 62 
ส ำนักอนำมัย กทม. 32,182 676(2.10%) ข้อมูลถึง วันที่ 31 ก.ค. 62 
คลินิกชุมชนอบอุ่น (ภำยในกทม.) 8,432 1,526(11.52%) ข้อมูลถึง วันที่ 31 ก.ย. 62 
รพ.คลินิกฟ้ำใส (ภำยในกทม.) 3,691 952(25.79%) ข้อมูลถึง วันที่ 30 มิ.ย. 62 
รวม 3,318,864 213,492 (6.43) 
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ภาพ 8.1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลกิบุหรี่ทั่วไทย สะสม ปี พ.ศ. 2560-2562  

(จ ำแนกตำมเขตสุขภำพ ไม่รวมกรุงเทพมหำนคร) 

 

ก. เขตสุขภำพที่ 1 

    

ข. เขตสุขภำพที่ 2 

   

ค. เขตสุขภำพที่ 3 

   

ง. เขตสุขภำพที่ 4 

  

จ. เขตสุขภำพที่ 5 
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ฉ. เขตสุขภำพที่ 6 

  

ช. เขตสุขภำพที่ 7 

  

ซ. เขตสุขภำพที่ 8 

  

ฌ. เขตสุขภำพที่ 9  

  

ญ. เขตสุขภำพที่ 10 
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ฎ. เขตสุขภำพที่ 11 

  

ฏ. เขตสุขภำพที่ 12 

  
ที่มำ ข้อมูลจำก HDC ณ วันที่ 6 กันยำยน พ.ศ. 2562 

 

ภาพ 8.2 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลกิบุหรี่ทั่วไทย สะสม ป ีพ.ศ. 2560-2562  

(จ ำแนกตำมเขตสุขภำพ และรำยจังหวัด ไม่รวมกรุงเทพมหำนคร) 

8.1.1 ประเมนิการเข้าถึง (Reach) และประสิทธผิล (Effectiveness) 
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ประชำชนอำยุ 15 ปีขึ้นไปทั้งประเทศได้มำจำกกำรใช้วิธีกำรสุ่มแบบส ำนักงำน

สถิติแห่งชำติที่ท ำกำรส ำำรวจพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่และดื่มสุรำ(สพบส.) ปี 2560 เครื่องมือได้แก่ แบบวัด

กำรรับรู้โครงกำรและช่องทำงกำรรับโครงกำร  3  ล้ำน 3  ปี ฯ แบบวัดทัศนคติต่อโครงกำร 3 ล้ำน 3  ปี ฯ   

แบบวัดทัศนคติต่อกำรเลิกสูบบุหรี่ของประชำชน  แบบวัดกำรคิด กำรตัดสินใจ และกำรลงมือท ำ เกี่ยวกับ

กำรเลิกสูบบุหรี่ของประชำชน  แบบบันทึกข้อมูลมำตรฐำน  43  แฟ้ม กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ช่วยนัก

ประเมินจ ำนวน 10  คนกำรวิเครำะห์ข้อมูลวิเครำะห์โดยใช้ โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ทำงสถิติ  สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ควำมถี่  ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำสูงสุด ค่ำต่ ำสุด 

และทดสอบควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตำมโดยใช้ไคสแควร์ 

 
8.1.1.1 การรับรู้และช่องทางการรับโครงการ 
         ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับรู้กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรโครงกำร  3  ล้ำน 3 ปี ฯ              

ส่วนใหญ่รับข้อมูลจำกโทรทัศน์มำกที่สุด จ ำนวน  924  คน (ร้อยละ 92.6) รองลงมำรับข้อมูลจำกอสม. 
จ ำนวน 365 คน (ร้อยละ  36.6) และรับข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข จ ำนวน 95 คน (ร้อยละ 9.5) ผู้ไม่
สูบบุหรี่รับรู้กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนช่องทำงกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ มีสัดส่วนมำกกว่ำผู้สูบ
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บุหรี่ทุกช่องทำง โดยทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่ รับข้อมูลจำกโทรทัศน์มำกที่สุด รองลงมำรับข้อมูลจำก อสม.ดัง
ตำรำงที่ 4.1 
 
ตารางที่ 8.1 จ ำนวนและร้อยละของผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรเคยได้รับรู้ กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำแนกตำม
ช่องทำงกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปีฯและกำรสูบบุหรี่ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
 (n = 998) 

ช่องทางการได้รับ 
ข้อมูลข่าวสาร 

ผู้สบูบุหรี่ (n = 187) ผู้ไม่สูบบุหรี่ (n = 811)    รวมทั้งหมด(n = 998) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. จดหมำยรำชกำร   1 0.5 9 1.1 10 1.0 
2. วิทยุ      7 3.7 33 4.1 40 4.0 
3. โทรทัศน์      171 91.4 753 92.8 924 92.6 
4. หนังสือพิมพ์    3 1.6 25 3.1 28 2.8 
5. เวบ็ไซด์    10 5.3 58 7.2 68 6.8 
6. อสม.   61 32.6 304 37.5 365 36.6 
7. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข   17 9.1 78 9.6 95 9.5 
8. สื่อสิ่งพิมพต์่ำงๆ     0 0 14 1.7 14 1.4 
9. อื่น ๆ   0 0 5 0.6 5 0.5 

 
          ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ฯ จ ำแนกตำมเหตุผลที่เข้ำร่วมโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปีฯ จ ำนวน  

57 คน มี เหตุผลที่เข้ำร่วมเพรำะสุขภำพมำกที่สุด จ ำนวน 29 คน (ร้อยละ 50.9) รองลงมำเหตุผลที่เข้ำร่วม
เพรำะเทิดไท้องค์รำชัน จ ำนวน 23 คน (ร้อยละ 40.4) ผู้สูบบุหรี่เข้ำร่วมโครงกำรด้วยเหตุผลเรื่องสุขภำพ
มำกที่สุด ร้อยละ 66.7 รองลงมำคือ เทดิไท้องค์รำชัน ร้อยละ 22.2 
 
ตารางที่ 8.2 จ ำนวนและร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำแนกตำมเหตุผลที่เข้ำร่วมโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี 
เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน และกำรสูบบุหรี่ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) (n = 57 ) 

เหตุผลที่เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้สบูบุหรี่ (n = 9) ผู้ไม่สูบบุหรี่ (n = 48)    รวมทั้งหมด(n = 57) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 1 11.1 1 2.1 2 3.5 
2. ควำมต้องกำรของ
บุคคลในครอบครัว 

0 0 3 6.2 3 5.3 

3. เทิดไท้องค์รำชัน   2 22.2 21 43.8 23 40.4 
4. สุขภำพ 6 66.7 23 47.9 29 50.9 
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                    8.1.1.2 ทัศนคติต่อโครงการ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่วนใหญ่มี ทัศนคติต่อโครงกำร 3  ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้

องค์รำชันในภำพรวม ในระดับสูงมำกที่สุด จ ำนวน  1,339  คน (ร้อยละ 93.9) รองลงมำคือระดับปำน
กลำง จ ำนวน 85 คน (ร้อยละ 6.0) ผู้ไม่สูบบุหรี่มีทัศนคติ ต่อโครงกำรในระดับสูงมำกกว่ำผู้สูบบุหรี่  โดยมี
สัดส่วน ร้อยละ 94.9  และ 89.1 ตำมล ำดับ ผลกำรทดสอบทำงสถิติ พบว่ำ กำรสูบบุหรี่มีควำมสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อโครงกำร  3  ล้ำน 3  ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชันใน ภำพรวมอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ
ควำมเช่ือมั่น 95% 
ตารางที่ 8.3 จ ำนวนและร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำแนกตำมระดับทัศนคติต่อโครงกำร3 ล้ำน 3 ปี   
เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน ในภำพรวมและกำรสูบบุหรี่ พร้อมทั้งผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ทำง
สถิติ  (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 
ระดับทัศนคตติ่อ

โครงการฯ 
ผู้สบูบุหรี่ ผู้ไม่สูบบุหรี ่ รวมทั้งหมด 

2 
P 

value จ านวน ร้อยละ          จ านวน ร้อยละ               จ านวน   ร้อยละ 
ต่ ำ 

(0 – 0.66 คะแนน) 
0 0 2 0.2 2 0.1 12.004 .001 

ปำนกลำง 
(0.67–1.3คะแนน) 

27 10.9 58 4.9 85 6.0   

สูง 
(1.34 – 2 คะแนน) 

221 89.1 1118 94.9 1339 93.9   

รวม 228 100 1178 100 1426 100   
หมำยเหตุ     กำรทดสอบไคสแควร์ ข้อมูลระดับทัศนคติในเส้นประ รวมเป็นกลุ่มเดียวกัน 

ภำพรวม    ค่ำเฉลี่ย = 1.80  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.24  ระดับทัศนคติในภำพรวม = สูง 
ผู้สูบบุหรี่   ค่ำเฉลี่ย = 1.74  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.27  ระดับทัศนคติในภำพรวม = สูง 
ผู้ไม่สูบบุหรี ่  ค่ำเฉลี่ย = 1.80  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.23  ระดับทัศนคติในภำพรวม = สูง 
ผู้ร่วมโครงกำรมีทัศนคติต่อโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชันระดับสูงทุกข้อ  

ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ  ข้อที่  29  ท่ำนจะแนะน ำและบอกวิธีสมัครเข้ำร่วมโครงกำร “3 ล้ำน 3 ปี เลิก
บุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน” ให้คนที่สูบบุหรี่ในชุมชนของท่ำน (X=1.93, S.D.=0.28) รองลงมำคือ ข้อที่ 
26 ท่ำนจะแนะน ำเพื่อน ญำติ  พี่น้อง และบุคคลในครอบครัวที่สูบหรี่ ให้เข้ำร่วมโครงกำร“3 ล้ำน 3 ปีเลิก
บุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน” (X=1.88, S.D.=0.35) ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดคือ ข้อที่ 25  เมื่อท่ำนอยำกรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์คนสูบบุหรี่ อันตรำยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรสูบบุหรี่ ท่ำนจะไปพูดคุยกับ
หมออนำมัย/อสม (X=1.67, S.D .= 0.51) ทัศนคติที่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็นด้วยมำกที่สุดคือ ข้อที่ 29 ท่ำน
จะแนะน ำและบอกวิธีสมัครเข้ำร่วมโครงกำร “3 ล้ำน 3 ปี  เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน” ให้คนที่สูบ
บุหรี่ในชุมชนของท่ำนมีผู้ตอบ “ใช”่ มำกที่สุด ร้อยละ 93.3 
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ทัศนคติที่ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่เห็นด้วยมำกที่สุดคือ ข้อที่  21  เมื่อหมออนำมัย/อสม. 
เชิญชวนให้ท่ำนเลิกสูบบุหรี่ตำมนโยบำยโครงกำร  “3 ล้ำน 3 ปี  เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน” ท่ำน
จะตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ทันที  มีผู้ตอบ “ไม่ใช”่ มำกที่สุด ร้อยละ 3.8 

ทัศนคติที่ผู้ตอบแบบสอบถำม ไม่แน่ใจมำกที่สุดคือ ข้อที่  25  เมื่อท่ำนอยำกรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์คนสูบบุหรี่อันตรำยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรสูบบุหรี่ท่ำนจะ ไปพูดคุยกับหมอ
อนำมัย/อสม. มีผู้ตอบ “ไม่แน่ใจ” มำกที่สุด ร้อยละ 29.3 

 
ตารางที่ 8.4 จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมทัศนคติต่อโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่ว
ไทย  เทิดไท้องค์รำชันตำมค ำตอบที่เลือก ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับทัศนคติ เป็นรำยข้อ  
(n = 1,426) 
ข้อ ข้อความ ใช ่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ X SD ระดับ 
24 เมื่อท่ำนมีปัญหำหรือต้องกำรควำมช่วยเหลือใน

กำรเลิกบุหรี่ท่ำนจะปรึกษำหมออนำมัย/อสม. 
ทันท ี

1,161 
81.4% 

239 
16.8% 

26 
1.8% 

1.80   0.45 สูง 

25 เมื่อท่ำนอยำกรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์คนสูบ
บุหรี่ อันตรำย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรสูบ
บุหรี่ท่ำนจะไปพูดคุยกับหมออนำมัย/อสม. 

979 
68.7% 

 

418 
29.3% 

 

29 
2.0% 

1.67 0.51 สูง 

26 ท่ำนจะแนะน ำเพื่อน ญำติ  พี่น้อง และบุคคลใน
ครอบครัวที่สูบหรี่ให้เข้ำร่วมโครงกำร “3 ล้ำน 3 ปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน” 

1,275 
89.4% 

 

138 
9.7% 

 

13 
0.9% 

1.88 0.35 สูง 

27 ท่ำนจะบอกประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกกำรเข้ำ
โครงกำร “3 ล้ำน 3 ปี  เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้
องค์รำชัน” และแนวปฏิบัติของโครงกำรฯ ให้คน
อื่นฟัง 

1,072 
75.2% 

 

336 
23.6% 

 

18 
1.3% 

1.74 0.47 สูง 

28 ท่ำนจะประชำสัมพันธ์ บอกเล่ำให้คนในชุมชนของ
ท่ำนรู้จักโครงกำร  “3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย 
เทิดไท้องค์รำชัน” 

1,011 
70.9% 

 

377 
26.4% 

 

38 
2.7% 

1.68 0.52 สูง 

29 ท่ำนจะแนะน ำ และบอกวิธีสมัครเข้ำร่วม 
โครงกำร “3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์
รำชัน” ให้คนที่สูบบุหรี่ในชุมชนของท่ำน 

1,330 
93.3% 

87 
6.1% 

9 
0.6% 

1.93 0.28 สูง 
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ผู้สูบบุหรี่จ ำแนกตำมทัศนคติต่อโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชันตำม       
ค ำตอบที่เลือกและระดับทัศนคติเป็นรำยข้อ มีทัศนคติในระดับสูงทุกข้อ   

ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ 16 โครงกำรตำมนโยบำย “3 ล้ำน 3 ปี  เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์
รำชัน” เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกิจกรรมเพื่อกำรเลิกบุหรี่ควบคู่ไปกับกิจกรรมรณรงค์สร้ำงกระแส (X=1.86,  
S.D.=0.38) รองลงมำคือ ข้อที่ 19  และ 29  โครงกำรตำมนโยบำย  “3  ล้ำน 3  ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย  เทิดไท้
องค์รำชัน”  ส่งผลให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเข้ำใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่  และ
ท่ำนจะแนะน ำและบอกวิธีสมัครเข้ำร่วมโครงกำร  “3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน” ให้คนที่
สูบบุหรี่ในชุมชนของท่ำน  ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน (X=1.88) แต่มีค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนต่ำงกัน  (S.D.=
0.38 และ 0.41 ตำมล ำดับ) 

ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดคือ ข้อที่ 28 ท่ำนจะประชำสัมพันธ์บอกเล่ำให้คนในชุมชนของท่ำนรู้จัก
โครงกำร “3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน” (X=1.58, S.D.=0.56) และพบว่ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่ไม่ผู้สูบบุหรี่จ ำแนกตำมทัศนคติต่อโครงกำร  3 ล้ำน 3  ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน
ตำมค ำตอบที่เลือกและระดับทัศนคติเป็นรำยข้อ  มีทัศนคติในระดับสูงทุกข้อ 

ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่ 29  ท่ำนจะแนะน ำ และบอกวิธีสมัครเข้ำร่วมโครงกำร “3 ล้ำน 3 ปี 
เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน” ให้คนที่สูบบุหรี่ในชุมชนของท่ำน  (X=1.93, S.D.=0.28) รองลงมำคือ 
ข้อที่ 26 ท่ำนจะแนะน ำเพื่อน ญำติ  พี่น้อง และบุคคลในครอบครัวที่สูบบุหรี่ให้เข้ำร่วมโครงกำร“3 ล้ำน 3 
ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน” (X=1.88, S.D.=0.35) 

ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดคือ ข้อที่  25  เมื่อท่ำนอยำกรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์คนสูบบุหรี่อันตรำย  
และผลกระทบที่ เกิดขึ้น จำกกำรสูบบุหรี่ท่ำนจะไปพูดคุยกับหมออนำมัย/อสม.”  (X=1.69, S.D.=0.50) 
 
ตารางที่ 8.5 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับทัศนคติ ต่อโครงกำร  3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ 
ทั่วไทย  เทิดไท้องค์รำชันของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมกำรสูบบุหรี่เป็นรำยข้อ (n = 1,426) 

ข้อ ข้อความ 
ผู้สบูบุหรี่ ผู้ไม่สูบบุหรี ่ รวมทั้งหมด 

X SD ระดับ X SD ระดับ X SD ระดับ 
16 โครงกำรตำมนโยบำย “3 

ล้ำน 3 ปี  เลิกบุหรี่ทั่วไทย 
เทิ ด ไท้ อ งค์ รำชั น ” เป็ น
โครงกำรที่ด ำเนินกิจกรรม
เพื่อกำรเลิกบุหรี่  ควบคู่ไป
กับกิจกรรมรณรงค์สร้ำง
กระแส 

1.86 0.38 สูง 1.85 0.42 สูง 1.85 0.41 สูง 

18 โครงกำรตำมนโยบำย “3 1.84 0.43 สูง 1.86 0.40 สูง 1.85 0.40 สูง 
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ข้อ ข้อความ 
ผู้สบูบุหรี่ ผู้ไม่สูบบุหรี ่ รวมทั้งหมด 

X SD ระดับ X SD ระดับ X SD ระดับ 
ล้ำน 3 ปี  เลิกบุหรี่ทั่วไทย 
เทิดไท้องค์รำชัน” ส่งผลให้
ผู้ เข้ ำ ร่ วม โค รงก ำร เห็ น
ควำมส ำคัญตระหนักของ
พิ ษภั ยจำกกำรสูบบุ ห รี่  
ผ ล ก ร ะ ท บ แ ล ะ ค ว ำ ม
สูญเสียทั้งโดยทำงตรง และ
ทำงอ้อม 

20 เมื่อหมออนำมัย/อสม. เชิญ
ชวนให้ท่ำนสมัครเข้ำร่วม
โครงกำรตำมนโยบำย“3 
ล้ำน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย 
เทิดไท้องค์รำชัน”ท่ำน 
ตัดสินใจ เข้ำร่วมทันที 

1.73 0.49 สูง 1.75 0.49 สูง 1.74 0.49 สูง 

21 เมื่อหมออนำมัย/อสม. เชิญ
ชวนให้ท่ำนเลิกสูบบุหรี่ตำม
นโยบำยโครงกำร “3 ล้ำน 
3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้
อ ง ค์ ร ำ ชั น ” ท่ ำ น จ ะ
ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ทันท ี

1.65 0.60 สูง 1.77 0.49 สูง 1.75 0.51 สูง 

22 เมื่ อหมออนำมัย /อสม . 
เชิญชวนให้ท่ ำนเข้ำร่วม
กิจกรรม รณรงค์ เพื่อลดละ
เลิกสูบบุหรี่ โครงกำรตำม
นโยบำย “3 ล้ำน3 ปี เลิก
บุหรี่ทั่ วไทย เทิ ดไท้องค์
รำชัน” ท่ำนจะตัดสินใจ 
เข้ำร่วมทันที 

1.68 0.50 สูง 1.76 0.47 สูง 1.74 0.48 สูง 

23 เมื่อท่ำนเข้ำร่วมโครงกำร
ตำมนโยบำย “3 ล้ำน 3 ปี  

1.70 0.53 สูง 1.79 0.46 สูง 1.78 0.48 สูง 



 
รำยงำนสถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของประเทศไทย พ.ศ.2562 

 122 

ข้อ ข้อความ 
ผู้สบูบุหรี่ ผู้ไม่สูบบุหรี ่ รวมทั้งหมด 

X SD ระดับ X SD ระดับ X SD ระดับ 
เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์
รำชัน” ท่ำนมสี่วนร่วมใน
กำรด ำเนินกิจกรรม ลด ละ 
เลิกสูบบุหรี ่

24 เมื่ อ ท่ ำน มี ปั ญ ห ำ  ห รื อ
ต้องกำรควำมช่วยเหลือใน
กำรเลิกบุหรี่ท่ำนจะปรึกษำ
หมออนำมัย/อสม. ทันที 

1.74 0.50 สูง 1.81 0.44 สูง 1.80 0.45 สูง 

25 เมื่ อ ท่ ำน อ ย ำก รู้ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์คน 
สูบบุหรี่ อันตรำย และผล 
กระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรสูบ
บุหรี่ท่ ำนจะไปพูดคุยกับ
หมออนำมัย/อสม. 

1.57 0.57 สูง 1.69 0.50 สูง 1.67 0.51 สูง 

26 ท่ำนจะแนะน ำเพื่อน ญำติ  
พี่ น้ อ ง  แ ล ะ บุ ค ค ล ใน
ครอบครัวที่สูบหรี่ ให้ เข้ำ
ร่วมโครงกำร “3 ล้ำน 3 ปี
เลิ กบุ หรี่ทั่ ว ไทย เทิ ด ไท้ 
องค์รำชัน” 

1.79 0.47 สูง 1.90 0.31 สูง 1.88 0.35 สูง 

27 ท่ำนจะบอกประโยชน์ที่
ท่ ำน ได้ รั บ จ ำก ก ำร เข้ ำ
โค ร งก ำร  “3 ล้ ำน  3 ปี  
เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์
รำชัน” และแนวปฏิบัติของ 
โครงกำรฯ ให้คนอื่นฟัง 

1.63 0.55 สูง 1.76 0.45 สูง 1.74 0.47 สูง 

29 ท่ำนจะแนะน ำ และบอกวิธี
สมัครเข้ำร่วมโครงกำร “3 
ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย 
เทิดไท้องค์รำชัน”ให้คนที่

1.85 0.41 สูง 1.94 0.25 สูง 1.93 0.28 สูง 
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ข้อ ข้อความ 
ผู้สบูบุหรี่ ผู้ไม่สูบบุหรี ่ รวมทั้งหมด 

X SD ระดับ X SD ระดับ X SD ระดับ 
สูบบุหรี่ในชุมชนของท่ำน 

 
8.1.1.3 ทัศนคติต่อการเลิกบุหรี ่
ผู้ร่วมโครงกำรส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อควำมตั้งใจในกำรเลิกสูบบุหรี่ของประชำชนใน 

ภำพรวม ในระดับสูงมำกที่สุด จ ำนวน  1,346  คน (ร้อยละ  94.4) รองลงมำคือระดับปำนกลำง จ ำนวน 
76 คน (ร้อยละ 5.3) 

ผู้ไม่สูบบุหรี่มีทัศนคติต่อควำมตั้งใจในกำรเลิกสูบในระดับสูงมำกกว่ำผู้สูบบุหรี่ โดยมี
สัดส่วน ร้อยละ  96.0  และ  86.7  ตำมล ำดับ  ผลกำรทดสอบทำงสถิติ พบวำ่ กำรสูบบุหรี่ มีควำมสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อควำมตั้งใจในกำรเลิกสูบบุหรี่ของประชำชนใน ภำพรวมอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับควำมเชื่อมั่น 
95% 

 
ตารางที่ 8.6 จ ำนวนและร้อยละของผู้ร่วมโครงกำรจ ำแนกตำมระดับทัศนคติต่อควำมตั้งใจในกำรเลิกสูบ
บุหรี่ของประชำชน ในภำพรวม และกำรสูบบุหรี่ พร้อมทั้งผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ทำงสถิติ   
ระดับทัศนคติต่อ
ความตั้งใจในการ
เลิ กสู บบุ ห รี่ ข อ ง
ประชาชน(คะแนน
เต็ม 2 คะแนน) 

ผู้สบูบุหรี่ ผู้ไม่สูบบุหรี ่ รวมทั้งหมด 

2 
P 

value จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ำ 
(0 – 0.66 คะแนน) 

4 1.6 0 0 4 0.3 33.581 <.001 

ปำนกลำง (0.67–
1.33 คะแนน)   

29 11.7 47 4.0 76 5.3   

สูง  
(1.34 – 2 คะแนน) 

215 86.7 1131 96.0 1346 94.4   

รวม 248 100 1178 100 1426 100   
 
หมำยเหตุ กำรทดสอบไคสแควร์ ข้อมูลระดบัทัศนคตริวมเป็นกลุ่มเดียวกันภำพรวม ค่ำเฉลี่ย = 1.82  ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.23  ระดับทัศนคติในภำพรวม = สูง 
ผู้สูบบุหรี่  ค่ำเฉลี่ย = 1.71  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.27  ระดับทัศนคติในภำพรวม = สูง 
ผู้ไม่สูบบุหรี ่ คำ่เฉลี่ย = 1.84  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน = 0.20  ระดับทัศนคติในภำพรวม = สูง 
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พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมทัศนคติต่อควำมตั้งใจในกำรเลิกสูบบุหรี่ของ
ประชำชนตำมค ำตอบที่เลือกและระดับทัศนคติเป็นรำยข้อ  มีทัศนคติในระดับสูงทุกข้อ  

ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่  30  ท่ำนตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่เพื่อครอบครัว (X=1.95, 
S.D.=0.28) รองลงมำคือ ข้อที่ 32 ท่ำนตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่เพื่อคนที่ท่ำนรัก  (X=1.94, S.D.=0.26) 

ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดคือ ข้อที่ 38 ท่ำนจะปฏิบัติตนเป็นบุคคลแกนน ำเพื่อให้ชุมชนของ 
ท่ำนเป็นชุมชนปลอดบุหรี่ (X=1.61, S.D.=0.55)  

ทัศนคติที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยมำกที่สุดคือ  ข้อที่ 30  ท่ำนตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี ่
เพื่อครอบครัว มีผู้ตอบ “ใช่ ” มำกที่สุด ร้อยละ 95.5  

ทัศนคติที่ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่เห็นด้วยมำกที่สุดคือ ข้อที่ 36 ถ้ำชุมชนมีคลินิกให้กำร 
ปรึกษำเพื่อเลิกบุหรี่ท่ำนยินดีเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ  มีผู้ตอบ “ไม่ใช่ ” มำกที่สุด ร้อยละ 4.1 

ทัศนคติที่ผู้ตอบแบบสอบถำมไม่แน่ใจมำกที่สุดคือ ข้อที่  38  ท่ำนจะปฏิบัติตนเป็นบุคคล
แกนน ำเพื่อให้ชุมชนของท่ำนเป็นชุมชนปลอดบุหรี่  มีผู้ตอบ “ไม่แน่ใจ” มำกที่สุด ร้อยละ 32.4 

8.1.1.4 การคิด การตัดสินใจ และลงมือท า 
พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมที่เข้ำร่วมโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์

รำชัน  (สูบบุหรี่และเคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว) ส่วนใหญ่ จ ำนวน 397 คน (ร้อยละ 98.0) มีควำมเห็นว่ำ
กำรตัดสินใจ เลิกบุหรี่ ไม่เกี่ยวข้องกับโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน  มีผู้เห็นว่ำ
เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯเพยีง 8 คน (ร้อยละ 2.0) 

 
ตารางที่ 8.7 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมที่เข้ำร่วมโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย 
เทิดไท้องค์ รำชัน  (สูบบุหรี่และเคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกแล้ว) จ ำแนกตำมกลุ่มที่เห็นว่ำกำรตัดสินใจเลิกบุหรี่ 
เกี่ยวเนื่องจำกโครงกำรฯ 
กลุ่มที่เห็นว่าการตัดสินใจเลกิบุหรี่ เกี่ยวเนื่องจากโครงการฯ จ านวน ร้อยละ 

1. เกี่ยวข้อง   8 2 
2. ไม่เกี่ยวข้อง   307 98 
รวม 405 100 
 

พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมที่เข้ำร่วมโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน และ
เห็นว่ำกำรตัดสินใจเลิกบุหรี่ เกี่ยวเนื่องจำกโครงกำรฯ จ ำนวนทั้งหมด 8 คน (ร้อยละ 100)  มีควำมเห็นว่ำ 
กำรแนะน ำเกี่ยวกับอันตรำยและควำมจ ำเป็นที่ต้องเลิกบุหรี่ ท ำให้มั่นใจที่จะเลิกบุหรี่มำกขึ้น 

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่เข้ำร่วมโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์รำชัน  และเห็นว่ำ
กำรตัดสินใจ เลิกบุหรี่ เกี่ยว เนื่องจำกโครงกำรฯ จ ำนวนทั้งหมด 8 คน จ ำแนกตำมบริกำรจำก รพ.สต.ที่ 
ท ำให้มั่นใจว่ำสำมำรถเลิกบุหรี่ได้มำกขึ้น แล้วพบว่ำ ทุกคนได้รับกำรชักชวนเชิญจำก อสม. และ/หรือ
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เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  8  คน (ร้อยละ 100) รองลงมำได้รับกำรคัดกรองจำกเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. และ/หรือ 
อสม. จ ำนวน 6  คน (ร้อยละ 75)  และเข้ำรับบริกำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรอดบุหรี่จำก รพ.สต.และ/ 
หรือโรงพยำบำล  จ ำนวน 5 คน (ร้อยละ 62.5) 

 
ตารางที่ 8.8 จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมที่ เข้ำร่วมโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย 
เทิดไท้องค์รำชัน จ ำแนกตำมบริกำรจำก รพ.สต.ที่ท ำให้มั่นใจว่ำสำมำรถเลิกบุหรี่ได้มำกขึ้น (ตอบได้
มำกกว่ำ 1  ข้อ) ( n = 8 ) 

บริการจาก รพ.สต.ที่ท าใหม้ั่นใจว่าสามารถเลิกบุหรี่ไดม้ากขึ้น จ านวน ร้อยละ 
1.มีกำรชักชวน เชิญ จำก อสม. และ/หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 8 100 
2.ได้รับกำรคัดกรองจำกเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. และ/หรือ อสม 6 75 
3.เข้ำรับบริกำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรอดบุหรี่จำก รพ.สต.และ/ หรือ รพ. 5 62.5 
4.เข้ำรับกำรบ ำบัดจำกคลินิกอดบุหรี่ของ รพ.สต และ/หรือของ โรงพยำบำล 3 37.5 
5.ได้รับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตนในกำรลดละเลิกบุหรี่จำก เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข และ/หรือ อสม. 

3 37.5 

6.เข้ำรับกำรบ ำบัดและได้รับกำรติดตำม 3 37.5 
 

8 .1.2 ป ระ เมิ น ก า ร รั บ ไป ท า ต่ อ  (Adoption) คุ ณ ภ าพ ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ถู ก ต้ อ ง 
(Implementation) และการรับไปท างานอย่างยั่งยืน (Maintenance) 

กลุ่มตัวอย่ำงคือ  ผู้บริหำรของภำคีเครือข่ำยที่ด ำเนินงำนโครงกำรทั้ง 7 ภำคีที่เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงกำร ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงสำธำรณสุข ได้แก่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข และผู้ตรวจรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุขทั้ ง  12 เขต  ส ำหรับ
กรุงเทพมหำนคร คือรองผู้ว่ำกรุงเทพมหำนครหรือผู้รับผิดชอบควบคุมก ำกับงำน 3 ล้ำน 3 ปีฯ ผู้บริหำร
ของกระทรวงสำธำรณสุขในระดับจังหวัด อ ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ได้แก่  นำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัดจ ำนวน 12 คนจำกจังหวัดที่ตั้งส ำนักงำนเขตบริกำรสุขภำพ สำธำรณสุขอ ำเภอ และ
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลและอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ( อสม.) 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร 3 ล้ำน 3 ปีฯ ของส ำนักอนำมัยกรุงเทพมหำนคร อำสำสมัครกรุงเทพมหำนคร 
(อสส) เครื่องมือแบบประเมินกำรรับไปท ำต่อ (Adoption) แบบประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง 
(Implementation)  แบบประเมินกำรรับไปท ำงำนแบบยั่งยืน (Maintenance) แบบสนทนำกลุ่ม (Focus 
group) ผู้ช่วยนักประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทั้ง  4  ชุด กำรบันทึกข้อมูล กำรสัมภำษณ์ 
เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องและควำมเชื่อถือได้ของข้อมูล  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ   
(Content  Analysis)   
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ผลกำรศึกษำพบว่ำ  กำรลดละเลิกบุหรี่เป็นเรื่องส ำคัญเพรำะบุหรี่เป็นปัจจัยท ำให้เกิดโรคหลำยโรค
ระยะแรก  กำรขับเคลื่อนค่อนข้ำงช้ำเมื่อเป็น  PA กระทรวงจึงเร็วขึ้น บทบำทกระทรวงต้องหำคนให้เข้ำ
ระบบก่อนจึงผลักดันให้เป็นงำนปกติ พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรโดยเฉพำะ อสม. อย่ำงเข้มข้น ข้อมูลที่ใช้
ในกำรติดตำมผลต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลำ และต้องด ำเนินกำรต่อเนื่องไม่หยุด  กำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงกระทรวงสำธำรณสุขกับภำคีอื่น ๆ สสส.  ต้องสร้ำงกลไก กำรให้ควำมรู้ควรเป็นควำมรู้ที่เป็นกลำง 
ไม่มีอคติ เมื่อเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรระดับสูงเรื่องบุหรี่ไม่น่ำห่วงเพรำะมีกฎหมำย มีหน่วยงำนรับผิดชอบ มี
ระบบรำยงำน มีระบบติดตำม และมีงบประมำณ กลไกกำรด ำเนินงำนโครงกำรต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทั้งในส่วนของกรมวิชำกำร ส่วนบริหำรและเครือข่ำย กำรก ำกับติดตำม ประเมินต้องท ำงำนประสำนให้ดี 
ควรโฟกัสที่ชุมชน ที่ อสม. และช่วยกันในชุมชน กำรด ำเนินกำรเรื่องเลิกบุหรี่ ไม่ควรท ำแบบไฟไหม้ฟำง 
เพรำะคนสูบบุหรี่เลิกบุหรี่แล้วกลับมำสูบใหม่มีจ ำนวนมำก โครงกำรนี้ควรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องที่ส ำคัญ
คือ Air  war และเรื่องบุหรี่เป็นเรื่องของทุกคน กำรด ำเนินงำนโครงกำรลดละเลิกบุหรี่ต้องด ำเนินกำรเชิง
บูรณำกำรทุกภำคส่วนโดยเฉพำะกำรบูรณำกำรกับกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่ ควำม
ยั่งยืนของโครงกำรคือกำรเริ่มต้นที่เด็กซึ่งเปรียบเสมือนต้นน้ ำส ำหรับบ ำบัดคือปลำยน้ ำต้องมีนโยบำยให้
ชัดเจน ผลักดันเข้ำสู่ระบบรำชกำร กำรสื่อสำรสำธำรณะยังมีควำมจ ำเป็นแต่ต้องท ำให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมอบทบำทของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด คือ
ติดตำมส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ต้องพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทั้งด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ และ 
กำรบ ำบัด  ปัญหำหรืออุปสรรคที่ส ำคัญ คือเป็นกำรปฏิบัติงำนในแนวรำบท ำให้ประสบปัญหำในกำร
ประสำนงำน เพรำะนโยบำยของหน่วยเหนือ(กระทรวง)ช่วงแรกที่รับโครงกำรไม่ชัดเจน มีบำงพื้นที่รับ
งบประมำณหรือรับโครงกำรไปด ำเนินงำน  

 
 8.1.3 ประเมินการโน้มน้าว (Persuasion) การตัดสินใจ (Decision) แผนการปฏิบัติการขยาย
ผล (Saling up) 

กลุ่มตัวอย่ำงผู้บริหำร นักวิชำกำร ของส ำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (ส ำนัก 1) และ
ผู้บริหำรของภำคีเครือข่ำยที่ด ำเนินงำนโครงกำรทั้ง 7 ภำคีที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร  เครื่องมือแบบ
บันทกึกำรสัมภำษณ์กำรสร้ำงระบบพื้นฐำน ระบบติดตำมประเมินผล และระบบกำรสร้ำงและใช้ควำมรู้ของ
โครงกำร  แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์กิจกรรม กำรสร้ำงกระแส กำรใช้ข้อมูลประกอบกำรสร้ำงกระแสของ
โครงกำร  แบบบันทึกกำรสัมภำษณ์ผลกำรสร้ำงพันธมิตร กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยจะเป็นผู้   
ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis)   

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ต้องมุ่งไปที่ระบบงำนประจ ำและ สสส.  จะต้องช่วยในกรณีที่ประสำนงำน
เกี่ยวข้องกับภำคีอยู่ เพรำะบทบำทของภำคียังต้องท ำอีกหลำยด้ำน ด้ำนกำรรักษำกำรเลิกบุหรี่เป็น 1 ใน 4
ยุทธศำสตร์เท่ำนั้น ยุทธศำสตร์นักสูบหน้ำใหม่ยังต้องด ำเนินกำรอยู่ เช่น เรื่องบุหรี่ไฟฟ้ำ เพียงแต่ว่ำใน
อนำคตงำนเหล่ำนั้นต้องใช้รูปแบบ โครงกำร 3 ล้ำน 3 ปีฯ คือผลักดันเข้ำในงำนปกติ(งำนประจ ำ) ให้ได้ 
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และ สสส. จะต้องสนับสนุนในแง่ของModel dialogue เรื่องควำมรู้ต้องเข้ำไปเป็นงำนปกติของกระทรวง
ศึกษำให้ได้ ถ้ำไม่ได้ต้องด ำเนินกำรทุกวิถีทำงให้ได้ โดย สสส. กับภำคีต้องช่วยกันให้มีหลักสูตร เข้ำไปใช้ใน
ระบบกำรเรียนกำรสอนจะท ำให้อยู่ได้อย่ำงถำวร ซึ่งกำรเลิกบุหรี่ต้องอำศัยปัจจัยต่ำง ๆ จ ำนวนมำก ต้องมี
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดี เจ้ำหน้ำที่ระดับชุมชนเข้ำใจตรงกัน จัดสิ่งแวดล้อม จัดชุมชน มีธรรมนูญชุมชนเป็น 
Multi  interventions และต้องผนวกงำนกับงำนของจังหวัด  กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข ด้วยกำรจัดท ำแผนงำน / โครงกำรร่วมกันในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน เป็น               
ผู้ประสำนงำนกับภำคีเครือข่ำยและผู้บริหำรของส ำนักอนำมัย ประชำสัมพันธ์โครงกำรและร่วมในกำรแก้ไข
ปัญหำ รวมถึงน ำเสนอข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจของหน่วยงำนในกำรขยำยกำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุมเกิด
ประสิทธิพลและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  ไม่มีปัญหำเรื่องงบประมำณและสำมำรถสนับสนุน สสส. ในกำร
ประชำสัมพันธ์ กระจำยสื่อที่สสส.  ผลิตไปยังชุมชนทั่วทั้งกทม.ได้อย่ำงกว้ำงขวำงและเจำะจงถึงชุมชน กลุ่ม
คนได้ทุกกลุ่มด้วยกำรด ำเนินงำนของอสส. บุคลำกรของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเมื่อเยี่ยมบ้ำนหรือมีกิจกรรม
ในชุมชน  ส ำหรับกำรสร้ำงพันธมิตรเครือข่ำยของแพทยสมำคมในท้องถิ่นและชุมชน คือ กำรด ำเนินงำน
คลีนิคฟ้ำใส อสม. ฟ้ำใส มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนผล เชื่อมโยงกับคลินิกบ ำบัดบุหรี่ ใน
โรงพยำบำลศูนย์ทุกแห่งและโรงพยำบำลชุมชน และสร้ำงสมำพันธ์เครือข่ำยแห่งชำติเพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่ ด ำเนินกำรแล้ว 40 จังหวัด เป้ำหมำยจะเพิ่มปีละ 10 จังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และพัฒนำ
เป็นสมำพันธ์เครือข่ำยแห่งชำติ ในกำรด ำเนินงำนของสมำพันธ์ระดับจังหวัดคือประสำนท ำงำนกับ
คณะกรรมกำรควบคุมยำสูบระดับจังหวัด     
 
8.2 สถานการณ์การบริโภคและการควบคุมยาสูบระหว่างพื้นที่แหล่งผลิตยาเส้น และพื้นที่ทั่วไปจงัหวัด
นครศรีธรรมราช: กรณศีึกษากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง1 

กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของสถำนกำรณ์ด้ำนพฤติกรรมกำรสูบ
ผลกระทบ และบริกำรเลิกบุหรี่ระหว่ำงพื้นที่ แหล่งผลิตยำเส้นและพื้นที่ทั่ วไป  ในพื้นที่ จั งหวัด
นครศรีธรรมรำช ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีควำมชุกของผู้สูบบุหรี่สูงที่สุดในประเทศไทย 

กำรศึกษำใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสำน พื้นที่วิจัยประกอบด้วย 4 ต ำบลใน 2 อ ำเภอ คือ 1. ต.
โมคลำน อ.ท่ำศำลำ 2. ต.กลำย อ.ท่ำศำลำ 3. ต.วังหิน อ.บำงขัน และ 4. ต.บ้ำนนิคม อ.บำงขัน โดยที่  อ.
ท่ำศำลำ ถือเป็นพื้นที่ที่มีกำรปลูกยำสูบ ต.กลำยและ ต.วังหิน เป็นพื้นที่ที่มีโครงกำรชุมชนปลอดบุหรี่ กำร
เปรียบใน 4 พื้นที่ท ำให้สำมำรถทดสอบผลของกำรเป็นพื้นที่ปลูกยำสูบ และกำรเป็นพื้นที่รณรงค์ต่อ
พฤติกรรมกำรสูบ วิธีกำรเก็บข้อมูลประกอบด้วยกำรส ำรวจกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 879 คน สัมภำษณ์เชิงลึก
หรืออภิปรำยกลุ่มผู้ป่วย 18 คน และบุคลำกร 15 คน  

                                                            
1 อดุมศกัดิ ์แซโ่งว้, และคณะ, รายงานฉบบัสมบรูณโ์ครงการเปรยีบเทียบสถานการณก์ารบรโิภคและการควบคมุยาสบูระหว่างพืน้ท่ี
แหลง่ผลิตยาเสน้ และพืน้ท่ีทั่วไป จงัหวดันครศรธีรรมราช : กรณีศกึษากลุม่ผูป่้วยโรคเรือ้รงั, ศนูยค์วามเป็นเลิศดา้นการวิจยัระบบ
สขุภาพและการแพทย ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ,์ กนัยายน 2562. 
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กลุ่มตัวอย่ำงเป็นเพศหญิง 74.3% อำยุเฉลี่ย 64.9 ปี ระดับกำรศึกษำ ป.6 หรือต่ำกว่ำเป็นส่วน
ใหญ่ ประมำณครึ่งหนึ่งไม่ได้ประกอบอำชีพ อีกกว่ำ 40% ท ำอำชีพเกษตรและแรงงำน กลุ่มตัวอย่ำง 7.5% 
ยังคงสูบบุหรี่อยู่ (current smoker) วิธีกำรเลิกบุหรี่ที่กลุ่มตัวอย่ำงเกือบทั้งหมดใช้ คือ กำรเลิกด้วยตนเอง 
รองลงมำคือ กำรใช้บริกำรคลินิกเลิกบุหรี่ สถำนที่ซื้อบุหรี่ครั้งสุดท้ำยของกลุ่มตัวอย่ำงกว่ำ 80% คือ ร้ำน
ขำยของช ำ บุหรี่ประเภทที่ใช้บ่อยที่สุด คือ บุหรี่มวนเอง (ยำเส้น ใบจำก) 

ควำมชุกของกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็น current smoker สูงที่สุดในพื้นที่ ต.กลำย และต่ำที่สุดในพื้นที่ ต.
บ้ำนนิคม ในทุกพื้นที่วิธีเลิกสูบที่เป็นที่นิยมที่สุด คือ กำรเลิกด้วยตนเอง ชนิดของยำสูบที่ใช้มำกที่สุดในทุก
พื้นที่ คือ ยำเส้น ใบจำก 

กำรอำศัยในพื้นที่ที่ไม่เป็นแหล่งผลิตยำเส้นมีโอกำสเป็นผู้สูบ 0.3 เท่ำของผู้อำศัยในแหล่งผลิตยำ
เส้นกำรเป็นพื้นที่รณรงค์ไม่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ในปัจจุบัน กำรรณรงค์และกำรเป็น
พื้นที่ปลูกต้นยำสูบไม่มีควำมสัมพันธ์กับโรคแทรกซ้อนที่เกิดจำกบุหรี่ พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ในอดีตเพิ่ม
ควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคแทรกซ้อนเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยสูบ กำรสูบหรือเคยสูบบุหรี่มีโอกำสในกำรเกิด
ค่ำใช้จ่ำยสูงมำกเทียบกับผู้ไม่สูบบุหรี่ ข้อมูลของอ ำเภอท่ำศำลำไม่พบควำมแตกต่ำงของอัตรำกำรเลิกสูบ
บุหรี่ได้ในต ำบลที่มีกำรรณรงค์และไม่มีกำรรณรงค์ สำหรับอ ำเภอบำงขันมีกำรเก็บข้อมูลที่คลินิกโรคเรื้อรัง 
แต่ไม่ได้แยกข้อมูลรำยอ ำเภอ ได้อัตรำกำรเลิกในภำพรวมซึ่งต่ ำกว่ำอ ำภอท่ำศำลำ 

ในบำง รพ.สต. ไม่ได้มีกำรจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ แต่ในบำง รพ.สต. ก็มีกำรจัดตั้งแล้ว ในภำพรวมยัง
ขำดแคลนคนท ำงำนใน รพ.สต. เพรำะมีภำระรับผิดชอบงำนหลำยด้ำน มีเพียง 1 รพ.สต.ที่เจ้ำหน้ำที่ให้
ข้อมูลว่ำพอจะจัดสรรเวลำกันได้ อย่ำงไรก็ดีในพื้นที่ที่ยังไม่มีกำรจัดบริกำรเลิกบุหรี่ในสถำนบริกำรได้มีกำร
ทำงำนกับชุมชนแล้ว นอกจำกนี้ยังพบปัญหำในกำรส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยำบำลระดับสูงขึ้นไป  กำรเข้ำถึง
ของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปลูกยำเส้น พบว่ำ ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกมีกำรใช้ยำเส้นจำกวัตถุดิบที่ปลูกกันเอง กำร
บังคับใช้กฎหมำยไม่มีประสิทธิผล พบว่ำ กำรบังคับใช้กฎหมำยทั้งมำตรกำรห้ำมแบ่งซองของห้ำมขำยให้
เยำวชนไม่มีประสิทธิผล ผู้ป่วยมักเลิกด้วยตนเองโดยใช้ กำรหักดิบ หรือมียำพื้นฐำนช่วย เช่น ลูกอม 
สมุนไพร เหตุผลที่เลิกบุหรี่ พบว่ำ มำจำกกำรเจ็บป่วยของตนเอง แรงกดดันทำงสังคม และคนในครอบครัว
ขอร้อง 

ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ คือ ควรมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรเลิกบุหรี่เพื่อเสริมประสิทธิผลของวิธี
หักดิบ หรือเลิกด้วยตนเองซึ่งควรมีควำมสะดวกที่ประชำชนทั่วไปน ำไปใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรปรับให้
สอดคล้องกับบริบทจริงของสังคมไทย ควรมีกำรบังคับใช้กฎหมำยในแบบปกติ ควบคู่กับกำรเสริมพลังให้
ชุมชนก ำหนดกติกำชุมชนช่วยกันตรวจตรำกำรกระท ำผิดกฎหมำยโดยเฉพำะกำรขำยให้กับเยำวชนควรมี
กำรศึกษำประสิทธิผลของกำรรณรงค์ในรูปแบบต่ำงๆ และวิเครำะห์เชิงลึกว่ำแต่ละกิจกรรมของกำรรณรงค์
ส่งผลอย่ำงไรต่อพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ของประชำกรแต่ละกลุ่ม 
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8.3 สถานการณ์การบริโภคและการควบคุมยาสูบระหว่างพื้นที่แหล่งผลิตยาเส้น และพื้นที่ทั่วไป 
จังหวัดนครศรีธรรมราช: กรณีศึกษากลุ่มประชากรทั่วไป2 

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษำและเปรียบเทียบสถำนกำรณ์กำรบริโภคและกำร
ควบคุมยำสูบในกลุ่มประชำกรทั่วไปในพื้นที่แหล่งผลิตยำเส้นกับพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นแหล่งผลิต ด้วยข้อมูลจำก
กำรส ำรวจและข้อมูลเชิงสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (2) พัฒนำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) เพื่อแสดง
สถำนกำรณ์กำรบริโภคและกำรควบคุมยำสูบในกลุ่มประชำกรทั่วไป และ (3) ศึกษำผลของกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) ที่พัฒนำขึ้น และปรับปรุงจนสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
เพื่อให้เป็นต้นแบบและน ำใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ได้ กลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย (1) ประชำชนทั่วไป ที่มีอำยุ
ระหว่ำง 13 – 70 ปี ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน 335 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (2) 
จุดจ ำหน่ำยยำสูบและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยำเส้นในพื้นที่เป้ำหมำย เลือกโดยใช้จุดจ ำหน่ำยที่อยู่
รอบบริเวณที่มีกำรเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนทั่วไป ในรัศมี 1 กิโลเมตร จ ำนวน 245 จุด และ (3) ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) เลือกแบบเจำะจงจ ำนวน 6 คน เก็บข้อมูล
จำก 4 พื้นที่ ในอ ำเภอท่ำศำลำ และอ ำเภอบำงขัน จังหวัดนครศรีธรรมรำช ที่เป็นแหล่งผลิตยำเส้นไม่ได้
เป็นแหล่งผลิตยำเส้น เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถำมและแบบส ำรวจ แบบสัมภำษณ์ และ
เครื่องมือที่ ใช้ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) ได้แก่ เทคโนโลยี Web-based และ 
โปรแกรมน ำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย Google Maps API วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ กำร
วิเครำะห์เปรียบเทียบ โดยใช้ MANOVA และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

ผลกำรวิจัย พบว่ำ สถำนกำรณ์กำรบริโภคและกำรควบคุมยำสูบในกลุ่มของประชำชนทั่วไปในแต่
ละพื้นที่ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 โดยพบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนกำรพบ
เห็นนักแสดงสูบบุหรี่ทำงสื่อ ผลของค ำเตือนบนซองบุหรี่ต่อกำรสูบของตนเอง และ ทัศนคติต่ออันตรำยของ
กำรได้รับควันบุหรี่ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 .01 และ .05 ตำมล ำดับ เมื่อ
พิจำรณำทัศนคติที่มีต่อกำรสูบบุหรี่และกำรรับรู้กฎหมำยห้ำมสูบบุหรี่ในที่สำธำรณะในพื้นที่วิจัย พบว่ำ 
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 แต่ไม่พบควำมแตกต่ำงในพฤติกรรมกำรสูบบุหรี่ ขณะที่
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่แหล่งผลิตยำเส้น มีปริมำณกำรสูบบุหรี่ต่อวันมำกกว่ำผู้ที่อยู่ในที่ไม่ได้เป็นแหล่งผลิตยำเส้น 
ขณะที่ผู้ที่อยู่ในที่ที่ไม่ได้เป็นแหล่งผลิตยำเส้นสำมำรถเลิกบุหรี่ได้มำกกว่ำ และหำกมีโครงกำรชุมชนปลอด
บุหรี่ด้วย จะส่งผลต่อกำรเลิกสูบบุหรี่มำกว่ำไม่มีโครงกำร ทั้งนี้ควำมหนำแน่นของจุดจำหน่ำยมีผลท ำให้เกิด
พฤติกรรมกำรสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นและเลิกสูบบุหรี่ได้น้อย ทั้งนี้สำมำรถดูรำยงำนที่น ำ เสนอข้อมูลเชิงสถิติและ
เชิงแผนที่ด้วย Google Maps API ใช้สัญลักษณ์หมุดและสีที่แตกต่ำงกัน ท ำให้สำมำรถวิเครำะห์และน ำใช้
ข้อมูลได้สะดวก สำมำรถดูรำยงำนและเก็บข้อมูลผ่ำนคอมพิวเตอร์และสมำร์ตโฟนที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
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