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คานา
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดทารายงาน
สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงหลักด้ านยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2557 ฉบับนี ้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการให้ ข้อมูล
อ้ างอิงในการเสนอจุดเน้ นยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยภาคีควบคุมยาสูบ
โดยมีสาระภายในเล่มประกอบด้ วยเนื ้อหาหลัก 11 หัวข้ อ
ในครัง้ นี ้ ศจย. ได้ รับความอนุเคราะห์จากนักวิชาการหลายท่านซึง่ มาช่วยในการจัดทาข้ อมูลชุดนี ้และ
ในโอกาสนี ้ ศจย. ขอขอบคุณสานักงานสถิติแห่งชาติที่สนับสนุนข้ อมูลโครงการอนามัยและสวัสดิการ และ
โครงการสารวจพฤติกรรมการสูบ บุหรี่ และการดื่ ม สุร าของประชากรไทยและขอขอบคุณ ส านักกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ที่ให้ การสนับสนุนทุนแก่ศนู ย์วิจยั และจัดการความรู้ เพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.) ในการจัดทารายงานฉบับนี ้
ศจย.ในฐานะศูนย์บริ การวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้ อมูล
จากเอกสารฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์สาหรับนักวิจยั นักวิชาการและบุคลากรที่ทางานด้ านการควบคุมยาสูบ
ทุกท่าน
ดร. ทพญ. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
กรกฎาคม 2557
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
อัตราการบริ โภคยาสูบลดลงอีกครัง้ ในปี พ.ศ.2556 มาอยู่ที่ร้อยละ 19.94 หลังจากที่ชะลอตัวและ
กลับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในปี พ.ศ.2554 โดยจานวนคนสูบที่ลดลง 1.4ล้ านคนส่วนใหญ่เป็ นผู้อยู่นอกเขตเทศบาล
และสูบบุหรี่ มวนเอง ผลดังกล่าวน่าจะเกิดจากมาตรการจาเพาะต่อชาวชนบท 3 เรื่ องในช่วงปี พ.ศ.25542556 คือ 1) การเพิ่มภาษี ยาเส้ นเป็ นครัง้ แรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 จาก 1 บาท/กิโลกรัมเป็ น 10 บาท/
กิโลกรัม 2) จาก สื่อทีวี mass media campaign ของ สสส. เรื่ อง “ยาเส้ นอันตรายตายเหมือนบุหรี่ ”
ในช่วงปี พ.ศ.2555 และ 3)การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ และการนามติสมัชชาสุขภาพด้ านยาสูบ
ไปปฏิ บัติ ใ นพื น้ ที่ ซึ่ ง ควรมี ก ารด าเนิ น การต่อ เนื่ อ งทัง้ สามเรื่ อ งต่ อ ไป ปั ญ หาที่ ท้ า ทายยัง คงเป็ นเรื่ อ ง
อุตสาหกรรมยาสูบคุกคามและท้ าทายการออกนโยบายควบคุมยาสูบของรัฐ และ การเปิ ดเสรี ทางการค้ า
ส่งผลให้ มีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดมากขึ ้น
นอกจากนีม้ าตรการที่ภาคีควบคุมยาสูบให้ ความสาคัญเพิ่มเติมมี ดังนี ้
1. การจากัดการเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่เน้ นที่กลุม่ เยาวชน
2. การขยายสิทธิการเข้ าถึงบริการเลิกบุหรี่ โดยมีทงมาตรการเชิ
ั้
งรุกและเชิงรับ
3. การลดควันบุหรี่ มือสองมือสามโดยมุ่งเน้ นกลยุทธ์ mass media ที่สะท้ อนถึงผลกระทบของควันบุหรี่
มือสอง มือสามและผลดีทางธุรกิจที่เกิดขึ ้น
4. การปฏิรูปกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย
5. กระจายและพัฒนาศักยภาพ จุดจัดการภูมิภาคกับจังหวัด
6. การปรับโครงสร้ างภาษี สรรพสามิตและการปราบปรามลักลอบค้ าบุหรี่ เถื่ อน ด้ วยการแก้ ไข พรบ.
ยาสูบให้ คิดภาษี จากฐานราคาขายปลีกรวมกับภาษี เฉพาะตามปริ มาณ, ลดจานวนจุดจาหน่าย
ยาสูบ, เพิ่มราคาขายปลีกยาสูบราคาถูก ด้ วยการเพิ่มภาษี ตามสภาพ, และลดจานวนการผ่อนผันให้
ผู้เดินทางนายาสูบติดตัวเข้ ามาในราชอาณาจักร
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บทที่ 1 เหตุการณ์สาคัญเกี่ยวกับปั จจัยเสีย่ งหลักด้ านยาสูบ ปี พ.ศ.2555 - 2556
ผศ.ดร.สุนิดา ปรี ชาวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เหตุการณ์ สาคัญเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ยงหลักด้ านยาสูบของประเทศไทยในช่ วงปี
พ.ศ.2555- 2556 มีเหตุการณ์เด่น สรุปตามลาดับเหตุการณ์ ดังนี ้
พ.ศ.2554 – 2556

โครงการจังหวัดขับเคลื่อนปลอดบุหรี่ 15 จังหวัด สสส. ได้ ให้ ทนุ สนับสนุนการ
ดาเนินการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ผา่ นมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ในพื ้นที่นา
ร่ อง 5 จังหวัดและสนับสนุนโดยตรง 10 จังหวัด โดยพิจารณาให้ ความสาคัญ แก่
จังหวัดที่มีอตั ราการบริโภคยาสูบสูง(1-2)

พ.ศ.2555

สื่อทีวี mass media campaign เรื่ อง ยาเส้ นอันตราย ตายเหมือนบุหรี่

กุมภาพันธ์ 2555

ระเบียบกรมควบคุม โรคว่า ด้ วยการติดต่อผู้ประกอบการและผู้มี ส่ว นเกี่ ยวข้ องกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2555(3) มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 4 เมษายน 2555 แทนฉบับปี
พ.ศ.2553 ซึง่ สอดคล้ องกับกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ องค์การ อนามัย
โลก ข้ อ 5.3 การป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบต่อนโยบาย สาธารณะ
ว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ

มีนาคม 2555

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2554 เรื่ องข้ อความที่อาจก่อให้ เกิด
ความเข้ าใจผิดหรื อจูงใจให้ บริโภคในฉลากของซองบุหรี่ และยาเส้ น มีผลใช้ บังคับ
ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม 2555 (4)

25 เมษายน 2555

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2554 เรื่ องการแสดงข้ อความ เกี่ยวกับ
สารพิษและสารก่อมะเร็งในฉลากของซองบุหรี่ ซิกาแรต เริ่มมีผลบังคับใช้ (5)

17 เมษายน 2555

มติ ครม. เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2533 เรื่ องมาตรการ
ควบคุมปั จจัยเสี่ยงด้ านยาสูบ(6) ในประเด็นนี ้ ศจย. ได้ ให้ ทนุ สนับสนุนโครงการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่ องมาตรการควบคุมปั จจัยเสี่ยง
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ต่อสุขภาพด้ านยาสูบ ไปสูภ่ าคปฏิบตั ทิ ี่ระดับพื ้นที่ใน 15 จังหวัด(1)
12 มิถนุ ายน 2555

มติ ครม. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2557(7) ซึง่
มีเป้าหมายลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน ลดปริมาณการบริ โภคยาสูบ ต่อ
หัวประชาชนและการทาให้ สิ่งแวดล้ อมปลอดควันบุหรี่ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้
ออกประกาศเรื่ องแนวทางการปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ
พ.ศ.2555 – 2557 ในสถานศึกษา(8)

21 สิงหาคม 2555

การปรับขึ ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบ (รวมภาษียาเส้ นและยาเส้ นปรุง) นับตังแต่
้ ปี
พ.ศ.2535 จนถึง พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีการปรับขึ ้นภาษีสรรพสามิต บุหรี่ ซิกาแรต
รวม 10 ครัง้ การปรับครัง้ นี ้กาหนดอัตราตามมูลค่าและอัตราตามปริมาณใบยาสูบ ทา
ให้ บหุ รี่ ซิกาแรตมีอตั ราจัดเก็บตามมูลค่า ร้ อยละ 87 หรื อตามปริมาณ 1 บาทต่อหนึ่ง
กรัม ส่วนภาษี ยาเส้ นเพิ่มเป็ นครัง้ แรก จาก 0.01 บาท/10 กรัม เป็ น 0.01 บาท/กรัม(9)

เดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม 2555

การประชาพิจารณ์ ร่าง พระราชบัญญัตคิ วบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ. ... ซึง่
เป็ นการรวมกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู
บุหรี่ เป็ นฉบับเดียวกัน(10)

ตุลาคม 2555

กระทรวงสาธารณสุขกาหนดตัวชี ้วัดปี 2556 เด็กอายุ 15-18 ปี สูบบุหรี่ ไม่เกินร้ อยละ
10 และสถานบริการสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ร้อยละ 100

มีนาคม 2556

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการ “3 ลด 3 เพิ่ม” (11 - 12)
3 ลด 1.
2.
3.
3 เพิ่ม 1.

การลดนักสูบหน้ าใหม่ (อายุ 15-24 ปี , 19-24 ปี )
ลดจานวนผู้สบู เดิมในเขตชนบท โดยเฉพาะผู้ใช้ ยาเส้ น
ลดควันบุหรี่ มือสองในที่ทางาน ในที่สาธารณะ และที่บ้าน
เพิ่มกลไกการป้องกันอุตสาหกรรมยาสูบแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบ
ของรัฐ
2. เพิ่มผู้ขบั เคลื่อนการควบคุมยาสูบในระดับพื ้นที่ จังหวัดและท้ องถิ่น
3. เพิ่มนวัตกรรมการดาเนินงานควบคุมยาสูบโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6 มีนาคม 2556

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฯ เพิ่มขนาดคาเตือนพิษภัยบนซองบุหรี่
จากร้ อยละ 55 เป็ น ร้ อยละ 85 โดยให้ จดั พิมพ์ภาพ ข้ อความคาเตือน 10 แบบ คละ
กัน ในอัตรา 1 แบบ ต่อ 5,000 ซอง กาหนดให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ 2 ตุลาคม 2556 (13)
(เลื่อนไปจนถึง 23 กันยายน 2557)

1 กรกฎาคม 2556

การลงนามความร่ วมมือ “ยกเว้ นค่ าโทรศัพท์ 1600 สายเลิกบุหรี่ ” ระหว่าง
ศูนย์บริ การเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร ผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ประจาที่ เพื่อเพิ่มช่องทาง ให้ บริ การ
ประชาชนที่ ต้ องการเลิก บุหรี่ โดยประชาชนไม่ต้ องเสี ยค่า ใช้ จ่า ย และกระตุ้น ให้
ประชาชนได้ รับบริการเพิ่มมากขึ ้น(14)

สิงหาคม 2556

เริ่มการบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2555
เรื่ อง ภาพคาเตือนและการแสดงเลขหมายสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 บนซองยาเส้ น (15)

23 สิงหาคม 2556

ศาลปกครองชันต้
้ นได้ มีคาสัง่ ทุเลาการบังคับตามประกาศฯ เนื่องจากบริษัทบุหรี่ ฟ้อง
ศาลปกครองเพื่อให้ ทเุ ลาการบังคับใช้ และเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง
การเพิ่มขนาดข้ อความ ภาพคาเตือนพิษภัยบนซองบุหรี่ จากร้ อยละ 55 เป็ น ร้ อยละ
85 ทาให้ ประกาศดังกล่าวยังไม่มีผลใช้ บงั คับตาม กฎหมาย(16) จนกระทัง่ 29 พ.ค.
2557 ศาลปกครองสูงสุดให้ ยกคาสัง่ ทุเลาการ บังคับ ตามประกาศฯของศาลปกครอง
ชันต้
้ นแล้ ว จึงมีผลบังคับใช้ 23 กันยายน 2557 (90 วันนับแต่วนั ที่ศาลปกครองสูงสุด
อ่านคาสัง่ - 26 มิ.ย.2557)
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เอกสารอ้ างอิง
1

ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.). รายชื่อโครงการที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนมุง่ สูจ่ งั หวัดปลอดบุหรี่ พ.ศ.2554-2556. ก้ าวทันวิจยั กับ
ศจย. 2555; 4 (3): 12 – 14.
2
กนกวรรณ ชมเชย. จังหวัดต้ นแบบปลอดบุหรี่. วารสาร SMART 2556; 14 (155): 14 – 15.
3
ระเบียบกรมควบคุมโรค เรื่อง การติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2555, (2555, 29 กุมภาพันธ์).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนพิเศษ 62ง., หน้ า 9 - 11.
4
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคาหรือข้ อความที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรือจูงใจให้ บริโภค
ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ยาเส้ น หรือยาเส้ นปรุง ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (2554, 22 มิถนุ ายน) ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่ม 128 ตอนพิเศษ 69 ง, หน้ า 53 – 54.
5
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงข้ อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรี่ซิกา
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6
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ. [ออนไลน์]. เข้ าถึงข้ อมูลวันที่ 19 มกราคม
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7
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจาวันอังคารที่ 12 มิถนุ ายน 2555. [ออนไลน์]. เข้ าถึงข้ อมูลวันที่ 19 มกราคม 2557.
จาก http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4199.
8
กระทรวงศึกษาธิการ. (2555, 29 มิถนุ ายน). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบ
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9
กฏกระทรวง กาหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. 2555. (2555, 21 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอน80 ก, หน้ า 61 - 62.
10
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษณ์ และนุชรี ศรีวิโรจน์. ข้ อถกเถียงในการยกร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่. ก้ าวทันวิจยั กับ ศจย. 2555; 4
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11
ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.). เอกสารสรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การ
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[ออนไลน์]. เข้ าถึงข้ อมูลวันที่ 20 มกราคม 2557. จาก http://trc.or.th/th/home-28/484-2555-2557.html.
12
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษณ์ ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ ปวีณา ปั น้ กระจ่าง และกุมภการ สมมิตร. สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2555. เจริญดีมนั่ คงการพิมพ์ กรุงเทพฯ; 2555.
13
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้ อความคาเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการ
เลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2556. (2556, 6 มีนาคม) ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 130 ตอนพิเศษ 45 ง, หน้ า 17 - 21.
14
กองบรรณาธิการ. 1600 โทรเลิกบุหรี่ ฟรีทกุ เครือข่าย. วารสาร SMART 2556; 14 (161): 6.
15
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้ อความคาเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางการติดต่อเพื่ อ
การเลิกยาสูบ ในฉลากของยาเส้ นหรือยาเส้ นปรุง พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 (2555, 10 สิงหาคม)
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนพิเศษ 124 ง, หน้ า 6 - 7.
16
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการคุ้มครองผู้ไม่สบู บุหรี่, เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, เครือข่ายการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในอาเซียน.
สมุดปกขาว กรณีบริษัทบุหรี่ฟ้องศาลปกครองให้ ยกเลิกกฎหมายเพิ่มขนาดคาเตือนพิษภัยบนซองบุหรี่. 2556.
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บทที่ 2 สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2557
กับประสิทธิภาพการดาเนินการควบคุมยาสูบ
ปวีณา ปั น้ กระจ่าง
และ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
2.1 จำนวนและอัตรำกำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทยอำยุ 15 ปี ขึน้ ไป
ข้ อมูลการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2556 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป
บริโภคยาสูบ 10.77 ล้ านคน (19.94%) อัตราการบริโภคยาสูบของเพศชายเท่ากับ 39% เพศหญิงเท่ากับ
2.05% เมื่อพิจารณาการบริ โภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึ ้นไปในรอบ 22 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ.25342556) พบว่ามีแนวโน้ มลดลง โดยมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 37.7% กล่าวคือ ประชากรไทยอายุ 15 ปี
ขึ ้นไปที่บริ โภคยาสูบในปี พ.ศ.2534 มีจานวน 12.26 ล้ านคน (32.00%) ลดลงเป็ น 10.9 ล้ านคน (20.7%)
ในปี พ.ศ.2552 แต่ในปี พ.ศ.2554 กลับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น 11.50 ล้ านคน (21.4%) และกลับลดลงอีกใน
ปี พ.ศ.2556 เป็ น 10.77 ล้ านคน(19.94%) ซึง่ ต่ากว่าปี 2552 แต่ยงั ไม่บรรลุเป้าหมาย (ภายในปี 2557) ที่
18.6% ดังภาพที่ 2.1

ภำพที่ 2.1 อัตราการสูบบุหรี่ ปัจจุบนั ของประชากรไทย ปี พ.ศ.2534-2556
ที่มำ: สานักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552 และ 2556
และ โครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554
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ผู้บริ โภคยาสูบปั จจุบนั 1 แบ่งเป็ น ผู้บริ โภคยาสูบประจา 2 และผู้บริ โภคยาสูบเป็ นครัง้ คราว 3 โดย
พบว่าสัดส่วนของผู้บริ โภคยาสูบประจาอยู่ที่ร้อยละ 95.18 ในปี พ.ศ.2534 และค่อยๆลดลงเป็ นร้ อยละ
83.72 ของผู้บริโภคยาสูบปั จจุบนั ปี พ.ศ.2556
จานวนผู้บริ โภคยาสูบเป็ นครัง้ คราวกลับมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆตังแต่
้ ปี พ.ศ.2534-2556 โดยปี
พ.ศ.2534 มีผ้ บู ริ โภคยาสูบเป็ นครัง้ คราวเพียง 590,528 คน เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนถึง 1,780,984 คน ภายใน
รอบ 22 ปี จากข้ อ มูล ดัง กล่าวเป็ นสัญ ญาณเตือนบ่ง บอกให้ เห็นว่าการที่ อุต สาหกรรมยาสูบมี กลยุท ธ์
การตลาดรูปแบบใหม่ๆ อาจส่งผลให้ มีผ้ ทู ดลองบริโภคยาสูบเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆในแต่ละปี ดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 จานวน อัตราการบริ โภคยาสูบและสัดส่วนผู้บริ โภคยาสูบประจาของประชากรไทยอายุ 15 ปี
ขึ ้นไป พ.ศ.2534-2556
สัดส่วนผู้บริโภคประจา
พ.ศ.
จานวนและอัตราการบริโภคยาสูบปั จจุบนั (คน(
ต่อผู้บริโภคยาสูบ
ทังหมด
้
รวม
ชาย
หญิง
รวม ชาย หญิง
คน
อัตรา คน
อัตรา คน
อัตรา (%) (%) (%)
2352 22,232,523 52.33% 11,304,732 59.39% 952,943 4.95% 95.18 93.76 92.92
2352 12,525,254 28.82% 11,758,171 54.46% 767,082 3.50% 88.03 90.35 84.76
2322 11,984,874 23.22% 11,283,274 48.44% 701,601 2.95% 88.20 88.58 82.07
2322 11,354,282 22.28% 10,700,018 43.69% 654,264 2.64% 84.79 85.07 80.35
2333 10,857,755 22.22% 10,347,579 41.70% 51,0176 1.94% 87.37 87.63 81.99
2332 10,905,191 23.23% 10,360,590 40.46% 544,601 2.01% 87.54 87.69 84.69
2332 11,511,611 22.55% 10,918,994 41.69% 592,617 2.14% 86.32 86.62 80.76
2335 10,765,806 19.94% 10,193,311 39.00% 572,495 2.05% 83.46 83.72 78.86
2

ผู้บริโภคยาสูบปั จจุบนั หมายถึง ผู้บริ โภคยาสูบประจาและผู้บริโภคยาสูบเป็ นครัง้ คราว
ผู้บริโภคยาสูบประจา หมายถึง บริ โภคยาสูบเป็ นประจาทุกวัน
5
ผู้บริโภคยาสูบเป็ นครัง้ คราว หมายถึง บริโภคยาสูบไม่ทกุ วัน
2
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2.1.1 อั ตรำกำรบริ โภคยำสู บของประชำกรไทยอำยุ 15 ปี ขึน้ ไป จำแนกตำมปั จจัยส่ ว น
บุคคล
1) เพศ (Gender)
เมื่อพิจารณาตามเพศ จะพบว่าในรอบ 22 ปี ที่ผ่านมาจากปี พ.ศ.2534-2556 อัตราการบริ โภค
ยาสูบของประชากรเพศชายมี อัต ราการเปลี่ ยนแปลงที่ ลดลงน้ อยกว่าเพศหญิ ง คือ 34.3% และ 58%
ตามลาดับแสดงให้ เห็นว่ ำประชำกรเพศหญิงตอบสนองต่ อนโยบำยกำรควบคุมยำสูบที่ผ่ำนมำได้ ดี
ภาพที่ 2.2
แต่ในช่วงปี 2552 เป็ นต้ นมา การส ารวจพบว่า เพศหญิ งมี อัตราการบริ โภคยาสูบสูง เพิ่ม ขึน้
เล็กน้ อย เป็ น 2.01% จากที่เคยต่าสุดในปี พ.ศ.2550 ที่ 1.94% และในปี 2554 และ 2556 อัตราการบริ โภค
ยาสูบเพิ่มขึ ้นอีกเล็กน้ อยเป็ น 2.1%

ภำพที่ 2.2 อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึ ้นไป พ.ศ.2534-2556 จาแนกตามเพศ
ที่มำ : ข้ อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552
และ 2556 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554
2) กลุ่มอำยุ (Age Group)
ในปี พ.ศ.2556 อัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่มอายุ 15-24 ปี , 25-59 ปี และ 60 ปี ขึ ้นไป เท่ากับร้ อย
ละ 15.07, 22.79 และ 14.25 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่มีอตั ราการลดการบริ โภคยาสูบอย่างต่อเนื่องใน
รอบ 22 ปี คือ กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ ้นไป (อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเท่ากับ 56.80%) แสดงให้ เห็นว่า
มาตรการควบคุมยาสูบได้ ผลดีในกลุ่มอายุดงั กล่าว แต่มาตรการดังกล่าวยังให้ ผลไม่ดีเท่าที่ควรใน กลุ่ม
อายุ 15-24 ปี (อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเพียง 33.20%) นอกจากนี ้ยังพบว่า กลุ่มอายุดงั กล่าวมีอตั รา
การบริ โภคยาสูบที่ เพิ่มขึน้ เล็ กน้ อย ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2550-2554 และลดลงมี อัตราต่าสุดในปี พ.ศ.2556
ในขณะที่กลุ่มอายุ 25-59 ปี มีอตั ราการบริ โภคยาสูบลดลงต่อเนื่อง แล้ วเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในปี พ.ศ.2554
และลดลงต่าสุดในปี พ.ศ.2556 ดังภาพที่ 2.3
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ภำพที่ 2.3 อัตราการบริ โภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึน้ ไป พ .ศ .2534-2556 จาแนกตามช่วง
อายุ
ที่มา : ข้ อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552
และ 2556 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554
2.1.2 อัตรำกำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทยอำยุ 15 ปี ขึน้ ไป จำแนกตำมภูมิศำสตร์
1) เขตกำรปกครอง (Administrative District)
เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครองพบว่าในรอบ 22 ปี ที่ผ่านมา พบว่าผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล
มีอตั ราการบริโภคยาสูบสูงกว่าในเขตเทศบาลในทุกรอบการสารวจ โดยที่อตั ราการเปลี่ยนแปลงลดลงของ
นอกเขตเทศบาลต่ากว่าในเขตเทศบาลเล็กน้ อย คือ 33% และ 38.30% ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ า
มำตรกำรกำรควบคุ มยำสู บของประเทศไทยที่ ผ่ำนมำได้ ผลดีในเขตเทศบำลมำกกว่ ำนอกเขต
เทศบำลเล็กน้ อย ดังภาพที่ 2.4

ภำพที่ 2.4 อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึ ้นไป พ.ศ.2534-2556 จาแนกตามเขตการ
ปกครอง
ที่มำ: ข้ อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552
และ 2556 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554
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2) ภูมิภำค (Region)
เมื่ อพิจ ารณาตามภูมิภ าคพบว่า ในรอบ 22 ปี ที่ ผ่านมา ประชากรในแต่ละภูมิภ าคมีอัตราการ
บริ โภคยาสูบลดลงต่อเนื่อง ยกเว้ นในปี พ .ศ .2554 ประชากรในกรุ งเทพฯ, ภาคกลาง, ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ มีอตั ราการบริ โภคยาสูบเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย และกลับลดลงอีกครัง้ ในปี พ .ศ.2556 โดยภาคใต้ มีอตั รา
การบริโภคยาสูบปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงลดลงน้ อยที่สดุ เมื่อเทียบกับทุกภูมิภาค รองลงมาคือภาคอีสาน ภาค
กลาง และกรุงเทพฯ โดยอัตราการบริ โภคยาสูบลดลงจาก 31.2% ในปี พ.ศ.2534 เป็ น 24.6% ใน ปี พ.ศ.
2556 ในขณะที่ ภ าคเหนื อ มี อัตราการบริ โภคยาสูบปั จจุบันเปลี่ ยนแปลงลดลงมากที่ สุด (อัตราการ
เปลี่ยนแปลง เท่ากับ -21.15%, -37.88%, -39.87%, -41.1% และ -44.6% ตามลาดับ( แสดงให้ เห็นว่า
มาตรการในการควบคุม ยาสูบของประเทศไทยที่ ผ่านมาได้ ผลน้ อยในภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคอี สาน
ในขณะที่ได้ ผลดีในภาคเหนือ ดังภาพที่ 2.5

ภำพที่ 2.5 อัตราการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึ ้นไป พ.ศ.2534-2556 จาแนกตามภูมิภาค
ที่มำ: ข้ อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ: โครงการอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552
และ 2556 และโครงการสารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554
2.1.3 อำยุท่ เี ริ่มบริโภคยำสูบครั ง้ แรก
พ.ศ.2554 ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึน้ ไปที่บริ โภคยาสูบปั จจุบนั เริ่ มบริ โภคยาสูบเมื่ออายุ 18 ปี
และเริ่มสูบเป็ นปกติเมื่ออายุประมาณ 19 ปี เพศชายเริ่ มบริ โภคยาสูบครัง้ แรกเมื่ออายุประมาณ 18 ปี และ
เริ่มสูบเป็ นปกติเมื่ออายุประมาณ 19 ปี ส่วนเพศหญิงเริ่มบริโภคยาสูบครัง้ แรกเมื่ออายุประมาณ 21 ปี และ
เริ่ มสูบเป็ นปกติเมื่ออายุประมาณ 22 ปี การสารวจการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา พ.ศ.2554 พบว่าผู้ที่บริ โภค
ยาสูบอายุน้อยที่สดุ เพียง 6 ปี
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2.1.4 ประเภทบุหรี่ ท่ สี ูบเป็ นประจำ
ผลการสารวจประเภทบุหรี่ ที่นิยมสูบเป็ นประจาของผู้บริ โภคยาสูบปั จจุบนั อายุ 15 ปี ขึ ้นไป ในปี
พ.ศ.2544, 2547, 2550, 2552 และ 2554 พบว่ามีสดั ส่วนของผู้สบู บุหรี่ ซองและบุหรี่ มวนเองเกือบอย่าง
ละ 50% แต่ในปี 2556 พบว่ามี สัดส่วนของผู้สูบบุหรี่ ซ องสูง กว่าผู้สูบบุหรี่ มวนเองอย่างชัดเจน นั่นคือ
61.19% และ 33.07% ตามลาดับ โดยจากจานวนผู้บริ โภคยาสูบปั จจุบนั อายุ 15 ปี ขึ ้นไป จานวน 10.43
ล้ านคน สูบบุหรี่ ซองจานวน 6.59 ล้ านคน คิดเป็ น 61.19% รองลงมาสูบบุหรี่ มวนเอง 3.56 ล้ านคน คิดเป็ น
33.07% รองลงมาเป็ นบุหรี่ ขี ้โยจานวน 2.4 แสนคนคิดเป็ น 2.24% ซิก้า/ไปป์ จานวน 22,774 คน และ
บารากู่/ฮุกก้ า/บุหรี่ อื่น จานวน 20,811 คน ดังตารางที่ 2.2
ทังจ
้ านวนและสัดส่วนผู้สบู บุหรี่ มวนเองที่ลดลง อาจเป็ นผลมาจากมาตรการจาเพาะต่อชาวชนบท
3 เรื่ อง คือ 1) การเพิ่มภาษี ยาเส้ นเป็ นครัง้ แรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 จาก 0.01 บาท/10 กรัม เป็ น
0.01 บาท/กรัม 2) จาก สื่อทีวี mass media campaign ของ สสส. เรื่ อง ยาเส้ นอันตราย ตายเหมือนบุหรี่
ในช่วงปี พ.ศ.2555 และ 3) การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ และการนามติสมัชชาสุขภาพด้ าน
ยาสูบไปปฏิบตั ใิ นพื ้นที่ ซึง่ ควรมีการดาเนินการต่อเนื่องทังสามเรื
้
่ องต่อไป
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ตำรำงที่ 2.2 จานวนและสัดส่วนผู้บริโภคยาสูบปั จจุบนั อายุ 15 ปี ขึ ้นไป จาแนกตามประเภทยาสูบที่
บริโภค พ.ศ.2544-2556

*ข้ อมูลปี พ.ศ.2550 และ 2554 เฉพาะประเภทบุหรี่ ที่สบู มากที่สดุ คาตอบเดียว
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2.1.5 ปริมำณยำสูบที่บริโภคต่ อวัน
ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไปสูบบุหรี่ ตอ่ วันเฉลี่ยสูงถึง 10 มวนต่อวัน โดยมีผ้ สู บู ตังแต่
้ 10 มวนขึ ้นไป
จานวน 5.79 ล้ านคน( 53.4%) ในปี พ.ศ.2550 และ 6.39 ล้ านคน (55.53%) ในปี พ.ศ.2554 ซึ่งผู้สบู 10
มวนขึ ้นไปเป็ นผู้ที่ตดิ นิโคติน ที่จาเป็ นต้ องใช้ ยาในการบาบัดโรคติดบุหรี่
2.1.6 ระยะเวลำที่สูบบุหรี่ มวนแรกหลังตื่นนอน
ระยะเวลาที่สบู บุหรี่ มวนแรกหลังตื่นนอนภายใน 30 นาที เป็ นเกณฑ์ที่ใช้ ในการวินิจฉัยเพื่อประเมิน
ภาวะการติดนิโคติน (Nicotine Dependence) ในผู้สูบบุหรี่ ได้ และยังสามารถบอกถึงระดับความรุนแรงใน
การติดบุหรี่ อีกด้ วย เพื่อประโยชน์สาหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการเลือกวิธีบาบัดรักษาเพื่อช่วยให้ ผ้ สู ูบ
บุหรี่ สามารถเลิกสูบบุหรี่ ได้ จากข้ อมูลการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2554 พบว่า ผู้สบู บุหรี่ มวน
แรกภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน, 6-30 นาทีหลังตื่นนอน, 31-60 นาทีภายหลังตื่นนอน และมากกว่า 60 นาที
ภายหลังตื่นนอนมีสดั ส่วน 20.6%, 40.7%, 17.1% และ 21.5% ตามลาดับ
2.1.7 อั ต รำกำรบริ โ ภคยำสู บ ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปี ขึ น้ ไป จ ำแนกปั จจั ย ตำมรำย
จังหวัด พ.ศ.2554
10 จังหวัดในพื ้นที่สีแดงเข้ มทีมีอตั ราการบริ โภคยาสูบสูงสุด ได้ แก่ แม่ฮ่องสอน สตูล ปั ตตานี ระนอง
นครศรี ธรรมราช สุราษฎร์ ธานี ขอนแก่น กาญจนบุรี ตรัง และหนองบัวลาภู ตามลาดับ
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อัตราการสูบบุหรี่ ปัจจุบนั ของประชากรไทย อายุ 15 ปี ขึ ้นไป พ.ศ.2554

ภำพที่ 2.6 อัตราการบริโภคยาสูบเป็ นประจาของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป
จาแนกตามรายจังหวัด พ.ศ.2554
ที่มำ: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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บทที่ 3 ผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสูบ
เปรี ยบเทียบกับรายได้ ทางเศรษฐกิจจากยาสูบ
ดร.ทพญ.ศิ ริ ว รรณ พิ ท ยรั ง สฤษฏ์ , ปวี ณ า ปั น้ กระจ่ า ง
และ ดร.ทพญ.กนิ ษ ฐา บุ ญ ธรรมเจริ ญ
3.1 ผลกระทบต่ อสุขภาพจากการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย
โรคที่เกิดจากการบริ โภคยาสูบในกลุ่มที่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้ วนัน้ ประกอบด้ วยโรคต่างๆ
จ านวน 25 โรค1 ในจ านวนนี ม้ ี มะเร็ ง ตามส่วนต่างๆ 10 ชนิด คื อ lungs, laryngeal, esophageal,
pancreatic, renal and bladder, cervical, endometrial and stomach, oral cavity, pharynx, acute
myeloid leukemia2
การบริ โภคยาสูบและยาเส้ น มีผลเสียต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาขององค์กรอนามัย
โลก (WHO) พบว่าการบริโภคยาสูบเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ก่อให้ เกิดภาระโรคในประชากรโลกมากที่สดุ เป็ นอันดับที่
3 รองจาก การดื่มแอลกอฮอล์ และการมีเพศสัม พันธ์ ที่ไม่ปลอดภัย ดังภาพที่ 3.1และร้ อยละ 10 ของ
ผู้เสียชีวิตจากโรคที่เนื่องมาจากการบริ โภคยาสูบมีอายุไม่เกิน 44 ปี 2

ภาพที่ 3.1 ปั จจัยเสี่ยงที่ก่อให้ เกิดภาระโรคของประชากรโลกปี 2547 ในกลุม่ อายุ15-59 ปี
ที่มา : WHO Global Status Report on Alcohol and Health 2011
ในขณะที่ประเทศไทย จากการศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่เป็ นสาเหตุของภาระโรคและ
บาดเจ็บปี 2552 พบว่าปั จจัยเสี่ยงในการบริ โภคยาสูบนับเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญที่ทาให้ เกิดการสูญเสียปี สุข
ภาวะเป็ นอันดับ 2 รองจากปั จจัยเสี่ยงด้ านการดื่มแอลกอฮอล์ ดังภาพที่ 3.2
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ภาพที่ 3.2 ลาดับปั จจัยเสี่ยงที่ก่อให้ เกิดภาระโรคปี พ.ศ.2552
ที่มา: Bundhamcharoen K., Aungulanon S., Makka N. et al. Burden of Disease. Economic Burden
from Smoking Related Diseases in Thailand in 2009. National burden of disease program,
International Health Policy Program. 2012.
ในปี พ.ศ.2552 การศึกษาภาระทางเศรษฐกิจจากโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวข้ องจากการสูบบุหรี่ พบว่า มี
คนตายจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ในกลุ่มคนอายุ 30 ปี ขึ ้นไป 50,710 คนหรื อประมาณ 12% ของการตาย
ทังหมด
้
โดยที่เป็ นผู้ชาย 42,989 คน และเป็ นผู้หญิง 7,721 คน ซึ่งโรคปอดอุดกลันเรื
้ อ้ รังเป็ นสาเหตุการตาย
หลักของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 11,895 คน ต่อมาคือโรคมะเร็ งปอด 11,742 คน และโรคหัวใจและหลอด
เลือด 11,666 คน และโรคมะเร็งอื่นๆ 7,244 คน
3.2 ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย
จากการประมาณการความสูญ เสี ย ทางเศรษฐศาสตร์ จ ากโรคที่ เ กิ ด จากการสูบบุห รี่ ( Disease
Attributed to Smoking) พบว่า ค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 52,189
ล้ านบาท (เฉลี่ย 29.39 บาทต่อบุหรี่ 1 ซอง)คิดเป็ น 0.54% ของ GDP โดยคิดเป็ นค่าใช้ จ่ายทางตรงทาง
การแพทย์เท่ากับ 10,137 ล้ านบาท (20%ของค่าใช้ จ่ายทังหมด),
้
ค่าใช้ จ่ายทางอ้ อมทางการแพทย์เท่ากับ
1,063 ล้ านบาท (2%), การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ป่วยเท่ากับ 370 ล้ านบาท (0.7%), การ
สูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ดแู ลผู้ป่วยเท่ากับ 147 ล้ านบาท (0.3%) และการสูญเสียผลิตภาพ
จากการตายก่อนวัยอันควรเท่ากับ 40,464 ล้ านบาท (77%) โดยค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ นีค้ ิดเป็ น 13% ของค่าใช้ จ่ายทางด้ านสุขภาพทัง้ หมด และ 73% ของงบประมาณทางด้ าน
สาธารณสุข
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3.3 การเปรี ยบเทียบต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์ จากยาสูบกับมู ลค่ าทางเศรษฐกิจของยาสู บ
และผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
ยาสูบเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ทารายได้ ให้ กับประชากรและรัฐโดยมีสินค้ าทังที
้ ่เป็ นใบยาและผลิตภัณฑ์
ยาสูบ จากข้ อมูลทางเศรษฐกิจ พบว่าในปี พ.ศ.2552 มีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมหมวดผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ณ ราคาตลาดในปี พ.ศ.2552 มีคา่ เท่ากับ 48,155 ล้ านบาท(รวมภาษี สรรพสามิตยาสูบแล้ ว) เมื่อรวม
กับมูลค่าใบยาส่งออก 2,734 ล้ านบาท ทาให้ มูลค่าทางเศรษฐกิจของยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีประมาณ
50,889 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.53%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ(GDP) น้ อยกว่าความสูญเสี ยทาง
เศรษฐศาสตร์ จากการบริ โภคยาสูบของประชากรไทยที่มีค่าใช้ จ่ายทังหมดเท่
้
ากับ 52,189 ล้ านบาท คิดเป็ น
0.54% ของGDP ในปี พ.ศ.2552 ถึงแม้ ว่าพืชยาสูบจะทารายได้ ดีต่อเศรษฐกิจกับประเทศเพียงใด แต่เมื่อ
เทียบกับการสูญเสียทางด้ านเศรษฐศาสตร์ จากการบริโภคยาสูบที่รวมถึงผลเสี ยต่อสุขภาพของผู้บริ โภคและผู้
ใกล้ ชิด ยังคงเป็ นสาเหตุสาคัญที่ต้องควบคุมการปลูก ลดการผลิต จากัดการจาหน่าย และลดการบริ โภค
ยาสูบ แล้ วเปลี่ ยนไปสนับสนุนการผลิตสินค้ าเกษตรอื่น ที่ ทารายได้ ใกล้ เคียงกับยาสูบ แต่เกิดผลเสี ยต่อ
สุขภาพและค่าใช้ จา่ ยด้ านสุขภาพที่น้อยกว่า

เอกสารอ้ างอิง
1

World Health Organization. Guidelines for Controlling and Monitoring the Tobacco Epidemic. 1998.
P.Vineis, M. Alavanja, P. Buffler. Tobacco and Cancer: Recent Epidemiological Evidence. JNCI J Natl Cancer Inst (2004) 96 (2):
99-106. doi: 10.1093/jnci/djh014.
3
สุทศั น์ รุ่งเรืองหิรัญญา. 2552. โครงการคุณสมบัตแิ ละการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดของผู้ที่สบู บุหรี่ก้นกรองและบุหรี่พื ้นบ้ านแบบมวนเอง
ในประเทศไทย.
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บทที่ 4 สถานการณ์ยาเส้ น
รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ
กลุม่ วิจยั ความอยูด่ ีมีสขุ และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1 บทนำ
คาว่า “ยำเส้ น” โดยทัว่ ไปหมายถึงเส้ นยาสูบ ที่ชาวบ้ านปลูกและผลิตเอง และนามาสูบโดยการมวน
เอง หรื อการบริโภคในลักษณะอื่น ที่ไม่ใช้ การสูบ บทความนี ้ มุ่งที่จะประเมินสถานการณ์ยาเส้ น และชี ้ให้ เห็น
ว่า ยาเส้ นยังแพร่หลายและสร้ างปั ญหาทางสุขภาพและปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ข้ อมูลหลัก มาจากโครงการวิจยั 3 โครงการ ที่ดาเนินการโดยกลุ่มวิจยั ความอยู่ดีมีสขุ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยได้ รับการสนับสนุนด้ านงบประมาณจาก ศจย.และ สสส. ได้ แก่ 1)โครงการเศรษฐศาสตร์
การเมืองเรื่ องการควบคุมบุหรี่ , 2)โครงการวิจัยเส้ นทางยาเส้ น เกษตรกรผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้จาหน่ายและ
ผู้บริ โภคบุหรี่ มวนเอง และ 3)โครงการการสร้ างและพัฒนามาตรการทางสังคม เพื่อควบคุมการบริ โภคและ
การจาหน่ายยาเส้ นโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน กรณีศกึ ษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน
4.2 กำรควบคุมอุตสำหกรรมยำสูบและกำรขยำยตัวของยำเส้ น
ที่ ผ่า นมา มาตรการภาษี ย าสูบ ไม่ไ ด้ ใ ช้ กับ ภาษี ย าเส้ น ท าให้ ย าเส้ นเป็ นทางเลื อกด้ า นราคาถูก
นอกจากนัน้ แนวคิดการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ที่มองว่า บุหรี่ ยาซอง ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ใช้ สารเคมี
ในการผลิต มีสารพิษจากสารเคมีตกค้ างในใบยาสูบ และเป็ นอันตรายต่อการบริ โภคมากกว่า การบริ โภคบุหรี่
พื ้นเมืองซึง่ ไม่ได้ ใช้ สารเคมีหรื อใช้ สารเคมีน้อยกว่า เกื ้อหนุนให้ เกิดการแพร่หลายของยาเส้ น
ก่อนปี พ.ศ.2555 ภาษี ส รรพสามิ ตยาเส้ น มี อัตราจัดเก็ บอยู่ในระดับที่ ต่ามาก คือ 1 บาท ต่อ 1
กิโลกรัม และมีการผลักภาระค่าแสตมป์ยาสูบประเภทยาเส้ นของผู้ป ระกอบการยาเส้ นให้ กับชาวไร่ (ตังแต่
้
พ.ศ.2555 ภาษีสรรพสามิตยาเส้ น เพิ่มเป็ น 10 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม และต่อมาในปี พ.ศ.2556 ได้ ยกเว้ นให้ กบั
เท่ากับศูนย์สาหรับยาเส้ นที่ผ้ ูเพาะปลูกต้ นยาสูบทาจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ ขายยาเส้ นนัน้ แก่ผ้ ู
ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อลดภาระภาษีซ ้าซ้ อนให้ กบั เกษตรกร)
ส่วนพ่อค้ ารับซื ้อ-ขายยาเส้ นจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพียงปี ละ 100 บาทเท่านัน้ เมื่อรวมกับ
กรรมวิธีการผลิตบุหรี่ มวนเองที่ไม่มีความสลับซับซ้ อน และประสิทธิภาพของพ่อค้ าคนกลางที่ช่วยลดต้ นทุน
กระบวนการผลิต และการนาเอาผลิตภัณฑ์ไปกระจายถึงผู้บริ โภค ได้ ทาให้ ราคาขายของผลิตภัณฑ์บหุ รี่ มวน
เอง เป็ นราคาที่สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันคือบุหรี่ ซองได้ อย่างดี ราคาจาหน่ายบุหรี่ มวน
เองอยู่ที่ตงแต่
ั ้ ซองละ 3 บาท 5 บาท และ 10 บาท การปรับตัวของผู้ผลิตตามต้ นทุนที่สูงขึ ้นใช้ วิธีการลด
ปริมาณยาเส้ นที่บรรจุในซองแทนการขึ ้นราคา
บุห รี่ ม วนเองมี จ าหน่ า ยตามร้ านขายของช าทุก ร้ านในชนบทและเขตชานเมื อ ง(ค่า ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตขายปลีกยาเส้ นปี ละ 40 บาทเท่านัน้ ) ทาให้ บุหรี่ มีการแพร่ กระจายทั่วไป และเข้ าถึงได้ ง่ าย
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นอกจากนี ้ลักษณะในการวางจาหน่ายบุหรี่ ก็เปิ ดเผยมิได้ ปกปิ ดมิดชิดแบบเดียวกับบุหรี่ ซองแถมยังโฆษณา
ให้ ผ้ บู ริโภคเห็นว่า บุหรี่ มวนเองสามารถทดแทนเทียบเคียงบุหรี่ ซองได้ อย่างเช่นการใช้ คาว่า “รสนุ่มหรื อรส
ปำนกลำง” แทน “รสกรองทิพย์ ” หรื อ “รสหอมฉุน” แทน “รส 85”1 สาหรับอธิบายรสชาติของผลิตภัณฑ์
บุหรี่ มวนเองบนถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
4.3 ผู้ปลูกยำเส้ นเป็ นใครและปลูกพันธุ์อะไร

การปลูกยาสูบเพื่อผลิตยาเส้ นสาหรับการบริ โภคในครัวเรื อน มีมานานแล้ ว แต่เมื่อการปลูกยาสูบใน
เชิงพาณิชย์แพร่ ขยาย ได้ ทาให้ การปลูกยาสูบสาหรับการบริ โภคในครัวเรื อน ลดลงไปด้ วย ซึ่งผู้ปลูกยาสูบ
สาหรับผลิตเป็ นยาเส้ นส่วนใหญ่แล้ ว ก็คือเกษตรกรคนเดียวกันกับผู้ที่ปลูกยาสูบสาหรับโรงงานอุตสาหกรรม
หรื อสาหรับการส่งออกนัน่ เอง
ยาเส้ นส่วนใหญ่ก็มาจากการปลูกยาสูบพันธุ์เวอร์ จิเนียและพันธุ์เบอร์ เลย์ ที่เดิมทีเป็ นการปลูกตาม
ระบบโควตา ภายใต้ การควบคุมของสานักงานยาสูบ แต่ต่อมาชาวไร่ ยาสูบ ได้ หนั มาปลูกเพื่อหัน่ ซอยขาย
เนื่องจากปั ญหาราคาใบยาสูบ และปั ญหาเชื ้อเพลิง (ฟื น) สาหรับการบ่มใบยาที่หายากเพิ่มขึ ้นทุกวัน และที่
สาคัญก็คือ ตลาดบุหรี่ มวนเอง มีการแพร่หลายมากขึ ้น เงื่อนไขที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ มีการปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตเส้ นยา โดยมีการผลิตเครื่ องมือสาหรับการหัน่ ซอย การใช้ การตากเส้ นยาแทนการบ่ม และใช้
การเก็บบ่มในถังโลหะโดยไม่ได้ ใช้ ฟืน กระบวนการผลิตเช่นนี ้ใช้ ทนุ ไม่มาก เกษตรกรรายย่อยทัว่ ไปก็สามารถที่
จะดาเนินการได้ เอง
ส่วนพันธุ์พื ้นบ้ านที่พบในอาเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ด คือ พันธุ์ดอกฮักน้ อย 2 มีครัวเรื อนที่ยงั คง
ปลูกยาสูบพันธุ์ดงั กล่าวไม่ถึง 10 ครัวเรื อน ส่วนที่อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 3 พบยาสูบพันธุ์พื ้นเมือง ที่
เรี ยกว่า “ยำรำษฏ์ ” (บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ, 2550) และยาพันธุ์พืน้ บ้ านที่เรี ยกว่า “พันธุ์ไวโกน
น้ อย และ ไวโกนใหญ่ ”4 ซึง่ เป็ นยารสฉุน เป็ นที่นิยมของผู้บริโภคบางกลุม่

การใช้ คาอธิบายรสชาติของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวนี ้เป็ นผลมาจากการถูกตักเตือนในเรื่ องลิขสิทธิ์ของบุหรี่ ซอง เช่น รสกรองทิพย์ นันผู
้ ้ ประกอบการรายอื่นจะใช้
ชื่อเดียวกันไม่ได้ ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ดงั กล่าวทาให้ ผ้ ปู ระกอบการบุหรี่ มวนเองใช้ คาที่ให้ ความหมายที่ใกล้ เคียงกัน เช่น รสปาน
กลาง รสนุ่มนวล เป็ นต้ น
2
ยาสูบพันธุ์พื ้นบ้ านที่ชาวบ้ านปลูกในสมัยก่อนนัน้ มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ดอกฮักน้ อย กับ พันธุ์ดอกฮักใหญ่ ซึง่ ดอกฮักน้ อยจะใบเล็กแต่หนาและเมา(ฉุน)กว่า
ดอกฮักใหญ่จะใบใหญ่ ปลายแหลม และลายของใบยาจะแตกต่างกัน แต่ปัจจุบนั ชาวบ้ านเล่าว่าอาจจะกลายพันธุ์ไปหมดแล้ ว เนื่องจากมีการปลูกเชิ งพาณิชย์
ในพื ้นที่ใกล้ เคียงกันทาให้ เกิดการข้ ามสายพันธุ์
3
บันทึกการสนทนากลุม่ เกษตรกร หมู่ 1 ตาบลโพนสา อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย วันที่ 22 เมษายน 2552 เกษตรกรรายหนึง่ อายุ 62 ปี เกษตรกร(ผู้ให้
ข้ อมูล) บอกว่าทามาตังแต่
้ รุ่นปู่ จึงน่าจะประมาณการได้ ว่าชาวบ้ านแถบนี ้ปลูกยาสูบมานานเป็ นร้ อยปี
1

4

ยาสูบพันธุ์ไวโกนน้ อย และไวโกนใหญ่ เป็ นชื่อยาพันธุ์พื ้นเมืองอีกชนิดหนึ่งในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย ซึง่ ยาพันธุ์ไวโกนน้ อยจะมีใบเล็กกว่า รสเมา
และฉุนกว่าพันธุ์ไวโกนใหญ่ ยาสูบทังสองพั
้
นธุ์โดยส่วนใหญ่จะปลูกในพื ้นที่เป็ นโคกเพราะไม่ต้องการน ้ามาก ในขณะที่ยาสูบที่ทางการส่ง เสริมเช่น
พันธุ์เวอร์ จิเนียจะปลูกแถบริมฝั่ งแม่น ้าโขง
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เกษตรกรมี การปรั บเปลี่ ยนการเพาะปลูกไปตามกลไกตลาด เช่นที่ พื น้ ที่ อาเภอหล่ม สัก จัง หวัด
เพชรบูรณ์มีลกั ษณะคล้ ายกับพื ้นที่ปลูกยาสูบอื่นๆ คือมีการปลูกยาสูบพันธุ์พื ้นเมือง โดยมีการปลูกสืบทอด
กันมายาวนานกว่าร้ อยปี ต่อมาหันมาปลูกยาสูบให้ แก่โรงงานยาสูบของรัฐ แต่ภายหลั งเมื่ออุตสาหกรรม
ยาสูบซบเซาลง เนื่องจากนโยบายการควบคุมยาสูบ เกษตรกรได้ หนั ไปปลูกยาสูบให้ กบั บริ ษัทเพื่อส่งออก คือ
บริ ษัท Siam และ บริ ษัท Stake เพื่อส่งออกยาเส้ นไปประเทศสิงคโปร์ แต่เกษตรกรประสบภาวะได้ กาไรไม่
คุ้มทุน เกษตรกรจึงเลิกผลิตยาเส้ นให้ กบั บริษัทดังกล่าว และหันมาปลูกยาสูบเพื่อหัน่ ซอยขายเอง สาหรับพันธุ์
ที่ปลูก ชาวบ้ านแถบนี ้ เรี ยกว่า “ยำฟั น” 5 โดยพันธุ์ที่นิยมปลูกมีสองชนิด คือ 1) พันธุ์อีดา เป็ นพันธุ์ดงเดิ
ั ้ มของ
ท้ องถิ่น ที่ปลูกมานาน ยาเส้ นที่ได้ จากพันธุ์นี ้มีคณ
ุ สมบัติคือเป็ นยาเมา หรื อรสฉุน สีคล ้าดา จึงเรี ยกว่า ยาอี
ดา ปั จจุบนั เป็ นที่ต้องการของพ่อค้ าจึงมีตลาดรองรับไม่ว่าจะผลิตปริ มาณมากแค่ไหนก็สามารถจาหน่ายขาย
ได้ หมดทุกปี และ 2)พันธุ์อีเหลือง เป็ นพันธุ์ที่นาเข้ ามาปลูกในภายหลัง ซึ่งเข้ าใจว่าเป็ นยาสูบพันธุ์เวอร์ จิเนีย
นัน่ เอง ยาเส้ นที่ผลิตได้ จากยาสูบพันธุ์นี ้จะมี กลิ่นหอม รสชาติปานกลาง สีจะออกเหลืองสุก จึงเรี ยกว่า ยาอี
เหลืองตามลักษณะของสียาเส้ นที่ผลิตได้
4.4 เส้ นทำงกำรผลิตยำเส้ นและกำรจำหน่ ำย
ผู้ที่เกี่ยวข้ องในระบบการผลิตยาเส้ น ประกอบด้ วยเกษตรกร พ่อค้ าคนกลางรับซื ้อยาเส้ น โรงงานผลิต
และบรรจุหีบห่อ การส่งจาหน่ายและร้ านค้ าที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเส้ น
เกษตรกรรายย่อยจะนาใบยาสูบมาผลิตเป็ นยาเส้ นด้ วยการหั่นซอย และจาหน่ายให้ แก่พ่อค้ าคน
กลางในรู ปของยาเส้ น หรื อเกษตรกรรายใหญ่บางราย อาจจะมีการรับซือ้ ใบยาจากเกษตรกรรายย่อยอื่ น
นามาหัน่ ซอยเป็ นยาเส้ น และจาหน่ายเป็ นวัตถุดบิ นาไปแปรรูปเป็ นบุหรี่ มวนเองต่อไป
พ่อค้ าคนกลางยาเส้ น มีหลายลักษณะ กล่าวคือ อาจจะเป็ นพ่อค้ าเร่รับซื ้อยาเส้ นจากเกษตรกรแล้ ว
ออกเร่ขายเอง หรื อในลักษณะเป็ นยี่ปัว้ รับซื ้อยาเส้ นมาจากแหล่งต่างๆ แล้ วขายส่งให้ แก่ร้านค้ าย่อย หรื อเป็ น
นายหน้ าของโรงงาน หรื อผู้ซื ้อรายใหญ่จากข้ างนอก ในระยะก่อนนโยบายการควบคุมบุหรี่ พ่อค้ าคนกลาง
ส่วนมากจะเป็ นพ่อค้ าเร่ รายเล็ก รับซือ้ ยาเส้ นจากเกษตรกรออกเร่ ขาย ต่อมาเมื่อมีการส่งออกยาเส้ น ไป
จ าหน่ า ยต่า งประเทศ พ่ อ ค้ า คนกลางเข้ า มามี บ ทบาทในการรวบรวมผลผลิ ต ยาเส้ น ให้ แก่ ผ้ ูส่ ง ออก
นอกจากนันยั
้ งเป็ นตัวแทนของบริ ษัทผู้ส่งออก ในการส่งเสริ มการผลิต โดยให้ สินเชื่อแก่เกษตรกรในเรื่ องปุ๋ย
ยาฆ่าแมลง และให้ คาแนะนาแก่เกษตรกร เมื่อโรงงานบุหรี่ มวนเองในประเทศขยายตัว พ่อค้ าคนกลาง
เหล่านี ้ ได้ ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าผู้รวบรวมผลผลิตให้ แก่โรงงาน
นอกจากนี ้พ่อค้ าคนกลางหลายราย ได้ ผนั ตัวเองมาทาการผลิตและจาหน่ายบุหรี่ มวนเองด้ วย การ
เป็ นพ่อค้ า คนกลางจะต้ องเป็ นผู้มี ความรู้ ความช านาญในเรื่ องของยาสูบ นับตัง้ แต่เ รื่ องการปลูกยาสูบ

5

“ยาฟั น” หมายถึง ยาสูบที่นามาหัน่ ซอย ซึง่ ชาวบ้ านใช้ คาว่า ฟั นยา แทนคาว่าหัน่ ซอย
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คุณภาพของยาเส้ น ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการทาธุรกิ จค้ าขายยาเส้ น และเนื่ องจากว่า
พ่อค้ าคนกลางเหล่านี ้จะต้ องทาหน้ าที่เป็ นผู้รวบรวมผลผลิต ทาให้ บางรายมีโกดังเก็บสินค้ าของตนเอง พ่อค้ า
คนกลางจะเป็ นผู้ควบคุมการสะสมยาเส้ น ก่อนที่จะกระจายไปยังผู้ผลิต(แปรรูปให้ เป็ นบุหรี่ มวนเองหรื ออื่น ๆ)
ผู้ส่ ง ออก ร้ านค้ า ย่ อ ย หรื อ ผู้บ ริ โ ภคต่อ ไป การท าหน้ า ที่ ข องพ่ อ ค้ า คนกลางเช่ น นี ้ จะช่ว ยลดต้ น ทุน ใน
กระบวนการการผลิต กล่าวคือ ช่วยลดต้ นทุนของโรงงานในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อย ที่ต้อง
ใช้ เวลาเพื่อรวบรวมผลผลิตให้ ได้ ปริมาณเพียงพอ ช่วยลดความเสี่ยงให้ แก่โรงงาน ผู้ส่งออก หรื อ ผู้รับผลผลิต
จากยาเส้ นพ่อค้ าคนกลาง ในเรื่ องคุณภาพยาเส้ นไม่ได้ มาตรฐาน เช่น ยาเส้ นเป็ น เชื ้อรา ชื ้น เม็ด รส สี ฯลฯ
การควบคุมคุณ ภาพของยาเส้ นพ่อค้ าคนกลางสามารถทาโดยเริ่ มตัง้ แต่การปลูกยาสูบ ไปจนถึง ควา มรู้
เกี่ยวกับเกษตรกรผู้ผลิตแต่ละราย ว่ามีลกั ษณะ (นิสยั พฤติกรรม) เกี่ยวกับการผลิตยาเส้ นเป็ นอย่างไร พ่อค้ า
คนกลางเหล่านี ้ สามารถที่จะกระจายและ supply ผลิตภัณฑ์ยาเส้ นไปยังโรงงานที่ไกลออกไปจากแหล่งผลิต
ใบยาสูบ กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยอาศัยเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทั ง้ แบบตลาด และความสัม พันธ์ แบบ
อุปถัมภ์ กล่าวโดยรวมก็คือ พ่อค้ าคนกลางมีบทบาทอย่างสาคัญในระบบโลจิสติกส์ของยาเส้ นและบุหรี่ มวน
เอง โดยเฉพาะการลดต้ นทุนของผู้ที่เกี่ ยวข้ องในห่วงโซ่ของระบบ จนทาให้ สินค้ า คือ บุหรี่ มวนเองถึงมื อ
ผู้บริโภคในราคาที่ผ้ บู ริโภครับได้
สาหรั บโรงงานยาเส้ นที่มีขนาดใหญ่ พบว่ามีแหล่งที่ตงกระจายอยู
ั้
่ในพื ้นที่การปลูกยาสูบที่สาคัญ
โดยเฉพาะในจังหวัดหนองคาย นครพนม และหล่มสัก (เพชรบูรณ์ ) ในพื น้ ที่ ตาบลเวี ยงคุก อาเภอเมื อง
จังหวัดหนองคาย เจ้ าของโรงงานรายใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีสามีเป็ นพนักงานของสถานียาสูบ เป็ นผู้ริเริ่ มทา
โรงงานยาเส้ นพื ้นบ้ านขึ ้น เนื่องจากพบช่องทางว่าชาวบ้ านในแถบนี ้มีความชานาญในการทายาเส้ นอยู่แล้ ว
และมีตลาดหรื อมีความต้ องการในการบริ โภคมากพอ โรงงานนี ้ ให้ สินเชื่อและออกเงินกู้นอกระบบให้ กับ
ชาวบ้ านในการผลิตยาสูบ ซึ่งเป็ นการสร้ างพันธะสัญญากับผู้ปลู กยาสูบในทางหนึ่ง ที่จงั หวัดนครพนม ก็มี
โรงงานผลิตยาเส้ นขนาดใหญ่ ตังอยู
้ ่ที่อาเภอบ้ านแพง โรงงานขนาดใหญ่เหล่านี ้ รับซื ้อทังใบยาแห้
้
งและยา
เส้ นจากเกษตรกร มีโกดังขนาดใหญ่ และรับซื ้อใบยาแห้ งและยาเส้ นไม่จากัด เกษตรกรหันมาขายใบยาแห้ ง
หรื อยาเส้ นให้ แก่โรงงานเหล่านี ้ เนื่องจากถูกจากัดโควตาลง การปลูกปริ มาณน้ อยตามที่ถกู จากัดโดยโควตา
ทาให้ ไม่ค้ มุ จึงปลูกเกินโควตาและส่งขายให้ กบั โรงงานดังกล่าว
กรรมวิธีในการผลิตบุหรี่ มวนเอง มีกรรมวิธีที่ง่าย มิได้ มีความสลับซับซ้ อน คือ การนาเอายาเส้ นที่อดั
เป็ นก้ อนมาจากเกษตรกรผู้ผลิต มาตีให้ ฟู ผสมยาเส้ นชนิด (พันธุ์) ต่างๆ เพื่อให้ ได้ รสและสี ตามที่ต้องการ
แล้ วบรรจุหีบห่อ ออกจาหน่าย สิ่งที่ถือว่าเป็ นจุดหลักของอุตสาหกรรมบุหรี่ มวนเองก็คือ เรื่ องรสชาติ และสี
ของยาเส้ น ซึ่งเกิดจากการผสมยาเส้ นพันธุ์ตา่ งๆ กรรมวิธีการผลิตเพื่อให้ ได้ รสชาติ หรื อสีตามความต้ องการ
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ของตลาดนี ้ มิได้ ควบคุมโดยเครื่ องจักร แต่อาศัยประสบการณ์และความชานาญของมนุษย์ เช่น การดูสีด้วย
ตาเปล่า การทดสอบรสชาติด้วยการ “ชิมยำ” 6
การที่อตุ สาหกรรมผลิตบุหรี่ มวนเอง มีกระบวนการและกรรมวิธีที่ง่าย ทาให้ กฎหมายสาหรับควบคุม
กระบวนการผลิตยังขาดความชัดเจน ผู้ประกอบการโรงงานผลิตบุหรี่ มวนเองหลายรายมีกาลังการผลิตเพียง
ไม่กี่ร้อยกิโลกรัม ในขณะที่บางรายมีกาลังการผลิตหลายร้ อยตัน ผู้ผลิตบางรายดาเนินการผลิตมาแล้ วกว่า 80
ปี จากการสืบทอดกิจการของครอบครัวจากรุ่นพ่อแม่ส่รู ุ่นลูก ในขณะที่มีผ้ ผู ลิตรายใหม่ๆ เพิ่มจานวนมากขึ ้น
จากแรงกระตุ้นความต้ องการของตลาดทางเลือกของผู้บริโภค
ที่สาคัญก็คือ ยังไม่มีระเบียบ กฎหมาย ควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์บหุ รี่ มวนเอง ผลิตภัณฑ์ ที่พบ
ได้ ในท้ องตลาดนัน้ โดยทัว่ ไปแล้ วไม่มีหมายเลขกากับผลิตภัณฑ์ วัน เดือน ปี ที่ผลิต ฯลฯ ดังนันมาตรฐาน
้
ผลิตภัณฑ์จึงเป็ นประเด็นใหญ่ ถ้ าหากมองจากข้ อเท็จจริ งที่ว่า การบริ โภคบุหรี่ มวนเอง มีอยู่อย่างแพร่ หลาย
และครอบคลุมผู้บริโภคซึง่ มีการขยายวงกว้ างในปั จจุบนั
4.5 กำรสำรวจครั วเรื อนถึงผลกระทบจำกกำรสูบบุหรี่
สมาชิกครัวเรื อนประเมินผลกระทบของการสูบยาเส้ น ที่มีตอ่ ครัวเรื อนโดยวิธีการประเมินระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ ตามระดับคะแนนจากผลกระทบระดับน้ อย (คะแนน 0) ถึงระดับมาก (คะแนน 10)
พบว่า โดยภาพรวมผลกระทบในแต่ละด้ านมีความสาคัญใกล้ เคียงกัน ด้ านที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ด้ าน
สุขภาพของผู้สบู คือ 7.4 รองลงมาคือ สุขภาพของคนในครอบครัว 6.9 คะแนน อันดับสามคือ ด้ านการเป็ น
ที่ รัง เกี ยจของสัง คม 6.8 คะแนน ส่วนผลกระทบทางด้ านรายจ่ายนัน้ มี คะแนนน้ อยกว่าด้ านอื่ นๆ ซึ่ง
สอดคล้ องกับเหตุผลของการเลือกสูบยาเส้ น อันเนื่องมาจากราคาถูกและได้ ปริมาณมาก
4.6 ผู้สูบบุหรี่ ยำเส้ นเป็ นใคร
จากการสารวจข้ อมูลสนามในสามจังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้ อยเอ็ด พบว่าสมาชิก
ครัวเรื อนร้ อยละ 30 เป็ นผู้ที่สูบบุหรี่ โดยจาแนกเป็ นผู้สูบทังสองชนิ
้
ด (ยาเส้ นและยาซอง) ร้ อยละ 10.6, สูบ
บุหรี่ ยาเส้ นอย่างเดียว ร้ อยละ 9.9 และสูบบุหรี่ ยาซองอย่างเดียวร้ อยละ 4.8
จากการสารวจผู้สบู บุหรี่ ยาเส้ น จานวน 969 คน สรุปได้ ว่า ผู้สบู ยาเส้ นเกือบทังหมดเป็
้
นเพศชาย มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา คือ ร้ อยละ 78.9 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้ น ร้ อยละ 11.1 ร้ อยละ 88
มีอาชีพ ทานา และรับจ้ างทัว่ ไป รายได้ ตอ่ เดือนของผู้สบู บุหรี่ ยาเส้ นเฉลี่ย 3,597 บาท ไม่แตกต่างกับคนใน
ภูมิภาคหรื อในจังหวัดเดียวกัน มีความรู้ถึงโทษ หรื อพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ตอ่ ร่างกายหรื อความตระหนักที่ไม่

6

การชิมยา คือ การทดสอบรสชาติของยาเส้ นโดยการลองสูบ เพื่อให้ ทราบว่ายาเส้ นที่จะซื ้อนันมี
้ รสชาติในระดับใด เช่น ยาเมาหรือฉุน ยารสปาน
กลาง และยาจืด หรือการชิมยาหลังจากที่ผ้ ปู รุงยาเส้ นชนิดต่างๆ ตามสัดส่วนที่เป็ นสูตรของโรงงานแล้ วทดสอบรสชาติของยาเส้ นที่ปรุงเสร็จแล้ ว
ว่ามีรสชาติตามต้ องการหรือไม่
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แตกต่างไปจากผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ กล่าวคือมีความรู้ น้อยเกี่ยวกับ ความรู้ว่าการสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุของเส้ นโลหิต
ในสมองแตก การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การทาให้ คลอดก่อนกาหนดของหญิงที่ตงครรภ์
ั้
และการทาให้
ทารกแรกเกิ ดมี นา้ หนักตัวต่า หากแต่ว่า ผู้สูบบุหรี่ ม วนเอง มีความรู้ เกี่ ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ ซ อง ใน
สัดส่วนที่สงู กว่าโทษจากการสูบบุหรี่ มวนเองในเกือบทุกรายการ ต่างจากประชาชนทัว่ ไปในพื ้นที่เดียวกันที่มี
ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ซองไม่แตกต่างจากโทษของบุหรี่ มวนเอง
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พิษภัยของบุหรี่ซอง

พิษภัยของยาเส้ นมวนเอง

ภำพที่ 4.1 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับพิษภัยการสูบบุหรี่ ซองและบุหรี่ มวนเองของประชากรที่สบู บุหรี่ มวน
เอง
4.7 สรุป
การปลูกยาสูบพันธุ์พืน้ เมืองเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อน น่าจะลดลงมาก หรื อเกื อบจะไม่มีอยู่เลย
กลายไปเป็ นการปลูกเชิ ง พาณิ ช ย์ นานแล้ ว และยัง มี ข้อ จ ากัด ในเรื่ องคุณภาพของดิน จึง มี แหล่ง หลัก ๆ
เหลืออยูเ่ พียงไม่กี่จงั หวัดเท่านัน้
การศึกษาในระดับท้ องถิ่นชีว้ ่า การบริ โภคยาเส้ นมีมากกว่าบุหรี่ ยาซอง ผู้บริ โภคเป็ นเกษตรกร มี
การศึกษาในระดับชันประถมศึ
้
กษาและชันมั
้ ธยมศึกษา และ การค้ ายาเส้ นไม่ได้ รับผลกระทบจากนโยบาย
การควบคุมการบริ โภคบุหรี่ ก่อนปี พ.ศ.2555 โดยเฉพาะนโยบายด้ านราคา ทาให้ การยาเส้ นเป็ นธุรกิจที่
แพร่หลายมาก
4.8. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับเรื่ องโควตา การปลูกยาสูบในปั จจุบนั จาเป็ นต้ องมีการทบทวนการควบคุม
พื ้นที่ปลูกยาสูบใหม่
2. การจาแนกพันธุ์ยาสูบไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง เมื่อใบยาสูบนามาผลิตเป็ นยาเส้ นยากแก่การ
พิสจู น์ สมควรจะมีการยกเลิกหรื อทบทวนการยกเว้ นภาษีสาหรับยาสูบพันธ์พื ้นเมือง
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3. ภาษี ย าเส้ น และบุห รี่ ม วนเอง จ าเป็ นต้ อ งปรั บปรุ ง นับตัง้ แต่วิธี ก ารจัด เก็ บ ตลอดจนอัต ราที่
เหมาะสม
4. จาเป็ นต้ องกาหนดเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาเส้ นขึ ้นมา เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับการปกป้อง
5. การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ในปั จจุบนั เน้ นไปที่บหุ รี่ ซองจึงควรจะมีการรณรงค์ให้ เกิดการป้องกันเข้ า
มาบริ โภคบุหรี่ และการลดหรื อเลิกสูบบุหรี่ มวนเองในกลุ่มผู้บริ โภคและผู้ที่เสี่ยงที่จะเข้ ามาเป็ น
ผู้บริโภคใหม่
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บทที่ 5 สถานการณ์บริษัทบุหรี่ ในประเทศไทย
ผศ.ดร.ปิ ยะรัตน์ นิ่มพิทกั ษ์พงศ์* และ ผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พะยอม **
*โครงการกลุม่ ศึกษาและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั และวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบ
**ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.1 บทนำ
กำรเฝ้ำระวัง (Surveillance) เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการสาคัญในการควบคุมยาสูบที่ได้ รับการ
แนะนาจากองค์การอนามัยโลก(1) บทความนี ้จะเน้ นไปในส่วนของข้ อมูลบริ ษัทบุหรี่ ซิกาแรตในประเทศไทย ซึ่ง
หมายรวมถึงทังบริ
้ ษัทที่ผลิตและบริษัทนาเข้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จากข้ อมูลจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พบรายชื่อผู้ผลิตและขายบุหรี่ ซิกาแรตในประเทศ
ไทยมี แห่งเดียวคือ โรงงานยาสูบ สัง กัดกระทรวงการคลัง ส่วนรายชื่อผู้นาเข้ าจากต่างประเทศพบว่ามี 6
บริษัท ได้ แก่ บริษัท ฟิ ลลิป มอริส (ไทยแลนด์) จากัด, บริษัท เจ.ที. อินเตอร์ แนชัน่ แนล จากัด, บริ ษัท ดี.อี.เอส
มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด, บริ ษัท โอเรี ยนท์ แอนด์ เอท แฮปพิเนซ ซิกาแรต จากัดและ บริ ษัท โกลด์ ซอส อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด(2)
5.2 ส่ วนแบ่ งกำรตลำดของบริษัทบุหรี่ ในประเทศไทย
มื่อเปรี ยบเทียบส่วนแบ่งการตลาดในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาพบว่าโรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งการตลาดเป็ น
อันดับหนึง่ ตามมาด้ วย บริษัท ฟิ ลลิป มอริ ส (ไทยแลนด์) จากัด และ บริ ษัทอื่นๆ ตามลาดับ (รูปที่ 1) ในขณะ
ที่บริ ษัทบริ ติชอเมริ กัน โทแบคโค (ประเทศไทย) จากัดมีส่วนแบ่ งการตลาดคงตัวและลดลงอย่างมากในปี
พ.ศ.2553 เนื่องจากยุตกิ ิจการและได้ หายไปจากตลาดในปี พ.ศ.2554 (3)

รู ปที่ 5.1 ส่วนแบ่งการตลาด (ร้ อยละ) ของบริษัทบุหรี่ ในประเทศไทย(4)
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ตารางที่ 5.1 เปรี ยบเทียบข้ อมูลพื ้นฐานของบริษัทบุหรี่ ที่มีสว่ นแบ่งการตลาดสูงสุด 2 บริษัท ปี พ.ศ.2555
โรงงานยาสูบ (2)
กำรจ้ ำงงำน
3,828 คน
ส่ วนแบ่ งกำรตลำด
62.0%
บุหรี่ leading brands
กรองทิพย์ 90, WONDER รส
อเมริกนั , WONDER รส
เมนทอล, SMS รสอเมริกนั และ
SMS รสเมนทอล
รำยได้ จ ำกกำรจ ำหน่ ำ ยบุ ห รี่ ใ น 62,375.32
ประเทศ (ล้ ำนบำท)
กำไรสุทธิ(ล้ ำนบำท)
6,655.75
จำนวนร้ ำนค้ ำปลีก (แห่ ง)
ประมาณ 570,000

บริษัท ฟิ ลลิป มอริส (ไทยแลนด์)
350 คน
34.8%
แอล & เอ็ม , มาร์ ลโบโร

12,108* (ประมาณการ)
ไม่มีข้อมูล
ประมาณ 200,000

*จากconsumer expenditure on tobacco จาก Euromonitor (74,482.7 ล้ านบาท) หักรายได้ จากการ
จาหน่ายบุหรี่ ในประเทศของโรงงานยาสูบ (62,375.32 ล้ านบาท)
แม้ ว่าโรงงานยาสูบจะยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงอยู่มากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่พบว่าส่วนแบ่ง
การตลาดมีแนวโน้ มที่ลดลง สวนทางกับส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทนาเข้ าที่มีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นเรื่ อยๆ ทัง้ นี ้เกิด
จากความนิยมในบุหรี่ ต่างประเทศและตรา/ยี่ห้อที่มีความนิยมมากกว่า รวมถึงการที่ราคาบุหรี่ ที่ผลิตโดย
โรงงานยาสูบกับบุหรี่ นาเข้ าไม่แตกต่างกันมากเนื่ องจากภาษี ศุลกากรที่ ต่ามาก ซึ่ง เกิดจากหลายสาเหตุ
รวมถึงการแจ้ งราคานาเข้ าที่ต่าซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจสอบข้ อมูลราคานาเข้ าที่แท้ จริ งได้ นอกจากนี ้
หลังจากการเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียนหรื ออาฟต้ า (AFTA, ASEAN Free Trade Area) ภาษี ศลุ กากรเป็ น
0% ในปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลให้ บหุ รี่ นาเข้ ายิ่งราคาถูกลง ในปี 2550 รัฐบาลอนุมตั ิให้ โรงงานยาสูบตังโรงงาน
้
ใหม่ในวงเงินประมาณ 1,600 ล้ านบาท โดยตังอยู
้ ่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา ในปี พ.ศ.25522556 โรงงานยาสูบมีแนวโน้ มในการออกผลิตภัณฑ์บุหรี่ ราคาถูกตัวใหม่ๆเป็ นประจาทุกปี คือ SHOOT
(ปั จจุบนั เลิกผลิตแล้ ว) , SMS, CONNEX, และ GOAL ตามลาดับ ซึ่งมีการทากิจกรรมส่งเสริ มการขายอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการแข่งขันกับบุหรี่ นาเข้ าราคาถูก
บริ ษัท ฟิ ลลิป มอริ ส (ไทยแลนด์) จากัดเป็ นบริ ษัทลูกของบริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส อินเตอร์ แนลชัน่ แนล
ซึง่ เป็ นบริษัทบุหรี่ ข้ามชาติที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เป็ นบริษัทนาเข้ าบุหรี่ ยี่ห้อ มาร์ ลโบโล และ แอล แอนด์ เอ็ม จาก
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ในปี 2551 มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้ อยละ 26.8 ซึ่งสูงขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าถึงร้ อยละ 3
ในรายงานประจาปี บริษัทแม่ในต่างประเทศ(5)กล่าวว่ายอดขายบุหรี่ ในประเทศไทยของบริษัทเพิ่มขึ ้น
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5.3 ตรำ/ยี่ห้อ และ ชนิดบุหรี่ซิกำแรตในประเทศไทย
โรงงานยาสูบผลิตบุหรี่ ทงสิ
ั ้ ้น 22 ตรา ผลผลิตรวม 32,795.11 ล้ านมวน (ไม่รวมบุหรี่ ทดลอง) โดยแยก
เป็ นบุหรี่ ก้นกรองและไม่มีก้นกรอง ดังนี ้ บุหรี่ ก้นกรอง 19 ตรา คือ (1) กรองทิพย์ 90 (2) กรองทิพย์ รสอเมริ กนั
(3) กรองทิพย์ 90 Export (4) กรองทิพย์ 90 ซองแข็ง Export (5) สายฝน 90 (6) สายฝน 90 Export (7) สาย
ฝน 90 ซองแข็ง Export (8) กรุงทอง 90 (9) สามิต 90 (10) ร.ย.ส.90 (11) รอยัล 90 เดอลุกซ์ (12) WONDER
รสอเมริ กนั (13) WONDER รสเมนทอล (14) WONDER รสเมนทอล Export (15) SMS รสอเมริ กนั (16)
SMS รสเมนทอล (17) SMS รสเมนทอล Export (18) CONNEX รสอเมริ กนั (19) CONNEX รสเมนทอล ได้
ผลผลิต 32,781.03 ล้ านมวน บุหรี่ ไม่มีก้นกรอง 3 ตรา คือ (1) เกล็ดทอง 33 (2) พระจันทร์ 33 (3)กรุงทอง 33
ได้ ผลผลิต 14.08 ล้ านมวน ราคาขายปลีกต่าสุด-สูงสุดเท่ากับ 35-85 บาท ต่อ 20 มวน (4)
ส่วนบุหรี่ นาเข้ ามีทงั ้ สิ ้น 100 ตรา โดยมีราคาขายปลีกต่าสุด-สูงสุดเท่ากับ 37-106 บาท ต่อ 20 มวน
(5) ตราที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 3 อันดับแรกจากผลการสารวจล่าสุด ปี พ.ศ.2554 ได้ แก่ วันเดอร์ ของ
โรงงานยาสูบ (ร้ อยละ 26.2) แอล แอนด์ เอ็ม ของบริ ษัทฟิ ลลิป มอริ ส (ร้ อยละ 24.1) และกรองทิพย์ 90 ของ
โรงงานยาสูบ (ร้ อยละ 22.3) ซึง่ เมื่อรวมบุหรี่ ทงั ้ 3 อันดับแรกแล้ วคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ของส่วนแบ่ง
การตลาดทังหมด
้
(รูปที่ 2)
70
ส่ วนแบ่ งกำรตลำด (ร้ อยละ)
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3.8 กรุงทอง
9 สายฝน
22.3 กรองทิพย์
6.1

20
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26.2

วันเดอร์

24.1

มาร์ โบโร
L&M

0
โรงงานยาสูบ

ฟิ ลลิป มอริ ส

8.5

อื่นๆ

อื่นๆ

ยี่ห้อบุหรี่

รู ปที่ 5.2 ส่วนแบ่งการตลาด (ร้ อยละ) เปรี ยบเทียบ ตามตรายี่ห้อบุหรี่ (4)
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ข้ อมูลรายงาน Cigarettes in Thailand ของ Euromonitor International ระบุว่าผู้สบู คนไทยนิยม
บุหรี่ รสเข้ มหรื อรสมาตรฐาน (standard) โดยที่บหุ รี่ เมนทอลหรื อรสอ่อนมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้ อยละ
22 ในปี พ.ศ.2554 อย่างไรก็ตามบุหรี่ เมนทอลมีแนวโน้ มที่จะได้ สว่ นแบ่งการตลาดเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 23 ในปี
พ.ศ.2559 อันเนื่องมากจากการการเพิ่มขึ ้นของจานวนผู้สบู เพศหญิง และการรับรู้ของผู้สบู ว่าบุหรี่ รสอ่อนมี
ความปลอดภัยสูงกว่าบุหรี่ ทวั่ ไป ส่วนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในช่วงตังแต่
้ ปี พ.ศ.2554-2559 จะเน้ นไปที่
ตรา/ยี่ห้อที่เป็ นที่นิยมในต่างประเทศ บุหรี่ ที่มีปริ มาณทาร์ ต่า และบุหรี่ รสอ่อน โดยจะมุ่งเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม
เช่น ผู้หญิงและวัยรุ่นเนื่องจากผู้สบู กลุม่ นี ้ต้ องการบุหรี่ ที่มีรสอ่อน(3)
5.4 กำรควบคุมกลยุทธ์ กำรตลำดของอุตสำหกรรมยำสูบ
พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 มีการควบคุมไว้ หลายประการ ดังนี ้
1) ห้ ามการโฆษณาตราสินค้ าบุหรี่ ในอุปกรณ์เครื่ องใช้ อื่นๆ (Tobacco Advertising on
Functional Objects) ตาม พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 8 การโฆษณาตรา
สินค้ าบุหรี่ ในทุกกรณีถือว่าเป็ นการละเมิดกฎหมาย จากการเฝ้าระวังพบการละเมิดโดย
การพิมพ์ยี่ห้อบุหรี่ บนจาน และกล่องทิชชู่ แจกให้ กบั ร้ านอาหารต่างๆ รวมถึง ศูนย์อาหาร
ของหน่วยงานรัฐบางแห่งในต่างจังหวัด
2) ห้ ามส่งเสริ มการขาย แจก แถม หรื อให้ ทดลองใช้ บูธแนะนาบุหรี่ มักใช้ พริ๊ ตตี ้ ขายบุหรี่
เป็ นการให้ หญิงสาวหน้ าตาดี ใส่ชุดสีและรู ปแบบที่สะท้ อนถึงแบรนด์หรื อยี่ห้อของบุหรี่
จากการเฝ้ าระวังเบื ้องต้ นปั จจุบนั พบใน 4 ลักษณะ คือ พริ๊ ตตี ้กับบูทแนะนาบุหรี่ ในผับ
บาร์ , พริ๊ ตตี ้กับบูธขายบุหรี่ ในงานต่างๆ เช่น คอนเสิร์ต กีฬา งานประเพณี ลานเบียร์ ,
พริ๊ ตตี ้กับบูธกิจกรรมเพื่อสังคม ตามโอกาสต่างๆ โดย อ้ างเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม
เสริมสร้ างมารยาทการสูบบุหรี่ และพริ๊ตตี ้กับงานเปิ ดตัวบุหรี่ ใหม่
3) การแบ่งขายบุหรี่ และทาซองเล็กใส่บุหรี่ แบ่งขาย งานวิจยั เกี่ยวกับการค้ าปลีกบุหรี่ พบ
ความจริ งว่าเซลล์หรื อเอเจนต์ของบริ ษัทบุหรี่ ขายบุหรี่ จะพยายามบอกให้ ร้านค้ าแบ่งขาย
บุหรี่ เพราะของจะออกเร็ วกว่า กอปรกับข้ อมูลที่แห่งหนึ่งมีตวั ชีว้ ัดความสาเร็ จของงาน
เซลล์เป็ นจานวนร้ านค้ าที่ยอมแบ่งขายบุหรี่ นี่เป็ นกลยุทธ์ ของบริ ษัทบุหรี่ ที่แนะนาให้ กับ
ร้ านค้ าปลีก ปั จจุบนั บริษัทบุหรี่ ยงั มีการทาซองพลาสติกขนาดเล็ก หรื อ กล่องโลหะที่มีชื่อ
ยี่ห้อบุหรี่ ตดิ อยูเ่ พื่อให้ ร้านค้ าทาการแบ่งขายบุหรี่ ได้ ง่ายขึ ้นด้ วย
4) โฆษณาบนซองบุหรี่ Descriptors คือการใช้ คาหรื อข้ อความบนซองบุหรี่ กระทรวง
สาธารณสุขไทย ได้ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 15 พ.ค.2554 ว่าด้ วยเรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคาหรื อข้ อความที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด
ในฉลากบุห รี่ ซิ ก าแร็ ต บุห รี่ ซิ ก าร์ และยาเส้ น ตาม พ.ร.บ. ควบคุม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ
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พ.ศ.2535 กาหนดว่า ฉลากบนซอง กล่อง ภาชนะบรรจุ หรื อวัสดุห้ มุ ห่อบุหรี่ ซิกาแร็ ต บุหรี่
ซิการ์ ยาเส้ นปรุงที่ผลิตหรื อนาเข้ าในราชอาณาจักร ต้ องไม่มีคาหรื อข้ อความดังนี ้
1. มายด์ (Mild) มีเดียม (Medium) ไลท์ (Light) อัลตราไลท์ (Ultralight) หรื อ
โลว์ทาร์ (low tar) ที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าใจว่ามีอนั ตราย หรื อระดับสารพิษ
น้ อยกว่าบุหรี่ ซิการ์ แร็ต ซิการ์
2. ห้ ามใช้ คาว่า คูล (cool) ไอซ์ (ice) ฟรอสต์ (Frost) คริ สพ์ (Crisp) เฟรช
(Fresh) มินต์ (Mint) เมลโลว์ (Mellow) ริ ช (Rich) “ฉุน” หรื อ “ฉุนพิเศษ”
รวมทังค
้ าที่แสดงกลิ่นหรื อรส จูงใจผู้บริโภค
3. ห้ ามใช้ คาว่า สมูธ (Smooth) เนเจอเรล (natural) สเปเชี่ยล (special) จีนู
อีน (genuine) ลูมินนัส (luminous) เอ็กซ์ตร้ า (extra) พรี เมียม (premium)
“อย่ ำงดี” หรื อ “คัดพิเศษ” รวมทังค
้ าหรื อข้ อความที่แสดงกลิ่นหรื อรส จูงใจ
ผู้บริโภคให้ บริโภคบุหรี่
แต่อย่างไรก็ตามจากการเฝ้าระวังบริษัทบุหรี่ ก็พบว่ายังมีการละเมิด
5) การโฆษณาชื่ อบุห รี่ แ ละราคาที่ จุด ขาย อี กกลยุท ธ์ ที่บ ริ ษัท บุหรี่ ใ ช้ ม ากโดยเฉพาะใน
ต่างจังหวัดคือการติดป้ายบอกราคาบุหรี่ พร้ อมทังยี
้ ่ห้อ โดยวิธีการโฆษณาคือการพิมพ์ชื่อ
ยี่ ห้อบุห รี่ และราคาบนกระดาษ A4 และติดที่ จุดขายหน้ าร้ านขายปลี ก โดยติดให้ เห็ น
เด่นชัดหรื อใช้ วิธีตดิ หลายๆ แผ่นเพื่อเพิ่มพื ้นที่การโฆษณา
5.5 กิจกรรมที่ต้องเฝ้ำระวังบริษัทบุหรี่ในประเทศไทยเพิ่มเติม
ตารางที่ 5.2 สรุปย่อกฎหมายห้ ามการทาโฆษณา การตลาดส่งเสริ มการขายและสปอนเซอร์ ชิป (Tobacco
Advertising Promotion and Sponsorship banned)
ลักษณะการทากิจกรรมการตลาด
โฆษณาในสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ
โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์
โฆษณา ณ.จุดขาย
โฆษณากิจกรรมเพื่อสังคม
(เฉพาะ โทรทัศน์ วิทยุ)
ห้ ามทากิจกรรมเพื่อสังคม
(เฉพาะโรงงานยาสูบ)

ปี ที่มีกฎหมาย
พ.ศ.2535 (พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ)
พ.ศ.2535 (พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ)
พ.ศ.2548 (พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ)
พ.ศ.2552 (ประกาศกรมประชาสัมพันธ์)
พ.ศ.2555 (มติ ครม. สมัชชาสุขภาพ)
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หลังจากมติคณะรัฐมนตรี วนั ที่ 17 เมษายน 2555 โรงงานยาสูบยังมีการทากิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้ นจับมือกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น SF Cinema ในโครงการเผยแพร่เพลงสรรเสริ ญพระบารมี ชุด
“พรของพ่ อ” มูลนิธิร่มฉัตร ในโครงการเพชรยอดมงกุฎ เป็ นต้ น รวมทังสนั
้ บสนุนทีมฟุตบอลในนาม ทีม “หนุ
มำนพระกำฬ” ยาสูบ-ลพบุรี นอกจากนี ้ยังทากิจกรรมส่งเสริ มการปลูกยาสูบผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และ ในปี พ.ศ.2552-2556 โรงงานยาสูบมีแนวโน้ มในการออกผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ราคาถูก
ตัวใหม่ๆเป็ นประจาทุกปี คือ SHOOT , SMS, CONNEX, และ GOAL ตามลาดับ ซึ่งมีการทากิจกรรม
โปรโมทอย่างต่อเนื่อง

รู ปที่ 5.3 จานวนเงินที่ใช้ ไปในกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงงานยาสูบ (บาท)

*หมายเหตุ ในสรุ ปการเงิน ปี พ.ศ.2556 เปลี่ยนชื่อจาก “รำยจ่ ำยตอบแทนสังคม” ในปี พ.ศ.2555 เป็ น
“รำยจ่ ำยในกิจกรรมอื่นๆ”
รู ปที่ 5.4 จานวนเงินที่ใช้ ไปในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ฟิ ลลิป มอร์ ริส (บาท)
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กิจกรรมของบริ ษัท ฟิ ลลิป มอริ ส (ไทยแลนด์) จากัด จะเป็ นลักษณะการทากิจกรรมเพื่อสังคม โดย
การบริ จ าคเงิ น เป็ นหลัก ปี พ.ศ.2555 บริ ษั ท ใช้ เ งิ น ในการท ากิ จ กรรม CSR ในประเทศไทยทัง้ หมด
12,600,000 บาท เพิ่ ม ขึน้ 228% เที ย บกับ ปี พ.ศ.2524(4) ซึ่ง ร้ อยละ 90 ของเงิ น ที่ บ ริ จ าคทัง้ หมดในปี
พ.ศ.2555 บริ จ าคให้ สมาคมพัฒ นาประชากรและชุม ชน (POPULATION AND COMMUNITY
DEVELOPMENT ASSOCIATION – PDA) นอกจากนี ้ยังมีรายงานว่ามีการทาการตลาด ณ จุดขาย เช่น
งานเปิ ดตัวบุหรี่ ใหม่ พริ ตตี ้ รวมถึงการให้ รางวัลร้ านค้ าปลีกเพื่อการจัดวางซอง มีจดุ ขายประมาณ 200,000
จุดทัว่ ประเทศ นอกจากนี ้ยังมีแนวโน้ มแทรกแซงนโยบายรัฐผ่านการเป็ นสมาชิกองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น USASEAN BUSINESS COUNCIL, American Chamber of Commerce, WTO Joint committee, etc.
นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ สนับสนุนองค์กรบังหน้ า (front groups) ได้ แก่ สมาคมผู้ค้ายาสูบไทย หรื อ
TTTA (The Thai Tobacco Trade Association) สมาคมนี ้ตังขึ
้ ้นเมื่อต้ นปี พ.ศ.2555 และสมาคมผู้ปลูก ผู้
บ่มและผู้ค้าใบยาสูบแห่งประเทศไทยหรื อ TTA (The Thai Tobacco Growers, Curers and Dealers
Association) หรื อ สยท. ซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นเมือปี พ.ศ.2554 รวมถึงกลุ่มนักสูบบุหรี่ ของประเทศไทย (Thai smokers
community) ซึ่งสององค์กรแรก มีบทบาทในการออกสื่อต่อต้ านนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมยาสูบ
อย่างต่อเนื่องรวมถึงต้ านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ด้วย
ปรากฏการณ์การตลาดที่แยบยลอีกอย่างหนึ่งที่พบในประเทศไทยไม่นานมานี ้คือการออกผลิตภัณฑ์
บุหรี่ มวนเล็ก ซึง่ มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางน้ อยและมวนสันลงของบริ
้
ษัทบุหรี่ ฟิ ลลิป มอร์ ริส ซึ่งบุหรี่ นี ้กาลังเป็ น
ที่นิยมมากขึ ้นทังกลุ
้ ่มผู้สูบเดิมและผู้สูบหน้ าใหม่ จากการสอบถามผู้สูบบุหรี่ มวนสันพบว่
้
า ด้ วยมาตราการ
สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ผู้สบู บุหรี่ มีความต้ องการสูบบุหรี่ ในแต่ละครัง้ ในเวลาที่สนที
ั ้ ่สดุ เร็ ว ที่สดุ ซึ่งบุหรี่
มวนปกติจะใช้ เวลามากในการสูบจนหมดมวนและถ้ าสูบไม่หมดเหลือทิง้ ก็ร้ ู สึกเสียดาย บริ ษัทบุหรี่ ศึกษา
ความต้ องการนี ้และออกผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ที่ใช้ เวลาในการสูบจนหมดมวนเร็วขึ ้น โดยตังราคาให้
้
ถกู กว่ามวนปกติ
เล็กน้ อยพอมีผลทางจิตวิทยากับผู้ซื ้อ ผลกระทบจากบุ หรี่ ประเภทนี ้คือ คนสูบจะต้ องออกมาสูบบ่อยขึ ้น สูบ
จานวนมวนมากขึ ้นในแต่ละวัน และที่สาคัญบริ ษัทเก็บเงินกาไรเข้ ากระเป๋ าเป็ นเนื ้อเป็ นหนัง โดยบริ ษัท ฟิ ลิป
มอร์ ริส ประกาศว่าทากาไรในประเทศแถบนี ้สูงขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ในรอบปี ที่ผ่านมา มากไปกว่านันคื
้ อบุหรี่
มวนสันมี
้ ทงแบบรสธรรมดาและรสเมนทอลซึ
ั้
ง่ เป็ นที่นิยมในกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนเพราะสูบง่ายและมีความ
เข้ าใจว่ามีอนั ตรายน้ อยกว่า
กิตติกรรมประกำศ
โครงการกลุ่มศึกษาและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ ได้ รับการสนับสนุน โดย ศูนย์วิจยั และจัดการ
ความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สานักงานกองทุนสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) และ South East Asia
Tobacco Control Alliance (SEATCA)

35

สรุปสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงหลักด้ านยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2557
เอกสารอ้ างอิง
1

WHO Fact Sheet N339 May 2010. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/print.html
Euromonitor International. (2012, Dec). Cigarette in Thailand. Retrieved from Euromonitor Passport GMID database.
3
ประกาศกาหนดราคาขายบุหรี่. [Online] 2012. [cited 2013 Mar 15]. Available from:
http://www.thaitobacco.or.th/thai/service_information/service_information-5-5-4350.html.
4
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง กาหนดราคายาสูบ ปี 2552. [Online] 2009. [cited 2013, Mar 15]. Available from:
http://www.excise.go.th/fileadmin/STA/word_file/sura_1/importcig.pdf.
5
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2

36

สรุปสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงหลักด้ านยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2557

บทที่ 6 สถานการณ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่
ดร. ศรี รัช ลอยสมุทร
มหาวิทยาลัยรังสิต
6.1 สถานการณ์ การใช้ ผลิตภัณฑ์ ยาสูบรู ปแบบใหม่ ในกลุ่มวัยรุ่ น
ผลิตภัณฑ์ยาสูบรู ปแบบใหม่ (new tobacco product) หรื อ บุหรี่ แปลงร่ าง หมายถึง ผลิตภัณฑ์
ยาสูบทุกชนิดที่นอกเหนือจากบุหรี่ ธรรมดาหรื อบุหรี่ ประเภท white cigarette ที่ได้ รับอนุญาตให้ จาหน่าย
อย่างถูกกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ยาสูบรู ปแบบใหม่ หรื อ บุหรี่ แปลงร่าง ในที่นี ้ ได้ แก่ บารากู่ (หม้ อระกู่) บารากู่
ไฟฟ้า บุหรี่ ไฟฟ้า บุหรี่ ชรู ส ยาเส้ นชูรส บุหรี่ มวนเอง บุหรี่ กานพลู (kretek) บุหรี่ กานพลูชรู สและบุหรี่ กานพลูรุ่น
ใหม่ กลุม่ สวีทซิการ์ และมินิซิการ์ และบุหรี่ ผ้ หู ญิง ซึง่ เป็ นสินค้ ายาสูบที่จบั กลุม่ วัยรุ่นและผู้หญิงโดยเฉพาะ
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ในกลุ่ ม วั ย รุ่ นตั ง้ แ ต่ ร ะดั บ มั ธ ยมต้ นถึ ง
ระดับอุดมศึกษาจานวน 2,897 ราย1 พบว่ามีพฤติกรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบหลายประเภทในเวลาเดียวกัน
หรื อ สูบหลายอย่าง นอกเหนือจากการสูบบุหรี่ ธรรมดา พบว่า บารากู่เป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่ างที่วยั รุ่ น
สูบมากที่สดุ คือ ร้ อยละ 43 สูบบารากู่เป็ นประจา รองลงมาคือ ร้ อยละ 30 สูบบุหรี่ ชรู สเป็ นประจา, ร้ อยละ 16
สูบยาเส้ น/ยาเส้ นชูรส, ร้ อยละ 12 สูบบุหรี่ มวนเองเป็ นประจา, ร้ อยละ 7 สูบบุหรี่ ไฟฟ้า, ส่วนร้ อยละ 27 สูบทุก
อย่าง
ในด้ านการรู้จกั ผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่าง พบว่า กลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ ร้ อยละ 45 รู้จกั จากเพื่อน และ
เพื่อนเป็ นผู้แนะนาให้ สบู ผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนแนะนาให้ สบู มากที่สดุ คือ บุหรี่ ชรู ส และ บารากู่ เหตุผลในการสูบ
คือ ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ และเพื่อนแนะนาว่า ปลอดภัยกว่าบุหรี่ ธรรมดา วาระที่สบู ผลิตภัณฑ์แปลง
ร่ างเหล่า นี ม้ ากที่ สุดคื อ เวลาไปเที่ ย วกลางคื นกับเพื่ อน ในด้ านการเข้ า ถึง พบว่า มี ถึง 22 แหล่ง ขายใน
กรุงเทพมหานคร และเป็ นแหล่งขายตามสถานที่ๆวัยรุ่นนิยมไปคือ ตามหน้ าห้ างสรรพสินค้ า และตามแหล่ง
ตลาดนัดกลางวัน/กลางคืนที่วยั รุ่นนิยม แหล่งซื ้อผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่าง ยอดนิยมของวัยรุ่น คือ ตลาดนัด
สะพานพุทธ พบว่า ในปี 2556 ที่ตลาดสะพานพุทธแห่งเดียว มีแผงลอย/ร้ านขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่ าง
มากถึง 16 ร้ านในพื ้นที่ 2 กิโลเมตร ในส่วนแต่ละผลิตภัณฑ์ พบว่า วัยรุ่นผู้สบู มีการ “ติด” ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
ยี่ห้อยอดนิยมในกลุ่มบุหรี่ กานพลูสาหรับวัยรุ่ นคือ ยี่ห้อ Gudang Garam ซึ่งนักสูบวัยรุ่ นจะเรี ยกสันๆว่
้ า
การัม หรื อ กาแรม ยี่ห้อบุหรี่ ผ้ หู ญิงที่วยั รุ่ นหญิงนิยมและรู้ จกั มากที่สุดคือ ยี่ห้อ Esse และยี่ห้อบุหรี่ ชูรสที่
วัยรุ่ นนักสูบนิยมมากที่สดุ คือ ยี่ห้อ Black Devil ส่วนยี่ห้อยาเส้ นชูรสที่วยั รุ่ นรู้ จกั มากที่สุดคือยี่ห้อ Harvest
ส่วนยี่ห้อบารากู่ที่นิยมมากที่สดุ คือ ยี่ห้อ Nakhala รสที่นิยมมากที่สดุ ในหมูว่ ยั รุ่นไทยคือรสแอปเปิ ล
ศรีรัช ลอยสมุทร. การสารวจสถานการณ์และส่วนประสมทางการตลาดการบริ โภคผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในกลุม่ ผู้บริโภควัยรุ่น.
กรุงเทพ: ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2555.
1
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เหตุผ ลในการสูบแต่ละผลิ ตภัณฑ์ นนั ้ ต่างกัน วัยรุ่ นเลื อกสูบบุหรี่ ชูรส เพราะความแปลกใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์ และคิดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ วัยรุ่นเลือกสูบบารากู่ เพราะชอบรสชาติผลไม้ ชอบความหอม
หวานของรสและกลิ่น รวมทัง้ มีความเชื่อผิดว่า ไม่ใช่บุหรี่ แต่เป็ นผลไม้ วัยรุ่ นเลือกสูบบุหรี่ มวนเองแบบใช้
เครื่ องมวน เพราะน่าสนใจ เป็ นความสนุกสนานแบบหนึ่ง และเหตุผลใหญ่อีกประการหนึ่งที่นกั สูบวัยรุ่นส่วน
ใหญ่ คือ ร้ อยละ 50 กล่าวตรงกันในด้ านการเลือกสูบผลิตภัณฑ์ แปลงร่ างเหล่านี ค้ ือ สูบแล้ วคลายเครี ยด
เพราะรสชาติที่หอมหวาน กลิ่นหอม ความเย็นซ่า ฯลฯ ทาให้ หายเครี ยดได้ ดี
6.2 สถานการณ์ ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาตลาด 4P ในด้ านผลิตภัณฑ์ (product) พบว่า มีผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่ างวาง
จาหน่ายในตลาดประเทศไทยทัง้ สิน้ 18 ประเภท มีขนาดบรรจุภัณฑ์แตกต่างกันถึง 9 ขนาด เช่น แบบ kid
pack ไปจนถึงแบบกระป๋ องบรรจุ 36 มวน มีคาโฆษณาด้ านกลิ่นรสแตกต่างกันถึง 30 คา เน้ นนวัตกรรมด้ าน
กลิ่นรส เช่น บุหรี่ รสชาเขียว บารากู่รสกระทิงแดง บารากู่รสเหล้ า เป็ นต้ น ในด้ านการสื่อถึงรสชาติ พบว่า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่าง ใช้ สีเป็ นสื่อสัญลักษณ์ถึงรสชาติและคุณสมบัตมิ ากที่สดุ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี market share (ในปี 2555) มากที่สดุ คือกลุ่มบุหรี่ ชรู ส มี market share ร้ อยละ
69 รองลงมาคือ บารากู่ (ธรรมดา) มี market share ร้ อยละ 19 กลุ่มสวีทซิการ์ ร้อยละ 7 และยาเส้ นชูรสร้ อย
ละ 5 ตามลาดับ มีบุหรี่ ชูรสทังหมด
้
28 ยี่ห้อ บุหรี่ ผลไม้ 3 ยี่ห้อ บุหรี่ กานพลู 13 ยี่ห้อ บารากู่ทงหมด
ั้
5 ยี่ห้อ
กลุม่ สวีทซิการ์ และมินิซิการ์ 9 ยี่ห้อ และยาเส้ นชูรส 5 ยี่ห้อ บุหรี่ ผ้ หู ญิง 15 ยี่ห้อ ในด้ านผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ผ้ หู ญิง
ทัง้ 15 ยี่ห้อ พบว่า เป็ นแบบ superslim ทุกยี่ห้อ
ส่วนในตลาดต่างจังหวัดมี market share ที่ตา่ งจากกรุงเทพ คือ กลุ่มบุหรี่ กานพลูมี market share
ในตลาดต่างจังหวัดสูงกว่าในกรุงเทพ โดยมี market share ถึงร้ อยละ 65
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่ างเป็ นสินค้ านาเข้ าผิดกฎหมายทุกประเภท ในส่วนบารากู่มีแหล่งที่มา 3
แหล่ง คือ จากตะวันออกกลาง จากมาเลเซีย และจากประเทศจี น ในส่วนบุหรี่ ผ้ หู ญิง พบว่า บุหรี่ ผ้ หู ญิงมา
จากประเทศเกาหลี และรัสเซีย กาลังเป็ นที่นิยมอย่างมาก บุหรี่ กานพลูรุ่นใหม่และบุหรี่ กานพลูสาหรับผู้หญิง
ที่มีนวัตกรรมด้ านลูกเล่นและบรรจุภัณฑ์นัน้ พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึน้ 60% บุหรี่ ผ้ ูหญิ งขยายตัว 40% ส่วน
บารากู่ ขยายตัวเพิ่มขึ ้น 40% จากปี 2553
ในด้ านราคา (price) พบว่า สินค้ ากลุ่มบุหรี่ ผ้ หู ญิงมีราคาสูงขึ ้น เนื่องจากความนิยม มีแนวโน้ มราคา
สูง ขึน้ เฉลี่ ย 10-15%/ปี ส่วนสิ นค้ าที่ ราคาลดลงเฉลี่ ยถึง ร้ อยละ 80 ตัง้ แต่ก่อนปี 2550 จนถึง ปี 2555 คื อ
บารากู่ ส่วนกลุม่ สินค้ าที่ราคาทรงตัว คือ บุหรี่ กานพลู และบุหรี่ ผลไม้ มีราคาที่ลดลงต่อเนื่องจากปี 2552 เป็ น
ต้ นมา ลดลงเฉลี่ย 40%/ปี เนื่องจากมีหลายยี่ห้อเข้ ามาช่วงชิงตลาดมากขึ ้น ทาให้ ผ้ คู ้ าต้ องปรับราคาสู้
ในด้ านช่องทางการขาย (place) พบว่า แหล่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่างมีทงหมด
ั้
22 แหล่ง 11
ประเภทในกรุงเทพ แหล่งขายขยายตัวเพิ่มขึ ้น 40% ในกรุงเทพและปริมณฑล จากปี 2554
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ในด้ านการโปรโมทส่งเสริ มสินค้ า (promotion) พบว่า มีการโปรโมท 2 แบบ คือ 1)โปรโมทด้ วยการ
โฆษณาชวนเชื่อจากผู้ค้าเมื่อนักสูบไปซื ้อที่ร้าน หรื อ ทางอินเทอร์ เนตและ social media มีผลในด้ านการสร้ าง
ความเข้ าใจผิด ส่วนใหญ่จะโฆษณาชวนเชื่อในด้ านรสชาติ และความปลอดภัย, 2) มีการโปรโมทแบบลดแลก
แจกแถมเมื่อซื ้อ เช่น แถมบุหรี่ ที่ออกใหม่ ซื ้อบุหรี่ แพงแล้ วจะแถมบุหรี่ ราคาถูกให้ ให้ เลือกแบบคละยี่ห้อ ขาย
ราคาแพค 3 มวน 20 บาทหรื อ 3 มวน 50 บาทถ้ าเป็ นบุหรี่ ราคาแพง และซื ้อ 3 กล่องแถม 1 กล่อง รวมทังซื
้ ้อ
บารากู่แถมอุปกรณ์สบู วิธีการโปรโมทที่พบมากที่สดุ ถึงร้ อยละ 69 คือ วิธีซื ้อบุหรี่ แพงแล้ วจะแถมบุหรี่ ราคาถูก
ให้
6.3 เก้ าปั จจัยเร่ งการสูบและความเชื่อผิดในกลุ่มนักสูบ
1) ความเชื่อที่ผิด พบว่า ความเชื่อที่ผิด กลายเป็ นปั จจัยหลักในการเลือกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แปลงร่างในกลุ่มวัยรุ่น โดยร้ อยละ 45.2 เชื่อว่า บุหรี่ ชรู สดีกว่าบุหรี่ ธรรมดา, ร้ อยละ 42 คิด
ว่า บุหรี่ ชูรสปลอดภัยกว่าบุหรี่ ธรรมดาเพราะไม่แรงเท่าบุหรี่ ธรรมดา, ร้ อยละ 38 คิดว่า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่ างไม่เสพติดเหมือนบุ หรี่ ธรรมดา และร้ อยละ 79 ต้ องการให้ มีการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่างอย่างถูกกฎหมายแพร่หลายเหมือนบุหรี่ ธรรมดา
2) การเป็ นแฟชัน่ วัยรุ่นมีแฟชัน่ ในการเลือกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่าง ร้ อยละ 43 สูบบุหรี่ ชู
รส เพราะคิดว่าเป็ นแฟชัน่ ที่ทนั สมัย แปลกใหม่ สาหรับวัยรุ่น
3) ในด้ านความปลอดภัย พบว่า ผู้สูบวัยรุ่ นมีความเข้ าใจผิดเรื่ อง “บุหรี่ ปลอดภัย” มากที่สุด
โดยเชื่อว่า บุหรี่ ธรรมดาอันตรายมากที่สดุ ก่อมะเร็ งมากที่สดุ บุหรี่ ชรู สอันตรายน้ อยกว่าบุหรี่
ธรรมดา ก่อมะเร็ งได้ น้อยกว่า และบารากู่ อันตรายน้ อยที่สดุ ก่อมะเร็ งน้ อยที่สดุ ในด้ านการ
เสพติด เชื่อว่า บุหรี่ ธรรมดาสูบแล้ วเสพติดมากที่สดุ บุหรี่ ชรู สเสพติดรองลงมาเป็ นลาดับสอง
ส่วนบารากู่ เชื่อว่า ไม่เสพติด ในด้ านการมีนิโคติน เชื่อว่า บุหรี่ ธรรมดามีนิโคตินมากที่สุด
ส่วนบารากู่ไม่มีนิโคตินหรื อมีน้อยที่สุด เหตุผลในความเข้ าใจผิดนี ้ คือ สาเหตุจ ากรสชาติ
กลิ่น ควัน ของผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่างที่มีรสหอมหวาน กลิ่นผลไม้ ควันน้ อยและควันเป็ น
กลิ่นผลไม้ มีความเย็นซ่า และความเย็นซ่าหอมหวานยังคงติดปากติดคอหลังการสูบ ทาให้
เข้ าใจผิดว่า ความหอมหวานนี ้คือไม่อนั ตราย
4) ปั จ จัย ด้ า นการเข้ า ถึ ง ที่ ง่ า ย สะดวก เพราะมี ข ายในทุ ก ที่ ๆ วัย รุ่ น นิย มไป 2 คือ ตามหน้ า
ห้ างสรรพสินค้ าทุกแห่งในกรุ งเทพมหานคร ตลาดนัดกลางวัน/กลางคืน คือ ตลาดนัดสวน
จตุจกั ร พบจาหน่าย 11 จุด ตลาดนัดสะพานพุทธพบจาหน่าย 16 จุด ตลาดนัดตะวันนาพบ
จาหน่าย 9 จุด นอกจากสถานที่แล้ ว ยังพบมีการขายทางช่องทางอินเตอร์ เนตถึง 6,000
เว็บไซต์
2

ศรีรัช ลอยสมุทร.ยาสูบรูปแบบใหม่ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ . กรุงเทพ: ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2555.
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5) social media กลายเป็ นช่องทางการขายที่สาคัญ เข้ าถึง รวดเร็ ว ควบคุมยาก และโฆษณา
ได้ มาก พบช่องทางการขายผ่านทางเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย คือ application ใน
โทรศัพท์ คือ มีการขายทาง LINE และ WhatsApp รวมทังการขายผ่
้
าน social media คือ
Facebook และ Instagram ส่วนใน Twitter นันพบน้
้
อยมาก สินค้ าที่นิยมขายผ่าน social
media คือ บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ ไฟฟ้า และบุหรี่ นอก
6) บรรจุภณ
ั ฑ์มีผลอย่างมากต่อความเข้ าใจผิดของนักสูบวัยรุ่นและมีผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์สร้ างความเข้ าใจผิดมากที่ สุดคือ บารากู่ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มัก
นาเสนอรู ปผลไม้ หน้ ากล่อง สีของกล่องเป็ นไปตามรสของผลไม้ ไม่มีข้อความคาเตือนใดๆ
ทาให้ นกั สูบอายุน้อยเข้ าใจผิดว่าไม่ใช่บหุ รี่ แต่ทามาจากผลไม้ ร้ อยละ 99 ของกลุ่มตัวอย่าง
หรื อเกือบทังหมดระบุ
้
ตรงกันว่า บรรจุภณ
ั ฑ์ของบุหรี่ ชรู ส (ที่ ไม่มีภาพและข้ อความคาเตือน)
นันสวยงามมากที
้
่สดุ และน่าสนใจมากที่สดุ รองลงมาคือ บรรจุภณ
ั ฑ์บารากู่
7) รสชาติของผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่าง มีผลต่อนักสูบวัยรุ่นมากที่สดุ ร้ อยละ 64 บอกว่า ชอบ
บุหรี่ ชูรสเพราะรสชาติ ร้ อยละ 61 ระบุว่ากลิ่นหอมดี และร้ อยละ 57 ชอบความหอมหวาน
ของรสและกลิ่นควัน3
8) นักสูบหญิงมีความเชื่อผิดมากที่สดุ พบว่า วัยรุ่นหญิงและชายอายุต่ากว่า 18 ปี ใช้ บหุ รี่ ชรู ส/
บารากู่ เป็ นทางผ่านหรื อ starter ไปยังการสูบบุหรี่ ธรรมดาหรื อพัฒนาเป็ นนักสูบประจา นัก
สูบหญิงใช้ บหุ รี่ ชรู สที่กล่องสวยงามเป็ นการแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง และสร้ างภาพลักษณ์
ตนเองว่าโก้ เก๋ ทันสมัย และเชื่อมัน่ ว่า การสูบหรื อถือกล่องบุหรี่ ผ้ หู ญิง/ชูรส ที่กล่องสวยงาม
คือ การแสดงว่าตนมีรสนิยมที่ดีและไฮโซ นักสูบหญิ งร้ อยละ 82 เลือกสูบบุหรี่ ชูรส เพราะ
รสชาติและการที่สบู ง่าย
9) สินค้ ากลุ่มสวีทซิการ์ และมินิซิการ์ เล็งจับกลุ่มนักสูบหญิงมากขึ ้น มีการปรับผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้ สวยงามเพื่อเอาใจนักสูบหญิง โดยเฉพาะมินิซิการ์ ยี่ห้อ Lips

เอกสารอ้ างอิง
3

ศรีรัช ลอยสมุทร. ยาสูบรูปแบบใหม่ บุหรี่ชรู ส. กรุงเทพ: ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2555.

40

สรุปสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงหลักด้ านยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2557

บทที่ 7 สถานการณ์กฎหมายควบคุมยาสูบและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ไพศาล ลิ ้มสถิตย์ นบ.,นม. (ธรรมศาสตร์ )
กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.1. กรอบอนุสัญญาว่ าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์ การอนามัยโลก
“กรอบอนุ สัญญาขององค์ การอนามั ยโลกว่ าด้ วยการควบคุ มยาสู บ” (WHO Framework
Convention on Tobacco Control หรื อ WHO FCTC) ปั จจุบนั มีประเทศที่เป็ นรัฐภาคีทวั่ โลกรวมทังประเทศ
้
1
ไทย ของ FCTC จานวน 177 ประเทศ (ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม 2556 ) โดยประเทศไทยได้ เข้ าเป็ นภาคีของ
กรอบอนุสญ
ั ญาฯ นี ้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) ประเทศไทยจึงมีพนั ธกรณีที่จะต้ อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี ้
สาระสาคัญของกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ประกอบด้ วย 11 หมวด 38 มาตรา22 ซึ่งกรอบข้ อตกลงดังกล่าวได้
เสนอมาตรการในการควบคุมยาสูบ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะหลักคือ33
ลักษณะที่ 1 มาตรการลดอุปสงค์ การบริ โภคยาสูบ (Reduce the demand of tobacco) ซึ่ง
แบ่งเป็ นมาตรการทางภาษี และราคา (Price and tax measures) และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-price
measures) สาหรับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ได้ แก่





Protection from exposure to tobacco smoke
Regulation of the contents of tobacco products
Regulation of tobacco product disclosures
Packaging and labeling of tobacco products

 Education, communication, training and public awareness
 Tobacco advertising, promotion and sponsorship
 Demand reduction measures concerning tobacco dependence and cessation.

1

Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control [online]. [cited 2013 Dec 31] Available from: URL:
http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/
2
World Health Organization. WHO Framework Convention on Tobacco Control. (2003).
3
Ibid., Forward. ศรีรัช ลอยสมุทร.ยาสูบรูปแบบใหม่ บุหรี่ชรู ส. กรุงเทพ: ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2555.
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ลักษณะที่ 2 มาตรการด้ านอุปทาน เพื่อการลดการบริ โภคยาสูบ (Reduce the supply of
tobacco)
 Illicit trade in tobacco products
 Sales to and by minors
 Provision of support for economically viable alternative activities.
7.2 พัฒนาการทางกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ (พ.ศ.2553-2556)
ประเทศไทยมี กฎหมายที่ ส าคัญ 3 ฉบับ ได้ แก่ 1) พระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ.2535
2) พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 3)พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 เนื ้อหาใน
ส่วนนีจ้ ะได้ ศึกษาวิเคราะห์พฒ
ั นาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับแรก ระหว่างปี พ.ศ.2553 - 2556 สรุปได้ ดงั นี ้
พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ.2535
พ.ศ.
2554

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
แสดงคาหรื อข้ อความที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในฉลากบุหรี่ ซิกาแรต บุหรี่ ซิการ์ และยา
เส้ น ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
แสดงข้ อความเกี่ ย วกั บ สารพิ ษ หรื อสารก่ อ มะเร็ งในฉลากของบุ ห รี่ ซิ ก าแรต ตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535

2555

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
แสดงรูปภาพ ข้ อความคาเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลาก
ของยาเส้ นหรื อยาเส้ นปรุง ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535

2556

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้ อความ
คาเตือนเกี่ยวกับพิษภัย และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของบุหรี่ ซิกาแรต พ.ศ.
2556
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พระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองสุขภาพของผู้ไม่ สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
พ.ศ.
2553

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2553 เรื่ อง กาหนดชื่อหรื อประเภทของสถานที่
สาธารณะที่ให้ มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ และกาหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรื อทังหมด
้
ของสถานที่ สาธารณะดังกล่าวเป็ นเขตสูบบุหรี่ หรื อเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535

ระเบียบของหน่ วยงานของรั ฐที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ
พ.ศ.
2553
2553

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
“ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้ วยการติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2553” (ลงวันที่ 29 กันยายน 2553)
“ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้ วยการติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2555” (ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)

7.3 สถานการณ์ สาคัญของกฎหมายควบคุมยาสูบและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ก) การคัดค้ านร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมการบริ โภคยาสูบ พ.ศ. .... ของอุตสาหกรรมยาสูบ4
กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ร่ วมกับ ภาคีเครื อข่ายภาคประชาสังคมที่คดั ค้ านการ
บริ โภคยาสูบ ได้ จดั ประชุมรับฟั งความเห็น “ร่ างพระราชบัญญัติควบคุมการบริ โภคยาสูบ พ.ศ. ....” ช่วง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 ถึง กันยายน 2555 โดยมีเหตุผลความจาเป็ นคือ กฎหมายควบคุมยาสูบ
ปั จจุบนั 2 ฉบับคือ พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพของผู้
ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535 ใช้ บงั คับมาเป็ นเวลานานกว่า 20 ปี แล้ ว จึงสมควรให้ มีการแก้ ไขยกเลิกกฎหมายทัง้
สองฉบับ และยกร่างเป็ นกฎหมายฉบับใหม่ที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับสถานการณ์หรื อปั ญหาการบริ โภคยาสูบ
ของประชาชนในปั จ จุบัน และอนาคต เหตุผลส าคัญอี ก ประการคือ ประเทศไทยเป็ นภาคีตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศคือ กรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก จึงมีพนั ธกรณีที่จะต้ อง
แก้ ไขปรับปรุงกฎหมายให้ สอดคล้ องกับกรอบอนุสญ
ั ญาฯ ดังกล่าว
ในกระบวนประชาพิจารณ์ รับฟั งความเห็นของประชาชนต่อเนื ้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้ใน
ภูมิ ภ าคต่าง ๆ พบว่า กลุ่ม ธุ รกิ จ ยาสูบ กลุ่ม ชาวไร่ ยาสูบ สมาคมการค้ ายาสูบไทย บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติ
4

ไพศาล ลิ ้มสถิตย์. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การศึกษาความสาคัญของ WHO FCTC มาตรา 5.3 ต่อการควบคุมยาสูบของประเทศ
ไทย”. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโดย ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ธันวาคม 2556): หน้ า 73-78.
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ผู้บริหารโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ ออกมาคัดค้ านร่างกฎหมายนี ้เกือบทุกเวที และพยายามยกข้ ออ้ าง
เหตุผลเรื่ องผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรหรื อแรงงานในธุรกิจยาสูบหลายล้ านคน แต่ไม่มีข้อมูลหลักฐานทาง
วิ ช าการหรื อ ข้ อ มูล ทางสถิ ติที่ น่า เชื่ อ ถื อ รองรั บ นอกจากนี ้ นายทนุ ศัก ดิ์ เล็ ก อุ ทัย รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงการคลัง ก็แสดงความไม่เห็นด้ วยกับร่ าง พ.ร.บ.ควบคุมการบริ โภคยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข
โดยอ้ างว่า ร่ างกฎหมายนีห้ ้ ามปลูกใบยาสูบภายในประเทศภายในเวลากาหนดเวลา 5 ปี ภายหลังจากที่
กฎหมายบังคับใช้ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ
ข้ อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงเนื ้อหาของร่าง
พระราชบัญ ญัติควบคุม การบริ โ ภคยาสูบ พ.ศ..... ภายหลัง การจัด ประชาพิ จ ารณ์ รั บ ฟั ง ความเห็ นจาก
ประชาชน คณะรัฐมนตรี ยงั มิได้ มีมติเห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติควบคุมการบริ โภคยาสูบ พ.ศ..... ที่เสนอ
โดยกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด
ข) การฟ้องร้ องของบริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติต่อศาลปกครองกลาง กรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ขยายพื ้นที่ข้อความ ภาพคาเตือนในฉลากบุหรี่ ซิกาแรตเป็ นร้ อยละ 855
กระทรวงสาธารณสุขได้ ออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการแสดงรู ปภาพ ข้ อความคาเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่ องทางติดต่ อเพื่อการเลิกยาสูบ ใน
ฉลากของบุหรี่ ซิกาแรต พ.ศ.2556” (ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556) เพื่อยกเลิก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแสดงฉลากและข้ อความในฉลากของบุหรี่ ซิกาแรต พ.ศ.2552” ซึ่งมี
ผลทาให้ มีการเปลี่ยนแปลงรู ปภาพคาเตือนในฉลากบุหรี่ ใหม่ทงหมดรวม
ั้
10 แบบ ข้ อสาคัญคือ มีการขยาย
ขนาดพื ้นที่ข้อความ ภาพคาเตือนในฉลากบุหรี่ ซิกาแรตจากร้ อยละ 55 ตามประกาศ ฯ ฉบับเดิมจากร้ อยละ
55 เป็ นร้ อยละ 85
บริ ษัทบุหรี่ ข้ามชาติ 2 รายที่ฟ้องกระทรวงสาธารณสุขต่อศาลปกครองกลางเกี่ยวกับความชอบด้ วย
กฎหมายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี 2556 ข้ างต้ นคือ คดีที่ 1 ผู้ฟ้องคดีคือ บริ ษัท ฟิ ลลิป มอร์
ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด และพวก คดีที่ 2 ผู้ฟ้องคดีคือ บริ ษัท เจที อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ไทยแลนด์) จากัด และ
พวก การฟ้องร้ องของบริ ษัทบุหรี่ นี ้ ส่งผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบของภาครัฐเป็ นอย่างมาก กล่าวคือ
ศาลปกครองกลางได้ อ อกค าสั่ง คุ้ม ครองชั่ว คราวตามค าร้ องของบริ ษั ท บุห รี่ ท าให้ ป ระกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฯ ฉบับใหม่ ถูกชะลอออกไป จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคาสัง่ กลับ
คาสัง่ ศาลปกครองชันต้
้ น ซึง่ บริษัทบุหรี่ ทงสองขอทุ
ั้
เลาการบังคับตามประกาศฯ และอธิบดีกรมควบคุมโรคใน
ฐานะเป็ นเจ้ าพนักงานตามกฎหมาย ได้ กาหนดให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ออกตรวจจับสินค้ าดังกล่ าวตังแต่
้ วนั ที่
23 กันยายน 2557 เป็ นต้ นไป เพื่อให้ ผ้ คู ้ าระบายบุหรี่ เดิมในท้ องตลาด อย่างไรก็ดี คดีฟ้องศาลปกครองของ

5

ไพศาล ลิ ้มสถิตย์.เล่มเดียวกัน:หน้ า 78-86.
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บริ ษัทบุหรี่ ทงสองแห่
ั้
งยังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากศาลปกครองชันต้
้ นยังมิได้ มีคาตัดสินในคดีเกี่ยวกับความชอบ
ด้ วยกฎหมายของประกาศฯ ฉบับนี ้ จึงต้ องรอดูตอ่ ไปว่า ศาลจะตัดสินในคดีนี ้อย่างไร
การฟ้องร้ องของบริษัทบุหรี่ ข้ามชาติถือเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่อตุ สาหกรรมยาสูบนิยมใช้ ในช่วงไม่กี่ปีมานี ้
ในหลายประเทศ เช่น ประเทศศรี ลงั กา ประเทศอุรุกกวัย โดยถือเป็ นครัง้ แรกที่กระทรวงสาธารณสุขของไทย
ที่ถกู บริษัทบุหรี่ ฟ้องในกรณีการออกกฎหมายบุหรี่
ค) ปั ญหาการบังคับใช้ กฎหมาย
ประเด็นท้ าทายของกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบตามกฎหมายคือ ปั ญหาการ
บังคับใช้ กฎหมายควบคุมยาสูบ ซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญที่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างจริ งจังและเหมาะสม ในที่นี ้
ขอยกตัวอย่างปั ญหาบางกรณีดงั นี ้
ปั ญหาการโฆษณาหรื อจาหน่ายบุหรี่ ทางอินเทอร์ เน็ตผ่านเว็บไซต์ social media ต่างๆ ที่เผยแพร่
เพิ่มขึ ้นในช่วง 4-5 ปี มานี ้ ได้ กลายเป็ นช่องทางใหม่ในการทาตลาดของบริ ษัทบุหรี่ ทาให้ เกิดการกระตุ้นการ
บริ โภคยาสูบรู ปแบบใหม่ อีกทังท
้ าให้ เกิดนักสูบหน้ าใหม่ที่เป็ นกลุ่มเยาวชน แต่ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2553-2555
กระทรวงสาธารณสุขยังมิได้ ดาเนินคดีแก่ผ้ โู ฆษณาหรื อจาหน่ายบุหรี่ ออนไลน์ ตามกฎหมายควบคุมยาสูบแต่
อย่างใด (ข้ อ มูล จาก นพ.หทัย ชิ ต านนท์ และรายงานวิ จัยโครงการ “ธุ ร กิ จ การค้ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ยาสูบทาง
อินเทอร์ เน็ต – วิเคราะห์สถานการณ์และสร้ าง Internet Cigarette Business Database” โดย พิจิตรพงศ์
สุนทรพิพิธ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555)
ปั ญหาการบังคับใช้ กฎหมายตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ที่ยัง
เป็ นประเด็นปั ญหาในปั จจุบนั คือ การเฝ้าระวัง การแจ้ งเตือนหรื อจับกุมผู้ฝ่าฝื นสูบบุหรี่ ในเขตที่มีประกาศ
ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย
การประเมินการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมยาสูบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขทา
ได้ คอ่ นข้ างจากัด เนื่องจากยังขาดข้ อมูลรายละเอียดการบังคับใช้ กฎหมาย เช่น ประเภทการกระทาความผิด
ในแต่ละกรณี เป็ นต้ น จึงขอนาเสนอเฉพาะภาพรวมคือ ข้ อมูลปี งบประมาณ 2555 (ต.ค.2554 – 30 ก.ย.
2555 ) กระทรวงสาธารณสุขได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ จานวน 133 เรื่ อง และการร้ องเรี ยนการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จานวน 60 เรื่ อง นอกจากนีย้ งั มีการร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการกระทาผิดตามกฎหมายอื่น ๆ รวม 30 เรื่ อง (เช่น
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) รวมมีจานวนเรื่ องร้ องเรี ยนมายังกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศรวม
ทังสิ
้ ้น 223 เรื่ อง6 จากการศึกษาพบว่า กระทรวงสาธารณสุขยังมิได้ จดั ทาฐานข้ อมูลการดาเนินคดีตาม
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่

6

สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค, “สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย ปี 2554 จาแนกตามพื ้นที่ในความรับผิดชอบ
ของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1- 12 กรมควบคุมโรค” (ธันวาคม 2555): หน้ า 8-9.
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ง) ระเบี ยบกรมควบคุม โรค ว่าด้ ว ยการติดต่อกับ ผู้ประกอบการและผู้ที่มี ส่ว นเกี่ ยวข้ องเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2555
มาตรการควบคุม ยาสูบซึ่ง องค์การอนามัยโลกให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมากคือ มาตรา 5.3 ของ
กรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบฯ เรื่ องการเฝ้าระวังและป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ
ต่อนโยบายควบคุมยาสูบของรัฐ
ความคืบหน้ าที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม มาตรา 5.3 ของกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบฯ
และแนวปฏิบตั ิในเรื่ องนี ้คือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ ออก “ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่ า
ด้ วยการติดต่ อกับผู้ประกอบการและผู้ท่ ีมีส่วนเกี่ยวข้ องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ.2553” ลงวันที่
29 กันยายน 2553 ระเบียบนีม้ ี ผ ลใช้ บังคับตังแต่
้ วันถัดจากวันประกาศในราชกิ จจานุเบกษา คือวันที่ 18
ธัน วาคม 2553 เมื่ อพิ จ ารณาขอบเขตเนื อ้ หาของระเบี ย บกรมควบคุม โรคดัง กล่า วแล้ ว พบว่า เป็ นการ
ดาเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิ มาตรา 5.3 ข้ อ 17 (2) คือ การกาหนดมาตรการจากัดการปฏิสมั พัน ธ์ระหว่าง
เจ้ าหน้ าที่ของกรมควบคุมโรค กับอุตสาหกรรมยาสูบ และสร้ างความมั่นใจว่าการปฏิสัมพันธ์ นัน้ มีความ
โปร่ ง ใส และกาหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้ าหน้ าที่ ของกรมควบคุมโรคที่ มีการติดต่อกับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมยาสูบ ระเบียบกรมควบคุมโรคดังกล่าวเกิดจากการผลักดันของภาคประชาสังคมที่ต้องการให้
ภาครัฐปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั มิ าตรา 5.3 ของกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบฯ
ต่อมา มีการยกเลิกระเบียบกรมควบคุมโรคดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้ ออกระเบียบฉบับใหม่คือ
“ระเบี ย บกรมควบคุ ม โรค ว่ า ด้ ว ยการติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ป ระกอบการและผู้ ท่ ี มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. 2555” (ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 4 เมษายน 2555
เป็ นต้ นไป) เพื่อแก้ ไขเนื ้อหาเล็กน้ อย แต่ยงั มีสาระสาคัญไม่แตกต่างจากเดิม
ข้ อสังเกตคือ ระเบียบกรมควบคุมโรคฉบับนี ้มีเนื ้อหา ไม่ครอบคลุมถึงข้ าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้ างของกระทรวงสาธารณสุขในหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในสังกัดของกรมควบคุมโรค เช่น ไม่ใช้ บงั คับ
กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัด ฯ อธิ บดีกรมต่างๆ ผู้บริ หารและข้ าราชการ พนักงาน ลูกจ้ างใน
หน่วยงานอื่นของกระทรวงสาธารณสุข
กรณี ศึก ษาที่ เ กิ ดขึน้ คื อ การลงนามบัน ทึก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ระหว่า ง กระทรวง
สาธารณสุข กับ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้ องประชุมชัยนาท นเรนทร
ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ การทางการแพทย์และทางวิชาการใน
การพัฒนาโรงพยาบาลโรงงานยาสูบให้ เป็ นศูนย์สุขภาพครบวงจร (Health Complex) การจัดทา MOU
ข้ างต้ นมีลักษณะขัดต่อพันธกรณี ตามมาตรา 5.3 และมาตรา 13 ของกรอบอนุสัญญาว่าด้ วยการควบคุม
ยาสูบฯ
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การทา MOU ข้ างต้ นขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2555 เรื่ อง “มติสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติ ครั ง้ ที่ 3 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่ อสุขภาพด้ านยาสูบ” ซึ่งห้ าม
กระทรวงการคลัง หรื อธุ รกิจ ยาสูบภายใต้ กระทรวงการคลัง อันได้ แก่ โรงงานยาสูบทากิจกรรมเพื่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) การจัดทา MOU ของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวยังส่ งผล
กระทบเชิงลบต่อการปฏิบตั ิตาม “แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่ งชาติ พ.ศ.2555-2557” ในฐานะ
ที่เป็ นหน่วยงานหลักด้ านควบคุมยาสูบของประเทศอีกด้ วย
ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้ วยการติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2555 ไม่สามารถใช้ บงั คับกับผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ของกระทรวงสาธารณสุขทัง้ หมด ฉะนัน้
รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขควรเร่งรัดการจัดทา“ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการป้องกันการ
แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบต่อนโยบายของรั ฐในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.....” ซึ่งภาคประชา
สังคมได้ เสนอเรื่ องนี ้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการต่อไป ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2554
7.4 ประเด็นท้ าทาย
1. กฎหมายควบคุมยาสูบยังมีเนื ้อหาบางประเด็นที่ล้าสมัยคือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติค้ ุม ครองสุขภาพของผู้ไ ม่สูบบุห รี่ พ.ศ. 2535 รวมถึ ง
กฎหมายลาดับรอง (กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข) ตามพระราชบัญญัติทงสอง
ั้
ฉบับนี ้ ทาให้ เ กิ ดปั ญ หาการปรั บใช้ แ ละการตีความกฎหมาย และมี เนื อ้ หาบางประการที่ ไ ม่
สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัญหาการบริ โภคยาสูบของไทย และไม่สอดคล้ องกับกรอบอนุสญ
ั ญา
ว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC)
2. ปั ญหาการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมยาสูบ เป็ นปั ญหาสาคัญที่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไขอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน ไม่มี การจัดทาฐานข้ อมูลการเนินคดีตามกฎหมาย ทัง้ ๆที่ เป็ นข้ อมูลส าคัญในการ
ประเมินประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมายของหน่วยงาน และต้ องปรับปรุงกลไกเฝ้าระวังการ
กระทาผิดตามกฎหมายควบคุมยาสูบช่องทางที่เปิ ดโอกาสให้ ภาคประชาสังคมและประชาชน
ทัว่ ไปมีสว่ นร่วมเพิ่มขึ ้น
3. บุคลากรในหน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุ ข ยัง
ขาดผู้มี ความรู้ ความเข้ าใจด้ านกฎหมายควบคุมยาสูบของไทยและต่างประเทศ จึง ควรเร่ ง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
4. อุต สาหกรรมยาสูบ หรื อ บริ ษั ท บุห รี่ ส ามารถแทรกแซงการควบคุม ยาสูบ ด้ ว ยการฟ้ องร้ อง
หน่วยงานของรั ฐ ที่ ออกกฎหมายควบคุม ยาสูบ ซึ่ง มี ผลทาให้ กฎหมายไม่มี ผลใช้ บัง คับตาม
กฎหมาย
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5. การขาดแคลนองค์ความรู้หรื องานวิจยั ด้ านกฎหมายควบคุมยาสูบ ทาให้ กฎหมายควบคุมยาสูบ
และการบังคับใช้ กฎหมายมีจุดอ่อนหลายประการ หรื อไม่สอดคล้ องกับกรอบอนุสัญญาของ
องค์การอนามัยโลกว่าด้ วยการควบคุมยาสูบ
6. ประเทศไทยยังมิได้ ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีตามกรอบอนุสญ
ั ญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้ วยการ
ควบคุมยาสูบฯ หลายประการ โดยเฉพาะแนวปฏิบตั ติ ามมาตรา 5.3 และมาตรา 13
7. กระแสการค้ าเสรี ในระดับภูมิภาค อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบของ
ไทยในอนาคต โดยเฉพาะการเจรจาทาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก
(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) ซึ่งหากรัฐบาลไทยตัดสินใจเข้ า
ร่ วมเจรจา TPP ด้ วย ก็อาจส่งผลทาให้ มีการลดภาษี บุหรี่ จากต่างประเทศ หรื อเปิ ดโอกาสให้
บริ ษัทบุหรี่ ฟ้องร้ องรัฐบาลประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ ้นผ่านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ จึง
ควรมีการติดตามข้ อมูลและศึกษาผลกระทบในเรื่ องนี ้อย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 8 สถานการณ์ของการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่
รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้ า
8.1 บทนำ
นักวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบนานาชาติและอุตสาหกรรมยาสูบต่างมีความเห็นสอดคล้ องกัน
ว่าการทาให้ สิ่งแวดล้ อมปลอดบุหรี่ เป็ นมาตรการที่ประสบผลสาเร็ จมากที่สดุ ในการลดอัตราการสูบบุหรี่ ลง
ได้ 1 ทังสองฝ่
้
ายจึงทางานสวนทางกัน คืออุตสาหกรรมยาสูบพยายามทุกวิถีทางที่จะคัดค้ าน หรื อระงับการ
ออกกฎหมายที่สนับสนุนให้ เกิดสังคมและสิ่งแวดล้ อมปลอดบุหรี่ ในขณะที่นักวิชาการด้ านการควบคุม
ยาสูบ ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันนโยบาย และการบังคับใช้ กฎหมาย ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ประเทศไทยเกี่ยวกับการปกป้องสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จากพิษภัยควันบุหรี่ มือสองนี ้ เป็ นการนาเสนอ
สถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน ปั จจัยปั ญหา ปั จจัยคุกคามและโอกาส (SWOT analysis) ในการปกป้อง
สุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ จากพิษภัยควันบุหรี่ มือสองในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา
8.2 สถำนกำรณ์
ข้ อมูลจากโครงการสารวจการบริ โภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ปี 2554 พบว่าประชากรอายุ 15 ปี
ขึ ้นไปที่ได้ รับควันบุหรี่ มือสองในบ้ านตนเองอย่างน้ อยเดือนละครัง้ มีถึงร้ อยละ 36.0 สูงกว่าในปี 2552 ที่มี
ร้ อยละ 33.2 เมื่อเทียบผลการสารวจ ปี 2552 และ 2554 พบว่าในช่วงเวลา 2 ปี นัน้ คนไทยได้ รับควันบุหรี่
มือสองในสถานที่ทางานและสถานที่สาธารณะต่างๆ ที่เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายเพิ่มขึ ้น 2 (ตารางที่
8.1)
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ตารางที่ 8.1 ร้ อยละของประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้นไป ที่ได้ รับควันบุหรี่ มือสองในสถานที่ทางานและสถานที่
สาธารณะต่าง ๆ อย่างน้ อยเดือนละครัง้ ในรอบ 30 วันที่ผา่ นมา
สถานที่สาธารณะ
สถานบริการสาธารณสุข
อาคารของสถานที่ราชการ
ขนส่งสาธารณะ
สถานที่ทางาน
อาคารของมหาวิทยาลัย
โรงเรี ยน
สถานบันเทิง
ตลาดสด/นัด

ปี 2552
4.8
13.0
21.6
27.2
31.0
33.4
55.6
69.3

ปี 2554
7.3
14.7
25.6
30.5
34.9
28.8
68.4
68.8

หมายเหตุ
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
ลด
เพิ่ม
ลด

ที่มา: Global Adult Tobacco Survey; GATS Thailand report (2009 and 2011)
8.3 จุดแข็ง
 พระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ.2535 รวมทังประกาศกระทรวงสาธารณสุ
้
ข
ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2550) และฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2553)ได้ เพิ่มความเข้ มงวดจัดให้ สถานที่ที่เป็ น
เขตปลอดบุหรี่ 3,4
 การสร้ างสิ่งแวดล้ อมให้ ปลอดควันบุหรี่ เป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญในแผนยุทธศาสตร์ ก ารควบคุม
ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2553-25575
 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๓ มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ มี
มติให้ การสนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ ให้ กระจายอย่างทัว่ ถึง6
8.4 จุดอ่ อน
 การประชาสัม พันธ์ กฎหมายและบทลงโทษมี ค่อนข้ างน้ อย โดยพบว่าหลัง จากประกาศใช้
กฎหมายบันเทิงเป็ นเขตปลอดบุหรี่ หนึง่ ปี ประชาชนไม่ทราบบทลงโทษถึงร้ อยละ 73.8 และยัง
มีผ้ ฝู ่ าฝื นอยูถ่ ึงร้ อยละ 43.6
 การดาเนินการส่วนใหญ่ ยังเป็ นการรณรงค์ซึ่งทาได้ ดีเช่น การรณรงค์บ้านปลอดบุห รี่ อย่าง
ต่อเนื่องมาตังแต่
้ พ.ศ.2547 ส่วนการบังคับใช้ กฎหมายยังไม่เข้ มแข็ง
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8.5 โอกำส
 ผลการสารวจความคิดเห็นเจ้ าของ/ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกค้ าในสถานบันเทิง และ
เจ้ าหน้ าที่ควบคุมกฎหมาย ใน 10 จังหวัด พบว่าร้ อยละ 80.9 มีความเห็นว่าควรสนับสนุน
กฎหมายเขตปลอดบุหรี่ โดยเหตุผลหลักคือทาให้ สุขภาพดีขึ ้น นอกจากนี ้กลุ่มพนักงาน
ร้ อยละ 55.9 ยังระบุว่าอาการเจ็บป่ วยลดลง 7 เมื่อประชาชนเข้ าใจและเชื่อว่าสิ่งแวดล้ อม
ปลอดบุหรี่ เป็ นสิ่งจาเป็ นต่อสุขภาพแล้ ว แม้ กลไกการบังคับใช้ กฎหมายจะติดขัดในระบบ
การบริ หารจัดการอยู่บ้าง ก็มีความเป็ นไปได้ ที่ภาคประชาชนเองจะสร้ างกลไกทางสังคม
ในการบังคับใช้ กฎหมาย จากจิตสานึกและความตระหนักในอันตรายของควันบุหรี่ มือสอง
 การประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ
(สสส.)ที่ เ พิ่ ม ความตระหนัก เรื่ อ งอัน ตรายของควัน บุ ห รี่ มื อ สองกระตุ้น ให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและลดอัตราการสูบบุหรี่ ในบ้ าน โดยผลการวิจยั พบว่าบ้ านที่วยั รุ่น
อาศัยอยู่มีกติกาห้ ามสูบบุหรี่ ในบ้ านเพิ่มขึ ้น จากร้ อยละ 27 ในปี 2548 เป็ นร้ อยละ 68 ใน
ปี 25548 ดัง นัน้ อาจเพิ่ ม การใช้ ช่ อ งทางการประชาสัม พัน ธ์ ข อง สสส.ให้ ข้ อ มูล กั บ
ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษด้ วย
 ประเทศไทย เป็ น 1 ใน 43 ประเทศที่ได้ ดาเนินโครงการมุ่งสู่สิ่งแวดล้ อมปลอดบุหรี่ 100%
โดยการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก 9,10 รวมทังมู
้ ลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ได้
ดาเนินโครงการนาร่องบูรณาการ โรงพยาบาล โรงเรี ยน สถานีตารวจ โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบลปลอดบุหรี่ ต้นแบบในการแก้ ปัญหาบุหรี่ และสุขภาพในชุมชน พ.ศ.25532554 โดยการสร้ างความเข้ มแข็งในองค์กร เน้ นการมีนโยบายสถานที่ปลอดบุหรี่ 11 จึงควร
มีการสานต่อโครงการที่นาร่องไปแล้ ว
 รายงานฉบับล่าสุดสานักงานนายแพทย์ใหญ่ แห่งสหรัฐอเมริ กา12 ระบุว่าควันบุหรี่ มือสอง
เป็ นสาเหตุของโรคเส้ นเลือดอุดตันในสมอง และคงมีโรคอื่น ๆ ตามมาอีกในอนาคต จึง
เป็ นหน้ าที่ของบุคลากรด้ านการส่งเสริมสุขภาพที่จะสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน
8.6 ปั จจัยคุกคำม
 การบิดเบือนความจริ งเกี่ ยวกับอันตรายจากควันบุหรี่ มือสอง โดยองค์กรบังหน้ า (Front
organizations) อุตสาหกรรมยาสูบ13,14
 การอ้ างการพิทกั ษ์ สิทธิ์สว่ นบุคคลของผู้สบู บุหรี่ โดยอุตสาหกรรมยาสูบ ส่งเสริ มให้ ใช้ การ
ระบายอากาศในร้ านอาหาร/แหล่งบันเทิง และขูว่ า่ จะเกิดผลเสียด้ านเศรษฐกิจ
 การตอบโต้ นโยบายสิ่งแวดล้ อมปลอดควันบุหรี่ ด้ วยการเร่งทาการตลาดสินค้ ายาสูบแปลง
ร่างที่มีสารเสพติดนิโคตินแบบ “ไร้ ควัน” ในหลายรูปแบบ รวมทังบุ
้ หรี่ อิเล็กทรอนิคส์15,16
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8.7สรุปและข้ อเสนอแนะ
การสร้ างสิ่งแวดล้ อมปลอดบุหรี่ นอกจากจะส่งผลโดยตรงในการลดมลพิษทางอากาศจากควัน
บุหรี่ แล้ ว ยังส่งผลทางอ้ อมในการลดจานวนนักสูบบุหรี่ ลง ด้ วยการจากัดพื ้นที่ และป้องกันนักสูบหน้ าใหม่
เนื่องจากเห็นการสูบบุหรี่ น้อยลง
จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อตอบโต้ และขจัดปั จจัยคุกคามดังนี ้
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ชปู ระเด็นผลดีทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้น หลังจากมีการจัดเขตปลอด
บุหรี่ แล้ ว เป็ นการตอบโต้ ข้อกล่าวอ้ างอย่างเลื่อนลอย ของอุตสาหกรรมยาสูบที่ว่าการจัด
เขตปลอดบุหรี่ จะทาให้ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 17,18,19
 นักวิชาการควรให้ ข้อมูลแก่สาธารณะเพื่อหักล้ าง ข้ อมูลเบี่ยงเบนเรื่ องพิษภัยผลิตภัณฑ์
ยาสูบ/สารนิโคติน ไร้ ควัน รู ปแบบต่าง ๆ เพื่อหล่อเลีย้ งสืบทอดทายาทที่เสพติดนิโคติน
และสร้ างกระแสให้ สงั คมคล้ อยตามว่าเขตปลอดควันบุหรี่ ไม่เป็ นสิ่งจาเป็ นอีกต่อไป
 การเข้ มงวดในการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมปลอดบุหรี่
 ควรเร่ งผลิตงานวิจัยด้ านต่างๆ ที่ เสริ ม ความเข้ ม แข็งในการขับเคลื่อนนโยบายสถานที่
สาธารณะปลอดบุหรี่ เช่น ผลดีทางเศรษฐกิจหลังจากมีการบังคับใช้ กฎหมายสิ่งแวดล้ อม
ปลอดบุหรี่ 20 และ ผลดี จ ากโครงการเลิก บุหรี่ ที่เชื่ อ มโยงกับ การลดโอกาสที่ จ ะได้ รั บ
สารพิษจากควันบุหรี่ มือสอง21 เป็ นต้ น
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บทที่ 9 สถานการณ์ของมาตรการภาษี ราคาบุหรี่ และการลักลอบค้ าบุหรี่ เถื่อน
ศรี วราภร ศิริรุ่งเรื องอมร
และปวีณา ปั น้ กระจ่าง
9.1 มาตรการภาษี
กฎกระทรวงการคลังประกาศขึ ้นภาษี สรรพสามิตบุหรี่ ในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ ทนั ทีตงแต่
ั้
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการจัดเก็บรายได้ ของรัฐบาลและลดการบริ โภคยาสูบซึ่งมีผล
ต่อสุขภาพของประชาชน โดยปรับอัตราจัดเก็บภาษี ตามมูลค่าของบุหรี่ ซิกาแรตจากเดิมเก็บร้ อยละ 85 และ
ไม่มีการเก็บตามปริมาณ เป็ นการจัดเก็บตามมูลค่าร้ อยละ 87 และให้ จดั เก็บตามปริ มาณ 1 บาทต่อมวนเป็ น
ครัง้ แรกด้ วย1 โดยที่กรมสรรพสามิตต้ องนาทังมู
้ ลค่าและปริ มาณมาคานวณภาษี หากการคานวณระหว่าง
การจัดเก็บตามมูลค่าและการจัดเก็บตามปริ มาณตัวใดสูงกว่ากันก็ให้ เก็บภาษี ในส่วนนัน้ เพื่อแก้ ปัญหาบุหรี่
ราคาถูกเข้ ามาตีตลาดและผู้ประกอบการแสดงมูลค่าต้ นทุนบุหรี่ ต่ากว่า ราคาเป็ นจริ ง ทาให้ ราคาบุหรี่ ทงบุ
ั ้ หรี่
ในและต่างประเทศปรับขึ ้นซองละ 7 - 9 บาท
สัดส่วนการสูบบุหรี่ มวนเองสูงถึงร้ อยละ 46.502 ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องมีมาตรการลดอุปสงค์ยาเส้ น
เช่นเดียวกัน ณ 22 สิงหาคม 2555 กรมสรรพสามิตมีการปรับอัตราการจัดเก็บภาษี ยาเส้ นพันธุ์เวอร์ จิ เนียร์ ,
พันธุ์เบอร์ เลย์ และพันธุ์เตอร์ กิช จากเดิมมีอตั ราตามมูลค่าร้ อยละ 0.1 หรื ออัตราตามปริ มาณ 0.01 บาทต่อ
10 กรัม ปรับเป็ นอัตราภาษี ตามมูลค่าร้ อยละ 10 หรื ออัตราตามปริ มาณ 0.01 บาทต่อกรัม และยังยกเว้ นการ
จัดเก็บภาษีจากใบยาสูบพันธุ์พื ้นเมืองอยู่3 ซึง่ ในเรื่ องการจัดเก็บภาษียาสูบพันธุ์พื ้นเมืองยังคงเป็ นเรื่ องสาคัญ
ที่ต้องนามาพิจารณาเพื่อปรับปรุง พรบ.ยาสูบต่อไป เพราะหากมีการนายาสูบพันธุ์พื ้นเมืองมาทาเป็ นยาเส้ น
บรรจุซอง หรื อนามาทาเป็ นยาเส้ นผสมกับยาเส้ นพันธุ์อื่นๆเพื่อบรรจุซอง จะเป็ นช่องทางให้ พ่อค้ าที่ต้องการ
เลี่ยงการเสี ยภาษี กล่าวอ้ างว่ายาเส้ นของตนทามาจากยาสูบพันธุ์พืน้ เมืองหรื อมีส่วนผสมของยาสูบพันธุ์
พื ้นเมืองได้ 4 เมื่อปรับอัตราภาษี ยาเส้ นแล้ วอัตราภาษี ยาเส้ นยังคงต่ากว่าอัตราภาษี บหุ รี่ ซองมากถึงประมาณ
9 เท่า

1

กฎกระทรวงกาหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ.2555. 2555.
ศิริวรรณ และคณะ. 2555. สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบประเทศไทย พ.ศ.2555. หน้ า 15.
3
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509.
4
ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ. 2552. เหตุผลที่ควรขึ ้นภาษียาเส้ น. หน้ า 7.
2
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ตารางที่ 9.1 อัตราภาษียาเส้ นและยาสูบ
ประเภทยาสูบ
ยาเส้ น
ยาสูบ
บุหรี่ ซิกาแรต
บุหรี่ ซิการ์
บุหรี่ อื่นๆ
ยาเส้ นปรุง

อัตราภาษีเดิม
ตามมูลค่า(ร้ อยละ) ตามปริมาณ
0.1
0.01 บาทต่อ 10 กรัม
85
10
0.10
10

0.5 บาทต่อกรัม
0.02 บาทต่อ 5 กรัม
0.5 บาทต่อกรัม

อัตราภาษีปัจจุบนั (ตังแต่
้ 2555)
ตามมูลค่า(ร้ อยละ) ตามปริมาณ
10
0.01 บาทต่อกรัม
87
20
10
20

1 บาทต่อกรัม
1 บาทต่อกรัม
0.01 บาทต่อกรัม
1 บาทต่อกรัม

นับตังแต่
้ ปี พ.ศ.2535 จนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยมีการปรับขึ ้นภาษี สรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรตรวม 10
ครัง้ จากอัตราภาษี ร้อยละ 85 ของราคาหน้ าโรงงานมาเป็ นร้ อยละ 87 ของราคาหน้ าโรงงาน (เดือนสิงหาคม
พ.ศ.2555) ทาให้ อตั ราการสูบบุหรี่ มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่การลดลงต่ากว่าความชันของรายได้
สรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรตที่รัฐจัดเก็บได้ (จาก 15,438 ล้ านบาท ในปี พ.ศ.2535 เป็ น 59,916 ล้ านบาท ในปี
พ.ศ.2555) รูปที่ 1 ทังนี
้ ้ เนื่องจากค่าความยืดหยุ่นของการบริ โภคต่อราคาอยู่ที่ระหว่าง -0.0418 ถึง -1.003
เฉลี่ยอยู่ที่ -0.395 และผู้บริ โภคยาสูบประมาณครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ มวนเองหรื อยาเส้ นที่มีภาษี ต่ามาก (0.01%)
นอกจากนี ้ก่อนหน้ าปี พ.ศ.2552 รัฐบาลไม่เคยขึ ้นภาษี บหุ รี่ ซิกาแรตสูงกว่าค่าเงิ นเฟ้อ (สูงสุด 5%ของราคา
หน้ าโรงงาน) ด้ วยข้ อจากัดของการขับเคลื่อนนโยบายภาษี ในประเทศไทย เมื่อเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ ถือ
ว่า มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลระดับ หนึ่ง แต่ก็ ยัง มี ข้ อ จ ากัด ไม่ส ามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางนโยบายชนิ ด นี ไ้ ด้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ

5

Isara Sarntisart. 2003. An Economic Analysis of Tobacco Control in Thailand. HNP Discussion Paper Economics of Tobacco
Control Paper No.15.
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รู ปที่ 9.1 ภาพซ้ อนรายได้ สรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรต ยอดจาหน่าย อัตราภาษี บุหรี่ ซิกาแรต ราคาบุหรี่ ชอง กับ
อัตราการสูบบุหรี่ ปัจจุบนั
ที่มา : กราฟโดยศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข้ อมูลรายได้ สรรพสามิตบุหรี่ ยอดจาหน่าย อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ และราคาบุหรี่ ตอ่ ซองจากกรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลัง และข้ อมูลอัตราการสูบบุหรี่ จากสานักงานสถิติแห่งชาติ
9.2 ราคาบุหรี่
ในปี พ.ศ.2554 พบว่าราคาขายปลีกบุหรี่ นาเข้ าที่ถูกที่สุดอยู่ที่ราคาซองละ 25 บาท และบุหรี่ ยอด
นิยมอยูท่ ี่ราคาซองละ 80 บาท สาหรับที่ผลิตในประเทศ บุหรี่ พบว่า ราคาขายปลีกที่ถกู ที่สดุ อยู่ที่ราคาซองละ
33 บาท และบุหรี่ ยอดนิยมอยูท่ ี่ราคาซองละ 58 บาท
อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ตงแต่
ั ้ ปี 2545 ถึงปี 2555 มีอตั ราที่เพิ่มขึ ้นอย่างช้ าจากร้ อยละ 75 เป็ นร้ อย
ละ87 ของราคาหน้ าโรงงานหรื อ ราคา C.I.F (Cost, Insurance and Freight) ในขณะที่ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยปี
ละประมาณ 3% จึงเหมือนกับว่าราคาบุหรี่ ถูกลงเมื่อเทียบกับค่ าครองชีพ
ที่สาคัญคือบุหรี่ นาเข้ ายี่ห้อที่ถูกที่สุด มีแนวโน้ มราคาลดลงตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2549 จนถึงปั จจุบนั มี
บุหรี่ ราคาต่าสุดอยู่ที่ซองละ 25 บาท ในขณะเดียวกันบุหรี่ ผลิตในประเทศก็แข่งขันด้ านราคา โดยมีราคา
ต่าสุดที่ซองละ 33 บาท ส่งผลให้ เยาวชนมีกาลังซื ้อและสามารถเข้ าถึงบุหรี่ ได้ ง่ายกว่าเดิม เห็นได้ ชดั จากอัตรา
การสูบบุหรี่ ของเยาวชนอายุ 15-18 ปี และ 19-24 ปี มีอตั ราการสูบบุหรี่ เพิ่มขึ ้น
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รู ปที่ 9.2 ราคาบุหรี่ ราคาถูกที่สดุ ต่อซอง เทียบกับอัตราการสูบบุหรี่ ของเยาวชน
ที่มา: วิเคราะห์โดยศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข้ อมูลราคาจาก กรมสรรพสามิต และข้ อมูลอัตราการสูบบุหรี่ จากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
การค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย
การค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายเป็ นเหตุให้ ยาสูบเกิดการแพร่ กระจายมากยิ่งขึน้ ซึ่งปั ญหานี ้
เป็ นปั ญหาระดับโลกและส่งผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน และควรได้ รับการตอบสนองที่มี
ประสิทธิผล เหมาะสม และครอบคลุมทังในประเทศและสากล
้
ในปี ค.ศ.1995 การลักลอบนาเข้ าบุหรี่ ทุกประเทศในโลกประมาณ 4 แสนล้ านมวน ซึ่ง เท่ากับ
6
ประมาณ 1 ใน 3 ของบุหรี่ นาเข้ าถูกกฎหมายทังหมด
้
ส่วนในประเทศไทยรัฐต้ องสูญเสียรายได้ จากการ
หลีกเลี่ยงภาษี บุหรี่ โดยเฉลี่ยในช่วงปี 2534-2549 ประมาณ 11% ของรายได้ แท้ จริ งหากได้ รับภาษี บหุ รี่ ครบ
ตามกฎหมาย โดยในปี พ.ศ.2549 รัฐต้ องสูญเสียรายได้ จากการหลีกเลี่ยงภาษี บุหรี่ สูงถึง 14% หรื อมูลค่า
แท้ จริงประมาณ 4,508 ล้ านบาท7
จากข้ อมูลผลการปราบปรามผู้กระทาผิดพรบ.ยาสูบของกรมสรรพสามิตพบว่ามีจานวนของกลาง
และค่าปรับมีจานวนไม่น้อย แต่แตกต่างกันระหว่างปี ระหว่าง 3.5 ถึง 8 แสนซองต่อปี และ 88 ล้ านถึง 410
ล้ านบาทต่อปี ดังรูปที่ 9.3 และ 9.4

6
7

Mackay, J. & Eriksen, M. 2002. The Tobacco Atlas. World Health Organization, Geneva.
Pavananunt P.,2011. Illicit cigarette trade in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. Nov;42(6):1531-9.
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จานวนของกลาง(ซอง

1,000,000
800,000
329,327

600,000
400,000
200,000

0

427,396

260,168

170,748

209,158

9

บุหรี่ในประเทศ

487,998

445,234
323,638

บุหรี่ต่างประทศ

264,377
89,702
ปี งบประมาณ

รู ปที่ 9.3 แสดงจานวนของกลางจากการจับกุมผู้กระทาผิด พรบ.ยาสูบปี พ.ศ.2549-2553
ที่มา : กรมสรรพสามิต
ค่าปรั บรวม(บาท
450,000,000
410,597,451
400,000,000
350,000,000
310,661,492
300,000,000
250,000,000 211,364,766
197,067,949
200,000,000
144,001,510
150,000,000
88,260,660
100,000,000
50,000,000
0
9
ปี งบประมาณ

รู ปที่ 9.4 แสดงค่าปรับรวมคดีกระทาผิด พรบ.ยาสูบปี พ.ศ.2549-2554
ที่มา : กรมสรรพสามิต
ตามที่ประเทศสมาชิกของกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกได้ มีมติ
รับรองพิธีสารว่ าด้ วยการขจัดการค้ าผลิตภัณฑ์ ยาสูบที่ผิดกฎหมายแล้ ว ในการประชุมประเทศสมาชิก
ครัง้ ที่ 5 ณ ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ตามมาตรา 15 ของกรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วย
การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ซึ่งประเทศไทยก็เป็ นหนึ่งในประเทศสมาชิกด้ วย และมีปัญหา
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การค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายเช่นกัน ดังนันศู
้ นย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบจึงมีขอ
เสนอให้ ประเทศไทยลงนามรับรองทาสนธิสญ
ั ญาในพิธีสารนี ้ โดยมี
ข้ อพิจารณาสาหรับประเทศไทย ดังนี ้
เมื่อพิจารณาพิธีสารและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้ องกับยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติยาสูบ
พ.ศ.2509 แล้ วจะเห็นได้ ว่า พิธีสารนีม้ ีส่วนสอดคล้ องที่ไม่ขดั กัน เนื่องจากประเทศไทยได้ บญ
ั ญัติกฎหมาย
เกี่ ยวกับการควบคุม ทัง้ การผลิต การค้ า ภาษี รวมถึงมีการบัญญัติความรับผิดของผู้กระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตไิ ว้ แล้ ว แต่ทงนี
ั ้ ้ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ รับรองพิธีสารนี ้แล้ ว กฎหมายไทยบางส่วน ควรมี
การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากพิธีสารมีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็ นการปิ ดกัน้
ช่องทางในการค้ ายาสูบผิดกฎหมายครอบคลุมมากขึ ้น ซึง่ แบ่งออกได้ เป็ นประเด็นดังต่อไปนี ้
1 นิยามสอดคล้ อง
จากคานิยามของคาว่า Cigarette และ Tobacco products ตามมาตรา 1 ของพิธีสารนัน้ มีส่วนตรง
กับนิยามของคาว่า บุหรี่ ซิกาแรต และ ยาสูบในมาตรา4 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 ถึงแม้ นิยามของคา
ว่าบุหรี่ ซิ กาแรตตามพรบ.ยาสูบนัน้ จะกว้ างกว่า Cigarette ในพิธี สาร ซึ่ง เป็ นผลดีต่อการบัง คับใช้ ของ
กฎหมายไทย ที่ จ ะครอบคลุม มากกว่า พิธี ส าร แต่มิ ไ ด้ มี ผ ลต่อ การตี ค วาม และไม่จ าต้ อ งแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม
กฎหมายไทย หากจะอนุวตั กิ ารพิธีสารนี ้
2 ไม่ มีปัญหาในทางปฏิบัตหิ ากรับพิธีสารนีม้ าใช้
กฎหมายไทยได้ มีบญ
ั ญัตไิ ว้ ถึงมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมดูแลยาสูบในทุกขันตอน
้
ซึ่งเป็ นส่วนที่จะไม่
มีปัญหาในทางปฏิบตั หิ ากรับพิธีสารนี ้มาใช้ กบั ประเทศไทย แต่ทงนี
ั ้ ้ หลังจากลงนามรับรองพิธีสารนี ้แล้ ว ควร
มีการแก้ ไขกฎหมายปรับปรุงกฎหมายให้ ทนั สมัยทังระยะสั
้
น้ และระยะยาวในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
2.1 กฎหมายลาดับรองที่สามารถปรั บปรุ งได้ ในระยะสัน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการควบคุม
กากับสินค้ านี ้ คือ
2.1.1 การออกกฎกระทรวง
1. กาหนดค่า แสตมป์ ยาสูบ โดยเฉพาะบุห รี่ ซิ ก าแรต ที่ ค วร ให้ มี อัต ราตามสภาพ
(ปริ มาณ )เพิ่มขึ ้นอีก ซึ่งปั จจุบนั เพดานอยู่ที่ 3 บาทต่อกรัม เพื่อเป็ นการป้องกัน
ปั ญหาการถ่ายโอนราคา (Transfer Pricing) และแก้ ไขปั ญหาการขายบุหรี่ ที่ราคา
ต่า และออกกฎกระทรวงเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่างๆ ที่ยงั ไม่เต็ม
เพดาน ให้ ใกล้ เคียงหรื อเต็มเพดาน (มาตรา 5)
2. กาหนดกิจการอื่ นเพื่อให้ ปฏิบตั ิตาม พรบ. นี ้ อาทิ การกาหนดมาตรฐานนา้ หนัก
บุหรี่ ต่อมวน (กรัม/มวน ถ้ าน ้าหนักเกินให้ นบั เป็ นอีก 1 มวน)/ ยาเส้ นต่อซอง (กรัม/
ซอง) ,มาตรฐานขนาดมวน (ความกว้ าง ยาวของบุหรี่ เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี
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โดยการผลิ ตบุหรี่ มวนเล็ก (Slim) ที่ มีนา้ หนักเบาเพื่ อเสียภาษี ต่าลง ,มาตรฐาน
จานวนมวนต่อซอง (20 มวน/ซอง) การห้ ามแบ่งขาย ห้ ามขายเร่ เป็ นต้ น (มาตรา 5 )
ปั จจุบนั ยังไม่มีการกาหนด เพื่อเป็ นการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการบริ โภคบุหรี่ ราคา
ถูกแทน (Down Trading)
3. กาหนดหลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไขว่าด้ วยการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและ
เงื่อนไขการรับยาเส้ น/ยาสูบออกแสดงเพื่อขาย โดยกาหนดรายละเอียด เงื่อนไขการ
จัดทาเอกสาร/บัญ ชี งบเดือน ของผู้ขอใบอนุญาตขายยาสูบในแต่ละประเภท เพื่อ
การกากับดูแล ตลอดกระบวนการขนส่ง เพื่อทราบถึงปริ มาณเส้ นทางการจาหน่าย
จุดต้ นทาง-ปลายทางในภาพรวม ปั จจุบนั กาหนดให้ เฉพาะใบอนุญาตขายประเภท
บุหรี่ ซิกาแรตแบบไม่จากัดจานวนเท่านันที
้ ่มีการจัดทาบัญชี /งบเดือน ส่วนบุ หรี่ ซิกา
แรตประเภทขายแบบจากัดจานวน ไม่เกิน 20,000 มวน ไม่มีการกาหนดให้ จดั ทา
บัญชี /งบเดือน (ป. 2) ในขณะที่ยาสูบประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่บหุ รี่ ซิกาแรต ยังมีการระบุ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้ น้อยมาก (กฎกระทรวงฉบับที่ 17 ,แก้ ไข ฉ.24
(42),แก้ ไข ฉ.28 (47)
4. ปั จจุบนั มีกฎกระทรวง กาหนดค่าแสตมป์ยาสูบในคลังสินค้ าทัณฑ์บนเป็ นศูนย์ทงั ้
อัตราตามมูลค่าและอัตราตามปริ มาณ และการกาหนดปริ มาณการจาหน่าย ควร
กาหนดให้ ลดปริ มาณการจาหน่ายลง และกาหนดลักษณะชนิดของแสตมป์ยาสูบ
(ออกเป็ นประกาศกระทรวงการคลัง) สาหรับสินค้ ายาสูบที่อยู่ในคลัง สินค้ าทัณฑ์บน
ในสนามบินเป็ นการเฉพาะที่แตกต่างไปจากที่มีการเสียภาษี
2.1.2 การออกประกาศกรมสรรพสามิต /ระเบียบ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ตามอานาจ
ตามมาตรา 28 ควรลดจานวนการผ่อนผันให้ ผ้ เู ดินทางนายาสูบติดตัวเข้ ามา-ส่งออกโดย
ไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้ าพนักงาน (หน้ า 278-279) จากจานวนไม่เกิน 200 มวน หรื อไม่
เกิน 500 กรัมลง (เป็ น 19 มวน หรื อไม่เกิน 19 กรัม เป็ นต้ น) และกาหนดจานวนครัง้ ของ
การผ่อนผันต่อคน ต่อวันให้ ได้ ไม่เกิน 1 ครัง้ เป็ นต้ น
2.2 การปรับปรุงกฎหมายหลักในระยะยาว โดยแก้ ไขพระราชบัญญัตยิ าสูบ พ.ศ. 2509
1. นิยาม: ด้ วยคานิยามของผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้ สดู ดม หรื อ สูบผ่านน ้า
ด้ วย เช่น หม้ อระกู่ ฯ เป็ นต้ น
2. ควรเพิ่มการควบคุมอุปกรณ์ เครื่ องมือสาหรับการบริ โภคยาสูบ(เช่น เครื่ องมวนบุหรี่ เป็ นต้ น)
โดยควรให้ มีการขออนุญาต กรณี ใช้ เพื่อการค้ า อาทิ บะระกู่ แต่ หากเป็ นการใช้ ส่วนตัวไม่
ต้ องขออนุญาต เช่น ไปป์ โดยการกาหนดให้ เป็ นอานาจกฎหมายลาดับรองในการประกาศ
เพื่อให้ ทนั ต่อการพัฒนาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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3. นาเอายาสูบพันธุ์พื ้นเมืองเข้ าสูระบบ (โดยตัดคาว่า ไม่ใช้ บงั คับกับ “ยาสูบพันธุ์ พืน้ เมือง”
ในมาตรา 7,8,9,10,11,14,17,18,20,21,22,24,25 ออก)
4. ควรให้ มีการกาหนดกรอบระยะเวลาใบอนุญาตบางประเภทให้ ชดั เจน ได้ แก่ ใบอนุญาตตัง้
สถานีบ่มใบยาหรื อสร้ างโรงบ่มใบยา (มาตร 9) และ ใบอนุญาตตังโรงอบใบยาหรื
้
อเพิ่ม
เครื่ องอบใบยา (มาตรา 12) ที่ไม่ได้ กาหนดกรอบเวลาไว้ แต่เป็ นใบอนุญาตที่มีอายุตลอดไป
ไม่มีที่สิ ้นสุด เป็ นต้ น ควรกาหนดให้ มีการขอใบอนุญาตใหม่ทกุ 3-5 ปี เพื่อให้ เป็ นปั จจุบนั
5. มาตรา 19 ไม่ควรมีการให้ มีการครอบครองยาสูบไม่เกิน 500 กรัม เป็ นการทัว่ ไปได้ โดยไม่มี
ความผิด ควรเป็ นในลักษณะการขออนุญาตเป็ นกรณีๆ หรื อใช้ หลักของการเสียภาษี ที่ การซื ้อ
ขายที่ถกู ต้ องให้ มีการรับรองที่มาของสินค้ า เป็ นต้ น
6. มาตรา 22 มีการกาหนดการห้ ามแบ่งขายยาเส้ น แต่ไม่ได้ กาหนดการห้ ามแบ่งขายบุหรี่ ซิกา
แรต ดังนันควรมี
้
การกาหนดการขายบุหรี่ วา่ ต้ องขายเป็ นซอง ห้ ามแบ่งขาย
7. แก้ ไขกฎหมายยาสูบให้ เป็ นระบบประเมินตนเอง โดยสามารถตรวจสอบภาษี ย้อนหลังได้
รวมทัง้ ปรั บปรุ งโครงสร้ างอัตราภาษี ยาสูบให้ เป็ นแบบผสมระหว่างอัตราตามสภาพ และ
อัตราตามมูลค่า (ฐานราคาหน้ าซอง/หรื อราคาขายปลีกแนะนา) โดยอัตราตามสภาพควรมี
การปรับเพิ่มอัตโนมัติตามอัตราเงินเฟ้อทุกปี ปี ละ 1 ครัง้ (ทังนี
้ อ้ าจใช้ อัตราเงินเฟ้อของ 6
เดือนที่ ล่วงมาที่มี การประกาศให้ ทราบเป็ นการล่วงหน้ า เพื่ อความชัดเจน เป็ นธรรมและ
โปร่งใสกับการแข่งขัน)
8. กรณี บ ทก าหนดโทษ ควรแก้ ไขให้ มี บ ทก าหนดโทษที่ เ พิ่ ม ขึน้ และก าหนดบทลงโทษใน
ลักษณะที่เป็ นขันๆ
้ ของการกระทาผิดในแต่ละฐานความผิด ที่แยกออกจากกันรูปแบบการ
กระทาผิดและผลกระทบที่เกิดขึ ้น ไม่ควรเป็ นการลงโทษในลักษณะที่เป็ นการพักใบอนุญาต
หรื อการเพิกถอนใบอนุญาตสาหรับผู้รับใบอนุญาตที่กระทาผิด เพื่อให้ เกิดผลการปฏิบตั ิงาน
ได้ จริง รวมทังควรก
้
าหนดให้ มีการที่เจ้ าหน้ าที่สามารถเปรี ยบเทียบปรับได้ ณ สถานที่เกิดเหตุ
ในกรณีที่เป็ นความผิดเล็กน้ อยเพื่อเป็ นการประหยัดต้ นทุนในการดาเนินงานของรัฐ (เช่นไม่
แสดงใบอนุญาตในที่เปิ ดเผย เป็ นต้ น)
3.การส่ งผ่ านผลิตภัณฑ์ ยาสูบในประเทศไทย
ปั จจุบนั การส่งผ่านผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศ ซึ่งถูกตรวจสอบโดยกรมศุลกากรอยู่แล้ วนัน้ เห็นควร
ให้ การส่งผ่านต้ องขออนุญาตกรมสรรพสามิตด้ วย เพราะกรมศุลกากรตรวจสอบสินค้ าผ่านแดนทุกสินค้ าเป็ น
การทั่วไป ดังนัน้ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาสูบจึงดาเนินการสุ่มตรวจเหมือนสินค้ าทั่วไปด้ วย ไม่ได้ มีการ
ตรวจสอบเป็ นพิเศษสาหรับสินค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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4.การแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่ างประเทศ
ตามมาตรา 20 21 และ 22 ของพิธีสาร ที่ระบุความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างประเทศ
ภาคี นัน้ ทางประเทศไทยกฎหมายกาหนดการจัดเก็บข้ อมูลไว้ อยู่แล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลในคดีความ
ทังข้
้ อมูลการดาเนินการทางกฎหมาย การยึด ริ บของที่เกี่ยวข้ องในคดี ซึ่งจะมีบนั ทึกตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้
ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง และในกฎหมายอื่นๆด้ วย ส่วนข้ อมูลการนาเข้ าส่งออก ส่งผ่าน
นัน้ ทางกรมศุลกากรเป็ นผู้รับผิดชอบในการเก็บ ข้ อ มูล โดยต้ องมีเอกสารยื่นตามที่กาหนดไว้ แต่ทงนี
ั ้ ้เพื่อให้
ทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรมีแนวปฏิบตั ิที่แน่นอนชัดเจน ควรจะมีการตรากฎหมายระบุเกี่ยวกับการ
จัดเก็บข้ อมูลระบุถึงข้ อมูลที่ต้องจัดเก็บตามที่พิธีสารกาหนด หรื อเท่าที่จะทาได้ รวมถึงระบุถึงการแบ่งปั น
ข้ อมูลระหว่างประเทศ
5.มาตรา 8 ของพิธีสารกล่ าวถึงการติดตามข้ อมู ลโดยใช้ ระบบการติดตามและสืบหาของ
ประเทศ
ศูนย์ กลางการแลกเปลี่ ยนข้ อมูล นัน้ มี การพัฒ นาโปรแกรมโดยจะแบ่ง เป็ นการพัฒ นาระบบสอง
ประเภท ประเภทแรกคือ พัฒนาจากระบบที่ประเทศนันๆมี
้ อยู่ ส่วนประเภทที่สองคือสร้ างระบบใหม่จากระบบ
ที่มีอยู่เ ดิม ซึ่ง การพัฒ นาเหล่านีไ้ ม่จาเป็ นต้ องใช้ งบประมาณเพิ่ม นอกจากการจ้ างเจ้ าหน้ าที่ ผู้เชี่ ยวชาญ
ประจาศูนย์ที่จะพัฒนาโปรแกรม “generic” software application ซึ่งจะดาเนินการจ้ างตามปี งบประมาณ
2012-2013 โดยในปั จจุบนั มี ประเทศบราซิล สหภาพยุโรป เคนย่า และตุรกี ที่ถูกขอให้ ช่วยเหลือในการให้
ข้ อมูล โดยทางประเทศบราซิล ได้ ตรากฎหมายเกี่ ยวกับการติดตามข้ อมู ลบุหรี่ ซิกาแรต โดยกาหนดให้ โรง
กษาปณ์ ผลิตแสตมป์ที่ซองบรรจุบุหรี่ และรับผิดชอบในการติดตังและดู
้
แลรักษาเครื่ องอุปกรณ์ ตรวจรหัส
(serial counting equipment) ในโรงงานผลิต ซึ่งทางผู้ผลิตจะต้ องชดเชยค่าใช้ จ่ายในการจัดการให้ แก่โรง
กษาปณ์ ตอนนี ้คิดอัตราอยูท่ ี่ 0.017 US Dollars ต่อซอง
ทางสหภาพยุโรปได้ จดั ซื ้อเครื่ องสาหรับผลิตป้ายเครื่ องหมายบน Master case ซึ่งราคาประมาณ
5,000 - 20,000 Euro ต่อเครื่ อง ราคาจัดการต่อหนึ่งแผ่นป้ายประมาณ 0.01 – 0.03 Euro และทางสหภาพ
ยุโรปได้ จดั ทาระบบ Coding system เพื่อทาเครื่ องหมายเฉพาะและอ่านหมายเลขรหัสบนกล่อง (carton) ซึ่ง
ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 Euro ต่อเครื่ อง และ ราคาดาเนินการจัดการต่อหนึ่งเครื่ องหมายประมาณ
0.001 – 0.01 Euro
ประเทศตุรกี ไ ด้ พัฒ นาและใช้ ระบบตรวจสอบและติดตามของประเทศ ซึ่ง ควบคุม กับผลิตภัณฑ์
ภายในและนาเข้ า รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เรี ยกเก็บภาษี ในระดับ Item level ซึ่งระบบนี ้ลงทุนโดยบริ ษัทรับจ้ าง
โดยบริ ษัทจะได้ เงินจากการขายแสตมป์กับทางผู้ผลิตและผู้นาเข้ า ตอนนี ้ราคาประมาณอยู่ที่น้อยกว่า 0.01
Us dollar ต่อซอง
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เมื่อพิจารณาจากข้ อมูลของประเทศตัวอย่างตัวอย่างแล้ ว ประเทศไทยเองก็มีการติดแสตมป์บนยาสูบ
อยูใ่ นขันการตรวจสอบ
้
ID แต่ไม่สามารถ track & trace ได้ ซึ่งถือว่าเป็ นขันตอนการติ
้
ดตามอย่างหนึ่ง ซึ่งการ
ช่วยเหลือจากทางศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้ อมูลอาจจะอยู่แค่ตงระบบแบ่
ั้
งปั นข้ อมูลภายในภาคีเท่านัน้ แต่
ทัง้ นี ต้ ้ อ งขึน้ อยู่กับการประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้รับ ผิดชอบในไทยว่าจะมี กฎหรื อ ระเบีย บใดที่ ไ ม่
อนุญาตให้ ดาเนินการได้ หรื อไม่
โดยสรุ ปแล้ ว ประเทศไทยมี ก ฎหมายที่ ก าหนดเกี่ ย วกับ การออกใบอนุญ าต การตรวจสอบ การ
ควบคุมดูแลและการติดตามไว้ แล้ ว ไม่ว่าจะเป็ นหลักการให้ อนุญาต อานาจเจ้ าพนักงาน การกระทาที่ถือว่า
เป็ นความผิด การดาเนินคดีทางอาญาและทางแพ่ง การติดแสตมป์ การตังราคา
้
และข้ อบังคับอื่นๆทัง้ ใน
พรบ.ยาสูบ 2509 และกฎกระทรวง เช่น ห้ ามตัง้ สถานที่ ขายยาสูบ ในบริ เวณ หรื อบริ เวณต่อเนื่ องกับ
สถานศึกษาและศาสนสถาน รวมถึงห้ ามไม่ให้ ขายในสถานที่ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาก่อน เป็ นต้ น แต่
ทว่าส่วนใหญ่นนเป็
ั ้ นหลักใหญ่ๆ มิได้ ระบุรายละเอียดให้ แน่ชดั ดังที่พิธีสารได้ ระบุเอาไว้ รวมถึงยังมีช่องโหว่
ทางกฎหมายเกี่ ยวกับยาสูบพันธุ์ พื น้ บ้ านที่ ไ ม่มี กฎหมายและการตรวจสอบอย่างชัดเจน นอกจากนี ย้ ัง มี
จุดสาคัญเรื่ องการแลกเปลี่ยนข้ อมูล เนื่ องจากไม่มีกฎหมายเกี่ยวข้ องโดยตรงเกี่ ยวกับผู้รับผิดชอบในการ
แลกเปลี่ยน จึงจะต้ องอาศัยข้ อมูลที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร
เป็ นต้ น ซึ่งอาจจะมีระเบียบภายในออกมาจากัดการแลกเปลี่ยน โดยถือว่าเป็ นความลับของประเทศ ดังนัน้
ควรจะบัญ ญัติกฎหมายเกี่ ยวกับการแลกเปลี่ยนข้ อมูลโดยเฉพาะเพื่ อระบุรายละเอี ยดที่ ควรจัดเก็ บและ
หน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลเพื่อความสะดวกในการประสานงานไปยังศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้ อมูลด้ วย
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บทที่ 10 สถานการณ์ระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ ในประเทศไทย
พญ.ธญรช ทิพยวงษ์
10.1 บทนำ
การสูบบุหรี่ เป็ นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรโลก องค์การอนามัยโลก
คาดว่าประชากรที่สบู บุหรี่ อยูใ่ นปั จจุบนั จะเสียชีวิต 450 ล้ านคนใน 50 ปี ข้ างหน้ า การลดจานวนผู้สบู บุหรี่ ใน
ปั จจุบนั ได้ 50% จะลดการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ หรื อลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ 20-30
ล้ านคนใน 25 ปี ข้ างหน้ า และอีก 150 ล้ านคนในอีก 25 ปี ถัดไป จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การบริ โภค
ยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2552 ของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป มีจานวน
ทังสิ
้ ้น 52.69 ล้ านคน ในจานวนนี ้มีผ้ สู ูบบุหรี่ ปัจจุบนั จานวน 10.9 ล้ านคน คิดเป็ นอัตราการสูบบุหรี่ ปัจจุบนั
ร้ อยละ 20.73 ในจานวนผู้สูบบุหรี่ ทงหมดมี
ั้
ผ้ ปู ระสงค์อยากเลิกบุหรี่ 7.5 ล้ านคน และมีคนที่ยังคงสูบบุหรี่ อยู่
6.2 ล้ านคนที่เคยพยายามเลิกสูบในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยร้ อยละ 88.9 ใช้ วิธีเลิกด้ วยตนเอง ร้ อยละ
10.6 ใช้ ยาช่วยเลิกบุหรี่ และร้ อยละ 5.8 ได้ รับบริการให้ คาปรึกษา องค์การอนามัยโลก ระบุว่า การสูบบุหรี่ เป็ น
โรคเรื อ้ รัง เรี ยกว่า “โรคติดบุหรี่ ” (Tobacco Dependence) ในขณะเดียวกัน กรอบอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการ
ควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกได้ กาหนดให้ ภาคีสมาชิกจัดระบบบริ การเลิกบุหรี่ ให้ แก่ประชาชน ประเทศ
ไทยในฐานะภาคี ส มาชิ ก กรอบอนุสัญ ญาดัง กล่า วได้ จัดท าแผนยุท ธศาสตร์ ก ารควบคุม ยาสูบแห่ง ชาติ
พ.ศ.2555 – 2557 โดยที่การส่งเสริ มการลดและเลิกใช้ ยาสูบเป็ นหนึ่งในแปดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ อีกทัง้
กระทรวงสาธารณสุขได้ กาหนดนโยบายให้ โรงพยาบาลทุกแห่งมีบริ การช่วยเลิกบุหรี่ เพื่อให้ ประชาชนในทุก
พืน้ ที่ส ามารถเข้ าถึ ง บริ การดัง กล่าวได้ อย่างทั่วถึง ดังนัน้ บทความนีจ้ ะนาเสนอระบบบริ การเลิ กบุหรี่ ใน
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2554 - 2557
10.2 สถำนกำรณ์ กำรให้ บริกำรเลิกบุหรี่ พ.ศ.2555 – 2557
ในช่วง พ.ศ.2555 – 2557 การให้ บริ การเลิกบุหรี่ ในประเทศไทยมีความก้ าวหน้ ามากขึ ้น อาทิ มีการ
พัฒนานวัตกรรมและนาไปสู่ต้นแบบในการบริ การเลิกบุหรี่ ที่มี ประสิทธิ ภาพ มีการประสานความร่ วมมื อ
ระหว่างเครื อข่ายวิชาชีพสุขภาพต่างๆ เพื่อสร้ างระบบการส่งต่อผู้รับบริ การที่มีประสิทธิภาพ เช่น คลินิกฟ้าใส
(272 แห่ ง ) โดยเครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ สุข ภาพเพื่ อ สัง คมไทยปลอดบุห รี่ ร้ านขายยาปลอดบุห รี่ ( 487 แห่ ง )
คลินิกทันตกรรม (130 แห่ง) คลินิกกายภาพบาบัด (174 แห่ง ) เป็ นต้ น มีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขให้ เป็ นผู้ให้ คาแนะนาการเลิกบุหรี่ แก่ประชาชนในพื ้นที่ นอกจากนี ้ ยังมีการผลักดันให้ เกิดแนวทาง
มาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ที่อยู่ในภาวะติดบุหรี่ โดยพัฒนาให้ ทนั สมัย เหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย
อาทิ แนวทางเวชปฏิบตั ิอิงหลักฐานการบาบัดโรคเสพยาสู บในประเทศไทย ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2555 และ
แนวทางเวชปฏิบตั ิอิงสาหรับการบาบัดโรคเสพยาสูบในประเทศไทย พ.ศ.2555 สาหรับผู้นาและบุคลากร
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สาธารณสุขในชุมชน อีกทังมี
้ การบรรจุรายการยาช่วยเลิกบุหรี่ /ยาสูบ Nortriptyline ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2556 และสมุนไพรชาชงหญ้ าดอกขาวตารับโรงพยาบาล อยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2554
นอกจากนี ้ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพได้ สนับสนุนการวางระบบเพื่อให้ บริ การเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพ ท์ โดยจัด ตัง้ ศูน ย์ บ ริ ก ารเลิ ก บุหรี่ ท างโทรศัพ ท์ แ ห่ง ชาติ ภายใต้ มูล นิธิ ส ร้ างสุข ไทย โดยการ
สนับสนุนของ 3 องค์กร ได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) รับผิดชอบการให้ คาปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่ ทางโทรศัพท์ โดย
ยังใช้ หมายเลข 1600 เช่นเดิม เปิ ดบริ การมาแล้ วตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552 การให้ บริ การมีทงแบบเชิ
ั้
งรับและเชิงรุ ก
ในระยะแรกผู้ใช้ บริ การผ่านเครื อข่ายองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT) ต้ องเสียค่าบริ การ 3 บาท/ครัง้
ตังแต่
้ 1 กรกฎาคม 2556 ได้ มีการลงนามความร่ วมมือ “ยกเว้ นค่าโทรศัพท์ 1600 สายเลิกบุหรี่ ” ระหว่าง
ศูนย์บริ การเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื อข่าย DTAC, AIS, True move, True, CAT และโทรศัพท์ประจาที่ ได้ แก่ TOT, TT&T
เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางให้ บริ การประชาชนที่ต้ องการขอคาปรึ กษาการเลิกบุหรี่ โดยประชาชนไม่ต้องเสีย
ค่า ใช้ จ่ า ย และกระตุ้น ให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารเพิ่ ม มากขึ น้ นับ เป็ นความร่ ว มมื อ ทัง้ ของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของประชาชน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2555 ศูนย์บริ การเลิก
บุหรี่ ทางโทรศัพท์แห่งชาติให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ สู ูบบุหรี่ และติดตามอย่างน้ อย 1 ครัง้ จานวน 36,927 คน อัตรา
การเลิกสูบบุหรี่ อย่างต่อเนื่อง (Continuous abstinence rate) ที่ 1, 3, และ 6 เดือน เท่ากับร้ อยละ 49.9,
38.0 และ 33.1 ตามลาดับ
10.3 กำรสำรวจสถำนบริกำรบริกำรช่ วยเลิกบุหรี่
สถาบันธัญญารักษ์ ได้ ศกึ ษาระบบบริ การช่วยเลิกบุหรี่ ของสถานพยาบาลในประเทศไทย โดยสารวจ
ข้ อมูล จากผู้บริ หารสถานพยาบาลและผู้ปฏิบัติง านช่วยเลิกบุหรี่ ในสถานพยาบาลรั ฐและเอกชน จ านวน
1,291 แห่ง ได้ รับแบบสอบถามตอบกลับทางไปรษณีย์จานวน 589 แห่ง (ร้ อยละ 45.62) รายละเอียดใน
ตารางที่ 10.1 เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ระหว่างเดือนมิถนุ ายน ถึง กันยายน พ.ศ.2554
ผลการศึกษาในภาพรวมจากผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายการให้ บริการช่วยเลิกบุหรี่ พบว่า ผู้บริ หารส่วน
ใหญ่รับรู้นโยบายเกี่ยวกับโรคติดบุหรี่ โดยสถานพยาบาลเกือบทังหมดมี
้
นโยบายการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
คือมีการประกาศเขตปลอดบุหรี่ (ห้ ามสูบบุหรี่ ในสถานพยาบาล) ห้ ามขายบุหรี่ ในเขตสถานพยาบาล มีการ
ส่งเสริ มให้ บุคลากรในสถานพยาบาลเลิกสูบบุหรี่ และเป็ นแบบอย่างผู้ไม่สูบบุหรี่ ให้ กับประชาชน มีกิจกรรม
รณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ และมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการช่วยเลิกบุหรี่ ส่วนใหญ่ผ้ บู ริ หารมีการจัดตัง้
คณะกรรมการควบคุมยาสูบ มีนโยบายสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงานบริ การช่วยเลิกบุหรี่ สถานพยาบาล
ประมาณสองในสาม (ร้ อยละ 64.2)เคยได้ รับงบประมาณเฉพาะสาหรับงานบริการช่วยเลิกบุหรี่ และประมาณ
ครึ่งหนึ่ง (ร้ อยละ 51.8) สถานพยาบาลเคยได้ รับรางวัลด้ านการบริ การช่วยเลิกบุหรี่ หรื อรางวัลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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สถานพยาบาลบางแห่งมีนโยบายให้ คา่ ตอบแทนพิเศษแก่บคุ ลากรที่ทางานเกี่ยวกับการช่วยเลิกบุหรี่ เช่น ค่า
ล่วงเวลา การพิจารณาความดีความชอบ เป็ นต้ น สถานพยาบาลส่วนใหญ่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบวาง
แผนการปฏิบตั งิ านและสรุปผล ดังแสดงในภาพที่ 10.1
ตารางที่ 10.1 จานวนและร้ อยละของแบบสอบถามที่สง่ ไปและได้ รับตอบกลับจาแนกตามสังกัด
สถานพยาบาล
1.สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2.สถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3.สถานพยาบาลเอกชน
รวม

จานวนที่สง่ ไป
859
120

จ า น ว น ที่ ต อ บ ร้ อยละ
กลับ
446
51.92
65
54.17

312
1,291

78
589

25.00
45.62

ภำพ 10.1 แสดงภาพรวมด้ านนโยบายของผู้บริหาร
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ระบบบริกำรเลิกบุหรี่ ในทรรศนะผู้ปฏิบัตงิ ำน
รูปแบบการให้ บริ การช่วยเลิกบุหรี่ ส่วนใหญ่เป็ นแบบผู้ป่วยนอก ลักษณะเป็ นคลินิกช่วยเลิกบุหรี่ ใน
ภาพรวมสถานพยาบาลส่วนใหญ่เปิ ดให้ บริ การในวัน เวลาราชการ มีผ้ รู ับผิดชอบหลักเป็ นพยาบาลวิชาชีพ
ส่วนสถานพยาบาลเอกชนยังไม่มีผ้ รู ับผิดชอบประจา สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขส่วนใหญ่ใช้
กระบวนการ 5A คือมีการสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ แล้ วบันทึกในเวชระเบียนรายบุคคล (Ask) หลังจาก
ทราบประวัติพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พยาบาลจะให้ คาแนะนาการเลิกบุหรี่ (Advise) มีการประเมิน (Assess)
ความพร้ อมของผู้สบู บุหรี่ และประเมินระดับการติดนิโคติน ส่วนการช่วยเหลือ (Assist) ส่วนใหญ่เป็ นการให้
คาปรึกษารายบุคคล ซึ่งมีทงการให้
ั้
คาปรึกษาแบบย่อ (Brief advice) และการบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างแรงจูงใจ
(MOTIVATIONAL INTERVIEW) บางครัง้ มีการจ่ายยาหรื อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเลิกบุหรี่ เช่น สมุนไพรชา
หญ้ าดอกขาว นา้ ยาอมบ้ ว นปาก และหมากฝรั่ ง นิ โ คติน เป็ นต้ น ทัง้ นี ส้ ถานพยาบาลของรั ฐ มัก เลื อกใช้
สมุน ไพร น า้ ยาอมบ้ ว นปาก หรื อ Nortriptyline ในขณะที่ สถานพยาบาลเอกชนมัก ใช้ ย า Bupropion
(Quomem) ส่วนการบาบัดทางเลื อกเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ นนั ้ มีหลากหลาย อาทิ การออกกาลังกาย การอบ
สมุนไพร ในการติดตามผลการช่วยเหลือ (Arrange for Follow-up) นัน้ พบว่า สถานพยาบาลของรัฐ (ทังที
้ ่
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและไม่ได้ สงั กัด) ส่วนใหญ่ได้ ติดตามผลหลังจากให้ บริ การช่วยเลิกบุหรี่ วิธีการ
ติดตามมีทงการโทรศั
ั้
พท์ตดิ ตาม และการนัดผู้รับบริ การมาที่คลินิกเลิกบุหรี่ มีสถานพยาบาลบางแห่งติดตาม
ผลการให้ คาปรึ กษาทางไปรษณี ย์ ส่วนการติดตามโดยใช้ บ ริ การส่ง ข้ อความทางโทรศัพ ท์ มื อถื อ ( Short
message service: SMS) ยังไม่คอ่ ยเป็ นที่นิยม สถานพยาบาลเกือบครึ่งหนึ่งติดตามผู้รับบริ การนานกว่า
6 เดือน – 1 ปี
อย่างไรก็ตาม การให้ บริ การช่วยเลิกบุหรี่ ยงั ไม่มีระบบการส่งต่อผู้รับบริ การที่ชดั เจน ผลการสารวจ
พบว่ามีสถานพยาบาลเพียงบางแห่งเท่านัน้ (ประมาณร้ อยละ 15) ที่มีการส่งต่อผู้รับบริ การให้ ศนู ย์เลิกบุหรี่
ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (1600) หรื อโรงพยาบาลเครื อข่ายเมื่อให้ การรักษาบาบัดจนหยุดสูบบุหรี่ ได้ แล้ ว
ผลสัมฤทธิ์ ของการให้ บริ การช่วยเลิกบุหรี่ ปี งบประมาณ 2553 พบว่าในภาพรวม จานวนผู้เข้ ารับ
บริการรายใหม่จากสถานพยาบาลที่สารวจมีทงหมด
ั้
362 คน มีผ้ เู ข้ ารับบริ การที่ตดั สินใจเลิกบุหรี่ 331 คน แต่
ไม่สามารถระบุจานวนผู้เลิกบุหรี่ ได้ สาเร็จ
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ตารางที่ 10.2 จานวนและร้ อยละการให้ บริการช่วยเลิกบุหรี่ ของสถานพยาบาล
กำรให้ บริกำร
1.มีบริ การช่วยเลิกบุหรี่
 มีบริการ

ภาพรวม

จำนวน (ร้ อยละ)
หน่วยงานใน หน่วยงาน
สธ.
นอก สธ.

เอกชน

507 (91.4)
48 (8.6)

418 (95.7)
19 (4.3)

3 (5.1)
56 (94.9)

33 (55.9)
26 (44.1)

 ผู้ป่วยนอก
 ผู้ป่วยใน
 ทังผู
้ ้ ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
3.ลักษณะของสถานพยาบาล

363 (68.6)
3 (0.6)
163 (30.8)

291 (68.5)
2 (0.5)
132 (31.1)

48 (78.7)
1 (1.6)
12 (19.7)

24 (55.8)
0 (0.0)
19 (44.2)

 คลินิกช่วยเลิกบุหรี่
 ให้ บริการร่วมกับคลินิกเฉพาะโรค
 ให้ บริการร่วมกับคลินิกทัว่ ไป
 ให้ บริการนอกสถานพยาบาล
4.การเปิ ดให้ บริการช่วยเลิกบุหรี่
 ทุกวันและเวลาราชการ

292 (55.0)
113 (21.3)
117 (22.0)
9 (1.7)

262 (61.4)
95 (57.6)
65 (39.4)
5 (3.0)

25 (41.7)
12 (20.0)
20 (33.3)
3 (4.8)

5 (11.6)
6 (14.0)
32 (74.4)
0 (0.0)

361 (68.5)
3 (0.6)
130 (24.7)
33 (6.3)

299 (70.2)
2 (0.5)
110 (25.8)
15 (3.5)

42 (70.0)
0 (0.0)
11 (18.3)
7 (11.7)

20 (48.8)
1 (2.4)
9 (22.0)
11 (26.8)

374 (68.9)
169 (31.1)

310 (72.6)
117 (27.4)

44 (73.3)
16 (26.7)

20 (35.7)
36 (64.3)

367 (67.3)
178 (32.7)

324 (75.5)
105 (24.5)

33 (55.0)
27 (45.0)

10 (17.9)
46 (82.1)

 ไม่มีบริการ
2.รูปแบบการให้ บริ การช่วยเลิกบุหรี่

 นอกเวลาราชการ
 ให้ บริการเฉพาะวัน
 อื่นๆ เช่น เฉพาะวันนอกเวลา
5.มีป้ายบริ การช่วยเลิกบุหรี่
 ไม่มี
6.มีห้องหรื อสถานที่ให้ บริการจัดเป็ นสัดส่วน
 ไม่มี
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ภาพที่10.2 กระบวนการรักษาช่วยเลิกบุหรี่ A1-A3

ภาพที่10.3 กิจกรรมในกระบวนการรักษาช่วยเลิกบุหรี่

ภาพที่ 10.4 วิธีการติดตามผลต่อเนื่อง
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ปั ญหำ อุปสรรคในกำรบริกำรช่ วยเลิกบุหรี่ของสถำนพยำบำล
 ด้ านนโยบาย ได้ แก่
o ผู้บริหารไม่มีนโยบาย รพ.ปลอดบุหรี่ อย่างจริงจัง
o คลินิกบริการบุหรี่ ให้ บริการเป็ นบางวันเท่านัน้ ทาให้ มีข้อจากัดในการให้ บริการด้ านอื่นๆ
o โครงสร้ างคลินิกบุหรี่ ไม่ชดั เจนว่าขึ ้นกับหน่วยงานใด ส่งผลให้ เป็ นงานแฝงอยู่ในกลุ่มงานอื่น
ซึง่ มีภารกิจหลักอยูแ่ ล้ ว
o สถานที่ให้ คาปรึกษาไม่เป็ นสัดส่วน
o ควรมี การกาหนดเป็ นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้ มี คลินิกช่วยเลิกบุหรี่ และให้ มี
เจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบงานเฉพาะ
 ด้ านบุคลากร ได้ แก่
o ผู้ให้ บริการมีน้อยและต้ องรับผิดชอบงานจิตเวชและยาเสพติด ส่งผลต่อการให้ บริการ
o บุคลากรรู้สกึ ท้ อในการปฏิบตั งิ าน (การติดตามต่า)
o บุค ลากรของสถานพยาบาลขาดการมี ส่ว นร่ วมในการพัฒ นาระบบบริ ก ารและยัง ไม่ใ ห้
ความสาคัญกับปั ญหาโรคติดบุหรี่ มากพอ
o ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรรุ่นใหม่ทางวิชาชีพสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดบุหรี่ และการ
ช่วยเลิกบุหรี่
o ทัศนคติของบุคลากรของสถานพยาบาลเห็นว่าการสูบบุหรี่ เป็ นเรื่ องส่วนตัว จึง ไม่มี การ
ตักเตือนเมื่อพบเห็นผู้สบู บุหรี่ ในโรงพยาบาล
o บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการให้ คาปรึกษา ขาดความตระหนักในการใช้ คาถาม A1,
A2
o บุคลากรไม่ได้ รับการพัฒนาองค์ความรู้ตอ่ เนื่องเพราะต้ องรับผิดชอบปฏิบตั งิ านในคลินิก
 ด้ านกระบวนการดาเนินงาน ได้ แก่
o ผู้ป่วยไม่ได้ ต้องการจะเลิกบุหรี่ เพียงแค่มารักษาในโรคต่างๆ เช่น ไอ เจ็บคอ หอบ จึงทา ได้
เพียงให้ คาแนะนา
o ไม่มีการลงบันทึกข้ อมูลการสูบบุหรี่ ของผู้รับบริ การลงในเวชระเบียน
o ไม่สามารถติดตามประเมินผลการรักษาเนื่องจากติดตามไม่ได้ ติดตามยาก
o ขาดการเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่างแผนกผู้ป่วยนอกกับคลินิกอดบุหรี่ ทาให้ ข้อมูลขาดหายไป
o ต้ องการให้ ยาช่วยเลิกบุหรี่ เช่น Bupropion เข้ าสูร่ ะบบประกันสุขภาพ
o การส่งต่อผู้ป่วยจากห้ องตรวจ หอผู้ป่วยต่างๆ ยังไม่เป็ นระบบ
 ด้ านงบประมาณ ได้ แก่
o ขาดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเก็บข้ อมูลคลินิกบุหรี่
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o ขาดยาที่ใช้ ในการช่วยเลิกบุหรี่
o ขาดสื่อในการช่วยให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ
o ขาดงบประมาณสนับสนุน
 ด้ านการประเมินผล ได้ แก่
o ระบบการจัดเก็บข้ อมูลคลินิกบุหรี่ และประเมินผลไม่ชดั เจน
o การติดตามผลการบาบัดค่อนข้ างต่า การติดตามไม่ได้ ผู้รับบริการไม่ได้ อยูใ่ นพื ้นที่
10.4 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรกาหนดนโยบายโครงสร้ างงานบริ การช่วยเลิกบุหรี่ และผู้รับผิดชอบที่ชดั เจน
2. สนับ สนุ น งบประมาณในการพัฒ นางานบริ ก ารช่ ว ยเลิ ก บุ ห รี่ แ ละสร้ างขวัญ ก าลัง ใจ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
3. การบริ การช่วยเลิกบุหรี่ ควรเป็ นองค์ ประกอบหนึ่งในระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า เพื่อช่วย
ให้ ผ้ สู บู บุหรี่ เข้ าถึงบริการช่วยเลิกบุหรี่ ในสถานพยาบาลทุกระดับ
4. ควรสนับสนุนให้ บุคลากรวิช าชี พสุขภาพได้ รับการอบรมหลักสูตรที่ เป็ นมาตรฐานในการ
บาบัดระดับชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการช่วยเลิกบุหรี่ สามารถนา
แนวทางมาตรฐานมาใช้ ในการให้ บริ การช่วยเลิกบุหรี่ รวมถึงสนับสนุนให้ มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการช่วยเลิกบุหรี่ บูรณาการบริการช่วยเลิกบุหรี่ ให้ อยู่ในงาน
ประจา
5. มีระบบส่งต่อที่ชดั เจนไปยังหน่วยบริการเลิกบุหรี่ หรื อบริ การเลิกบุหรี่ ทางโทรศัพท์ 1600
6. สนับสนุนการผลักดันยาช่วยเลิกบุหรี่ ให้ อยูใ่ นบัญชียาหลัก เพื่อให้ ผ้ สู บู บุหรี่ สามารถเข้ าถึงยา

เอกสารอ้ างอิง
1. จันทนา วิธวาศิริ, สมศรี เผ่าสวัสดิ์. การสารวจโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2553.
2. ธญรช ทิพยวงษ์ และคณะ. การสารวจระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ของสถานพยาบาลสาธารณสุขประเทศไทย พ.ศ.2554. สถาบันธัญรักษ์ .
รายงานวิจยั .
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บทที่ 11 ข้ อเสนอจุดเน้ นยุทธศาสตร์ ควบคุมปั จจัยเสี่ยงด้ านยาสูบ
คณะทางานวิชาการ
ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
11.1 วิธีดำเนินงำนในกำรพัฒนำข้ อเสนอยุทธศำสตร์ ควบคุมปั จจัยเสี่ยงด้ ำนยำสูบ
1. สสส.จัดประชุมภาคีวิชาการ ที่เป็ นคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ หลัก 3 ปี ของสานัก
สนั บ สนุ น การควบคุ ม ปั จจั ย เสี่ ย งหลัก เพื่ อ วางกระบวนการจัด ท าแผนโดยมี มู ล นิ ธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ เป็ นผู้จดั กระบวนการประชุม จานวน 4 ครัง้ วันที่ 19 ธ.ค.2556, วันที่ 6
และ 27 ก.พ. 2557 และ 2 เม.ย. 2557
2. ศจย.จัดตังคณะท
้
างานวิชาการวันที่ 6 ม.ค. 2557 เพื่อทบทวนสถานการณ์อปุ สงค์ , อุปทาน,
ความก้ าวหน้ าการดาเนินงานมาตรการควบคุมยาสูบ นาเสนอในการประชุมภาคีสสส.ด้ าน
ควบคุมยาสูบ วันที่ 21 ก.พ. 2557 และประชุมระดมสมองคณะทางาน ศจย.อีก 2 ครัง้ วันที่
6 มี.ค. และ 13 มี.ค. 2557
3. ศจย.จัดประชุมภาคี สสส.ด้ านควบคุมยาสูบด้ วยการสนับสนุนงบประมาณผ่านจากมูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อ ระดมสมอง กาหนดจุดเน้ นของยุทธศาสตร์ ควบคุมยาสูบวันที่ 21
ก.พ.2557
ข้ อมูลที่ใช้ ในกระบวนกำรพัฒนำยุทธศำสตร์
1. ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ สสส. ระยะ 10 ปี (2555-2564)
2. ข้ อแนะนาที่สาคัญจากรายงานประเมินผล สสส. 10 ปี
3. รายละเอียดแผนควบคุมยาสูบ ในแผนหลัก 3 ปี สสส. (2555-2557)
4. สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงหลักด้ านยาสูบ 2555-2556 โดยคณะทางานวิชาการศจย.
5. สรุ ปความก้ า วหน้ า ตามข้ อ เสนอแนะการดาเนินงานในโครงการควบคุม ยาสูบ จากการ
ติดตามผลการประเมินสมรรถนะการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
6. ข้ อเสนอจากการระดมสมองภาคี วันที่ 21 ก.พ.2557 ทาแผน 3 ปี ของ สสส.
7. ด้ านปั จจัยเสี่ยงหลักด้ านยาสูบที่ควรเร่งรัด ใน 3 ปี
8. ข้ อเสนอแนะจากผู้ประเมินแผนปั จจัยเสี่ยงหลัก (ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารแผน คณะ 1) วันที่ 27 ก.พ.2557
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11.2 สรุปปั ญหำที่ท้ำทำยและปั จจัยคุกคำม (พ.ศ.2552 ถึงปั จจุบัน)
1. อุตสาหกรรมยาสูบคุกคามและท้ าทายการออกนโยบายควบคุมยาสูบของรัฐ
2. อุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์ ใหม่ๆทางการตลาด เช่นบุหรี่ รสกานพลู บุหรี่ ชูรสต่างๆ และมี
บุหรี่ รูปแบบใหม่ ลักลอบขายอย่างผิดกฎหมาย ยัว่ ยวนนักสูบหน้ าใหม่
3. โครงสร้ างภาษี ที่คานวณภาษี จากราคาหน้ าโรงงานหรื อราคา C.IF มีช่องว่างให้ บริ ษัทบุหรี่
แจ้ งราคานาเข้ าต่าส่งผลให้ บหุ รี่ ในตลาดมีราคาถูก
4. การบังคับใช้ กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พรบ.คุ้ม ครอง
สุขภาพผู้ไม่สบู บุหรี่ ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ พรบ.ยาสูบพ.ศ.2509 ก็ล้าสมัย ไม่เอื ้อต่อการ
ควบคุมยาสูบ
5. การเปิ ดเสรี ทางการค้ า ส่งผลให้ มีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดมากขึ ้น บุหรี่ ซองยี่ห้อใหม่
ราคาถูกลง กระตุ้นให้ มีผ้ สู บู บุหรี่ หน้ าใหม่
6. ผู้สบู บุหรี่ สว่ นใหญ่ ที่อยูใ่ นกลุม่ ผู้ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้ อยอยูใ่ นชนบท และยากจน มีการ
เลิกบุหรี่ น้อย ในขณะที่ความเป็ นเมืองเสริ มให้ เยาวชนในต่า งจังหวัดเริ่ มสูบบุหรี่ ซองมากขึ ้น
เพราะราคาถูก
11.3 สรุ ปมำตรกำรที่ภำคีควบคุมยำสูบให้ ควำมสำคัญ ดังนี ้
1. กำรลดกำรเข้ ำถึงยำสูบ เน้ นกลุ่มประชำกร เยำวชน
1. จ ากัด การเข้ า ถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ รู ป แบบใหม่ (แหล่ง จ าหน่ า ย distribution:
ร้ านค้ า, ออนไลน์: เว็บ+สื่อส่วนตัว)
 ผลักดันให้ เกิดการออกกฎหมายโดยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน
 ควบคุมการตลาด (4P) โดยบังคับใช้ กฎหมายที่มีอยู่/ที่เกี่ยวข้ องและสามารถ
บังคับใช้ ได้
 จัดทาระบบเฝ้าระวังยาสูบของประเทศ (Risk map & Route Map) โดยมีจดุ
เฝ้าระวังในแต่ละภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงสุด ทาแผนที่จุดเสี่ยงในภูมิภาค
นัน้ (update ข้ อมูลปี ละ 1 ครัง้ )
 Counter Marketing ธุรกิจยาสูบ (บุหรี่ โรงงาน , บุหรี่ แปลงร่าง, อุตสาหกรรมยา
เส้ น)
 การให้ ความรู้ เยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง (ระดับ มัธ ยมต้ น ) ผ่ า น Media
Denormalize tobacco use and product
 การให้ ข้อเท็จจริงพิษภัยของบุหรี่ แปลงร่างในสื่อ
 ไม่ให้ มีฉากสูบบุหรี่ ในภาพยนตร์ (แก้ พรบ.วิทยุกระจายเสียง)
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4..Denormalize Tobacco Industry ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 ประชาสัมพันธ์ และ implement มาตรา 5.3 ให้ มีประสิทธิภาพ
 เปิ ดโปงอุตสาหกรรมยาสูบ
 educate ผู้ออกนโยบาย ข้ าราชการ กระทรวงที่ เกี่ ยวข้ อง เครื อข่า ย
ควบคุมยาสูบ สาธารณชน
 denormalize CSR และ tobacco products
 ผลักดันให้ บริ ษัทบุหรี่ เปิ ดเผยข้ อมูลค่าใช้ จ่ายในการทา CSR และ
การตลาดส่งเสริมการขาย
 ให้ ทาวิจยั หาทางเลือกในการปฏิรูปโรงงานยาสูบ (ประเด็นธรรมาภิบาล
และการห้ ามทา CSR)
5. ผลักดันให้ มีการแสดงราคาบนซองบุหรี่ เพื่อป้องกันการขายลดราคา และเพิ่ม
ภาษีตามสภาพและตามราคา (สรรพสามิตต้ องกาหนดมาตรฐานขนาดมวนและ
ซองบนกฎกระทรวงภายใต้ พรบ.ยาสูบ)
2. กำรขยำยสิทธิกำรเข้ ำถึงบริกำรเลิกบุหรี่
เชิงรุก
 กระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจเลิกบุหรี่ เชิงรุ กที่ระดับชุมชน (มาตรการทางสังคม, เลิกบุหรี่ โดย
ชุมชนเป็ นฐาน)





Social network for smoking cessation (peer advice)
ขยายบริการ QuitLine 1600 แบบ multisite หรื อ ทางเลือกอื่น
ผลักดันยาช่วยเลิกบุหรี่ ที่ประสิทธิผลสูงขึ ้น และคุ้มค่า เข้ าสูบ่ ญ
ั ชียาหลัก
สร้ างแรงจูงใจ ผู้ให้ บริการเลิกบุหรี่

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับprimary care อาทิ รพ. ถ่ายถอดองค์ความรู้ไปยัง PCU
เชิงรับ
 บูรณาการในงานสุขภาพอื่นๆ อาทิ NCD
 พัฒนาประสิทธิภาพคลินิกเลิกบุหรี่ ใน รพ. ,QL 1600 และร้ านยาเภสัชอาสา
 การให้ บริการตามแนวทางมาตรฐานของทุกระดับของสถานบริการ
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3. กำรลดควันบุหรี่มือสองมือสำม
1. มุง่ เน้ นกลยุทธ์ mass media ที่สะท้ อนถึงผลกระทบของควันบุหรี่ มือสอง มือสาม
 การประชาสัมพันธ์ เน้ นผลดีทางธุรกิจที่เกิดขึ ้น หลังจากมีการจัดเขตปลอดบุหรี่ ใน
สถานประกอบการ
 ปกป้องคนทางานและคนพักอาศัยในสถานที่ใช้ ร่วมกันและยังไม่ปลอดบุหรี่
 ปกป้องเด็กและสตรี ในบ้ านที่มีคนสูบบุหรี่
 ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการบริโภคยาสูบในที่สาธารณะ
2. การขับเคลื่อนผ่านผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา เพื่อเป็ นบุคคลต้ นแบบในการไม่สูบบุหรี่ และเพิ่ม
สถานที่ปลอดบุหรี่ ในส่วนมาตรการทางสังคม (ยุทธศาสตร์ แกนนา)
3. เน้ นการทางานในพื ้นที่ชมุ ชนเพื่อทาให้ เกิดชุมชนปลอดบุหรี่ ต้นแบบ
ตัวอย่างแผน
 สร้ างทีม การทางานในระดับพืน้ ที่เพื่อสร้ างมาตรการทางสังคมระดับพื น้ ที่ และมี
กิจกรรม เช่น เดือนเลิกบุหรี่ (เข้ าพรรษา รอมฎอน) ในเรื่ องเลิกบุหรี่
 การสร้ างความเข้ าใจกับเจ้ าของสถานที่เพื่อให้ เกิดความตระหนักในการดูแลสถานที่
ของตนเองให้ ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมาย
 สร้ างฐานข้ อมูลในการลงทุนชุมชนปลอดบุหรี่ (ปั กหมุดหมู่บ้านเชิงพื ้นที่ , ดูความ
ต่อเนื่อง, ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้นา)
4. กำรปฏิรูปกฎหมำยและกำรบังคับใช้ กฎหมำย
1. จัดทาระบบฐานข้ อมูล(ร้ องเรี ยน, ออกเตือน, การตรวจจับ, ดาเนินคดี, รายงานกรณีศกึ ษา)
ในการดาเนินการให้ จงั หวัดเข้ ามาใส่ข้อมูล ค้ นและสามารถนามาใช้ ได้ และวิเคราะห์ ออก
รายงาน
2. เสริ มศักยภาพเจ้ าหน้ าที่สานักควบคุมการบริ โภคยาสูบส่วนกลางให้ มีความรู้ความสามารถ
ด้ านบังคับใช้ กฎหมาย
3. แก้ กฎหมาย
 มอบอ านาจปรั บ ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง โดยการ
ปรับปรุงกฎหมาย
 เพิ่มอานาจในการจับกุมและปราบปรามแก่เจ้ าหน้ าที่
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4. สร้ างความเป็ นเจ้ า ของงานให้ กับ องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น และขอให้ ผ้ ูว่า ฯ แต่ง ตัง้
ข้ าราชการองค์กรปกครองท้ องถิ่นเป็ นเจ้ าพนักงานตามพรบ.คุ้มครองผู้ไม่สบู บุหรี่ และ พรบ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ(ปฏิรูปให้ ตารวจไปสังกัดจังหวัด)
 ทาพื ้นที่นาร่องแบบ R & D ทังการพั
้
ฒนาศักยภาพและระบบฐานข้ อมูลรวมทัง้
ระบบจูงใจ
 (วิจัยเปรี ยบเที ยบภาษี บุหรี่ ที่ อบจ.ได้ รับเปรี ยบเทียบกับภาษี ที่พึงรับจากจานวน
ปริมาณการบริโภค)
5. สื่อสารเพิ่มการรับรู้และตระหนักกฎหมายของประชาชน
5. กระจำยและพัฒนำศักยภำพ จุดจัดกำรภูมิภำคกับจังหวัด (Empower provincial tobacco
control)
1. จุดจัดการ (สสจ.) มีบุคลากรหลัก รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ และยั่งยืนทัง้ ภารกิจและ
งบประมาณ, สานพลัง เหล้ า บุหรี่ ยาเสพติด, มีภาคีอื่น กระทรวงอื่นมาร่วมอย่างจริงจัง
2. พี่เลี ้ยง เพื่อวิเคราะห์กลุ่มประชากรที่มีปัญหาและช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงาน, ทีมนัก
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ระดับพืน้ ที่ , ช่วยพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นาคนในพืน้ ที่ในการ
ทางาน
3. ทางเลือก
o พี่เลี ้ยงทางวิชาการของ ศจย. เสริมศักยภาพด้ านวิจยั ปฏิบตั กิ าร
o แผนงานพัฒนากาลังคน ระดับจังหวัด (capacity building)
6. กำรปรับโครงสร้ ำงภำษีสรรพสำมิตและกำรปรำบปรำมลักลอบค้ ำบุหรี่เถื่อน
1. ปรับโครงสร้ างภาษี ด้ วยการแก้ ไข พรบ.ยาสูบ
o ควรนายาสูบพันธ์พื ้นเมืองเข้ ามาอยูใ่ นระบบบัญชียาสูบ
o ปรับวิธีคานวณอัตราภาษี ตามมูลค่า จากราคาหน้ าโรงงาน เป็ นราคาขายปลีก หรื อ
ขายส่งช่วงสุดท้ าย
o รวมอัตราภาษีตามสภาพและภาษีตามปริมาณ
2. ลดจานวนจุดจาหน่ายยาสูบ
o ปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
o เก็บภาษีท้องถิ่น ขายปลีกบุหรี่ 9 สตางค์ตอ่ มวน(อบจ.ทาแล้ วยกเว้ น กทม.)
3. เพิ่มราคาขายปลีกยาสูบราคาถูก ด้ วยการเพิ่มภาษีตามสภาพ

76

สรุปสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงหลักด้ านยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2557
o ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น น ้า ห นั ก บุ ห รี่ ต่ อ ม ว น แ ล ะ เ พิ่ ม ภ า ษี บุ ห รี่ ซิ ก า แ ร ต
เป็ น 3 บาทต่อกรัม
o เพิ่มภาษียาเส้ น เพิ่มภาษีจาก 10 บาทต่อกิโลกรัม เป็ น 20 บาทต่อกิโลกรัม
4. ลดช่องทางลักลอบ
o ลดจานวนการผ่อนผันให้ ผ้ เู ดินทางนายาสูบติดตัวเข้ ามา-ส่งออก
o เพิ่มหน่วยปราบปราม
o ลงนามพิธีสาร FCTC เรื่ อง Illicit trade
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ภาคผนวก ก. องค์กรภาคีที่ดาเนินงานควบคุมยาสูบในประเทศไทย
การดาเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีหลายองค์กรเป็ นภาคีเครื อข่ายในการขับเคลื่อนเพื่อ
การควบคุมยาสูบ ทังภาครั
้
ฐ องค์กรพิเศษภายใต้ การกากับของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรอื่นๆ
ตารางที่ 16 โดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) แผน 1 ทาหน้ าที่ในการเชื่อมโยง
เครื อข่าย ภาพที่ 16

ภาพ การเชื่อมโยงระหว่างภาคี ของการขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบ
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ตารางภาคผนวก ก. สรุปบทบาทหน้ าที่ของหน่วยงานภาคีในการขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบ
องค์ กร

บทบาทหน้ าที่

ก.ภาครัฐ
ระดับชาติ
1. คณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมการบริ โภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) จัดตัง้
(คบยช.)
ขึ น้ ตั ง้ แ ต่ ปี พ . ศ . 2532 แ ต่ ง ตั ง้ ต า ม ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธาน ผู้แ ทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นกรรมการ โดยมีอธิบดี
กรมควบคุม โรคเป็ นเลขานุการ ซึ่ง มี ภ ารกิ จ หลักในการกาหนด
นโยบาย และแนวทางการด าเนิ น งาน ประสานงาน ก ากั บ
และประเมินผลการควบคุมยาสูบของประเทศ
ระดับกระทรวง
1. กระทรวงสาธารณสุข
เป็ นหน่วยงานของภาครั ฐ ที่ รับ ผิดชอบการดาเนิ นงานด้ านการ
ควบคุ ม ยาสู บ โดยหน่ ว ยงานหลั ก คื อ กรมควบคุ ม โรค ซึ่ ง
ดาเนินงานควบคุมยาสูบผ่านสานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ ใน
ระดับส่ว นกลาง และส านักงานป้องกัน ควบคุม โรคทัง้ 12 แห่ง
ในระดับภูมิภาค
1.1 กรมควบคุมโรค
เป็ นหน่วยงานหลักที่ดาเนินงานด้ านการควบคุมยาสูบ
1.1.1 ส า นั ก ค ว บ คุ ม ก า ร ยกระดับจากกลุ่มควบคุมการบริ โภคยาสูบ ในปี พ.ศ.2552 เป็ น
บริโภคยาสูบ
หน่วยงานศูนย์ กลางระดับชาติในการควบคุม การบริ โภคยาสูบ
โดยทาหน้ าที่บริ หารจัดการแผนควบคุมการบริ โภคยาสูบแห่งชาติ
ประสานความร่ วมมือและสนับสนุนภาคีเครื อข่ายในการควบคุม
ยาสูบในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทังการพั
้
ฒนาและบังคับ
ใช้ กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่
พ.ศ.2535 และพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ
พ.ศ.2535
1.1.2 ส านัก โรคจาก การ มีบทบาทหน้ าที่ในการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ แ ล ะ กับการประกอบอาชี พ และสิ่ง แวดล้ อม ให้ เอื อ้ และส่ง เสริ ม การ
สิ่งแวดล้ อม
คุ้ม ครองสุขภาพของผู้ประกอบอาชี พ ทัง้ ในและนอกระบบจาก
อันตรายของยาสูบ
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1.1.3 สานักงาน
มีบทบาทหน้ าที่รับผิดชอบโดยรวมของการควบคุมยาสูบในระดับ
ป้ องกั น ควบคุ ม โรคที่ ภูมิภาคต่างๆ และระดับจังหวัด ผ่านทางสานักงานสาธารณสุข
1-12
จังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติที่กาหนดไว้
1.1 สานักงานปลัดกระทรวง
ดูแลหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ได้ แก่
สาธารณสุข
1.1.1 สานักงาน
ส านักงานสาธารณสุข จัง หวัด (76 จัง หวัด) มี บทบาทหน้ า ที่
สาธารณสุขจังหวัด
ดาเนินงานควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด ได้ แก่ การประสานความ
ร่ วมมือของภาคีเครื อข่าย ในการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ ยวกับการ
ควบคุม ยาสูบ ท าให้ ประชาชนรู้ ตระหนัก และร่ ว มมื อ ในการ
ดาเนินงานควบคุมยาสูบในพื ้นที่จงั หวัดที่รับผิดชอบ
1.2.2 โ ร ง พ ย า บ า ล ศู น ย์ / มีภ าระหน้ าที่ หลักคือ การดาเนินการให้ เป็ นโรงพยาบาลปลอด
โรงพยาบาลจั ง หวั ด / บุหรี่ ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.
โรงพยาบาลชุมชน
2535 และจัดบริ การเลิกบุหรี่ แก่ประชาชน รวมทังให้
้ การรักษาผู้
เจ็บป่ วยจากโรคที่มีสาเหตุจากยาสูบ
1.2.3 ส านักงานสาธารณสุข มีบทบาทหน้ าที่ดาเนินงานควบคุมยาสูบในระดับอาเภอและระดับ
อ า เ ภ อ แ ล ะ ส ถ า นี ตาบล ได้ แก่ การประสานความร่ วมมือของภาคีเครื อข่ายในการ
อนามัย
บัง คับใช้ กฎหมายเกี่ ยวกับ การควบคุม ยาสูบ ทาให้ ป ระชาชนรู้
ตระหนักและร่ ว มมื อในการดาเนิ นงานควบคุม ยาสูบในพื น้ ที่ ที่
รับผิดชอบ
1.2.4 กรมการแพทย์
เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบายด้ านการบาบัดรักษาผู้ติดบุหรี่
และโรคที่มีสาเหตุจากยาสูบ และการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง ผ่าน
การรักษาพยาบาลในสังกัดทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทังนี
้ ้
สถาบันธัญญารักษ์ เป็ นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแนวทางและ
มาตรฐานการให้ บริการเลิกบุหรี่ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
1.2.5 กรมอนามัย
เป็ นหน่ ว ยงานที่ ส นับ สนุ น การด าเนิ น การควบคุม ยาสู บ ผ่ า น
แผนงานโครงการต่างๆ ของกรมอนามัย ทังด้
้ านส่งเสริ มสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้ อม และงานทันตสาธารณสุข
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1.2.6 กรมสุขภาพจิต

1.2.7 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

2. กระทรวงการคลัง
2.1 กรมสรรพสามิต

2.2 กรมศุลกากร

2.2 สานักเศรษฐกิจการคลัง

3. กระทรวงศึกษาธิการ

เป็ นหน่วยงานเกี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่ม เยาวชนผ่า นทางโครงการต่า งๆ เพื่ อ สร้ างภูมิ ค้ ุม กัน ให้
เยาวชนห่างไกลจากบุหรี่ และอบายมุขต่างๆ
เป็ นหน่วยงานหลักในการสนับ สนุนการควบคุม ยาสูบผ่านงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

มีหน้ าที่ดแู ลและจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทต่างๆ ซึ่งเป็ น
กลไกส าคัญในการควบคุม ยาสูบ และออกใบอนุญาตขายและ
จัด เก็ บ ภาษี ร้ านค้ า ที่ จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ ก าหนดพื น้ ที่
เพาะปลูกยาสูบและจัดเก็บภาษี การเพาะปลูกยาสูบ ควบคุมและ
ปราบปรามการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย การพัฒนาระบบ
การจัดเก็บภาษี และปรับฐานภาษี ให้ เหมาะสม เพื่อ สร้ างสมดุลย์
ระหว่างการจัดเก็บภาษีและการสาธารณสุข
มีหน้ าที่ควบคุมการนาเข้ าและส่งออกใบยาสูบ เมล็ดพันธุ์ยาสูบ
และผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ ประเภทต่างๆ ด าเนิ น การจัด เก็ บ ภาษี ใ บ
ยาสูบ เมล็ดพันธุ์ ยาสูบ ผลิตภัณฑ์ ยาสูบทุกชนิดที่ นาเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร ดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปราบการ
ลักลอบนาเข้ าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย
เป็ นหน่วยงานวิชาการทางด้ านเศรษฐกิจการเงิน และการคลังของ
กระทรวงการคลัง มีหน้ าที่ ศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจัย ให้
คาแนะนาและปรึ กษาในทางวิชาการต่อปลัดกระทรวงการคลัง
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนด
นโยบาย ดาเนินการและปฏิบตั ิการเรื่ องต่างๆ อาทิ นโยบายการ
คลัง นโยบายภาษีอากร เป็ นต้ น
มีบทบาทหน้ าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการในการควบคุม
ยาสูบ รวมทัง้ การพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนของคณะที่
เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ และสนับสนุนการควบคุมยาสูบโดยการนา
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นโยบายไปปฏิบตั ใิ นสถานศึกษาทุกระดับ
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การศึก ษาหาแนวทางและส่ง เสริ ม การปลูก พื ช
ทดแทนหรื อ จัด หากิ จ กรรมทดแทนการปลู ก ยาสู บ และดูแ ล
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ เพื่อลดอันตรายจากการ
ได้ รับสารเคมีจากการเพาะปลูกยาสูบผ่านโครงการต่างๆ
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มี บทบาทการด าเนิน งานโครงการรณรงค์สนามกี ฬ าทั่ว ไปไทย
ปลอดเหล้ า ปลอดบุห รี่ รวมทัง้ สนับ สนุน ให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายที่กาหนดให้ ทกุ ที่ปลอดควันบุหรี่
6.กระทรวงเทคโนโลยี
มีบทบาทหน้ าที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทา
สารสนเทศและการสื่อสาร
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
7.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง มีบทบาทดาเนินงานเพื่ อการเฝ้าระวัง และดาเนินการคุ้ม ครอง
ของมนุษย์
สุขภาพของประชาชนไทยให้ ได้ มาตรฐานเพื่อให้ พ้นจากการเสพ
ติด เจ็บป่ วย พิการ และเสียชีวิต เนื่องจากอันตรายจากยาสูบ
8.กระทรวงคมนาคม
มีบทบาทดาเนินงานการสร้ างสิ่งแวดล้ อมให้ ปลอดควันบุหรี่ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับภารกิจของกระทรวง
9.กระทรวงมหาดไทย
โดยองค์การบริ หารส่วนท้ อ งถิ่น มีอานาจหน้ าที่ติดตามเฝ้าระวัง
ควบคุมยาสูบในท้ องถิ่น และการบังคับใช้ กฎหมาย
9.1 สานักงานตารวจแห่งชาติ

10.กระทรวงแรงงาน

11.สานักนายกรัฐมนตรี
11.1 สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

เป็ นหน่ ว ยงานที่ ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบการจับ กุม ด าเนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ
ผู้กระทาความผิดตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุ หรี่
พ.ศ.2535 โดยประสานความร่ วมมื อ กับ กระทรวงสาธารณสุข
อย่างใกล้ ชิด
มีบทบาทดาเนินงานโดยการประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการควบคุม ยาสู บแห่งชาติ เพื่ อสร้ างความ
ตระหนักต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่กาหนดไว้
มีหน้ าที่รับเรื่ องราวร้ องทุกข์จากผู้บริ โภคที่ได้ รับความเดือดร้ อน
หรื อเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทาของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อ
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เสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดาเนินการต่อไป
มีบทบาทที่สาคัญอย่างมากในการพัฒนาโครงการงดสูบบุหรี่ ใน
โรงพยาบาลหลายแห่ง และโครงการดังกล่าวยังได้ รับการพัฒนา
ให้ เกิดเป็ นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ข.องค์กรของรัฐที่เป็ นอิสระ
1. สานัก งานคณะกรรมการกิจ การ เป็ นหน่วยงานที่ดแู ลรับผิดชอบการเผยแพร่ ออกอากาศของวิทยุ
กระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ และ และโทรทัศน์ ซึ่งจะทาหน้ าที่ในการควบคุมไม่ให้ เกิดการเผยแพร่
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ภาพหรื อสิ่ ง ที่ สื่ อถึ ง การบริ โ ภคยาสูบในรู ปแบบต่างๆ ผ่านทาง
วิ ท ยุก ระจายเสี ย งและโทรทัศ น์ ตามพระราชบัญ ญั ติ ค วบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
ค.องค์กรพิเศษภายใต้ การกากับของภาครัฐ
1.สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง เป็ นองค์กรที่ดาเนินการสร้ างเสริ มสุขภาพของประชาชนในด้ าน
เสริมสุขภาพ (สสส.)
ต่างๆ โดยนางบประมาณจากภาษี ที่เก็บได้ จากภาษี สรรพสามิต
ยาสูบและเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มาใช้ สนับสนุนงบประมาณใน
การดาเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ และ
ป้องกันประชาชนจากการบริ โภคยาสูบ สนับสนุนกิ จกรรมและ
โครงการต่างๆ ของภาคประชาสัง คมในการควบคุม ยาสูบและ
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ง. องค์กรพัฒนาเอกชน
1. มูล นิ ธิ รณรงค์เ พื่ อ การไม่สูบ บุห รี่ เป็ นองค์ ก รที่ ชี แ้ นะสาธารณะและรณรงค์ ใ ห้ สั ง คมรั บ ทราบ
(มสบ.)
อันตรายของบุหรี่ และร่ วมกันควบคุมการสูบบุหรี่ ในรู ปแบบของ
กิจกรรมในโอกาสสาคัญ เป็ นองค์กรสาคัญที่ร่วมผลักดันให้ เกิด
นโยบายและกฎหมายการควบคุมยาสูบต่างๆ เช่น การเพิ่มพื ้นที่
ห้ ามสูบบุหรี่ ในสถานที่ตา่ งๆ
2. สถาบันส่งเสริ มสุขภาพไทย (สสท.) เป็ นสถาบันวิชาการเอกชนอิสระภายใต้ มลู นิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ด าเนิ น งานทางด้ านวิ ช าการ และกิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหว
โดยเฉพาะในเรื่ องการชี ้แนะสาธารณะ (Advocacy) เพื่อผลักดัน
ให้ เกิดนโยบายที่สาคัญในการควบคุมการบริ โภคยาสูบ
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3. เ ค รื อ ข่ า ย วิ ช า ชี พ สุ ข ภ า พ เ พื่ อ เป็ นองค์กรที่ เกิ ดจากการรวมตัวของวิชาชีพ สุขภาพ 17 วิช าชี พ
สังคมไทยปลอดบุหรี่
เช่ น แพทย์ พยาบาล เภสัช กร ทัน ตแพทย์ เทคนิ ค การแพทย์
กายภาพบาบัด นักสาธารณสุข เป็ นต้ น รวมตัวกันเพื่อดาเนินการ
เชิงรุ กในการควบคุม การบริ โภคยาสูบ การดาเนินงานเครื อข่าย
วิ ช าชี พ สุ ข ภาพฯ ได้ แ ก่ การร่ ว มผลัก ดัน นโยบายสาธารณะ
เกี่ ยวกับการควบคุมยาสูบ การพัฒนาระบบบริ การเลิกบุหรี่ การ
จัดทาตาราเอกสารวิชาการ สร้ างความรู้ความเข้ าใจต่อสาธารณะ
เป็ นต้ น
4. ศู น ย์ บ ริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ท างโทรศัพ ท์ เป็ นองค์ กรบริ ก ารเลิก บุหรี่ ทางโทรศัพ ท์ และเป็ นองค์ก รเรี ยนรู้
แห่งชาติ (ศบช.) หรื อสายด่วนเลิกบุหรี่ ทางานวิจยั ประเมินผล สร้ างความรู้เพื่อการพัฒนา เริ่ มก่อตังและ
้
Quitline1600
เปิ ดให้ บริการเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2552 ได้ รับทุนสนับสนุนโดย
สสส.มีมลู นิธิสร้ างสุขไทยเป็ นผู้รับทุน
5.เครื อข่ายครู นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบ เป็ นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของคณะครูจากโรงเรี ยนต่างๆ
บุหรี่
เพื่ อ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ ครู มี ส มรรถนะและ
ศัก ยภาพในการควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ ให้ เข้ มแข็ ง ยิ่ ง ขึ น้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันเด็กและเยาวชนจากอันตรายจาก
การสูบบุหรี่ โดยผลงานที่ผ่านมาได้ ร่วมผลักดันนโยบายต่างๆ ใน
การควบคุมยาสูบ
6. เครื อข่ายนักรณรงค์เพื่ อการควบคุม เป็ นองค์ก รระหว่า งประเทศที่ สนับ สนุนการดาเนิ นงานควบคุม
การบริ โ ภคยาสู บ แห่ ง เอเชี ย อาคเนย์ ยาสูบของประเทศในกลุ่ม เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ จัด ประชุม
(Southeast Asia Tobacco Control แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารด าเนิ น งานควบคุม ยาสู บ ของ
Alliance: SEATCA)
ประเทศต่างๆ เพื่อให้ นามาพัฒนาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับประเทศ
ของตน
7. มูล นิ ธิ ใบไม้ เ ขี ย ว (Green Leaf เป็ นองค์ ก รอิ ส ระไม่ แ สวงก าไร ด าเนิ น การในการพัฒ นาและ
Foundation)
คุ้มครองสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น
จัดทาโครงการรณรงค์โรงแรมปลอดบุหรี่
8. สมาพั น ธ์ เครื อข่ า ยแห่ ง ชาติ เ พื่ อ เป็ นการจัดตังเครื
้ อข่ายเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อเป็ นพันธมิตร
สังคมไทยปลอดบุหรี่
ร่ ว มสร้ างความเข้ ม แข็ ง ในการควบคุม การบริ โ ภคยาสู บ และ
สนับสนุนการด าเนิน งานตามแผนยุท ธศาสตร์ ก ารควบคุม การ
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บริโภคยาสูบแห่งชาติให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

จ.องค์กรอื่นๆ
1. สถาบันการศึกษา

2.ศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ทั ้ง ข อ ง รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น โ ด ย เ ฉ พ า ะ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็ นต้ นสังกัดของคณาจารย์ นักวิชาการและ
นักวิจัยที่สังกัดอยู่ จะมีบทบาทหน้ าที่ในการศึกษาวิจัยประเด็น
ต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ เพื่อนาข้ อมูลจากการศึกษาวิจยั
เหล่านันเป็
้ นองค์ความรู้ เผยแพร่ ให้ สาธารณรับทราบ และใช้ เป็ น
ข้ อมูลให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการควบคุม ยาสูบดาเนินการ
ผลักดันนโยบายระดับชาติอีกด้ วย
เป็ นหน่วยงานที่ จัดตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นศูนย์ กลางสนับสนุนการสร้ าง
งานวิจัย บริ การวิช าการ และศูนย์ข้อมูลระดับชาติเกี่ ย วกับการ
ควบคุม ยาสูบ ของประเทศไทย ตอบสนองต่อ การด าเนิ น งาน
ควบคุมยาสูบภายใต้ กรอบอนุสญ
ั ญาเพื่อการควบคุมยาสูบของ
องค์ ก ารอนามัย โลก และมี แ ผนจัด ตัง้ ศูน ย์ ค วามร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการด้ านการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

ฉ.องค์การระหว่างประเทศ
1.สานักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลก สนั บ สนุ น ทางด้ านเทคนิ ค และวิ ช าการ และประสานการ
ประจาประเทศไทย
ดาเนินงานด้ านการควบคุมยาสูบกับองค์กรระหว่างประเทศ
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ภาคผนวก ข
ประกาศ ศจย. แต่งตั ้งคณะทางานวิชาการ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงหลักด้ านยาสูบ.
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