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ศนูย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท ารายงาน 
สถานการณ์ปัจจยัเส่ียงหลกัด้านยาสบูของประเทศไทย พ .ศ.2557 ฉบบันี ้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูล
อ้างอิงในการเสนอจดุเน้นยทุธศาสตร์ควบคมุยาสบูของประเทศไทย โดยภาคีควบคมุยาสบู  

โดยมีสาระภายในเลม่ประกอบด้วยเนือ้หาหลกั 11 หวัข้อ 
ในครัง้นี ้ศจย. ได้รับความอนเุคราะห์จากนกัวิชาการหลายท่านซึง่มาชว่ยในการจดัท าข้อมลูชดุนีแ้ละ 

ในโอกาสนี ้ ศจย. ขอขอบคณุส านกังานสถิติแห่งชาติท่ีสนบัสนนุข้อมลูโครงการอนามยัและสวสัดิการ  และ
โครงการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการด่ืมสุราของประชากรไทยและขอขอบคุณ ส านักกองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ท่ีให้การสนบัสนนุทนุแก่ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุ
ยาสบู (ศจย.) ในการจดัท ารายงานฉบบันี ้

ศจย.ในฐานะศนูย์บริการวิชาการด้านการควบคมุยาสูบของประเทศไทย หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูล
จากเอกสารฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับนกัวิจยั นกัวิชาการและบุคลากรท่ีท างานด้านการควบคมุยาสูบ 
ทกุทา่น 
 

ดร. ทพญ. ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

อตัราการบริโภคยาสูบลดลงอีกครัง้ในปี พ.ศ.2556 มาอยู่ท่ีร้อยละ 19.94  หลงัจากท่ีชะลอตวัและ
กลบัเพิ่มขึน้เล็กน้อยในปี พ.ศ.2554 โดยจ านวนคนสบูท่ีลดลง 1.4ล้านคนส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่นอกเขตเทศบาล
และสูบบุหร่ีมวนเอง ผลดงักล่าวน่าจะเกิดจากมาตรการจ าเพาะต่อชาวชนบท 3 เร่ืองในช่วงปี พ.ศ.2554-
2556 คือ 1) การเพิ่มภาษียาเส้นเป็นครัง้แรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 จาก 1 บาท/กิโลกรัมเป็น 10 บาท/
กิโลกรัม 2) จาก ส่ือทีวี mass media campaign ของ สสส. เร่ือง “ยาเส้นอันตรายตายเหมือนบุหร่ี” 
ในชว่งปี พ.ศ.2555 และ 3)การขบัเคล่ือนโครงการจงัหวดัปลอดบหุร่ี และการน ามติสมชัชาสขุภาพด้านยาสบู
ไปปฏิบัติในพืน้ท่ี ซึ่งควรมีการด าเนินการต่อเน่ืองทัง้สามเร่ืองต่อไป ปัญหาท่ีท้าทายยังคงเป็นเร่ือง
อุตสาหกรรมยาสูบคุกคามและท้าทายการออกนโยบายควบคุมยาสูบของรัฐ และ การเปิดเสรีทางการค้า
สง่ผลให้มีกลยทุธ์การแขง่ขนัทางการตลาดมากขึน้ 

นอกจากนีม้าตรการท่ีภาคีควบคุมยาสูบให้ความส าคัญเพิ่มเตมิมี ดงันี ้  
1. การจ ากดัการเข้าถึงผลิตภณัฑ์ยาสบูรูปแบบใหมเ่น้นท่ีกลุม่เยาวชน  
2. การขยายสิทธิการเข้าถึงบริการเลิกบหุร่ีโดยมีทัง้มาตรการเชิงรุกและเชิงรับ 
3. การลดควนับหุร่ีมือสองมือสามโดยมุ่งเน้นกลยทุธ์ mass media ท่ีสะท้อนถึงผลกระทบของควนับหุร่ี

มือสอง มือสามและผลดีทางธุรกิจท่ีเกิดขึน้  
4. การปฏิรูปกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมาย 
5. กระจายและพฒันาศกัยภาพ จดุจดัการภมูิภาคกบัจงัหวดั 
6. การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตและการปราบปรามลักลอบค้าบุหร่ีเถ่ือน ด้วยการแก้ไข  พรบ.

ยาสูบให้คิดภาษีจากฐานราคาขายปลีกรวมกับภาษีเฉพาะตามปริมาณ , ลดจ านวนจุดจ าหน่าย
ยาสบู, เพิ่มราคาขายปลีกยาสบูราคาถกู ด้วยการเพิ่มภาษีตามสภาพ, และลดจ านวนการผ่อนผนัให้
ผู้ เดนิทางน ายาสบูตดิตวัเข้ามาในราชอาณาจกัร 
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บทท่ี 1 เหตกุารณ์ส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัเสีย่งหลกัด้านยาสบู  ปี พ .ศ. 2555 - 2556 

ผศ.ดร.สนุิดา ปรีชาวงษ์  
คณะพยาบาลศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับปัจจัยเส่ียงหลักด้านยาสูบของประเทศไทยในช่วงปี  
พ.ศ.2555- 2556        มีเหตกุารณ์เดน่ สรุปตามล าดบัเหตกุารณ์ ดงันี ้

พ.ศ.2554 – 2556 โครงการจงัหวดัขบัเคล่ือนปลอดบหุร่ี 15 จงัหวดั สสส. ได้ให้ทนุสนบัสนนุการ 
ด าเนินการขบัเคล่ือนจงัหวดัปลอดบหุร่ีผา่นมลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบหุร่ีในพืน้ท่ีน า
ร่อง 5 จงัหวดัและสนบัสนุนโดยตรง 10 จงัหวดั โดยพิจารณาให้ ความส าคญั แก่
จงัหวดัท่ีมีอตัราการบริโภคยาสบูสงู(1-2) 

พ.ศ.2555 ส่ือทีวี mass media campaign เร่ือง ยาเส้นอนัตราย ตายเหมือนบหุร่ี 

กมุภาพนัธ์ 2555 ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยการติดต่อผู้ ประกอบการและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2555(3) มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 4 เมษายน 2555 แทนฉบบัปี 
พ.ศ.2553 ซึง่สอดคล้องกบักรอบอนสุญัญาวา่ด้วยการควบคมุยาสบู องค์การ อนามยั
โลก ข้อ 5.3 การป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบต่อนโยบาย สาธารณะ
วา่ด้วยการควบคมุยาสบู 

มีนาคม 2555 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 15) พ.ศ.2554 เร่ืองข้อความท่ีอาจก่อให้ เกิด
ความเข้าใจผิดหรือจงูใจให้บริโภคในฉลากของซองบหุร่ีและยาเส้น มีผลใช้ บงัคบั
ตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2555 (4) 

25 เมษายน 2555 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 16) พ.ศ.2554 เร่ืองการแสดงข้อความ เก่ียวกบั
สารพิษและสารก่อมะเร็งในฉลากของซองบหุร่ีซิกาแรต เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ (5) 

17 เมษายน 2555 มต ิ ครม. เห็นชอบมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 3 พ.ศ.2533 เร่ืองมาตรการ 
ควบคมุปัจจยัเส่ียงด้านยาสบู(6) ในประเดน็นี ้ ศจย. ได้ให้ทนุสนบัสนนุโครงการวิจยั 
เชิงปฏิบตักิารเพ่ือการขบัเคล่ือนมตสิมชัชาสขุภาพเร่ืองมาตรการควบคมุปัจจยัเส่ียง 
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ตอ่สขุภาพด้านยาสบู ไปสูภ่าคปฏิบตัท่ีิระดบัพืน้ท่ีใน 15 จงัหวดั(1) 

12 มิถนุายน 2555 มต ิครม. เห็นชอบแผนยทุธศาสตร์การควบคมุยาสบูแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2557(7) ซึง่
มีเป้าหมายลดอตัราการบริโภคยาสบูของประชาชน ลดปริมาณการบริโภคยาสบู ตอ่
หวัประชาชนและการท าให้สิ่งแวดล้อมปลอดควนับหุร่ี ตอ่มากระทรวงศกึษาธิการได้
ออกประกาศเร่ืองแนวทางการปฏิบตัิตามแผนยทุธศาสตร์การควบคมุยาสบูแหง่ชาติ 
พ.ศ.2555 – 2557 ในสถานศกึษา(8)   

21 สิงหาคม 2555 การปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตยาสบู (รวมภาษียาเส้นและยาเส้นปรุง) นบัตัง้แตปี่  
พ.ศ.2535 จนถึง พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิต บหุร่ีซิกาแรต 
รวม 10 ครัง้ การปรับครัง้นีก้ าหนดอตัราตามมลูคา่และอตัราตามปริมาณใบยาสบู ท า
ให้บหุร่ีซิกาแรตมีอตัราจดัเก็บตามมลูคา่ ร้อยละ 87 หรือตามปริมาณ 1 บาทตอ่หนึ่ง
กรัม สว่นภาษียาเส้นเพิ่มเป็นครัง้แรก จาก 0.01 บาท/10 กรัม เป็น 0.01 บาท/กรัม(9) 

เดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 2555 

การประชาพิจารณ์ ร่าง พระราชบญัญัตคิวบคมุการบริโภคยาสบูฉบบัใหม่ พ.ศ. ... ซึง่
เป็นการรวมกฎหมายควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูและกฎหมายคุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บู
บหุร่ีเป็นฉบบัเดียวกนั(10) 

ตลุาคม 2555 กระทรวงสาธารณสขุก าหนดตวัชีว้ดัปี 2556  เดก็อาย ุ15-18  ปีสบูบหุร่ีไมเ่กินร้อยละ 
10 และสถานบริการสาธารณสขุปลอดบหุร่ีร้อยละ 100 

มีนาคม 2556 

3 ลด  

 

3 เพิ่ม  

 

กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศมาตรการ “3 ลด 3 เพิ่ม” (11 - 12) 

1. การลดนกัสบูหน้าใหม ่(อาย ุ15-24  ปี, 19-24 ปี)  
2. ลดจ านวนผู้สบูเดมิในเขตชนบท โดยเฉพาะผู้ใช้ยาเส้น  
3. ลดควนับหุร่ีมือสองในท่ีท างาน ในท่ีสาธารณะ และท่ีบ้าน 
1. เพิ่มกลไกการป้องกนัอตุสาหกรรมยาสบูแทรกแซงนโยบายควบคมุยาสบู 

ของรัฐ 
2. เพิ่มผู้ขบัเคล่ือนการควบคมุยาสบูในระดบัพืน้ท่ี จงัหวดัและท้องถ่ิน 
3. เพิ่มนวตักรรมการด าเนินงานควบคมุยาสบูโดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6 มีนาคม 2556 กระทรวงสาธารณสขุ ออกประกาศกระทรวงฯ เพิ่มขนาดค าเตือนพิษภยับนซองบหุร่ี 
จากร้อยละ 55 เป็น ร้อยละ 85 โดยให้จดัพิมพ์ภาพ ข้อความค าเตือน 10 แบบ คละ
กนั ในอตัรา 1 แบบ ตอ่ 5,000 ซอง ก าหนดให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่2 ตลุาคม 2556 (13) 
(เล่ือนไปจนถึง 23 กนัยายน 2557) 

1 กรกฎาคม 2556 การลงนามความร่วมมือ “ยกเว้นค่าโทรศัพท์ 1600 สายเลิกบุหร่ี” ระหว่าง
ศนูย์บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศพัท์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร ผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและโทรศพัท์ประจ าท่ี เพ่ือเพิ่มช่องทาง ให้บริการ 
ประชาชนท่ีต้องการเลิกบุหร่ี โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และกระตุ้ น  ให้
ประชาชนได้รับบริการเพิ่มมากขึน้(14) 

สิงหาคม 2556 เร่ิมการบงัคบัใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 17) พ.ศ.2555 
เร่ือง ภาพค าเตือนและการแสดงเลขหมายสายดว่นเลิกบหุร่ี 1600 บนซองยาเส้น (15) 

23 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองชัน้ต้นได้มีค าสัง่ทเุลาการบงัคบัตามประกาศฯ เน่ืองจากบริษัทบหุร่ีฟ้อง
ศาลปกครองเพ่ือให้ทเุลาการบงัคบัใช้และเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง
การเพิ่มขนาดข้อความ ภาพค าเตือนพิษภยับนซองบหุร่ี จากร้อยละ 55 เป็น ร้อยละ 
85 ท าให้ประกาศดงักลา่วยงัไมมี่ผลใช้บงัคบัตาม กฎหมาย(16) จนกระทัง่ 29 พ.ค.
2557 ศาลปกครองสงูสดุให้ยกค าสัง่ทเุลาการ บงัคบั ตามประกาศฯของศาลปกครอง
ชัน้ต้นแล้ว จงึมีผลบงัคบัใช้ 23 กนัยายน 2557 (90 วนันบัแตว่นัท่ีศาลปกครองสงูสดุ
อา่นค าสัง่ - 26 มิ.ย.2557) 
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บทท่ี 2 สถานการณ์การบริโภคยาสบูของประชากรไทย  พ.ศ.2557 

 กบัประสทิธิภาพการด าเนินการควบคมุยาสบู 

ปวีณา ปัน้กระจ่าง 
และ ดร.ทพญ.ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ์  

2.1 จ ำนวนและอัตรำกำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึน้ไป 
ข้อมลูการส ารวจของส านกังานสถิติแหง่ชาตใินปี พ.ศ.2556 พบวา่ประชากรไทยอาย ุ 15 ปีขึน้ไป

บริโภคยาสบู 10.77 ล้านคน (19.94%) อตัราการบริโภคยาสบูของเพศชายเทา่กบั 39% เพศหญิงเทา่กบั 
2.05% เม่ือพิจารณาการบริโภคยาสบูของประชากรไทย อาย ุ15 ปีขึน้ไปในรอบ 22 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2534-
2556) พบวา่มีแนวโน้มลดลง โดยมีอตัราการเปล่ียนแปลงเทา่กบั 37.7% กลา่วคือ ประชากรไทยอาย ุ15 ปี
ขึน้ไปท่ีบริโภคยาสบูในปี พ.ศ.2534 มีจ านวน 12.26 ล้านคน (32.00%) ลดลงเป็น 10.9 ล้านคน (20.7%) 
ในปี พ.ศ.2552 แตใ่นปี พ.ศ.2554 กลบัเพิ่มขึน้เล็กน้อยเป็น 11.50 ล้านคน (21.4%) และกลบัลดลงอีกใน
ปีพ.ศ.2556 เป็น 10.77 ล้านคน(19.94%) ซึง่ต ่ากว่าปี 2552 แตย่งัไมบ่รรลเุป้าหมาย (ภายในปี 2557) ท่ี 
18.6%  ดงัภาพท่ี 2.1 
 

 

ภำพท่ี 2.1 อตัราการสบูบหุร่ีปัจจบุนัของประชากรไทย ปี พ.ศ.2534-2556 
ที่มำ: ส านกังานสถิติแห่งชาติ: โครงการอนามยัและสวสัดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552 และ 2556
และ โครงการส ารวจพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีและดื่มสรุา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554  
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ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบนั1 แบ่งเป็น ผู้บริโภคยาสูบประจ า2 และผู้บริโภคยาสูบเป็นครัง้คราว3 โดย
พบว่าสัดส่วนของผู้บริโภคยาสูบประจ าอยู่ท่ีร้อยละ 95.18  ในปี พ.ศ.2534 และค่อยๆลดลงเป็นร้อยละ 
83.72 ของผู้บริโภคยาสบูปัจจบุนัปี พ.ศ.2556  

จ านวนผู้บริโภคยาสูบเป็นครัง้คราวกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เร่ือยๆตัง้แต่ปี พ.ศ.2534-2556 โดยปี 
พ.ศ.2534 มีผู้บริโภคยาสูบเป็นครัง้คราวเพียง 590,528 คน เพิ่มขึน้เป็นจ านวนถึง 1,780,984 คน ภายใน
รอบ 22 ปี จากข้อมูลดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนบ่งบอกให้เห็นว่าการท่ีอุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์
การตลาดรูปแบบใหม่ๆ  อาจสง่ผลให้มีผู้ทดลองบริโภคยาสบูเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆในแตล่ะปี ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1  จ านวน อตัราการบริโภคยาสบูและสดัส่วนผู้บริโภคยาสบูประจ าของประชากรไทยอาย ุ15 ปี
ขึน้ไป พ.ศ.2534-2556 

 
พ .ศ.  จ านวนและอตัราการบริโภคยาสบูปัจจบุนั (คน(  

สดัสว่นผู้บริโภคประจ า 
ตอ่ผู้บริโภคยาสบู

ทัง้หมด 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
คน อตัรา คน อตัรา คน อตัรา (%) (%) (%) 

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 
 
2ผู้บริโภคยาสบูปัจจบุนั หมายถึง ผู้บริโภคยาสบูประจ าและผู้บริโภคยาสบูเป็นครัง้คราว 
2ผู้บริโภคยาสบูประจ า หมายถึง บริโภคยาสบูเป็นประจ าทกุวนั 
5ผู้บริโภคยาสบูเป็นครัง้คราว หมายถึง บริโภคยาสบูไมท่กุวนั 
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2.1.1 อัตรำกำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึน้ไป จ ำแนกตำมปัจจัยส่วน
บุคคล 
1) เพศ (Gender) 
เม่ือพิจารณาตามเพศ จะพบว่าในรอบ 22 ปีท่ีผ่านมาจากปี พ.ศ.2534-2556 อัตราการบริโภค

ยาสูบของประชากรเพศชายมีอัตราการเปล่ียนแปลงท่ีลดลงน้อยกว่าเพศหญิง คือ 34.3% และ 58% 
ตามล าดบัแสดงให้เหน็ว่ำประชำกรเพศหญิงตอบสนองต่อนโยบำยกำรควบคุมยำสูบท่ีผ่ำนมำได้ดี 
ภาพท่ี 2.2 

แต่ในช่วงปี 2552 เป็นต้นมา การส ารวจพบว่า เพศหญิงมีอัตราการบริโภคยาสูบสูงเพิ่มขึน้
เล็กน้อย เป็น 2.01% จากท่ีเคยต ่าสดุในปี พ.ศ.2550 ท่ี 1.94% และในปี 2554 และ 2556 อตัราการบริโภค
ยาสบูเพิ่มขึน้อีกเล็กน้อยเป็น 2.1% 

 

ภำพท่ี 2.2 อตัราการบริโภคยาสบูของประชากรไทย อาย ุ15 ปีขึน้ไป พ .ศ. 2534-2556 จ าแนกตามเพศ 
ที่มำ  : ข้อมลูจากส านกังานสถิติแห่งชาติ: โครงการอนามยัและสวสัดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552 
และ 2556 และโครงการส ารวจพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีและด่ืมสรุา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554 

2) กลุ่มอำย ุ(Age Group) 
ในปี พ .ศ. 2556 อตัราการบริโภคยาสบูในกลุ่มอาย ุ15-24 ปี, 25-59 ปี และ 60 ปีขึน้ไป เท่ากบัร้อย

ละ 15.07, 22.79 และ 14.25 ตามล าดบั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุท่ีมีอตัราการลดการบริโภคยาสูบอย่างต่อเน่ืองใน

รอบ 22 ปี คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไป (อตัราการเปล่ียนแปลงลดลงเท่ากับ 56.80%) แสดงให้เห็นว่า
มาตรการควบคมุยาสูบได้ผลดีในกลุ่มอายุดงักล่าว แต่มาตรการดงักล่าวยงัให้ผลไม่ดีเท่าท่ีควรใน กลุ่ม
อาย ุ15-24 ปี (อตัราการเปล่ียนแปลงลดลงเพียง  33.20%) นอกจากนีย้งัพบว่า กลุ่มอายดุงักล่าวมีอตัรา
การบริโภคยาสูบท่ีเพิ่มขึน้เล็กน้อย ตัง้แต่ปี พ.ศ.2550-2554 และลดลงมีอัตราต ่าสุดในปี พ.ศ.2556 
ในขณะท่ีกลุ่มอายุ 25-59 ปี มีอตัราการบริโภคยาสูบลดลงต่อเน่ือง แล้วเพิ่มขึน้เล็กน้อยในปี พ.ศ.2554 
และลดลงต ่าสดุในปี พ.ศ.2556 ดงัภาพท่ี 2.3 
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ภำพที่  2.3 อตัราการบริโภคยาสูบของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึน้ไป พ  .ศ . 2534-2556 จ าแนกตามช่วง
อาย ุ
ท่ีมา  : ข้อมลูจากส านกังานสถิติแห่งชาติ: โครงการอนามยัและสวสัดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552 
และ 2556 และโครงการส ารวจพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีและด่ืมสรุา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554 
 

2.1.2  อัตรำกำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึน้ไป จ ำแนกตำมภูมิศำสตร์ 
1) เขตกำรปกครอง (Administrative District) 
เม่ือพิจารณาตามเขตการปกครองพบวา่ในรอบ 22 ปีท่ีผ่านมา พบว่าผู้ ท่ีอาศยัอยู่นอกเขตเทศบาล

มีอตัราการบริโภคยาสบูสงูกว่าในเขตเทศบาลในทกุรอบการส ารวจ โดยท่ีอตัราการเปล่ียนแปลงลดลงของ
นอกเขตเทศบาลต ่ากว่าในเขตเทศบาลเล็กน้อย คือ 33% และ 38.30% ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
มำตรกำรกำรควบคุมยำสูบของประเทศไทยท่ีผ่ำนมำได้ผลดีในเขตเทศบำลมำกกว่ำนอกเขต
เทศบำลเล็กน้อย ดงัภาพท่ี 2.4 

 

ภำพท่ี 2.4 อตัราการบริโภคยาสบูของประชากรไทย อาย ุ15 ปีขึน้ไป พ  .ศ . 2534-2556 จ าแนกตามเขตการ
ปกครอง 
ที่มำ : ข้อมลูจากส านกังานสถิติแห่งชาติ: โครงการอนามยัและสวสัดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552 
และ 2556 และโครงการส ารวจพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีและด่ืมสรุา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554 
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2) ภูมิภำค (Region) 
เม่ือพิจารณาตามภูมิภาคพบว่า ในรอบ 22 ปีท่ีผ่านมา ประชากรในแต่ละภูมิภาคมีอัตราการ

บริโภคยาสูบลดลงต่อเน่ือง ยกเว้นในปี พ  .ศ . 2554 ประชากรในกรุงเทพฯ, ภาคกลาง, ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ มีอตัราการบริโภคยาสูบเพิ่มขึน้เล็กน้อย และกลบัลดลงอีกครัง้ในปี พ  .ศ . 2556 โดยภาคใต้มีอตัรา
การบริโภคยาสบูปัจจบุนัเปล่ียนแปลงลดลงน้อยท่ีสดุเม่ือเทียบกบัทกุภูมิภาค รองลงมาคือภาคอีสาน ภาค
กลาง และกรุงเทพฯ โดยอตัราการบริโภคยาสบูลดลงจาก 31.2% ในปี พ  .ศ . 2534 เป็น 24.6% ใน ปี พ  .ศ.
2556 ในขณะท่ีภาคเหนือ มีอัตราการบริโภคยาสูบปัจจุบันเปล่ียนแปลงลดลงมากท่ีสุด (อัตราการ
เปล่ียนแปลง เท่ากบั -21.15%, -37.88%, -39.87%, -41.1% และ -44.6% ตามล าดบั( แสดงให้เห็นว่า
มาตรการในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยท่ีผ่านมาได้ผลน้อยในภาคใต้ รองลงมาคือภาคอีสาน 
ในขณะท่ีได้ผลดีในภาคเหนือ ดงัภาพท่ี 2.5 

 

ภำพท่ี 2.5 อตัราการบริโภคยาสบูของประชากรไทย อาย ุ15 ปีขึน้ไป พ.ศ.2534-2556 จ าแนกตามภมูิภาค 
ที่มำ: ข้อมลูจากส านกังานสถิติแห่งชาติ: โครงการอนามยัและสวสัดิการ พ.ศ.2534, 2539, 2544, 2552 
และ 2556 และโครงการส ารวจพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีและด่ืมสรุา พ.ศ.2547, 2550 และ 2554  
 
 2.1.3 อำยุท่ีเร่ิมบริโภคยำสูบครัง้แรก 
 พ.ศ.2554 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึน้ไปท่ีบริโภคยาสูบปัจจุบนัเร่ิมบริโภคยาสูบเม่ืออายุ 18 ปี 
และเร่ิมสบูเป็นปกตเิม่ืออายปุระมาณ 19 ปี เพศชายเร่ิมบริโภคยาสบูครัง้แรกเม่ืออายปุระมาณ 18 ปี และ
เร่ิมสบูเป็นปกตเิม่ืออายปุระมาณ 19 ปี สว่นเพศหญิงเร่ิมบริโภคยาสบูครัง้แรกเม่ืออายปุระมาณ 21 ปี และ
เร่ิมสูบเป็นปกติเม่ืออายุประมาณ 22 ปี การส ารวจการสูบบุหร่ีและด่ืมสุรา พ.ศ.2554 พบว่าผู้ ท่ีบริโภค
ยาสบูอายนุ้อยท่ีสดุเพียง 6 ปี 
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 2.1.4 ประเภทบุหร่ีท่ีสูบเป็นประจ ำ  
 ผลการส ารวจประเภทบุหร่ีท่ีนิยมสูบเป็นประจ าของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบนัอายุ 15 ปีขึน้ไป ในปี 
พ.ศ.2544, 2547, 2550,  2552  และ 2554 พบว่ามีสดัส่วนของผู้สบูบหุร่ีซองและบหุร่ีมวนเองเกือบอย่าง
ละ 50%  แต่ในปี 2556 พบว่ามีสัดส่วนของผู้ สูบบุหร่ีซองสูงกว่าผู้ สูบบุหร่ีมวนเองอย่างชัดเจน นั่นคือ 
61.19% และ 33.07% ตามล าดบั โดยจากจ านวนผู้บริโภคยาสูบปัจจุบนัอายุ 15 ปีขึน้ไป จ านวน 10.43 
ล้านคน สบูบหุร่ีซองจ านวน 6.59 ล้านคน คิดเป็น 61.19% รองลงมาสบูบหุร่ีมวนเอง 3.56 ล้านคน คิดเป็น 
33.07% รองลงมาเป็นบหุร่ีขีโ้ยจ านวน 2.4 แสนคนคดิเป็น 2.24% ซิก้า/ไปป์ จ านวน 22,774 คน และ 
บารากู่/ฮกุก้า/บหุร่ีอ่ืน จ านวน 20,811 คน ดงัตารางท่ี 2.2  
 
 ทัง้จ านวนและสดัสว่นผู้สบูบหุร่ีมวนเองท่ีลดลง อาจเป็นผลมาจากมาตรการจ าเพาะตอ่ชาวชนบท 
3 เร่ือง คือ 1) การเพิ่มภาษียาเส้นเป็นครัง้แรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 จาก 0.01 บาท/10 กรัม เป็น 
0.01 บาท/กรัม  2) จาก ส่ือทีวี mass media campaign ของ สสส. เร่ือง ยาเส้นอนัตราย ตายเหมือนบหุร่ี
ในช่วงปี พ.ศ.2555 และ 3) การขบัเคล่ือนโครงการจงัหวดัปลอดบหุร่ี และการน ามติสมชัชาสขุภาพด้าน
ยาสบูไปปฏิบตัใินพืน้ท่ี ซึง่ควรมีการด าเนินการตอ่เน่ืองทัง้สามเร่ืองตอ่ไป 
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ตำรำงท่ี 2.2 จ านวนและสดัสว่นผู้บริโภคยาสบูปัจจบุนัอาย ุ15 ปีขึน้ไป จ าแนกตามประเภทยาสบูท่ี
บริโภค พ .ศ. 2544-2556 

 

*ข้อมลูปี พ.ศ.2550 และ 2554  เฉพาะประเภทบหุร่ีท่ีสบูมากท่ีสดุ ค าตอบเดียว
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2.1.5 ปริมำณยำสูบท่ีบริโภคต่อวัน 
ประชากรไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไปสบูบหุร่ีตอ่วนัเฉล่ียสงูถึง 10 มวนตอ่วนั โดยมีผู้สบูตัง้แต ่10 มวนขึน้ไป 

จ านวน 5.79 ล้านคน( 53.4%)  ในปี พ.ศ.2550 และ 6.39 ล้านคน (55.53%)  ในปี พ.ศ.2554 ซึ่งผู้สบู 10 
มวนขึน้ไปเป็นผู้ ท่ีตดินิโคตนิ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ยาในการบ าบดัโรคติดบหุร่ี 

 
2.1.6 ระยะเวลำท่ีสูบบุหร่ีมวนแรกหลังตื่นนอน 
ระยะเวลาท่ีสบูบุหร่ีมวนแรกหลงัต่ืนนอนภายใน 30 นาที เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการวินิจฉัยเพ่ือประเมิน

ภาวะการติดนิโคติน (Nicotine Dependence) ในผู้สูบบหุร่ีได้และยงัสามารถบอกถึงระดบัความรุนแรงใน
การติดบุหร่ีอีกด้วย เพ่ือประโยชน์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการเลือกวิธีบ าบดัรักษาเพ่ือช่วยให้ผู้สูบ
บหุร่ีสามารถเลิกสบูบหุร่ีได้ จากข้อมลูการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2554 พบว่า ผู้สบูบหุร่ีมวน
แรกภายใน 5 นาทีหลงัต่ืนนอน, 6-30 นาทีหลงัต่ืนนอน, 31-60 นาทีภายหลงัต่ืนนอน และมากกว่า 60 นาที
ภายหลงัตื่นนอนมีสดัสว่น 20.6%, 40.7%, 17.1% และ 21.5% ตามล าดบั 

 
2.1.7 อัตรำกำรบริโภคยำสูบของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีขึน้ไป จ ำแนกปัจจัยตำมรำย

จังหวัด พ .ศ. 2554 
10 จงัหวดัในพืน้ท่ีสีแดงเข้มทีมีอตัราการบริโภคยาสบูสงูสดุ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สตลู ปัตตานี ระนอง 

นครศรีธรรมราช สรุาษฎร์ธานี ขอนแก่น กาญจนบรีุ ตรัง และหนองบวัล าภ ูตามล าดบั 
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อตัราการสบูบหุร่ีปัจจบุนัของประชากรไทย อาย ุ15 ปีขึน้ไป พ .ศ. 2554 

 
 
ภำพท่ี 2.6 อตัราการบริโภคยาสบูเป็นประจ าของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึน้ไป 

จ าแนกตามรายจงัหวดั พ .ศ. 2554 

ที่มำ: ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ 
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บทท่ี 3 ผลกระทบต่อสขุภาพและเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสบู 
เปรียบเทียบกบัรายได้ทางเศรษฐกิจจากยาสบู 

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, ปวีณา ปัน้กระจ่าง  
และ ดร.ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ  

 

3.1 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย 
โรคท่ีเกิดจากการบริโภคยาสูบในกลุ่มท่ีมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้วนัน้ประกอบด้วยโรคต่างๆ 

จ านวน 25 โรค1  ในจ านวนนีมี้ มะเร็งตามส่วนต่างๆ 10 ชนิด คือ  lungs, laryngeal, esophageal, 
pancreatic, renal and bladder, cervical, endometrial and stomach, oral cavity, pharynx, acute 
myeloid leukemia2  

การบริโภคยาสูบและยาเส้น มีผลเสียต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน  จากการศึกษาขององค์กรอนามัย
โลก (WHO) พบวา่การบริโภคยาสบูเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีก่อให้เกิดภาระโรคในประชากรโลกมากท่ีสดุเป็นอนัดบัท่ี 
3 รองจาก การด่ืมแอลกอฮอล์ และการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย ดงัภาพท่ี 3.1และร้อยละ 10  ของ
ผู้ เสียชีวิตจากโรคท่ีเน่ืองมาจากการบริโภคยาสบูมีอายไุมเ่กิน 44  ปี2 

 

ภาพท่ี 3.1 ปัจจยัเส่ียงท่ีก่อให้เกิดภาระโรคของประชากรโลกปี 2547 ในกลุม่อาย1ุ5-59 ปี 
ที่มา : WHO Global Status Report on Alcohol and Health 2011 

ในขณะท่ีประเทศไทย จากการศกึษาพฤติกรรมและปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีเป็นสาเหตขุองภาระโรคและ
บาดเจ็บปี 2552 พบวา่ปัจจยัเส่ียงในการบริโภคยาสบูนบัเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการสญูเสียปีสขุ
ภาวะเป็นอนัดบั 2 รองจากปัจจยัเส่ียงด้านการด่ืมแอลกอฮอล์ ดงัภาพท่ี 3.2 
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ภาพท่ี 3.2 ล าดบัปัจจยัเส่ียงท่ีก่อให้เกิดภาระโรคปี 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 การศกึษาภาระทางเศรษฐกิจจากโรคท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องจากการสูบบหุร่ี พบว่า มี
คนตายจากโรคท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ีในกลุ่มคนอาย ุ30 ปีขึน้ไป 50,710 คนหรือประมาณ 12% ของการตาย
ทัง้หมด โดยท่ีเป็นผู้ชาย 42,989 คน และเป็นผู้หญิง 7,721 คน ซึ่งโรคปอดอดุกลัน้เรือ้รังเป็นสาเหตกุารตาย
หลกัของโรคท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี 11,895 คน ตอ่มาคือโรคมะเร็งปอด 11,742 คน และโรคหวัใจและหลอด
เลือด 11,666 คน และโรคมะเร็งอ่ืนๆ 7,244 คน 

 

3.2 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสูบของประชาชนไทย 
จากการประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี (Disease 

Attributed to Smoking) พบว่า คา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเกิดจากความสญูเสียทางเศรษฐศาสตร์เท่ากบั 52,189 
ล้านบาท (เฉล่ีย 29.39 บาทตอ่บุหร่ี 1 ซอง)คิดเป็น 0.54% ของ GDP โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงทาง
การแพทย์เท่ากับ 10,137 ล้านบาท (20%ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด), ค่าใช้จ่ายทางอ้อมทางการแพทย์เท่ากับ 
1,063 ล้านบาท (2%), การสญูเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ ป่วยเท่ากบั 370 ล้านบาท (0.7%), การ
สญูเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ดแูลผู้ ป่วยเท่ากบั 147 ล้านบาท (0.3%) และการสญูเสียผลิตภาพ
จากการตายก่อนวัยอันควรเท่ากับ 40,464 ล้านบาท (77%) โดยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจนีค้ิดเป็น 13% ของค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพทัง้หมด และ 73% ของงบประมาณทางด้าน
สาธารณสขุ 
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3.3 การเปรียบเทียบต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากยาสูบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจของยาสูบ
และผลิตภัณฑ์ยาสูบ  

ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีท ารายได้ให้กับประชากรและรัฐโดยมีสินค้าทัง้ท่ีเป็นใบยาและผลิตภัณฑ์
ยาสูบ จากข้อมูลทางเศรษฐกิจ พบว่าในปี พ.ศ.2552 มีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมหมวดผลิตภัณฑ์
ยาสบู ณ ราคาตลาดในปี พ.ศ.2552 มีคา่เท่ากบั 48,155 ล้านบาท(รวมภาษีสรรพสามิตยาสบูแล้ว) เม่ือรวม
กบัมลูคา่ใบยาสง่ออก 2,734 ล้านบาท ท าให้ มลูคา่ทางเศรษฐกิจของยาสบูและผลิตภณัฑ์ยาสบู มีประมาณ 
50,889 ล้านบาท คิดเป็น 0.53%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ(GDP) น้อยกว่าความสูญเสียทาง
เศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสบูของประชากรไทยท่ีมีค่าใช้จ่ายทัง้หมดเท่ากับ 52,189 ล้านบาท คิดเป็น 
0.54% ของGDP ในปี พ.ศ.2552 ถึงแม้ว่าพืชยาสูบจะท ารายได้ดีต่อเศรษฐกิจกับประเทศเพียงใด แตเ่ม่ือ
เทียบกบัการสญูเสียทางด้านเศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสบูท่ีรวมถึงผลเสียตอ่สขุภาพของผู้บริโภคและผู้
ใกล้ชิด ยังคงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีต้องควบคมุการปลูก ลดการผลิต จ ากัดการจ าหน่าย และลดการบริโภค
ยาสูบ แล้วเปล่ียนไปสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรอ่ืน ท่ีท ารายได้ใกล้เคียงกับยาสูบ แต่เกิดผลเสียต่อ
สขุภาพและคา่ใช้จา่ยด้านสขุภาพท่ีน้อยกวา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 

1 World Health Organization. Guidelines for Controlling and Monitoring the Tobacco Epidemic. 1998. 
2 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. 
3สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา. 2552. โครงการคณุสมบตัแิละการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดของผู้ที่สบูบหุร่ีก้นกรองและบหุร่ีพืน้บ้านแบบมวนเอง

ในประเทศไทย. 
4การศกึษาภาระโรคจากปัจจยัเสี่ยงของประชาชนไทยในปีพ.ศ. 2552. โครงการพฒันาการด าเนินการจดัท าเคร่ืองชีว้ดัภาระโรคและปัจจยัเสี่ยง

ของประเทศไทย (Burden of Disease). ส านกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวา่งประเทศกระทรวงสาธารณสขุ. 
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บทท่ี 4  สถานการณ์ยาเส้น 

รศ.ดร.บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง และคณะ 
กลุม่วิจยัความอยูดี่มีสขุและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4.1 บทน ำ 
ค าว่า “ยำเส้น” โดยทัว่ไปหมายถึงเส้นยาสบู ท่ีชาวบ้านปลกูและผลิตเอง และน ามาสบูโดยการมวน

เอง หรือการบริโภคในลกัษณะอ่ืน ท่ีไม่ใช้การสบู บทความนี ้มุ่งท่ีจะประเมินสถานการณ์ยาเส้น และชีใ้ห้เห็น
วา่ ยาเส้นยงัแพร่หลายและสร้างปัญหาทางสขุภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  

ข้อมลูหลกั มาจากโครงการวิจยั 3 โครงการ ท่ีด าเนินการโดยกลุ่มวิจยัความอยู่ดีมีสขุและการพฒันา
อย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก ศจย.และ สสส. ได้แก่ 1)โครงการเศรษฐศาสตร์
การเมืองเร่ืองการควบคุมบุหร่ี, 2)โครงการวิจัยเส้นทางยาเส้น เกษตรกรผู้ปลูก  ผู้ ผลิต  ผู้ จ าหน่ายและ
ผู้บริโภคบุหร่ีมวนเอง และ 3)โครงการการสร้างและพฒันามาตรการทางสงัคม เพ่ือควบคมุการบริโภคและ
การจ าหนา่ยยาเส้นโดยการมีสว่นร่วมของชมุชน กรณีศกึษา 3 จงัหวดัในภาคอีสาน 

4.2 กำรควบคุมอุตสำหกรรมยำสูบและกำรขยำยตัวของยำเส้น  

ท่ีผ่านมา มาตรการภาษียาสูบไม่ได้ใช้กับภาษียาเส้น ท าให้ยาเส้นเป็นทางเลือกด้านราคาถูก 
นอกจากนัน้ แนวคิดการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ท่ีมองว่า บหุร่ียาซอง ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ใช้สารเคมี
ในการผลิต มีสารพิษจากสารเคมีตกค้างในใบยาสบู และเป็นอนัตรายตอ่การบริโภคมากกว่า การบริโภคบหุร่ี
พืน้เมืองซึง่ไมไ่ด้ใช้สารเคมีหรือใช้สารเคมีน้อยกวา่ เกือ้หนนุให้เกิดการแพร่หลายของยาเส้น  

ก่อนปี พ.ศ.2555 ภาษีสรรพสามิตยาเส้น มี อัตราจัดเก็บอยู่ในระดับท่ีต ่ามาก คือ 1 บาท ต่อ 1 
กิโลกรัม และมีการผลกัภาระค่าแสตมป์ยาสูบประเภทยาเส้นของผู้ประกอบการยาเส้นให้กับชาวไร่ (ตัง้แต่
พ.ศ.2555 ภาษีสรรพสามิตยาเส้น เพิ่มเป็น 10 บาท ตอ่ 1 กิโลกรัม และตอ่มาในปี พ.ศ.2556 ได้ยกเว้นให้กบั
เท่ากับศูนย์ส าหรับยาเส้นท่ีผู้ เพาะปลูกต้นยาสูบท าจากใบยาท่ีปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนัน้แก่ผู้
ประกอบอตุสาหกรรมยาสบู เพ่ือลดภาระภาษีซ า้ซ้อนให้กบัเกษตรกร) 

ส่วนพ่อค้ารับซือ้-ขายยาเส้นจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพียงปีละ 100 บาทเท่านัน้   เม่ือรวมกับ
กรรมวิธีการผลิตบุหร่ีมวนเองท่ีไม่มีความสลบัซบัซ้อน และประสิทธิภาพของพ่อค้าคนกลางท่ีช่วยลดต้นทุน
กระบวนการผลิต และการน าเอาผลิตภณัฑ์ไปกระจายถึงผู้บริโภค ได้ท าให้ราคาขายของผลิตภณัฑ์บหุร่ีมวน
เอง เป็นราคาท่ีสามารถแขง่ขนักบัผลิตภณัฑ์ในลกัษณะเดียวกนัคือบหุร่ีซองได้อย่างดี ราคาจ าหน่ายบหุร่ีมวน
เองอยู่ท่ีตัง้แต่ซองละ 3 บาท 5 บาท และ 10 บาท   การปรับตวัของผู้ผลิตตามต้นทุนท่ีสูงขึน้ใช้วิธีการลด
ปริมาณยาเส้นท่ีบรรจใุนซองแทนการขึน้ราคา 

บุหร่ีมวนเองมีจ าหน่ายตามร้านขายของช าทุกร้านในชนบทและเขตชานเมือง(ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายปลีกยาเส้นปีละ 40 บาทเท่านัน้) ท าให้บุหร่ีมีการแพร่กระจายทั่วไป และเข้าถึงได้ง่าย 
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นอกจากนีล้กัษณะในการวางจ าหน่ายบหุร่ี ก็เปิดเผยมิได้ปกปิดมิดชิดแบบเดียวกับบหุร่ีซองแถมยงัโฆษณา
ให้ผู้บริโภคเห็นวา่ บหุร่ีมวนเองสามารถทดแทนเทียบเคียงบหุร่ีซองได้  อย่างเช่นการใช้ค าว่า “รสนุ่มหรือรส
ปำนกลำง”  แทน “รสกรองทิพย์” หรือ “รสหอมฉุน” แทน “รส 85”1  ส าหรับอธิบายรสชาติของผลิตภณัฑ์
บหุร่ีมวนเองบนถงุบรรจภุณัฑ์ 

4.3 ผู้ปลูกยำเส้นเป็นใครและปลูกพนัธ์ุอะไร 

การปลกูยาสบูเพ่ือผลิตยาเส้นส าหรับการบริโภคในครัวเรือน มีมานานแล้ว แตเ่ม่ือการปลกูยาสบูใน
เชิงพาณิชย์แพร่ขยาย ได้ท าให้การปลูกยาสูบส าหรับการบริโภคในครัวเรือน ลดลงไปด้วย ซึ่งผู้ปลูกยาสูบ
ส าหรับผลิตเป็นยาเส้นส่วนใหญ่แล้ว ก็คือเกษตรกรคนเดียวกนักับผู้ ท่ีปลกูยาสบูส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม 
หรือส าหรับการสง่ออกนัน่เอง  

ยาเส้นส่วนใหญ่ก็มาจากการปลกูยาสบูพนัธุ์เวอร์จิเนียและพนัธุ์เบอร์เลย์ ท่ีเดิมทีเป็นการปลูกตาม
ระบบโควตา ภายใต้การควบคุมของส านักงานยาสูบ แต่ต่อมาชาวไร่ยาสูบ ได้หนัมาปลูกเพ่ือหัน่ซอยขาย 
เน่ืองจากปัญหาราคาใบยาสูบ และปัญหาเชือ้เพลิง (ฟืน) ส าหรับการบม่ใบยาท่ีหายากเพิ่มขึน้ทุกวนั และท่ี
ส าคญัก็คือ ตลาดบุหร่ีมวนเอง มีการแพร่หลายมากขึน้ เง่ือนไขท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งก็คือ มีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเส้นยา โดยมีการผลิตเคร่ืองมือส าหรับการหัน่ซอย การใช้การตากเส้นยาแทนการบ่ม และใช้
การเก็บบม่ในถงัโลหะโดยไมไ่ด้ใช้ฟืน กระบวนการผลิตเชน่นีใ้ช้ทนุไมม่าก เกษตรกรรายย่อยทัว่ไปก็สามารถท่ี
จะด าเนินการได้เอง  

ส่วนพนัธุ์พืน้บ้านท่ีพบในอ าเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัร้อยเอ็ด คือ พนัธุ์ดอกฮกัน้อย 2 มีครัวเรือนท่ียงัคง
ปลกูยาสบูพนัธุ์ดงักล่าวไม่ถึง 10 ครัวเรือน ส่วนท่ีอ าเภอท่าบอ่ จงัหวดัหนองคาย3  พบยาสบูพนัธุ์พืน้เมือง ท่ี
เรียกว่า “ยำรำษฏ์” (บวัพันธ์  พรหมพกัพิง และคณะ, 2550) และยาพนัธุ์พืน้บ้านท่ีเรียกว่า  “พันธ์ุไวโกน
น้อย และ ไวโกนใหญ่”4  ซึง่เป็นยารสฉนุ เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคบางกลุม่ 

                                      
1 การใช้ค าอธิบายรสชาตขิองผลติภณัฑ์ดงักลา่วนีเ้ป็นผลมาจากการถกูตกัเตือนในเร่ืองลิขสิทธ์ิของบุหร่ีซอง เช่น รสกรองทิพย์ นัน้ผู้ประกอบการรายอ่ืนจะใช้

ช่ือเดียวกันไม่ได้  ดงันัน้เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการละเมิดลิขสิทธ์ิดงักล่าวท าให้ผู้ประกอบการบุหร่ีมวนเองใช้ค าท่ีให้ความหมายท่ีใกล้เคียงกัน  เช่น รสปาน

กลาง  รสนุ่มนวล  เป็นต้น 
2 ยาสบูพนัธุ์พืน้บ้านท่ีชาวบ้านปลกูในสมยัก่อนนัน้ มี 2 พนัธุ์ คือ  พนัธุ์ดอกฮกัน้อย กับ พนัธุ์ดอกฮกัใหญ่ ซึง่ ดอกฮกัน้อยจะใบเล็กแต่หนาและเมา(ฉุน)กว่า  

ดอกฮกัใหญ่จะใบใหญ่ ปลายแหลม  และลายของใบยาจะแตกตา่งกนั แตปั่จจบุนัชาวบ้านเลา่ว่าอาจจะกลายพนัธุ์ไปหมดแล้ว เน่ืองจากมีการปลกูเชิงพาณิชย์

ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกนัท าให้เกิดการข้ามสายพนัธุ์   
3 บนัทกึการสนทนากลุม่เกษตรกร หมู่ 1 ต าบลโพนสา อ าเภอทา่บ่อ จงัหวดัหนองคาย  วนัท่ี 22 เมษายน  2552 เกษตรกรรายหนึง่ อายุ  62  ปี  เกษตรกร(ผู้ ให้

ข้อมลู) บอกว่าท ามาตัง้แตรุ่่นปู่  จงึน่าจะประมาณการได้ว่าชาวบ้านแถบนีป้ลกูยาสบูมานานเป็นร้อยปี 
4 ยาสบูพนัธุ์ไวโกนน้อย และไวโกนใหญ่ เป็นชื่อยาพนัธุ์พืน้เมืองอีกชนิดหนึ่งในพืน้ที่จงัหวดัหนองคาย ซึง่ยาพนัธุ์ไวโกนน้อยจะมีใบเล็กกว่า รสเมา

และฉนุกวา่พนัธุ์ไวโกนใหญ่  ยาสบูทัง้สองพนัธุ์โดยสว่นใหญ่จะปลกูในพืน้ที่เป็นโคกเพราะไมต้่องการน า้มาก ในขณะที่ยาสบูที่ทางการสง่เสริมเชน่

พนัธุ์เวอร์จิเนียจะปลกูแถบริมฝ่ังแมน่ า้โขง 
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เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนการเพาะปลูกไปตามกลไกตลาด เช่นท่ีพืน้ท่ีอ าเภอหล่มสัก  จังหวัด
เพชรบรูณ์มีลกัษณะคล้ายกบัพืน้ท่ีปลูกยาสูบอ่ืนๆ คือมีการปลูกยาสูบพนัธุ์พืน้เมือง โดยมีการปลูกสืบทอด
กันมายาวนานกว่าร้อยปี  ต่อมาหนัมาปลูกยาสูบให้แก่โรงงานยาสูบของรัฐ แต่ภายหลังเม่ืออุตสาหกรรม
ยาสบูซบเซาลง เน่ืองจากนโยบายการควบคมุยาสบู เกษตรกรได้หนัไปปลกูยาสบูให้กบับริษัทเพ่ือส่งออก  คือ
บริษัท Siam  และ บริษัท Stake เพ่ือส่งออกยาเส้นไปประเทศสิงคโปร์  แตเ่กษตรกรประสบภาวะได้ก าไรไม่
คุ้มทนุ เกษตรกรจงึเลิกผลิตยาเส้นให้กบับริษัทดงักลา่ว และหนัมาปลกูยาสบูเพ่ือหัน่ซอยขายเอง ส าหรับพนัธุ์
ท่ีปลกู ชาวบ้านแถบนี ้เรียกวา่ “ยำฟัน” 5 โดยพนัธุ์ท่ีนิยมปลกูมีสองชนิด คือ 1) พนัธุ์อีด า เป็นพนัธุ์ดัง้เดิมของ
ท้องถ่ิน ท่ีปลูกมานาน  ยาเส้นท่ีได้จากพนัธุ์นีมี้คณุสมบตัิคือเป็นยาเมา หรือรสฉุน สีคล า้ด า จึงเรียกว่า ยาอี
ด า ปัจจบุนัเป็นท่ีต้องการของพ่อค้าจึงมีตลาดรองรับไม่ว่าจะผลิตปริมาณมากแคไ่หนก็สามารถจ าหน่ายขาย
ได้หมดทุกปี และ 2)พนัธุ์อีเหลือง เป็นพนัธุ์ ท่ีน าเข้ามาปลกูในภายหลงั ซึ่งเข้าใจว่าเป็นยาสูบพนัธุ์เวอร์จิเนีย
นัน่เอง ยาเส้นท่ีผลิตได้จากยาสบูพนัธุ์นีจ้ะมีกลิ่นหอม รสชาติปานกลาง สีจะออกเหลืองสกุ จึงเรียกว่า ยาอี
เหลืองตามลกัษณะของสียาเส้นท่ีผลิตได้   

4.4 เส้นทำงกำรผลิตยำเส้นและกำรจ ำหน่ำย 
 ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบการผลิตยาเส้น ประกอบด้วยเกษตรกร พอ่ค้าคนกลางรับซือ้ยาเส้น โรงงานผลิต
และบรรจหีุบหอ่ การสง่จ าหนา่ยและร้านค้าท่ีจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ยาเส้น  

เกษตรกรรายย่อยจะน าใบยาสูบมาผลิตเป็นยาเส้นด้วยการหั่นซอย และจ าหน่ายให้แก่พ่อค้าคน
กลางในรูปของยาเส้น หรือเกษตรกรรายใหญ่บางราย อาจจะมีการรับซือ้ใบยาจากเกษตรกรรายย่อยอ่ืน 
น ามาหัน่ซอยเป็นยาเส้น และจ าหนา่ยเป็นวตัถดุบิ น าไปแปรรูปเป็นบหุร่ีมวนเองตอ่ไป 

พ่อค้าคนกลางยาเส้น มีหลายลกัษณะ กล่าวคือ อาจจะเป็นพ่อค้าเร่รับซือ้ยาเส้นจากเกษตรกรแล้ว
ออกเร่ขายเอง  หรือในลกัษณะเป็นย่ีปัว้รับซือ้ยาเส้นมาจากแหล่งตา่งๆ แล้วขายส่งให้แก่ร้านค้าย่อย หรือเป็น
นายหน้าของโรงงาน หรือผู้ ซือ้รายใหญ่จากข้างนอก ในระยะก่อนนโยบายการควบคุมบุหร่ี พ่อค้าคนกลาง
ส่วนมากจะเป็นพ่อค้าเร่รายเล็ก รับซือ้ยาเส้นจากเกษตรกรออกเร่ขาย  ต่อมาเม่ือมีการส่งออกยาเส้น ไป
จ าหน่ายต่างประเทศ  พ่อค้าคนกลางเข้ามามีบทบาทในการรวบรวมผลผลิตยาเส้นให้แก่ผู้ ส่งออก 
นอกจากนัน้ยงัเป็นตวัแทนของบริษัทผู้ส่งออก ในการส่งเสริมการผลิต  โดยให้สินเช่ือแก่เกษตรกรในเร่ืองปุ๋ ย  
ยาฆ่าแมลง และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร  เม่ือโรงงานบุหร่ีมวนเองในประเทศขยายตัว  พ่อค้าคนกลาง
เหลา่นี ้ได้ท าหน้าท่ีเป็นนายหน้าผู้รวบรวมผลผลิตให้แก่โรงงาน   

นอกจากนีพ้่อค้าคนกลางหลายราย ได้ผนัตวัเองมาท าการผลิตและจ าหน่ายบหุร่ีมวนเองด้วย  การ
เป็นพ่อค้าคนกลางจะต้องเป็นผู้ มีความรู้ความช านาญในเร่ืองของยาสูบ  นับตัง้แต่เร่ืองการปลูกยาสูบ  

                                      
5 “ยาฟัน”  หมายถึง ยาสบูที่น ามาหัน่ซอย ซึง่ชาวบ้านใช้ค าวา่ ฟันยา แทนค าวา่หัน่ซอย  
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คุณภาพของยาเส้น ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท าธุรกิจค้าขายยาเส้น และเน่ืองจากว่า 
พอ่ค้าคนกลางเหลา่นีจ้ะต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้รวบรวมผลผลิต  ท าให้บางรายมีโกดงัเก็บสินค้าของตนเอง พ่อค้า
คนกลางจะเป็นผู้ควบคมุการสะสมยาเส้น ก่อนท่ีจะกระจายไปยงัผู้ผลิต(แปรรูปให้เป็นบหุร่ีมวนเองหรืออ่ืน ๆ) 
ผู้ ส่งออก ร้านค้าย่อย หรือผู้ บริโภคต่อไป การท าหน้าท่ีของพ่อค้าคนกลางเช่นนี ้จะช่วยลดต้นทุนใน
กระบวนการการผลิต กล่าวคือ ช่วยลดต้นทนุของโรงงานในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อย ท่ีต้อง
ใช้เวลาเพ่ือรวบรวมผลผลิตให้ได้ปริมาณเพียงพอ ชว่ยลดความเส่ียงให้แก่โรงงาน  ผู้ส่งออก หรือ ผู้ รับผลผลิต
จากยาเส้นพอ่ค้าคนกลาง  ในเร่ืองคณุภาพยาเส้นไมไ่ด้มาตรฐาน  เช่น ยาเส้นเป็น  เชือ้รา ชืน้ เม็ด รส สี ฯลฯ         
การควบคุมคุณภาพของยาเส้นพ่อค้าคนกลางสามารถท าโดยเร่ิมตัง้แต่การปลูกยาสูบ  ไปจนถึงความรู้
เก่ียวกบัเกษตรกรผู้ผลิตแตล่ะราย ว่ามีลกัษณะ (นิสยั พฤติกรรม) เก่ียวกบัการผลิตยาเส้นเป็นอย่างไร พ่อค้า
คนกลางเหลา่นี ้สามารถท่ีจะกระจายและ supply ผลิตภณัฑ์ยาเส้นไปยงัโรงงานท่ีไกลออกไปจากแหล่งผลิต
ใบยาสูบ กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยอาศยัเครือข่ายความสัมพันธ์ทั ง้แบบตลาด และความสัมพันธ์แบบ
อปุถมัภ์  กลา่วโดยรวมก็คือ พ่อค้าคนกลางมีบทบาทอย่างส าคญัในระบบโลจิสติกส์ของยาเส้นและบหุร่ีมวน
เอง  โดยเฉพาะการลดต้นทุนของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่ของระบบ จนท าให้สินค้า คือ บุหร่ีมวนเองถึงมือ
ผู้บริโภคในราคาท่ีผู้บริโภครับได้ 

ส าหรับโรงงานยาเส้นท่ีมีขนาดใหญ่ พบว่ามีแหล่งท่ีตัง้กระจายอยู่ในพืน้ท่ีการปลูกยาสูบท่ีส าคญั 
โดยเฉพาะในจังหวัดหนองคาย นครพนม และหล่มสัก (เพชรบูรณ์) ในพืน้ท่ี ต าบลเวียงคุก อ าเภอเมือง 
จงัหวัดหนองคาย เจ้าของโรงงานรายใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีสามีเป็นพนักงานของสถานียาสูบ เป็นผู้ ริเร่ิมท า
โรงงานยาเส้นพืน้บ้านขึน้ เน่ืองจากพบช่องทางว่าชาวบ้านในแถบนีมี้ความช านาญในการท ายาเส้นอยู่แล้ว 
และมีตลาดหรือมีความต้องการในการบริโภคมากพอ โรงงานนี ้ให้สินเช่ือและออกเงินกู้ นอกระบบให้กับ
ชาวบ้านในการผลิตยาสบู ซึ่งเป็นการสร้างพนัธะสญัญากับผู้ปลูกยาสูบในทางหนึ่ง ท่ีจงัหวดันครพนม ก็มี
โรงงานผลิตยาเส้นขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอบ้านแพง  โรงงานขนาดใหญ่เหล่านี ้รับซือ้ทัง้ใบยาแห้งและยา
เส้นจากเกษตรกร มีโกดงัขนาดใหญ่ และรับซือ้ใบยาแห้งและยาเส้นไม่จ ากดั เกษตรกรหนัมาขายใบยาแห้ง
หรือยาเส้นให้แก่โรงงานเหล่านี ้เน่ืองจากถกูจ ากดัโควตาลง การปลกูปริมาณน้อยตามท่ีถกูจ ากดัโดยโควตา 
ท าให้ไมคุ่้ม จงึปลกูเกินโควตาและสง่ขายให้กบัโรงงานดงักลา่ว  
 กรรมวิธีในการผลิตบหุร่ีมวนเอง มีกรรมวิธีท่ีง่าย มิได้มีความสลบัซบัซ้อน คือ การน าเอายาเส้นท่ีอดั
เป็นก้อนมาจากเกษตรกรผู้ผลิต มาตีให้ฟู  ผสมยาเส้นชนิด (พนัธุ์) ต่างๆ เพ่ือให้ได้รสและสี ตามท่ีต้องการ 
แล้วบรรจุหีบห่อ  ออกจ าหน่าย สิ่งท่ีถือว่าเป็นจุดหลกัของอุตสาหกรรมบุหร่ีมวนเองก็คือ เร่ืองรสชาติ และสี
ของยาเส้น ซึ่งเกิดจากการผสมยาเส้นพนัธุ์ตา่งๆ กรรมวิธีการผลิตเพ่ือให้ได้รสชาติ หรือสีตามความต้องการ
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ของตลาดนี ้มิได้ควบคมุโดยเคร่ืองจกัร แตอ่าศยัประสบการณ์และความช านาญของมนษุย์ เช่น  การดสีูด้วย
ตาเปลา่  การทดสอบรสชาตด้ิวยการ “ชิมยำ” 6  
 การท่ีอตุสาหกรรมผลิตบหุร่ีมวนเอง มีกระบวนการและกรรมวิธีท่ีง่าย ท าให้กฎหมายส าหรับควบคมุ
กระบวนการผลิตยงัขาดความชดัเจน ผู้ประกอบการโรงงานผลิตบหุร่ีมวนเองหลายรายมีก าลงัการผลิตเพียง
ไมก่ี่ร้อยกิโลกรัม ในขณะท่ีบางรายมีก าลงัการผลิตหลายร้อยตนั ผู้ผลิตบางรายด าเนินการผลิตมาแล้วกว่า 80 
ปี  จากการสืบทอดกิจการของครอบครัวจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลกู ในขณะท่ีมีผู้ผลิตรายใหม่ๆ เพิ่มจ านวนมากขึน้
จากแรงกระตุ้นความต้องการของตลาดทางเลือกของผู้บริโภค   

ท่ีส าคญัก็คือ ยงัไมมี่ระเบียบ กฎหมาย ควบคมุมาตรฐานของผลิตภณัฑ์บหุร่ีมวนเอง ผลิตภณัฑ์ท่ีพบ
ได้ในท้องตลาดนัน้  โดยทัว่ไปแล้วไม่มีหมายเลขก ากับผลิตภัณฑ์ วนั เดือน ปี ท่ีผลิต ฯลฯ  ดงันัน้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์จึงเป็นประเด็นใหญ่ ถ้าหากมองจากข้อเท็จจริงท่ีว่า การบริโภคบหุร่ีมวนเอง มีอยู่อย่างแพร่หลาย
และครอบคลมุผู้บริโภคซึง่มีการขยายวงกว้างในปัจจบุนั 

4.5 กำรส ำรวจครัวเรือนถงึผลกระทบจำกกำรสูบบุหร่ี 
สมาชิกครัวเรือนประเมินผลกระทบของการสบูยาเส้น ท่ีมีตอ่ครัวเรือนโดยวิธีการประเมินระดบัความ

รุนแรงของผลกระทบ ตามระดบัคะแนนจากผลกระทบระดบัน้อย (คะแนน 0)  ถึงระดบัมาก (คะแนน 10) 
พบว่า  โดยภาพรวมผลกระทบในแต่ละด้านมีความส าคญัใกล้เคียงกัน ด้านท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดคือ  ด้าน
สขุภาพของผู้สบู  คือ 7.4  รองลงมาคือ สขุภาพของคนในครอบครัว 6.9 คะแนน  อนัดบัสามคือ ด้านการเป็น
ท่ีรังเกียจของสังคม 6.8 คะแนน  ส่วนผลกระทบทางด้านรายจ่ายนัน้มีคะแนนน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ  ซึ่ง
สอดคล้องกบัเหตผุลของการเลือกสบูยาเส้น อนัเน่ืองมาจากราคาถกูและได้ปริมาณมาก  

4.6 ผู้สูบบุหร่ียำเส้นเป็นใคร 
จากการส ารวจข้อมูลสนามในสามจงัหวดั คือ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด พบว่าสมาชิก

ครัวเรือนร้อยละ 30 เป็นผู้ ท่ีสูบบหุร่ี โดยจ าแนกเป็นผู้ สูบทัง้สองชนิด (ยาเส้นและยาซอง) ร้อยละ 10.6, สูบ
บหุร่ียาเส้นอยา่งเดียว ร้อยละ 9.9 และสบูบหุร่ียาซองอยา่งเดียวร้อยละ 4.8   

จากการส ารวจผู้สบูบหุร่ียาเส้น จ านวน 969 คน สรุปได้ว่า ผู้สบูยาเส้นเกือบทัง้หมดเป็นเพศชาย  มี
การศกึษาในระดบัประถมศกึษา  คือ ร้อยละ 78.9  รองลงมาคือมธัยมศกึษาตอนต้น  ร้อยละ 11.1 ร้อยละ 88  
มีอาชีพ ท านา และรับจ้างทัว่ไป  รายได้ตอ่เดือนของผู้สบูบหุร่ียาเส้นเฉล่ีย 3,597 บาท  ไม่แตกตา่งกบัคนใน
ภมูิภาคหรือในจงัหวดัเดียวกนั มีความรู้ถึงโทษ หรือพิษภยัจากการสบูบหุร่ีตอ่ร่างกายหรือความตระหนกัท่ีไม่

                                      
6 การชิมยา คือ การทดสอบรสชาติของยาเส้นโดยการลองสบู เพื่อให้ทราบวา่ยาเส้นที่จะซือ้นัน้มีรสชาติในระดบัใด  เชน่ ยาเมาหรือฉนุ  ยารสปาน

กลาง และยาจืด  หรือการชิมยาหลงัจากที่ผู้ปรุงยาเส้นชนิดตา่งๆ ตามสดัสว่นที่เป็นสตูรของโรงงานแล้วทดสอบรสชาติของยาเส้นที่ปรุงเสร็จแล้ว

วา่มีรสชาติตามต้องการหรือไม่ 
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แตกตา่งไปจากผู้ ท่ีไม่สบูบหุร่ี กล่าวคือมีความรู้น้อยเก่ียวกบั ความรู้ว่าการสบูบหุร่ี เป็นสาเหตขุองเส้นโลหิต
ในสมองแตก การเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ การท าให้คลอดก่อนก าหนดของหญิงท่ีตัง้ครรภ์ และการท าให้
ทารกแรกเกิดมีน า้หนักตัวต ่า หากแต่ว่า ผู้ สูบบุหร่ีมวนเอง มีความรู้ เก่ียวกับโทษของการสูบบุหร่ีซอง ใน
สดัส่วนท่ีสงูกว่าโทษจากการสบูบหุร่ีมวนเองในเกือบทกุรายการ ตา่งจากประชาชนทัว่ไปในพืน้ท่ีเดียวกนัท่ีมี
ความรู้เก่ียวกบัโทษของบหุร่ีซองไมแ่ตกตา่งจากโทษของบหุร่ีมวนเอง 

 

ภำพที่ 4.1 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพิษภยัการสบูบุหร่ีซองและบหุร่ีมวนเองของประชากรท่ีสบูบหุร่ีมวน
เอง 

4.7 สรุป 
การปลูกยาสูบพันธุ์พืน้เมืองเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน น่าจะลดลงมาก หรือเกือบจะไม่มีอยู่เลย 

กลายไปเป็นการปลูกเชิงพาณิชย์นานแล้ว และยังมีข้อจ ากัดในเร่ืองคุณภาพของดิน จึงมีแหล่งหลัก ๆ 
เหลืออยูเ่พียงไมก่ี่จงัหวดัเทา่นัน้   

การศึกษาในระดบัท้องถ่ินชีว้่า การบริโภคยาเส้นมีมากกว่าบุหร่ียาซอง ผู้บริโภคเป็นเกษตรกร มี
การศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาและชัน้มธัยมศึกษา และ การค้ายาเส้นไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย
การควบคมุการบริโภคบุหร่ี ก่อนปี พ.ศ.2555 โดยเฉพาะนโยบายด้านราคา ท าให้การยาเส้นเป็นธุรกิจท่ี
แพร่หลายมาก 
 

4.8. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1. ข้อก าหนดเก่ียวกับเร่ืองโควตา การปลูกยาสูบในปัจจุบนั จ าเป็นต้องมีการทบทวนการควบคุม

พืน้ท่ีปลกูยาสบูใหม ่
2. การจ าแนกพนัธุ์ยาสูบไม่สามารถปฏิบตัิได้จริง  เม่ือใบยาสูบน ามาผลิตเป็นยาเส้นยากแก่การ

พิสจูน์ สมควรจะมีการยกเลิกหรือทบทวนการยกเว้นภาษีส าหรับยาสบูพนัธ์พืน้เมือง 
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100 พิษภยัของบหุร่ีซอง พิษภยัของยาเส้นมวนเอง 
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3. ภาษียาเส้นและบุหร่ีมวนเอง จ าเป็นต้องปรับปรุงนับตัง้แต่วิธีการจัดเก็บ  ตลอดจนอัตราท่ี
เหมาะสม 

4. จ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ยาเส้นขึน้มา เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการปกป้อง 
5. การรณรงค์เลิกสูบบหุร่ีในปัจจบุนั เน้นไปท่ีบหุร่ีซองจึงควรจะมีการรณรงค์ให้เกิดการป้องกนัเข้า

มาบริโภคบุหร่ี และการลดหรือเลิกสูบบหุร่ีมวนเองในกลุ่มผู้บริโภคและผู้ ท่ีเส่ียงท่ีจะเข้ามาเป็น
ผู้บริโภคใหม ่
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บทท่ี 5 สถานการณ์บริษัทบหุร่ีในประเทศไทย 

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทกัษ์พงศ์* และ ผศ.ดร.ธีรพล ทิพย์พะยอม ** 
*โครงการกลุม่ศกึษาและเฝ้าระวงัอตุสาหกรรมยาสบู หน่วยปฏิบตักิารวิจยัและวิชาการด้านการควบคมุยาสบู 

**ภาควิชาเภสชักรรมปฏิบตัิ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

5.1 บทน ำ 
กำรเฝ้ำระวัง (Surveillance) เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการส าคญัในการควบคุมยาสูบท่ีได้รับการ

แนะน าจากองค์การอนามยัโลก(1) บทความนีจ้ะเน้นไปในสว่นของข้อมลูบริษัทบหุร่ีซิกาแรตในประเทศไทย ซึ่ง
หมายรวมถึงทัง้บริษัทท่ีผลิตและบริษัทน าเข้าผลิตภณัฑ์ยาสบู  

จากข้อมลูจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั พบรายช่ือผู้ผลิตและขายบหุร่ีซิกาแรตในประเทศ
ไทยมีแห่งเดียวคือ โรงงานยาสูบ สังกัดกระทรวงการคลัง ส่วนรายช่ือผู้น าเข้าจากต่างประเทศพบว่ามี 6 
บริษัท ได้แก่ บริษัท ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) จ ากดั,  บริษัท เจ.ที. อินเตอร์แนชัน่แนล จ ากดั, บริษัท ดี.อี.เอส 
มาร์เก็ตติง้ จ ากัด, บริษัท โอเรียนท์ แอนด์ เอท แฮปพิเนซ ซิกาแรต จ ากัดและ บริษัท โกลด์ ซอส อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั(2)  

5.2 ส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษัทบุหร่ีในประเทศไทย 
ม่ือเปรียบเทียบส่วนแบง่การตลาดในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาพบว่าโรงงานยาสบูมีส่วนแบง่การตลาดเป็น

อนัดบัหนึง่ ตามมาด้วย บริษัท ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) จ ากดั และ บริษัทอ่ืนๆ ตามล าดบั (รูปท่ี 1) ในขณะ
ท่ีบริษัทบริติชอเมริกัน โทแบคโค (ประเทศไทย) จ ากัดมีส่วนแบ่งการตลาดคงตวัและลดลงอย่างมากในปี 
พ.ศ.2553 เน่ืองจากยตุกิิจการและได้หายไปจากตลาดในปี พ.ศ.2554 (3)  
 

 
 
รูปท่ี 5.1 สว่นแบง่การตลาด (ร้อยละ) ของบริษัทบหุร่ีในประเทศไทย(4) 
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ตารางท่ี 5.1 เปรียบเทียบข้อมลูพืน้ฐานของบริษัทบุหร่ีท่ีมีสว่นแบง่การตลาดสงูสดุ 2 บริษัท ปี พ.ศ.2555 
 
 โรงงานยาสบู (2) บริษัท ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์)  
กำรจ้ำงงำน 3,828 คน 350 คน 
ส่วนแบ่งกำรตลำด 62.0% 34.8% 
บุหร่ี leading brands  กรองทิพย์ 90, WONDER รส

อเมริกนั, WONDER รส

เมนทอล, SMS รสอเมริกนั และ 

SMS รสเมนทอล 

แอล & เอ็ม , มาร์ลโบโร    

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยบุหร่ีใน
ประเทศ (ล้ำนบำท) 

62,375.32 12,108* (ประมาณการ) 

ก ำไรสุทธิ(ล้ำนบำท) 6,655.75 ไมมี่ข้อมลู 
จ ำนวนร้ำนค้ำปลีก (แห่ง) ประมาณ 570,000  ประมาณ 200,000  

*จากconsumer expenditure on tobacco จาก Euromonitor (74,482.7 ล้านบาท) หกัรายได้จากการ
จ าหนา่ยบหุร่ีในประเทศของโรงงานยาสบู (62,375.32 ล้านบาท) 

 แม้ว่าโรงงานยาสูบจะยงัคงมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงอยู่มากเม่ือเทียบกับคู่แข่ง แต่พบว่าส่วนแบ่ง
การตลาดมีแนวโน้มท่ีลดลง สวนทางกบัสว่นแบง่การตลาดของบริษัทน าเข้าท่ีมีแนวโน้มท่ีดีขึน้เร่ือยๆ ทัง้นีเ้กิด
จากความนิยมในบุหร่ีต่างประเทศและตรา /ย่ีห้อท่ีมีความนิยมมากกว่า รวมถึงการท่ีราคาบุหร่ีท่ีผลิตโดย
โรงงานยาสูบกับบุหร่ีน าเข้าไม่แตกต่างกันมากเน่ืองจากภาษีศุลกากรท่ีต ่ามาก ซึ่งเกิดจากหลายสาเหต ุ
รวมถึงการแจ้งราคาน าเข้าท่ีต ่าซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลราคาน าเข้าท่ีแท้จริงได้ นอกจากนี ้
หลงัจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟต้า (AFTA, ASEAN Free Trade Area) ภาษีศลุกากรเป็น  
0% ในปี พ.ศ.2553  ซึ่งมีผลให้บหุร่ีน าเข้ายิ่งราคาถกูลง ในปี 2550 รัฐบาลอนมุตัิให้โรงงานยาสบูตัง้โรงงาน
ใหม่ในวงเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท โดยตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัอยธุยา ในปี พ.ศ.2552-
2556 โรงงานยาสูบมีแนวโน้มในการออกผลิตภัณฑ์บุหร่ีราคาถูกตวัใหม่ๆเป็นประจ าทุกปี คือ SHOOT 
(ปัจจบุนัเลิกผลิตแล้ว) , SMS, CONNEX, และ GOAL  ตามล าดบั ซึ่งมีการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายอย่าง
ตอ่เน่ือง  เพ่ือการแขง่ขนักบับหุร่ีน าเข้าราคาถกู  

บริษัท ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) จ ากดัเป็นบริษัทลกูของบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์แนลชัน่แนล 
ซึง่เป็นบริษัทบหุร่ีข้ามชาตท่ีิใหญ่ท่ีสดุในโลก เป็นบริษัทน าเข้าบหุร่ี ย่ีห้อ มาร์ลโบโล และ แอล แอนด์ เอ็ม จาก
ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2551 มีส่วนแบง่การตลาดประมาณร้อยละ 26.8 ซึ่งสงูขึน้จากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 3 
ในรายงานประจ าปีบริษัทแมใ่นตา่งประเทศ(5)กลา่ววา่ยอดขายบหุร่ีในประเทศไทยของบริษัทเพิ่มขึน้  



สรุปสถานการณ์ปัจจยัเส่ียงหลกัด้านยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2557 

 

 31 

5.3 ตรำ/ยี่ห้อ และ ชนิดบุหร่ีซิกำแรตในประเทศไทย 
โรงงานยาสบูผลิตบหุร่ีทัง้สิน้ 22 ตรา ผลผลิตรวม 32,795.11 ล้านมวน (ไม่รวมบหุร่ีทดลอง) โดยแยก

เป็นบหุร่ีก้นกรองและไมมี่ก้นกรอง ดงันี ้บหุร่ีก้นกรอง 19 ตรา คือ (1) กรองทิพย์ 90 (2) กรองทิพย์ รสอเมริกนั 
(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) รอยลั 90 เดอลกุซ์ (12) WONDER 
รสอเมริกนั (13) WONDER รสเมนทอล (14) WONDER รสเมนทอล Export (15) SMS รสอเมริกนั (16) 
SMS รสเมนทอล (17) SMS รสเมนทอล Export (18) CONNEX รสอเมริกนั (19) CONNEX รสเมนทอล ได้
ผลผลิต 32,781.03 ล้านมวน บหุร่ีไม่มีก้นกรอง 3 ตรา คือ (1) เกล็ดทอง 33 (2) พระจนัทร์ 33 (3)กรุงทอง 33 
ได้ผลผลิต 14.08 ล้านมวน ราคาขายปลีกต ่าสดุ-สงูสดุเทา่กบั 35-85 บาท ตอ่ 20 มวน (4)  

ส่วนบหุร่ีน าเข้ามีทัง้สิน้ 100 ตรา โดยมีราคาขายปลีกต ่าสดุ-สงูสดุเท่ากบั 37-106 บาท ตอ่ 20 มวน 
(5)  ตราท่ีมีส่วนแบง่การตลาดสงูสดุ 3 อนัดบัแรกจากผลการส ารวจล่าสดุ ปี พ.ศ.2554 ได้แก่ วนัเดอร์ของ
โรงงานยาสบู (ร้อยละ 26.2) แอล แอนด์ เอ็ม ของบริษัทฟิลลิป มอริส (ร้อยละ 24.1) และกรองทิพย์ 90 ของ
โรงงานยาสบู (ร้อยละ 22.3) ซึง่เม่ือรวมบหุร่ีทัง้ 3 อนัดบัแรกแล้วคิดเป็นสดัส่วนมากกว่า 2 ใน 3 ของส่วนแบง่
การตลาดทัง้หมด (รูปท่ี 2) 

 
รูปท่ี 5.2 สว่นแบง่การตลาด (ร้อยละ) เปรียบเทียบ ตามตราย่ีห้อบหุร่ี (4) 
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ข้อมลูรายงาน Cigarettes in Thailand ของ Euromonitor International   ระบวุ่าผู้สบูคนไทยนิยม
บหุร่ีรสเข้มหรือรสมาตรฐาน (standard) โดยท่ีบหุร่ีเมนทอลหรือรสอ่อนมีส่วนแบง่การตลาดประมาณร้อยละ 
22 ในปี พ.ศ.2554 อยา่งไรก็ตามบหุร่ีเมนทอลมีแนวโน้มท่ีจะได้สว่นแบง่การตลาดเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 23 ในปี 
พ.ศ.2559 อนัเน่ืองมากจากการการเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้สบูเพศหญิง และการรับรู้ของผู้สบูว่าบหุร่ีรสอ่อนมี
ความปลอดภยัสงูกว่าบหุร่ีทัว่ไป   ส่วนการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในช่วงตัง้แตปี่ พ.ศ.2554-2559 จะเน้นไปท่ี
ตรา/ย่ีห้อท่ีเป็นท่ีนิยมในตา่งประเทศ บหุร่ีท่ีมีปริมาณทาร์ต ่า และบหุร่ีรสอ่อน โดยจะมุ่งเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม 
เชน่ ผู้หญิงและวยัรุ่นเน่ืองจากผู้สบูกลุม่นีต้้องการบหุร่ีท่ีมีรสอ่อน(3)  

5.4 กำรควบคุมกลยุทธ์กำรตลำดของอุตสำหกรรมยำสูบ 
  พรบ.ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.2535 มีการควบคมุไว้หลายประการ ดงันี ้

1) ห้ามการโฆษณาตราสินค้าบุหร่ีในอุปกรณ์เคร่ืองใช้อ่ืนๆ (Tobacco Advertising on 
Functional Objects) ตาม พ.ร.บ ควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 8 การโฆษณาตรา
สินค้าบุหร่ีในทกุกรณีถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย จากการเฝ้าระวงัพบการละเมิดโดย
การพิมพ์ย่ีห้อบหุร่ี บนจาน และกล่องทิชชู่ แจกให้กบัร้านอาหารตา่งๆ รวมถึงศนูย์อาหาร
ของหนว่ยงานรัฐบางแหง่ในตา่งจงัหวดั 

2) ห้ามส่งเสริมการขาย แจก แถม หรือให้ทดลองใช้   บธูแนะน าบหุร่ี มกัใช้พร๊ิตตี ้ขายบหุร่ี
เป็นการให้หญิงสาวหน้าตาดี ใส่ชุดสีและรูปแบบท่ีสะท้อนถึงแบรนด์หรือย่ีห้อของบุหร่ี 
จากการเฝ้าระวงัเบือ้งต้นปัจจุบนัพบใน 4 ลกัษณะ คือ พร๊ิตตีก้ับบูทแนะน าบุหร่ีในผับ
บาร์, พร๊ิตตีก้บับูธขายบุหร่ีในงานต่างๆ เช่น คอนเสิร์ต  กีฬา งานประเพณี  ลานเบียร์ , 
พร๊ิตตีก้ับบูธกิจกรรมเพ่ือสงัคม ตามโอกาสต่างๆ โดย อ้างเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม 
เสริมสร้างมารยาทการสบูบหุร่ี และพร๊ิตตีก้บังานเปิดตวับหุร่ีใหม ่

3) การแบ่งขายบุหร่ี และท าซองเล็กใส่บุหร่ีแบ่งขาย งานวิจยัเก่ียวกับการค้าปลีกบุหร่ี พบ
ความจริงว่าเซลล์หรือเอเจนต์ของบริษัทบหุร่ีขายบหุร่ีจะพยายามบอกให้ร้านค้าแบง่ขาย
บุหร่ีเพราะของจะออกเร็วกว่า กอปรกับข้อมูลท่ีแห่งหนึ่งมีตวัชีว้ัดความส าเร็จของงาน
เซลล์เป็นจ านวนร้านค้าท่ียอมแบง่ขายบหุร่ี น่ีเป็นกลยุทธ์ของบริษัทบุหร่ีท่ีแนะน าให้กับ
ร้านค้าปลีก ปัจจบุนับริษัทบหุร่ียงัมีการท าซองพลาสติกขนาดเล็ก หรือ กล่องโลหะท่ีมีช่ือ
ย่ีห้อบหุร่ีตดิอยูเ่พ่ือให้ร้านค้าท าการแบง่ขายบหุร่ีได้ง่ายขึน้ด้วย  

4) โฆษณาบนซองบุหร่ี Descriptors คือการใช้ค าหรือข้อความบนซองบุหร่ี กระทรวง
สาธารณสขุไทย ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 15 พ.ค.2554 ว่าด้วยเร่ือง
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงค าหรือข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในฉลากบุหร่ีซิกาแร็ต บุหร่ีซิการ์และยาเส้น ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
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พ.ศ.2535 ก าหนดวา่ ฉลากบนซอง กลอ่ง ภาชนะบรรจ ุหรือวสัดหุุ้มห่อบหุร่ีซิกาแร็ต บหุร่ี
ซิการ์ ยาเส้นปรุงท่ีผลิตหรือน าเข้าในราชอาณาจกัร ต้องไมมี่ค าหรือข้อความดงันี ้

1. มายด์ (Mild) มีเดียม (Medium) ไลท์ (Light) อลัตราไลท์ (Ultralight) หรือ
โลว์ทาร์ (low tar) ท่ีท าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ามีอนัตราย หรือระดบัสารพิษ
น้อยกวา่บหุร่ีซิการ์แร็ต ซิการ์ 

2. ห้ามใช้ค าว่า คลู (cool) ไอซ์ (ice) ฟรอสต์ (Frost) คริสพ์ (Crisp) เฟรช 
(Fresh) มินต์ (Mint) เมลโลว์ (Mellow) ริช (Rich) “ฉุน” หรือ “ฉุนพิเศษ” 
รวมทัง้ค าท่ีแสดงกลิ่นหรือรส จงูใจผู้บริโภค 

3. ห้ามใช้ค าว่า สมธู (Smooth) เนเจอเรล (natural) สเปเช่ียล (special) จีนู
อีน (genuine) ลมูินนสั (luminous) เอ็กซ์ตร้า (extra) พรีเมียม (premium) 
“อย่ำงดี” หรือ “คัดพเิศษ” รวมทัง้ค าหรือข้อความท่ีแสดงกลิ่นหรือรส จงูใจ
ผู้บริโภคให้บริโภคบหุร่ี 
แตอ่ยา่งไรก็ตามจากการเฝ้าระวงับริษัทบหุร่ีก็พบวา่ยงัมีการละเมิด  

5) การโฆษณาช่ือบุหร่ีและราคาท่ีจุดขาย อีกกลยุทธ์ท่ีบริษัทบุหร่ีใช้มากโดยเฉพาะใน
ตา่งจงัหวดัคือการตดิป้ายบอกราคาบหุร่ีพร้อมทัง้ย่ีห้อ โดยวิธีการโฆษณาคือการพิมพ์ช่ือ
ย่ีห้อบุหร่ีและราคาบนกระดาษ A4 และติดท่ีจุดขายหน้าร้านขายปลีกโดยติดให้เห็น
เดน่ชดัหรือใช้วิธีตดิหลายๆ แผน่เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีการโฆษณา 

5.5 กิจกรรมที่ต้องเฝ้ำระวังบริษัทบุหร่ีในประเทศไทยเพิ่มเตมิ  
ตารางท่ี 5.2 สรุปย่อกฎหมายห้ามการท าโฆษณา การตลาดส่งเสริมการขายและสปอนเซอร์ชิป  (Tobacco 
Advertising Promotion and Sponsorship banned) 

ลกัษณะการท ากิจกรรมการตลาด ปีท่ีมีกฎหมาย 

โฆษณาในส่ือ โทรทศัน์  วิทย ุ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ. ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู)  
โฆษณาในส่ือสิ่งพิมพ์ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ. ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู) 
โฆษณา ณ.จดุขาย พ.ศ.2548 (พ.ร.บ. ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู) 
โฆษณากิจกรรมเพื่อสงัคม  
(เฉพาะ โทรทศัน์ วิทย)ุ  

พ.ศ.2552 (ประกาศกรมประชาสมัพนัธ์)  

ห้ามท ากิจกรรมเพื่อสงัคม  
(เฉพาะโรงงานยาสบู)  

พ.ศ.2555 (มต ิครม. สมชัชาสขุภาพ)  
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 หลงัจากมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 17 เมษายน 2555 โรงงานยาสบูยงัมีการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยเน้นจบัมือกบักลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ เช่น SF Cinema ในโครงการเผยแพร่เพลงสรรเสริญพระบารมี ชดุ 
“พรของพ่อ” มลูนิธิร่มฉัตร ในโครงการเพชรยอดมงกฎุ เป็นต้น รวมทัง้สนบัสนนุทีมฟุตบอลในนาม ทีม “หนุ
มำนพระกำฬ” ยาสูบ-ลพบุรี นอกจากนีย้งัท ากิจกรรมส่งเสริมการปลูกยาสบูผ่านส่ือหนงัสือพิมพ์และส่ือ
ออนไลน์อยา่งตอ่เน่ือง และ ในปี พ.ศ.2552-2556 โรงงานยาสบูมีแนวโน้มในการออกผลิตภณัฑ์บหุร่ีราคาถกู
ตวัใหม่ๆเป็นประจ าทุกปี คือ SHOOT , SMS, CONNEX, และ GOAL  ตามล าดบั ซึ่งมีการท ากิจกรรม 
โปรโมทอยา่งตอ่เน่ือง   

 

รูปท่ี 5.3 จ านวนเงินท่ีใช้ไปในกิจกรรมเพื่อสงัคมของโรงงานยาสบู (บาท) 

 

*หมายเหตุ ในสรุปการเงิน ปี พ.ศ.2556 เปล่ียนช่ือจาก “รำยจ่ำยตอบแทนสังคม” ในปี พ.ศ.2555 เป็น 
“รำยจ่ำยในกิจกรรมอ่ืนๆ” 
รูปท่ี 5.4 จ านวนเงินท่ีใช้ไปในกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (บาท) 
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กิจกรรมของบริษัท ฟิลลิป มอริส (ไทยแลนด์) จ ากัด จะเป็นลกัษณะการท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม โดย
การบริจาคเงินเป็นหลัก ปี พ.ศ.2555 บริษัทใช้เงินในการท ากิจกรรม CSR ในประเทศไทยทัง้หมด 
12,600,000 บาท เพิ่มขึน้ 228% เทียบกับปี พ.ศ.2524(4) ซึ่งร้อยละ 90 ของเงินท่ีบริจาคทัง้หมดในปี  
พ.ศ.2555 บริจาคให้ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (POPULATION AND COMMUNITY 
DEVELOPMENT ASSOCIATION – PDA)  นอกจากนีย้งัมีรายงานว่ามีการท าการตลาด ณ จุดขาย เช่น  
งานเปิดตวับหุร่ีใหม่ พริตตี ้  รวมถึงการให้รางวลัร้านค้าปลีกเพ่ือการจดัวางซอง มีจดุขายประมาณ 200,000 
จดุทัว่ประเทศ นอกจากนีย้งัมีแนวโน้มแทรกแซงนโยบายรัฐผ่านการเป็นสมาชิกองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น US-
ASEAN BUSINESS COUNCIL, American Chamber of Commerce, WTO Joint committee, etc.  

นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้สนบัสนุนองค์กรบงัหน้า (front groups) ได้แก่ สมาคมผู้ ค้ายาสูบไทย หรือ 
TTTA (The Thai Tobacco Trade Association)  สมาคมนีต้ัง้ขึน้เม่ือต้นปี พ.ศ.2555  และสมาคมผู้ปลกู ผู้
บม่และผู้ ค้าใบยาสบูแห่งประเทศไทยหรือ TTA (The Thai Tobacco Growers, Curers and Dealers 
Association) หรือ สยท. ซึง่ก่อตัง้ขึน้เมือปี พ.ศ.2554 รวมถึงกลุ่มนกัสบูบหุร่ีของประเทศไทย (Thai smokers 
community) ซึ่งสององค์กรแรก มีบทบาทในการออกส่ือต่อต้านนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมยาสูบ
อยา่งตอ่เน่ืองรวมถึงต้านร่าง พ.ร.บ.ควบคมุการบริโภคยาสบูฉบบัใหม่ด้วย 

ปรากฏการณ์การตลาดท่ีแยบยลอีกอย่างหนึ่งท่ีพบในประเทศไทยไม่นานมานีคื้อการออกผลิตภณัฑ์
บหุร่ีมวนเล็ก ซึง่มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางน้อยและมวนสัน้ลงของบริษัทบหุร่ี ฟิลลิป มอร์ริส ซึ่งบหุร่ีนีก้ าลงัเป็น
ท่ีนิยมมากขึน้ทัง้กลุ่มผู้สูบเดิมและผู้สูบหน้าใหม่ จากการสอบถามผู้สูบบุหร่ีมวนสัน้พบว่า ด้วยมาตราการ
สถานท่ีสาธารณะปลอดบหุร่ี ผู้สบูบหุร่ีมีความต้องการสบูบหุร่ีในแตล่ะครัง้ในเวลาท่ีสัน้ท่ีสดุ เร็ว ท่ีสดุ ซึ่งบหุร่ี
มวนปกติจะใช้เวลามากในการสูบจนหมดมวนและถ้าสูบไม่หมดเหลือทิง้ก็รู้สึกเสียดาย  บริษัทบุหร่ีศึกษา
ความต้องการนีแ้ละออกผลิตภณัฑ์บหุร่ีท่ีใช้เวลาในการสบูจนหมดมวนเร็วขึน้ โดยตัง้ราคาให้ถกูกว่ามวนปกติ
เล็กน้อยพอมีผลทางจิตวิทยากบัผู้ ซือ้ ผลกระทบจากบุหร่ีประเภทนีคื้อ คนสบูจะต้องออกมาสูบบอ่ยขึน้ สูบ
จ านวนมวนมากขึน้ในแตล่ะวนั และท่ีส าคญับริษัทเก็บเงินก าไรเข้ากระเป๋าเป็นเนือ้เป็นหนงั โดยบริษัท  ฟิลิป 
มอร์ริส ประกาศว่าท าก าไรในประเทศแถบนีสู้งขึน้อย่างเห็นได้ชดัในรอบปีท่ีผ่านมา มากไปกว่านัน้คือบุหร่ี
มวนสัน้มีทัง้แบบรสธรรมดาและรสเมนทอลซึง่เป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนเพราะสบูง่ายและมีความ
เข้าใจวา่มีอนัตรายน้อยกวา่  

กิตตกิรรมประกำศ 
โครงการกลุ่มศึกษาและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ ได้รับการสนบัสนุน โดย ศนูย์วิจยัและจดัการ

ความรู้เพ่ือการควบคมุยาสูบ (ศจย.) ส านกังานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ South East Asia 
Tobacco Control Alliance (SEATCA) 
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บทท่ี 6 สถานการณ์ผลติภณัฑ์ยาสบูชนิดใหม ่ 

ดร. ศรีรัช ลอยสมทุร 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

6.1 สถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในกลุ่มวัยรุ่น 
 ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ (new tobacco product) หรือ บุหร่ีแปลงร่าง หมายถึง ผลิตภัณฑ์
ยาสูบทุกชนิดท่ีนอกเหนือจากบุหร่ีธรรมดาหรือบุหร่ีประเภท white cigarette ท่ีได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย
อย่างถูกกฎหมาย ผลิตภณัฑ์ยาสบูรูปแบบใหม่ หรือ บุหร่ีแปลงร่าง ในท่ีนี ้ได้แก่ บารากู่ (หม้อระกู่) บารากู่
ไฟฟ้า บหุร่ีไฟฟ้า บหุร่ีชรูส ยาเส้นชรูส บหุร่ีมวนเอง บหุร่ีกานพล ู(kretek) บหุร่ีกานพลชูรูสและบหุร่ีกานพลรุู่น
ใหม ่กลุม่สวีทซิการ์และมินิซิการ์ และบหุร่ีผู้หญิง ซึง่เป็นสินค้ายาสบูท่ีจบักลุม่วยัรุ่นและผู้หญิงโดยเฉพาะ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการใ ช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในกลุ่มวัย รุ่นตั ง้ แ ต่ระดับมัธยมต้นถึ ง
ระดบัอดุมศกึษาจ านวน 2,897 ราย1 พบว่ามีพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ยาสบูหลายประเภทในเวลาเดียวกนั 
หรือ สูบหลายอย่าง นอกเหนือจากการสูบบุหร่ีธรรมดา พบว่า บารากู่เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่างท่ีวยัรุ่น
สบูมากท่ีสดุคือ ร้อยละ 43 สบูบารากู่เป็นประจ า รองลงมาคือ ร้อยละ 30 สบูบหุร่ีชรูสเป็นประจ า, ร้อยละ 16 
สบูยาเส้น/ยาเส้นชรูส, ร้อยละ 12 สบูบหุร่ีมวนเองเป็นประจ า, ร้อยละ 7 สบูบหุร่ีไฟฟ้า, ส่วนร้อยละ 27 สบูทกุ
อยา่ง 
 ในด้านการรู้จกัผลิตภณัฑ์ยาสบูแปลงร่าง พบว่า กลุ่มวยัรุ่นส่วนใหญ่ ร้อยละ 45 รู้จกัจากเพ่ือน และ
เพ่ือนเป็นผู้แนะน าให้สบู ผลิตภณัฑ์ท่ีเพ่ือนแนะน าให้สบูมากท่ีสดุคือ บหุร่ีชรูส และ บารากู่ เหตผุลในการสบู 
คือ ความแปลกใหมข่องผลิตภณัฑ์ และเพื่อนแนะน าวา่ ปลอดภยักวา่บหุร่ีธรรมดา วาระท่ีสบูผลิตภณัฑ์แปลง
ร่างเหล่านีม้ากท่ีสุดคือ เวลาไปเท่ียวกลางคืนกับเพ่ือน ในด้านการเข้าถึง พบว่า มีถึง 22 แหล่งขายใน
กรุงเทพมหานคร และเป็นแหล่งขายตามสถานท่ีๆวยัรุ่นนิยมไปคือ ตามหน้าห้างสรรพสินค้า และตามแหล่ง
ตลาดนดักลางวนั/กลางคืนท่ีวยัรุ่นนิยม แหล่งซือ้ผลิตภณัฑ์ยาสบูแปลงร่าง ยอดนิยมของวยัรุ่น คือ ตลาดนดั
สะพานพทุธ พบว่า ในปี 2556 ท่ีตลาดสะพานพุทธแห่งเดียว มีแผงลอย/ร้านขายผลิตภณัฑ์ยาสบูแปลงร่าง
มากถึง 16 ร้านในพืน้ท่ี 2 กิโลเมตร ในสว่นแตล่ะผลิตภณัฑ์ พบว่า วยัรุ่นผู้สบูมีการ “ติด” ย่ีห้อของผลิตภณัฑ์ 
ย่ีห้อยอดนิยมในกลุ่มบุหร่ีกานพลูส าหรับวยัรุ่นคือ ย่ีห้อ Gudang Garam ซึ่งนกัสูบวยัรุ่นจะเรียกสัน้ๆว่า 
การัม หรือ กาแรม  ย่ีห้อบุหร่ีผู้หญิงท่ีวยัรุ่นหญิงนิยมและรู้จกัมากท่ีสุดคือ ย่ีห้อ Esse และย่ีห้อบุหร่ีชูรสท่ี
วยัรุ่นนกัสบูนิยมมากท่ีสดุคือ ย่ีห้อ Black Devil ส่วนย่ีห้อยาเส้นชรูสท่ีวยัรุ่นรู้จกัมากท่ีสุดคือย่ีห้อ Harvest  
สว่นย่ีห้อบารากู่ท่ีนิยมมากท่ีสดุคือ ย่ีห้อ Nakhala รสท่ีนิยมมากท่ีสดุในหมูว่ยัรุ่นไทยคือรสแอปเปิล  

                                      
1 ศรีรัช ลอยสมทุร. การส ารวจสถานการณ์และสว่นประสมทางการตลาดการบริโภคผลิตภณัฑ์ยาสบูรูปแบบใหมใ่นกลุม่ผู้บริโภควยัรุ่น. 

กรุงเทพ: ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคมุยาสบู, 2555. 
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 เหตุผลในการสูบแต่ละผลิตภัณฑ์นัน้ต่างกัน วัยรุ่นเลือกสูบบุหร่ีชูรส เพราะความแปลกใหม่ของ
ผลิตภณัฑ์ และคดิวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ วยัรุ่นเลือกสบูบารากู่ เพราะชอบรสชาติผลไม้ ชอบความหอม
หวานของรสและกลิ่น รวมทัง้มีความเช่ือผิดว่า ไม่ใช่บุหร่ี แต่เป็นผลไม้ วยัรุ่นเลือกสูบบุหร่ีมวนเองแบบใช้
เคร่ืองมวน เพราะน่าสนใจ เป็นความสนกุสนานแบบหนึ่ง และเหตผุลใหญ่อีกประการหนึ่งท่ีนกัสบูวยัรุ่นส่วน
ใหญ่คือ ร้อยละ 50 กล่าวตรงกันในด้านการเลือกสูบผลิตภัณฑ์แปลงร่างเหล่านีคื้อ สูบแล้วคลายเครียด 
เพราะรสชาตท่ีิหอมหวาน กลิ่นหอม ความเย็นซา่ ฯลฯ ท าให้หายเครียดได้ดี 

6.2 สถานการณ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
จากการศึกษาตลาด 4P  ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) พบว่า มีผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่างวาง

จ าหน่ายในตลาดประเทศไทยทัง้สิน้ 18 ประเภท มีขนาดบรรจุภัณฑ์แตกต่างกันถึง 9 ขนาด เช่น แบบ kid 
pack ไปจนถึงแบบกระป๋องบรรจ ุ36 มวน มีค าโฆษณาด้านกลิ่นรสแตกตา่งกนัถึง 30 ค า เน้นนวตักรรมด้าน
กลิ่นรส เช่น บุหร่ีรสชาเขียว บารากู่รสกระทิงแดง บารากู่รสเหล้า เป็นต้น ในด้านการส่ือถึงรสชาติ พบว่า 
ผลิตภณัฑ์ยาสบูแปลงร่าง ใช้สีเป็นส่ือสญัลกัษณ์ถึงรสชาตแิละคณุสมบตัมิากท่ีสดุ 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมี market share (ในปี 2555) มากท่ีสดุ คือกลุ่มบหุร่ีชรูส มี market share ร้อยละ 
69 รองลงมาคือ บารากู่ (ธรรมดา) มี market share ร้อยละ 19 กลุ่มสวีทซิการ์ร้อยละ 7 และยาเส้นชรูสร้อย
ละ 5 ตามล าดบั มีบุหร่ีชูรสทัง้หมด 28 ย่ีห้อ บหุร่ีผลไม้ 3 ย่ีห้อ บุหร่ีกานพล ู13 ย่ีห้อ บารากู่ทัง้หมด 5 ย่ีห้อ 
กลุม่สวีทซิการ์และมินิซิการ์ 9 ย่ีห้อ และยาเส้นชรูส 5 ย่ีห้อ บหุร่ีผู้หญิง 15 ย่ีห้อ ในด้านผลิตภณัฑ์บหุร่ีผู้หญิง
ทัง้ 15 ย่ีห้อ พบวา่ เป็นแบบ superslim ทกุย่ีห้อ 

ส่วนในตลาดตา่งจงัหวดัมี market share ท่ีตา่งจากกรุงเทพ คือ กลุ่มบหุร่ีกานพลมีู market share 
ในตลาดตา่งจงัหวดัสงูกวา่ในกรุงเทพ โดยมี market share ถึงร้อยละ 65 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่างเป็นสินค้าน าเข้าผิดกฎหมายทุกประเภท ในส่วนบารากู่มีแหล่งท่ีมา 3 
แหล่ง คือ จากตะวนัออกกลาง จากมาเลเซีย และจากประเทศจีน ในส่วนบุหร่ีผู้หญิง พบว่า บุหร่ีผู้หญิงมา
จากประเทศเกาหลี และรัสเซีย ก าลงัเป็นท่ีนิยมอย่างมาก บหุร่ีกานพลรุู่นใหม่และบหุร่ีกานพลสู าหรับผู้หญิง
ท่ีมีนวัตกรรมด้านลูกเล่นและบรรจุภัณฑ์นัน้ พบว่า ขยายตวัเพิ่มขึน้ 60% บุหร่ีผู้ หญิงขยายตวั 40% ส่วน    
บารากู่ ขยายตวัเพิ่มขึน้ 40% จากปี 2553 

ในด้านราคา (price) พบว่า สินค้ากลุ่มบหุร่ีผู้หญิงมีราคาสงูขึน้ เน่ืองจากความนิยม มีแนวโน้มราคา
สูงขึน้เฉล่ีย 10-15%/ปี  ส่วนสินค้าท่ีราคาลดลงเฉล่ียถึงร้อยละ 80 ตัง้แต่ก่อนปี 2550 จนถึงปี 2555 คือ     
บารากู่ สว่นกลุม่สินค้าท่ีราคาทรงตวั คือ บหุร่ีกานพล ูและบหุร่ีผลไม้ มีราคาท่ีลดลงตอ่เน่ืองจากปี 2552 เป็น
ต้นมา ลดลงเฉล่ีย 40%/ปี เน่ืองจากมีหลายย่ีห้อเข้ามาชว่งชิงตลาดมากขึน้ ท าให้ผู้ ค้าต้องปรับราคาสู้    

ในด้านช่องทางการขาย (place) พบว่า แหล่งขายผลิตภณัฑ์ยาสบูแปลงร่างมีทัง้หมด 22 แหล่ง 11 
ประเภทในกรุงเทพ แหลง่ขายขยายตวัเพิ่มขึน้ 40% ในกรุงเทพและปริมณฑล จากปี 2554 
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ในด้านการโปรโมทส่งเสริมสินค้า (promotion) พบว่า มีการโปรโมท 2 แบบ คือ 1)โปรโมทด้วยการ
โฆษณาชวนเช่ือจากผู้ ค้าเม่ือนกัสบูไปซือ้ท่ีร้าน หรือ ทางอินเทอร์เนตและ social media มีผลในด้านการสร้าง
ความเข้าใจผิด สว่นใหญ่จะโฆษณาชวนเช่ือในด้านรสชาต ิและความปลอดภยั, 2) มีการโปรโมทแบบลดแลก
แจกแถมเม่ือซือ้ เช่น แถมบหุร่ีท่ีออกใหม่ ซือ้บหุร่ีแพงแล้วจะแถมบหุร่ีราคาถกูให้ ให้เลือกแบบคละย่ีห้อ ขาย
ราคาแพค 3 มวน 20 บาทหรือ 3 มวน 50 บาทถ้าเป็นบุหร่ีราคาแพง และซือ้ 3 กล่องแถม 1 กล่อง รวมทัง้ซือ้
บารากู่แถมอปุกรณ์สบู วิธีการโปรโมทท่ีพบมากท่ีสดุถึงร้อยละ 69 คือ วิธีซือ้บหุร่ีแพงแล้วจะแถมบหุร่ีราคาถกู
ให้ 

6.3 เก้าปัจจัยเร่งการสูบและความเช่ือผิดในกลุ่มนักสูบ 
1) ความเช่ือท่ีผิด พบว่า ความเช่ือท่ีผิด กลายเป็นปัจจยัหลกัในการเลือกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แปลงร่างในกลุ่มวยัรุ่น โดยร้อยละ 45.2 เช่ือว่า บหุร่ีชรูสดีกว่าบหุร่ีธรรมดา, ร้อยละ 42 คิด
ว่า บุหร่ีชูรสปลอดภัยกว่าบุหร่ีธรรมดาเพราะไม่แรงเท่าบุหร่ีธรรมดา , ร้อยละ 38 คิดว่า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่างไม่เสพติดเหมือนบุหร่ีธรรมดา และร้อยละ 79 ต้องการให้มีการ
จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ยาสบูแปลงร่างอยา่งถกูกฎหมายแพร่หลายเหมือนบหุร่ีธรรมดา 

2) การเป็นแฟชัน่ วยัรุ่นมีแฟชัน่ในการเลือกสบูผลิตภณัฑ์ยาสบูแปลงร่าง ร้อยละ 43 สบูบหุร่ีชู
รส เพราะคดิวา่เป็นแฟชัน่ท่ีทนัสมยั แปลกใหม ่ส าหรับวยัรุ่น 

3) ในด้านความปลอดภัย พบว่า ผู้สูบวยัรุ่นมีความเข้าใจผิดเร่ือง “บุหร่ีปลอดภัย” มากท่ีสุด 
โดยเช่ือวา่ บหุร่ีธรรมดาอนัตรายมากท่ีสดุ ก่อมะเร็งมากท่ีสดุ บหุร่ีชรูสอนัตรายน้อยกว่าบหุร่ี
ธรรมดา ก่อมะเร็งได้น้อยกว่า และบารากู่ อนัตรายน้อยท่ีสดุ ก่อมะเร็งน้อยท่ีสดุ ในด้านการ
เสพตดิ เช่ือวา่ บหุร่ีธรรมดาสบูแล้วเสพตดิมากท่ีสดุ บหุร่ีชรูสเสพติดรองลงมาเป็นล าดบัสอง 
ส่วนบารากู่ เช่ือว่า ไม่เสพติด ในด้านการมีนิโคติน เช่ือว่า บุหร่ีธรรมดามีนิโคตินมากท่ีสุด 
ส่วนบารากู่ไม่มีนิโคตินหรือมีน้อยท่ีสุด เหตผุลในความเข้าใจผิดนี ้คือ สาเหตจุากรสชาต ิ
กลิ่น ควนั ของผลิตภณัฑ์ยาสบูแปลงร่างท่ีมีรสหอมหวาน กลิ่นผลไม้ ควนัน้อยและควนัเป็น
กลิ่นผลไม้ มีความเย็นซ่า และความเย็นซ่าหอมหวานยงัคงติดปากติดคอหลงัการสบู ท าให้
เข้าใจผิดวา่ ความหอมหวานนีคื้อไมอ่นัตราย 

4) ปัจจัยด้านการเข้าถึงท่ีง่าย สะดวก เพราะมีขายในทุกท่ีๆวัยรุ่นนิยมไป2  คือ ตามหน้า
ห้างสรรพสินค้าทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร ตลาดนดักลางวนั/กลางคืน คือ ตลาดนัดสวน
จตจุกัร พบจ าหน่าย 11 จดุ ตลาดนดัสะพานพทุธพบจ าหน่าย 16 จดุ ตลาดนดัตะวนันาพบ
จ าหน่าย 9 จุด  นอกจากสถานท่ีแล้ว ยังพบมีการขายทางช่องทางอินเตอร์เนตถึง 6,000 
เว็บไซต์  

                                      
2 ศรีรัช ลอยสมทุร.ยาสบูรูปแบบใหม ่ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์. กรุงเทพ: ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู,  2555. 
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5) social media กลายเป็นช่องทางการขายท่ีส าคญั เข้าถึง รวดเร็ว ควบคมุยาก และโฆษณา
ได้มาก พบช่องทางการขายผ่านทางเทคโนโลยีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีด้วย คือ application ใน
โทรศพัท์ คือ มีการขายทาง LINE และ WhatsApp รวมทัง้การขายผ่าน social media คือ 
Facebook และ Instagram ส่วนใน Twitter นัน้พบน้อยมาก สินค้าท่ีนิยมขายผ่าน social 
media คือ บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บหุร่ีไฟฟ้า และบหุร่ีนอก 

6) บรรจภุณัฑ์มีผลอยา่งมากตอ่ความเข้าใจผิดของนกัสบูวยัรุ่นและมีผลตอ่การเลือกผลิตภณัฑ์  
ผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุภัณฑ์สร้างความเข้าใจผิดมากท่ีสุดคือ บารากู่ เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์มัก
น าเสนอรูปผลไม้หน้ากล่อง สีของกล่องเป็นไปตามรสของผลไม้ ไม่มีข้อความค าเตือนใดๆ 
ท าให้นกัสบูอายนุ้อยเข้าใจผิดว่าไม่ใช่บหุร่ี แตท่ ามาจากผลไม้ ร้อยละ 99 ของกลุ่มตวัอย่าง
หรือเกือบทัง้หมดระบุตรงกันว่า บรรจภุณัฑ์ของบุหร่ีชรูส (ท่ีไม่มีภาพและข้อความค าเตือน) 
นัน้สวยงามมากท่ีสดุและนา่สนใจมากท่ีสดุ รองลงมาคือ บรรจภุณัฑ์บารากู่ 

7) รสชาตขิองผลิตภณัฑ์ยาสบูแปลงร่าง มีผลตอ่นกัสบูวยัรุ่นมากท่ีสดุ ร้อยละ 64 บอกว่า ชอบ
บุหร่ีชูรสเพราะรสชาติ ร้อยละ 61 ระบุว่ากลิ่นหอมดี และร้อยละ 57 ชอบความหอมหวาน
ของรสและกลิ่นควนั3  

8) นกัสบูหญิงมีความเช่ือผิดมากท่ีสดุ พบว่า วยัรุ่นหญิงและชายอายตุ ่ากว่า 18 ปี ใช้บหุร่ีชรูส/
บารากู่ เป็นทางผ่านหรือ starter ไปยงัการสบูบหุร่ีธรรมดาหรือพฒันาเป็นนกัสบูประจ า นกั
สบูหญิงใช้บหุร่ีชรูสท่ีกลอ่งสวยงามเป็นการแสดงอตัลกัษณ์ของตนเอง และสร้างภาพลกัษณ์
ตนเองว่าโก้เก๋ ทนัสมยั และเช่ือมัน่ว่า การสบูหรือถือกล่องบหุร่ีผู้หญิง/ชรูส ท่ีกล่องสวยงาม 
คือ การแสดงว่าตนมีรสนิยมท่ีดีและไฮโซ นักสูบหญิงร้อยละ 82 เลือกสูบบุหร่ีชูรส เพราะ
รสชาตแิละการท่ีสบูง่าย 

9) สินค้ากลุ่มสวีทซิการ์และมินิซิการ์ เล็งจบักลุ่มนกัสบูหญิงมากขึน้ มีการปรับผลิตภณัฑ์และ
บรรจภุณัฑ์ให้สวยงามเพ่ือเอาใจนกัสบูหญิง โดยเฉพาะมินิซิการ์ย่ีห้อ Lips 

 
 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 

3 ศรีรัช ลอยสมทุร. ยาสบูรูปแบบใหม ่บหุร่ีชรูส. กรุงเทพ: ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู,  2555. 



สรุปสถานการณ์ปัจจยัเส่ียงหลกัด้านยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2557 

 

 41 

บทท่ี 7 สถานการณ์กฎหมายควบคมุยาสบูและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ไพศาล  ลิม้สถิตย์ นบ.,นม. (ธรรมศาสตร์)  
กรรมการบริหารศนูย์กฎหมายสขุภาพและจริยศาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 
7.1. กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 
“กรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ” (WHO Framework 

Convention on Tobacco Control หรือ WHO FCTC) ปัจจบุนัมีประเทศท่ีเป็นรัฐภาคีทัว่โลกรวมทัง้ประเทศ
ไทย ของ FCTC จ านวน 177 ประเทศ (ข้อมลู ณ เดือนธันวาคม 25561 ) โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของ
กรอบอนุสญัญาฯ นี ้เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) ประเทศไทยจึงมีพนัธกรณีท่ีจะต้อง
ปฏิบตัติามกฎหมายระหวา่งประเทศฉบบันี ้ 

สาระส าคญัของกรอบอนสุญัญาฯ ประกอบด้วย 11 หมวด 38 มาตรา22  ซึ่งกรอบข้อตกลงดงักล่าวได้
เสนอมาตรการในการควบคมุยาสบู แบง่เป็น 2 ลกัษณะหลกัคือ33 

ลักษณะที่ 1  มาตรการลดอุปสงค์การบริโภคยาสูบ (Reduce the demand of tobacco) ซึ่ง
แบง่เป็นมาตรการทางภาษีและราคา (Price and tax measures) และมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-price 
measures) ส าหรับมาตรการท่ีไมใ่ชภ่าษี ได้แก่ 

 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 ลอยสมทุร.ยาสบูรูปแบบใหม ่บหุร่ีชรูส. กรุงเทพ: ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู, 2555. 



สรุปสถานการณ์ปัจจยัเส่ียงหลกัด้านยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2557 

 

 42 

ลักษณะที่  2  มาตรการด้านอุปทาน เพ่ือการลดการบริโภคยาสูบ (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 พัฒนาการทางกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการควบคุมยาสูบ (พ.ศ.2553-2556)  
ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีส าคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 
2) พระราชบญัญตัคิุ้มครองสขุภาพของผู้ไมสู่บบหุร่ี พ.ศ.2535 3)พระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ.2509  เนือ้หาใน
ส่วนนีจ้ะได้ศึกษาวิเคราะห์พฒันาการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมยาสูบท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงสาธารณสขุ 2 ฉบบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ.2553 - 2556 สรุปได้ดงันี ้ 

พระราชบัญญัตคิวบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 

พ.ศ. กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2554 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 15) พ.ศ.2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ

แสดงค าหรือข้อความท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในฉลากบหุร่ีซิกาแรต  บหุร่ีซิการ์และยา
เส้น ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.2535 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 16) พ.ศ.2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
แสดง ข้อความเ ก่ียวกับสารพิษห รือสารก่อมะเ ร็ง ในฉลากของบุห ร่ีซิกาแรต ตาม
พระราชบญัญตัคิวบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.2535 

2555 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 17) พ.ศ.2555 เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
แสดงรูปภาพ ข้อความค าเตือนเก่ียวกบัพิษภยัและช่องทางติดตอ่เพ่ือการเลิกยาสบู  ในฉลาก
ของยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.2535  

2556 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความ
ค าเตือนเก่ียวกบัพิษภยั และช่องทางติดตอ่เพ่ือการเลิกยาสบู ในฉลากของบหุร่ีซิกาแรต พ.ศ. 
2556  
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พระราชบัญญัตคุ้ิมครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 

พ.ศ. กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2553 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ.2553 เร่ือง ก าหนดช่ือหรือประเภทของสถานท่ี

สาธารณะท่ีให้มีการคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบหุร่ีและก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้หมด
ของสถานท่ีสาธารณะดงักล่าวเป็นเขตสูบบุหร่ีหรือเขตปลอดบุหร่ี   ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ี พ.ศ.2535 

 
ระเบียบของหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ  

พ.ศ. กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2553 “ระเบียบกรมควบคมุโรค ว่าด้วยการติดตอ่กับผู้ประกอบการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.2553” (ลงวนัท่ี 29  กนัยายน 2553) 
2553 “ระเบียบกรมควบคมุโรค ว่าด้วยการติดตอ่กับผู้ประกอบการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.2555” (ลงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555) 

 
7.3 สถานการณ์ส าคัญของกฎหมายควบคุมยาสูบและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
ก)  การคดัค้านร่างพระราชบญัญตัคิวบคมุการบริโภคยาสูบ พ.ศ. .... ของอตุสาหกรรมยาสบู4  

 กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมท่ีคดัค้านการ
บริโภคยาสูบ ได้จดัประชุมรับฟังความเห็น “ร่างพระราชบญัญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. ....”  ช่วง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 ถึง กันยายน 2555 โดยมีเหตุผลความจ าเป็นคือ กฎหมายควบคมุยาสูบ
ปัจจบุนั 2 ฉบบัคือ พระราชบญัญตัคิวบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.2535 พระราชบญัญตัิคุ้มครองสขุภาพของผู้
ไม่สบูบหุร่ี พ.ศ.2535  ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานกว่า 20  ปีแล้ว  จึงสมควรให้มีการแก้ไขยกเลิกกฎหมายทัง้
สองฉบบั  และยกร่างเป็นกฎหมายฉบบัใหม่ท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกบัสถานการณ์หรือปัญหาการบริโภคยาสบู
ของประชาชนในปัจจุบันและอนาคต  เหตุผลส าคัญอีกประการคือ ประเทศไทยเป็นภาคีตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศคือ กรอบอนุสญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสูบ องค์การอนามยัโลก  จึงมีพนัธกรณีท่ีจะต้อง
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกบักรอบอนสุญัญาฯ ดงักลา่ว   

ในกระบวนประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นของประชาชนตอ่เนือ้หาของร่างพระราชบญัญัติฉบบันีใ้น
ภูมิภาคต่าง ๆ พบว่า กลุ่มธุรกิจยาสูบ กลุ่มชาวไร่ยาสูบ  สมาคมการค้ายาสูบไทย บริษัทบุหร่ีข้ามชาต ิ

                                      
4 ไพศาล ลิม้สถิตย์. รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการ “การศกึษาความส าคญัของ WHO FCTC มาตรา 5.3 ตอ่การควบคมุยาสบูของประเทศ
ไทย”. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สนบัสนนุโดย ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู และส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) (ธันวาคม 2556): หน้า 73-78. 
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ผู้บริหารโรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั ได้ออกมาคดัค้านร่างกฎหมายนีเ้กือบทกุเวที และพยายามยกข้ออ้าง
เหตผุลเร่ืองผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรหรือแรงงานในธุรกิจยาสบูหลายล้านคน  แตไ่ม่มีข้อมลูหลกัฐานทาง
วิชาการหรือข้อมูลทางสถิติท่ีน่าเช่ือถือรองรับ นอกจากนี ้นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลงั ก็แสดงความไม่เห็นด้วยกบัร่าง พ.ร.บ.ควบคมุการบริโภคยาสบูของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยอ้างว่า ร่างกฎหมายนีห้้ามปลูกใบยาสูบภายในประเทศภายในเวลาก าหนดเวลา 5 ปี ภายหลังจากท่ี
กฎหมายบงัคบัใช้ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ชาวไร่ยาสบู 

ข้อมลู ณ เดือนสิงหาคม 2556  กระทรวงสาธารณสขุอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงเนือ้หาของร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ..... ภายหลังการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจาก
ประชาชน   คณะรัฐมนตรียงัมิได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบญัญัติควบคมุการบริโภคยาสูบ พ.ศ..... ท่ีเสนอ
โดยกระทรวงสาธารณสขุแตอ่ยา่งใด  

ข)  การฟ้องร้องของบริษัทบุหร่ีข้ามชาติต่อศาลปกครองกลาง  กรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ขยายพืน้ท่ีข้อความ ภาพค าเตือนในฉลากบหุร่ีซิกาแรตเป็นร้อยละ 855  

กระทรวงสาธารณสขุได้ออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความค าเตือนเก่ียวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อเพ่ือการเลิกยาสูบ ใน
ฉลากของบุหร่ีซิกาแรต พ.ศ.2556” (ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2556)  เพ่ือยกเลิก “ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากของบหุร่ีซิกาแรต  พ.ศ.2552”  ซึ่งมี
ผลท าให้มีการเปล่ียนแปลงรูปภาพค าเตือนในฉลากบหุร่ีใหม่ทัง้หมดรวม 10 แบบ  ข้อส าคญัคือ มีการขยาย
ขนาดพืน้ท่ีข้อความ ภาพค าเตือนในฉลากบุหร่ีซิกาแรตจากร้อยละ 55 ตามประกาศ ฯ ฉบบัเดิมจากร้อยละ 
55 เป็นร้อยละ 85   

บริษัทบหุร่ีข้ามชาติ 2 รายท่ีฟ้องกระทรวงสาธารณสุขต่อศาลปกครองกลางเก่ียวกับความชอบด้วย
กฎหมายของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  ฉบบัปี 2556 ข้างต้นคือ คดีท่ี 1 ผู้ ฟ้องคดีคือ บริษัท ฟิลลิป มอร์
ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด และพวก คดีท่ี 2 ผู้ ฟ้องคดีคือ บริษัท เจที อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั และ
พวก   การฟ้องร้องของบริษัทบุหร่ีนี ้ส่งผลกระทบต่อการควบคมุยาสูบของภาครัฐเป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
ศาลปกครองกลางได้ออกค าสั่งคุ้ มครองชั่วคราวตามค าร้องของบริษัทบุหร่ี ท าให้ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฯ ฉบบัใหม่ ถูกชะลอออกไป จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 29 พ.ค.2557 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสัง่กลับ
ค าสัง่ศาลปกครองชัน้ต้น ซึง่บริษัทบหุร่ีทัง้สองขอทเุลาการบงัคบัตามประกาศฯ และอธิบดีกรมควบคมุโรคใน
ฐานะเป็นเจ้าพนกังานตามกฎหมาย ได้ก าหนดให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีออกตรวจจบัสินค้าดงักล่าวตัง้แตว่นัท่ี 
23 กนัยายน 2557 เป็นต้นไป เพ่ือให้ผู้ ค้าระบายบหุร่ีเดิมในท้องตลาด  อย่างไรก็ดี คดีฟ้องศาลปกครองของ

                                      
5 ไพศาล ลิม้สถิตย์.เลม่เดียวกนั:หน้า 78-86. 
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บริษัทบหุร่ีทัง้สองแห่งยงัไม่ถึงท่ีสุด เน่ืองจากศาลปกครองชัน้ต้นยงัมิได้มีค าตดัสินในคดีเก่ียวกบัความชอบ
ด้วยกฎหมายของประกาศฯ ฉบบันี ้จงึต้องรอดตูอ่ไปวา่ ศาลจะตดัสินในคดีนีอ้ยา่งไร 

การฟ้องร้องของบริษัทบหุร่ีข้ามชาติถือเป็นกลยทุธ์หนึ่งท่ีอตุสาหกรรมยาสบูนิยมใช้ในช่วงไม่ก่ีปีมานี ้
ในหลายประเทศ เชน่ ประเทศศรีลงักา  ประเทศอรุุกกวยั  โดยถือเป็นครัง้แรกท่ีกระทรวงสาธารณสขุของไทย
ท่ีถกูบริษัทบหุร่ีฟ้องในกรณีการออกกฎหมายบหุร่ี  
  ค)  ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมาย 
 ประเด็นท้าทายของกระทรวงสาธารณสขุในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบตามกฎหมายคือ ปัญหาการ
บงัคบัใช้กฎหมายควบคมุยาสบู ซึ่งเป็นปัญหาส าคญัท่ียงัไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจงัและเหมาะสม  ในท่ีนี ้
ขอยกตวัอยา่งปัญหาบางกรณีดงันี ้

ปัญหาการโฆษณาหรือจ าหน่ายบหุร่ีทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ social media ต่างๆ ท่ีเผยแพร่
เพิ่มขึน้ในช่วง 4-5 ปีมานี ้ ได้กลายเป็นช่องทางใหม่ในการท าตลาดของบริษัทบหุร่ี ท าให้เกิดการกระตุ้นการ
บริโภคยาสบูรูปแบบใหม่ อีกทัง้ท าให้เกิดนกัสบูหน้าใหม่ท่ีเป็นกลุ่มเยาวชน  แตข้่อมลู ณ ปี พ.ศ.2553-2555  
กระทรวงสาธารณสขุยงัมิได้ด าเนินคดีแก่ผู้ โฆษณาหรือจ าหน่ายบหุร่ีออนไลน์ ตามกฎหมายควบคมุยาสบูแต่
อย่างใด (ข้อมูลจาก นพ.หทัย ชิตานนท์ และรายงานวิจัยโครงการ “ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทาง
อินเทอร์เน็ต – วิเคราะห์สถานการณ์และสร้าง Internet Cigarette Business Database”  โดย พิจิตรพงศ์ 
สนุทรพิพิธ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, 2555)   

ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายตามพระราชบญัญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 ท่ียัง
เป็นประเด็นปัญหาในปัจจุบนัคือ การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนหรือจบักุมผู้ ฝ่าฝืนสูบบุหร่ีในเขตท่ีมีประกาศ
ปลอดบหุร่ีตามกฎหมาย  

การประเมินการบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุยาสบูท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสขุท า
ได้คอ่นข้างจ ากดั  เน่ืองจากยงัขาดข้อมลูรายละเอียดการบงัคบัใช้กฎหมาย เช่น ประเภทการกระท าความผิด
ในแต่ละกรณี เป็นต้น จึงขอน าเสนอเฉพาะภาพรวมคือ  ข้อมูลปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.2554 – 30 ก.ย.
2555 )  กระทรวงสาธารณสขุได้รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าผิดตามพระราชบญัญัติคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่
สูบบุหร่ี จ านวน 133  เร่ือง และการร้องเรียนการกระท าผิดตามพระราชบญัญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
จ านวน 60 เร่ือง นอกจากนีย้งัมีการร้องเรียนเก่ียวกับการกระท าผิดตามกฎหมายอ่ืน ๆ รวม 30 เร่ือง (เช่น 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) รวมมีจ านวนเร่ืองร้องเรียนมายังกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศรวม
ทัง้สิน้ 223  เร่ือง6   จากการศึกษาพบว่า กระทรวงสาธารณสุขยงัมิได้จดัท าฐานข้อมูลการด าเนินคดีตาม
กฎหมายควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบูและกฎหมายคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ี    

                                      
6 ส านกัควบคมุการบริโภคยาสบู กรมควบคมุโรค, “สถานการณ์การบริโภคยาสบูของประชากรไทย ปี 2554 จ าแนกตามพืน้ที่ในความรับผิดชอบ
ของส านกังานป้องกนัควบคมุโรคที่ 1- 12 กรมควบคมุโรค” (ธันวาคม 2555): หน้า 8-9.     
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 ง) ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการติดต่อกับผู้ ประกอบการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.2555 

มาตรการควบคุมยาสูบซึ่งองค์การอนามัยโลกให้ความส าคัญเป็นอย่างมากคือ มาตรา 5.3 ของ 
กรอบอนสุญัญาวา่ด้วยการควบคมุยาสบูฯ เร่ืองการเฝ้าระวงัและป้องกนัการแทรกแซงของอตุสาหกรรมยาสบู
ตอ่นโยบายควบคมุยาสบูของรัฐ 

ความคืบหน้าท่ีเก่ียวกับการปฏิบตัิตาม มาตรา 5.3 ของกรอบอนุสญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสูบฯ 
และแนวปฏิบตัิในเร่ืองนีคื้อ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ออก “ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่า
ด้วยการติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2553” ลงวนัท่ี 
29 กันยายน 2553 ระเบียบนีมี้ผลใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันท่ี 18 
ธันวาคม 2553  เม่ือพิจารณาขอบเขตเนือ้หาของระเบียบกรมควบคุมโรคดังกล่าวแล้วพบว่า เป็นการ
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิ มาตรา 5.3 ข้อ 17 (2) คือ การก าหนดมาตรการจ ากดัการปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีของกรมควบคุมโรค กับอุตสาหกรรมยาสูบ และสร้างความมั่นใจว่าการปฏิสัมพันธ์นัน้มีความ
โปร่งใส และก าหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของกรมควบคุมโรคท่ีมีการติดต่อกับผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมยาสูบ  ระเบียบกรมควบคมุโรคดงักล่าวเกิดจากการผลกัดนัของภาคประชาสงัคมท่ีต้องการให้
ภาครัฐปฏิบตัติามแนวทางปฏิบตัมิาตรา 5.3 ของกรอบอนสุญัญาวา่ด้วยการควบคมุยาสบูฯ 

ต่อมา มีการยกเลิกระเบียบกรมควบคมุโรคดงักล่าว  กรมควบคุมโรคได้ออกระเบียบฉบบัใหม่คือ 
“ระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยการติดต่อกับผู้ประกอบการและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2555” (ลงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555 และมีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 4 เมษายน 2555 
เป็นต้นไป) เพ่ือแก้ไขเนือ้หาเล็กน้อย แตย่งัมีสาระส าคญัไมแ่ตกตา่งจากเดมิ 

ข้อสงัเกตคือ ระเบียบกรมควบคมุโรคฉบบันีมี้เนือ้หา ไม่ครอบคลุมถึงข้าราชการ พนกังานราชการ 
และลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสขุในหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีไม่อยู่ในสงักดัของกรมควบคมุโรค เช่น ไม่ใช้บงัคบั
กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัด ฯ อธิบดีกรมต่างๆ ผู้ บริหารและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างใน
หนว่ยงานอ่ืนของกระทรวงสาธารณสขุ  

กรณีศึกษาท่ีเกิดขึน้คือ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวง
สาธารณสขุ กับ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมชยันาท นเรนทร 
ตกึส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการใน
การพฒันาโรงพยาบาลโรงงานยาสบูให้เป็นศนูย์สุขภาพครบวงจร (Health Complex)   การจดัท า MOU 
ข้างต้นมีลักษณะขัดต่อพันธกรณีตามมาตรา 5.3 และมาตรา 13 ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุม
ยาสบูฯ  
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การท า MOU ข้างต้นขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2555 เร่ือง “มติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ที่  3 มติ 6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบ” ซึ่งห้าม
กระทรวงการคลังหรือธุรกิจยาสูบภายใต้กระทรวงการคลัง อันได้แก่ โรงงานยาสูบท ากิจกรรมเพ่ือสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR)  การจดัท า MOU ของกระทรวงสาธารณสขุดงักล่าวยงัส่งผล
กระทบเชิงลบตอ่การปฏิบตัิตาม “แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.2555-2557” ในฐานะ
ท่ีเป็นหนว่ยงานหลกัด้านควบคมุยาสบูของประเทศอีกด้วย      

ระเบียบกรมควบคมุโรควา่ด้วยการตดิตอ่กบัผู้ประกอบการและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2555  ไม่สามารถใช้บงัคบักับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงสาธารณสุขทัง้หมด  ฉะนัน้ 
รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสขุควรเร่งรัดการจดัท า“ร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกนัการ
แทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตอ่นโยบายของรัฐในการควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ.....” ซึ่งภาคประชา
สงัคมได้เสนอเร่ืองนีแ้ก่กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุด าเนินการตอ่ไป ตัง้แตปี่ พ.ศ.2554 
    

7.4 ประเดน็ท้าทาย 
1. กฎหมายควบคมุยาสบูยงัมีเนือ้หาบางประเด็นท่ีล้าสมยัคือ พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้ มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 รวมถึง
กฎหมายล าดบัรอง (กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข) ตามพระราชบญัญัติทัง้สอง
ฉบับนี ้ท าให้เกิดปัญหาการปรับใช้และการตีความกฎหมาย และมีเนือ้หาบางประการท่ีไม่
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัญหาการบริโภคยาสบูของไทย และไม่สอดคล้องกบักรอบอนสุญัญา
วา่ด้วยการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก (WHO FCTC)   

2. ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุยาสบู เป็นปัญหาส าคญัท่ียงัไมไ่ด้รับการแก้ไขอย่างตอ่เน่ือง
ยาวนาน ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลการเนินคดีตามกฎหมาย ทัง้ ๆท่ีเป็นข้อมูลส าคัญในการ
ประเมินประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมายของหนว่ยงาน และต้องปรับปรุงกลไกเฝ้าระวงัการ
กระท าผิดตามกฎหมายควบคมุยาสูบช่องทางท่ีเปิดโอกาสให้ภาคประชาสงัคมและประชาชน
ทัว่ไปมีสว่นร่วมเพิ่มขึน้   

3. บคุลากรในหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานควบคมุยาสบู โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ยงั
ขาดผู้ มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายควบคุมยาสูบของไทยและต่างประเทศ  จึงควรเร่ง
พฒันาศกัยภาพของบคุลากรในหนว่ยงาน   

4. อุตสาหกรรมยาสูบหรือบริษัทบุหร่ีสามารถแทรกแซงการควบคุมยาสูบ ด้วยการฟ้องร้อง
หน่วยงานของรัฐท่ีออกกฎหมายควบคุมยาสูบ ซึ่งมีผลท าให้กฎหมายไม่มีผลใช้บังคับตาม
กฎหมาย    
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5. การขาดแคลนองค์ความรู้หรืองานวิจยัด้านกฎหมายควบคมุยาสบู ท าให้กฎหมายควบคมุยาสบู
และการบงัคับใช้กฎหมายมีจุดอ่อนหลายประการ หรือไม่สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาของ
องค์การอนามยัโลกวา่ด้วยการควบคมุยาสบู   

6. ประเทศไทยยงัมิได้ปฏิบตัติามพนัธกรณีตามกรอบอนสุญัญาขององค์การอนามยัโลกว่าด้วยการ
ควบคมุยาสบูฯ หลายประการ โดยเฉพาะแนวปฏิบตัติามมาตรา 5.3 และมาตรา 13    

7. กระแสการค้าเสรีในระดบัภูมิภาค อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายและกฎหมายควบคมุยาสบูของ
ไทยในอนาคต โดยเฉพาะการเจรจาท าความตกลงหุ้นส่วนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก 
(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) ซึ่งหากรัฐบาลไทยตดัสินใจเข้า
ร่วมเจรจา TPP ด้วย ก็อาจส่งผลท าให้มีการลดภาษีบุหร่ีจากต่างประเทศ หรือเปิดโอกาสให้
บริษัทบหุร่ีฟ้องร้องรัฐบาลประเทศตา่ง ๆ เพิ่มมากขึน้ผ่านอนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศ จึง
ควรมีการตดิตามข้อมลูและศกึษาผลกระทบในเร่ืองนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
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บทท่ี 8 สถานการณ์ของการคุ้มครองสขุภาพผู้ไมส่บูบหุร่ี  

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า 
 

8.1 บทน ำ 
 นกัวิชาการด้านการควบคมุยาสูบนานาชาติและอตุสาหกรรมยาสบูต่างมีความเห็นสอดคล้องกัน
วา่การท าให้สิ่งแวดล้อมปลอดบหุร่ีเป็นมาตรการท่ีประสบผลส าเร็จมากท่ีสดุในการลดอตัราการสบูบหุร่ีลง
ได้1  ทัง้สองฝ่ายจงึท างานสวนทางกนั  คืออตุสาหกรรมยาสบูพยายามทกุวิถีทางท่ีจะคดัค้าน หรือระงบัการ
ออกกฎหมายท่ีสนับสนุนให้เกิดสังคมและสิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ี ในขณะท่ีนักวิชาการด้านการควบคุม
ยาสบู ก็พยายามอยา่งยิ่งท่ีจะผลกัดนันโยบาย และการบงัคบัใช้กฎหมาย  ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ประเทศไทยเก่ียวกับการปกป้องสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหร่ีจากพิษภัยควันบุหร่ีมือสองนี ้เป็นการน าเสนอ 
สถานการณ์ จดุแข็ง จุดอ่อน ปัจจยัปัญหา ปัจจยัคกุคามและโอกาส  (SWOT analysis) ในการปกป้อง
สขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ีจากพิษภยัควนับหุร่ีมือสองในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา 

8.2 สถำนกำรณ์ 
ข้อมลูจากโครงการส ารวจการบริโภคยาสบูในผู้ ใหญ่ระดบัโลก ปี 2554 พบว่าประชากรอาย ุ15 ปี

ขึน้ไปท่ีได้รับควนับุหร่ีมือสองในบ้านตนเองอย่างน้อยเดือนละครัง้ มีถึงร้อยละ 36.0 สงูกว่าในปี 2552 ท่ีมี
ร้อยละ 33.2  เม่ือเทียบผลการส ารวจ ปี 2552 และ 2554 พบว่าในช่วงเวลา 2 ปีนัน้ คนไทยได้รับควนับหุร่ี
มือสองในสถานท่ีท างานและสถานท่ีสาธารณะตา่งๆ ท่ีเป็นเขตปลอดบหุร่ีตามกฎหมายเพิ่มขึน้2 (ตารางท่ี 
8.1)  
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ตารางท่ี 8.1 ร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป ท่ีได้รับควนับุหร่ีมือสองในสถานท่ีท างานและสถานท่ี
สาธารณะตา่ง ๆ อยา่งน้อยเดือนละครัง้ ในรอบ 30 วนัท่ีผา่นมา 

สถานท่ีสาธารณะ ปี 2552 ปี 2554 หมายเหต ุ

สถานบริการสาธารณสขุ 4.8 7.3 เพิ่ม 

อาคารของสถานท่ีราชการ 13.0 14.7 เพิ่ม 

ขนสง่สาธารณะ 21.6 25.6 เพิ่ม 

สถานท่ีท างาน 27.2 30.5 เพิ่ม 

อาคารของมหาวิทยาลยั 31.0 34.9 เพิ่ม 

โรงเรียน 33.4 28.8 ลด 

สถานบนัเทิง 55.6 68.4 เพิ่ม 

ตลาดสด/นดั 69.3 68.8 ลด 

ท่ีมา: Global Adult Tobacco Survey; GATS Thailand report (2009 and 2011) 

8.3 จุดแข็ง 

 พระราชบญัญัติคุ้มครองสขุภาพผู้ ไม่สบูบหุร่ี พ.ศ.2535 รวมทัง้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบบัท่ี 18 (พ.ศ.2550) และฉบบัท่ี 19 (พ.ศ. 2553)ได้เพิ่มความเข้มงวดจดัให้สถานท่ีท่ีเป็น
เขตปลอดบหุร่ี 3,4 

 การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควนับหุร่ีเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัในแผนยทุธศาสตร์การควบคมุ
ยาสบูแหง่ชาต ิพ.ศ.2553-25575 

 สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ๓ มติ ๖ มาตรการในการควบคมุปัจจยัเส่ียงตอ่สุขภาพด้านยาสบู มี
มตใิห้การสนบัสนนุการคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ีให้กระจายอยา่งทัว่ถึง6 

 
8.4 จุดอ่อน 
 การประชาสัมพันธ์กฎหมายและบทลงโทษมีค่อนข้างน้อย โดยพบว่าหลังจากประกาศใช้

กฎหมายบนัเทิงเป็นเขตปลอดบหุร่ีหนึง่ปี ประชาชนไม่ทราบบทลงโทษถึงร้อยละ 73.8 และยงั
มีผู้ ฝ่าฝืนอยูถ่ึงร้อยละ 43.6   

 การด าเนินการส่วนใหญ่ ยงัเป็นการรณรงค์ซึ่งท าได้ดีเช่น การรณรงค์บ้านปลอดบุห ร่ีอย่าง
ตอ่เน่ืองมาตัง้แต ่พ.ศ.2547 สว่นการบงัคบัใช้กฎหมายยงัไม่เข้มแข็ง 
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8.5 โอกำส 

 ผลการส ารวจความคิดเห็นเจ้าของ/ผู้ประกอบการ พนกังาน ลูกค้าในสถานบนัเทิง และ
เจ้าหน้าท่ีควบคมุกฎหมาย ใน 10 จงัหวดั พบว่าร้อยละ 80.9 มีความเห็นว่าควรสนบัสนนุ
กฎหมายเขตปลอดบุหร่ีโดยเหตุผลหลกัคือท าให้สุขภาพดีขึน้  นอกจากนีก้ลุ่มพนกังาน
ร้อยละ 55.9 ยงัระบวุ่าอาการเจ็บป่วยลดลง7 เม่ือประชาชนเข้าใจและเช่ือว่าสิ่งแวดล้อม
ปลอดบหุร่ีเป็นสิ่งจ าเป็นตอ่สุขภาพแล้ว แม้กลไกการบงัคบัใช้กฎหมายจะติดขดัในระบบ
การบริหารจดัการอยู่บ้าง ก็มีความเป็นไปได้ท่ีภาคประชาชนเองจะสร้างกลไกทางสงัคม
ในการบงัคบัใช้กฎหมาย จากจิตส านกึและความตระหนกัในอนัตรายของควนับหุร่ีมือสอง    

 การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองของส านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)ท่ีเพิ่มความตระหนักเ ร่ืองอันตรายของควันบุหร่ีมือสองกระตุ้ นให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมและลดอตัราการสบูบหุร่ีในบ้าน โดยผลการวิจยัพบว่าบ้านท่ีวยัรุ่น
อาศยัอยู่มีกติกาห้ามสบูบหุร่ีในบ้านเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 27 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 68 ใน
ปี 25548  ดังนัน้ อาจเพิ่มการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ  สสส.ให้ข้อมูลกับ
ประชาชนเก่ียวกบักฎหมายและบทลงโทษด้วย 

 ประเทศไทย เป็น 1 ใน 43 ประเทศท่ีได้ด าเนินโครงการมุ่งสู่สิ่งแวดล้อมปลอดบหุร่ี 100% 
โดยการสนบัสนนุขององค์การอนามยัโลก9,10  รวมทัง้มลูนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สบูบหุร่ีได้
ด าเนินโครงการน าร่องบรูณาการ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีต ารวจ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลปลอดบุหร่ีต้นแบบในการแก้ปัญหาบุหร่ีและสุขภาพในชุมชน พ.ศ.2553-
2554 โดยการสร้างความเข้มแข็งในองค์กร เน้นการมีนโยบายสถานท่ีปลอดบหุร่ี11  จึงควร
มีการสานตอ่โครงการท่ีน าร่องไปแล้ว 

 รายงานฉบบัล่าสดุส านกังานนายแพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา12 ระบวุ่าควนับหุร่ีมือสอง
เป็นสาเหตขุองโรคเส้นเลือดอุดตนัในสมอง และคงมีโรคอ่ืน ๆ ตามมาอีกในอนาคต จึง
เป็นหน้าท่ีของบคุลากรด้านการสง่เสริมสขุภาพท่ีจะส่ือสาร เผยแพร่ข้อมลูแก่ประชาชน  

 
8.6 ปัจจัยคุกคำม  

 การบิดเบือนความจริงเก่ียวกับอันตรายจากควนับุหร่ีมือสอง โดยองค์กรบงัหน้า (Front 
organizations) อตุสาหกรรมยาสบู13,14 

 การอ้างการพิทกัษ์สิทธ์ิสว่นบคุคลของผู้สบูบหุร่ี  โดยอตุสาหกรรมยาสบู ส่งเสริมให้ใช้การ
ระบายอากาศในร้านอาหาร/แหลง่บนัเทิง  และขูว่า่จะเกิดผลเสียด้านเศรษฐกิจ   

 การตอบโต้นโยบายสิ่งแวดล้อมปลอดควนับหุร่ี ด้วยการเร่งท าการตลาดสินค้ายาสบูแปลง
ร่างท่ีมีสารเสพตดินิโคตนิแบบ “ไร้ควัน” ในหลายรูปแบบ รวมทัง้บหุร่ีอิเล็กทรอนิคส์15,16 
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8.7สรุปและข้อเสนอแนะ 
การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ี นอกจากจะส่งผลโดยตรงในการลดมลพิษทางอากาศจากควัน

บหุร่ี แล้ว ยงัสง่ผลทางอ้อมในการลดจ านวนนกัสบูบหุร่ีลง ด้วยการจ ากดัพืน้ท่ี และป้องกนันกัสบูหน้าใหม่  
เน่ืองจากเห็นการสบูบหุร่ีน้อยลง 
จงึมีข้อเสนอแนะเพ่ือตอบโต้และขจดัปัจจยัคกุคามดงันี ้

 ควรมีการประชาสมัพนัธ์ชปูระเดน็ผลดีทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึน้ หลงัจากมีการจดัเขตปลอด
บหุร่ีแล้ว เป็นการตอบโต้ข้อกล่าวอ้างอย่างเล่ือนลอย ของอุตสาหกรรมยาสูบท่ีว่าการจดั
เขตปลอดบหุร่ีจะท าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 17,18,19 

 นกัวิชาการควรให้ข้อมูลแก่สาธารณะเพ่ือหกัล้าง ข้อมูลเบี่ยงเบนเร่ืองพิษภัยผลิตภัณฑ์
ยาสูบ/สารนิโคติน ไร้ควนั รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือหล่อเลีย้งสืบทอดทายาทท่ีเสพติดนิโคติน 
และสร้างกระแสให้สงัคมคล้อยตามวา่เขตปลอดควนับหุร่ีไมเ่ป็นสิ่งจ าเป็นอีกตอ่ไป 

 การเข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมปลอดบหุร่ี 

 ควรเร่งผลิตงานวิจัยด้านต่างๆ ท่ีเสริมความเข้มแข็งในการขับเคล่ือนนโยบายสถานท่ี
สาธารณะปลอดบหุร่ี เช่น ผลดีทางเศรษฐกิจหลังจากมีการบงัคบัใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ปลอดบุหร่ี20   และ ผลดีจากโครงการเลิกบุหร่ีท่ีเช่ือมโยงกับการลดโอกาสท่ีจะได้รับ
สารพิษจากควนับหุร่ีมือสอง21 เป็นต้น 
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บทท่ี 9 สถานการณ์ของมาตรการภาษี ราคาบหุร่ีและการลกัลอบค้าบหุร่ีเถ่ือน 

ศรีวราภร  ศิริรุ่งเรืองอมร 
และปวีณา ปัน้กระจ่าง 

9.1 มาตรการภาษี 
กฎกระทรวงการคลงัประกาศขึน้ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในราชกิจจานุเบกษาและบงัคบัใช้ทนัทีตัง้แต่

วนัท่ี 22 สิงหาคม 2555  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือเพิ่มการจดัเก็บรายได้ของรัฐบาลและลดการบริโภคยาสบูซึ่งมีผล
ตอ่สุขภาพของประชาชน โดยปรับอตัราจดัเก็บภาษีตามมูลค่าของบหุร่ีซิกาแรตจากเดิมเก็บร้อยละ 85 และ
ไมมี่การเก็บตามปริมาณ เป็นการจดัเก็บตามมลูคา่ร้อยละ 87 และให้จดัเก็บตามปริมาณ 1 บาทตอ่มวนเป็น
ครัง้แรกด้วย1  โดยท่ีกรมสรรพสามิตต้องน าทัง้มูลค่าและปริมาณมาค านวณภาษี หากการค านวณระหว่าง
การจดัเก็บตามมลูค่าและการจดัเก็บตามปริมาณตวัใดสงูกว่ากนัก็ให้เก็บภาษีในส่วนนัน้ เพ่ือแก้ปัญหาบหุร่ี
ราคาถกูเข้ามาตีตลาดและผู้ประกอบการแสดงมูลคา่ต้นทนุบุหร่ีต ่ากว่าราคาเป็นจริง ท าให้ราคาบหุร่ีทัง้บหุร่ี
ในและตา่งประเทศปรับขึน้ซองละ 7 - 9 บาท  

สดัส่วนการสูบบุหร่ีมวนเองสูงถึงร้อยละ 46.502 ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการลดอุปสงค์ยาเส้น
เช่นเดียวกัน ณ 22 สิงหาคม 2555 กรมสรรพสามิตมีการปรับอตัราการจดัเก็บภาษียาเส้นพนัธุ์เวอร์จิ เนียร์, 
พนัธุ์เบอร์เลย์ และพนัธุ์เตอร์กิช จากเดิมมีอตัราตามมูลค่าร้อยละ 0.1 หรืออตัราตามปริมาณ 0.01 บาทต่อ 
10 กรัม ปรับเป็นอตัราภาษีตามมลูคา่ร้อยละ 10 หรืออตัราตามปริมาณ 0.01 บาทตอ่กรัม และยงัยกเว้นการ
จดัเก็บภาษีจากใบยาสบูพนัธุ์พืน้เมืองอยู่3  ซึง่ในเร่ืองการจดัเก็บภาษียาสบูพนัธุ์พืน้เมืองยงัคงเป็นเร่ืองส าคญั
ท่ีต้องน ามาพิจารณาเพ่ือปรับปรุง พรบ.ยาสบูตอ่ไป เพราะหากมีการน ายาสบูพนัธุ์พืน้เมืองมาท าเป็นยาเส้น
บรรจุซอง หรือน ามาท าเป็นยาเส้นผสมกบัยาเส้นพนัธุ์อ่ืนๆเพ่ือบรรจุซอง จะเป็นช่องทางให้พ่อค้าท่ีต้องการ
เล่ียงการเสียภาษีกล่าวอ้างว่ายาเส้นของตนท ามาจากยาสูบพันธุ์พืน้เมืองหรือมีส่วนผสมของยาสูบพันธุ์
พืน้เมืองได้4  เม่ือปรับอตัราภาษียาเส้นแล้วอตัราภาษียาเส้นยงัคงต ่ากว่าอตัราภาษีบหุร่ีซองมากถึงประมาณ 
9 เทา่ 

 
 
 

                                      
1 กฎกระทรวงก าหนดอตัราคา่แสตมป์ยาสบู พ.ศ.2555. 2555. 
2ศิริวรรณ และคณะ. 2555. สรุปสถานการณ์การควบคมุการบริโภคยาสบูประเทศไทย พ.ศ.2555. หน้า 15. 
3 พระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ.2509. 
4 ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู. 2552. เหตผุลที่ควรขึน้ภาษียาเส้น. หน้า 7. 
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ตารางท่ี 9.1 อตัราภาษียาเส้นและยาสบู 

ประเภทยาสบู อตัราภาษีเดมิ อตัราภาษีปัจจบุนั (ตัง้แต2่555) 

ตามมลูคา่(ร้อยละ) ตามปริมาณ ตามมลูคา่(ร้อยละ) ตามปริมาณ 
ยาเส้น 0.1 0.01 บาทตอ่ 10 กรัม 10 0.01 บาทตอ่กรัม 

ยาสบู     

บหุร่ีซิกาแรต 85 - 87 1 บาทตอ่กรัม 

บหุร่ีซิการ์ 10 0.5 บาทตอ่กรัม 20 1 บาทตอ่กรัม 

บหุร่ีอ่ืนๆ 0.10 0.02 บาทตอ่ 5 กรัม 10 0.01 บาทตอ่กรัม 

ยาเส้นปรุง 10 0.5 บาทตอ่กรัม 20 1 บาทตอ่กรัม 

 
นบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจบุนัประเทศไทยมีการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตบหุร่ีซิกาแรตรวม 10 

ครัง้ จากอตัราภาษีร้อยละ 85 ของราคาหน้าโรงงานมาเป็นร้อยละ 87 ของราคาหน้าโรงงาน (เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2555) ท าให้อตัราการสูบบุหร่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองแต่การลดลงต ่ากว่าความชนัของรายได้
สรรพสามิตบหุร่ีซิกาแรตท่ีรัฐจดัเก็บได้ (จาก 15,438 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2535 เป็น 59,916 ล้านบาท ในปี
พ.ศ.2555) รูปท่ี 1 ทัง้นี ้เน่ืองจากคา่ความยืดหยุ่นของการบริโภคตอ่ราคาอยู่ท่ีระหว่าง -0.0418 ถึง -1.003 
เฉล่ียอยู่ท่ี -0.395  และผู้บริโภคยาสบูประมาณคร่ึงหนึ่งสบูบหุร่ีมวนเองหรือยาเส้นท่ีมีภาษีต ่ามาก (0.01%) 
นอกจากนีก้่อนหน้าปี พ.ศ.2552 รัฐบาลไม่เคยขึน้ภาษีบหุร่ีซิกาแรตสงูกว่าค่าเงินเฟ้อ (สงูสดุ 5%ของราคา
หน้าโรงงาน) ด้วยข้อจ ากดัของการขบัเคล่ือนนโยบายภาษีในประเทศไทย เม่ือเทียบเคียงกบัประเทศอ่ืนๆ ถือ
ว่ามีประสิทธิผลระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดไม่สามารถใช้เคร่ืองมือทางนโยบายชนิดนีไ้ด้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Isara Sarntisart. 2003. An Economic Analysis of Tobacco Control in Thailand. HNP Discussion Paper Economics of  Tobacco 
Control Paper No.15. 
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รูปท่ี 9.1 ภาพซ้อนรายได้สรรพสามิตบหุร่ีซิกาแรต ยอดจ าหน่าย อตัราภาษีบุหร่ีซิกาแรต ราคาบุหร่ีชอง กับ
อตัราการสบูบหุร่ีปัจจบุนั 
ที่มา : กราฟโดยศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.)  

ข้อมลูรายได้สรรพสามิตบหุร่ี ยอดจ าหนา่ย อตัราภาษีสรรพสามิตบหุร่ี และราคาบหุร่ีตอ่ซองจากกรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลงั และข้อมลูอตัราการสบูบหุร่ีจากส านกังานสถิติแหง่ชาติ 
 

9.2 ราคาบุหร่ี 
ในปี พ.ศ.2554 พบว่าราคาขายปลีกบุหร่ีน าเข้าท่ีถูกท่ีสุดอยู่ท่ีราคาซองละ 25 บาท และบุหร่ียอด

นิยมอยูท่ี่ราคาซองละ 80 บาท ส าหรับท่ีผลิตในประเทศ บหุร่ี พบว่า ราคาขายปลีกท่ีถกูท่ีสดุอยู่ท่ีราคาซองละ 
33 บาท และบหุร่ียอดนิยมอยูท่ี่ราคาซองละ 58 บาท 

อตัราภาษีสรรพสามิตบหุร่ีตัง้แตปี่ 2545 ถึงปี 2555 มีอตัราท่ีเพิ่มขึน้อย่างช้าจากร้อยละ 75 เป็นร้อย
ละ87 ของราคาหน้าโรงงานหรือ ราคา C.I.F (Cost, Insurance and Freight) ในขณะท่ี อตัราเงินเฟ้อเฉล่ียปี
ละประมาณ 3% จงึเหมือนกบัวา่ราคาบุหร่ีถูกลงเม่ือเทียบกับค่าครองชีพ   

ท่ีส าคญัคือบุหร่ีน าเข้าย่ีห้อท่ีถูกท่ีสุด มีแนวโน้มราคาลดลงตัง้แต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจบุนัมี
บุหร่ีราคาต ่าสุดอยู่ท่ีซองละ 25 บาท  ในขณะเดียวกันบุหร่ีผลิตในประเทศก็แข่งขนัด้านราคา โดยมีราคา
ต ่าสดุท่ีซองละ 33 บาท สง่ผลให้เยาวชนมีก าลงัซือ้และสามารถเข้าถึงบหุร่ีได้ง่ายกว่าเดิม เห็นได้ชดัจากอตัรา
การสบูบหุร่ีของเยาวชนอาย ุ15-18 ปี  และ 19-24 ปี มีอตัราการสบูบหุร่ีเพิ่มขึน้ 

 
 



สรุปสถานการณ์ปัจจยัเส่ียงหลกัด้านยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2557 

 

 57 

 
รูปท่ี 9.2 ราคาบหุร่ีราคาถกูท่ีสดุตอ่ซอง เทียบกบัอตัราการสบูบหุร่ีของเยาวชน 
ที่มา: วิเคราะห์โดยศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) 

 ข้อมลูราคาจาก กรมสรรพสามิต และข้อมลูอตัราการสบูบหุร่ีจากส านกังานสถิตแิหง่ชาติ 
การค้าผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมาย 

การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีผิดกฎหมายเป็นเหตุให้ยาสูบเกิดการแพร่กระจายมากยิ่งขึน้ ซึ่งปัญหานี ้
เป็นปัญหาระดบัโลกและสง่ผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่สขุภาพของประชาชน และควรได้รับการตอบสนองท่ีมี
ประสิทธิผล เหมาะสม และครอบคลมุทัง้ในประเทศและสากล  

ในปี ค.ศ.1995 การลักลอบน าเข้าบุหร่ีทุกประเทศในโลกประมาณ 4 แสนล้านมวน ซึ่งเท่ากับ
ประมาณ 1 ใน 3 ของบุหร่ีน าเข้าถูกกฎหมายทัง้หมด6 ส่วนในประเทศไทยรัฐต้องสญูเสียรายได้จากการ
หลีกเล่ียงภาษีบุหร่ีโดยเฉล่ียในช่วงปี 2534-2549 ประมาณ 11% ของรายได้แท้จริงหากได้รับภาษีบหุร่ีครบ
ตามกฎหมาย โดยในปี พ.ศ.2549 รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการหลีกเล่ียงภาษีบุหร่ีสูงถึง 14% หรือมูลค่า
แท้จริงประมาณ  4,508 ล้านบาท7 

จากข้อมูลผลการปราบปรามผู้กระท าผิดพรบ.ยาสูบของกรมสรรพสามิตพบว่ามีจ านวนของกลาง
และคา่ปรับมีจ านวนไม่น้อย แตแ่ตกตา่งกนัระหว่างปีระหว่าง 3.5  ถึง 8  แสนซองตอ่ปี และ 88 ล้านถึง 410  
ล้านบาทตอ่ปี ดงัรูปท่ี 9.3 และ 9.4 
 
 
 
 
6 Mackay, J. & Eriksen, M. 2002. The Tobacco Atlas. World Health Organization, Geneva. 
7 Pavananunt P.,2011. Illicit cigarette trade in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. Nov;42(6):1531-9. 
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รูปท่ี 9.3 แสดงจ านวนของกลางจากการจบักมุผู้กระท าผิด พรบ.ยาสบูปี พ.ศ.2549-2553 
ที่มา : กรมสรรพสามิต 

 

 
รูปท่ี 9.4 แสดงคา่ปรับรวมคดีกระท าผิด พรบ.ยาสบูปี พ.ศ.2549-2554 
ที่มา : กรมสรรพสามิต 

ตามท่ีประเทศสมาชิกของกรอบอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสูบขององค์การอนามยัโลกได้มีมติ
รับรองพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีผิดกฎหมายแล้ว ในการประชุมประเทศสมาชิก
ครัง้ท่ี 5 ณ ประเทศเกาหลีใต้ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 ตามมาตรา 15 ของกรอบอนุสญัญาว่าด้วย
การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกด้วย และมีปัญหา
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การค้าผลิตภัณฑ์ยาสบูท่ีผิดกฎหมายเช่นกนั ดงันัน้ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบูจึงมีขอ
เสนอให้ประเทศไทยลงนามรับรองท าสนธิสญัญาในพิธีสารนี ้โดยมี 
 
ข้อพจิารณาส าหรับประเทศไทย ดังนี ้
 เม่ือพิจารณาพิธีสารและกฎหมายไทยท่ีเก่ียวข้องกบัยาสบู โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบญัญัติยาสบู 
พ.ศ.2509 แล้วจะเห็นได้ว่า พิธีสารนีมี้ส่วนสอดคล้องท่ีไม่ขดักัน เน่ืองจากประเทศไทยได้บญัญัติกฎหมาย
เก่ียวกับการควบคุม ทัง้การผลิต การค้า ภาษี รวมถึงมีการบญัญัติความรับผิดของผู้ กระท าความผิดตาม
พระราชบญัญตัไิว้แล้ว แตท่ัง้นีภ้ายหลงัจากท่ีประเทศไทยได้รับรองพิธีสารนีแ้ล้ว กฎหมายไทยบางส่วน ควรมี
การแก้ไขเพิ่มเตมิเพ่ือความชดัเจนมากย่ิงขึน้ เน่ืองจากพิธีสารมีรายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นการปิดกัน้
ชอ่งทางในการค้ายาสบูผิดกฎหมายครอบคลมุมากขึน้ ซึง่แบง่ออกได้เป็นประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
1 นิยามสอดคล้อง  

จากค านิยามของค าว่า Cigarette และ Tobacco products ตามมาตรา 1 ของพิธีสารนัน้ มีส่วนตรง
กบันิยามของค าวา่ บหุร่ีซิกาแรต และ ยาสบูในมาตรา4 พระราชบญัญัติยาสบู พ.ศ.2509 ถึงแม้นิยามของค า
ว่าบุหร่ีซิกาแรตตามพรบ.ยาสูบนัน้จะกว้างกว่า Cigarette ในพิธีสาร ซึ่งเป็นผลดีต่อการบังคับใช้ของ
กฎหมายไทย ท่ีจะครอบคลุมมากกว่าพิธีสาร แต่มิได้มีผลต่อการตีความ และไม่จ าต้องแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายไทย หากจะอนวุตักิารพิธีสารนี ้
2 ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัตหิากรับพธีิสารนีม้าใช้ 

กฎหมายไทยได้มีบญัญตัไิว้ถึงมาตรการตา่งๆเพื่อควบคมุดแูลยาสบูในทกุขัน้ตอน ซึ่งเป็นส่วนท่ีจะไม่
มีปัญหาในทางปฏิบตัหิากรับพิธีสารนีม้าใช้กบัประเทศไทย แตท่ัง้นี ้หลงัจากลงนามรับรองพิธีสารนีแ้ล้ว ควร
มีการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงกฎหมายให้ทนัสมยัทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้ 

2.1 กฎหมายล าดับรองที่สามารถปรับปรุงได้ในระยะสัน้  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
ก ากบัสินค้านี ้คือ 
2.1.1 การออกกฎกระทรวง   

1. ก าหนดค่าแสตมป์ยาสูบ  โดยเฉพาะบุหร่ีซิกาแรต ท่ีควร ให้มีอัตราตามสภาพ 
(ปริมาณ )เพิ่มขึน้อีก  ซึ่งปัจจุบนั เพดานอยู่ท่ี 3 บาทต่อกรัม เพ่ือเป็นการป้องกัน
ปัญหาการถ่ายโอนราคา (Transfer Pricing) และแก้ไขปัญหาการขายบหุร่ีท่ีราคา
ต ่า   และออกกฎกระทรวงเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่างๆ ท่ียงัไม่เต็ม
เพดาน ให้ใกล้เคียงหรือเตม็เพดาน (มาตรา 5) 

2.  ก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือให้ปฏิบตัิตาม พรบ. นี ้อาทิ การก าหนดมาตรฐานน า้หนัก
บหุร่ีต่อมวน (กรัม/มวน ถ้าน า้หนกัเกินให้นบัเป็นอีก 1 มวน)/ ยาเส้นต่อซอง (กรัม/
ซอง) ,มาตรฐานขนาดมวน (ความกว้าง ยาวของบหุร่ี เพ่ือป้องกนัการหลีกเล่ียงภาษี
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โดยการผลิตบุหร่ีมวนเล็ก (Slim) ท่ีมีน า้หนักเบาเพ่ือเสียภาษีต ่าลง ,มาตรฐาน
จ านวนมวนตอ่ซอง (20 มวน/ซอง) การห้ามแบง่ขาย ห้ามขายเร่ เป็นต้น (มาตรา 5 ) 
ปัจจบุนัยงัไมมี่การก าหนด เพ่ือเป็นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการบริโภคบหุร่ีราคา
ถกูแทน (Down Trading) 

3. ก าหนดหลกัเกณฑ์/วิธีการ/เง่ือนไขวา่ด้วยการขอใบอนญุาต การออกใบอนญุาตและ
เง่ือนไขการรับยาเส้น/ยาสบูออกแสดงเพ่ือขาย โดยก าหนดรายละเอียด เง่ือนไขการ
จดัท าเอกสาร/บญัชี งบเดือน ของผู้ ขอใบอนุญาตขายยาสูบในแต่ละประเภท เพ่ือ
การก ากับดแูล ตลอดกระบวนการขนส่ง เพ่ือทราบถึงปริมาณเส้นทางการจ าหน่าย
จดุต้นทาง-ปลายทางในภาพรวม ปัจจุบนัก าหนดให้เฉพาะใบอนุญาตขายประเภท
บหุร่ีซิกาแรตแบบไม่จ ากัดจ านวนเท่านัน้ท่ีมีการจดัท าบญัชี /งบเดือน ส่วนบุหร่ีซิกา
แรตประเภทขายแบบจ ากัดจ านวน ไม่เกิน 20,000 มวน ไม่มีการก าหนดให้จดัท า
บญัชี /งบเดือน (ป. 2) ในขณะท่ียาสบูประเภทอ่ืนๆท่ีไม่ใช่บหุร่ีซิกาแรต ยงัมีการระบุ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขไว้น้อยมาก (กฎกระทรวงฉบบัท่ี 17 ,แก้ไข ฉ.24 
(42),แก้ไข ฉ.28 (47) 

4. ปัจจุบนัมีกฎกระทรวง ก าหนดค่าแสตมป์ยาสูบในคลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นศนูย์ทัง้
อตัราตามมูลค่าและอัตราตามปริมาณ และการก าหนดปริมาณการจ าหน่าย ควร
ก าหนดให้ลดปริมาณการจ าหน่ายลง และก าหนดลกัษณะชนิดของแสตมป์ยาสูบ 
(ออกเป็นประกาศกระทรวงการคลงั) ส าหรับสินค้ายาสบูท่ีอยู่ในคลงัสินค้าทณัฑ์บน
ในสนามบนิเป็นการเฉพาะท่ีแตกตา่งไปจากท่ีมีการเสียภาษี 

2.1.2 การออกประกาศกรมสรรพสามิต /ระเบียบ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ตามอ านาจ
ตามมาตรา 28 ควรลดจ านวนการผ่อนผนัให้ผู้ เดินทางน ายาสบูติดตวัเข้ามา-ส่งออกโดย
ไมต้่องขออนญุาตจากเจ้าพนกังาน (หน้า 278-279) จากจ านวนไม่เกิน 200 มวน หรือไม่
เกิน 500 กรัมลง (เป็น 19 มวน หรือไม่เกิน 19 กรัม เป็นต้น) และก าหนดจ านวนครัง้ของ
การผอ่นผนัตอ่คน ตอ่วนัให้ได้ไมเ่กิน 1 ครัง้ เป็นต้น  

2.2 การปรับปรุงกฎหมายหลกัในระยะยาว โดยแก้ไขพระราชบญัญตัยิาสบู พ.ศ. 2509   
1. นิยาม: ด้วยค านิยามของผลิตภณัฑ์ยาสบู รวมถึงผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีใช้สดูดม หรือ สบูผ่านน า้ 

ด้วย เชน่  หม้อระกู่ ฯ  เป็นต้น  
2. ควรเพิ่มการควบคมุอปุกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับการบริโภคยาสบู(เช่น เคร่ืองมวนบหุร่ี เป็นต้น)  

โดยควรให้มีการขออนุญาต กรณีใช้เพ่ือการค้า อาทิ บะระกู่  แต่หากเป็นการใช้ส่วนตวัไม่
ต้องขออนุญาต เช่น ไปป์ โดยการก าหนดให้เป็นอ านาจกฎหมายล าดบัรองในการประกาศ 
เพ่ือให้ทนัตอ่การพฒันาและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
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3. น าเอายาสูบพนัธุ์พืน้เมืองเข้าสูระบบ (โดยตดัค าว่า ไม่ใช้บงัคบักับ “ยาสูบพันธ์ุพืน้เมือง” 
ในมาตรา 7,8,9,10,11,14,17,18,20,21,22,24,25 ออก) 

4. ควรให้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาใบอนุญาตบางประเภทให้ชดัเจน ได้แก่ ใบอนุญาตตัง้
สถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยา (มาตร 9)  และ ใบอนุญาตตัง้โรงอบใบยาหรือเพิ่ม
เคร่ืองอบใบยา (มาตรา 12) ท่ีไม่ได้ก าหนดกรอบเวลาไว้แตเ่ป็นใบอนญุาตท่ีมีอายตุลอดไป
ไมมี่ท่ีสิน้สดุ เป็นต้น ควรก าหนดให้มีการขอใบอนญุาตใหมท่กุ 3-5 ปี เพ่ือให้เป็นปัจจบุนั  

5. มาตรา 19 ไม่ควรมีการให้มีการครอบครองยาสบูไม่เกิน 500 กรัม เป็นการทัว่ไปได้ โดยไม่มี
ความผิด ควรเป็นในลกัษณะการขออนญุาตเป็นกรณีๆ หรือใช้หลกัของการเสียภาษีท่ีการซือ้
ขายท่ีถกูต้องให้มีการรับรองท่ีมาของสินค้า เป็นต้น 

6. มาตรา 22 มีการก าหนดการห้ามแบง่ขายยาเส้น แต่ไม่ได้ก าหนดการห้ามแบ่งขายบหุร่ีซิกา
แรต  ดงันัน้ควรมีการก าหนดการขายบหุร่ีวา่ต้องขายเป็นซอง ห้ามแบง่ขาย  

7. แก้ไขกฎหมายยาสูบให้เป็นระบบประเมินตนเอง โดยสามารถตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้ 
รวมทัง้ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษียาสูบให้เป็นแบบผสมระหว่างอัตราตามสภาพ และ
อตัราตามมูลค่า (ฐานราคาหน้าซอง/หรือราคาขายปลีกแนะน า) โดยอตัราตามสภาพควรมี
การปรับเพิ่มอัตโนมัติตามอัตราเงินเฟ้อทุกปี ปีละ 1 ครัง้ (ทัง้นีอ้าจใช้อัตราเงินเฟ้อของ 6 
เดือนท่ีล่วงมาท่ีมีการประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพ่ือความชัดเจน เป็นธรรมและ
โปร่งใสกบัการแขง่ขนั)  

8. กรณีบทก าหนดโทษ ควรแก้ไขให้มีบทก าหนดโทษท่ีเพิ่มขึน้ และก าหนดบทลงโทษใน
ลกัษณะท่ีเป็นขัน้ๆ ของการกระท าผิดในแต่ละฐานความผิด ท่ีแยกออกจากกันรูปแบบการ
กระท าผิดและผลกระทบท่ีเกิดขึน้  ไม่ควรเป็นการลงโทษในลกัษณะท่ีเป็นการพกัใบอนญุาต 
หรือการเพิกถอนใบอนญุาตส าหรับผู้ รับใบอนญุาตท่ีกระท าผิด  เพ่ือให้เกิดผลการปฏิบตัิงาน
ได้จริง รวมทัง้ควรก าหนดให้มีการท่ีเจ้าหน้าท่ีสามารถเปรียบเทียบปรับได้ ณ สถานท่ีเกิดเหตุ
ในกรณีท่ีเป็นความผิดเล็กน้อยเพ่ือเป็นการประหยดัต้นทนุในการด าเนินงานของรัฐ (เช่นไม่
แสดงใบอนญุาตในท่ีเปิดเผย เป็นต้น) 

 
3.การส่งผ่านผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทย 

 ปัจจบุนัการส่งผ่านผลิตภณัฑ์ยาสบูในประเทศ ซึ่งถกูตรวจสอบโดยกรมศลุกากรอยู่แล้วนัน้ เห็นควร
ให้การสง่ผา่นต้องขออนญุาตกรมสรรพสามิตด้วย เพราะกรมศลุกากรตรวจสอบสินค้าผ่านแดนทกุสินค้าเป็น
การทั่วไป ดงันัน้การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาสูบจึงด าเนินการสุ่มตรวจเหมือนสินค้าทั่วไปด้วย ไม่ได้มีการ
ตรวจสอบเป็นพิเศษส าหรับสินค้าผลิตภณัฑ์ยาสบู  
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4.การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างประเทศ 
ตามมาตรา 20 21 และ 22 ของพิธีสาร ท่ีระบคุวามร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างประเทศ

ภาคี นัน้ ทางประเทศไทยกฎหมายก าหนดการจดัเก็บข้อมลูไว้อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในคดีความ 
ทัง้ข้อมลูการด าเนินการทางกฎหมาย การยึด ริบของท่ีเก่ียวข้องในคดี ซึ่งจะมีบนัทึกตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้
ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาและแพง่ และในกฎหมายอ่ืนๆด้วย ส่วนข้อมลูการน าเข้าส่งออก ส่งผ่าน
นัน้ ทางกรมศลุกากรเป็นผู้ รับผิดชอบในการเก็บ ข้อมลู โดยต้องมีเอกสารย่ืนตามท่ีก าหนดไว้ แตท่ัง้นีเ้พ่ือให้
ทางกรมศลุกากรและกรมสรรพากรมีแนวปฏิบตัิท่ีแน่นอนชดัเจน ควรจะมีการตรากฎหมายระบเุก่ียวกับการ
จดัเก็บข้อมูลระบุถึงข้อมูลท่ีต้องจดัเก็บตามท่ีพิธีสารก าหนด หรือเท่าท่ีจะท าได้ รวมถึงระบุถึงการแบ่งปัน
ข้อมลูระหวา่งประเทศ  

 
5.มาตรา 8 ของพิธีสารกล่าวถึงการติดตามข้อมูลโดยใช้ระบบการติดตามและสืบหาของ

ประเทศ  
ศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูลนัน้มีการพัฒนาโปรแกรมโดยจะแบ่งเป็นการพัฒนาระบบสอง

ประเภท ประเภทแรกคือ พฒันาจากระบบท่ีประเทศนัน้ๆมีอยู ่สว่นประเภทท่ีสองคือสร้างระบบใหม่จากระบบ
ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งการพัฒนาเหล่านีไ้ม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่ม นอกจากการจ้างเจ้าหน้าท่ี ผู้ เช่ียวชาญ
ประจ าศนูย์ท่ีจะพฒันาโปรแกรม “generic” software application ซึ่งจะด าเนินการจ้างตามปีงบประมาณ 
2012-2013 โดยในปัจจุบนัมีประเทศบราซิล สหภาพยุโรป เคนย่า และตุรกีท่ีถูกขอให้ช่วยเหลือในการให้
ข้อมูล โดยทางประเทศบราซิลได้ตรากฎหมายเก่ียวกับการติดตามข้อมูลบุหร่ีซิกาแรต โดยก าหนดให้โรง
กษาปณ์ผลิตแสตมป์ท่ีซองบรรจุบุหร่ี และรับผิดชอบในการติดตัง้และดูแลรักษาเคร่ืองอุปกรณ์ตรวจรหัส 
(serial counting equipment) ในโรงงานผลิต ซึ่งทางผู้ผลิตจะต้องชดเชยคา่ใช้จ่ายในการจดัการให้แก่โรง
กษาปณ์ ตอนนีค้ดิอตัราอยูท่ี่ 0.017 US Dollars ตอ่ซอง 

ทางสหภาพยุโรปได้จดัซือ้เคร่ืองส าหรับผลิตป้ายเคร่ืองหมายบน Master case ซึ่งราคาประมาณ 
5,000 - 20,000 Euro ตอ่เคร่ือง ราคาจดัการตอ่หนึ่งแผ่นป้ายประมาณ 0.01 – 0.03 Euro และทางสหภาพ
ยโุรปได้จดัท าระบบ Coding system เพ่ือท าเคร่ืองหมายเฉพาะและอ่านหมายเลขรหสับนกล่อง (carton) ซึ่ง
ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 Euro ตอ่เคร่ือง และ ราคาด าเนินการจดัการตอ่หนึ่งเคร่ืองหมายประมาณ 
0.001 – 0.01 Euro 

ประเทศตุรกีได้พัฒนาและใช้ระบบตรวจสอบและติดตามของประเทศ ซึ่งควบคุมกับผลิตภัณฑ์
ภายในและน าเข้า รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีเรียกเก็บภาษีในระดบั Item level ซึ่งระบบนีล้งทนุโดยบริษัทรับจ้าง 
โดยบริษัทจะได้เงินจากการขายแสตมป์กับทางผู้ผลิตและผู้น าเข้า ตอนนีร้าคาประมาณอยู่ท่ีน้อยกว่า 0.01 
Us dollar ตอ่ซอง 
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เม่ือพิจารณาจากข้อมลูของประเทศตวัอยา่งตวัอยา่งแล้ว ประเทศไทยเองก็มีการติดแสตมป์บนยาสบู 
อยูใ่นขัน้การตรวจสอบ ID แตไ่มส่ามารถ track & trace ได้ ซึ่งถือว่าเป็นขัน้ตอนการติดตามอย่างหนึ่ง ซึ่งการ
ชว่ยเหลือจากทางศนูย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมลูอาจจะอยู่แคต่ัง้ระบบแบง่ปันข้อมลูภายในภาคีเท่านัน้ แต่
ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กับการประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้ รับผิดชอบในไทยว่าจะมีกฎหรือระเบียบใดท่ีไม่
อนญุาตให้ด าเนินการได้หรือไม ่

โดยสรุปแล้วประเทศไทยมีกฎหมายท่ีก าหนดเก่ียวกับการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การ
ควบคมุดแูลและการติดตามไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลกัการให้อนญุาต อ านาจเจ้าพนกังาน การกระท าท่ีถือว่า
เป็นความผิด การด าเนินคดีทางอาญาและทางแพ่ง การติดแสตมป์ การตัง้ราคา และข้อบงัคบัอ่ืนๆทัง้ใน  
พรบ.ยาสูบ 2509 และกฎกระทรวง เช่น ห้ามตัง้สถานท่ีขายยาสูบในบริเวณ หรือบริเวณต่อเน่ืองกับ
สถานศกึษาและศาสนสถาน รวมถึงห้ามไม่ให้ขายในสถานท่ีท่ีเคยถกูเพิกถอนใบอนญุาตมาก่อน เป็นต้น แต่
ทว่าส่วนใหญ่นัน้เป็นหลกัใหญ่ๆ มิได้ระบรุายละเอียดให้แน่ชดัดงัท่ีพิธีสารได้ระบุเอาไว้ รวมถึงยงัมีช่องโหว่
ทางกฎหมายเก่ียวกับยาสูบพันธุ์ พืน้บ้านท่ีไม่มีกฎหมายและการตรวจสอบอย่างชัดเจน นอกจากนีย้ังมี
จุดส าคญัเร่ืองการแลกเปล่ียนข้อมูล เน่ืองจากไม่มีกฎหมายเก่ียวข้องโดยตรงเก่ียวกับผู้ รับผิดชอบในการ
แลกเปล่ียน จึงจะต้องอาศยัข้อมูลท่ีมีอยู่ในแต่ละหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น กรมสรรพสามิต กรมศลุกากร 
เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีระเบียบภายในออกมาจ ากดัการแลกเปล่ียน โดยถือว่าเป็นความลบัของประเทศ ดงันัน้
ควรจะบญัญัติกฎหมายเก่ียวกับการแลกเปล่ียนข้อมูลโดยเฉพาะเพ่ือระบุรายละเอียดท่ีควรจัดเก็บและ
หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลเพื่อความสะดวกในการประสานงานไปยงัศนูย์กลางแลกเปล่ียนข้อมลูด้วย 
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บทท่ี 10 สถานการณ์ระบบบริการช่วยเลกิบหุร่ีในประเทศไทย  

พญ.ธญรช ทิพยวงษ์  

10.1 บทน ำ 
 การสบูบุหร่ีเป็นสาเหตสุ าคญัของการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรของประชากรโลก  องค์การอนามยัโลก
คาดวา่ประชากรท่ีสบูบหุร่ีอยูใ่นปัจจบุนั จะเสียชีวิต 450 ล้านคนใน 50 ปีข้างหน้า การลดจ านวนผู้สบูบหุร่ีใน
ปัจจบุนัได้ 50% จะลดการเสียชีวิตจากโรคท่ีเกิดจากการสบูบหุร่ี หรือลดการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรได้ 20-30 
ล้านคนใน 25 ปีข้างหน้า และอีก 150 ล้านคนในอีก 25 ปีถัดไป จากการวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภค
ยาสบูของประชากรไทย พ.ศ.2552 ของส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิพบว่าประชากรไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป มีจ านวน
ทัง้สิน้ 52.69 ล้านคน ในจ านวนนีมี้ผู้สูบบุหร่ีปัจจุบนัจ านวน 10.9 ล้านคน คิดเป็นอตัราการสูบบุหร่ีปัจจุบนั
ร้อยละ 20.73 ในจ านวนผู้สูบบหุร่ีทัง้หมดมีผู้ประสงค์อยากเลิกบหุร่ี 7.5 ล้านคน และมีคนท่ียังคงสบูบหุร่ีอยู ่
6.2 ล้านคนท่ีเคยพยายามเลิกสูบในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา โดยร้อยละ 88.9 ใช้วิธีเลิกด้วยตนเอง ร้อยละ 
10.6 ใช้ยาชว่ยเลิกบหุร่ีและร้อยละ 5.8 ได้รับบริการให้ค าปรึกษา องค์การอนามยัโลก ระบวุ่า การสบูบหุร่ีเป็น
โรคเรือ้รัง เรียกว่า  “โรคติดบุหร่ี” (Tobacco Dependence) ในขณะเดียวกนั กรอบอนสุญัญาว่าด้วยการ
ควบคมุยาสบู องค์การอนามยัโลกได้ก าหนดให้ภาคีสมาชิกจดัระบบบริการเลิกบหุร่ีให้แก่ประชาชน ประเทศ
ไทยในฐานะภาคีสมาชิกกรอบอนุสัญญาดังกล่าวได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 
พ.ศ.2555 – 2557 โดยท่ีการส่งเสริมการลดและเลิกใช้ยาสูบเป็นหนึ่งในแปดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั อีกทัง้
กระทรวงสาธารณสขุได้ก าหนดนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีบริการช่วยเลิกบุหร่ีเพ่ือให้ประชาชนในทุก
พืน้ท่ีสามารถเข้าถึงบริการดงักล่าวได้อย่างทั่วถึง  ดังนัน้ บทความนีจ้ะน าเสนอระบบบริการเลิกบุหร่ีใน
ประเทศไทยในชว่งปี พ.ศ.2554 - 2557  
 

10.2 สถำนกำรณ์กำรให้บริกำรเลิกบุหร่ี พ.ศ.2555 – 2557 
 ในช่วง พ.ศ.2555 – 2557 การให้บริการเลิกบหุร่ีในประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากขึน้ อาทิ มีการ
พัฒนานวัตกรรมและน าไปสู่ต้นแบบในการบริการเลิกบุหร่ีท่ีมีประสิทธิภาพ มีการประสานความร่วมมือ
ระหวา่งเครือขา่ยวิชาชีพสขุภาพตา่งๆ เพ่ือสร้างระบบการส่งตอ่ผู้ รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น คลินิกฟ้าใส 
(272 แห่ง) โดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหร่ี ร้านขายยาปลอดบุหร่ี (487 แห่ง) 
คลินิกทันตกรรม (130 แห่ง) คลินิกกายภาพบ าบดั (174 แห่ง) เป็นต้น มีการพัฒนาศกัยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสขุให้เป็นผู้ให้ค าแนะน าการเลิกบหุร่ีแก่ประชาชนในพืน้ท่ี นอกจากนี ้ยงัมีการผลกัดนัให้เกิดแนวทาง
มาตรฐานในการดแูลรักษาผู้ ท่ีอยู่ในภาวะติดบหุร่ี โดยพฒันาให้ทนัสมยั เหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 
อาทิ แนวทางเวชปฏิบตัิอิงหลักฐานการบ าบดัโรคเสพยาสูบในประเทศไทย ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2555 และ
แนวทางเวชปฏิบตัิอิงส าหรับการบ าบดัโรคเสพยาสูบในประเทศไทย พ.ศ.2555 ส าหรับผู้น าและบุคลากร
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สาธารณสขุในชมุชน อีกทัง้มีการบรรจรุายการยาช่วยเลิกบหุร่ี/ยาสบู Nortriptyline ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ
เม่ือปี พ.ศ. 2556 และสมนุไพรชาชงหญ้าดอกขาวต ารับโรงพยาบาล อยูใ่นบญัชียาหลกัแหง่ชาติ พ.ศ.2554 
นอกจากนี ้ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพได้สนบัสนนุการวางระบบเพ่ือให้บริการเลิกบหุร่ี
ทางโทรศัพท์ โดยจัดตัง้ศูนย์บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพท์แห่งชาติ  ภายใต้มูลนิธิสร้างสุขไทย โดยการ
สนบัสนนุของ  3 องค์กร ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และส านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) รับผิดชอบการให้ค าปรึกษาเพ่ือเลิกสบูบหุร่ีทางโทรศพัท์ โดย
ยงัใช้หมายเลข 1600 เช่นเดิม เปิดบริการมาแล้วตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 การให้บริการมีทัง้แบบเชิงรับและเชิงรุก 
ในระยะแรกผู้ ใช้บริการผ่านเครือข่ายองค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (TOT) ต้องเสียคา่บริการ 3 บาท/ครัง้ 
ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2556 ได้มีการลงนามความร่วมมือ “ยกเว้นค่าโทรศพัท์ 1600 สายเลิกบุหร่ี” ระหว่าง
ศนูย์บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศพัท์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เครือข่าย DTAC, AIS, True move, True, CAT และโทรศพัท์ประจ าท่ี ได้แก่ TOT, TT&T 
เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการประชาชนท่ีต้องการขอค าปรึกษาการเลิกบุหร่ี โดยประชาชนไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย และกระตุ้ นให้ประชาชนได้รับบริการเพิ่มมากขึน้ นับเป็นความร่วมมือทัง้ของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการสนบัสนนุการเลิกบหุร่ีของประชาชน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2555 ศนูย์บริการเลิก
บหุร่ีทางโทรศพัท์แห่งชาติให้ค าปรึกษาแก่ผู้สูบบุหร่ีและติดตามอย่างน้อย 1 ครัง้ จ านวน 36,927 คน อตัรา
การเลิกสูบบหุร่ีอย่างต่อเน่ือง (Continuous abstinence rate) ท่ี 1, 3, และ 6 เดือน เท่ากบัร้อยละ 49.9, 
38.0 และ 33.1 ตามล าดบั 
 

10.3 กำรส ำรวจสถำนบริกำรบริกำรช่วยเลิกบุหร่ี 
สถาบนัธัญญารักษ์ได้ศกึษาระบบบริการช่วยเลิกบหุร่ีของสถานพยาบาลในประเทศไทย โดยส ารวจ

ข้อมูลจากผู้ บริหารสถานพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานช่วยเลิกบุหร่ีในสถานพยาบาลรัฐและเอกชน จ านวน 
1,291 แห่ง ได้รับแบบสอบถามตอบกลบัทางไปรษณีย์จ านวน 589 แห่ง (ร้อยละ 45.62) รายละเอียดใน
ตารางท่ี 10.1 เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ระหวา่งเดือนมิถนุายน ถึง กนัยายน พ.ศ.2554  

ผลการศกึษาในภาพรวมจากผู้บริหารเก่ียวกบันโยบายการให้บริการชว่ยเลิกบหุร่ี พบว่า ผู้บริหารส่วน
ใหญ่รับรู้นโยบายเก่ียวกบัโรคตดิบหุร่ี โดยสถานพยาบาลเกือบทัง้หมดมีนโยบายการควบคมุการบริโภคยาสบู 
คือมีการประกาศเขตปลอดบหุร่ี (ห้ามสูบบหุร่ีในสถานพยาบาล) ห้ามขายบุหร่ีในเขตสถานพยาบาล มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานพยาบาลเลิกสูบบหุร่ีและเป็นแบบอย่างผู้ ไม่สูบบหุร่ีให้กับประชาชน มีกิจกรรม
รณรงค์เพ่ือการไมส่บูบหุร่ี และมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบับริการช่วยเลิกบหุร่ี ส่วนใหญ่ผู้บริหารมีการจดัตัง้
คณะกรรมการควบคมุยาสูบ มีนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กบัผู้ปฏิบตัิงานบริการช่วยเลิกบุหร่ี สถานพยาบาล
ประมาณสองในสาม (ร้อยละ 64.2)เคยได้รับงบประมาณเฉพาะส าหรับงานบริการชว่ยเลิกบหุร่ี และประมาณ
คร่ึงหนึ่ง (ร้อยละ 51.8) สถานพยาบาลเคยได้รับรางวลัด้านการบริการช่วยเลิกบหุร่ีหรือรางวลัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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สถานพยาบาลบางแห่งมีนโยบายให้คา่ตอบแทนพิเศษแก่บคุลากรท่ีท างานเก่ียวกบัการช่วยเลิกบหุร่ี เช่น คา่
ล่วงเวลา การพิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น สถานพยาบาลส่วนใหญ่มีการมอบหมายผู้ รับผิดชอบวาง
แผนการปฏิบตังิานและสรุปผล ดงัแสดงในภาพท่ี 10.1 
 

ตารางท่ี 10.1 จ านวนและร้อยละของแบบสอบถามท่ีสง่ไปและได้รับตอบกลบัจ าแนกตามสงักดั 

สถานพยาบาล 
จ านวนท่ีสง่ไป จ า น ว น ท่ี ต อ บ

กลบั 
ร้อยละ 

1.สถานพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ   
2.สถานพยาบาลนอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  
3.สถานพยาบาลเอกชน 

859 
120 
 
312 

446 
65 
 
78 

51.92 
54.17 
 
25.00 

รวม 1,291 589 45.62 

 
 

  
 

ภำพ 10.1 แสดงภาพรวมด้านนโยบายของผู้บริหาร  
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ระบบบริกำรเลิกบุหร่ีในทรรศนะผู้ปฏิบัตงิำน  
รูปแบบการให้บริการช่วยเลิกบุหร่ีส่วนใหญ่เป็นแบบผู้ ป่วยนอก ลกัษณะเป็นคลินิกช่วยเลิกบุหร่ี ใน

ภาพรวมสถานพยาบาลส่วนใหญ่เปิดให้บริการในวนั เวลาราชการ มีผู้ รับผิดชอบหลกัเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
ส่วนสถานพยาบาลเอกชนยงัไม่มีผู้ รับผิดชอบประจ า สถานพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ใช้
กระบวนการ 5A คือมีการสอบถามพฤติกรรมการสบูบหุร่ีแล้วบนัทึกในเวชระเบียนรายบคุคล (Ask) หลงัจาก
ทราบประวตัิพฤติกรรมการสบูบหุร่ี พยาบาลจะให้ค าแนะน าการเลิกบหุร่ี (Advise) มีการประเมิน (Assess) 
ความพร้อมของผู้สบูบหุร่ีและประเมินระดบัการติดนิโคติน ส่วนการช่วยเหลือ (Assist) ส่วนใหญ่เป็นการให้
ค าปรึกษารายบคุคล ซึ่งมีทัง้การให้ค าปรึกษาแบบย่อ (Brief advice) และการบ าบดัเพ่ือเสริมสร้างแรงจงูใจ 
(MOTIVATIONAL INTERVIEW) บางครัง้มีการจ่ายยาหรือผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยในการเลิกบหุร่ี เช่น สมนุไพรชา
หญ้าดอกขาว น า้ยาอมบ้วนปาก และหมากฝร่ังนิโคติน เป็นต้น ทัง้นีส้ถานพยาบาลของรัฐมักเลือกใช้
สมุนไพร น า้ยาอมบ้วนปาก หรือ Nortriptyline ในขณะท่ีสถานพยาบาลเอกชนมักใช้ยา Bupropion 
(Quomem) ส่วนการบ าบดัทางเลือกเพ่ือช่วยเลิกบุหร่ีนัน้มีหลากหลาย อาทิ การออกก าลังกาย การอบ
สมนุไพร ในการติดตามผลการช่วยเหลือ (Arrange for Follow-up) นัน้ พบว่า สถานพยาบาลของรัฐ (ทัง้ท่ี
สงักัดกระทรวงสาธารณสุขและไม่ได้สงักัด) ส่วนใหญ่ได้ติดตามผลหลังจากให้บริการช่วยเลิกบุหร่ี วิธีการ
ตดิตามมีทัง้การโทรศพัท์ตดิตาม และการนดัผู้ รับบริการมาท่ีคลินิกเลิกบหุร่ี มีสถานพยาบาลบางแห่งติดตาม
ผลการให้ค าปรึกษาทางไปรษณีย์ ส่วนการติดตามโดยใช้บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (Short 
message service: SMS) ยงัไม่คอ่ยเป็นท่ีนิยม สถานพยาบาลเกือบคร่ึงหนึ่งติดตามผู้ รับบริการนานกว่า      
6 เดือน – 1 ปี   

อย่างไรก็ตาม การให้บริการช่วยเลิกบุหร่ียงัไม่มีระบบการส่งต่อผู้ รับบริการท่ีชดัเจน ผลการส ารวจ
พบว่ามีสถานพยาบาลเพียงบางแห่งเท่านัน้ (ประมาณร้อยละ 15) ท่ีมีการส่งตอ่ผู้ รับบริการให้ศนูย์เลิกบหุร่ี
ทางโทรศพัท์แหง่ชาต ิ(1600) หรือโรงพยาบาลเครือขา่ยเม่ือให้การรักษาบ าบดัจนหยดุสบูบหุร่ีได้แล้ว  

ผลสมัฤทธ์ิของการให้บริการช่วยเลิกบุหร่ี ปีงบประมาณ 2553 พบว่าในภาพรวม จ านวนผู้ เข้ารับ
บริการรายใหมจ่ากสถานพยาบาลท่ีส ารวจมีทัง้หมด 362 คน มีผู้ เข้ารับบริการท่ีตดัสินใจเลิกบหุร่ี 331 คน แต่
ไมส่ามารถระบจุ านวนผู้ เลิกบหุร่ีได้ส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสถานการณ์ปัจจยัเส่ียงหลกัด้านยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2557 

 

 68 

ตารางท่ี 10.2 จ านวนและร้อยละการให้บริการชว่ยเลิกบหุร่ีของสถานพยาบาล 

กำรให้บริกำร 

จ ำนวน (ร้อยละ) 

ภาพรวม 
หนว่ยงานใน 

สธ. 
หนว่ยงาน
นอก สธ. 

เอกชน 

1.มีบริการชว่ยเลิกบหุร่ี 

 มีบริการ 

 ไมมี่บริการ 

 
507 (91.4) 
48 (8.6) 

 
418 (95.7) 
19 (4.3) 

 
3 (5.1) 
56 (94.9) 

 
33 (55.9) 
26 (44.1) 

2.รูปแบบการให้บริการชว่ยเลิกบหุร่ี 

 ผู้ ป่วยนอก 

 ผู้ ป่วยใน 

 ทัง้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน 

 
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) 

3.ลกัษณะของสถานพยาบาล 

 คลินิกชว่ยเลิกบหุร่ี 

 ให้บริการร่วมกบัคลินิกเฉพาะโรค  

 ให้บริการร่วมกบัคลินิกทัว่ไป 

 ให้บริการนอกสถานพยาบาล  

 
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) 

4.การเปิดให้บริการชว่ยเลิกบหุร่ี 

 ทกุวนัและเวลาราชการ 

 นอกเวลาราชการ 

 ให้บริการเฉพาะวนั 

 อ่ืนๆ เชน่ เฉพาะวนันอกเวลา 

 
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) 

5.มีป้ายบริการชว่ยเลิกบหุร่ี 

 ไมมี่ 

374 (68.9) 
169 (31.1) 

310 (72.6) 
117 (27.4) 

44 (73.3) 
16 (26.7) 

20 (35.7) 
36 (64.3) 

6.มีห้องหรือสถานท่ีให้บริการจดัเป็นสดัสว่น 

 ไมมี่ 

 
367 (67.3) 
178 (32.7) 

 
324 (75.5) 
105 (24.5) 

 
33 (55.0) 
27 (45.0) 

 
10 (17.9) 
46 (82.1) 
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ภาพท่ี10.2 กระบวนการรักษาชว่ยเลิกบหุร่ี A1-A3 
 

 

ภาพท่ี10.3 กิจกรรมในกระบวนการรักษาชว่ยเลิกบหุร่ี 
 

 

ภาพท่ี 10.4 วิธีการติดตามผลตอ่เน่ือง 
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ปัญหำ อุปสรรคในกำรบริกำรช่วยเลิกบุหร่ีของสถำนพยำบำล 

 ด้านนโยบาย ได้แก่ 
o ผู้บริหารไมมี่นโยบาย รพ.ปลอดบหุร่ีอยา่งจริงจงั  
o คลินิกบริการบหุร่ีให้บริการเป็นบางวนัเท่านัน้ ท าให้มีข้อจ ากดัในการให้บริการด้านอ่ืนๆ 
o โครงสร้างคลินิกบหุร่ีไม่ชดัเจนว่าขึน้กบัหน่วยงานใด ส่งผลให้เป็นงานแฝงอยู่ในกลุ่มงานอ่ืน

ซึง่มีภารกิจหลกัอยูแ่ล้ว 
o สถานท่ีให้ค าปรึกษาไมเ่ป็นสดัสว่น 
o ควรมีการก าหนดเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้มีคลินิกช่วยเลิกบุหร่ีและให้มี

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานเฉพาะ  

 ด้านบคุลากร ได้แก่ 
o ผู้ให้บริการมีน้อยและต้องรับผิดชอบงานจิตเวชและยาเสพติด สง่ผลตอ่การให้บริการ  
o บคุลากรรู้สกึท้อในการปฏิบตังิาน (การตดิตามต ่า)  
o บุคลากรของสถานพยาบาลขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการและยังไม่ให้

ความส าคญักบัปัญหาโรคติดบหุร่ีมากพอ  
o ควรมีการเตรียมความพร้อมบคุลากรรุ่นใหม่ทางวิชาชีพสขุภาพเก่ียวกบัโรคติดบหุร่ีและการ

ชว่ยเลิกบหุร่ี   
o ทัศนคติของบุคลากรของสถานพยาบาลเห็นว่าการสูบบุหร่ีเป็นเร่ืองส่วนตัว จึงไม่มีการ

ตกัเตือนเม่ือพบเห็นผู้สบูบหุร่ีในโรงพยาบาล  
o บคุลากรขาดความรู้และทกัษะในการให้ค าปรึกษา ขาดความตระหนกัในการใช้ค าถาม A1, 

A2  
o บคุลากรไมไ่ด้รับการพฒันาองค์ความรู้ตอ่เน่ืองเพราะต้องรับผิดชอบปฏิบตังิานในคลินิก 

 ด้านกระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ 
o ผู้ ป่วยไม่ได้ต้องการจะเลิกบุหร่ีเพียงแค่มารักษาในโรคต่างๆ เช่น ไอ เจ็บคอ หอบ จึงท า ได้

เพียงให้ค าแนะน า 
o ไมมี่การลงบนัทกึข้อมลูการสบูบหุร่ีของผู้ รับบริการลงในเวชระเบียน  
o ไมส่ามารถตดิตามประเมินผลการรักษาเน่ืองจากติดตามไมไ่ด้ ตดิตามยาก  
o ขาดการเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งแผนกผู้ ป่วยนอกกบัคลินิกอดบหุร่ีท าให้ข้อมลูขาดหายไป  
o ต้องการให้ยาชว่ยเลิกบหุร่ี เชน่ Bupropion เข้าสูร่ะบบประกนัสขุภาพ 
o การสง่ตอ่ผู้ ป่วยจากห้องตรวจ หอผู้ ป่วยตา่งๆ ยงัไมเ่ป็นระบบ  

 ด้านงบประมาณ ได้แก่ 
o ขาดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมลูคลินิกบหุร่ี   
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o ขาดยาท่ีใช้ในการชว่ยเลิกบหุร่ี  
o ขาดส่ือในการชว่ยให้ความรู้แก่ผู้ ป่วยและญาต ิ 
o ขาดงบประมาณสนบัสนนุ  

 ด้านการประเมินผล ได้แก่ 
o ระบบการจดัเก็บข้อมลูคลินิกบหุร่ีและประเมินผลไมช่ดัเจน  
o การตดิตามผลการบ าบดัคอ่นข้างต ่า  การตดิตามไมไ่ด้ ผู้ รับบริการไมไ่ด้อยูใ่นพืน้ท่ี 

 
10.4 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดนโยบายโครงสร้างงานบริการชว่ยเลิกบหุร่ีและผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน 
2. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานบริการช่วยเลิกบุหร่ีและสร้างขวัญก าลังใจ

ผู้ปฏิบตังิาน 
3. การบริการช่วยเลิกบหุร่ีควรเป็นองค์ประกอบหนึ่งในระบบประกันสขุภาพถ้วนหน้า เพ่ือช่วย

ให้ผู้สบูบหุร่ีเข้าถึงบริการชว่ยเลิกบหุร่ีในสถานพยาบาลทกุระดบั 
4. ควรสนับสนุนให้บุคลากรวิชาชีพสุขภาพได้รับการอบรมหลักสูตรท่ีเป็นมาตรฐานในการ

บ าบดัระดบัชาติอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะในการช่วยเลิกบุหร่ีสามารถน า
แนวทางมาตรฐานมาใช้ในการให้บริการช่วยเลิกบุหร่ี รวมถึงสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพ่ือพฒันาคณุภาพการบริการชว่ยเลิกบหุร่ี บรูณาการบริการช่วยเลิกบหุร่ีให้อยู่ในงาน
ประจ า 

5. มีระบบสง่ตอ่ท่ีชดัเจนไปยงัหนว่ยบริการเลิกบหุร่ีหรือบริการเลิกบหุร่ีทางโทรศพัท์ 1600 
6. สนบัสนนุการผลกัดนัยาชว่ยเลิกบหุร่ีให้อยูใ่นบญัชียาหลกั เพ่ือให้ผู้สบูบหุร่ีสามารถเข้าถึงยา 
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บทท่ี 11  ข้อเสนอจดุเน้นยทุธศาสตร์ ควบคมุปัจจยัเสี่ยงด้านยาสบู 

คณะท างานวิชาการ 
ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาสบู (ศจย.) 

 
11.1 วิธีด ำเนินงำนในกำรพัฒนำข้อเสนอยุทธศำสตร์ควบคุมปัจจัยเส่ียงด้ำนยำสูบ 

1. สสส.จดัประชุมภาคีวิชาการ ท่ีเป็นคณะท างานจดัท าแผนยุทธศาสตร์หลกั 3 ปี ของส านัก
สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเส่ียงหลัก เพ่ือวางกระบวนการจัดท าแผนโดยมีมูลนิ ธิ
สาธารณสขุแหง่ชาต ิเป็นผู้จดักระบวนการประชมุ จ านวน 4 ครัง้ วนัท่ี 19 ธ.ค.2556, วนัท่ี 6 
และ 27 ก.พ. 2557 และ 2 เม.ย. 2557 

2. ศจย.จดัตัง้คณะท างานวิชาการวนัท่ี 6 ม.ค. 2557 เพ่ือทบทวนสถานการณ์อปุสงค์, อปุทาน, 
ความก้าวหน้าการด าเนินงานมาตรการควบคมุยาสบู น าเสนอในการประชมุภาคีสสส.ด้าน
ควบคมุยาสบู วนัท่ี 21 ก.พ. 2557 และประชมุระดมสมองคณะท างาน ศจย.อีก 2 ครัง้ วนัท่ี 
6 มี.ค. และ 13 มี.ค. 2557 

3. ศจย.จดัประชุมภาคี สสส.ด้านควบคมุยาสูบด้วยการสนบัสนุนงบประมาณผ่านจากมูลนิธิ
สาธารณสขุแห่งชาติ เพ่ือ ระดมสมอง ก าหนดจุดเน้นของยุทธศาสตร์ควบคมุยาสบูวนัท่ี 21 
ก.พ.2557 

 
ข้อมูลท่ีใช้ในกระบวนกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ 

1. ทิศทาง เป้าหมาย และยทุธศาสตร์สสส. ระยะ 10 ปี (2555-2564)  
2. ข้อแนะน าท่ีส าคญัจากรายงานประเมินผล สสส. 10 ปี 
3. รายละเอียดแผนควบคมุยาสบู ในแผนหลกั 3 ปี สสส. (2555-2557) 
4. สถานการณ์ปัจจยัเส่ียงหลกัด้านยาสบู 2555-2556 โดยคณะท างานวิชาการศจย. 
5. สรุปความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะการด าเนินงานในโครงการควบคุมยาสูบ จากการ

ตดิตามผลการประเมินสมรรถนะการควบคมุยาสบูของประเทศไทย 
6. ข้อเสนอจากการระดมสมองภาคี วนัท่ี 21 ก.พ.2557 ท าแผน 3 ปีของ สสส. 
7. ด้านปัจจยัเส่ียงหลกัด้านยาสบูท่ีควรเร่งรัด ใน 3 ปี 
8. ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินแผนปัจจยัเส่ียงหลกั (ภายใต้การก ากับดแูลของคณะกรรมการ

บริหารแผน คณะ 1) วนัท่ี 27 ก.พ.2557 
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11.2 สรุปปัญหำที่ท้ำทำยและปัจจัยคุกคำม (พ.ศ.2552 ถงึปัจจุบัน) 
1. อตุสาหกรรมยาสบูคกุคามและท้าทายการออกนโยบายควบคมุยาสบูของรัฐ 
2. อุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์ใหม่ๆทางการตลาด เช่นบุหร่ีรสกานพลู บุหร่ีชูรสต่างๆ และมี

บหุร่ีรูปแบบใหม ่ลกัลอบขายอยา่งผิดกฎหมาย ยัว่ยวนนกัสบูหน้าใหม ่
3. โครงสร้างภาษีท่ีค านวณภาษีจากราคาหน้าโรงงานหรือราคา C.IF มีช่องว่างให้บริษัทบหุร่ี

แจ้งราคาน าเข้าต ่าสง่ผลให้บหุร่ีในตลาดมีราคาถกู 
4. การบงัคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พรบ.คุ้มครอง

สขุภาพผู้ ไม่สบูบหุร่ีไม่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ พรบ.ยาสบูพ.ศ.2509 ก็ล้าสมยั ไม่เอือ้ตอ่การ
ควบคมุยาสบู 

5. การเปิดเสรีทางการค้า สง่ผลให้มีกลยทุธ์การแข่งขนัทางการตลาดมากขึน้ บหุร่ีซองย่ีห้อใหม ่
ราคาถกูลง กระตุ้นให้มีผู้สบูบหุร่ีหน้าใหม่ 

6. ผู้สบูบหุร่ีสว่นใหญ่ ท่ีอยูใ่นกลุม่ผู้ ด้อยโอกาส มีการศกึษาน้อยอยูใ่นชนบท และยากจน มีการ
เลิกบหุร่ีน้อย ในขณะท่ีความเป็นเมืองเสริมให้เยาวชนในตา่งจงัหวดัเร่ิมสบูบหุร่ีซองมากขึน้
เพราะราคาถกู 

 
11.3 สรุปมำตรกำรท่ีภำคีควบคุมยำสูบให้ควำมส ำคัญ ดังนี ้  

1. กำรลดกำรเข้ำถงึยำสูบ เน้นกลุ่มประชำกร เยำวชน 
1. จ ากัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ (แหล่งจ าหน่าย distribution:  
ร้านค้า, ออนไลน์: เว็บ+ส่ือสว่นตวั) 

 ผลกัดนัให้เกิดการออกกฎหมายโดยมีข้อมลูทางวิชาการสนบัสนนุ 

 ควบคมุการตลาด (4P) โดยบงัคบัใช้กฎหมายท่ีมีอยู่/ท่ีเก่ียวข้องและสามารถ
บงัคบัใช้ได้  

 จดัท าระบบเฝ้าระวงัยาสบูของประเทศ (Risk map & Route Map) โดยมีจดุ
เฝ้าระวงัในแต่ละภูมิภาคท่ีมีความเส่ียงสูงสุด ท าแผนท่ีจุดเส่ียงในภูมิภาค
นัน้ (update ข้อมลูปีละ 1 ครัง้) 

 Counter Marketing ธุรกิจยาสบู (บหุร่ีโรงงาน , บหุร่ีแปลงร่าง, อตุสาหกรรมยา
เส้น) 

 การให้ความรู้เยาวชนกลุ่มเส่ียง (ระดับมัธยมต้น) ผ่าน Media ต่างๆ 
Denormalize tobacco use and product 

 การให้ข้อเท็จจริงพิษภยัของบหุร่ีแปลงร่างในส่ือ 

 ไมใ่ห้มีฉากสบูบหุร่ีในภาพยนตร์ (แก้พรบ.วิทยกุระจายเสียง) 
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4..Denormalize Tobacco Industry ผลิตภณัฑ์ยาสบู 

 ประชาสมัพนัธ์ และ implement มาตรา  5.3 ให้มีประสิทธิภาพ 

 เปิดโปงอตุสาหกรรมยาสบู 

 educate ผู้ ออกนโยบาย ข้าราชการ กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง เครือข่าย
ควบคมุยาสบู สาธารณชน 

 denormalize CSR และ tobacco products 

 ผลักดนัให้บริษัทบุหร่ีเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายในการท า  CSR และ 
การตลาดสง่เสริมการขาย 

 ให้ท าวิจยัหาทางเลือกในการปฏิรูปโรงงานยาสบู (ประเดน็ธรรมาภิบาล
และการห้ามท า CSR) 

5. ผลกัดนัให้มีการแสดงราคาบนซองบุหร่ีเพ่ือป้องกันการขายลดราคา และเพิ่ม
ภาษีตามสภาพและตามราคา (สรรพสามิตต้องก าหนดมาตรฐานขนาดมวนและ
ซองบนกฎกระทรวงภายใต้พรบ.ยาสบู) 

 
2. กำรขยำยสิทธิกำรเข้ำถงึบริกำรเลิกบุหร่ี 

เชิงรุก 

 กระตุ้นให้เกิดการตดัสินใจเลิกบหุร่ีเชิงรุกท่ีระดบัชมุชน (มาตรการทางสงัคม , เลิกบหุร่ีโดย
ชมุชนเป็นฐาน) 

 Social network for smoking cessation (peer advice) 

 ขยายบริการ QuitLine 1600 แบบ multisite หรือ ทางเลือกอ่ืน 

 ผลกัดนัยาชว่ยเลิกบหุร่ี ท่ีประสิทธิผลสงูขึน้ และคุ้มคา่ เข้าสูบ่ญัชียาหลกั 

 สร้างแรงจงูใจ ผู้ให้บริการเลิกบหุร่ี 

 การพฒันาศกัยภาพบคุลากรระดบัprimary care อาทิ รพ. ถ่ายถอดองค์ความรู้ไปยงั PCU 
เชิงรับ   

 บรูณาการในงานสขุภาพอ่ืนๆ อาทิ NCD 

 พฒันาประสิทธิภาพคลินิกเลิกบหุร่ีใน รพ. ,QL 1600 และร้านยาเภสชัอาสา 

 การให้บริการตามแนวทางมาตรฐานของทกุระดบัของสถานบริการ 
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3. กำรลดควันบุหร่ีมือสองมือสำม 
1. มุง่เน้นกลยทุธ์ mass media ท่ีสะท้อนถึงผลกระทบของควนับหุร่ีมือสอง มือสาม 

 การประชาสมัพนัธ์เน้นผลดีทางธุรกิจท่ีเกิดขึน้ หลงัจากมีการจดัเขตปลอดบุหร่ีใน
สถานประกอบการ 

 ปกป้องคนท างานและคนพกัอาศยัในสถานท่ีใช้ร่วมกนัและยงัไมป่ลอดบหุร่ี 

 ปกป้องเดก็และสตรีในบ้านท่ีมีคนสบูบหุร่ี 

 ปรับเปล่ียนคา่นิยมในการบริโภคยาสบูในท่ีสาธารณะ 
2. การขบัเคล่ือนผ่านผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา เพ่ือเป็นบคุคลต้นแบบในการไม่สูบบหุร่ีและเพิ่ม

สถานท่ีปลอดบหุร่ีในสว่นมาตรการทางสงัคม (ยทุธศาสตร์แกนน า)  
3. เน้นการท างานในพืน้ท่ีชมุชนเพ่ือท าให้เกิดชมุชนปลอดบหุร่ีต้นแบบ 

ตวัอยา่งแผน 

 สร้างทีมการท างานในระดบัพืน้ท่ีเพ่ือสร้างมาตรการทางสังคมระดับพืน้ท่ีและมี
กิจกรรม เชน่ เดือนเลิกบหุร่ี (เข้าพรรษา รอมฎอน) ในเร่ืองเลิกบหุร่ี 

 การสร้างความเข้าใจกบัเจ้าของสถานท่ีเพ่ือให้เกิดความตระหนกัในการดแูลสถานท่ี
ของตนเองให้ปลอดบหุร่ีตามกฎหมาย 

 สร้างฐานข้อมูลในการลงทุนชุมชนปลอดบุหร่ี (ปักหมุดหมู่บ้านเชิงพืน้ท่ี , ดคูวาม
ตอ่เน่ือง, ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงผู้น า) 

 
4. กำรปฏิรูปกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำย 

1. จดัท าระบบฐานข้อมลู(ร้องเรียน, ออกเตือน, การตรวจจบั, ด าเนินคดี, รายงานกรณีศกึษา) 
ในการด าเนินการให้จงัหวดัเข้ามาใส่ข้อมูล ค้นและสามารถน ามาใช้ได้ และวิเคราะห์ ออก
รายงาน 

2. เสริมศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีส านกัควบคมุการบริโภคยาสบูส่วนกลางให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านบงัคบัใช้กฎหมาย 

3. แก้กฎหมาย 

 มอบอ านาจปรับให้แก่เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ี ยวข้อง โดยการ
ปรับปรุงกฎหมาย 

 เพิ่มอ านาจในการจบักมุและปราบปรามแก่เจ้าหน้าท่ี 
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4. สร้างความเป็นเจ้าของงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและขอให้ผู้ ว่าฯ  แต่งตัง้
ข้าราชการองค์กรปกครองท้องถ่ินเป็นเจ้าพนกังานตามพรบ.คุ้มครองผู้ ไม่สบูบหุร่ีและ  พรบ.
ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู(ปฏิรูปให้ต ารวจไปสงักดัจงัหวดั) 

 ท าพืน้ท่ีน าร่องแบบ R & D ทัง้การพฒันาศกัยภาพและระบบฐานข้อมูลรวมทัง้
ระบบจงูใจ 

 (วิจัยเปรียบเทียบภาษีบุหร่ีท่ี อบจ.ได้รับเปรียบเทียบกับภาษีท่ีพึงรับจากจ านวน
ปริมาณการบริโภค) 

5. ส่ือสารเพิ่มการรับรู้และตระหนกักฎหมายของประชาชน 
 

5. กระจำยและพัฒนำศักยภำพ จุดจัดกำรภูมิภำคกับจังหวัด (Empower provincial tobacco 
control) 

1. จุดจัดการ (สสจ.) มีบุคลากรหลัก รับผิดชอบงานควบคมุยาสูบ และยั่งยืนทัง้ภารกิจและ
งบประมาณ, สานพลงั เหล้า บหุร่ี ยาเสพตดิ, มีภาคีอ่ืน กระทรวงอ่ืนมาร่วมอยา่งจริงจงั 

2. พ่ีเลีย้ง เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มประชากรท่ีมีปัญหาและช่วยพฒันาศกัยภาพผู้ปฏิบตัิงาน , ทีมนกั
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีระดบัพืน้ท่ี, ช่วยพัฒนาศกัยภาพและภาวะผู้น าคนในพืน้ท่ีในการ
ท างาน 

3. ทางเลือก 
o พ่ีเลีย้งทางวิชาการของ ศจย. เสริมศกัยภาพด้านวิจยัปฏิบตักิาร  
o แผนงานพฒันาก าลงัคน ระดบัจงัหวดั (capacity building)  

 
6. กำรปรับโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตและกำรปรำบปรำมลักลอบค้ำบุหร่ีเถื่อน 

1. ปรับโครงสร้างภาษี ด้วยการแก้ไข พรบ.ยาสบู  
o ควรน ายาสบูพนัธ์พืน้เมืองเข้ามาอยูใ่นระบบบญัชียาสบู  
o ปรับวิธีค านวณอตัราภาษีตามมลูคา่ จากราคาหน้าโรงงาน เป็นราคาขายปลีก หรือ

ขายสง่ชว่งสดุท้าย 
o รวมอตัราภาษีตามสภาพและภาษีตามปริมาณ  

2. ลดจ านวนจดุจ าหนา่ยยาสบู 
o ปรับปรุงคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต  
o เก็บภาษีท้องถ่ิน ขายปลีกบหุร่ี 9 สตางค์ตอ่มวน(อบจ.ท าแล้วยกเว้น กทม.)  

3. เพิ่มราคาขายปลีกยาสบูราคาถกู ด้วยการเพิ่มภาษีตามสภาพ 
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o ก า ห นดม าต ร ฐ า นน ้า ห นั ก บุ ห ร่ี ต่ อ ม ว น  แ ล ะ เ พิ่ ม ภ า ษี บุ ห ร่ี ซิ ก า แ ร ต 
เป็น 3 บาทตอ่กรัม  

o เพิ่มภาษียาเส้น เพิ่มภาษีจาก 10 บาทตอ่กิโลกรัม เป็น 20 บาทตอ่กิโลกรัม  
4. ลดชอ่งทางลกัลอบ 

o ลดจ านวนการผอ่นผนัให้ผู้ เดนิทางน ายาสบูติดตวัเข้ามา-สง่ออก 
o เพิ่มหนว่ยปราบปราม 
o ลงนามพิธีสาร FCTC เร่ือง Illicit trade  

 
 
 
 



สรุปสถานการณ์ปัจจยัเส่ียงหลกัด้านยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2557 

 

 78 

ภาคผนวก ก. องค์กรภาคีท่ีด าเนินงานควบคมุยาสบูในประเทศไทย 

การด าเนินงานควบคมุยาสูบของประเทศไทยมีหลายองค์กรเป็นภาคีเครือข่ายในการขบัเคล่ือนเพ่ือ
การควบคมุยาสบู ทัง้ภาครัฐ องค์กรพิเศษภายใต้การก ากบัของภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน และองค์กรอ่ืนๆ 
ตารางท่ี 16 โดย ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) แผน 1 ท าหน้าท่ีในการเช่ือมโยง
เครือขา่ย ภาพท่ี 16 

 
ภาพ การเช่ือมโยงระหวา่งภาคี ของการขบัเคล่ือนเพ่ือการควบคมุยาสบู 
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ตารางภาคผนวก ก. สรุปบทบาทหน้าท่ีของหนว่ยงานภาคีในการขบัเคล่ือนเพ่ือการควบคมุยาสบู 

องค์กร บทบาทหน้าที่ 

ก.ภาครัฐ 

ระดบัชาต ิ

1. คณะกรรมการควบคมุยาสบูแห่งชาต ิ 
(คบยช.) 

คณะกรรมการควบคมุการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) จดัตัง้
ขึ น้ ตั ง้ แ ต่ ปี  พ . ศ . 2532 แต่ ง ตั ง้ ต ามมติ คณะ รั ฐมนต รี  มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน  ผู้ แทนจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้ทรงคณุวุฒิเป็นกรรมการ โดยมีอธิบดี
กรมควบคุมโรคเป็นเลขานุการ ซึ่งมีภารกิจหลักในการก าหนด
นโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน ประสานงาน ก ากับ 
และประเมินผลการควบคมุยาสบูของประเทศ 

ระดบักระทรวง 

1. กระทรวงสาธารณสขุ 
 

เป็นหน่วยงานของภาครัฐท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการ
ควบคุมยาสูบ โดยหน่วยงานหลัก คือ กรมควบคุมโรค ซึ่ง
ด าเนินงานควบคมุยาสูบผ่านส านกัควบคุมการบริโภคยาสูบ ใน
ระดับส่วนกลาง และส านักงานป้องกันควบคุมโรคทัง้ 12 แห่ง 
ในระดบัภมูิภาค 

   1.1 กรมควบคมุโรค เป็นหนว่ยงานหลกัท่ีด าเนินงานด้านการควบคมุยาสบู  

1.1.1 ส า นั ก ค ว บ คุ ม ก า ร
บริโภคยาสบู 

ยกระดบัจากกลุ่มควบคมุการบริโภคยาสูบ ในปี พ.ศ.2552 เป็น
หน่วยงานศูนย์กลางระดบัชาติในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
โดยท าหน้าท่ีบริหารจดัการแผนควบคมุการบริโภคยาสบูแห่งชาต ิ
ประสานความร่วมมือและสนบัสนุนภาคีเครือข่ายในการควบคุม
ยาสบูในระดบัประเทศและนานาชาต ิรวมทัง้การพฒันาและบงัคบั
ใช้กฎหมาย ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบหุร่ี 
พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ.2535 

1.1.2 ส านักโรคจาก การ
ป ร ะ ก อบอา ชี พ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

มีบทบาทหน้าท่ีในการพฒันากฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง
กับการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้เอือ้และส่งเสริมการ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ ประกอบอาชีพทัง้ในและนอกระบบจาก
อนัตรายของยาสบู 
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   1.1.3 ส านกังาน 
ป้องกันควบคุมโรคท่ี 
1-12 

มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบโดยรวมของการควบคมุยาสบูในระดบั
ภูมิภาคต่างๆ และระดบัจังหวัด ผ่านทางส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดั ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ และคณะกรรมการ
ควบคมุการบริโภคยาสบูแหง่ชาตท่ีิก าหนดไว้ 

1.1 ส านกังานปลดักระทรวง 
สาธารณสขุ 

ดแูลหนว่ยงานตา่งๆ ในสว่นภมูิภาค ได้แก่ 

1.1.1 ส านกังาน  
สาธารณสขุจงัหวดั 

                    
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (76 จังหวัด) มีบทบาทหน้าท่ี
ด าเนินงานควบคมุยาสบูในระดบัจงัหวดั ได้แก่ การประสานความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับการ
ควบคุมยาสูบ ท าให้ประชาชนรู้ ตระหนักและร่วมมือในการ
ด าเนินงานควบคมุยาสบูในพืน้ท่ีจงัหวดัท่ีรับผิดชอบ 
 

1.2.2 โ ร ง พ ย าบ า ลศู น ย์ /
โรงพยาบาลจังหวัด /
โรงพยาบาลชมุชน 

มีภาระหน้าท่ีหลักคือ การด าเนินการให้เป็นโรงพยาบาลปลอด
บุหร่ีตามพระราชบญัญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 
2535 และจดับริการเลิกบหุร่ีแก่ประชาชน รวมทัง้ให้การรักษาผู้
เจ็บป่วยจากโรคท่ีมีสาเหตจุากยาสบู 

1.2.3 ส านักงานสาธารณสุข
อ า เ ภ อ  แ ล ะ ส ถ า นี
อนามยั 

มีบทบาทหน้าท่ีด าเนินงานควบคมุยาสบูในระดบัอ าเภอและระดบั
ต าบล ได้แก่ การประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการ
บังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมยาสูบ ท าให้ประชาชนรู้ 
ตระหนักและร่วมมือในการด าเนินงานควบคุมยาสูบในพืน้ท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

             1.2.4 กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนโยบายด้านการบ าบดัรักษาผู้ติดบุหร่ี 
และโรคท่ีมีสาเหตจุากยาสบู และการได้รับควนับุหร่ีมือสอง ผ่าน
การรักษาพยาบาลในสงักัดทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทัง้นี ้
สถาบนัธญัญารักษ์ เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาแนวทางและ
มาตรฐานการให้บริการเลิกบหุร่ีร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

             1.2.5 กรมอนามยั เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการด าเนินการควบคุมยาสูบผ่าน
แผนงานโครงการต่างๆ ของกรมอนามัย ทัง้ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
อนามยัสิ่งแวดล้อม และงานทนัตสาธารณสขุ 
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             1.2.6 กรมสขุภาพจิต เป็นหน่วยงานเก่ียวข้องกับการควบคมุยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มเยาวชนผ่านทางโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างภูมิคุ้ มกันให้
เยาวชนหา่งไกลจากบหุร่ี และอบายมขุตา่งๆ 

             1.2.7 กรมสนบัสนนุ 
                    บริการสขุภาพ 

เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการควบคุมยาสูบผ่านงาน
สาธารณสขุมลูฐาน 
 
 

2. กระทรวงการคลงั   

2.1 กรมสรรพสามิต 
 

มีหน้าท่ีดแูลและจดัเก็บภาษีผลิตภณัฑ์ยาสบูประเภทตา่งๆ ซึ่งเป็น
กลไกส าคัญในการควบคุมยาสูบ และออกใบอนุญาตขายและ
จัดเก็บภาษีร้านค้าท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ก าหนดพืน้ท่ี
เพาะปลกูยาสบูและจดัเก็บภาษีการเพาะปลูกยาสบู ควบคมุและ
ปราบปรามการค้าผลิตภณัฑ์ยาสบูผิดกฎหมาย การพฒันาระบบ
การจดัเก็บภาษีและปรับฐานภาษีให้เหมาะสม เพ่ือสร้างสมดลุย์
ระหวา่งการจดัเก็บภาษีและการสาธารณสขุ 

2.2 กรมศลุกากร มีหน้าท่ีควบคมุการน าเข้าและส่งออกใบยาสูบ เมล็ดพันธุ์ยาสูบ 
และผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทต่างๆ ด าเนินการจัดเก็บภาษีใบ
ยาสูบ เมล็ดพันธุ์ยาสูบ ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดท่ีน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปราบการ
ลกัลอบน าเข้าและสง่ออกผลิตภณัฑ์ยาสบูผิดกฎหมาย 

2.2 ส านกัเศรษฐกิจการคลงั เป็นหนว่ยงานวิชาการทางด้านเศรษฐกิจการเงิน และการคลงัของ
กระทรวงการคลัง มีหน้าท่ี ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ให้
ค าแนะน าและปรึกษาในทางวิชาการต่อปลัดกระทรวงการคลัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย ด าเนินการและปฏิบตัิการเร่ืองตา่งๆ อาทิ นโยบายการ
คลงั นโยบายภาษีอากร เป็นต้น 

3. กระทรวงศกึษาธิการ มีบทบาทหน้าท่ีในการสนบัสนนุการพฒันาวิชาการในการควบคมุ
ยาสูบ รวมทัง้การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะท่ี
เก่ียวข้องกับสุขภาพ และสนับสนุนการควบคุมยาสูบโดยการน า



สรุปสถานการณ์ปัจจยัเส่ียงหลกัด้านยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.2557 

 

 82 

องค์กร บทบาทหน้าที่ 

นโยบายไปปฏิบตัใินสถานศกึษาทกุระดบั 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าท่ีด าเนินการศึกษาหาแนวทางและส่งเสริมการปลูกพืช
ทดแทนหรือจัดหากิจกรรมทดแทนการปลูกยาสูบ และดูแล
คณุภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ เพ่ือลดอนัตรายจากการ
ได้รับสารเคมีจากการเพาะปลกูยาสบูผา่นโครงการตา่งๆ 

5. กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 
 

มีบทบาทการด าเนินงานโครงการรณรงค์สนามกีฬาทั่วไปไทย
ปลอดเหล้า ปลอดบุหร่ี รวมทัง้สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีก าหนดให้ทกุท่ีปลอดควนับหุร่ี 

6.กระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 

มีบทบาทหน้าท่ีด าเนินการตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท า
ผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

7.กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์ 

มีบทบาทด าเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวัง และด าเนินการคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนไทยให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้พ้นจากการเสพ
ตดิ เจ็บป่วย พิการ และเสียชีวิต เน่ืองจากอนัตรายจากยาสบู 

8.กระทรวงคมนาคม มีบทบาทด าเนินงานการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหร่ีใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจของกระทรวง 

9.กระทรวงมหาดไทย โดยองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ีติดตามเฝ้าระวัง
ควบคมุยาสบูในท้องถ่ิน และการบงัคบัใช้กฎหมาย  

9.1 ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ เป็นหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบการจับกุมด าเนินคดีเก่ียวกับ
ผู้กระท าความผิดตาม พระราชบญัญัติควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ.2535 และ พระราชบญัญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหร่ี 
พ.ศ.2535 โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
อยา่งใกล้ชิด 

10.กระทรวงแรงงาน มีบทบาทด าเนินงานโดยการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการควบคุมยาสูบแห่งชาติ เพ่ือสร้างความ
ตระหนกัต่อสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไว้ 

11.ส านกันายกรัฐมนตรี  

11.1 ส านกังานคณะกรรมการ  
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  

มีหน้าท่ีรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ  เพ่ือ

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&ved=0CBEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.phuketcity.org%2F&rct=j&q=provincial+Administration+&ei=sjgKS9DgGYzm7APMgryJDw&usg=AFQjCNHA5xLp9DrwvN6ytOvr1K_Yk1ywsQ
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เสนอตอ่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

12.กรุงเทพมหานคร มีบทบาทท่ีส าคญัอย่างมากในการพัฒนาโครงการงดสูบบุหร่ีใน
โรงพยาบาลหลายแห่ง และโครงการดงักล่าวยงัได้รับการพฒันา
ให้เกิดเป็นโรงพยาบาลปลอดบหุร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  

ข.องค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ 

1. ส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เป็นหน่วยงานท่ีดแูลรับผิดชอบการเผยแพร่ออกอากาศของวิทยุ
และโทรทศัน์ ซึ่งจะท าหน้าท่ีในการควบคมุไม่ให้เกิดการเผยแพร่
ภาพหรือสิ่งท่ีส่ือถึงการบริโภคยาสูบในรูปแบบต่างๆ ผ่านทาง
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ.2535 

ค.องค์กรพิเศษภายใต้การก ากบัของภาครัฐ 

1.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสขุภาพ (สสส.) 

เป็นองค์กรท่ีด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในด้าน
ต่างๆ โดยน างบประมาณจากภาษีท่ีเก็บได้จากภาษีสรรพสามิต
ยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มาใช้สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินงานโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันประชาชนจากการบริโภคยาสูบ สนับสนุนกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ของภาคประชาสังคมในการควบคุมยาสูบและ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ง. องค์กรพฒันาเอกชน 

1. มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหร่ี 
(มสบ.) 

เป็นองค์กรท่ีชี แ้นะสาธารณะและรณรงค์ให้สังคมรับทราบ
อนัตรายของบุหร่ี และร่วมกันควบคมุการสูบบุหร่ี ในรูปแบบของ
กิจกรรมในโอกาสส าคญั เป็นองค์กรส าคญัท่ีร่วมผลักดนัให้เกิด
นโยบายและกฎหมายการควบคุมยาสูบต่างๆ เช่น การเพิ่มพืน้ท่ี
ห้ามสบูบหุร่ีในสถานท่ีตา่งๆ  

2. สถาบนัส่งเสริมสุขภาพไทย (สสท.) 
มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาติ 

เป็นสถาบนัวิชาการเอกชนอิสระภายใต้มลูนิธิสาธารณสขุแห่งชาต ิ
ด าเนินงานทางด้านวิชาการ และกิจกรรมการเคล่ือนไหว 
โดยเฉพาะในเร่ืองการชีแ้นะสาธารณะ (Advocacy) เพ่ือผลกัดนั
ให้เกิดนโยบายท่ีส าคญัในการควบคมุการบริโภคยาสบู 
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3.  เ ค รื อ ข่ า ย วิ ช า ชี พ สุ ข ภ าพ เ พ่ื อ
สงัคมไทยปลอดบหุร่ี 

เป็นองค์กรท่ีเกิดจากการรวมตวัของวิชาชีพสุขภาพ 17 วิชาชีพ 
เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 
กายภาพบ าบดั นกัสาธารณสุข เป็นต้น รวมตวักันเพ่ือด าเนินการ
เชิงรุกในการควบคุมการบริโภคยาสูบ การด าเนินงานเครือข่าย
วิชาชีพสุขภาพฯ ได้แก่ การร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะ
เก่ียวกับการควบคมุยาสูบ การพฒันาระบบบริการเลิกบุหร่ี การ
จดัท าต าราเอกสารวิชาการ สร้างความรู้ความเข้าใจตอ่สาธารณะ  
เป็นต้น 

4. ศูนย์บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพท์
แห่งชาติ (ศบช.) หรือสายดว่นเลิกบหุร่ี 
Quitline1600 

เป็นองค์กรบริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพท์ และเป็นองค์กรเรียนรู้ 
ท างานวิจยั ประเมินผล สร้างความรู้เพ่ือการพฒันา เร่ิมก่อตัง้และ
เปิดให้บริการเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ.2552 ได้รับทนุสนบัสนนุโดย 
สสส.มีมลูนิธิสร้างสขุไทยเป็นผู้ รับทนุ 

5.เครือข่ายครูนักรณรงค์เพ่ือการไม่สูบ
บหุร่ี 

เป็นองค์กรท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของคณะครูจากโรงเรียนตา่งๆ
เพ่ือด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีสมรรถนะและ
ศักยภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบให้เข้มแข็งยิ่ งขึ น้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันเด็กและเยาวชนจากอนัตรายจาก
การสูบบุหร่ี โดยผลงานท่ีผ่านมาได้ร่วมผลกัดนันโยบายต่างๆ ใน
การควบคมุยาสบู  

6. เครือข่ายนักรณรงค์เพ่ือการควบคุม
การบริโภคยาสูบแห่งเอเชียอาคเนย์ 
(Southeast Asia Tobacco Control 
Alliance: SEATCA) 

เป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินงานควบคุม
ยาสูบของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดประชุม
แลกเปล่ียนประสบการณ์การด าเนินงานควบคุมยาสูบของ
ประเทศตา่งๆ เพ่ือให้น ามาพฒันาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัประเทศ
ของตน  

7. มูลนิธิใบไม้เขียว (Green Leaf 
Foundation) 

เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงก าไร ด าเนินการในการพัฒนาและ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวและการโรงแรม เช่น 
จดัท าโครงการรณรงค์โรงแรมปลอดบหุร่ี 

8. สมาพัน ธ์ เค รือข่ายแห่งชาติ เ พ่ือ
สงัคมไทยปลอดบหุร่ี 

เป็นการจดัตัง้เครือขา่ยเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 เพ่ือเป็นพนัธมิตร
ร่วมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการบริโภคยาสูบและ
สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมการ
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บริโภคยาสบูแหง่ชาตใิห้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

จ.องค์กรอ่ืนๆ  

1. สถาบนัการศกึษา สถ าบั น ก า ร ศึ ก ษ าทั ้ง ข อ ง รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  โ ด ย เ ฉพ า ะ
สถาบนัอดุมศกึษาซึ่งเป็นต้นสงักดัของคณาจารย์ นกัวิชาการและ
นักวิจัยท่ีสังกัดอยู่ จะมีบทบาทหน้าท่ีในการศึกษาวิจัยประเด็น
ตา่งๆ เก่ียวกบัการควบคมุยาสูบ เพ่ือน าข้อมูลจากการศึกษาวิจยั
เหล่านัน้เป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้สาธารณรับทราบ และใช้เป็น
ข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมยาสูบด าเนินการ
ผลกัดนันโยบายระดบัชาติอีกด้วย 

2.ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการ
ควบคมุยาสบู (ศจย.) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

เป็นหน่วยงานท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือเป็นศูนย์กลางสนับสนุนการสร้าง
งานวิจัย บริการวิชาการ และศูนย์ข้อมูลระดับชาติเก่ียวกับการ
ควบคุมยาสูบของประเทศไทย ตอบสนองต่อการด าเนินงาน
ควบคุมยาสูบภายใต้กรอบอนุสญัญาเพ่ือการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก และมีแผนจัดตัง้ศูนย์ความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก 

ฉ.องค์การระหวา่งประเทศ 

1.ส านักงานผู้ แทนองค์การอนามัยโลก
ประจ าประเทศไทย 

สนับสนุนทางด้านเทคนิคและวิชาการ และประสานการ
ด าเนินงานด้านการควบคมุยาสบูกบัองค์กรระหวา่งประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศ ศจย. แต่งตัง้คณะท างานวิชาการ 

ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจยัเสี่ยงหลกัด้านยาสบู. 
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