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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส าหรับผูก้  าหนดนโยบายภาษี การก าหนดนโยบายท่ีสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัเก็บภาษี
สรรพสามิตท่ีส าคญั 2 ด้านไปพร้อมๆ กนั คือ 1) เพื่อควบคุมหรือจ ากดัการบริโภคยาสูบของประชาชนใน
ประเทศ เน่ืองจากยาสูบเป็นสินคา้ท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพทั้งต่อตวัผูสู้บเองและผูอ่ื้น และ 2) เพื่ออ านวยรายได้
ให้แก่รัฐบาลจะเป็นความทา้ทายอย่างยิ่งในทางปฏิบติั เน่ืองจากการด าเนินมาตรการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
หน่ึงอาจท าให้ไม่สามารถบรรลุอีกวตัถุประสงคห์น่ึงได ้เพราะวตัถุประสงคท์ั้งสองอาจขดัแยง้กนั เน่ืองจาก
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาในยาสูบประเภทท่ีอ านวยรายไดห้ลกัในการจดัเก็บอาจมีต ่ามากจนท าให้
การบริโภคไม่เกิดการเปล่ียนแปลง 

ท่ีผา่นมา กระทรวงการคลงัโดยกรมสรรพสามิตไดมี้การปรับปรุงอตัราภาษีสรรพสามิตเป็นระยะๆ 
แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นการปรับเพิ่มอตัราภาษีเฉพาะบุหร่ี โดยไม่มีการปรับอตัราภาษีสรรพสามิตสินคา้ยาสูบ
อ่ืน โดยเฉพาะยาเส้น แต่อย่างใด ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาการปรับข้ึนอตัราภาษีสรรพสามิตยาสูบ พบว่า ไม่
สามารถลดปริมาณ และจ านวนผูบ้ริโภคลงอยา่งมีนยัส าคญั และยงัพบวา่ จ  านวนผูบ้ริโภคยาสูบของประเทศ
ไทยเกือบคร่ึงหน่ึง เป็นผูบ้ริโภคยาเส้น ซ่ึงอาจเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยหนัการบริโภคสินคา้
ยาเส้นทดแทนบุหร่ีมากข้ึน ดงันั้น การพิจารณามาตรการภาษีท่ีเหมาะสมในการจ ากดัการบริโภคยาสูบในภาพรวม
จ าตอ้งพิจารณานโยบายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเส้นควบคู่ไปดว้ย 

งานวิจยัฉบบัน้ีไดน้ าเสนอตวัแบบ (Model) ท่ีเรียกวา่ Demand Behavior Model ท่ีท  าให้ผูก้  าหนดนโยบาย
สามารถตอบค าถามท่ีส าคญัของการปรับอตัราภาษีสรรพสามิตยาสูบใน 2 วตัถุประสงคท่ี์ส าคญั คือ การอ านวย
รายไดแ้ละการจ ากดัปริมาณการบริโภคยาสูบ โดยใช้ผลของการส ารวจดา้นอุปสงค์ผ่านการออกแบบสอบถาม
เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ และน าผลดงักล่าวมาจดัท าขอ้เสนอแนะประกอบการ
ตดัสินใจเชิงนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากน้ี งานวิจยัฉบบัน้ียงัมุ่นเน้นผลของมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี
ดว้ย  

ในการเลือกสอบถามกลุ่มตวัอยา่งนั้น ไดท้  าการเลือกจงัหวดัท่ีมีปริมาณผูบ้ริโภคยาเส้นมากท่ีสุดใน
แต่ละภาค ทั้ง 5 ภาค ซ่ึงประกอบดว้ย แม่ฮ่องสอน กระบ่ี ชยันาท ปราจีนบุรี และหนองบวัล าภู นอกจากน้ี ยงัได้
มีการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพและปริมณฑลดว้ย ทั้งน้ี จะเลือกสอบถามผูบ้ริโภคทั้งในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพราะเช่ือวา่ พฤติกรรมการบริโภคยาสูบของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนั 

จากการศึกษาโครงสร้างและมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยและต่างประเทศ 
พบว่า ในส่วนของประเทศไทยนั้น ก าหนดให้มีการจดัเก็บทั้งอตัราตามปริมาณและอตัราตามมูลค่า โดยใน
ส่วนของบุหร่ี ก าหนดใหจ้ดัเก็บในอตัราร้อยละ 85 ตามมูลค่า ขณะท่ียาเส้นก าหนดให้จดัเก็บในอตัราร้อยละ 
0.1 ตามมูลค่า หรือ 0.01 บาท/ 10 กรัม ในอตัราตามปริมาณ โดยในกรณีท่ีมีการจดัเก็บทั้งโดยอตัราตาม
ปริมาณและตามสภาพนั้นจะเลือกใชอ้ตัราท่ีมีภาระภาษีสรรพสามิตสูงท่ีสุดในการจดัเก็บซ่ึงเป็นรูปแบบการ
จดัเก็บภาษีสรรพสามิตของไทยท่ีแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ ขณะเดียวกนัการค านวนอตัราภาษีแบบรวมในท่ี
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มีการรวมภาระภาษีสรรพสามิตไวใ้นฐานภาษีสรรพสามิตนั้นก็เป็นรูปแบบการค านวณภาระภาษีท่ีแตกต่าง
ไปของไทย 

นอกจากนั้นงานวิจยัฉบบัน้ี ไดท้  าการศึกษาโครงสร้างและมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบของ
ไทยและต่างประเทศดว้ย (ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย แคนนาดา และสหภาพยุโรป) ทั้งน้ี จาก
การศึกษา พบว่า สัดส่วนภาระภาษีบุหร่ีรวมต่อราคาขายปลีกบุหร่ี (บาทต่อ 20 มวน) ของไทยเม่ือเทียบกับ
ต่างประเทศมีความใกลเ้คียงกบัสัดส่วนของประเทศในภูมิภาค โดยของประเทศไทยอยูท่ี่ร้อยละ 58. 00 ของราคา
ขายปลีก ขณะท่ี ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย แคนนาดา และสหภาพยุโรป มีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 50.83, 
47.93, 76.35, 51.56 และ 75.02 ตามล าดบั 
 ส าหรับการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเบ้ืองตน้ พบวา่ ผูสู้บบุหร่ีส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุประมาณ 
19 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 10,000 – 20,000 
บาท โดยส่วนใหญ่เร่ิมสูบบุหร่ีตั้งแต่อายุไม่ถึง 18 ปี ซ่ึงเหตุผลท่ีสูบคร้ังแรกเน่ืองจากอยากรู้/ อยากลองสูบ
เอง  ทั้งน้ี ปริมาณการสูบในปัจจุบนัมีปริมาณการสูบมากกวา่ช่วง 3 เดือนแรกท่ีลองสูบอยา่งมีนยัส าคญั โดย
ส่วนใหญ่จะมียี่ห้อท่ีสูบเป็นประจ า และบุหร่ีท่ีสูบส่วนใหญ่ คือ บุหร่ีไทย ท่ีหาซ้ือได้ตามร้านสะดวกซ้ือ
ทัว่ไป ส าหรับมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบมากท่ีสุด คือ การก าหนด
สถานท่ีสูบบุหร่ี 

ส าหรับการวเิคราะห์โดยการใชแ้บบจ าลองทางเศรษฐมิติเพื่อหาค่าความยืดหยุน่ในรูปแบบต่างๆ นั้น 
งานวิจยัฉบบัน้ีไดเ้ปรียบเทียบโดยใช้แบบจ าลองอุปสงค์ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง แบบจ าลองอุปสงค์ส่ิงเสพติด
แบบไมโอปิค (Myopic Addiction Demand Model) และ แบบจ าลองอุปสงคส่ิ์งเสพติดแบบมีเหตุมีผล (Rational 
Addiction Demand Model) เพื่อน าไปใช้ค  านวณใน Demand Behavior Model ทั้งน้ี สามารถสรุปผลการ
วเิคราะห์ไดด้งัน้ี  

1) ในส่วนของ Owned-Price Elasticity of Demand พบว่า ค่าความยืดหยุ่นของบุหร่ีท่ีผลิตใน
ประเทศไทยและ บุหร่ีท่ีน าเขา้จากต่างประเทศมีค่าเป็นลบสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและสมมุติฐานท่ีผูว้ิจยัไดค้าด
ไว ้ขณะท่ีค่าความยืดหยุน่ของยาเส้นมีค่าเป็นบวก แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (t-stat เท่ากบั 0.5) ซ่ึงหมายถึง
ราคาไม่มีผลต่อการบริโภคในสินคา้ประเภทยาเส้น 

2)  ไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของ Cross-Price Elasticity of Demand เช่น ผูท่ี้บริโภคบุหร่ี และ
ตอ้งการยา้ยไปบริโภคยาเส้นแทนหากราคายาเส้นมีราคาลดลงได ้เน่ืองจาก มีขอ้จ ากดัของขอ้มูล โดยมีผู ้
ตอ้งการเปล่ียนพฤติกรรม หากราคายาเส้นลดลงนอ้ยเกินไป 

3) ไม่พบหลกัฐานทางสถิติของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคระหว่างบุหร่ีน าเขา้และบุหร่ีท่ี
ผลิตในประเทศ  

4) หากราคายาเส้นยี่ห้ออ่ืนมีราคาต ่าลง ผูบ้ริโภคยาเส้นและบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศจะมีแนวโน้ม
เปล่ียนไปบริโภคยาเส้นและบุหร่ีในประเทศท่ีมีราคาต ่ากวา่ในรูปแบบ Trade Down Effect แสดงถึงมาตรการ
ดา้นภาษีสรรพสามิตต่อยาเส้นจะมีประสิทธิภาพอยา่งจ ากดัในการลดการบริโภคสินคา้ประเภทยาเส้นและบุหร่ี 
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อย่างไรก็ดีในกรณีบุหร่ีต่างประเทศ คณะวิจยัฯ ไม่พบการบริโภคทดแทนกันในรูปแบบดังกล่าวแสดงถึง
มาตรการดา้นภาษีจะมีประสิทธิภาพในการลดการบริโภคมากกวา่ 
 5) กรณีหาค่าความยืดหยุ่นต่อรายได้ พบว่า ทั้งบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย  บุหร่ีท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และยาเส้นมีลกัษณะเป็นสินคา้ปกติ (Normal Goods) ท่ีมีลกัษณะเป็นสินคา้จ าเป็น  
 6) ผลของการปรับภาษีต่อรายได ้พบว่า หากรัฐตอ้งการใชม้าตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อเพิ่มรายได้
ควรพิจารณาปรับเพิ่มอตัราภาษีในยาสูบประเภทบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย และบุหร่ีท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ 
นอกจากนั้นยงัท าใหป้ริมาณการบริโภคยาสูบลดลงอีกดว้ย 
 ทั้ ง น้ี  จากผลการวิ เคราะห์ข้างต้น งานวิจัยฉบับน้ีได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเ ก่ียวกับ 
การด าเนินมาตรการเก่ียวกบัยาสูบ ดงัน้ี 

(1) มาตรการภาษีมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคจ ากดั โดยมีค่าความ
ยดืหยุน่ในรูปของอุปสงคก์ารบริโภคต่อราคาต ่า (Price Inelastic)  

(2) ลกัษณะการบริโภคยาสูบมีรูปแบบ Rational Addiction เน่ืองจากผลของการสูบยาสูบในอดีตมี
ผลต่อการสูบในอนาคต ดงันั้น นโยบายของ สสส. แสดงถึงการออกแบบนโยบาย “ลด ละ เลิก” ของ สสส. 
อยูใ่นทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัน้ี เพราะจะช่วยให้ความคาดหวงัของประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริโภค
ลดลงซ่ึงจะส่งผลใหก้ารบริโภคยาสูบในปัจจุบนัลดลงได ้

(3) ประสิทธิภาพของมาตรการท่ีมิใช่ภาษีมีความหลากหลาย โดยในกรณีของผูท่ี้บริโภคบุหร่ีท่ีผลิต
ในประเทศไทยนั้น พบว่า มาตรการก าหนดสถานท่ีสูบบุหร่ี จะช่วยลดการบริโภคยาสูบ ในขณะท่ีกรณี
ผูบ้ริโภคบุหร่ีน าเขา้จากต่างประเทศ พบว่า มาตรการด้านการรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี และมาตรการก าหนด
สถานท่ีสูบบุหร่ี จะช่วยลดการบริโภคยาสูบ ส าหรับกรณีผูบ้ริโภคยาเส้นนั้น การรณรงคห์้ามสูบยาเส้นเท่านั้น
จึงจะมีผลต่อการลดการบริโภคยาเส้น  

(4) การเ ลือกใช้มาตรการภาษีและ มิใ ช่ภาษี ร่วมกัน เ กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกรณี 
บุหร่ีท่ีผลิตภายในประเทศ ควรใชม้าตรการท่ีไม่ใช่ภาษีเป็นหลกัโดยเฉพาะเร่ืองการก าหนดสถานท่ีสูบบุหร่ี 
ในขณะท่ีกรณีของบุหร่ีท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ พบวา่ ควรใช้ทั้งมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีควบคู่กนัไป 
โดยควรมีการปรับเพิ่มข้ึนภาษี และมีมาตรการรณรงคล์ดการสูบบุหร่ี และมาตรการก าหนดสถานท่ีสูบบุหร่ี 
และส าหรับกรณีของยาเส้นนั้น เห็นควรใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีในการควบคุมการบริโภค โดยเฉพาะ
มาตรการการรณรงคห์า้มสูบบุหร่ี เน่ืองจากพบวา่ราคาไม่มีผลต่อการบริโภคมากนกั  

(5) มาตรการดา้นภาษียงัคงมีประสิทธิภาพในการสร้างรายได ้เน่ืองจากค่าความยืดหยุน่ของอุปสงค์
ต่อราคาพบวา่อยูใ่นระดบัต ่า 

(6) รัฐสามารถออกแบบนโยบายภาษีท่ีสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ดา้นการจ ากดัการบริโภคและเพิ่ม
รายไดพ้ร้อมกนั  

(7) ประสิทธิภาพของมาตรการด้านภาษีต้องค านึงถึงการบริโภคทดแทน โดยเฉพาะบุหร่ี  
ท่ีผลิตในประเทศและยาเส้นมีลกัษณะ Trade Down Effect คือ การเพิ่มของอตัราภาษีสรรพสามิตจะท าให้
ผูบ้ริโภคหนัไปสูบยาสูบประเภทเดิมแต่เปล่ียนเป็นยีห่อ้ท่ีราคาถูกกวา่  
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ตำรำงท่ี (2) แสดงช่วงอำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ   144 
ตำรำงท่ี (3)  แสดงระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  144 
ตำรำงท่ี (4)  แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  145 
ตำรำงท่ี (5)  แสดงสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ   145 
ตำรำงท่ี (6) แสดงรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ   145 
ตำรำงท่ี (7)  แสดงค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรม  146 

กำรบริโภคยำสูบ 
ตำรำงท่ี (8)  แสดงอำยเุร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรม  146 
 กำรบริโภคยำสูบ 
ตำรำงท่ี (9)  แสดงเหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก       146 
ตำรำงท่ี (10)  แสดงกำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก        147 
ตำรำงท่ี (11)  แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก     147 
ตำรำงท่ี (12)  แสดงแหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก    147 
ตำรำงท่ี (13)  แสดงชนิดยำสูบท่ีสูบเป็นคร้ังแรก       147 
ตำรำงท่ี (14)  แสดงชนิดยำสูบวำ่ยงัเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก     148 
ตำรำงท่ี (15)  แสดงยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ       148 
ตำรำงท่ี (16)  แสดงรำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ       148 
ตำรำงท่ี (17)  แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต    149 
ตำรำงท่ี (18)  แสดงประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ     149 
ตำรำงท่ี (19)  แสดงแหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ       149 
ตำรำงท่ี (20)  แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ     150 
ตำรำงท่ี (21)  แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ     150 
ตำรำงท่ี (22) แสดงขอ้มูลควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ      150 
ตำรำงท่ี (23)  แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ     150 
ตำรำงท่ี (24)  แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีกำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อ  151 
 กำรสูบยำสูบ 
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สารบัญภาคผนวกตาราง (ต่อ) 
                       หน้า 
 
ตำรำงแสดงผลกำรวเิครำะห์และประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ของจงัหวดักระบ่ี 
ตำรำงท่ี (25)  แสดงเพศของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ    151 
ตำรำงท่ี (26) แสดงช่วงอำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  151 
ตำรำงท่ี (27) แสดงระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  151 
ตำรำงท่ี (28)  แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 152 
ตำรำงท่ี (29) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ   152 
ตำรำงท่ี (30) แสดงรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ   152 
ตำรำงท่ี (31)  แสดงค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรม  153 

กำรบริโภคยำสูบ 
ตำรำงท่ี (32) แสดงอำยเุร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรม   153 
 กำรบริโภคยำสูบ 
ตำรำงท่ี (33) แสดงเหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก       153 
ตำรำงท่ี (34)  แสดงกำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก        154 
ตำรำงท่ี (35)  แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก      154 
ตำรำงท่ี (36)  แสดงแหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก   155 
ตำรำงท่ี (37)  แสดงชนิดยำสูบท่ีสูบเป็นคร้ังแรก        155 
ตำรำงท่ี (38)  แสดงชนิดยำสูบวำ่ยงัเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก     155 
ตำรำงท่ี (39)  แสดงยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ       155 
ตำรำงท่ี (40)  แสดงรำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ       156 
ตำรำงท่ี (41)  แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต    156 
ตำรำงท่ี (42)  แสดงประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ     156 
ตำรำงท่ี (43)  แสดงแหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ       157 
ตำรำงท่ี (44)  แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ     157 
ตำรำงท่ี (45)  แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ     157 
ตำรำงท่ี (46) แสดงขอ้มูลควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ      157 
ตำรำงท่ี (47)  แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ    158 
ตำรำงท่ี (48)  แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีกำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อ   158 
 กำรสูบยำสูบ 
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สารบัญภาคผนวกตาราง (ต่อ) 
                        หน้า 
 
ตำรำงแสดงผลกำรวเิครำะห์และประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ของจงัหวดัชยันำท 
ตำรำงท่ี (49)  แสดงเพศของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ   158 
ตำรำงท่ี (50) แสดงช่วงอำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ   158 
ตำรำงท่ี (51) แสดงระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 159 
ตำรำงท่ี (52) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  159 
ตำรำงท่ี (53) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  160 
ตำรำงท่ี (54)  แสดงรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  160 
ตำรำงท่ี (55) แสดงค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรม  160 

กำรบริโภคยำสูบ 
ตำรำงท่ี (56) แสดงอำยเุร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรม  161 
 กำรบริโภคยำสูบ 
ตำรำงท่ี (57) แสดงเหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก       161 
ตำรำงท่ี (58)  แสดงกำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก        161 
ตำรำงท่ี (59)  แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก      162 
ตำรำงท่ี (60)  แสดงแหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก   162 
ตำรำงท่ี (61)  แสดงชนิดยำสูบท่ีสูบเป็นคร้ังแรก        162 
ตำรำงท่ี (62)  แสดงชนิดยำสูบวำ่ยงัเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก    162 
ตำรำงท่ี (63)  แสดงยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ       163 
ตำรำงท่ี (64)  แสดงรำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ       163 
ตำรำงท่ี (65)  แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต   163 
ตำรำงท่ี (66)  แสดงประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ      163 
ตำรำงท่ี (67)  แสดงแหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ       164 
ตำรำงท่ี (68)  แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ     164 
ตำรำงท่ี (69)  แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ     164 
ตำรำงท่ี (70) แสดงขอ้มูลควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ      165 
ตำรำงท่ี (71)  แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ     165 
ตำรำงท่ี (72)  แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีกำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อ   165 
 กำรสูบยำสูบ 
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สารบัญภาคผนวกตาราง (ต่อ) 
                                     หน้า 
 
ตำรำงแสดงผลกำรวเิครำะห์และประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ของจงัหวดัปรำจีนบุรี 
ตำรำงท่ี (73) แสดงเพศของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ   166 
ตำรำงท่ี (74) แสดงช่วงอำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  166 
ตำรำงท่ี (75) แสดงระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  166 
ตำรำงท่ี (76) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  166 
ตำรำงท่ี (77) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  167 
ตำรำงท่ี (78) แสดงรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  167 
ตำรำงท่ี (79) แสดงค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรม  167 

กำรบริโภคยำสูบ 
ตำรำงท่ี (80)  แสดงอำยเุร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรม  168 
 กำรบริโภคยำสูบ 
ตำรำงท่ี (81) แสดงเหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก       168 
ตำรำงท่ี (82)  แสดงกำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก        168 
ตำรำงท่ี (83)  แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก      169 
ตำรำงท่ี (84)  แสดงแหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก   169 
ตำรำงท่ี (85)  แสดงชนิดยำสูบท่ีสูบเป็นคร้ังแรก       169 
ตำรำงท่ี (86)  แสดงชนิดยำสูบวำ่ยงัเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก    169 
ตำรำงท่ี (87)  แสดงยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ       170 
ตำรำงท่ี (88)  แสดงรำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ       170 
ตำรำงท่ี (89)  แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต   170 
ตำรำงท่ี (90)  แสดงประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ     170 
ตำรำงท่ี (91)  แสดงแหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ       171 
ตำรำงท่ี (92)  แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ     171 
ตำรำงท่ี (93)  แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ     171 
ตำรำงท่ี (94) แสดงขอ้มูลควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ      172 
ตำรำงท่ี (95)  แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ     172 
ตำรำงท่ี (96)  แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีกำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อ  172 
 กำรสูบยำสูบ 
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สารบัญภาคผนวกตาราง (ต่อ) 
                        หน้า 
 
ตำรำงแสดงผลกำรวเิครำะห์และประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ของจงัหวดัหนองบวัล ำภู 
ตำรำงท่ี (97)  แสดงเพศของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ   172 
ตำรำงท่ี (98) แสดงช่วงอำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ   173 
ตำรำงท่ี (99) แสดงระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  173 
ตำรำงท่ี (100) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  173 
ตำรำงท่ี (101) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  174 
ตำรำงท่ี (102) แสดงรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  174 
ตำรำงท่ี (103) แสดงค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรม  174 

กำรบริโภคยำสูบ 
ตำรำงท่ี (104) แสดงอำยเุร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรม  175 
 กำรบริโภคยำสูบ 
ตำรำงท่ี (105) แสดงเหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก       175 
ตำรำงท่ี (106) แสดงกำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก       175 
ตำรำงท่ี (107) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก     176 
ตำรำงท่ี (108) แสดงแหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก   176 
ตำรำงท่ี (109) แสดงชนิดยำสูบท่ีสูบเป็นคร้ังแรก       176 
ตำรำงท่ี (110) แสดงชนิดยำสูบวำ่ยงัเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก     176 
ตำรำงท่ี (111) แสดงยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ       177 
ตำรำงท่ี (112) แสดงรำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ       177 
ตำรำงท่ี (113) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต    177 
ตำรำงท่ี (114) แสดงประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ     177 
ตำรำงท่ี (115)  แสดงแหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ       178 
ตำรำงท่ี (116)  แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ     178
ตำรำงท่ี (117) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ     178 
ตำรำงท่ี (118) แสดงขอ้มูลควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ      179 
ตำรำงท่ี (119) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ    179 
ตำรำงท่ี (120) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีกำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อ  179 
 กำรสูบยำสูบ 
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สารบัญภาคผนวกตาราง (ต่อ) 
                        หน้า 
 
ตำรำงแสดงผลกำรวเิครำะห์และประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ของจงัหวดักรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ตำรำงท่ี (121) แสดงเพศของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ   179 
ตำรำงท่ี (122) แสดงช่วงอำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  180 
ตำรำงท่ี (123) แสดงระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  180 
ตำรำงท่ี (124) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 180 
ตำรำงท่ี (125) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  181 
ตำรำงท่ี (126) แสดงรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ  181 
ตำรำงท่ี (127) แสดงค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรม 181 

กำรบริโภคยำสูบ 
ตำรำงท่ี (128)   แสดงอำยเุร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรม  182 
 กำรบริโภคยำสูบ 
ตำรำงท่ี (129) แสดงเหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก       182 
ตำรำงท่ี (130)   แสดงกำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก       182 
ตำรำงท่ี (131)   แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก     183
ตำรำงท่ี (132)   แสดงแหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก   183 
ตำรำงท่ี (133)   แสดงชนิดยำสูบท่ีสูบเป็นคร้ังแรก       183 
ตำรำงท่ี (134)   แสดงชนิดยำสูบวำ่ยงัเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก    183 
ตำรำงท่ี (135)   แสดงยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ       184 
ตำรำงท่ี (136)   แสดงรำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ       184 
ตำรำงท่ี (137)   แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต   184 
ตำรำงท่ี (138)   แสดงประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ     184 
ตำรำงท่ี (139)   แสดงแหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ       185 
ตำรำงท่ี (140)   แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ     185 
ตำรำงท่ี (141)   แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ     185 
ตำรำงท่ี (142) แสดงขอ้มูลควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ       186 
ตำรำงท่ี (143)   แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ    186 
ตำรำงท่ี (144)   แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีกำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อ   186 
 กำรสูบยำสูบ 
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บทที ่1 บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของเร่ือง 
 ควำมท้ำทำยท่ีส ำคญัส ำหรับผูก้  ำหนดนโยบำยด้ำนภำษี คือ กำรพิจำรณำนโยบำยภำษีท่ียึดโยงกับ
วตัถุประสงค์ของกำรจดัเก็บภำษีประเภทนั้นๆ อย่ำงเหมำะสม  ทั้งน้ี ในส่วนของนโยบำยภำษีสรรพสำมิต
โดยเฉพำะกับสินค้ำยำสูบนั้ น มีหลักกำรและวตัถุประสงค์ในกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตท่ีส ำคัญ  2 
วตัถุประสงคห์ลกั คือ  
 1) เพื่อควบคุมหรือจ ำกดักำรบริโภคยำสูบของประชำชนในประเทศ เน่ืองจำกยำสูบเป็นสินคำ้ท่ีมีผลเสีย
ต่อสุขภำพทั้งต่อตวัผูสู้บเองและผูอ่ื้น 
 2) เพื่ออ ำนวยรำยไดใ้หแ้ก่รัฐบำล 
 อยำ่งไรก็ตำม กำรท่ีจะก ำหนดนโยบำยภำษีสรรพสำมิตยำสูบใหส้ำมำรถบรรลุทั้ง 2 วตัถุประสงคข์ำ้งตน้พร้อม  ๆ
กนั นั้น อำจเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดย้ำกในทำงปฏิบติั เน่ืองจำกกำรด ำเนินมำตรกำรเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หน่ึง
อำจท ำให้ไม่สำมำรถบรรลุอีกวตัถุประสงค์หน่ึงได ้เพรำะวตัถุประสงค์ทั้งสองอำจขดัแยง้กนั ตวัอย่ำงเช่น 
กำรเพิ่มภำษีสรรพสำมิตยำสูบอำจท ำให้ปริมำณกำรบริโภคยำสูบลดลงซ่ึงสนับสนุนนโยบำยกำรจ ำกดักำร
บริโภคสินค้ำเสพติดซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์หลักของกำรเก็บภำษีสรรพสำมิต เต่ขณะเดียวกันกำรลดจ ำนวน
ผูบ้ริโภค (ฐำนภำษี) อำจท ำใหร้ำยไดรั้ฐโดยรวมลดลงซ่ึงขดัต่อหลกักำรอ ำนวยรำยไดรั้ฐท่ีพอเพียงได ้
 ยิ่งไปกว่ำนั้น จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนัท่ีสภำวะเศรษฐกิจของโลกตกต ่ำ ส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจของ
ภำคเอกชนภำยในประเทศไม่คล่องตวั ประสบภำวะขำดทุนจำกกำรประกอบกิจกำร และในบำงกรณีมีกำรลด
กำรจำ้งงำนลง  ท ำให้รัฐบำลจดัเก็บรำยไดจ้ำกภำษีเงินไดแ้ละภำษีมูลค่ำเพิ่มลดลงเป็นอยำ่งมำก แต่อยำ่งไรก็ตำม 
รัฐบำลมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งด ำเนินมำตรกำรเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นแรงผลกัดนัให้รัฐบำล
ตอ้งหำรำยไดจ้ำกภำษีสรรพสำมิตโดยเฉพำะภำษีสรรพสำมิตประเภทบำป (Sin Taxes) เน่ืองจำกมีควำมเช่ือท่ีวำ่
สินคำ้บำปส่วนใหญ่เป็นสินคำ้ประเภทเสพติดท่ีผูบ้ริโภคมีกำรเปล่ียนแปลงกำรบริโภคเม่ือรำคำเปล่ียนไปอยำ่ง
จ ำกัด ท ำให้กำรปรับภำษีสรรพสำมิตในสินค้ำดงักล่ำวจะสำมำรถอ ำนวยรำยได้ให้รัฐได้สูงข้ึน อีกทั้งยงั
สำมำรถสนบัสนุนนโยบำยของรัฐในกำรลดกำรบริโภคสินคำ้ท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพไดอี้กทำงหน่ึงดว้ย   
ท่ีผำ่นมำ กระทรวงกำรคลงัปรับปรุงอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบ โดยล่ำสุด มีกำรออกพระรำชก ำหนดแกไ้ข
เพิ่มเติม พระรำชบญัญติัภำษีสรรพสำมิตยำสูบ พ.ศ. 2509 ลงวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2552  ใหมี้กำรปรับข้ึนอตัรำ
เพดำนภำษีสรรพสำมิตยำสูบจำกอตัรำเดิมตำมมูลค่ำร้อยละ 80 หรืออตัรำตำมสภำพ 0.60 บำทต่อกรัมเป็น
อตัรำตำมมูลค่ำร้อยละ 90 หรืออตัรำตำมสภำพ 3.00 บำทต่อกรัม  พร้อมทั้งมีกำรออกกฏกระทรวงเร่ือง ก ำหนด
อตัรำค่ำแสตมป์ยำสูบ ลงวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2552 เพื่อปรับเพิ่มอตัรำภำษีเฉพำะบุหร่ีจำกเดิมตำมมูลค่ำร้อยละ 
80 เป็นร้อยละ 85  โดยไม่มีกำรปรับอตัรำภำษีสรรพสำมิตสินคำ้ยำสูบอ่ืนแต่อยำ่งใด 
 หำกพิจำรณำขอ้มูลจ ำนวนผูบ้ริโภคยำสูบของประเทศไทยจำกขอ้มูลส ำรวจของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ 
ปี 2547 พบว่ำ มีจ ำนวนผูบ้ริโภคยำสูบทั้งส้ิน 9.6 ลำ้นคน โดยในจ ำนวนดงักล่ำวมีผูบ้ริโภคยำเส้นอยู่ถึง 4.8 
ลำ้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมำณผูบ้ริโภคยำสูบทั้งหมด ขณะท่ีจ ำนวนผูสู้บบุหร่ีอยูล่  ำดบั 2 ท่ี 4.6 ลำ้น
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คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47.5 และผูบ้ริโภคยำสูบประเภทอ่ืนๆ อีก 0.2 ลำ้นคนหรือเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.5 
ดงันั้น กำรพิจำรณำมำตรกำรภำษีท่ีเหมำะสมในกำรจ ำกดักำรบริโภคยำสูบในภำพรวมจ ำตอ้งพิจำรณำนโยบำยใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำเส้นควบคู่ไปดว้ย 
 ทั้งน้ี ผลจำกกำรปรับอตัรำภำษีสรรพสำมิตดงักล่ำว แมว้ำ่จะบรรลุวตัถุประสงคใ์นเชิงรำยไดข้องรัฐ แต่
อำจไม่บรรลุวตัถุประสงคด์ำ้นกำรจ ำกดักำรบริโภคยำสูบในภำพรวม เน่ืองจำกส่วนต่ำงดำ้นรำคำของสินคำ้
ยำสูบโดยเฉพำะบุหร่ีกบัยำเส้นมีควำมแตกต่ำงกนัมำกข้ึน ซ่ึงอำจท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยมี
กำรบริโภคสินคำ้ยำเส้นทดแทนบุหร่ีมำกข้ึน และหำกควำมกงัวลดงักล่ำวเป็นจริง ปริมำณกำรบริโภคยำสูบใน
ภำพรวมซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์ท่ีส ำคญัอนัหน่ึงของกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตอำจมิได้ลดลงอย่ำงท่ีตั้งใจไว้
 ดงันั้น กำรสร้ำงแบบจ ำลอง (Model) เพื่อวดัผลของกำรปรับเปล่ียนภำษีสรรพสำมิตท่ีมีผลต่อปริมำณกำร
บริโภคยำสูบและรำยไดจ้ำกกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตของรัฐบำลไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล จึงมีควำมส ำคญัต่อผุ ้
ก  ำหนดนโยบำย (Policy Maker) อยำ่งยิ่ง  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อก ำหนดทำงเลือกเชิงนโยบำย (Policy Option) ได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 
 ในงำนวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัไดน้ ำเสนอตวัแบบ (Model) ท่ีเรียกวำ่ Demand Behavior Model ท่ีสำมำรถตอบค ำถำม
ท่ีส ำคญัของกำรปรับอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบ ทั้ง 2 ดำ้นท่ีส ำคญั คือ ดำ้นกำรอ ำนวยรำยไดแ้ละดำ้นผลกระทบ
ต่อปริมำณกำรบริโภค   ทั้งน้ี งำนวิจยัมิไดศึ้กษำครอบคลุมดำ้นอุปทำน (Supply Side) โดยท่ีมีผลงำนของศูนยว์ิจยั
และจดักำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสูบ (ศจย.) ในเร่ือง “สถำนกำรณ์กำรเพำะปลูกยำสูบในประเทศไทย” ได้
รวบรวมขอ้มูลดำ้นอุปทำน เช่น ปริมำณกำรผลิตยำสูบ จ ำนวนพื้นท่ีปลูกยำสูบ จ ำนวนครัวเรือนเกษตรกรท่ี
ปลูกยำสูบ รำยไดจ้ำกกำรเพำะปลูกยำสูบ จ ำนวนโรงงำนยำเส้นไวค้รอบคลุมอยูแ่ลว้  
 ทั้งน้ี งำนวิจยัช้ินน้ีมุ่งเนน้ศึกษำดำ้นอุปสงค์ (Demand Side) เป็นหลกั ซ่ึงคลำ้ยกบังำนศึกษำของนริศรำ 
เจริญพนัธ์ุ เร่ือง “ผลกระทบของกำรข้ึนภำษีบุหร่ีต่ออุปสงค์ยำเส้น” ในดำ้นกำรหำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำร
เปล่ียนแปลงอตัรำภำษีสรรพสำมิตและพฤติกรรมกำรบริโภคยำเส้น อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจัยดังกล่ำวได้
วิเครำะห์เฉพำะผลกระทบของกำรข้ึนอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบท่ีไม่ใช่ยำเส้น ท่ีมีผลต่อกำรบริโภคยำเส้น
เท่ำนั้น และใช้กำรวิเครำะห์จำกขอ้มูลทุติยภูมิของปี พ.ศ.2547 ท ำกำรวิเครำะห์ดว้ยแบบจ ำลอง Almost Ideal 
Demand System (AIDS) แต่งำนวิจยัช้ินน้ี ใชผ้ลของกำรส ำรวจดำ้น Demand Side  ในภำพรวมโดยกำรออก
แบบสอบถำมเพื่อวิเครำะห์ผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำเส้นจำกกำรข้ึนอตัรำภำษียำสูบทั้งกรณีกำร
ข้ึนอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำเส้นและกำรข้ึนอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบประเภทอ่ืน เพื่อสร้ำงตวัแบบ (Model) 
ประกอบกำรตดัสินใจเชิงนโยบำยท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป นอกจำกน้ี งำนวิจยัน้ียงัมุ่นเน้นผลของมำตรกำรท่ี
ไม่ใช่ภำษีดว้ย เน่ืองจำกในปัจจุบนั ภำครัฐไดมี้กำรใชม้ำตรกำรท่ีมิใช่ภำษี (Non-Tax) ไดแ้ก่ มำตรกำรก ำกบัและ
ควบคุม (Command and Control) ทำงกฎหมำยอย่ำงเขม้งวด ดงันั้น จึงควรมีกำรศึกษำ ในประเด็นท่ีเก่ียวกบั
มำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในกำรด ำเนินกำรควบคู่กบัมำตรกำรภำษีไปพร้อมๆ กนั 
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1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.2.1 เพื่อใหท้รำบผลของกำรปรับอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบท่ีผำ่นมำจะมีผลต่ออุปสงคก์ำรบริโภคยำ

เส้นและยำสูบประเภทอ่ืนๆ อยำ่งไร โดยวดัขนำดกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจำกขอ้มูลปฐมภูมิจำก
แบบสอบถำม เพื่อสร้ำงสมกำรเศรษฐมิติหำค่ำควำมยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรำคำ (Own-price elasticity) และค่ำ
ควำมยดืหยุน่ไขวข้องอุปสงคต่์อรำคำ ส ำหรับยำเส้น บุหร่ี และยำสูบอ่ืนๆ 

1.2.2 เพื่อให้ทรำบถึงผลของกำรปรับปรุงอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบวำ่มีผลต่อรำยไดภ้ำษีสรรพสำมิตของ
รัฐอยำ่งไร   

1.2.3 เพื่อสร้ำงตวัแบบ (Model) ท่ีมีหลกัวชิำและน่ำเช่ือถือ สำมำรถใชเ้ป็นเคร่ืองมือแก่ผูก้  ำหนดนโยบำย
ภำษีสรรพสำมิตยำสูบ โดยเฉพำะนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำเส้น ซ่ึงใชก้ำรวิเครำะห์จำกปัจจยัดำ้นอุปสงค ์
1.3 ค าถามการวจัิย 

งำนวจิยัน้ีจึงมุ่งตอบค ำถำมท่ีวำ่  
1.3.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตยำสูบท่ีผำ่นมำมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำเส้น และยำสูบ

ประเภทอ่ืนๆ อยำ่งไร 
1.3.2 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตยำสูบท่ีผำ่นมำมีผลต่อรำยไดภ้ำครัฐอยำ่งไร 
1.3.3 ทิศทำงในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบควรเป็นอยำ่งไร ท่ีจะสำมำรถบรรลุ

วตัถุประสงค์เชิงนโยบำยในกำรจ ำกัดกำรบริโภคและคงควำมสำมำรถในกำรอ ำนวยรำยได้ให้แก่รัฐอย่ำง
พอเพียง 
1.4 ขอบเขตการวจัิย 

1.4.1 ขอบเขตเชิงพื้นท่ีในดำ้นกำรบริโภคยำเส้นและยำสูบของแต่ละภำค โดยเฉพำะเจำะจงเลือกเลือก
กลุ่มตัวอย่ำงของแต่ละจังหวัดท่ีมีปริมำณกำรบริโภคยำเส้นมำกท่ีสุดเป็นตัวแทน รวมทั้ งได้ศึกษำ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลดว้ย 

1.4.2 ขอบเขตเชิงนโยบำย เน้นกำรวิเครำะห์ผลของมำตรกำรเปล่ียนแปลงภำษีสรรพสำมิตเม่ือวนัท่ี  
13 พฤษภำคม 2552 ต่อปริมำณกำรบริโภคและรำยได้ของรัฐบำล โดยมุ่งน ำเสนอทำงเลือกกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพมำมิตเชิงนโยบำยในรูปแบบต่ำงๆ  

1.4.3 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตท่ีเหมำะสมอยู่บนพื้นฐำนของโครงสร้ำง กฎหมำยตำม
พระรำชบญัญติัภำษีสรรพสำมิตยำสูบ พ.ศ. 2509 เท่ำนั้น 
1.5 กรอบแนวคิด (Conceptual framework) 

1.5.1 ทฤษฏีเกีย่วกบัพฤติกรรมการบริโภค 
(1) ความยดืหยุ่น (Elasticities) 

(1.1) ควำมยืดหยุน่ต่อรำคำของอุปสงค ์ (Price Elasticity of Demand) มีควำมส ำคญัมำกในกำร
วดัผลของรำคำต่อควำมต้องกำรบริโภคในสินคำ้นั้น ๆ  เน่ืองจำกควำมยืดหยุ่นเป็นตัวก าหนดขนาดผล 
(Magnitude) ของรำคำท่ีเปล่ียนแปลงไปอนัเป็นผลมำจำกปัจจยัต่ำงๆ ต่อกำรเปล่ียนแปลงปริมำณควำมตอ้งกำร
บริโภคของสินค้ำนั้น ๆ โดยค่ำสัมประสิทธ์ิของควำมยืดหยุ่นต่อรำคำของอุปสงค์ (e) เป็นกำรวดักำร
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เปล่ียนแปลงในรูปร้อยละ (Percentage Change) ของปริมำณควำมตอ้งกำรบริโภคสินคำ้ (ต่อหน่วยเวลำ) ซ่ึงเป็น
ผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงร้อยละของรำคำสินคำ้  ทั้งน้ี เน่ืองจำกกฏของอุปสงค ์(Law of Demand) ก ำหนดวำ่
รำคำและปริมำณมีควำมสัมพนัธ์ในเชิงตรงกันข้ำมกันหรือมีควำมสัมพนัธ์ในเชิงลบต่อกัน ท ำให้ค่ำ
สัมประสิทธ์ิของควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรำคำมีค่ำเป็นลบเสมอ ทั้งน้ี สำมำรถเขียนสมกำรควำมยืดหยุน่ต่อ
รำคำของอุปสงค ์(e) ไดด้งัน้ี 

)1......(....................*
Q

P

P

Q

P
P

Q
Q

e









  

เน่ืองจำกควำมยืดหยุน่ของอุปสงคม์กัมีค่ำเป็นลบ ดงันั้น สมกำร (1) จึงใส่เคร่ืองหมำยลบ
ไวเ้พื่อควำมสะดวกในกำรแปลควำมหมำยของค่ำควำมยดืหยุน่ดงักล่ำว 

เม่ือ e > 1 แสดงถึงกำรเปล่ียนแปลงดำ้นรำคำร้อยละ 1 มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงดำ้น
ปริมำณมำกกวำ่ร้อยละ 1  แสดงถึงกำรบริโภคสินคำ้ชนิดน้ีมีควำมยดืหยุน่ต่อรำคำมำก (Price Elastic) 

เม่ือ e = 1 แสดงถึงกำรเปล่ียนแปลงดำ้นรำคำร้อยละ 1 มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงดำ้น
ปริมำณเท่ำกบัร้อยละ 1  แสดงถึงกำรบริโภคสินคำ้ชนิดน้ีมีควำมยดืหยุน่ต่อรำคำเท่ำกบั 1 (Unit Elastic) 

เม่ือ e < 1 แสดงถึงกำรเปล่ียนแปลงดำ้นรำคำร้อยละ 1 มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงดำ้น
ปริมำณนอ้ยกวำ่ร้อยละ 1  แสดงถึงกำรบริโภคสินคำ้ชนิดน้ีมีควำมยดืหยุน่ต่อรำคำนอ้ยกวำ่ 1 (Price Inelastic) 

(1.2) ค่ำควำมยดืหยุน่ต่อรำยไดข้องอุปสงค ์(Income Elasticity of Demand) 
ค่ำควำมยืดหยุ่นต่อรำยไดข้องอุปสงค์ (eM) วดัขนำด (Magnitude) ของควำมสัมพนัธ์

ระหว่ำงรำยไดแ้ละปริมำณควำมตอ้งกำรซ้ือสินคำ้ โดยค่ำสัมประสิทธ์ิดงักล่ำว วดัร้อยละกำรเปล่ียนแปลง
ของรำยไดต่้อร้อยละกำรเปล่ียนแปลงของปริมำณควำมตอ้งกำรสินคำ้  ทั้งน้ี สำมำรถเขียนเป็นสมกำรไดด้งัน้ี 
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 เม่ือ eM < 0  สินคำ้มกัเป็นสินคำ้ดอ้ยคุณภำพ (Inferior Goods)  
 เม่ือ 0 < eM < 1  สินคำ้มีลกัษณะสินคำ้ปกติและเป็นสินคำ้จ ำเป็น 
 เม่ือ eM > 1  สินคำ้แมเ้ป็นสินคำ้ปกติ แต่เป็นสินคำ้ท่ีมีลกัษณะฟุ่มเฟือย 

(1.3) ควำมยดืหยุน่ต่อรำคำไขวข้องอุปสงค ์
ค่ำสัมประสิทธ์ิของควำมยืดหยุ่นต่อรำคำไขว้ของอุปสงค์ คือ กำรวดัขนำดของ

ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผลกำรเปล่ียนแปลงรำคำของสินคำ้อ่ืนต่อปริมำณกำรบริโภคสินคำ้หน่ึง ในรูปของร้อย
ละกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสินคำ้อ่ืนต่อร้อยละกำรเปล่ียนแปลงของสินคำ้อีกชนิดหน่ึง ซ่ึงสำมำรถเขียน
เป็นสมกำรไดด้งัน้ี 
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โดยกำรวดัควำมยดืหยุน่ต่อรำคำไขวข้องอุปสงคน์ั้นมีประโยชน์เน่ืองจำกสำมำรถทรำบ
ถึงลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งสินคำ้ 2 ชนิดไดว้ำ่สินคำ้ทั้งสองเป็นสินคำ้ท่ีทดแทนกนัได ้หรือเป็นสินคำ้ท่ี
ตอ้งบริโภคร่วมกนั โดยวเิครำะห์จำกทิศทำงควำมสัมพนัธ์ของผลท่ีไดด้งัน้ี 
 เม่ือ eXY > 0  สินคำ้ X และสินคำ้ Y เป็นสินคำ้ท่ีบริโภคทดแทนกนั เช่น  ชำและกำแฟ 
เป็นตน้ 
 เม่ือ eXY < 0  สินคำ้ X และสินคำ้ Y เป็นสินคำ้ท่ีบริโภคร่วมกนั เช่น ขนมปัง และเนย เป็น
ตน้ 
 เม่ือ eXY = 0  สินคำ้ X และสินคำ้ Y เป็นสินคำ้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

(2) ทฤษฏีเกีย่วกบัพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเสพติด (Becker and Murphy 1988)1 
บทควำมของ Becker and Murphy (1988) เป็นจุดเร่ิมตน้หรือรำกฐำนของทฤษฏี Rational 

Addiction ท่ีปรับใชเ้คร่ืองมือพื้นฐำนทำงเศรษฐศำสตร์ท่ีมี ซ่ึงก็คือกำรท่ีบุคคลตอ้งแสวงหำอรรถประโยชน์
สูงสุด (Maximize Utility) โดยค ำนึงถึงขอ้จ ำกดัของตน (Subject to Constraint) โดยเพิ่มคุณลกัษณะของ
สินคำ้เสพติดใน 2 ดำ้นคือ reinforcement และ tolerance เพื่อสร้ำงทฤษฏีใหม่ท่ีสำมำรถอธิบำยลกัษณะ
พฤติกรรมกำรบริโภคสินคำ้เสพติด (Addictive Behavior) ได ้

Reinforcement คือ กำรบริโภคในอดีตท่ีผ่ำนมำ จะมีผลอยำ่งมำกต่อปริมำณกำรบริโภคใน
ปัจจุบนั ตวัอยำ่งเช่น หำกปริมำณกำรบริโภคยำเสพติดในอดีตมีสูงหมำยถึงปริมำณกำรบริโภคสำรเสพติดใน
ปัจจุบนัน่ำจะเพิ่มข้ึน 

Tolerance คือ กำรท่ีอรรถประโยชน์ (Utility) จะลดลงเม่ือกำรบริโภคของส่ิงเสพติดในอดีตมี
สูงกวำ่กำรบริโภคในปัจจุบนั 

ทั้งน้ีสำมำรถเขียนเป็นสมกำร Instantaneous Utility Function ไดด้งัน้ี 
  )1.......(..........)(),(),()( tytStcutU   

 โดย  U(t)   คือ  อรรถประโยชน์ท่ีเวลำ t    
       c(t)   คือ  ปริมำณกำรบริโภคสินคำ้เสพติด    
        y(t)  คือ สินคำ้อ่ืนๆ และ S(t) คือ สินคำ้เสพติดท่ีมีอยู่ (stock of additive capital) 

ท่ีข้ึนอยู่กบักำรบริโภคสินคำ้เสพติดในอดีต ทั้งน้ี คุณสมบติั Tolerance สำมำรถเขียนอธิบำยเป็นสมกำร (2) 
ไดด้งัน้ี 

)2......(..........0
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1 BECKER, G.S., and MURPHY, K.M. A theory of rational addiction. Journal of Political Economy 96(4):675–700, 1988. 
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สมกำร (2) หมำยถึง กำรติดสินคำ้เสพติดมีผลในทำงลบต่ออรรถประโยชน์ท่ีบุคคลไดรั้บ 
เน่ืองจำกกำรบริโภคสินคำ้เสพติด (Additive goods) ในอดีตท่ีสูงจะลดอรรถประโยชน์ของบุคคลนั้นในปัจจุบนั
ลง ขณะท่ีคุณสมบติั Reinforcement สำมำรถเขียนเป็นสมกำร (3) ไดด้งัน้ี 

)3......(..........0
dS

dc
 

ซ่ึงสมกำร (3) หมำยถึง stock ของสินคำ้เสพติดท่ีข้ึนอยูก่บักำรบริโภคสินคำ้ดงักล่ำวในอดีต
จะมีควำมสัมพนัธ์เป็นบวกกบัปริมำณกำรบริโภคสินคำ้ดงักล่ำวในปัจจุบนั  ทั้งน้ีคุณสมบติัดงักล่ำวจะเป็น
จริงได ้ตอ้งมีคุณสมบติัตำมสมกำร (4) ดงัน้ี 
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สมกำร (4) หมำยถึงกำรเพิ่มข้ึนของปริมำณกำรบริโภคสินค้ำเสพติดในอดีตจะเพิ่ม
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Utility) ของกำรบริโภคในปัจจุบนั  ซ่ึงส ำหรับบุคคลท่ีมองหำอรรถประโยชน์
สูงสุดโดยไม่ค  ำนึงถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคต สมกำร (4) ถือเป็น sufficient condition ท่ีท ำให้คุณสมบติั 
Reinforcement เป็นจริงได ้  

อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับผูบ้ริโภคท่ีมีเหตุและผลมกัสนใจไม่เพียงแต่กำรบริโภคในอดีตและปัจจุบนั 
แต่ควำมคำดหวงัแก่กำรบริโภคในอนำคตก็มีส่วนส ำคญัดว้ยเช่นกนั ดงันั้น Becker and Murphy (1988) แสดง
ว่ำกฏเกณฑ์ท่ีพอเพียง (Sufficient Condition) และกฏเกณฑ์ท่ีจ  ำเป็น (Nessessity Condition) เพื่อให้เกิด 
Reinforcement นั้น คือ  ผลบวกจำกกำรเพิ่มอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Utility) ของกำรบริโภคในปัจจุบนัท่ี
เป็นผลมำจำกปริมำณกำรบริโภคสินคำ้เสพติดในอดีต ตอ้งมำกกวำ่ผลในเชิงลบของกำรเพิ่มข้ึนของปริมำณ
กำรบริโภคสินคำ้เสพติดในอดีตต่อกำรบริโภคท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในอนำคต ทั้งน้ีสำมำรถเขียนเป็นสมกำร (5) 
ภำยใต ้steady state condition ( Sc  ) ไดด้งัน้ี 

)5......(..........)2( sscS uu    
โดย    คือ Rate of Time Preference  
         คือ อตัรำค่ำเส่ือมของสินคำ้บำป (Rate of Depreciation on Additive Capital) 
กำรเสพติดสินคำ้ (Addiction) จะเกิดข้ึนเม่ือ 
1) ผูบ้ริโภคไม่สนใจส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต (Discount the future heavily) ( เพิ่มข้ึน) 

เพรำะพวกเขำไม่สนใจผลในเชิงลบ (Negative Consequences) ท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตนัน่เองท ำให้กำรบริโภค
สินคำ้มีลกัษณะเสพติด (Additive Consumption)   

2) กำรบริโภคในอดีตมีอตัรำกำรเส่ือมรวดเร็ว ( มีขนำดเพิ่มข้ึน) ซ่ึงเป็นผลท ำให้กำร
บริโภคในปัจจุบนัมีผลต่อเน่ืองต่อกำรลดลงของอรรถประโยชน์ในอนำคตนอ้ยลง ตวัอยำ่งท่ีส ำคญัคือ หลงั
กำรหยดุกำรบริโภคยำสูบหรือยำเสพติดแลว้เป็นเวลำ 1-2 ปี ผลในเชิงลบต่อสุขภำพท่ีเกิดจำกกำรเคยบริโภค
สินคำ้ดงักล่ำวไดห้มดไปแลว้อยำ่งรวดเร็ว 
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ผลลพัธ์ท่ีส ำคญัอีกประกำรของสมกำร (5) คือ กำรบริโภคสินคำ้เสพติดท่ีเวลำแตกต่ำงกนันั้น
มีลกัษณะสินคำ้ท่ีบริโภคร่วมกนั (Complement) ดงันั้น กำรเพิ่มรำคำสินคำ้เสพติดในอดีตหรือกำรเพิ่มข้ึนของ
ควำมคำดหวงัต่อรำคำในสินคำ้ดงักล่ำวในอนำคตจะส่งผลในเชิงลบต่อปริมำณกำรบริโภคสินคำ้ดงักล่ำวใน
ปัจจุบนั หรือกล่าวอกีนัยหน่ึงได้ว่าปริมาณการบริโภคสินค้าเสพติดทั้งในอดีตและความคาดหวังในการบริโภค
ในอนาคตจะมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อปริมาณการบริโภคสินค้าดังกล่าวในปัจจุบัน 

1.5.2 ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการประมาณการรายได้ 
(1) ความหมายและขั้นตอนในการประมาณการรายได้รัฐบาล 

กำรประมำณกำรรำยได ้ คือ  กำรค ำนวณหรือคำดคะเนถึงรำยไดท่ี้รัฐบำลจะจดัเก็บไดใ้นรอบ
ระยะเวลำถดัไป  โดยจ ำนวนรำยได้ท่ีรัฐบำลจะจดัเก็บได้ข้ึนอยู่กับขอ้จ ำกดัของกฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกรท่ี
บงัคบัใช ้และขีดควำมสำมำรถในกำรแบกรับภำระภำษีของประชำชน   

ทั้งน้ีกำรประมำณกำรรำยไดท่ี้แม่นย  ำนั้นมีประโยชน์ ดงัน้ี 
ประการแรก  ช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถคำดกำรณ์ทรัพยำกรในรอบระยะเวลำหน่ึงๆ เพื่อ

ประโยชนใ์นกำรวำงแผนกำรจดับริกำรหรือกำรผลิตสินคำ้สำธำรณะประเภทต่ำงๆ   
ประการทีส่อง  ช่วยลดควำมผนัผวนของกำรบริหำรรำยได ้เช่น ท ำให้กำรจดับริกำรสำธำรณะ

เกิดควำมต่อเน่ืองเพรำะสำมำรถเตรียมกำรล่วงหนำ้ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งก่อหน้ีสำธำรณะเพื่อชดเชยกำรขำด
ดุลงบประมำณ   

ประการที่สาม  ช่วยให้กำรก ำหนดนโยบำยเศรษฐกิจมหภำคเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ถำ้กำรประมำณกำรรำยไดมี้ควำมแม่นย  ำ   

ประการสุดท้าย  ช่วยให้กำรบริหำรงำนภำครัฐมีควำมต่อเน่ืองถำ้สำมำรถวำงแผนทำงกำรเงิน
ไดอ้ยำ่งมีเสถียรภำพ   

(2) หลกัการเบือ้งต้นในการวเิคราะห์และประมาณการรายได้ สามารถสรุปได้ดังนี ้
(2.1) ตอ้งมีควำมเขำ้ใจถึงหลกักำรพื้นฐำนของระบบภำษีและระบบกำรจดัเก็บรำยได ้  เช่น 

กำรลงบญัชีและกำรรำยงำนผลกำรจดัเก็บ รอบระยะเวลำท่ีจดัเก็บภำษีอำกร ปัจจยัทำงเศรษฐกิจ สังคม 
ประชำกร และกำรเมืองกำรบริหำรท่ีส่งผลต่อกำรจดัเก็บรำยได ้นโยบำยกำรจดัเก็บภำษีหรือค่ำบริกำรต่ำงๆ ท่ี
ส่งผลต่อกำรจดัเก็บรำยได ้เป็นตน้ 

(2.2) พยำยำมวิเครำะห์หำรูปแบบและแนวโน้มของข้อมูลโดยจดัข้อมูลให้อยู่ในรูปของ
อนุกรมเวลำ (Time series) เพื่อช่วยให้เกิดกำรตั้งขอ้สังเกตเพื่อหำสำเหตุในกรณีท่ีขอ้มูลในปีใดปีหน่ึงแตกต่ำง
ไปจำกแนวโนม้ปกติ 

(2.3) กำรเลือกใช้เทคนิควิธีในกำรประมำณกำรรำยได้ข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์ของกำร
ประมำณกำรรำยได้ ควำมพร้อมของบุคลำกร รวมทั้งควำมพร้อมของขอ้มูลและปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ เช่น กำรใช้ตวัแบบสมกำรถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Model) ในกำรประมำณกำรรำยไดส้ ำหรับกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กำรวิเครำะห์โดยวิธีเชิงคุณภำพ 
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หรือกำรใช้วิธีวิเครำะห์แบบจ ำลองสถำนกำรณ์ (Simulation) ในกำรประมำณกำรรำยได้เม่ือมีกำรปรับเปล่ียน
มำตรกำรหรือนโยบำยภำษีใหม่ท่ีคำดวำ่จะส่งผลกระทบต่อกำรจดัเก็บรำยได ้

(2.4) ควรประมำณกำรรำยไดแ้ต่ละประเภทแยกต่ำงหำกจำกกนั จำกนั้นจึงค่อยน ำตวัเลขของ
กำรประมำณกำรรำยไดป้ระเภทต่ำงๆ รวมเขำ้ดว้ยกนัเป็นตวัเลขประมำณกำรรำยไดท้ั้งหมดของรัฐบำล  ซ่ึง
จะท ำให้ไดข้อ้มูลกำรประมำณกำรท่ีใกลเ้คียงกบัควำมเป็นจริง เน่ืองจำกสมมติฐำนและพฤติกรรมกำรเสียภำษี
ในแต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกนั  ตลอดจนกำรปรับเปล่ียนนโยบำยหรือวธีิกำรจดัเก็บภำษีจะส่งผลต่อกำร
จดัเก็บรำยไดแ้ต่ละประเภทแตกต่ำงกนัไป 

(2.5) ควรมีกำรตรวจสอบและติดตำมตวัเลขกำรประมำณกำรรำยไดก้บัผลกำรจดัเก็บภำษีท่ี
เกิดข้ึนจริงอยำ่งสม ่ำเสมอ  อนัจะท ำให้มีควำมเขำ้ใจในเทคนิควิธีกำรท่ีใช ้เขำ้ใจถึงสำเหตุท่ีอำจท ำให้ ผลของกำร
ประมำณกำรรำยได้คลำดเคล่ือนไปจำกควำมเป็นจริง  ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงเทคนิควิธีกำรท่ีจะท ำให้กำร
ประมำณกำรรำยไดมี้ควำมถูกตอ้งแม่นย  ำเพิ่มมำกข้ึนในโอกำสต่อไป 

(3) ขั้นตอนทัว่ไปในการประมาณการรายได้ 
 มี 8 ขั้นตอนหลกัดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนทีห่น่ึง : เลอืกปีฐานส าหรับการประมาณการรายได้ 
เป็นกำรก ำหนดว่ำจะประมำณกำรรำยได้โดยพิจำรณำจำกข้อมูลผลกำรจดัเก็บรำยได้ใน

ช่วงเวลำใดในอดีต  โดยกำรเลือกปีฐำนท่ีใช้ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น ควำมมีอยู่และคุณภำพหรือ
ควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูล ควำมตอ้งกำรควำมแม่นย  ำในกำรประมำณกำร เทคนิควิธีกำรท่ีใชใ้นกำรประมำณ
กำรรำยได ้

ขั้นตอนทีส่อง : ประเมินแนวโน้มหรือทศิทางของการจัดเกบ็รายได้ 
เป็นกำรพิจำรณำผลกำรจดัเก็บรำยไดท่ี้เกิดข้ึนในอดีตเพื่อประเมินถึงแนวโนม้ของกำรจดัเก็บ

รำยไดป้ระเภทดงักล่ำวในอนำคต  รวมถึงกำรพิจำรณำถึงคุณลกัษณะหรือรูปแบบของแนวโนม้กำรเปล่ียนแปลง
ของรำยได ้

ขั้นตอนทีส่าม : ก าหนดสมมติฐานทีจ่ะใช้ในการประมาณการ 
เป็นกำรหำขอ้สรุปเบ้ืองตน้ของกำรเปล่ียนแปลงในปัจจยัต่ำงๆ ถึงขนำดของกำรเปล่ียนแปลง 

และผลกระทบท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อกำรจดัเก็บรำยไดป้ระเภทต่ำงๆ ก่อนกำรประมำณกำรรำยได ้ซ่ึงจะช่วย
ใหก้ำรประมำณกำรรำยไดมี้ควำมแม่นย  ำมำกข้ึน  เช่น  กำรเปล่ียนแปลงของประชำกร  กำรเปล่ียนแปลงทำง
กำรเมือง  และนโยบำยกำรจดัเก็บภำษีหรือรำยไดป้ระเภทต่ำงๆ 

ขั้นตอนทีส่ี่ : เลอืกเทคนิควธีิการในการประมาณการรายได้ 
เทคนิควิธีในกำรประมำณกำรรำยได้มีจุดแข็งและขอ้จ ำกัดท่ีแตกต่ำงกัน รวมทั้งอำจมีควำม

เหมำะสมกบักำรประมำณกำรรำยได้เพียงบำงประเภท หรือข้ึนอยู่กบัควำมพร้อมของบุคลำกรและขอ้มูลท่ี
หน่วยงำนมีอยู ่ กำรเลือกใชเ้ทคนิควิธีท่ีเหมำะสมกบัปัจจยัเหล่ำน้ีจึงมีควำมจ ำเป็น  เช่น  เทคนิควิเครำะห์เชิง
คุณภำพไม่ตอ้งกำรขอ้มูลผลกำรจดัเก็บรำยได้ในอดีตเท่ำใดนัก และเป็นเทคนิควิธีท่ีเหมำะสมหำกมีกำร
เปล่ียนแปลงในปัจจยัเง่ือนไขต่ำงๆ เกิดข้ึนในรอบระยะเวลำท่ีประมำณกำร เช่น กำรเกิดสภำวะเศรษฐกิจผนั
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ผวน หรือกำรเกิดสภำวะควำมไม่มัน่คงทำงกำรเมือง เป็นตน้  ส่วนเทคนิคในเชิงปริมำณตอ้งใชข้อ้มูลในอดีต
เป็นอยำ่งมำก ท ำให้ปรำศจำกปัญหำอคติในกำรประมำณกำร ตลอดจนให้ผลกำรประมำณกำรท่ีมีควำมแม่นย  ำ
สูง 

ขั้นตอนทีห้่า : ด าเนินการประมาณการรายได้ 
เป็นกำรประมำณกำรรำยได้จำกกำรทบทวนขอ้มูลในอดีตหรือกำรพิจำรณำสมมติฐำนต่ำงๆ ท่ี

ส่งผลต่อกำรจดัเก็บรำยไดต้ำมเทคนิควิธีกำประมำณกำรรำยไดท่ี้เลือกใช ้ ทั้งน้ี สำมำรถใชเ้ทคนิควิธีหลำยอยำ่ง
ร่วมกนัเพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งน่ำเช่ือถือของขอ้มูลผลกำรประมำณกำร ซ่ึงจะช่วยเพิ่มควำมแม่นย  ำของ
กำรประมำณกำรได ้

ขั้นตอนทีห่ก : ประเมินผลและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการประมาณการ 
เป็นกำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของผลท่ีไดจ้ำกกำรประมำณกำรรำยได ้ ซ่ึงตอ้งพิจำรณำถึง

ควำมถูกตอ้งเหมำะสมหรือควำมเป็นไปได้ของสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรประมำณกำร และควรมีกำรประเมินถึง
โอกำสควำมคลำดเคล่ือนของผลกำรประมำณกำรโดยกำรวเิครำะห์ Sensitivity Analysis หำกผลกำรประมำณ
กำรรำยไดมี้โอกำสท่ีจะเกิดควำมคลำดเคล่ือนสูง หมำยควำมวำ่ควำมน่ำเช่ือถือของกำรประมำณกำรรำยไดอ้ยู่
ในระดบัต ่ำ และมีแนวโนม้ท่ีจะท ำให้กำรจดัเก็บรำยไดเ้กิดควำมคลำดเคล่ือนไปจำกกำรประมำณกำรรำยได้
มำก 

ขั้นตอนทีเ่จ็ด : ประเมินผลการจัดเกบ็รายได้จริงเทยีบกบัการประมาณการ 
เพื่อให้มีขอ้มูลท่ีส ำคญัส ำหรับกำรตดัสินใจในเชิงบริหำรว่ำจ ำเป็นตอ้งด ำเนินมำตรกำรใด

เพิ่มเติมในกำรจดัเก็บภำษีอำกรหรือไม่เพื่อให้กำรจดัเก็บภำษีอำกรสำมำรถด ำเนินไปไดอ้ย่ำงมีเสถียรภำพ  
อำจมีกำรตรวจสอบและติดตำมผลเป็นรำยสัปดำห์ รำยเดือน รำยไตรมำส รำยหกเดือน หรืออำจมีกำรพิจำรณำ
เปรียบเทียบกบัผลกำรจดัเก็บในช่วงเวลำเดียวกนัของรอบปีท่ีผำ่นมำ 

ขั้นตอนทีแ่ปด : ปรับปรุงการประมาณการรายได้และแผนการใช้จ่าย 
กรณีท่ีผลกำรประเมินของกำรจดัเก็บรำยได้จริงกับกำรประมำณกำรมีควำมแตกต่ำงสูง  อำจ

จ ำเป็นตอ้งมีกำรปรับปรุงกำรประมำณกำรรำยไดใ้หม่ ปรับปรุงสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรประมำณกำรรำยไดใ้หม่ 
หรืออำจตอ้งมีกำรปรับแผนกำรใชจ่้ำยใหม่เพื่อใหส้ะทอ้นถึงขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรจดัเก็บรำยไดต่้อไป 

(4) เทคนิควธีิในการประมาณการรายได้ 
(4.1) วธีิการเชิงคุณภาพในการประมาณการรายได้ 

เป็นกำรประมำณกำรรำยไดซ่ึ้งอำศยัดุลพินิจของผูป้ระมำณกำรรำยไดเ้ป็นหลกั  และใช้
กำรค ำนวณอย่ำงง่ำยโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งอำศยัควำมรู้พื้นฐำนในทำงสถิติ  เป็นทำงเลือกท่ีเหมำะกบักรณีเป็น
แหล่งรำยไดท่ี้เกิดข้ึนใหม่ ไม่มีขอ้มูลยอ้นหลงัถึงผลกำรจดัเก็บในอดีต หรือไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในปัจจยั
แวดลอ้มต่ำงๆ  เทคนิควิธีกำรเชิงคุณภำพในกำรประมำณกำรรำยได ้ ไดแ้ก่  เทคนิคกำรประมำณกำรอยำ่งง่ำย 
(Naive or Judgmental Method) เทคนิคกำรหำขอ้สรุปร่วมกนั (Consensus Forecasting)  และเทคนิคเดลฟำย 
(Delphi Forecasting) 
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(4.2) วธีิการเชิงปริมาณในการประมาณการรายได้ 
เทคนิควิธีในกำรประมำณกำรรำยได ้ไดแ้ก่ กำรใช้คำดกำรณ์อย่ำงง่ำยจำกขอ้มูลปีฐำน 

(Simple Extrapolation or Projection) กำรใชส้มกำรตวัแบบท่ีก ำหนดเฉพำะเจำะจง (Deterministic Model)  
กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยแบบหลำยตวัแปร (Multiple Regression Analysis)  และกำรสร้ำงแบบจ ำลอง
สถำนกำรณ์ (Micro-Simulation) 

จุดประสงค์ของกำรใช้เทคนิควิธีกำรในเชิงปริมำณ เพื่อตอ้งกำรให้กำรประมำณกำร
รำยไดมี้ควำมเป็นวิทยำศำสตร์ สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงเป็นระบบและถูกตอ้งแม่นย  ำ  แต่ตำมขอ้เท็จจริง
แลว้ รำยไดท่ี้จดัเก็บไดจ้ริงข้ึนอยู่กบัตวัแปรเง่ือนไขต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำกเช่นเดียวกบัเทคนิควิธีเชิงคุณภำพ  
ดงันั้น จึงตอ้งมีกำรใช้ดุลพินิจหรือประสบกำรณ์ของผูท่ี้วำงแผนจดัเก็บรำยได้ควบคู่กนัไป  และควรเป็น
ดุลพินิจท่ีอยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้ควำมเขำ้ใจและขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีมีอยู่ เพื่อประโยชน์ในกำรประมำณกำร
รำยไดท่ี้มีควำมถูกตอ้งมำกท่ีสุด  
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บทที ่2 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ในส่วนน้ีจะเป็นกำรรวบรวมงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ รวมถึงงำนวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแบบจ ำลอง เพื่อใหท้รำบถึงตวัแปรต่ำงๆท่ีส ำคญัเละจ ำเป็นตอ้งมีไวใ้นเบบจ ำลอง เพื่อจะน ำไปออก
แบบสอบถำมต่อไป ทั้งน้ี สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ งำนวิจยัของต่ำงประเทศ และงำนวิจยั
ภำยในประเทศ  ดงัน้ี 

2.1 งานวจัิยของต่างประเทศ 
งำนวจิยัของต่ำงประเทศสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
(1) งำนวจิยัแบบใชข้อ้มูลรวม (Aggregated Data)  

เป็นงำนวิจยัท่ีใช้ข้อมูลอนุกรมเวลำ (Time-series Data) ซ่ึงเป็นกำรน ำขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data)  มำใช ้ในกำรวิเครำะห์ลกัษณะและพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
Schelling (1978) กล่ำวถึงลกัษณะของ Demand Curve ของยำสูบวำ่มีลกัษณะพิเศษท่ีเรียกว่ำ “Kick the 
Habit” ท่ีกำรตดัสินใจบริโภคมีลกัษณะไม่สมเหตุผล (Irrational Behavior) ต่ำงจำกกฎของอุปสงค ์(Law of 
Demand) ท่ีผูบ้ริโภคจะลดกำรบริโภคสินคำ้ท่ีรำคำสูงข้ึน นอกจำกนั้นงำนวิจยัของWarner (1990) ตอ้งกำร
พิสูจน์สมมุติฐำนท่ีวำ่ประเทศท่ีมีอตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจต ่ำกวำ่นั้น รำคำจะมีผลมำกกวำ่ต่อพฤติกรรม
กำรบริโภคยำสูบเน่ืองจำกโดยเปรียบเทียบแลว้ประเทศดงักล่ำวมีรำยไดต้  ่ำและกำรบริโภคยำสูบต ่ำ กำรศึกษำ
ของ Warner (1990) เป็นกำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบผลของรำคำต่อพฤติกรรมกำรบริโภคระหวำ่งประเทศก ำลงั
พฒันำและพฒันำแลว้ ซ่ึงผลจำกกำรศึกษำพบวำ่ผลของงำนวิจยัในประเทศก ำลงัพฒันำมีค่ำ price elasticity 
of demand ท่ีสูงกวำ่ประเทศพฒันำแลว้ 2-3 เท่ำ 

(2) งำนวจิยัแบบ Individual Level Survey 
งำนวิจยัรูปแบบดังกล่ำวเป็นผลมำจำกข้อจ ำกัดของข้อมูลโดยเฉพำะข้อมูลท่ีเป็นแบบ

อนุกรมเวลำในประเทศก ำลงัพฒันำ อีกทั้งกำรใช้ขอ้มูลรำยบุคคลดงักล่ำวยงัสำมำรถตอบค ำถำมท่ีส ำคญัท่ี
งำนวิจยัท่ีใชข้อ้มูลแบบ Aggregated Data ไม่สำมำรถตอบได ้ตวัอยำ่งเช่น กำรทดสอบผลของรำคำต่อกำร
ตดัสินใจสูบยำสูบ และชนิดของยำสูบและท่ีส ำคญัผลของค่ำควำมยืดหยุ่นในรูปแบบต่ำงๆ ยงัมีควำม
ใกลเ้คียงของค่ำควำมยดืหยุน่เละสอดคลอ้งกบังำนวจิยัท่ีใชข้อ้มูล Aggregated Data อีกดว้ย 

Wasserman et al.(1991) ใชฐ้ำนขอ้มูลแบบ micro level survey ของประเทศสหรัฐในปี 1985 
เพื่อวิเครำะห์ price elasticity of demand  พบวำ่มีค่ำอยูท่ี่ -0.092 งำนวิจยัสำขำท่ีน่ำสนใจต่อมำคือ บทควำมท่ีใช ้
Behavioral economics โดยมีบทควำมหลกัคือ บทควำมของ Bickel and Madden 1998 ซ่ึงใชว้ิธีกำรทดลอง 
(experiment) เพื่อคน้หำผลกระทบของรำคำในหลำยรูปแบบต่อพฤติกรรมกำรบริโภคบุหร่ี  โดยผลของ model มี
ควำมคลำ้ยคลึงกบับทควำมแนว econometric studies ท่ีพบวำ่รำคำกบัพฤติกรรมกำรบริโภคมีควำมสัมพนัธ์
ในทำงตรงขำ้มกนั โดยผลของ elasticity มีควำมคล้ำยคลึงกบังำนวิจยัแนว Econometric Studies อย่ำงมำก  
นอกจำกนั้นผลกำรวิจยัพบส่ิงท่ีน่ำสนใจยิ่งคือ พบวำ่ price elasticity of demand จะเพิ่มข้ึนตำมไปดว้ยเม่ือ
รำคำเพิ่มข้ึน  แสดงถึงยำสูบท่ีมีรำคำเพงจะมีค่ำควำมยืดหยุ่นของรำคำต่อกำรบริโภคท่ีสูงกวำ่ยำสูบท่ีมีรำคำ
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ต ่ำกวำ่นัน่เอง  โดยกำรคน้พบดงักล่ำวไดรั้บกำรสนบัสนุนจำก Bickel et al. (1990) มีลกัษณะส ำคญัท่ีเป็น
ควำมจริงไม่เพียงระหวำ่งประเภทของยำเสพติดเท่ำนั้นแต่ยงัเป็นขอ้เทจ็จริงขำ้มประเภทสินคำ้อีกดว้ย 

(3) งำนวจิยัแบบ Rational Addiction Model 
  งำนวิจยัในรูปแบบน้ีมองวำ่สินคำ้ยำสูบเป็นสินคำ้เสพติด (Additive Products) โดยสำมำรถ
แบ่งงำนวจิยัไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ เช่น Myopic Approach และ Rational Addiction Model  

(3.1) Myopic Model 
วิธีกำรน้ีมองวำ่พฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของผูบ้ริโภคข้ึนอยุก่บัพฤติกรรมในอดีต 

โดยผูบ้ริโภคนั้นมิไดม้องถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตแต่อยำ่งใด ซ่ึงจะเรียกรูปแบบของสมกำรอุปสงคแ์บบน้ี
วำ่ Irreversible Demand Function โดยงำนวิจยัชุดน้ีมีงำนวิจยัของ Farrell (1952) ซึงใช ้ Irreversible Demand 
Function ท่ีควำมตอ้งกำรบริโภคในปัจจุบนัข้ึนอยูก่บัรำคำและรำยไดใ้นอดีต โดยผลของสมกำรช้ีว่ำควำม
ยืดหยุน่ของอุปสงค์ต่อรำคำและควำมยืดหยุน่ของอุปสงค์ต่อรำยไดอ้ำจแตกต่ำงกนัระหว่ำงกำรเพิ่มข้ึนและ
กำรลดลงของรำคำและรำยไดต้ำมล ำดบั  Farrell ทดสอบสมกำรของเขำโดยใช้ขอ้มูลกำรบริโภคบุหร่ีและ
เบียร์ในประเทศองักฤษระหวำ่ง 1870 ถึง 1938 โดยตวัแปรอิสระในสมกำรเศรษฐมิติประกอบไปดว้ย รำยได้
และรำคำในปีปัจจุบนั และอดีต  แมว้ำ่ผลของสมกำรอำจไม่สำมำรถสรุปได ้เน่ืองจำกไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
แต่ส่ิงส ำคญัท่ีพบคือ หลกัฐำนของกำรมี “Habit Information”  

Young (1983) และ  Pekurinen (1989) ใชแ้นวคิด Myopic model ส ำหรับขอ้มูลดำ้น
รำคำของ U.S. และ Finland โดยพบวำ่กำรลดรำคำมีผลท ำให้ปริมำรกำรบริโภคท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็น 2 เท่ำ อีกทั้ง
ผลลพัทท่ี์ไดย้งัยืนยนัว่ำพฤติกรรมของผูติ้ดบุหร่ีนั้นไม่อ่อนไหวต่อรำคำท่ีเปล่ียนแปลงไป อย่ำงไรก็ดี ทั้ง2 
บทควำม ใช้ Atheoretical approach ท่ีละเลยตวัแปรดำ้นพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบในอนำคตท ำให้ผลท่ีได้จำก
สมกำรอำจไม่เท่ียงตรงนกั (Biased Estimator) 

(3.2) Rational Addiction Model 
Becker and Murphy (1988) ช้ีวำ่ ปริมำณกำรบริโภคสินคำ้เสพติด (Addictive goods) 

มีลกัษณะ “Adjacent Complimentary” หมำยถึงกำรบริโภคในช่วงเวลำต่ำงๆ มีควำมเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัใน
ทิศทำงเดียวกนั  โดยพื้นฐำนทฤษฎีดงักล่ำวช้ีว่ำ กำรบริโภคในปัจจุบนัจะมีควำมสัมพนัธ์เป็นลบกบัรำคำทั้งใน
อดีตและในปัจจุบนั ซ่ึงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งรำคำและปริมำณกำรบริโภคดงักล่ำวแสดงถึงวำ่กำรบริโภคในแต่
ละช่วงเวลำมีลกัษณะ Complement  ทั้งน้ีอำยุ กำรศึกษำ รำยได ้หำกต ่ำจะมีผลมำกต่อควำมยืดหยุน่ของอุป
สงคต่์อรำคำของบุหร่ี  ขณะท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีอำยมุำก กำรศึกษำสูง รำยไดสู้ง รำคำบุหร่ีจะไม่มีผลต่อกำรบริโภค
มำกนกั แต่กำรรับรู้ขอ้มูลดำ้นผลกระทบดำ้นสุขภำพและโทษของกำรสูบบุหร่ีกลบัมีผลต่อกำรลดกำรสูบบุหร่ี
มำกกวำ่ นอกจำกนั้น สมกำรของ Becker and Murphy (1988) ยงัช้ีวำ่ควำมคำดหวงัของกำรปรับรำคำบุหร่ีมี
ผลต่อกำรบริโภคเม่ือเปรียบเทียบกบักำรปรับรำคำแบบทนัที  นอกจำกนั้นกำรปรับรำคำแบบถำวรมีผลต่อ
กำรบริโภคมำกกวำ่กำรปรับรำคำแบบชัว่ครำว 

Chaloupka (1991) ใชข้อ้มูลแบบ Individual-level data เพื่อทดสอบทฤษฏี Rational 
Addiction ของ Becker and Murphy (1988) ผลของสมกำรพบวำ่กำรสูบยำสูบเป็นพฤติกรรมเสพติดและมี
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ลกัษณะ Rational Addiction ท่ีผูสู้บไม่เพียงแต่มีพฤติกรรมท่ีข้ึนอยู่กบัผลของกำรกระท ำในอดีตเท่ำนั้น 
(Myopic Model) แต่ควำมคำดหวงัต่อกำรสูบในอนำคตก็มีผลด้วย Chaloupka พบว่ำค่ำ Owned-Price 
Elasticities ในระยะสั้นมีค่ำอยูร่ะหวำ่ง -0.27 ถึง -0.48    

งำนวิจยัท่ีใช้ Rational Addiction Model คืองำนวิจยัของ Becker, Grossman and 
Murphy (1994) ซ่ึงใชข้อ้มูล aggregated data ของยอดขำยและรำคำในระดบัมลรัฐ (State Level Data) ของ
สหรัฐระหว่ำงปี 1955- 1985  โดยงำนวิจยัดงักล่ำวพบว่ำบุหร่ีเป็นสินคำ้เสพติด และไม่พบหลกัฐำนของ 
Myopic Model  นอกจำกนั้นผลของสมกำรช้ีวำ่ค่ำ Owned-Price Elasticities ในระยะสั้นมีค่ำอยูร่ะหวำ่ง -0.36 
ถึง -0.44 ซ่ึงใกลเ้คียงกบังำนวิจยัอ่ืนๆ แต่ท่ีน่ำสนใจคือ Becker et al (1994) ท ำกำรประมำณกำรค่ำ Owned-
Price Elasticities ในระยะยำว (Long-run ) พบวำ่มีค่ำอยูร่ะหวำ่ง  -0.73 ถึง -0.79 แสดงถึงรำคำมีผลต่อ
พฤติกรรมกำรบริโภคในระยะยำวมำกกวำ่ระยะสั้น 

(4) งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีมิใช่รำคำ 
Lewit, Coate and Grossman (1981) พบวำ่ค่ำควำมยืดหยุน่ต่อรำคำมีควำมแตกต่ำงระหวำ่ง

ประชำกรในกลุ่มอำยุแตกต่ำงกนั หรือสำมำรถสรุปไดว้่ำค่ำควำมยืดหยุ่นต่อรำคำมีควำมสัมพนัธ์ในเชิงลบต่อ
อำย ุโดยเฉพำะในกลุ่มประชำกรท่ีมีอำยรุะหวำ่ง 12-17 ปี โดยพบวำ่กลุ่มดงักล่ำวมีค่ำควำมยดืหยุน่ต่อรำคำถึง 
-1.44  แสดงให้เห็นถึงวำ่ มำตรกำรดำ้นรำคำผำ่นกำรข้ึนภำษีท่ีเก่ียวขอ้งจะมีผลท ำให้กำรบริโภคยำสูบลดลง
ไดใ้นวยัรุ่น 

Douglas (1988) และ Douglas and Hariharan (1994) ศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผลของ
รำคำยำสูบต่อกำรเร่ิมตน้สูบบุหร่ี โดยใช้ขอ้มูลของ U.S. National Health Surveys โดยใช ้Hazard Model 
ภำยใตก้รอบของ Rational Addiction Model  ผลกำรศึกษำพบวำ่รำคำยำสูบส่งผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยต่อกำร
ริเร่ิมบริโภคยำสูบ 

2.2 งานวจัิยภายในประเทศ 
สุรำงครั์ตน์ ไชยสถิตย ์(2540) ไดท้  ำกำรศึกษำเก่ียวกบัอุปสงคข์องกำรบริโภคบุหร่ีของไทย โดย

พิจำรณำเฉพำะบุหร่ีท่ีผลิตโดยโรงงำนยำสูบ กระทรวงกำรคลงั โดยศึกษำปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรบริโภค
บุหร่ีของคนไทยคือ รำคำเฉล่ียของบุหร่ี รำยได้ (ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชำชำติในประเทศ) ระยะเวลำ 
ปริมำณกำรบริโภคบุหร่ีในปีท่ีผ่ำนมำ และนโยบำยกำรรณรงค์ของรัฐบำลให้เลิกสูบบุหร่ี เพื่อศึกษำถึงกำร
ประมำณค่ำควำมยืดหยุน่ของอุปสงค์ในกำรบริโภคบุหร่ีเม่ือเทียบกบัปัจจยัต่ำงๆ ท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์นั้น 
ไดใ้ชข้อ้มูลอนุกรมเวลำครอบคลุมระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2520 ถึง 2539 โดยกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยพหุคูณ 
ดว้ยวธีิก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด (OLS) ผลกำรศึกษำพบวำ่ ประชำกรท่ีเป็นผูสู้บบุหร่ีเพศชำยมีอตัรำกำรสูบมำกกวำ่เพศ
หญิง ท่ีร้อยละ 95 ของประชำกรทั้งหมดท่ีสูบบุหร่ี โดยส่วนใหญ่ประชำกรอยู่ในกลุ่มอำยุ 20-29 ปี และมี
กำรศึกษำในระดบัต ่ำกวำ่ประถมศึกษำและประถมศึกษำมีอตัรำกำรสูบบุหร่ีมำกท่ีสุด  

กำรศึกษำท่ีเป็นกำรหำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอุปสงค์ของกำรบริโภคบุหร่ีกับปัจจยัต่ำงๆท่ีมี
อิทธิพลต่อกำรสูบบุหร่ี โดยมีสมกำรอุปสงค์ท่ีใช้ คือ  QSCI = (PCIG, INCO, TREN, QT-1, D) โดย
ก ำหนดให ้QSCI  คือ ปริมำณบุหร่ีท่ีบริโภคต่อปี (ลำ้นซอง) PCIG คือ รำคำเฉล่ียของบุหร่ี (บำท/ซอง) INCO 
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คือ ผลิตภัณฑ์ประชำชำติในประเทศ (ล้ำนบำท) TREN คือ ระยะเวลำ (1,2………,20)  QT-1 คือ ปริมำณกำร
บริโภคบุหร่ีปีท่ีผำ่นมำ D  คือ ตวัแปรหุ่น (Dummy variable) ซ่ึงคือกำรรณรงคข์องรัฐบำลให้เลิกสูบบุหร่ี โดย
งำนวจิยัดงักล่ำวจะพิจำรณำเฉพำะรำคำเฉล่ียของบุหร่ีเท่ำนั้น ไม่น ำเอำสินคำ้ประเภทอ่ืนมำเป็นปัจจยัก ำหนด 
เน่ืองจำกมีสมมุติฐำนท่ีว่ำบุหร่ีเป็นสินคำ้เสพติด ผูสู้บยึดติดกบัรสชำติของบุหร่ีท่ีตนช่ืนชอบ ดงันั้น ผูสู้บ
บุหร่ีจะไม่มีกำรทดแทนกำรบริโภคดว้ยสินคำ้ยำสูบประเภทอ่ืน ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัต่ำงๆ ในแบบจ ำลอง
พบวำ่ รำยไดมี้ควำมสัมพนัธ์กนัในทำงบวก แสดงวำ่รำยไดมี้อิทธิพลต่อกำรเปล่ียนแปลงอุปสงคก์ำรบริโภค
ของบุหร่ีในทิศทำงเดียวกนัคือเม่ือผูบ้ริโภคมีรำยไดสู้งข้ึนก็มีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคบุหร่ีเพิ่มข้ึน โดยท่ีค่ำควำม
ยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรำยไดมี้ค่ำเท่ำกบั 0.462 ส่วนควำมยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรำคำเฉล่ียของบุหร่ีนั้นไม่มี
นยัส ำคญัทำงสถิติ แต่มีผลของค่ำควำมยดืหยุน่เป็นลบ ในกำรวิเครำะห์จึงยงัคงตวัแปรรำคำไวใ้นแบบจ ำลอง
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีอุปสงค ์ส่วนผลกำรพยำกรณ์กำรบริโภคบุหร่ีของไทยในระยะเวลำ 5 ปี คือตั้งแต่
ปี 2540 ถึง 2544 พบวำ่ในปี 2540 มีกำรบริโภคบุหร่ีลดลง ส่วนในปี 2541 ถึง 2544 มีปริมำณกำรบริโภคบุหร่ี
ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนโดยมีอตัรำเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ3.4 ต่อปี 

  อิศรำ ศำนติศำสน์ (2538) ไดท้  ำกำรศึกษำเก่ียวกบักำรวิเครำะห์ทำงดำ้นเศรษฐศำสตร์ของกำร
ควบคุมบุหร่ีในประเทศไทย โดยศึกษำถึงอุปสงค์ของกำรบริโภคบุหร่ี  ได้ใช้วิธีกำรศึกษำแบบกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิไดจ้ำกกำรส ำรวจภำคสนำมโดย
กำรสอบถำมแบบสุ่มตวัอยำ่งเก่ียวกบัภูมิหลงัและทศันคติของผูสู้บบุหร่ีจ ำนวน 810 ตวัอยำ่ง ท ำกำรแบ่งกลุ่ม
ตวัอยำ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ เขตในเมืองกบัเขตนอกเมือง ส่วนกำรศึกษำพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดจ้ำกกำร
รวบรวมขอ้มูลแบบทุติยภูมิจำกแหล่งขอ้มูลต่ำงๆ เช่น ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ กรมศุลกำกร กรมสรรพสำมิต 
เป็นตน้ จำกกำรศึกษำพบวำ่ผูสู้บบุหร่ีส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเพศชำย อำยุเฉล่ียอยูท่ี่ 37.5 ปี โดยผูสู้บบุหร่ีมี
พื้นฐำนกำรศึกษำไม่เกินกว่ำระดบัมธัยมศึกษำ ในส่วนของกำรวิเครำะห์ค่ำควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ ได้ใช ้
Linear Expenditure System (LES) และขอ้มูลระดบัครัวเรือนของปี 2531 พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นของ 
อุปสงค์บุหร่ีต่อรำคำมีค่ำเฉล่ียประมำณ -0.0926 แสดงให้เห็นว่ำกำรข้ึนรำคำโดยผ่ำนทำงอัตรำภำษี
สรรพสำมิตบุหร่ี(ร้อยละ 10) จะท ำให้ปริมำณกำรสูบบุหร่ีลดลงเพียงเล็กนอ้ย (ร้อยละ 1) แต่รำยไดท่ี้รัฐบำล
จะไดจ้ำกภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีจะเพิ่มข้ึน เน่ืองจำกอุปสงคบุ์หร่ีต่อรำคำมีค่ำควำมยืดหยุน่ต ่ำ และไดศึ้กษำค่ำ
ควำมยดืหยุน่ของสินคำ้ท่ีทดแทนกนั โดยศึกษำระหวำ่งบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศกบับุหร่ีน ำเขำ้ พบวำ่ร้อยละ 10 
ของกำรเปล่ียนแปลงรำคำบุหร่ีโดยเปรียบเทียบจำกทั้ง 2 แหล่งน้ี จะท ำให้อุปสงค์ของบุหร่ีท่ีแพงไป
เปล่ียนเป็นบุหร่ีท่ีถูกกว่ำ ร้อยละ 1.936 ส่วนมำตรกำรควบคุมกำรสูบบุหร่ีท่ีประเทศไทยไดอ้อกกฎหมำย
บงัคบัใช้ คือ กำรห้ำมโฆษณำผลิตภณัฑ์ยำสูบ กำรห้ำมสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะ กำรห้ำมขำยผลิตภณัฑ์ยำสูบ
ให้กบัเด็กท่ีมีอำยุต  ่ำกวำ่ 18 ปี ผลกำรศึกษำพบวำ่ยงัไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร กล่ำวคือ ผูสู้บบุหร่ียงัคงเคย
เห็นกำรโฆษณำร้อยละ 21 ผ่ำนทำงส่ือโทรทศัน์  ส่วนมำตรกำรห้ำมสูบบุหร่ีในท่ีสำธำรณะไดมี้กำรฝ่ำฝืนกนั
เป็นอยำ่งมำก โดยผูสู้บบุหร่ีเคยสูบในท่ีห้ำมสูบประมำณร้อยละ 54 และมำตรกำรห้ำมสูบบุหร่ีในเด็กและ
ควบคุมกำรขำยบุหร่ีให้กบัเด็กท่ีอำยุไม่ถึง 18 ปี กล่ำวคืออำยุโดยประมำณของผูสู้บบุหร่ีเป็นคร้ังแรกต ่ำกวำ่ 
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18 ปี ตวัอยำ่งเช่นในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือผูสู้บบุหร่ีเป็นคร้ังแรกอำยุเพียง 7 ปี และกำรสูบบุหร่ีของเด็กใน
ครอบครัวท่ีสูบบุหร่ีก็ยงัคงมีอยูทุ่กภำค จึงจ ำเป็นอยำ่งเร่งด่วนในกำรบงัคบัใชม้ำตรกำรขำ้งตน้ 
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บทที ่3 โครงสร้างและมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ 
 

 โครงสร้างของมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ มาตรการด้าน
ภาษีและมิใช่ภาษี โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

3.1 มาตรการด้านภาษี 
3.1.1 มาตรการภาษีทีเ่กีย่วข้องกบัยาสูบของประเทศไทย   

ส ำหรับมำตรกำรภำษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำสูบของประเทศไทย กรมสรรพสำมิตท ำหน้ำท่ีเป็น
หน่วยงำนหลกัในกำรด ำเนินมำตรกำรดงักล่ำวตำมอ ำนำจใน พ.ร.บ. ยำสูบ พ.ศ. 2509 โดยสำมำรถสรุปหลกักำร 
และรำยละเอียดไดด้งัน้ี 

(1) ควำมหมำยของยำสูบ 
                      ยำสูบ ไดแ้ก่ บุหร่ีซิกำแรต บุหร่ีซิกำร์ บุหร่ีอ่ืนๆ ยำเส้นปรุง และยำเค้ียว 

- บุหร่ีซิกำแรต คือ ยำเส้นหรือยำเส้นปรุง ไม่ว่ำจะมีใบยำแห้งหรือยำอัดเจือปน

หรือไม่ ซ่ึงมว้นดว้ยกระดำษหรือวตัถุท่ีท ำข้ึนใชแ้ทนกระดำษหรือใบยำแหง้หรือยำอดั 

- บุหร่ีซิกำร์ คือ ใบยำแหง้หรือยำอดัซ่ึงมวนดว้ยใบยำแหง้หรือยำยดั 

- บุหร่ีอ่ืน คือ ยำเส้นหรือยำเส้นปรุงซ่ึงมวนดว้ยใบตอง กลีบบวั กำบหมำก ใบมะกำ 

ใบจำก หรือวตัถุอ่ืนท่ีมิใช่กระดำษหรือวตัถุท่ีท ำข้ึนใชแ้ทนกระดำษและท่ีมิใช่ใบยำแหง้หรือยำยดั 

- ยำเส้นปรุง คือ ใบยำซ่ึงมิใช่ใบยำสูบพนัธ์ุเมืองหรือยำอดั ซ่ึงไดห้ัน่เป็นเส้นและปรุง

หรือปนดว้ยวตัถุอ่ืนนอกจำกน ้ำ  

- ยำเค้ียว คือ ส่วนใดส่วนหน่ึงของใบยำแห้ง นอกจำกใบยำแห้งพนัธ์ุยำสูบพื้นเมือง 

ซ่ึงไดป้รุงหรือปนดว้ยวตัถุอ่ืนนอกจำกน ้ำเพื่ออมหรือเค้ียว 

(2) กำรแบ่งประเภทของยำสูบ 
กำรแบ่งประเภทยำสูบ สำมำรถจ ำแนกตำมลกัษณะกำรใชง้ำนออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
(2.1) ผลิตภณัฑ์ยำสูบชนิดมีควนั  อำจเรียกว่ำผลิตภณัฑ์ท่ีใช้โดยวิธีสูบ จ ำแนกได้

เป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 
(2.1.1) บุหร่ีโรงงำน เช่น บุหร่ีซอง บุหร่ีซิกำแรต เป็นตน้ โดยครอบคลุมทั้ง

บุหร่ีท่ีมีและไม่มีกน้กรอง และทั้งจำกแหล่งผลิตท่ีเป็นโรงงำนภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ 
(2.1.2) บุหร่ีมวนเอง เป็นบุหร่ีท่ีผูสู้บสำมำรถมวนไดด้ว้ยตนเองหรือมวนโดย

เคร่ืองมวนบุหร่ี โดยมียำเส้นหรือยำเส้นปรุงเป็นส่วนประกอบภำยใน และห่อหุ้มหรือมวนดว้ยวสัดุท่ีหำง่ำย 
เช่น กระดำษ ใบตอง ใบจำก ใบมะกำ ใบบวั เป็นตน้ 

(2.1.3) ผลิตภณัฑ์ยำสูบชนิดมีควนัอ่ืนๆ จ ำแนกเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่ บุหร่ีซิกำร์ 
ไปป์ ยำสูบท่ีสูบผำ่นน ้ำ และอ่ืนๆ 
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(2.2) ผลิตภณัฑย์ำสูบชนิดไม่มีควนั ส่วนใหญ่เป็นกำรน ำยำเส้นหรือยำเส้นปรุงมำใช้
ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรอมหรือจุกยำฉุนทำงปำก กำรสูดยำนตัถุท่ี์มีส่วนผสมยำสูบทำงจมูก และกำรเค้ียวยำ
เส้น เป็นตน้  

(3) หลกักำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบ 
กำรบริหำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตเป็นกำรจดัเก็บภำษีจำกผูผ้ลิตโดยตรง ณ จุดกำร

ผลิต หรือในกรณีเป็นสินคำ้น ำเข้ำท่ีต้องเสียภำษีสรรพสำมิตจะท ำกำรจดัเก็บภำษี ณ จุดน ำเขำ้ โดยภำษี
สรรพสำมิตมีลกัษณะเป็นภำษีทำงออ้มเน่ืองจำกสำมำรถผลกัภำระภำษีให้แก่ผูบ้ริโภคในล ำดบัสุดทำ้ยได ้ 
ดงันั้น ผูรั้บภำระภำษีจึงเป็นผูบ้ริโภคขั้นสุดทำ้ยท ำให้ภำษีสรรพสำมิตมีลกัษณะเป็นภำษีเพื่อกำรบริโภค
ประเภทหน่ึง  ในส่วนของอตัรำภำษีนั้นในกรณีของประเทศไทย มีกำรจดัเก็บทั้งอตัรำตำมสภำพ (Specific 
Rate) และอตัรำตำมมูลค่ำ (Ad Valorem Rate) โดยผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษีตอ้งค ำนวนภำระภำษีกบัอตัรำทั้ง 2 หำกอตัรำ
ใดมีภำระภำษีมำกกวำ่ ก ำหนดใหใ้ชอ้ตัรำนั้นเป็นอตัรำในกำรช ำระภำษี 

หลกักำรและเหตุผลในกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบ จะอยูบ่นหลกักำรของภำษี
สรรพสำมิตท่ีดีใน 3 ดำ้น ดงัน้ี  

(3.1) สินคำ้ท่ีรัฐตอ้งกำรจ ำกดักำรบริโภคเน่ืองจำกเป็นสินคำ้และบริกำรท่ีก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภำพและศีลธรรมอนัดี อีกทั้งอำจส่งผลกระทบทำงลบต่อภำยนอก (Negative Externality) ต่อ
สังคม  

(3.2) สินคำ้ท่ีมีลกัษณะฟุ่มเฟือย (Luxury Excise) ท่ีมีควำมยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อ
รำยได ้(Income Elasticity of Demand) มำกกวำ่ 1 หรือเป็นสินคำ้และบริกำรท่ีมีรำคำสูงและไม่ใช่สินคำ้ท่ี
จ  ำเป็นต่อกำรบริโภค 

(3.3) มีควำมสำมำรถในกำรอ ำนวยรำยไดใ้ห้แก่รัฐอยำ่งเพียงพอ โดยหำกเป็นสินคำ้
ท่ีมีควำมยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรำคำต ่ำ (Price Inelasticity of Demand) กำรปรับเพิ่มหรือลดภำษีจะส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมกำรบริโภคไม่มำกนกั จะท ำใหร้ำยไดภ้ำษีท่ีไดมี้ควำมแน่นอนมำกยิง่ข้ึน 

(4) ผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษี 
(4.1) ผูป้ระกอบอุตสำหกรรมยำสูบ (ท ำยำอดั ยำเส้น หรือยำสูบเพื่อกำรคำ้) 
(4.2) ผูน้ ำเขำ้ยำสูบ 

(5) ฐำนภำษี 
ฐำนภำษีเป็นจ ำนวนเงินหรือมูลค่ำท่ีใชเ้ป็นฐำนเพื่อน ำไปค ำนวณภำษี โดยไดมี้กำร

ก ำหนดไวภ้ำยใต ้พ.ร.บ. ยำสูบ พ.ศ. 2509 และ พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2527 ดงัน้ี  
(5.1) ฐำนกำรเสียภำษีตำมปริมำณ (Specific Rate) สินคำ้ท่ีตอ้งเสียภำษีตำมปริมำณ

นั้นใหถื้อตำมหน่วยน ้ำหนกัสุทธิหรือตำมปริมำณของสินคำ้นั้น ดงัน้ี 
(5.1.1)  น ้ ำหนักสุทธิของสินค้ำตัวอย่ำงสินค้ำท่ีก ำหนดกำรเสียภำษีตำม

ปริมำณโดยใชน้ ้ำหนกัสุทธิเป็นเกณฑ ์คือสินคำ้น ้ำมนัและผลิตภณัฑน์ ้ำมนัจ ำพวกก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (แอล.
พ.ีจี) ก๊ำซโพรเพนเหลวและก๊ำซท่ีคลำ้ยกนั และกฎหมำยยงัก ำหนดไวว้ำ่กรณีท่ีเป็นสินคำ้ประเภทอำหำรโดย



 33 

มีภำชนะบรรจุและมีของเหลวหล่อเล้ียงดว้ยเพื่อประโยชน์ในกำรถนอมอำหำร น ้ ำหนกัสุทธิท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์
ในกำรค ำนวณภำษีให้ถือน ้ ำหนกัสินคำ้รวมทั้งของเหลวท่ีบรรจุในภำชนะดว้ย ซ่ึงกรณีน้ียงัมิไดใ้ชบ้งัคบักบั
สินคำ้ใดเพรำะภำษีสรรพสำมิตท่ีเรียกเก็บจำกสินคำ้ประเภทอำหำรจะมีเฉพำะสินคำ้เคร่ืองด่ืมเท่ำนั้น 

(5.1.2) ปริมำณสุทธิของสินคำ้ ตวัอย่ำงสินคำ้ท่ีก ำหนดกำรเสียภำษีโดยใช้
ปริมำณสุทธิคือน ้ ำมนัและผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัจ ำพวกน ้ ำมนัเบนซินและน ้ ำมนัท่ีคลำ้ยกนั และสินคำ้ท่ีตอ้งเสีย
ภำษีตำมปริมำณสุทธิถ้ำบรรจุในหีบห่อหรือภำชนะใด ๆ เพื่อจ ำหน่ำยทั้งหีบห่อหรือภำชนะ และมี
เคร่ืองหมำยหรือป้ำยแสดงปริมำณแห่งสินคำ้ติดไวท่ี้หีบห่อหรือภำชนะนั้น อธิบดีจะถือวำ่หีบห่อหรือภำชนะ
นั้น ๆ บรรจุสินคำ้ตำมปริมำณท่ีแสดงไวเ้พื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณภำษีก็ได ้ ซ่ึงกำรท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้
เช่นน้ีเพื่อให้อธิบดีมีอ ำนำจท่ีจะถือปริมำณสินคำ้ท่ีแสดงไวบ้นหีบห่อหรือภำชนะบรรจุเป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณภำษีซ่ึงอธิบดีจะถือตำมปริมำณท่ีแสดงไวห้รือจะให้ตรวจสอบปริมำณสินคำ้นั้นเพื่อควำมถูกตอ้ง
ส ำหรับกำรค ำนวณภำษีก็ได ้

(5.2) ฐำนกำรเสียภำษีตำมมูลค่ำ สินคำ้ท่ีเสียภำษีตำมมูลค่ำ 
(5.2.1) ในกรณีสินค้ำท่ีผลิตในรำชอำณำจกัร ให้ถือตำมรำคำขำย ณ โรง

อุตสำหกรรม 
(5.2.2) ในกรณีไม่มีรำคำขำย ณ โรงอุตสำหกรรม หรือรำคำขำย ณ โรง

อุตสำหกรรมหลำยรำคำ ใหถื้อตำมรำคำท่ีอธิบดีก ำหนด ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อประโยชน์ในกำรจดัเก็บภำษี อธิบดีโดยอนุมติัรัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศมูลค่ำของสินคำ้ท่ีผลิตใน
รำชอำณำจกัร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณภำษี โดยก ำหนดจำกรำคำขำย ณ โรงอุตสำหกรรมในตลำด
ปกติได ้ กำรค ำนวณภำษีจะเป็นดงัน้ีผูป้ระกอบกำรสำมำรถค ำนวณภำษีสรรพสำมิต โดยภำษีสรรพสำมิต
ยำสูบนั้นไม่มีกำรเก็บภำษีเพื่อมหำดไทย ร้อยละ 10 ดงันั้นสำมำรถเขียนหลกักำรค ำนวณภำษีไดด้งัน้ี 

1) อตัรำภำษีตำมปริมำณ 
 

 

2) อตัรำภำษีตำมตำมมูลค่ำ  (กรณียำสูบไม่มีมหำดไทย) 
 

 
 
 
 

 

3) ถำ้ระบุอตัรำภำษีทั้งตำมปริมำณและตำมมูลค่ำ ให้ค  ำนวณค่ำภำษี
จำกทั้ง 2อตัรำ และใหใ้ชอ้ตัรำท่ีค ำนวณเป็นจ ำนวนเงินท่ีมำกกวำ่  
 
 

ภำษีสรรพสำมิต = ปริมำณสินคำ้ X อตัรำภำษี 
 

ภำษีสรรพสำมิต  =  (รำคำขำย ณ โรงงำน + ภำษีสรรพสำมิต ) X อตัรำภำษี 
 

หรือ = รำคำขำย ณ โรงงำน X อตัรำภำษี 
(1 – ( อตัรำภำษี)) 
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(6) โครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบ 

รำยกำร 
อตัรำสูงสุดท่ีจดัเก็บ อตัรำท่ีจดัเก็บในปัจจุบนั 

ตำมมูลค่ำ ตำมปริมำณ (บำท) ตำมมูลค่ำ ร้อยละ ตำมปริมำณ (บำท) 
1. ยำเส้น 90 3.00 บำท/กรัม 0.1 0.01 บำท/สิบกรัม 
2. ยำสูบ  3.00 บำท/กรัม   

- ซิกำแรต 90 3.00 บำท/กรัม 85 - 
- ซิกำร์ 90 3.00 บำท/กรัม 10 0.50 บำท/กรัม 
- บุหร่ีอ่ืนๆ 90 3.00 บำท/กรัม 0.1 0.02 บำท/ 5 กรัม 
- ยำเส้นปรุง 90 3.00 บำท/กรัม 10 0.50 บำท/กรัม 
- ยำเค้ียว 90 3.00 บำท/กรัม 0.1 0.09 บำท/กรัม 

 
(7) สูตรกำรค ำนวณภำษีสรรพสำมิตยำสูบ 

(7.1) วิธีกำรค ำนวณค่ำแสตมป์ยำสูบท่ีท ำในรำชอำณำจกัร ตอ้งค ำนวณ 2 วิธี
และเสียภำษีวธีิท่ีค  ำนวณเป็นเงินสูงกวำ่  

1) ค ำนวณค่ำแสตมป์ยำสูบในอตัรำตำมมูลค่ำ 

 
 
 

2) ค ำนวณค่ำแสตมป์ยำสูบในอตัรำตำมปริมำณ 

 
 

(7.2) วิธีกำรค ำนวณค่ำแสตมป์ยำสูบท่ีน ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัรตอ้งค ำนวณ 2 

วธีิ และเสียภำษีวธีิท่ีค  ำนวณเป็นเงินสูงกวำ่ 

1) ค ำนวณค่ำแสตมป์ยำสูบในอตัรำตำมมูลค่ำ  

 
 
 

2) ค ำนวณค่ำแสตมป์ยำสูบในอตัรำตำมปริมำณ 
 

 

 

 

ค่ำแสตมป์ยำสูบ = น ้ำหนกั (กรัม) x อตัรำค่ำแสตมป์ตำมปริมำณ 

ค่ำแสตมป์ยำสูบ = (C.I.F + อำกร + ค่ำธรรมเนียมอ่ืน) x อตัรำค่ำแสตมป์ตำมมูลค่ำ/(1- อตัรำค่ำแสตมป์ตำม
มูลค่ำ) 

ค่ำแสตมป์ยำสูบ = น ้ำหนกั (กรัม) x อตัรำค่ำแสตมป์ตำมปริมำณ 

ค่ำแสตมป์ยำสูบ = (ตน้ทุนกำรผลิตไม่รวมค่ำแสตมป์ยำสูบ) x อตัรำค่ำแสตมป์ตำมมูลค่ำ/ (1 – อตัรำค่ำ
แสตมป์ตำมมูลค่ำ) 
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(8) รำยไดจ้ำกกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบ  

หน่วย : ลำ้นบำท 
สินคำ้ 2549 2550 2551 2552 2553 

ภำษียำสูบ 35,651.05 41,823.81 41,832.10 43,936.03 53,367.78 

1. ยำเส้น 18.43 23.88 26.15 23.66 29.02 

2. ยำสูบ 0 0 0 0 0 

- บุหร่ีซิกำแรต 35,609.53 41,791.08 41,796.61 43,904.60 53,326.88 

- บุหร่ีซิกำร์ 20.55 5.29 7.49 5.43 7.65 

- บุหร่ีอ่ืนๆ 1.03 1.46 1.5 2.03 3.83 

- ยำเส้นปรุง 1.51 2.1 0.35 0.31 0.4 

- ยำเค้ียว 0 0 0 0 0 

 
3.1.2 การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตยาสูบของต่างประเทศ  

(1) ประเทศฟิลิปปินส์ 
(1.1) โครงสร้ำงกำรบริหำรจดัเก็บภำษีบุหร่ี ด ำเนินกำรโดย 2 หน่วยงำน ไดแ้ก่  

1) ส ำนกังำนจดัเก็บภำษีภำยในประเทศ (Bureau of Internal Revenue: BIR) 
แบ่งโครงสร้ำงออกเป็น หน่วยงำนส่วนกลำง ท ำหน้ำท่ีเป็นส ำนกังำนใหญ่ ก ำหนดนโยบำย บริหำรจดักำร 
ก ำกบัดูแล สนบัสนุน และติดตำมงำนบริหำรจดัเก็บภำษี และหน่วยงำนส่วนภูมิภำค จดัตั้งตำมพื้นท่ีต่ำงๆ ทัว่
ประเทศ ท ำหนำ้ท่ีเตรียมกำร น ำเสนอควำมเห็นทำงกฎหมำย ก ำกบัติดตำมกำรบริหำรจดัเก็บภำษีภำยในพื้นท่ี
ท่ีรับผดิชอบ ตลอดจนปฏิบติังำนดำ้นกำรคืนภำษี และกำรตรวจสอบปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยภำษี  

2) ส ำนักงำนศุลกำกร (Bureau of Customs: BOC) ท ำหน้ำท่ีจดัเก็บอำกรขำเข้ำ 
ส ำหรับสินคำ้ท่ีน ำเขำ้มำในประเทศ อยู่ภำยใตก้ระทรวงกำรคลงั มีกรรมำธิกำรเป็นหัวหน้ำหน่วยงำน จดัเก็บ
รำยไดภ้ำษี 

3) โครงสร้ำงกำรบริหำรจดัเก็บภำษีบุหร่ี ด ำเนินกำรโดย 2 หน่วยงำน ไดแ้ก่  
โครงสร้ำงกำรบริหำรจดัเก็บภำษีบุหร่ี ด ำเนินกำรโดย 2 หน่วยงำน ไดแ้ก่  

(1.2) กำรบริหำรกำรจดัเก็บภำษี  
กำรบริกำรจดัเก็บภำษีบุหร่ีของประเทศฟิลิปปินส์ มี 2 วิธีหลกั คือ กำรให้ผูเ้สีย

ภำษีประเมินตนเอง (Self-Assessment) และกำรตรวจสอบภำษี (Tax Audit or Examination of Investigation) 
โดยกฎหมำยภำษีของฟิลิปปินส์ไดร้ะบุให้ผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษียื่นแบบรำยกำรภำษีและเอกสำรประกอบแสดง
ฐำนภำษีและค ำนวณภำษีท่ีตนเองตอ้งเสียเอง โดยให้ช ำระภำษีทนัทีท่ียื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีผำ่นช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น ส ำนกังำนภำษีพื้นท่ี ธนำคำร เป็นตน้ โดยไม่ตอ้งรอกำรประเมินจำกเจำ้หนำ้ท่ี  

 



 36 

(1.3) โครงสร้ำงอตัรำภำษี 
1) ฐำนภำษี (Tax Base)  

ฐำนภำษีท่ีใชค้  ำนวณภำษียำสูบของประเทศฟิลิปปินส์ ไดแ้ก่ ปริมำณของ
สินคำ้ยำสูบ ซ่ึงก ำหนดแตกต่ำงกนัตำมประเภทของยำสูบ เช่น ผลิตภณัฑ์ยำสูบใช้น ้ ำหนกั บุหร่ีใช้ต่อซอง 
ส ำหรับซิกำร์ ได้แก่ ปริมำณของซิกำร์ต่อมวนบวกด้วยร้อยละของรำคำขำยปลีกสุทธิท่ีไม่ได้รวมภำษี
สรรพสำมิต และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

        กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ยำสูบในปริมำณต ่ำกว่ำ 1 กิโลกรัม ให้จดัเก็บภำษี
เสมือน 1 กิโลกรัม แต่บุหร่ีท่ีบรรจุหีบห่อดว้ยเคร่ืองจกัร กฎหมำยก ำหนดให้บรรจุหีบห่อไดไ้ม่เกิน 20 มวน
ต่อ 1 ซอง 

2) อตัรำภำษี (Tax Rate) 
กฎหมำยระบุให้จดัเก็บภำษีสรรพสำมิตจำกสินคำ้ยำสูบ และจดัแบ่งยำสูบ

เป็น  2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑย์ำสูบ และ 2) ซิกำร์และบุหร่ีซิกำแรต ส ำหรับผลิตภณัฑ์ยำสูบจดัเก็บในอตัรำ
ตำมสภำพ (Specific of Unit tax rate) อตัรำภำษีก ำหนดแตกต่ำงกนัตำมประเภทสินคำ้และตำมรำคำขำยปลีก
สุทธิท่ีไม่ได้รวมภำษีสรรพสำมิต และภำษีมูลค่ำเพิ่ม ซ่ึงเป็นกำรคิดภำษีในอตัรำตำมมูลค่ำแบบแยกนอก 
(Exclusive Tax Rate) ส ำหรับซิกำร์ท่ีมีรำคำขำยปลีกต ่ำกวำ่หรือเท่ำกบั 500 เปโซ จดัเก็บในอตัรำภำษีตำม
มูลค่ำ (Ad Valorem Tax Rate) และซิกำร์ท่ีมีรำคำขำยปลีกสูงกวำ่ 500 เปโซ และบุหร่ี จดัเก็บในอตัรำภำษี
แบบผสม(Combination Tax Rate) โดยบุหร่ีท่ีมีรำคำขำยปลีกสุทธิสูงอตัรำภำษีตำมสภำพท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ
ภำษีจะสูงข้ึนตำมไปดว้ย โดยอตัรำภำษีของบุหร่ีจะมีกำรปรับเพิ่มทุก 2 ปี ทั้งน้ี บุหร่ีท่ีน ำเขำ้ถูกจดัเก็บภำษีใน
อตัรำเดียวกนักบับุหร่ีท่ีผลิตภำยในประเทศ 

 
ตำรำงท่ี 3.1 แสดงโครงสร้ำงอตัรำภำษียำสูบของประเทศฟิลิปปินส์ 

รำยกำร อตัรำภำษี 
1. ผลิตภณัฑย์ำสูบ (Tobacco Products)  

A. ใบยำท่ีมวนดว้ยมือหรือใบยำท่ีถูกแปรสภำพไปจำกใบยำท่ีบ่ม 
และอบแหง้เพื่อใชใ้นกำรบริโภค 

1.00 เปโซต่อ 1 กิโลกรัม 

B. ใบยำท่ีมวนทั้งหมดหรือบำงส่วนด้วยเคร่ืองจกัหรือเคร่ืองมือ
อ่ืน โดยปรำศจำกกำรแปรสภำพหรือปรุงแต่งควำมหวำน 

1.00 เปโซต่อ 1 กิโลกรัม 

C. เศษซำกของใบยำท่ีเหลือจำกกำรตดัใบยำสูบท่ีน ำไปมวนซิกำร์ 
และบุหร่ีซิกำแรต 

1.00 เปโซต่อ 1 กิโลกรัม 

2. ใบยำสูบท่ีใช้ส ำหรับท ำยำเค้ียว และไม่เหมำะสมท่ีจะน ำไปใช้ท ำ
อยำ่งอ่ืน 
หมำยเหตุ: อตัรำภำษีส ำหรับขอ้ 1 และ 2 ให้ปรับเพิ่ม 6% ทุกๆ 2 ปี 
โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2550 จนถึง 1 มกรำคม 2554 

0.79 เปโซ ต่อ 1 กิโลกรัม 
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รำยกำร อตัรำภำษี 
3. ซิกำร์: อตัรำภำษีของซิกำร์จะแปรผนัตำมรำคำขำยปลีกสุทธิต่อ
ซิกำร์ 1 มวน (ไม่ร่วมภำระภำษีสรรพสำมิต และภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

 

(1) กรณีรำคำขำยปลีกสุทธิเท่ำกบัหรือนอ้ยกวำ่ 500 เปโซ ร้อยละ 10 ของรำคำำยปลีกสุทธิ  
(ยกเวน้ซิกำร์ท่ีมีรำคำต ่ำกวำ่ 1.12 เปโซ) 

(2) กรณีรำคำขำยปลีกสุทธิมำกกวำ่ 500 เปโซ 50 เ ป โซ  บ วกด้ ว ย  15% ข อ ง ร ำ ค ำ 
ขำยปลีกสุทธิ ในส่วนท่ีเกินกวำ่ 500 เปโซ 

4. บุหร่ีซิกำแรต  
A. บุหร่ีซิกำแรตท่ีบรรจุหีบห่อดว้ยมือ 2.72 เปโซ/ซอง 
B. บุหร่ีซิกำแรตท่ีบรรจุหีบห่อดว้ยเคร่ืองจกัร (อตัรำภำษีจะแปร

ผนัตำมรำคำขำยปลีกสุทธิต่อบุหร่ีซิกำแรต 1 ซอง ไม่รวมภำระภำษี
สรรพสำมิต และภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

 

(1) กรณีรำคำขำยปลีกสุทธิต ่ำกวำ่ 5 เปโซ/ซอง 2.72 เปโซ/ซอง 
(2) กรณีรำคำขำยปลีกสุทธิเท่ำกบั 5 เปโซ/ซอง แต่ไม่เกิน 6.50 

เปโซ/ซอง 
7.56เปโซ/ซอง 

(3) กรณีรำคำขำยปลีกสุทธิมำกกวำ่ 6.50 เปโซ/ซอง แต่ไม่เกิน 
10 เปโซ/ซอง 

12.00 เปโซ/ซอง 

(4) กรณีรำคำขำยปลีกสุทธิมำกกวำ่ 10 เปโซ/ซอง 28.30 เปโซ/ซอง 
(2) ประเทศมำเลเซีย 

(2.1) โครงสร้ำงกำรบริกำรกำรจดัเก็บภำษี 
กำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตในประเทศมำเลเซียมีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ คือ 

กรมศุลกำกรและสรรพสำมิตมำเลเซีย และมีกฎหมำยในกำรควบคุมและจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหร่ี 2 ฉบบั 
ไดแ้ก่ 1) พระรำชบญัญติัภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2519 ก ำหนดให้จดัเก็บภำษีในรูปของภำษีสรรพสำมิต โดย
จัดเก็บจำกผู ้ประกอบอุตสำหกรรมหรือผู ้ผลิตสินค้ำสรรพสำมิตภำยในประเทศ และผู ้น ำเข้ำสินค้ำ
สรรพสำมิตโดยผูป้ระกอบกำรต้องมำจดทะเบียนและช้ีแจงข้อมูลในรูปแบบเอกสำรท่ีก ำหนด และ 2) 
พระรำชบญัญติัศุลกำกร พ.ศ. 2510 ก ำหนดให้จดัเก็บรำยได้ภำษีสินคำ้ท่ีน ำเขำ้ประเทศในรูปของอำกร
ศุลกำกร (อำกรขำเขำ้) โดยยึดหลกักำรแจง้ขอ้มูลของผูน้ ำเขำ้หรือผูส่้งออกโดยใช้วิธีกำรประเมินตนเอง 
(Self-Assessment)  

(2.2) กำรบริหำรกำรจดัเก็บภำษี 
กำรจดัเก็บภำษีบุหร่ีของประเทศมำเลเซียใช้ระบบกำรประเมินตนเอง (Self-

Assessment System) โดยก ำหนดให้ผูผ้ลิตหรือผูน้ ำเขำ้ตอ้งยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี ซ่ึงแสดงรำยละเอียด
เก่ียวกบัประเภทพิกดัสินคำ้  (HS Code) แสดงหน่วยของสินคำ้ท่ีจดัเก็บภำษีเป็นมวนหรือกิโลกรัม โดยมีกำร
ค ำนวณภำษีทั้งอตัรำตำมสภำพ และอตัรำตำมมูลค่ำ 
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(2.3) โครงสร้ำงอตัรำภำษี 
1) ฐำนภำษี (Tax Base) บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศหรือน ำเขำ้ ใช้ฐำนในกำร

ค ำนวณภำษีสรรพสำมิต ดงัน้ี 
1.1) ฐำนภำษีท่ีใชใ้นกำรค ำนวณภำษีสรรพสำมิต ไดแ้ก่ มวนหรือกิโลกรัม 

แลว้แต่ประเภทของผลิตภณัฑย์ำสูบ  
1.2) ฐำนภำษีท่ีใช้ในกำรค ำนวณอำกรศุลกำกร มี 2 ฐำน คือ อตัรำภำษี

ตำมสภำพ ใช้ฐำนภำษีเป็นจ ำนวน ไดแ้ก่ มวนหรือกิโลกรัม แลว้แต่ประเภทของผลิตภณัฑ์ยำสูบและอตัรำ
ภำษีตำมมูลค่ำ ซ่ึงก ำหนดไวเ้ป็นร้อยละ (ทั้งน้ี อำจบวกกบัอตัรำอำกรตำมสภำพหรือค่ำธรรมเนียมพิเศษ) ของ
มูลค่ำน ำเขำ้บวกดว้ยค่ำประกนัและค่ำขนส่ง 

2) อตัรำภำษี (Tax Rate) อตัรำภำษีท่ีใช้ในกำรจดัเก็บภำษีบุหร่ีมี 2 รูปแบบ 
ดงัน้ี 

2.1)  ภำษีสรรพสำมิตจดัเก็บอตัรำตำมสภำพ (Specific Rate) โดยก ำหนด
อตัรำแตกต่ำงกนัตำมชนิดของยำสูบ โดยกรณีบุหร่ีท่ีท ำจำกยำสูบชนิดอ่ืนๆ เสียภำษีสรรพสำมิตเท่ำกบั 0.15 ริง
กิต/มวน 

2.2) ภำษีศุลกำกรหรืออำกรขำเขำ้ จดัเก็บในอตัรำตำมมูลค่ำ (Ad Valorem 
Rate) บวกกนัค่ำธรรมเนียมพิเศษท่ีจดัเก็บอตัรำตำมสภำพของแต่ละประเภทสินเคำ้ โดยกรณีบุหร่ีท่ีท ำจำก
ยำสูบขนิดอ่ืนๆ เสียอำกรขำเขำ้ 2 อตัรำ คือ อตัรำตำมมูลค่ำร้อยละ 5 จำกมูลค่ำน ำเขำ้ และอตัรำตำมสภำพ 
0.20 ริงกิตต่อมวน 
 
ตำรำงท่ี 3.2 แสดงประเภทยำสูบท่ียงัไม่เป็นผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูป เศษของยำสูบ ของประเทศมำเลเซีย 

รำยกำร อตัรำอำกรขำเขำ้ต่อกิโลกรัม 
ใบยำสูบท่ีไม่เอำกำ้นใบออก พนัธ์ุเวอร์จิเนีย ร้อยละ 5 และ 20 ริงกิต 
ใบยำสูบท่ีไม่เอำกำ้นใบออกพนัธ์ุอ่ืนๆ ร้อยล่ะ 5 และ 20 ริงกิต 
ใบยำสูบท่ีเอำกำ้นใบออกเพียงบำงส่วนหรือทั้งหมด พนัธ์ุเวอร์จิเนีย ร้อยล่ะ 5 และ 20 ริงกิต 
ใบยำสูบท่ีเอำกำ้นใบออกเพียงบำงส่วนหรือทั้งหมดพนัธ์ุอ่ืนๆ ร้อยล่ะ 5 และ 20 ริงกิต 
เศษของยำสูบ ร้อยล่ะ 5 และ 20 ริงกิต 
 
ตำรำงท่ี 3.3 แสดงประเภทซิกำร์ เชอรูท และซิกำริลโล ท่ีม่ียำสูบและผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ทนยำสูบของประเทศ
มำเลเซีย 

รำยกำร อตัรำอำกรขำเขำ้ต่อหน่วย อตัรำภำษีสรรพสำมิต 
ต่อหน่วย 

ซิกำร์ เชอรูท ซิกำริลโล และบุหร่ีซิกำแรต 
ท่ีท ำจำกยำสูบ 

ค่ำธรรมเนียมพิเศษ 200 ริงกิต/กก. 150 ริงกิต/กก. 
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รำยกำร อตัรำอำกรขำเขำ้ต่อหน่วย อตัรำภำษีสรรพสำมิต 
ต่อหน่วย 

บุหร่ีซิกำแรตท่ีท ำจำกยำสูบ ชนิด Bidies ร้อยละ 5 และ 14.50 ริงกิต/กก.  
บุหร่ีซิกำแรตท่ีท ำจำกยำสูบชนิดอ่ืน ๆ  ร้อยละ 5 และ 0.20 ริงกิต/มวน 0.15 ริงกิต/มวน 
ซิกำ ร์  เชอ รูท  และซิกำ ริลโล ท่ีท ำจำก
ผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยำสูบ 

ค่ำธรรมเนียมพิเศษ 0.20 ริงกิต/มวน 90 ริงกิต/กก. 

บุหร่ีซิกำแรตท่ีท ำจำกผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แทน
ยำสูบ  

ค่ำธรรมเนียมพิเศษ 200 ริงกิต/กก. 0.20 ริงกิต/มวน 

(3) ประเทศออสเตรเลีย 
(3.1) โครงสร้ำงกำรบริหำรกำรจดัเก็บภำษี ด ำเนินกำรโดย 2 หน่วยงำนหลกั คือ 

1) ส ำนกังำนภำษีออสเตรเลีย เป็นหน่วยงำนหลกัท่ีจดัเก็บภำษีภำยในประเทศ
ให้แก่รัฐบำลกลำง ภำษีท่ีจดัเก็บท่ีส ำคญั ได้แก่ ภำษีเงินได้ และภำษีสินค้ำและบริกำรทัว่ไป ตลอดจนภำษี
สรรพสำมิต 

2) ส ำนกังำนศุลกำกรออสเตรเลีย หรือกรมศุลกำกรท ำหน้ำท่ีบริหำรจดัเก็บ
ภำษีจำกสินคำ้น ำเขำ้ทุกประเภท ไดแ้ก่ ภำษีศุลกำกร ภำษีสรรพสำมิต ภำษีสินคำ้และบริกำร และภำษีไวน์ 

(3.2) กำรบริหำรกำรจดัเก็บภำษีบุหร่ี 
    กำรบริหำรจดัเก็บภำษีบุหร่ีซิกำแรตของประเทศออสเตรเลียใช้วิธีกำรประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) ควบคู่ไปกบักำรตรวจสอบภำษี (Tax Audit) โดยกฎหมำยสรรพสำมิต พ.ศ. 2444 
ก ำหนดให้ผูมี้หน้ำท่ีเสียภำษีต้องยื่นแบบรำยกำรภำษี แสดงรำยละเอียดเก่ียวกบับุหร่ี ปริมำณบุหร่ี และ
ค ำนวณภำษีท่ีตนเองตอ้งเสียให้แก่เจำ้หนำ้ท่ี พร้อมช ำระภำษีให้แก่เจำ้หนำ้ท่ี โดยไม่ตอ้งรอกำรประเมินจำก
เจำ้หนำ้ท่ีตำมเวลำท่ีก ำหนด 

(3.3) โครงสร้ำงอตัรำภำษี 
1) ฐำนภำษี (Tax Base) 

ปัจจุบนัภำษีสรรพสำมิตยำสูบของออสเตรเลียจดัเก็บจำกฐำนภำษีตำม
สภำพ โดยบุหร่ีและซิกำร์จดัเก็บจำกฐำนภำษีต่อมวน (Per Stick) ซ่ึงก ำหนดมำตรฐำนของมวนบุหร่ีไวว้่ำ 
บุหร่ีหน่ึงมวนตอ้งมีน ้ ำหนกัไม่เกิน 0.8 กรัม ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์ยำสูบอ่ืนๆ เช่น ยำสูบมวนเองจดัเก็บภำษี
จำกฐำนน ้ำหนกัหน่วยเป็นกิโลกรัม 

2) อตัรำภำษี (Tax Rate) 
อัตรำภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีก ำหนดเป็นอัตรำตำมสภำพต่อมวนบุหร่ี 

(Specific Tax หรือ Unit Tax) โดยก ำหนดให้ปรับอตัรำภำษีตำมดชันีรำคำผูบ้ริโภคทุก 6 เดือน ข้ึนกบั
สภำพกำรณ์ ส่วนมำกจะมีกำรปรับอตัรำภำษีตำมสภำพในเดือนกุมภำพนัธ์ และสิงหำคมของทุกปี เพื่อคงไว้
ซ่ึงรำคำท่ีแทจ้ริงของบุหร่ีไม่ใหล้ดลงตำมอตัรำเงินเฟ้อ 
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ตำรำงท่ี 3.4 แสดงอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบของประเทศออสเตรเลีย 
พิกดั ประเภทสินคำ้ อตัรำภำษี 
5.1 ท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งหรือมวนท่ีมีขนำดไม่เกิน 0.8 กรัมต่อ

มวน ท่ีผลิตจำกส่วนผสมของใบยำสูบโดยแท ้
0.24343 ดอลลำร์ออสเตรเลียต่อมวน 

5.5 อ่ืนๆ ท่ีผลิตจำกใบยำสูบและมียำสูบเกินกว่ำ 0.8 กรัมต่อ
มวน (รวมถึงบุหร่ีท่ีมียำสูบเกินกวำ่ 0.8 กรัมต่อมวน) 

304,30 ดอลลำร์ออสเตรเลียต่อ
กิโลกรัม 

(4) ประเทศแคนำดำ 
(4.1) โครงสร้ำงกำรบริหำรกำรจดัเก็บภำษี 

    แคนำดำมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรของหน่วยงำนจดัเก็บภำษีจำกภำยใตก้ำร
ควบคุมของกระทรวงกำรคลงัเป็นหน่วยงำนอิสระช่ือวำ่ “ส ำนกังำนศุลกำกรและรำยไดข้องแคนำดำ” ท ำ
หน้ำท่ี จดัเก็บรำยไดภ้ำษีของรัฐทั้งในประเทศ และภำษีน ำเขำ้ รวมถึงกำรให้บริกำรดำ้นกำรคำ้และพิธีกำร
ศุลกำกรแก่ลูกคำ้อีกดว้ย ต่อมำไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “ส ำนกังำนจดัเก็บรำยไดข้องแคนำดำ” ท ำหน้ำท่ี บริหำร
จดัเก็บภำษีทั้งของรัฐบำลส่วนกลำง และของรัฐบำลส่วนทอ้งถ่ิน น ำส่งเงินรำยไดภ้ำษีให้กบัรัฐบำลเพื่อใชใ้น
กำรพฒันำประเทศ และยงัมีหนำ้ท่ีในกำรบริหำรเงินรำยไดอ่ื้นๆ ท่ีจดัเก็บจำกหน่วยงำนอ่ืนอีกดว้ย 

(4.2) กำรบริหำรกำรจดัเก็บภำษี 
กำรบริหำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรอนุญำตหรือ

ใบอนุญำตควบคู่ไปกบักำรใช้ระบบแสตมป์ ภำยใต้กำรบริหำรจดัเก็บภำษีท่ีประเมินโดยเจ้ำหน้ำท่ี และ
เพือ่ใหส้ำมำรถจดัเก็บภำษีและควบคุมใบยำสูบ ผลิตภณัฑย์ำสูบ และบุหร่ีเป็นระบบ และสำมำรถจดัเก็บภำษี
ไดอ้ย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย กำรบริหำรจดัเก็บภำษียำสูบของประเทศแคนำดำจึงประกอบไปดว้ยระบบงำน
หลำยด้ำน เร่ิมจำกกำรออกใบอนุญำตให้เพำะปลูกตน้ยำสูบ กำรอนุญำตผลิต กำรบริหำรจดัเก็บภำษีจำก
แสตมป์ ตลอดจนกำรออกใบอนุญำตขำย ระบบงำนท่ีรองรับกำรบริหำรจดัเก็บภำษีบุหร่ี และผลิตภณัฑ์ยำสูบ
อ่ืนท่ีส ำคญั 

(4.3) โครงสร้ำงอตัรำภำษี 
1) ฐำนภำษี (Tax Base) 

ฐำนภำษีท่ีใช้คิดค ำนวณภำษีบุหร่ี และผลิตภณัฑ์ยำสูบอ่ืนของประเทศ
แคนำดำตำมอตัรำภำษีตำมสภำพ (Specific Tax or Unit Tax) คือ ปริมำณของสินคำ้ยำสูบ ซ่ึงก ำหนดหลำย
รูปแบบแตกต่ำงกนัไปตำมประเภทของยำสูบ เช่น บุหร่ี ยำสูบมวน และซิกำร์ใชต่้อมวนหรือแท่ง ผลิตภณัฑ์
ยำสูบอ่ืนใชน้ ้ำหนกั 

2) อตัรำภำษี (Tax Rate) 
ตำมกฎหมำยภำษีสรรพสำมิตของประเทศแคนำดำ ก ำหนดอตัรำภำษี

แตกต่ำงกนัตำมประเภทสินคำ้ และแตกต่ำงกนัระหวำ่งสินคำ้ยำสูบท่ีผลิตในประเทศ และสินคำ้น ำเขำ้ โดย
ก ำหนดใหบ้งัคบัใชอ้ตัรำภำษีเหมือนกนัในทุกเขตจงัหวดัและอำณำเขตของประเทศแคนำดำ 
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ตำรำงท่ี 3.5 โครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิตของบุหร่ีในประเทศของประเทศแคนำดำ 

ประเภทสินเคำ้ 
ภำษีสรรพสำมิต ภำษีอำกรพิเศษ 

($ = ดอลลำร์แคนำดำ) 
1. บุหร่ี $0.425 ต่อบุหร่ี 5 มวน หรือเศษ

ข อ ง  5 ม ว น ท่ี อ ยู่ ใ น หี บ ห่ อ
เดียวกนั 

 

2. บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศเพื่อจ ำหน่ำยและขนส่งไปยงั
ร้ำนคำ้ปลอดภำษีหรือร้ำนคำ้บนเคร่ือบิน/เรือโดยสำร 

$0.374875 ต่อบุหร่ี 5 มวน หรือ
เศษของ 5 มวนท่ีอยู่ในหีบห่อ
เดียวกนั 

 

3. บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศเพื่อจ ำหน่ำย และขนส่งไปยงั
ตลำดเพื่อกำรส่งออก (นอกเหนือจำกร้ำนคำ้ปลอดภำษี
หรือร้ำนคำ้บนเคร่ืองบิน/เรือโดยสำรของต่ำงประเทศ) 
กรณีปริมำณสินคำ้ท่ีผลิตไม่เกิน 1.5% ของปีก่อนหน้ำ 
(ปีปฏิทิน) 

 $0.075 ต่อมวน 

4. บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศเพื่อจ ำหน่ำย และขนส่งไปยงั
ตลำดเพื่อกำรส่งออก (นอกเหนือจำกร้ำนคำ้ปลอดภำษี
หรือร้ำนคำ้บนเคร่ืองบิน/เรือโดยสำรของต่ำงประเทศ) 
กรณีปริมำณสินคำ้ท่ีผลิตเกินกวำ่ 1.5% ของปีก่อนหนำ้ 
(ปีปฏิทิน) 

$0.425 ต่อบุหร่ี 5 มวน หรือเศษ
ข อ ง  5 ม ว น ท่ี อ ยู่ ใ น หี บ ห่ อ
เดียวกนั 

$0.095724 ต่อมวน 

 
ตำรำงท่ี 3.6 โครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิต และภำษีอำกรพิเศษของบุหร่ีท่ีน ำเขำ้มำในประเทศแคนำดำ 

ประเภทสินคำ้ ภำษีสรรพสำมิต ภำษีอำกรพิเศษ 
($ = ดอลลำร์แคนำดำ) 

1. บุหร่ีน ำเขำ้ $0.425 ต่อบุหร่ี 5 มวน หรือเศษ
ของ 5 มวนท่ีอยูใ่นหีบห่อเดียวกนั 

$0.075 ต่อมวน 

2. บุหร่ีน ำเข้ำพร้อมพับผู ้ท่ี เดิน
ทำงเข้ำมำในประเทศแคนำดำ 
(กรณีท่ีเกินกวำ่ 200 มวน) 

- $0.075 ต่อมวน 
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ตำรำงท่ี 3.7 แสดงโครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิต และภำษีอำกรพิเศษของยำสูบมวนท่ีผลิตในประเทศและ
น ำเขำ้ของประเทศแคนำดำ 

ประเภทสินคำ้ ภำษีสรรพสำมติ ภำษีอำกรพิเศษ 
($=ดอลลำร์แคนำดำ) 

1. ยำสูบมวน  $0.06325 ต่อแท่ง - 
2. ยำสูบมวนท่ีผลิตในประเทศ เพื่อจ ำหน่ำย และขนส่งไปยงั
ร้ำนคำ้ปลอดภำษีทั้งของแคนำดำ และต่ำงประเทศ คลงัสินคำ้
ทณัฑบ์นของศุลกำกรหรือร้ำนคำ้บนเคร่ืองบิน/เรือโดยสำร 

$0.054983 ต่อแท่ง - 

3. ยำสูบมวนท่ีผลิตในประเทศเพื่อจ ำหน่ำย และขนส่งไปยงั
ตลำดเพื่อกำรส่งออก (นอกเหนือจำกร้ำนค้ำปลอดภำษีหรือ
ร้ำนคำ้บนเคร่ืองบิน/เรือโดยสำรของต่ำงประเทศ) กรณีปริมำณ
สินคำ้ท่ีผลิตไม่เกิน 1.5% ของปีก่อนหนำ้ (ปีปฏิทิน) 

- $0.055 ต่อแท่ง 

4. ยำสูบมวนท่ีผลิตในประเทศเพื่อจ ำหน่ำยและขนส่งไปยงั
ตลำดเพื่อกำรส่งออก (นอกเหนือจำกร้ำนค้ำปลอดภำษีหรือ
ร้ำนคำ้บนเคร่ืองบิน/เรือโดยสำรของต่ำงประเทศ) กรณีปริมำณ
สินคำ้ท่ีผลิตเกินกวำ่ 1.5% ของปีก่อนหนำ้ (ปีปฏิทิน) 

$0.06325 ต่อแท่ง $0.042 ต่อแท่ง 

5. ยำสูบมวนน ำเขำ้ - $0.055 ต่อแท่ง 
6. ยำสูบมวนท่ีน ำเข้ำพร้อมกับผูท่ี้เดินทำงเข้ำมำในประเทศ
แคนำดำ (กรณีเกินกวำ่ 200 แท่ง) 

- $0.055 ต่อแท่ง 

 
ตำรำงท่ี 3.8 แสดงโครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิต และภำษีอำกรพิเศษของผลิตภณัฑ์ยำสูบอ่ืนๆ ท่ีผลิตใน
ประเทศ และน ำเขำ้ของประเทศแคนำดำ 

ประเภทสินคำ้ ภำษีสรรพสำมติ ภำษีอำกรพิเศษ 
($=ดอลลำร์แคนำดำต่อกิโลกรัม) 

1. ผลิตภณัฑย์ำสูบอ่ืน $57.85 ต่อกิโลกรัม - 
2. ผลิตภัณฑ์ยำสูบอ่ืนๆ ท่ีผลิตใน
ประเทศเพื่อจ ำหน่ำย และขนส่งไปยงั
ร้ำนคำ้ปลอดภำษีทั้งของแคนำดำและ
ต่ำงประเทศคลังสินค้ำทณัฑ์บนของ
ศุลกำกรหรือร้ำนคำ้บนเคร่ืองบิน/เรือ
โดยสำร  

$49.983 ต่อกิโลกรัม - 

3. ผลิตภัณฑ์ยำสูบอ่ืนๆ ท่ีผลิตใน - $50.00 ต่อกิโลกรัม 
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ประเภทสินคำ้ ภำษีสรรพสำมติ ภำษีอำกรพิเศษ 
($=ดอลลำร์แคนำดำต่อกิโลกรัม) 

ประเทศเพื่อจ ำหน่ำย และขนส่งไปยงั
ตลำดเพื่อกำรส่งออก (นอกเหนือจำก
ร้ำนค้ำปลอดภำษีหรือร้ำนค้ำบน
เคร่ืองบิน/เรือโดยสำรของต่ำงประเทศ) 
กรณีปริมำณสินคำ้ท่ีผลิตไม่เกิน 1.5% 
ของปีก่อนหนำ้ (ปีปฏิทิน) 
4. ผลิตภัณฑ์ยำสูบอ่ืนๆ ท่ีผลิตใน
ประเทศเพื่อจ ำหน่ำยและขนส่งไปยงั
ตลำดเพื่อกำรส่งออก (นอกเหนือจำก
ร้ำนค้ำปลอดภำษีหรือร้ำนค้ำบน
เคร่ืองบิน/เรือโดยสำรของต่ำงประเทศ) 
กรณีปริมำณสินค้ำ ท่ีผลิตเกินกว่ำ 
1.5% ของปีก่อนหนำ้ (ปีปฏิทิน) 

$57.85 ต่อกิโลกรัม $46.002 ต่อกิโลกรัม 

5 .  ผลิตภัณฑ์ยำสูบ อ่ืนๆ ท่ีน ำ เข้ำ 
(ยกเวน้ซิกำร์) 

- $0.05 ต่อกรัม 

6. ผลิตภณัฑย์ำสูบอ่ืนๆ ท่ีน ำเขำ้พร้อม
กับผู ้ ท่ี เ ดินทำง เข้ำมำในประ เทศ
แคนำดำ (กรณีเกินกวำ่ 200 แท่ง) 

- $0.05 ต่อกรัม 

7. ใบยำสูบ $1.572 ต่อกิโลกรัม - 
8. ซิกำร์ $18.50 ต่อซิกำร์ 1,000 มวน $0.067 ต่อซิกำร์ 1 มวน และ67% ของ

รำคำขำยของผู ้ผลิตในประเทศหรือ
มูลค่ำภำษีท่ีช ำระขณะน ำเขำ้สินคำ้ 

(5) สหภำพยโุรป 
(5.1) โครงสร้ำงกำรบริหำรกำรจดัเก็บภำษีสหภำพยโุรป 

1) ภำษีสรรพสำมิต 
ภำษีสรรพสำมิตในสหภำพยุโรปส่วนใหญ่จดัเก็บจำกสินคำ้ 3 กลุ่มหลกั 

คือ เคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล์ ผลิตภณัฑ์ยำสูบ และผลิตภณัฑ์พลงังำนต่ำงๆ (ได้แก่ น ้ ำมนัรถยนต์ น ้ ำมนัเพื่อ
พลงังำนควำมร้อน ไฟฟ้ำ ถ่ำนหิน ก๊ำซธรรมชำติฯ) ซ่ึงกฏหมำยของสหภำพยุโรป (EU Legislation) ท่ี
เก่ียวกบัภำษีสรรพสำมิตไดค้รอบคลุมเก่ียวกบั 3 เร่ืองหลกั ไดแ้ก่ (1)  โครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิต นิยำม
ของประเภทสินคำ้ วธีิกำรค ำนวณภำษีสรรพสำมิต (2)  อตัรำภำษีสรรพสำมิตขั้รต ่ำท่ีประเทศสมำชิกสำมำรถ
ก ำหนดอตัรำภำษีสรรพสำมิตของตนเองได ้ทั้งน้ีจะตอ้งสูงกวำ่อตัรำภำษีสรรพสำมิตขั้นต ่ำท่ีก ำหนดร่วมกนั 
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และ (3) มำตรฐำนกำรบริหำรจดัเก็บภำษีทัว่ไปในดำ้นกำรควบคุมกำรผลิต กำรเก็บรักษำกำรเคล่ือนยำ้ย
สินคำ้สรรพสำมิตระหวำ่งประเทศสมำชิก 

2) ภำษีสรรพสำมิตบุหร่ี 
ประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนำระบบภำษี

สรรพสำมิตบุหร่ีใหเ้ป็นเอกภำพระหวำ่งประเทศสมำชิก โดยมีแผนกำรด ำเนินกำรใน 3 ขั้นตอน คือ  
(1) ขั้ นตอนท่ีหน่ึง (พ.ศ. 2515)  ก ำหนดให้ประเทศสมำชิกปรับ

โครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตให้อยูใ่นลกัษณะอตัรำตำมสภำพ อีกทั้งมีสัดส่วนภำระภำษีสรรพสำมิตต่อรำยได้
ภำษีสรรพสำมิตบุหร่ี ควรก ำหนดใหอ้ยูใ่นช่วงร้อยละ 5 – 75 เท่ำนั้น 

(2) ขั้นตอนท่ีสอง (เร่ิมตั้ งแต่ 1 มิถุนำยน 2521) สัดส่วนภำระภำษี
สรรพสำมิต อตัรำตำมสภำพควรอยูใ่นช่วงร้อยละ 5 – 55 ของรำยไดภ้ำษีสรรพสำมิตบุหร่ีทั้งส้ิน 

(3) ขั้นตอนท่ีสำม (เร่ิม 1 มกรำคม 2523) สัดส่วนภำระภำษีสรรพสำมิต
อตัรำตำมสภำพควรอยูใ่นช่วงร้อยละ  5 – 35 ของรำยไดภ้ำษีสรรพสำมิตบุหร่ีทั้งส้ิน 

   ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรไปแลว้ และมีกำรขอขยำยเวลำของ
ขั้นตอนท่ีสองออกไปหลำยคร้ัง จนในท่ีสุดไดย้กเลิกขั้นตอนท่ีสำมไปแลว้  ท ำให้ในปัจจุบนักำรด ำเนินงำน
ปรับปรุงระบบภำษีสรรพสำมิตยำสูบให้เป็นเอกภำพระหว่ำงประเทศสมำชิกจึงจ ำกดัอยู่ในขั้นตอนท่ีสอง 
อยำ่งไรก็ตำมประเทศสมำชิกในสหภำพยโุรปไดร่้วมกนัก ำหนดมำตรฐำนภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีขั้นต ่ำร่วมกนั  

(5.2) กำรบริหำรกำรจดัเก็บภำษี (Tax Administration) 
กำรก ำกับและควบคุมกำรบริหำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตของประเทศใน

สหภำพยุโรปผำ่นกำรก ำกบัและควบคุมคลงัสินคำ้ภำษี (Tax Warehouse) โดยไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีชัว่ครำว 
(มำตรำ 14) ประเทศสมำชิกในสหภำพยโุรปสำมำรถก ำหนดวธีิกำรบริหำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตของตนเอง
ได้ภำยใตก้รอบกำรด ำเนินงำนท่ีสหภำพยุโรปก ำหนด ซ่ึงเป็นกฎหมำยสหภำพยุโรป ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
บริหำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีท่ีส ำคญัไดแ้ก่ Council Directives ก ำหนดวิธีกำรจดักำรทัว่ไปเก่ียวกบั
ภำษีสรรพสำมิต และด ำเนินกำรส่ิงต่ำงๆ เพื่อกำรบริหำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตให้มีประสิทธิภำพท่ีส ำคญั 
ไดแ้ก่ 

1) กำรวำงประกัน เพื่อครอบคลุมควำมเส่ียงของกำรผลิต ระหว่ำง
กระบวนกำรจดัท ำกำรเก็บรักษำสินคำ้ และก ำหนดใหผู้ค้ำ้ท่ีจดทะเบียนจะตอ้งวำงประกนั 

2) กำรเก็บขอ้มูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศสมำชิกตอ้งเก็บรักษำขอ้มูลต่ำงๆ 
ของผูรั้บผดิชอบคลงัสินคำ้หรือผูค้ำ้ทีจดทะเบียนทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใชใ้นกำรบริหำรจดัเก็บภำษี 

3) กำรอนุญำตและก ำกบัคลงัสินคำ้ภำษี (Tax Warehouse) ผูค้ำ้ท่ีจดทะเบียน
ประเทศสมำชิกตอ้งบงัคบัใชเ้ง่ือนไขกำรอนุญำตท่ีเคร่งครัด โดยสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรอ ำนวยควำม
สะดวก และประสิทธิภำพในกำรควบคุม โดยประเมินควำมเส่ียงต่อรำยไดภ้ำษีผ่ำนกำรประเมินขอ้มูล ผูข้อ
อนุญำต 
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4) กำรตรวจสอบบญัชี ผูรั้บผิดชอบคลังสินคำ้หรือผูค้ำ้จะตอ้งเก็บเอกสำร
หลกัฐำนกำรเงิน กำรผลิต กำรขำยให้พร้อมตรวจสอบจำกเจำ้หนำ้ท่ีตลอดเวลำ และเจำ้หนำ้ ท่ีควรตรวจสอบ
เอกสำรหลกัฐำนอยูเ่ป็นประจ ำ 

5) กำรใช้ใบขนสินคำ้ ก ำหนดให้กำรขนยำ้ยบุหร่ีระหว่ำงประเทศสมำชิกะ
ตอ้งมีเอกสำรทำงกำร ซ่ึงออกโดยประเทศสมำชิกตน้ทำงจ ำนวนอยำ่งนอ้ย 4 ชุด (ส ำหรับผูส่้งของ ผูรั้บของ 
ส่งกลบัไปยงัผูส่้งของหลงัจำกตรวจปล่อยสินคำ้ภำยใน 15 วนัของเดือนถดัจำกวนัท่ีรับมอบสินคำ้ และ
เจำ้หนำ้ท่ีประเทศสมำชิกจุดหมำยปลำยทำง) เพื่อกำรตรวจสอบ หำกมีขอ้ผิดพลำดท่ีผูส่้งมอบสินคำ้ไม่ไดรั้บ
กำรแจง้กลบัภำยในเวลำท่ีก ำหนดจะตอ้งแจง้ให้เจำ้หนำ้ท่ีภำษีทรำบ เวลำก ำหนดดงักล่ำวไม่ควรเกิน 3 เดือน
นบัจำกวนัท่ีส่งมอบสินคำ้ 

6) กำรใช้เคร่ืองหมำยกำรเสียภำษี ประเทศสมำชิกอำจก ำหนดให้สินค้ำท่ี
จ  ำหน่ำยเพื่อกำรบริโภคในประเทศของตนตอ้งติดเคร่ืองหมำยกำรเสียภำษี เพื่อกำรบริหำรจดัเก็บภำษีท่ีรัดกุม 

7) กำรลงโทษ ในกรณีท่ีมีกำรกระท ำผิดทำงภำษีสรรพสำมิต จุดท่ีคิดภำระ
ภำษีจะเกิดในประเทศสมำชิกท่ีมีกำรกระท ำผดิเกิดข้ึนหรือตรวจจบัได ้แต่ถำ้ไม่สำมำรถระบุไดว้ำ่กำรกระท ำ
ผดิเกิดข้ึน ณ ท่ีใด ใหถื้อวำ่เกิดข้ึนในประเทศตน้ทำงและจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตในอตัรำภำษี ณ วนัท่ีสินคำ้มี
กำรตรวจปล่อย 

8) กำรแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่ำงประเทศสมำชิก ก ำหนดให้เจำ้หน้ำท่ีของ
ประเทศสมำชิกและเปล่ียนขอ้มูลใดๆ ท่ีจะช่วยท ำใหมี้กำรประเมินภำษีท่ีถูกตอ้ง 

(5.3) โครงสร้ำงอตัรำภำษี 
โครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีของสหภำพยุโรปมีกำรก ำหนดผำ่นกำร

ออกกฎหมำยในรูปค ำสั่งของคณะท่ีปรึกษำฯ (Council Directives) โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะลดควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งโครงสร้ำงอตัรำภำษีของแต่ละประเทศสมำชิก น ำไปสู่ระบบภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีเป็นเอกภำพเพื่อ
ลดกำรซ้ือขำยบุหร่ีขำ้มประเทศ และกำรหนีภำษี หลงัจำกท่ีมีกำรหำรือกนัและปรับปรุงโครงสร้ำงอตัรำภำษี
กนัมำหลำยคร้ัง ล่ำสุดได้บรรลุขอ้ตกลงกนัว่ำ จะปรับปรุงโครงสร้ำงอตัรำภำษีของแต่ละประเทศสมำชิก
เพื่อใหเ้กิด (1) โครงสร้ำงอตัรำภำษีท่ีเหมือนกนั (2) อตัรำภำษีขั้นต ่ำ 

(1) พฒันำกำรของโครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิตบุหร่ี 
ในช่วงแรกของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ประเทศสมำชิกแต่ละ

ประเทศมีอิสระท่ีจะก ำหนดวิธีกำรบริหำรจดัเก็บภำษี และโครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีของตนเอง 
ไดแ้ก่ กำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีในอตัรำตำมมูลค่ำ และตำมสภำพ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2515 ประเทศ
สมำชิก EEC ไดก้  ำหนดโครงสร้ำงอตัรำภำษีบุหร่ีควรมีเพียงระดบัเดียว ประกอบไปดว้ยภำษีสรรพสำมิตตำม
สภำพ ภำษีสรรพสำมิตตำมูลค่ำ และภำษีมูลค่ำเพิ่ม  

ในช่วงต่อๆมำ ประเทศท่ีเขำ้ร่วม EEC มีจ  ำนวนเพิ่มมำกข้ึน แต่ละประเทศ
ต่ำงพยำยำมผลกัดนัให้มีกำรก ำหนดกรอบกำรท ำงำนของระบบภำษีบุหร่ีให้เป็นไปในทิศทำงท่ีตนเองได้
ประโยชน์ทั้ งในด้ำนอัตรำภำษีตำมสภำพ และอัตรำภำษีตำมมูลค่ำ ข้อขัดแย้งทำงควำมต้องกำรด้ำน



 46 

โครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีท่ีแตกต่ำงกันน้ีเอง ท ำให้สร้ำงเอกภำพของโครงสร้ำงอตัรำภำษี
สรรพสำมิตเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ และจ ำเป็นตอ้งหำจุดสมดุลระหว่ำงอตัรำภำษีตำมสภำพและอตัรำภำษีตำม
มูลค่ำ เพื่อควำมกำ้วหนำ้ของเอกภำพทำงนโยบำยภำษีบุหร่ีต่อไป 

จนกระทัง่นโยบำยกำรรวมตลำดสหภำพยโุรปเป็นหน่ึงเดียว กดดนัให้ตอ้ง
สร้ำงระบบภำษีบุหร่ีเป็นเอกภำพมำกข้ึน เพรำะถ้ำอตัรำภำษีแตกต่ำงกนัมำกระหว่ำงประเทศสมำชิกจะ
ก่อให้เกิดกำรลกัลอบบุหร่ีหนีภำษีมำกข้ึน วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2536 จึงเกิดกำรตกลงร่วมกันเก่ียวกับ
มำตรฐำนขน้ต ่ำของสัดส่วนภำระภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีท่ีร้อยละของรำคำปลีก 

(2) ขอ้ดี – ขอ้เสียของกำรก ำหนดโครงสร้ำงอตัรำภำษีสรพสำมิตบุหร่ี 
ขอ้ดี 
กำรก ำหนดมำตรฐำนขั้นต ่ำของสหภำพยโุรปท ำใหป้ระเทศสมำชิกมีกรอบ

พื้นฐำนในกำรก ำหนดนโยบำยภำษีบุหร่ี เกิดควำมเท่ำเทียมกัน ซ่ึงมีควำมชัดเจนในกำรก ำหนดภำษี
สรรพสำมิตบุหร่ีขั้นต ่ำ และก ำหนดระยะเวลำท่ีจะพิจำรณำทบทวนทุกๆ 4 ปี น ำไปสู่กำรสร้ำงเคร่ืองมือ
ป้องกนัควำมเส่ียงท่ีช่วยลดควำมแตกต่ำงระหวำ่งประเทศสมำชิก 

 ขอ้เสีย 
1) แมว้ำ่กำรก ำหนดมำตรฐำนในสหภำพยโุรปจะท ำใหเ้กิดภำระภำษี

บุหร่ีต่อมวนท่ีเท่ำเทียมกนั แต่สัดส่วนภำระภำษีบุหร่ีต่อรำคำขำยปลีกกลบัแตกต่ำงกนั 
2) กำรจดัเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มท่ีคิดค ำนวณจำกฐำนท่ีรวมภำษีสรรพสำมิต

ในอตัรำท่ีแตกต่ำงกนัของแต่ละประเทศท ำใหค้วำมแตกต่ำงของสัดส่วนภำระภำษีบุหร่ีต่อรำคำขำยปลีกยิง่
สูงข้ึน 

3) กำรก ำหนดระยะเวลำเปล่ียนผ่ำนให้บำงประเทศปรับเพิ่มอตัรำภำษี
บุหร่ีเพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนขั้นต ่ำ และมีบำงพื้นท่ีท่ีไดรั้บกำรปฎิบติัเป็นพิเศษ ให้ขยำยเวลำกำรลดอตัรำ
ภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีหลำยคร้ัง 

4) กำรก ำหนดกรอบกำรท ำงำนเพียงก ำหนดฐำนขั้นต ่ำของภำระภำษี
บุหร่ีไว ้ไม่ได้ก ำหนดเพดำนขั้นสูงของภำระภำษีบุหร่ี ท ำให้ในอนำคตเกิดช่องว่ำงของควำมแตกต่ำงของ
ภำระภำษีบุหร่ีอำจกวำ้งยิง่ข้ึน เพรำะบำงประเทศเลือกท่ีจะผลกัดนัใหภ้ำษีบุหร่ีสูงข้ึนไปเร่ือยๆ 

5) กำรท่ีประเทศสมำชิกสหภำพยโุรปมีอตัรำภำษีบุหร่ีท่ีแตกต่ำงกนัมำก 
ท ำใหเ้กิดกำรซ้ือขำยบุหร่ีขำ้มชำยแดน และกำรลกัลอบหนีภำษีมีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึนอยำ่งมำก 

(3) ฐำนภำษี (Tax Base)   
ประเทศสมำชิกในสหภำพยุโรปจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีจำกฐำนภำษี

ตำมสภำพคือ ต่อมวน และฐำนภำษีตำมมูลค่ำคือ รำคำขำยปลีกสูงสุด หรือฐำนภำษีเดียวกนักบัภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ท่ีจดัเก็บ ณ จุดขำยปลีก 
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(4) อตัรำภำษี (Tax Rate) 
เป็นอตัรำภำษีแบบผสมระหวำ่งอตัรำภำษีตำมสภำพ (ต่อ 1,000 มวน) และ

อตัรำภำษีตำมมูลค่ำ (ต่อรำคำขำยปลีกสูงสุด) 
 ทั้งน้ี จำกกำรศึกษำขอ้มูลกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบของต่ำงประเทศ สำมำรถเปรียบเทียบได้
ดงัน้ี 

3.1.3 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบการบริหารจัดเกบ็ภาษีและโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ี
ซิกาแรต  

(1) โครงสร้ำงกำรบริหำรกำรจดัเก็บภำษี 
หน้ำท่ีกำรบริหำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีส่วนใหญ่เป็นของกระทรวงกำรคลงั 

โดยจดัเก็บจำกสินคำ้และบริกำรเฉพำะอย่ำงใดในขอบข่ำยทัว่ประเทศ หน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ีจดัเก็บภำษี
สรรพสำมิตบุหร่ีบำงประเทศมีเพียงหน่วยงำนเดียว จดัเก็บภำษีสินคำ้ท่ีผลิตในประเทศและท่ีน ำเขำ้ โดย
เรียกวำ่หน่วยงำนศุลกำกร ไดแ้ก่ ประเทศออสเตรเลีย มีโครงสร้ำงกำรบริกำรจดัเก็บภำษีบุหร่ีลกัษณะคลำ้ย
ประเทศองักฤษและสหภำพยุโรป คือภำษีสรรพสำมิตจดัเก็บโดยกรมศุลกำกรและสรรพสำมิต ส ำหรับ
ประเทศไทยจัดตั้งกรมสรรพสำมิตเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบกำรบริหำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิต สังกัด
กระทรวงกำรคลัง มีอธิบดีเป็นหัวหน้ำหน่วยงำน โดยมีกรมศุลกำกรรับช ำระภำษีสรรพสำมิตจำกสินค้ำ
สรรพสำมิตน ำเขำ้ 

ขอ้ดีส ำหรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจดัเก็บภำษีบุหร่ี คือ มีกำรเช่ือมโยงขอ้มูลภำษีบุหร่ี
ระหวำ่งงำนภำษีสรรพสำมิตและภำษีศุลกำกร ท ำใหเ้กิดกำรบริหำรจดัเก็บภำษีท่ีมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน ขอ้เสีย
ของกำรบริหำรจดัเก็บภำษีหลำยภำษีพร้อมๆ กนัโดยองคก์รเดียวคือ ท ำให้ขำดหน่วยงำนรับผิดชอบกำรบริหำร
จดัเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีอยำ่งใกลชิ้ดและชดัเจน  

กรณีของประเทศไทยมีข้อดีคือ ท ำให้หน่วยงำนสำมำรถก ำกับ ดูแล และบริหำร
จดัเก็บภำษีบุหร่ีไดอ้ยำ่งใกลชิ้ด และชดัเจน แต่ขอ้เสียคือ ขำดควำมเช่ือมโยงของขอ้มูลกำรผลิต กำรจ ำหน่ำย 
ตน้ทุน รำคำ และก ำไรของธุรกิจไดอ้ย่ำงครบถว้นและรวดเร็ว กำรแกไ้ขปัญหำน้ีสำมำรถท ำไดโ้ดยกำรน ำ
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำเช่ือมโยงขอ้มูลภำษี 

(2) มำตรฐำนคุณลกัษณะของบุหร่ี 
กำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีของหลำยประเทศเป็นอตัรำภำษีตำมสภำพต่อมวน 

โดยพบว่ำแต่ละประเทศมีกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณลกัษณะของบุหร่ีทีแตกต่ำงกนัไป เช่น น ้ ำหนกั ขนำด
ควำมยำว จ ำนวนบุหร่ีต่อซอง เป็นตน้ ส ำหรับประเทศไทยไม่มีกฎหมำยท่ีก ำหนดมำตรฐำนคุณลกัษณะของ
บุหร่ีท่ีชัดเจน แต่มีกำรก ำหนดว่ำบุหร่ีหน่ึงซองมีจ ำนวน 20 มวน จึงก ำหนดมำตรคุณลกัษณะของบุหร่ีให้
ชดัเจนข้ึน 
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ตำรำงท่ี 3.9 มำตรฐำนคุณลกัษณะของบุหร่ีแต่ละประเทศ 
ประเทศ มำตรฐำนคุณลกัษณะของบุหร่ี 

ฟิลิปปินส์ ก ำหนดหน่ึงซองบุหร่ีมีได ้20 มวน และใหผู้ผ้ลิต ผูข้ำยส่ง เจำ้ของหรือผูป้ระกอบกิจกำร 
โรงงำนอบใบยำสูบตอ้งน ำสินคำ้ยำสูบมำตรวจสอบก่อนท่ีจะน ำสินคำ้ออกจ ำหน่ำย  
โดยตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจสอบดว้ย ส ำหรับบุหร่ีก ำหนดท่ี 0.10 เปโซ 
ต่อ 1,000 มวนและเศษของ 1,000 มวน 

มำเลเซีย ก ำหนดหน่ึงซองมีได ้20 มวน บุหร่ี 1 มวนก ำหนดมำตรฐำนน ้ำหนกัเท่ำกบั 1.125 กรัม 
หำกค ำนวณปริมำณ 20 มวนจะเท่ำกบั 22.5 กรัม 

ออสเตรเลีย ก ำหนดมำตรฐำนน ้ำหนกัของบุหร่ีท่ีมวนละ 0.8 กรัม แต่ไม่ไดใ้ชบ้งัคบั ใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำร 
ก ำหนดอตัรำภำษีสรรพสำมิต 

แคนำดำ ใหถื้อวำ่บุหร่ี 1 มวนมีควำมยำว 76 มิลลิเมตร ส่วนท่ีเหลือใหน้บัเป็นอีก 1 มวน 
สหภำพยโุรป ไม่มีก ำหนด 
ไทย ก ำหนดบุหร่ี 1 ซองมี 20 มวน 

(3) ผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษี (Taxpayers) 
ทุกประเทศตวัอย่ำงจดัเก็บภำษีบุหร่ีจำกทั้งผูผ้ลิตบุหร่ีภำยในประเทศและผูน้ ำบุหร่ี

เขำ้มำในรำชอำณำจกัรโดยประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปถือวำ่ผูค้ำ้มีหนำ้ท่ีเสียภำษีดว้ย และประเทศแคนำดำ 
ผูค้ำ้ร้ำนปลอดภำษีถือวำ่เป็นผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษีดว้ย  

ประเทศไทยจะก ำหนดผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีเหมือนกบัประเทศอ่ืนๆ คือ
ผูผ้ลิตภำยในประเทศและจำกผูน้ ำเขำ้ แต่ในกำรก ำกบัและควบคุมมีกำรก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนั โดยเฉพำะใน
เร่ืองกำรแจง้รำคำ กำรก ำหนดรำคำ กำรจดัท ำบญัชี กำรใชค้ลงัสินคำ้ ฯลฯ 
 
ตำรำงท่ี 3.10 เง่ือนไขบุหร่ีส่วนบุคคลท่ีได้รับกำรยกเวน้ภำษี และไม่ต้องขออนุญำตหำกน ำเข้ำมำใน
รำชอำณำจกัร 

ประเทศ เง่ือนไข 
ฟิลิปปินส์ ผูท่ี้น ำเขำ้มีสิทธ์ิซ้ือสินคำ้ในร้ำนคำ้ปลอดภำษีไดค้นละ 1 คร้ังๆ ละไม่เกิน 1,000 

ดอลลำร์สหรัฐฯ และตอ้งซ้ือสินคำ้ในเสร็จภำยใน 48 ชัว่โมงนบัจำกเวลำท่ีมำถึง
ประเทศฟิลิปปินส์ 

มำเลเซีย ไม่เกิน 225 กรัมหรือประมำณ 200 มวน ท่ีมิใช่เพื่อกำรคำ้ 
ออสเตรเลีย บุคคลท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 18 ปีข้ึนไปสำมำรถน ำเขำ้บุหร่ีไดไ้ม่เกิน 250 มวน และสำมำรถ

น ำบุหร่ี 
 1 ซองท่ีเปิดแลว้มีจ ำนวนบุหร่ีไม่เกิน 25 มวน ติดตวัได ้
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ประเทศ เง่ือนไข 
แคนำดำ ไม่เกิน 200 มวน 

สหภำพยโุรป ไม่เกิน 800 มวน 
ไทย ไม่เกิน 500 มวน 

(4) จุดกำรจดัเก็บภำษี (Tax Point) 
ประเทศต่ำงๆมีกำรก ำหนดจุดกำรจดัเก็บภำษีบุหร่ีหรือจุดท่ีถือว่ำมีภำระภำษีบุหร่ี

เกิดข้ึนท่ีจุดเดียวกนั โดยมีควำมแตกต่ำงกนัเล็กน้อยในกำรก ำหนดคลงัเก็บสินคำ้ (Warehouse) ท่ีไดรั้บกำร
ยกเวน้ภำษี คือ 

(4.1) กรณีบุหร่ีผลิตในประเทศจุดกำรจดัเก็บภำษีเกิดข้ึนเม่ือมีกำรขนยำ้ยบุหร่ีออก
จำกโรงงำนบุหร่ี หรือพื้นท่ีหรือคลงัสินคำ้ทณัฑบ์น หรือคลงัสินคำ้ภำษี 

(4.2) กรณีบุหร่ีน ำเข้ำจุดกำรจดัเก็บภำษีเกิดข้ึนเม่ือมีกำรขนยำ้ยบุหร่ีออกจำกด่ำน
ศุลกำกร หรือเม่ือมีกำรขนยำ้ยบุหร่ีออกจำกพื้นท่ีหรือคลงัสินคำ้ทณัฑ์บน หรือคลงัสินคำ้ภำษี ส ำหรับกรณี
ของประเทศไทย จุดกำรจดัเก็บภำษีเกิดข้ึนเม่ือมีกำรช ำระค่แสตมป์บุหร่ีหรือเม่ือมีกำรช ำระภำษีเพื่อแลกกบั
เคร่ืองหมำยแสดงกำรเสียภำษี เช่น ฝำจุก ภำชนะบรรจุ เป็นตน้ กำรช ำระภำษีน้ีจะเกิดข้ึนก่อนยำ้ยบุหร่ีออก
จำกโรงงำนบุหร่ีหรือด่ำนศุลกำกร กรณีบุหร่ีผลิตภำยในประเทศ กำรก ำกบัควบคุมสำมำรถท ำไดท่ี้จุดขนยำ้ย
บุหร่ีหรือประตูโรงงำนบุหร่ีหรือคลงัสินค้ำ กรณีบุหร่ีน ำเข้ำกำรก ำกบัและควบคุมสำมำรถท ำได้ท่ีด่ำน
ศุลกำกรหรือคลงัสินคำ้ 

 
ตำรำงท่ี 3.11 เปรียบเทียบจุดกำรจดัเก็บภำษี และจุดกำรช ำระภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีซิกำแรตของประทศต่ำงๆ 

ช่ือประเทศ 
จุดกำรจดัเก็บภำษี (Tax Point) จุดกำรช ำระภำษี (Tax Payment) 

ผลิตในประเทศ น ำเขำ้ ผลิตในประเทศ น ำเขำ้ 

1.ฟิลิปปินส์ 
(Philippines) 

เม่ือขนยำ้ยสินคำ้ออก 
จำกโรงงำนผลิตสินคำ้ 

เม่ือขนยำ้ยสินคำ้ 
ออกจำกด่ำน
ศุลกำกร
(Customs House) 

1.ช ำ ระทัน ที เ ม่ื อขนย้ำ ย 
สิ นค้ ำ ออกจ ำก โร ง ง ำน 
2.วำงเ งินประกันไว้ และ
ช ำระภำษีภำยหลงัภำยใน 10 
วั น  นั บ จ ำ ก ข น ย้ ำ ย
สินคำ้ออกจำกโรงงำน 

ช ำระภำษีก่อนขนยำ้ย 
สินค้ำออกจำกด่ำน
ศุลกำกร 
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ช่ือประเทศ 
จุดกำรจดัเก็บภำษี (Tax Point) จุดกำรช ำระภำษี (Tax Payment) 

ผลิตในประเทศ น ำเขำ้ ผลิตในประเทศ น ำเขำ้ 

2.มำเลเซีย 
(Malaysia) 

เม่ือขนยำ้ยสินคำ้ออก 
จำกโรงงำนผลิตหรือ 
คลงัสินคส้รรพสำมิต 
สำธำรณะ (Public 
Excise Warehouse)
หรือคลงัสินคำ้ท่ี
ไดรั้บอนุญำต
(Licensed Warehouse) 

เม่ือขนยำ้ยสินคำ้ 
ออกจำก
คลงัสินคำ้ท่ี
ไดรั้บอนุญำต 

ช ำระภำษีทันที เม่ือขนย้ำย 
สินคำ้ออกจำกโรงงำนหรือ
คลังสินค้ำฯโดยช ำระภำษี
เ ป็ น เ งิ น ส ด ห รื อ เ ช็ ค ท่ี
ธนำคำร รับรอง  (Anchor 
Bank) 

ช ำระภำษีก่อนขนยำ้ย 
สิ น ค้ ำ อ อ ก จ ำ ก
คลังสินค้ำโดยช ำระ
ภ ำ ษี เ ป็ น เ งิ น ส ด 
หรือ เ ช็ค ท่ีธนำคำร
รั บ ร อ ง (Anchor 
Bank) 

3.ออสเตรเลีย 
(Australia) 

เม่ือขนยำ้ยสินคำ้ออก 
จำกโรงงำนผลิตหรือ
คลงัสินคำ้ท่ีไดรั้บ
อนุญำต (Licensed 
Premises) 

ก่อนขนยำ้ย
สินคำ้ออก 
จำกคลงัสินคำ้ท่ี
ไดรั้บอนุญำต 

ช ำระภำษีภำยในวนัท่ี 21
ของเดือนถดัไปนบัจำกวนัท่ี
ไดน้ ำสินคำ้ออกจำก
คลงัสินคำ้ฯ 

ช ำระภำษีก่อนกำรขน
ยำ้ยสินคำ้ออกจำก
คลงัสินคำ้ฯ 
ภำยใน 7 วนั นบัจำก
วนัท่ีสินคำ้ถูกน ำเขำ้
มำเก็บในคลงัสินคำ้ฯ 

4.แคนำดำ 
(Canada) 

เม่ือขนยำ้ยสินคำ้ออก 
จำกโรงงำนผลิต
คลงัสินคำ้
สรรพสำมิต (Excise 
Warehouse) หรือ
คลงัสินคำ้
สรรพสำมิตพิเศษ 
(Special Excise 
Warehouse) 

เม่ือขนยำ้ยสินคำ้ 
ออกจำก
คลงัสินคำ้ท่ี
ไดรั้บอนุญำต 
(Customs 
Bonded 
Warehouse 
หรือ Special 
Excise 
Warehouse) 

ช ำระภำษีทำง 
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนวนั 
สุดทำ้ยของเดือนท่ีน ำ 
สินคำ้ออกจำกโรงงำน 
ผลิตหรือคลงัสินคำ้ฯ 

ช ำระภำษีทำง 
อิเล็กทรอนิกส์ก่อน
วนัสุดทำ้ยของเดือนท่ี
น ำสินคำ้ออกจำก 
โรงงำนผลิต หรือ 
คลงัสินคำ้ 

5.สหภำพ
ยโุรป 

(European  
Union) 

เม่ือขนยำ้ยสินคำ้ออก 
จำกโรงงำนหรือ 
คลงัสินคำ้ภำษี (Tax  
Warehouse) 

เม่ือขนยำ้ย
สินคำ้ออก 
จำกโรงงำน หรือ
คลงัสินคำ้ภำษี 
(Tax Warehouse) 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้สู่
กำรบริโภค แต่ไม่ไดก้  ำหนด
ระยะเวลำมำจรฐำน 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำย
สินคำ้สู่กำรบริโภค 
แต่ไม่ไดก้  ำหนด
ระยะเวลำมำตรฐำน 
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ช่ือประเทศ 
จุดกำรจดัเก็บภำษี (Tax Point) จุดกำรช ำระภำษี (Tax Payment) 

ผลิตในประเทศ น ำเขำ้ ผลิตในประเทศ น ำเขำ้ 

6.ไทย 
(Thailand) 

เม่ือขนยำ้ยสินคำ้ออก
จำกโรงงำนหรือ
คลงัสินคำ้ หรือ 
เม่ือมีกำรช ำระค่ำ
แสตมป์ 

เม่ือขนยำ้ยสินคำ้ 
ออกจำกด่ำน
ศุลกำกร 

ช ำระโดยกำรซ้ือแสตมป์
หรือเคร่ืองหมำยกำรเสียภำษี
ก่อนขนยำ้ยสินคำ้ออกจำก
โรงงำนหรือคลงัสินคำ้ 

ช ำระโดยกำรซ้ือ
แสตมป์หรือ
เคร่ืองหมำยกำรเสีย 
ภำษีก่อนขนยำ้ย
สินคำ้ออก 
จำกด่ำนศุลกำกร 

(5) กำรบริหำรกำรจดัเก็บภำษี (Tax Administration) 
(5.1) ระบบประเมินตนเอง (Self-Assessment System) และระบบเจำ้หนำ้ท่ีประเมิน

ภำษี (Official Assessment System) ทุกประเทศตวัอยำ่งใชร้ะบบประเมินตนเอง ควบคู่ไปกบักำรตรวจสอบภำษี
ภำยหลงั (Post-Tax Audit) ยกเวน้ประเทศไทยท่ีใชร้ะบบเจำ้หนำ้ท่ีประเมินภำษีผำ่นระบบแสตมป์ 

(5.2) ระบบใบอนุญำต ประเทศต่ำงๆระบบใบอนุญำตในกำรบริหำรจดัเก็บภำษี
สรรพสำมิตบุหร่ี โดยออกใบอนุญำตกำรผลิต ใบอนุญำตกำรน ำเขำ้บุหร่ี ใบอนุญำตจ ำหน่ำยบุหร่ี ใบอนุญำต
จดัตั้งคลงัสินคำ้ ใบอนุญำตกำรขนยำ้ยบุหร่ี ซ่ึงถำ้ผูป้ระกอบกำรใดท ำหลำยกิจกรรมก็จะตอ้งขอใบอนุญำต
หลำยใบ เพื่อใชใ้นกำรก ำกบั ดูแล และบริหำรจดัเก็บภำษี ตลอดจนบงัคบัใชก้ฏหมำย 

(5.3) ระบบแสตมป์ แสตมป์ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองหมำยแสดงวำ่บุหร่ีไดเ้สียภำษีแลว้อยำ่ง
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย เพื่อช่วยก ำกบัและควบคุมกำรบริหำรจดัเก็บภำษีบุหร่ี และป้องกนักำรหลบเล่ียงภำษี 

(6) โครงสร้ำงอตัรำภำษี  
(6.1) ฐำนภำษี (Tax Base) และอตัรำภำษี (Tax Rate) 

โครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิตท่ีนิยมใชใ้นต่ำงประเทศท่ีท ำกำรศึกษำคือ อตัรำ
สภำพเป็นฐำนภำษี ท่ีคิดภำระภำษีสรรพสำมิตตำมจ ำนวนมวนหรือต่อซองทั้งน้ีเพื่อสะทอ้นถึงหลกั Negative 
Externality ในเร่ืองโทษของยำสูบวำ่ไม่วำ่ยำสูบจะมีลกัษณะอย่ำงไรประเภทใด ก็ยงัคงก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภำพเป็นตน้ทุนท่ีเท่ำกนั ประกอบกบัอตัรำภำษีในรุปแบบอตัรำตำมสภำพยงัให้ควำมแน่นนอนในเชิง
รำยไดอี้กดว้ย  อยำ่งไรด็ดีประเทศพฒันำแลว้เช่น ในสหภำพยุโรป (ยกเวน้ประเทศไทย) มีกำรน ำอตัรำแบบ
ผสมคือ ใช้อตัรำตำมสภำพผสมกบัอตัรำมูลค่ำ เพื่อค ำนวนภำระภำษีทั้งน้ีเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์ั้งในดำ้น
กำรอ ำนวยรำยได ้แกไ้ขปัญหำ Negative Externality รวมถึงสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคใ์นเร่ืองกำรจ ำกดักำร
บริโภคสินคำ้ฟุ่มเฟือยเกินควำมจ ำเป็นไดอี้กดว้ย ในกรณีประเทศไทยนั้น ในปัจจุบนัอตัรำภำษีสรรพสำมิต
ยำสูบเป็นแบบ 2 อตัรำคือ อตัรำตำมสภำพและอตัรำตำมมูลค่ำท่ีสอดคลอ้งกบัประเทศพฒันำแลว้ แมว้ำ่กำร
ค ำนวนภำษีจะมีควำมแตกต่ำงกนัเพรำะประเทศไทยใชก้ำรค ำนวนภำระภำษีของทั้ง 2 อตัรำแต่อตัรำท่ีใชคื้อ
อตัรำท่ีมีภำระภำษีสูงกวำ่ ยกเวน้กำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบประเภทบุหร่ีเท่ำนั้นท่ียงัคงใชเ้พียงอตัรำ
ตำมมูลค่ำอยู ่  
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ตำรำงท่ี 3.12 โครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีและภำษีมูลค่ำเพิ่มของประเทศต่ำงๆปี พ.ศ. 2548 - 2549 
ประเทศ อตัรำภำษีสรรพสำมิต 

ตำมสภำพ 
(บำทต่อ 20 มวน) 

อตัรำภำษีสรรพสำมิต 
ตำมมูลค่ำ 

(ร้อยละของรำคำขำยปลีก) 

อตัรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
(ร้อยละของรำคำขำยปลีก) 

ฟิลิปปินส์ 8.98 0 12.00 
มำเลเซีย 19.06 0 25.00 
ออสเตรเลีย 143.31 0 10.00 
แคนำดำ 54.37 0 5.00 (GST) + 13.00 (HST) 
สหภำพยโุรป  
(EU-27) 

35.14 36.62 16.24 

ไทย 0 51.18 7.00 
(6.2) ภำระภำษีเปรียบเทียบ 

ในส่วนน้ีแสดงให้เห็นภำระภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีต่อรำคำขำยปลีกของบุหร่ี
ยีห่อ้ท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศต่ำงๆ และปรับอตัรำแลกเปล่ียนเพื่อค ำนวณภำระภำษีของทุกประเทศตวัอยำ่งให้
อยูใ่นรูปเงินบำท 
 
ตำรำงท่ี 3.13 สัดส่วนภำระภำษีบุหร่ีทั้ งส้ินต่อรำคำขำยลีกบุหร่ี (บำทต่อ 20 มวน) ของประเทศต่ำงๆ                
พ.ศ. 2548 - 2549 

ประเทศ 
ภำระภำษี 

สรรพสำมิตทั้งส้ิน 
ภำระภำษีทั้งส้ิน 

รำคำบุหร่ียีห่อ้ 
ท่ีนิยมเฉล่ีย 

สัดส่วนภำระภำษีบุหร่ี
ทั้งส้ิน 

ต่อรำคำขำยปลีก 
ออสเตรเลีย 143.31 164.91 216.00 76.35 
สหภำพยโุรป (EU - 27) 93.10 118.93 154.26 75.02 
ไทย 25.50 29.00 50.00 58.00 
แคนำดำ 54.37 83.53 162.00 51.56 
ฟิลิปินส์ 8.98 11.18 22.00 50.83 
มำเลเซีย 19.06 32.71 68.25 47.93 

 
3.2 มาตรการทีม่ิใช่ภาษี 
       ในส่วนของมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีในกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ ประเทศไทยได้ด ำเนินกำร

ควบคุมกำรบริโภคยำสูบมำนำนกวำ่ 30 ปี โดยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนทั้งจำกภำครัฐ องคก์รเอกชน 
(NGOs) ทั้งน้ี ประเทศไทยได้ร่วมให้สัตยำบนัตำมอนุสัญญำกำรควบคุมยำสูบขององค์กำรอนำมยัโลก 
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(WHO Framework Convention on Tobacco Control : FCTC) โดยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2548 
ซ่ึงเป็นพนัธกรณีระหวำ่งประเทศท่ีประเทศสมำชิก ตอ้งปฏิบติัตำมอนุสัญญำฯ ดงักล่ำว นอกจำกน้ี ประเทศ
ไทยได้มีกำรจดัท ำแผนควบคุมกำรบริโภคยำสูบแห่งชำติ เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรแผนกำรควบคุมกำร
บริโภคยำสูบอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ซ่ึงในปัจจุบนั ไดมี้กำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์กำรควบคุม
ยำสูบแห่งชำติ พ.ศ. 2553 - 2557 ทั้งน้ี สำระส ำคญัของแผนยทุธศำสตร์กำรควบคุมยำสูบแห่งชำติพ.ศ. 2553 - 
2557 ประกอบดว้ย   

วสิัยทศัน์  
“กำรควบคุมยำสูบของประเทศมีประสิทธิภำพ กำ้วทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งต่อเน่ือง” 
พนัธกิจ   
“สนบัสนุนใหอ้งคก์รเครือข่ำยทุกภำคส่วนร่วมกนัเฝ้ำระวงัและด ำเนินกำร เพื่อคุม้ครองสุขภำพ

ของประชำชนไทยใหไ้ดม้ำตรฐำน ทนัต่อกำรเปล่ียนแปลง เพื่อใหพ้น้จำกกำรเสพติด เจ็บป่วย พิกำร และตำย
อนัเน่ืองมำจำกอนัตรำยของยำสูบ” 

จุดมุ่งหมำยสูงสุด  
1. กำรลดอตัรำกำรบริโภคยำสูบของประชำชน 
2. กำรลดปริมำณกำรบริโภคยำสูบต่อหวัประชำกร 
3. กำรท ำใหส่ิ้งแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ีท่ีมีผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน 
เป้ำหมำย 
1. ในปี พ.ศ. 2557 อตัรำกำรสูบบุหร่ีปัจจุบนัของประชำกรไทยอำยุ 15 ปีข้ึนไปโดยรวมและ

ประชำกรชำย ลดลงร้อยละ 10 จำกปี พ.ศ. 2552 ขณะท่ีอตัรำกำรสูบบุหร่ีปัจจุบนัของประชำกรหญิงอำยุ  
15 ปีข้ึนไป ไม่เพิ่มข้ึนจำกฐำนขอ้มูลกำรส ำรวจปี พ.ศ. 2552 

2. ปริมำณกำรบริโภคยำสูบต่อหวัประชำกรต่อปี ลดลงไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 20 จำกปี พ.ศ. 2552 
3. ควบคุมมิใหอ้ตัรำกำรบริโภคยำสูบชนิดอ่ืนๆ (บุหร่ีไร้ควนั) เพิ่มข้ึนจำกฐำนขอ้มูลกำรส ำรวจ

ปี พ.ศ. 2552 
4. ในปี พ.ศ. 2557 อตัรำกำรไดรั้บควนับุหร่ีมือสองของประชำชนลดลง 50% จำกปี พ.ศ. 2552 
ทั้งน้ี แผนยุทธศำสตร์กำรควบคุมยำสูบแห่งชำติ พ.ศ. 2553 - 2557 ประกอบดว้ย 8 ยุทธศำสตร์ 

ไดแ้ก่ 
ยทุธศำสตร์ท่ี 1 กำรป้องกนัมิใหเ้กิดผูบ้ริโภคยำสูบรำยใหม่ 
ยทุธศำสตร์ท่ี 2 กำรส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคลด และเลิกใชย้ำสูบ 
ยทุธศำสตร์ท่ี 3 กำรลดพิษภยัของผลิตภณัฑย์ำสูบ 
ยทุธศำสตร์ท่ี 4 กำรสร้ำงส่ิงแวดลอ้มใหป้ลอดควนับุหร่ี 
ยทุธศำสตร์ท่ี 5 กำรสร้ำงเสริมควำมเขม้แขง็และพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน 

ควบคุมยำสูบของประเทศ 
ยทุธศำสตร์ท่ี 6 กำรควบคุมกำรคำ้ผลิตภณัฑย์ำสูบท่ีผดิกฎหมำย 
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ยทุธศำสตร์ท่ี 7 กำรแกปั้ญหำกำรควบคุมยำสูบโดยใชม้ำตรกำรทำงภำษี 
ยทุธศำสตร์ท่ี 8 กำรเฝ้ำระวงัและควบคุมอุตสำหกรรมยำสูบ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่ ประกอบดว้ย ยุทธวิธีท่ีส ำคญั 3 

ยทุธวธีิ คือ 
(1) กำรใหค้วำมรู้แก่เยำวชนและครู และส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรรณรงค ์

ต่อตำ้นกำรบริโภคยำสูบ ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 5 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(1.1) กำรใหค้วำมรู้เก่ียวกบัผลของยำสูบต่อสุขภำพ และกลยทุธ์ของอุตสำหกรรมยำสูบ 
(1.2) กำรฝึกอบรมและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของครู 
(1.3) กำรด ำเนินกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
(1.4) กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคมเพื่อรณรงค์ป้องกันกำรริเร่ิมกำรสูบบุหร่ีในเด็กและ

เยำวชน 
(1.5) กำรสนบัสนุนใหเ้ยำวชนเป็นผูน้ ำในกำรควบคุมยำสูบ (youth advocacy group) 

(2) กำรปกป้องเด็กและเยำวชนจำกควำมเยำ้ยวน (appeal) เด็กและเยำวชนมกัอ่อนไหวและชกั
จูงใหเ้อำแบบอยำ่งไดง่้ำยโดยส่ือต่ำงๆ และผูท่ี้อยูร่อบขำ้ง ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย ๕ กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(2.1) กำรควบคุมกำรโฆษณำและกำรตลำดของธุรกิจยำสูบ 
(2.2) กำรขจดักำรแสดงผลิตภณัฑ์ในส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเลคทรอนิกส์ (วิทยุโทรทศัน์ 

อินเตอร์เน็ต) 
(2.3) กำรขจดักำรอุปถมัภ์ต่ำงๆ และกำรท ำกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

ยำสูบ (Corporative Social Responsibility : CSR) 
(2.4) กำรจ ำกดักำรเยำ้ยวนโดยบุคคลตน้แบบ (role models) ซ่ึงรวมถึงบิดำมำรดำเพื่อน

หรือรุ่นพี ่และดำรำ 
(2.5) กำรขจดัควำมเยำ้ยวนจำกผลิตภณัฑ์รูปแบบและรสชำติใหม่ซ่ึงบริษทับุหร่ีน ำออกสู่

ตลำด 
(3) ป้องกนัและขจดักำรเขำ้ถึง (access) ยำสูบของเด็กและเยำวชน 

กำรป้องกันกำรเข้ำถึงยำสูบของเยำวชนเท่ำกับเป็นกำรตดัโอกำสกำรบริโภคโดยตรง 
ยทุธวธีิน้ีรวมถึงกำรด ำเนินกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งจริงจงัใน 6 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(3.1) กำรหำ้มกำรจ ำหน่ำยแก่บุคคลอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี 
(3.2) กำรหำ้มจ ำหน่ำยโดยเคร่ืองอตัโนมติั 
(3.3) กำรหำ้มแสดงผลิตภณัฑย์ำสูบ ณ จุดขำย 
(3.4) กำรหำ้มจ ำหน่ำยปลีกเป็นมวนหรือเป็นซองซ่ึงมีบุหร่ีนอ้ยกวำ่ 20 มวน 
(3.5) กำรหำ้มจ ำหน่ำยทำงไปรษณียแ์ละทำงอินเตอร์เน็ต 
(3.6) กำรเพิ่มภำษีและรำคำ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลิกใช้ยาสูบ ประกอบดว้ย ยุทธวิธีท่ีส ำคญั 5 
ยทุธวธีิ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมกำรเลิกบริโภคยำสูบ ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(1.1) กำรสร้ำงค่ำนิยมไม่ยอมรับกำรบริโภคยำสูบ (social denormalization) ในสังคมไทย 

โดยเฉพำะกลุ่มอำย ุ18 ปีข้ึนไป 
(1.2) กำรเผยแพร่ ประชำสัมพนัธ์ และสนบัสนุนนวตักรรมกำรลดและเลิกบริโภคยำสูบ 

และสร้ำงควำมตระหนกัแก่ผูบ้ริโภคเพื่อเขำ้สู่กำรบริกำรเลิกยำสูบ 
(1.3) สร้ำงและพฒันำระบบกำรบนัทึกขอ้มูลกำรบริโภคยำสูบทุกคนท่ีมำรับกำรบริกำรใน

สถำนบริกำรสุขภำพทุกระดบั 
(1.4) สร้ำงและพฒันำระบบกำรบนัทึกกำรวินิจฉัยโรคภำวะติดยำสูบในผูป่้วยท่ีมีประวัติ

กำรบริโภคยำสูบทุกรำย 
(2) กำรส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันำบุคลำกร และเครือข่ำยให้มีองคค์วำมรู้ในกำรช่วยให้เลิก

ยำสูบ ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(2.1) สร้ำงควำมรู้ เผยแพร่ควำมรู้ รวมทั้งพฒันำศกัยภำพ เร่ืองกำรดูแลรักษำภำวะติดยำสูบ 
(2.2) ส่งเสริมทุนเพื่อพฒันำงำนบริกำรสู่กำรวิจยัทำงด้ำนกำรบ ำบดัรักษำโรคภำวะติด

ยำสูบ 
(2.3) สร้ำงและพฒันำระบบค่ำตอบแทนแก่องค์กรและบุคลำกรท่ีท ำงำนกำรบ ำบดัรักษำ

เลิกยำสูบ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในกำรใหบ้ริกำรบ ำบดัรักษำ 
(2.4) ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้กำรบรรจุกำรเรียนกำรสอนดำ้นกำรบ ำบดัรักษำภำวะติดยำสูบ 

(หลกัสูตรแพทย ์พยำบำล เภสัช เทคนิคกำรแพทย ์กำยภำพบ ำบดั แพทยท์ำงเลือก และวิชำชีพสุขภำพอ่ืนๆ 
ทุกสำขำ) 

(3) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำรบริกำรเลิกยำสูบอย่ำงเป็นเครือข่ำย ทั้งภำครัฐและเอกชน 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(3.1) สร้ำงระบบบริกำรเลิกบุหร่ีอย่ำงบูรณำกำรเป็นเครือข่ำยทัว่ประเทศ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ทั้งภำครัฐและเอกชน 

(3.2) ส่งเสริมกำรเขำ้ถึงบริกำรเลิกยำสูบ 
(3.3) สร้ำงระบบกำรดูแลรักษำภำวะติดยำสูบในสถำนท่ีท ำงำนและกำรท ำให้สถำนท่ีท ำงำน

เป็นเขตปลอดบุหร่ี (smoke-free workplace) 
(4) สร้ำงและน ำมำตรฐำนกำรดูแลรักษำโรคติดยำสูบระดบัชำติ ไปใชเ้ป็นแนวทำงให้บริกำรอยำ่ง

มีประสิทธิภำพ ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(4.1) สร้ำงมำตรฐำนกำรบ ำบดัโรคติดยำสูบระดบัชำติ และกำรจดัท ำคู่มืออบรมบุคลำกร 
(4.2) ขยำยงำนบริกำรเลิกยำสูบใหเ้ป็นภำรกิจประจ ำในสถำนบริกำรสำธำรณสุข และผลกัดนั

ใหเ้ป็นเกณฑห์น่ึงของระบบกำรตรวจประเมินรับรองคุณภำพโรงพยำบำล 
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(4.3) เพิ่มควำมเขม้แขง็ขององคก์รและคุณภำพกำรบริกำรของ National Quitline 
(5) ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันำกำรเขำ้ถึงยำช่วยเลิกยำสูบ 

ถึงแมผู้รั้บบริกำรส่วนหน่ึงจะไดรั้บกำรบ ำบดักำรติดยำสูบโดยมิตอ้งใชย้ำแต่ยงัมีผูติ้ดยำสูบ 
อีกจ ำนวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งรับกำรบ ำบดัโดยกำรใชย้ำ เพื่อมิให้ค่ำยำเป็นอุปสรรคต่อกำรรับบริกำรของผูติ้ดยำสูบ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนจน ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(5.1) ผลกัดนัให้ยำช่วยเลิกยำสูบเป็นยำในบญัชียำหลกัแห่งชำติ และครอบคลุมในระบบ
หลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติและประกนัสังคม 

(5.2) ผลกัดนัใหก้ำรจ ำหน่ำยยำช่วยเลิกยำสูบเป็นยำ Over The Counter drugs (OTC) 
(5.3) ส่งเสริมและสนบัสนุนงำนวิจยัในกำรพฒันำยำ สมุนไพรช่วยเลิกยำสูบเป็นนวตักรรม

โดยใชภู้มิปัญญำไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประกอบดว้ย ยุทธวิธีท่ีส ำคญั 4 ยุทธวิธี 

ดงัต่อไปน้ี 
(1) ปรับกฎกระทรวง พ.ศ. 2540 ว่ำเดว้ยกำรแจง้รำยกำรส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ยำสูบ

ประเภทบุหร่ีซิกำแรตหรือบุหร่ีซิกำร์ ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(1.1) ปรับกระบวนกำรรำยงำนองคป์ระกอบผลิตภณัฑย์ำสูบ 
(1.2) ปรับแกไ้ขกฎกระทรวง พ.ศ. 2540 ใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญำกำรควบคุมยำสูบ ขอ้ 9 

และ ขอ้ 10 
(2) สร้ำงกระบวนกำรบริหำรจดักำรขอ้มูลส่วนประกอบผลิตภณัฑ์ยำสูบ ยุทธวิธีน้ีประกอบดว้ย 4 

กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(2.1) พฒันำแบบฟอร์มรำยงำนส่วนประกอบผลิตภณัฑย์ำสูบ 
(2.2) สร้ำง Standard Operation Procedure (SOP) ในกำรรำยงำนส่วนประกอบผลิตภณัฑ์

ยำสูบ 
(2.3) สร้ำงกระบวนกำรในกำรน ำขอ้มูลมำใชโ้ดยเฉพำะขอ้มูลลบั (confidential) 
(2.4) ก ำหนดมำตรฐำนของกำรวเิครำะห์ส่วนประกอบผลิตภณัฑย์ำสูบ 

(3) สร้ำงกลไกให้ธุรกิจยำสูบปฏิบติัตำมกฎกระทรวงฯ ยุทธวิธีน้ีประกอบดว้ย 6 กิจกรรมหลกั 
ดงัน้ี 

(3.1) ตั้งหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบกำรตรวจสอบองคป์ระกอบ 
(3.2) ร่ำง Standard Operation Procedure (SOP) ในกำรตรวจสอบองคป์ระกอบ 
(3.3) พฒันำระบบตรวจสอบ (audit) องคป์ระกอบผลิตภณัฑย์ำสูบท่ีธุรกิจยำสูบรำยงำน 
(3.4) พฒันำระบบกำรส ำรวจผลิตภณัฑ์ยำสูบท่ีขำยในทอ้งตลำด  เพื่อตรวจองคป์ระกอบท่ี

ตอ้งหำ้มตำมกฎ 
(3.5) พฒันำระบบตรวจสอบ (inspection) และตรวจสถำนท่ีท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ยำสูบเป็น

ระยะๆ 
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(3.6) พฒันำระบบกำรบงัคบัใช ้
(4) กำรเฝ้ำระวงัและเผยแพร่ขอ้มูลสำรอนัตรำยของผลิตภณัฑ์ยำสูบ ยุทธวิธีน้ีประกอบด้วย 2 

กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(4.1) พฒันำระบบเฝ้ำระวงัและฐำนขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑย์ำสูบ 
(4.2) เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัสำรอนัตรำยในผลิตภณัฑย์ำสูบ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างส่ิงแวดล้อมให้ปลอดควนับุหร่ี ประกอบดว้ย ยุทธวิธีท่ีส ำคญั 6 ยุทธวิธี 
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ปรับปรุงกฎหมำยให้สถำนท่ีสำธำรณะและสถำนท่ีท ำงำนทุกแห่งปลอดควนับุหร่ี 100% 
ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี  

(1.1) ปรับปรุงกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองสุขภำพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี โดยให้ครอบคลุมตำม
ขอ้ 8 ในอนุสัญญำกำรควบคุมยำสูบ และท่ีเห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมตำมบริบทของประเทศไทย 

(1.2) ปรับปรุงประกำศกระทรวง กฎ หรือระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สอดคลอ้งและ
เอ้ือต่อกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองสุขภำพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี ท่ีมีอยู ่ และท่ีจะมีกำรแกไ้ขปรับปรุง ตำมแผน
ฉบบัน้ี โดยครอบคลุมกฎหมำยดำ้นแรงงำนอำชีวอนำมยั ส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยในทุกท่ีท่ีก ำหนดให้ปลอดควนับุหร่ี ยุทธวิธี
น้ีประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(2.1) ปรับปรุงมำตรฐำนงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อช่วยเอ้ือให้สถำนท่ีสำธำรณะ สถำนท่ี
ท่องเท่ียว สถำนกีฬำ สถำนศึกษำ ศำสนสถำน และสถำนท่ีท ำงำนปลอดควนับุหร่ี ไดแ้ก่ มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัและอำชีวอนำมยั มำตรฐำนแหล่งท่องเท่ียวและสถำนกีฬำ มำตรฐำนสถำนบนัเทิงและโรงแรม 
มำตรฐำนสถำนศึกษำมำตรฐำนศำสนสถำน HA HPH HCA เมืองน่ำอยู ่และส่ิงแวดลอ้ม 

(2.2) สร้ำงกลไกและระบบกำรสนบัสนุนกำรพฒันำสถำนท่ีปลอดควนับุหร่ีโดยกำรท ำงำน
ร่วมกนัของเครือข่ำย/หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ทั้งในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค โดยสร้ำงเครือข่ำยเพื่อให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกำรสนับสนุนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
เสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรควบคุมยำสูบขององค์กร (organizational capacity) และบุคลำกร (individual 
capacity) จำกภำคส่วนต่ำงๆ ท่ีมีบทบำทร่วมในกำรควบคุมยำสูบ และเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรสนบัสนุนกำรสร้ำงส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ี 

(2.3) สร้ำงควำมตระหนกัและให้ควำมรู้แก่หน่วยงำนและองคก์รท่ีมีหนำ้ท่ีตอ้งปฏิบติัตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองสุขภำพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี 

(2.4) บูรณำกำรกำรสร้ำงส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ีในโครงกำรพฒันำต่ำงๆ รวมทั้งใน
สถำนท่ีสำธำรณะ ไดแ้ก่ ในสถำนท่ีรำชกำร สถำนศึกษำ ศำสนสถำนสถำนประกอบกำร สถำนท่ีสำธำรณะ/
สถำนกีฬำ สถำนท่ีท่องเท่ียวและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง (โรงแรม/ร้ำนอำหำร/สถำนบนัเทิง) สถำนท่ีบริกำรดำ้น
คมนำคมและขนส่ง โครงกำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และโครงกำรพฒันำคุณภำพชีวติ 
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(3) ปรับเปล่ียนค่ำนิยมของกำรบริโภคยำสูบในสถำนท่ีสำธำรณะและสถำนท่ีท ำงำนเพื่อเป็น
บรรทดัฐำนของสังคม ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(3.1) กำรใหค้วำมรู้ เพื่อปรับเปล่ียนค่ำนิยมทำงสังคม วฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ินเพื่อให้
กำรไม่สูบบุหร่ีในบำ้น สถำนท่ีท ำงำนและสถำนท่ีสำธำรณะเป็นบรรทดัฐำนของสังคมไทย  โดยให้ควำมรู้
ผ่ำนระบบกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรจดักำรศึกษำให้ควำมรู้ในกระบวนกำรและกิจกรรมกำรพฒันำ
สังคมและชุมชนต่ำงๆ และประชำสัมพนัธ์ผำ่นส่ือทุกประเภททั้งส่วนกลำงและทอ้งถ่ิน ผำ่นระบบท่ีมีอยูข่อง
หน่วยงำนเครือข่ำย 

(3.2) กำรค้นหำและสร้ำงบุคคล /หน่วยงำนต้นแบบท่ีมีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรสร้ำง
ส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ีและเชิดชูเกียรติ 

(4) ด ำเนินกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งจริงจงัและมีประสิทธิภำพยุทธวิธีน้ีประกอบดว้ย 2 กิจกรรม
หลกั ดงัน้ี 

(4.1) ปรับปรุงประเภท และอ ำนำจหนำ้ท่ีของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี 
(4.2) ปรับปรุงกระบวนวิธีกำรด ำเนินกำรบงัคบัใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพโดยจดัท ำ

คู่มือแนวทำงกำรด ำเนินกำรบงัคบัใช้กฎหมำย จดัท ำแผนปฏิบติักำรบงัคบัใช้กฎหมำยในทุกระดบั ตั้งศูนย์
ประสำนงำนและสนับสนุนกำรบงัคบัใช้กฎหมำย  และรับเร่ืองร้องเรียนโดยเช่ือมโยงกบัหน่วยงำนอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวงักำรปฏิบติัตำมกฎหมำย เช่น โครงกำรเครือข่ำยอำสำสมคัร 
เป็นตน้ และใหค้่ำตอบแทน ส่วนแบ่งค่ำปรับ หรือมอบรำงวลัตอบแทนกำรด ำเนินกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 

(5) ศึกษำวจิยัและพฒันำใหไ้ดอ้งคค์วำม รู้และขอ้มูลสนบัสนุนกำรสร้ำงส่ิงแวดลอ้มปลอดควนั
บุหร่ีและกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(5.1) สนบัสนุนกำรวจิยัและพฒันำองคค์วำมรู้ โดยจดัท ำกรอบควำมตอ้งกำรวิจยั (research 
need) สนบัสนุนทุนวจิยั เพิ่มช่องทำงสนบัสนุนทุนกำรวจิยัส่วนภูมิภำคสร้ำงทีมนกัวจิยัดำ้นกำรควบคุมยำสูบ 
และมีทีมผูเ้ช่ียวชำญท่ีปรึกษำกำรวจิยัดำ้นยำสูบ 

(5.2) สนบัสนุนกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวำ่งภำคีท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน และต่ำงประเทศ 
(5.3) เผยแพร่ขอ้มูลผลกำรศึกษำวิจยัตลอดจนองคค์วำมรู้ใหม่เพื่อกำรใชป้ระโยชน์ในกำร

สร้ำงส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ี 
(6) เฝ้ำระวงัและควบคุมก ำกบัและประเมินผลกำรสร้ำงส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ี ยุทธวิธีน้ี

ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(6.1) พฒันำระบบขอ้มูลและกำรเฝ้ำระวงัเก่ียวกบักำรพฒันำส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ี 

(โดยใหร้วมเป็นส่วนหน่ึงของระบบกำรเฝ้ำระวงัดำ้นยำสูบแห่งชำติ) 
(6.2) พฒันำระบบขอ้มูลกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ี 
(6.3) สร้ำงระบบติดตำม ควบคุมก ำกบัและประเมินผลกำรสร้ำงส่ิงแวดลอ้มปลอดควนั

บุหร่ี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างเสริมความเข้มแขง็และพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงาน
ควบคุมยาสูบของประเทศ ประกอบดว้ย ยทุธวธีิท่ีส ำคญั 7 ยทุธวธีิ ดงัต่อไปน้ี 

(1) กำรพฒันำนโยบำยและภำวกำรณ์น ำในกำรควบคุมยำสูบ ยุทธวิธีน้ีประกอบดว้ย 2 กิจกรรม
หลกั ดงัน้ี 

(1.1) กำรประชุมคณะกรรมกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบแห่งชำติ (คบยช.) ทุก 4 เดือนหรือ
ตำมสถำนกำรณ์จ ำเป็น รวมปีละไม่นอ้ยกวำ่ 3 คร้ัง 

(1.2) กำรพฒันำมำตรกำรควบคุมยำสูบของประเทศไทยท่ีสอดคล้องตำมพนัธกรณีของ
อนุสัญญำกำรควบคุมยำสูบขององคก์ำรอนำมยัโลก (WHO-FCTC) ประกอบดว้ย 

 ข้อ 5.3 กำรป้องกันกำรแทรกแซงนโยบำยกำรควบคุมยำสูบของรัฐโดย
อุตสำหกรรมยำสูบจะตอ้งมีนโยบำยหรือพฒันำเป็นกฎกระทรวงเพื่อหำ้มกำรแทรกแซงดงักล่ำว 

 ขอ้ 6 มำตรกำรดำ้นภำษียำสูบ โดยในแผนยุทธศำสตร์กำรควบคุมยำสูบแห่งชำติ
พ.ศ. 2553 - 2557 น้ี ตอ้งเร่งผลกัดนั/แกไ้ข และพฒันำมำตรกำรดำ้นภำษีในประเด็นต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

- ปรับเปล่ียนระบบกำรคิดภำษีบุหร่ีซิกำแรตตำมค ำแนะน ำขององคก์ำรอนำมยัโลก
ท่ีใหใ้ชฐ้ำนคิดจำกรำคำขำยปลีก 

- ปรับภำษียำเส้นมวนเองให้สูงข้ึน เพื่อไม่ให้ผูสู้บบุหร่ีซิกำแรตท่ีไดรั้บผลกระทบ
จำกรำคำบุหร่ีท่ีสูงข้ึนหนัมำสูบยำเส้นมวนเอง 

- ปรับปรุงระบบกำรค ำนวณภำษีผลิตภณัฑ์ยำสูบประเภทอ่ืนๆ  ท่ีมีในระบบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั 

- ผลักดันให้มีกำรพิจำรณำปรับโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีซิกำแรต  และ
ผลิตภณัฑย์ำสูบประเภทอ่ืนๆ ทุก 2 ปี 

- เร่งผลกัดัน/ปรับเปล่ียนไม่ให้บุหร่ีซิกำแรตและผลิตภณัฑ์ยำสูบประเภทอ่ืนๆ 
จดัเป็นสินคำ้ปลอดภำษี ท่ีจ  ำหน่ำยอยูใ่นร้ำนคำ้ปลอดภำษี 

 ขอ้ 8 มำตรกำรเพื่อปกป้องบุคคลจำกกำรไดรั้บอนัตรำยจำกควนับุหร่ีโดยกำรขยำย
พื้นท่ีห้ำมสูบบุหร่ี 100% ให้เพิ่มมำกข้ึนในพระรำชบญัญติัคุม้ครองสุขภำพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รวมทั้งกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด 

 ขอ้ 11 มำตรกำรเก่ียวกบักำรบรรจุหีบห่อและติดป้ำยผลิตภณัฑ์ยำสูบ ไดแ้ก่ กำร
ออกกฎกระทรวงภำยใต้ พระรำชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑ์ยำสูบ  พ.ศ 2535เพื่อให้มีกำรพิมพห์มำยเลข
โทรศพัทบ์ริกำรเลิกบุหร่ีแห่งชำติ 1600 บนซองบุหร่ีกำรปรับเปล่ียนภำพค ำเตือนบนซองบุหร่ีทุกๆ  2-3 ปี 
และกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งจริงจงัโดยเฉพำะภำพค ำเตือนบนซองบุหร่ีมวนเอง 

 ขอ้ 13 กำรห้ำมโฆษณำ ส่งเสริมกำรขำยและกำรอุปถมัภโ์ดยอุตสำหกรรมยำสูบ 
โดยกำรผลกัดนันโยบำยหรือมีประกำศกระทรวงไม่ใหห้น่วยงำนรำชกำรรับกำรสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
ของอุตสำหกรรมยำสูบ (Cooperate SocialResponsibility) หรืออุตสำหกรรมยำสูบสำมำรถท ำไดแ้ต่ห้ำม
ประชำสัมพนัธ์กิจกรรมนั้นๆ โดยเด็ดขำด 
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 ขอ้ 14 กำรใหบ้ริกำรเลิกบุหร่ีและผลิตภณัฑ์ยำสูบโดยให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ
รูปแบบกำรบริกำรเลิกบุหร่ีในงำนสำธำรณสุขมูลฐำน  กำรใช้บริกำรคลินิกเลิกบุหร่ีอยู่ในระบบประกนั
สุขภำพ (UC) กำรผลกัดนัใหย้ำเลิกบุหร่ีชนิด first line drug จดัอยูใ่นบญัชียำหลกัแห่งชำติ ตลอดจนกำรสร้ำง
ระบบกำรส่งต่อผูท่ี้ตอ้งกำรเลิกบุหร่ีระหวำ่งสถำนบริกำรระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และกำรบริกำรเลิก
บุหร่ีทำงโทรศพัท ์

 ขอ้ 15 กำรควบคุมผลิตภณัฑย์ำสูบผดิกฎหมำย โดยกำรจดัระบบและกลไกเฝ้ำระวงั
ผลิตภณัฑย์ำสูบผดิกฎหมำย 

 ขอ้ 15 กำรควบคุมผลิตภณัฑย์ำสูบผดิกฎหมำย โดยกำรจดัระบบและกลไกเฝ้ำระวงั
ผลิตภณัฑย์ำสูบผดิกฎหมำย 

 ขอ้ 16 กำรห้ำมขำยผลิตภณัฑ์ยำสูบให้ผูเ้ยำว์ และโดยผูเ้ยำว ์ ขอ้น้ี ประเทศไทยมี
กำรห้ำมขำยบุหร่ีให้แก่เด็กอำยุต  ่ำกวำ่ 18 ปีแลว้แต่ยงัไม่มีกำรห้ำมเด็กอำยุต  ่ำกวำ่ 18 ปี เป็นผูข้ำยบุหร่ีและ
ผลิตภณัฑย์ำสูบ และหำ้มกำรขำยบุหร่ีแยกมวน จึงตอ้งเร่งก ำหนดมำตรกำรในส่วนขำดน้ีภำยในปี พ.ศ. 2557 

(2) พฒันำโครงสร้ำงและระบบบริหำรจดักำรหน่วยงำนควบคุมยำสูบ ยุทธวิธีน้ีประกอบดว้ย 2 
กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(2.1) กำรพฒันำโครงสร้ำงและระบบบริหำรจดักำรหน่วยงำนควบคุมยำสูบในส่วนกลำง 
ไดแ้ก่ ส ำนกัควบคุมกำรบริโภคยำสูบ กรมควบคุมโรค 

(2.2) กำรพฒันำโครงสร้ำงและระบบบริหำรจดักำรหน่วยงำนควบคุมยำสูบในส่วนภูมิภำค
โดยผลักดนัให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควบคุมยำสูบระดบัจงัหวดั ประกอบด้วยเจำ้หน้ำท่ีภำครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง ตวัแทนจำกภำคประชำชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมกำรชุดดงักล่ำว จะท ำให้สำมำรถน ำ
นโยบำยกำรควบคุมยำสูบท่ีไดรั้บกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบแห่งชำติ (คบยช.)
มำใชป้ฏิบติั และควบคุมก ำกบักำรด ำเนินกำรในส่วนภูมิภำคและจงัหวดัต่ำงๆไดเ้ป็นอยำ่งดี 

(3) พฒันำระบบเฝ้ำระวงั กำรควบคุมก ำกับและประเมินผลกำรควบคุมยำสูบ ยุทธวิธีน้ี
ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(3.1) กำรจดัตั้งและพฒันำระบบเฝ้ำระวงัยำสูบแห่งชำติ ให้ครอบคลุมกำรเฝ้ำระวงัในดำ้น
ต่ำงๆ ไดแ้ก่ 

 กำรเฝ้ำระวงัดำ้นอุปสงค ์(demand) ไดแ้ก่ระบบกำรเฝ้ำระวงักำรบริโภคยำสูบ กำร
เกิดโรคกำรป่วย และตำยดว้ยโรคจำกกำรบริโภคยำสูบ 

 กำรเฝ้ำระวงัดำ้นอุปทำน (supply) ไดแ้ก่ กำรคำ้ผลิตภณัฑย์ำสูบผดิกฎหมำย 
 กำรเฝ้ำระวงัอุตสำหกรรมยำสูบในดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรแทรกแซงนโยบำยรัฐโดย

อุตสำหกรรมยำสูบ กำรสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และกำรโฆษณำส่งเสริมกำรขำย เป็นตน้ ทั้งน้ีใน
ปี 2553 - 2554 จะมีกำรพฒันำรูปแบบระบบกำรเฝ้ำระวงัยำสูบแห่งชำติเป็นโครงกำรน ำร่อง และจะได้
รูปแบบเพื่อขยำยไปใชท้ัว่ประเทศต่อไป 
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 กำรเฝ้ำระวงับงัคบัใชก้ฎหมำย ไดแ้ก่ พระรำชบญัญติัคุม้ครองสุขภำพของผูไ้ม่สูบ
บุหร่ี พ.ศ. 2535 และพระรำชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์ำสูบ พ.ศ. 2535 

 มีระบบกำรรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวงัในระดบัจงัหวดั ระดบัภำคและระดบัประเทศ 
 บูรณำกำรระบบเฝ้ำระวงัด้ำนกำรควบคุมยำสูบท่ีด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนต่ำงๆ

อยำ่งเป็นระบบ 
(3.2) กำรประเมินผลกระทบของนโยบำยควบคุมยำสูบต่ออตัรำกำรสูบ กำรป่วยและตำย

เน่ืองจำกกำรสูบบุหร่ี 
(4) มำตรกำรสนับสนุนกำรศึกษำวิจยัและจดักำรควำมรู้ด้ำนยำสูบ ยุทธวิธีน้ีประกอบด้วย 4 

กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(4.1) สนบัสนุนกำรวจิยัตำมอนุสัญญำฯ โดยล ำดบัควำมส ำคญัเพื่อใชส้นบัสนุนกำรพฒันำ

นโยบำยและกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและควำมเร่งด่วน 
(4.2) จดักำรควำมรู้ดำ้นกำรควบคุมยำสูบตำมอนุสัญญำกำรควบคุมยำสูบขององคก์ำรอนำมยั

โลก 
(4.3) เผยแพร่งำนวจิยัสู่หน่วยงำน องคก์ร และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อพฒันำกำรด ำเนินงำน 
(4.4) เผยแพร่สู่สำธำรณะ 

(5) กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและขยำยเครือข่ำยในกำรควบคุมยำสูบของภำคส่วนต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(5.1) กำรพฒันำสมรรถนะก ำลงัคนดำ้นกำรควบคุมยำสูบในระดบัจงัหวดั เพื่อให้สำมำรถ
จดัท ำแผนงำนควบคุมยำสูบระดบัจงัหวดัโดยใชข้อ้มูลฐำน (evidence based) ได ้

(5.2) พฒันำสมรรถนะก ำลงัคนดำ้นสำธำรณสุข เครือข่ำยวิชำชีพ และดำ้นกำรศึกษำท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรเรียนกำรสอนใหมี้ควำมรู้ดำ้นกำรควบคุมยำสูบ 

(5.3) ด ำเนินกำรให้มีเน้ือหำกำรควบคุมยำสูบทั้งในระบบและนอกระบบกำรศึกษำเพื่อ
เขำ้ถึงของบุคคลทุกวยัและทุกระดบั 

(6) กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรควบคุมยำสูบระดบั
ภูมิภำค ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(6.1) พฒันำใหมี้มำตรกำรควบคุมยำสูบร่วมกนัของประเทศในภูมิภำคอำเซียน โดย 
 ผลกัดนัให้กำรควบคุมยำสูบเป็นวำระแห่งภูมิภำคอำเซียน (ASEAN agenda) ใน

กำรประชุมรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสุขอำเซียน 
 ท่ีประชุมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขอำเซียน มีกำรก ำหนดนโยบำย/

มำตรกำรในระดบัภูมิภำคอำเซียนเพื่อกำรควบคุมยำสูบ 
(6.2) พฒันำสมรรถนะก ำลงัคนของประเทศในอำเซียนในกำรควบคุมยำสูบตำมแนวทำง

ของอนุสัญญำฯ 
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(6.3) กำรพฒันำให้เกิดศูนย์ประสำนงำนเพื่อกำรควบคุมยำสูบขององค์กำรอนำมยัโลก 
(WHO Collaborating Center for Tobacco Control) 

(7) ปรับปรุงกฎหมำยและสร้ำงควำมเขม้แข็งกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย ยุทธวิธีน้ีประกอบดว้ย 4 
กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(7.1) ปรับปรุง พ.ร.บ. ประกำศกระทรวงฯ กฎ หรือระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรควบคุม
ยำสูบ 

(7.2) พฒันำศกัยภำพของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีงำนควบคุมยำสูบ 
(7.3) ช้ีแจงมำตรกำรทำงกฎหมำยแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียตำมกฎหมำยควบคุมยำสูบ 
(7.4) รณรงค ์เผยแพร่ และประชำสัมพนัธ์กฎหมำยควบคุมยำสูบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีผิดกฎหมาย ประกอบดว้ย ยุทธวิธีท่ีส ำคญั  
4 ยทุธวธีิ ดงัต่อไปน้ี 

(1) กำรตั้งคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมบุหร่ีผดิกฎหมำยแห่งชำติ 
(1.1) ก ำหนดนโยบำย มำตรกำรและแผนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมผลิตภณัฑ์ยำสูบท่ี

ผดิกฎหมำย รวมถึงผลิตภณัฑย์ำสูบท่ีมีกำรหลบเล่ียงภำษี รวมทั้งก ำกบัติดตำมกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
(1.2) จดัใหมี้กำรก ำกบัติดตำมและแกไ้ขสถำนกำรณ์ปัญหำผลิตภณัฑย์ำสูบท่ีผดิกฎหมำย 
(1.3) จดัใหมี้กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนและบุคคล ทั้งภำครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัญหำผลิตภณัฑย์ำสูบท่ีผดิกฎหมำย 
(1.4) พฒันำระบบกำรส ำรวจผลิตภณัฑ์ยำสูบท่ีผิดกฎหมำยท่ีขำยในทอ้งตลำด  เพื่อส ำรวจ

สถำนกำรณ์ปัญหำผลิตภณัฑย์ำสูบท่ีผดิกฎหมำย โดยมีกำรสุ่มตรวจเป็นระยะๆ 
(1.5) จดัให้มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนในระยะยำว  โดยปรับแก้กฎหมำยท่ีเอ้ือต่อกำรคำ้

ผลิตภณัฑย์ำสูบท่ีผดิกฎหมำย 
(2) กำรควบคุมแหล่งจดัหำ (supply chain control) ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 7 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(2.1) จดัใหมี้ระบบและระเบียบกำรออกใบอนุญำต 
(2.2) ก ำหนดใหมี้กำรระบุหรือพิสูจน์ยนืยนักำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
(2.3) จดัตั้งระบบกำรสืบคน้และติดตำม 
(2.4) ก ำหนดใหมี้กำรเก็บรักษำบนัทึกกำรท ำธุรกรรมท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้ง 
(2.5) ก ำหนดมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัและกำรป้องกนั 
(2.6) ระงบักำรคำ้ผลิตภณัฑ์ยำสูบผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตหรือวิธีกำรส่ือสำรโทรคมนำคม

อ่ืนๆ 
(2.7) ยกเลิกกำรยกเวน้ภำษีในพื้นท่ีกำรคำ้เสรี (free zone) และร้ำนคำ้ปลอดอำกร(duty 

free) 
(3) กำรด ำเนินกำรส ำหรับผูก้ระท ำควำมผิดและบทลงโทษ  (offences) ยุทธวิธีน้ีประกอบดว้ย 8 

กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
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(3.1) ก ำหนดใหก้ำรปฏิบติัท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมำยเป็นควำมผดิทำงอำญำ 
(3.2) ก ำหนดควำมรับผดิของนิติบุคคล 
(3.3) ปรับบทลงโทษตำมควำมรุนแรงของควำมผดิ 
(3.4) ก ำหนดมำตรกำรกำรเขำ้ตรวจคน้และกำรเก็บหลกัฐำน 
(3.5) ก ำหนดมำตรกำรในกำรริบทรัพยแ์ละกำรยดึทรัพย ์
(3.6) ก ำหนดใหมี้กำรเก็บภำษีตำมจ ำนวนท่ีเท่ำกนักบัภำษีอำกรท่ีไดสู้ญเสียไป 
(3.7) ก ำหนดใหมี้กำรท ำลำยผลิตภณัฑย์ำสูบและอุปกรณ์กำรผลิตท่ีไดย้ดึมำ 
(3.8) ก ำหนดมำตรกำรในกำรใชเ้ทคนิคกำรสืบสวนพิเศษ 

(4) ควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ (international cooperation) ยุทธวิธีน้ีประกอบดว้ย 4 กิจกรรม
หลกั ดงัน้ี 

(4.1) ก ำหนดใหมี้กำรแบ่งปันขอ้มูลระหวำ่งประเทศ 
(4.2) ประสำนควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลือกบัองคก์รระหวำ่งประเทศ 
(4.3) ก ำหนดเขตอ ำนำจเหนือควำมผดิทำงอำญำ 
(4.4) สร้ำงควำมร่วมมือดำ้นกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 

ยุทธศาสตร์ 7 การแก้ปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี ประกอบดว้ย ยุทธวิธีท่ี
ส ำคญั 3 ยทุธวธีิ ดงัต่อไปน้ี 

(1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษียำสูบ ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 6 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(1.1) ปรับเพิ่มอตัรำภำษีบุหร่ีซิกำแรตตำมสภำพ 
(1.2) ปรับเพิ่มอตัรำภำษียำสูบประเภทอ่ืนๆ นอกจำกบุหร่ีซิกำแรตทั้งอตัรำตำมสภำพและ

อตัรำตำมมูลค่ำ 
(1.3) แกไ้ขกฎหมำยยำสูบให้ครอบคลุมถึงยำสูบพนัธ์ุพื้นเมืองตอ้งเสียภำษีและอยูภ่ำยใต้

กฎหมำยยำสูบ 
(1.4) ศึกษำปรับปรุงโครงสร้ำงอตัรำภำษียำสูบทั้งระบบ อำทิ กำรเปล่ียนเป็นอตัรำแบบ

ผสม คือ อตัรำตำมสภำพ รวมกบัอตัรำตำมมูลค่ำจำกฐำนรำคำขำยปลีกท่ีแนะน ำ (แบบ EU) 
(1.5) ปรับปรุงอตัรำภำษี และฐำนภำษีในกำรค ำนวณภำษียำสูบ โดยแกไ้ขกฎหมำยยำสูบ

ใหมี้ประสิทธิภำพป้องกนักำรหลบเล่ียงภำษีดว้ยกำรแจง้รำคำต ่ำกวำ่ท่ีควรจะเป็น 
(1.6) ส่ือสำรสำธำรณะสร้ำงควำมเขำ้ใจถึงผลกระทบ เช่น ผลกระทบของกำรข้ึนภำษีและ

กำรคำ้บุหร่ี 
(2) กำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดเก็บภำษียำสูบเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรควบคุมยำสูบ 

ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 7 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(2.1) ก ำหนดใหค้วบคุมรำคำจ ำหน่ำยบุหร่ีขั้นต ่ำ 
(2.2) เพิ่มค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจ ำหน่ำยบุหร่ีใหสู้งข้ึน 
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(2.3) กำรไม่ใหผู้ใ้ดผลิตหรือน ำเขำ้หรือมีเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ใดๆ ท่ีใชส้ ำหรับ
กำรผลิตผลิตภณัฑย์ำสูบไวใ้นครอบครอง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกอธิบดีกรมสรรพสำมิต 

(2.4) กำรเพิ่มบทลงโทษ 
(2.5) แกไ้ขกฎหมำยยำสูบก ำหนดจุดกำรจดัเก็บภำษียำสูบใหช้ดัเจน (Tax Point) 
(2.6) ปรับปรุงวธีิกำรตรวจสอบโครงสร้ำงรำคำ และก ำหนดมูลค่ำยำสูบ 
(2.7) ปรับปรุงกฎหมำยยำสูบให้เป็นระบบภำษีแบบประเมินตนเอง มีกำรท ำบญัชีและ

สำมำรถตรวจสอบภำษียอ้นหลงัได ้
(3) กำรลดสิทธิประโยชน์ทำงภำษีผลิตภณัฑย์ำสูบ ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 4 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(3.1) ลดกำรผอ่นผนักำรยกเวน้ผูเ้ดินทำงน ำยำเส้นหรือยำสูบไม่เกิน 500 กรัมเขำ้มำในหรือ
ออกไปนอกรำชอำณำจกัรโดยไม่ตอ้งปิดแสตมป์ยำสูบ 

(3.2) ลดขอ้ก ำหนดยกเวน้อำกรของส่วนตวัท่ีผูเ้ดินทำงน ำเขำ้มำพร้อมกบัตนน ำบุหร่ี 200 
มวนหรือซิกำร์หรือยำเส้นอยำ่งละ 250 กรัมหรือหลำยชนิดรวมกนัมีน ้ ำหนกัทั้งหมด 250 กรัม แต่ทั้งน้ีบุหร่ีตอ้ง
ไม่เกิน 200 มวน โดยควรจ ำกดัปริมำณกำรน ำเขำ้ต่อวนั/คนส ำหรับด่ำนชำยแดนท่ีติดกบัประเทศไทยดว้ย 

(3.3) ลดกำรยกเวน้อำกรส ำหรับบุหร่ีปริมำณไม่เกิน 200 มวนหรือซิกำร์หรือยำเส้นปริมำณ
ไม่เกินอยำ่งละ 250 กรัม หรือหลำยชนิดรวมกนัปริมำณไม่เกิน 250 กรัมแต่ทั้งน้ีปริมำณบุหร่ีตอ้งไม่เกิน 200 
มวนท่ีผูเ้ดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจกัรซ้ือจำกคลังสินค้ำทัณฑ์บนส ำหรับแสดงและขำยของท่ีเก็บใน
คลงัสินคำ้ทณัฑบ์นท่ีตั้งอยูใ่นสนำมบินศุลกำกรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยศุลกำกร 

(3.4) ก ำหนดใหย้ำสูบเป็นสินคำ้นอกรำยกำรของขอ้ตกลงกำรคำ้เสรี (FTA) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การเฝ้าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ ประกอบดว้ย ยุทธวิธีท่ีส ำคญั 7 

ยทุธวธีิ ดงัต่อไปน้ี 
(1) กำรป้องกนัอุตสำหกรรมยำสูบเขำ้มำแทรกแซงนโยบำยว่ำดว้ยกำรควบคุมยำสูบยุทธวิธีน้ี

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(1.1) สร้ำงควำมตระหนักในองค์กร  หน่วยงำนภำคี ภำครัฐเก่ียวกับกลยุทธ์ของ

อุตสำหกรรมยำสูบ ท่ีใชบุ้คคล กลุ่ม และองคก์รเครือข่ำยต่ำงๆ ใหด้ ำเนินกำรทั้งโดยเปิดเผยหรือโดยลบั 
(1.2) ออกกฎ หรือประกำศระดบักระทรวง และระดบัชำติเร่ืองป้องกนักำรแทรกแซงของ

อุตสำหกรรมยำสูบ 
(2) กำรตรวจสอบอุตสำหกรรมยำสูบ บริษทับุหร่ีขำ้มชำติ โรงงำนยำสูบ กลุ่มบงัหนำ้ (fronts) 

กลุ่มผลประโยชน์ร่วมกนั (Vested interests) ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(2.1) เฝ้ำระวงัและส ำรวจบริษทับุหร่ีขำ้มชำติ  และโรงงำนยำสูบ (รยส.) เช่น กำร

เปล่ียนแปลงโครงสร้ำงองค์กรกำรประชำสัมพนัธ์  กำรเขำ้มำติดต่อกบัรำชกำรและหน่วยงำนอ่ืนท่ีควบคุม
ยำสูบ และควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

(2.2) เฝ้ำระวงัและส ำรวจกลุ่มท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั เช่น สมำคมผูเ้พำะปลูกใบยำสูบ 
สมำคมผูค้ำ้ผูข้ำยส่งยำสูบ ร้ำนคำ้ปลีก ร้ำนสะดวกซ้ือ และซุปเปอร์มำร์เกต 
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(3) เฝ้ำระวงัและด ำเนินกำรกบัผลิตภณัฑ์ยำสูบรูปแบบใหม่ เช่น บุหร่ีไร้ควนั บุหร่ีชูรส และ
ผลิตภณัฑย์ำสูบแปลงร่ำง (alternative products) ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(3.1) ด ำเนินกำรออกกฎหมำย ประกำศ/กฎกระทรวง ห้ำมกำรน ำเขำ้ กำรผลิตและกำร
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ยำสูบรูปแบบใหม่เช่น บุหร่ีไร้ควนั บุหร่ีชูรส และผลิตภณัฑ์ยำสูบแปลงร่ำง (alternative 
products) 

(3.2) ด ำเนินกำรช้ีแนะแก่สำธำรณะ 
(3.3) สร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวงัในระดบัต่ำงๆ จนถึงระดบัชุมชน 

(4) เฝ้ำระวงัและด ำเนินกำรกบัตลำดรูปแบบใหม่ต่ำงๆ ยุทธวิธีน้ีเป็นกำรด ำเนินกำรทำงสังคม 
และกฎหมำยต่อกำรตลำดรูปแบบใหม่ต่ำงๆ หรือ below the line marketing (กำรตลำดท่ีมีลกัษณะแอบแฝง 
กิจกรรมกำรตลำดท่ีไม่ผำ่นส่ือ เช่น กำรประชำสัมพนัธ์ กำรตลำดทำงตรง กำรจดักิจกรรม หรือกำรขำยโดย
พนกังำน) เพื่อมิใหมี้ผูนิ้ยมผลิตภณัฑย์ำสูบเพิ่มข้ึน 

(5) เฝ้ำระวงัและด ำเนินกำรดำ้นควำมรับผิดชอบขององคก์รธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของบริษทั
บุหร่ีและโรงงำนยำสูบ (รยส.) ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(5.1) จดัท ำ Advocacy research ในเร่ือง CSR ของธุรกิจยำสูบ 
(5.2) ใช้กฎระเบียบรำชกำรซ่ึงเกิดจำกขอ้ 5.3 ของอนุสัญญำฯ ก ำกบัธุรกิจยำสูบมิให้

เผยแพร่ประชำสัมพนัธ์กำรท ำ CSR 
(5.3) จดักิจกรรมรณรงค ์สร้ำงกระแสต่อเน่ือง เพื่อกำรรู้เท่ำทนัเก่ียวกบักิจกรรม CSRของ

ธุรกิจยำสูบ 
(6) กำรท ำให้ยำสูบเป็นส่ิงท่ีไม่ปกติ (tobacco denormalization) ยุทธวิธีน้ีประกอบด้วย 2 

กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
(6.1) เฝ้ำระวงักำรสร้ำงแรงดึงดูด เยำ้ยวนใจ (Glamorization) ของกำรบริโภคยำสูบ 
(6.2) ใหก้ำรศึกษำ (Educate) ใหข้อ้มูล (inform) และใหก้ำรช้ีแนะ (advocate) แก่สำธำรณะ

เพื่อใหเ้กิดบรรทดัฐำนในสังคมใหก้ำรบริโภคยำสูบเป็นส่ิงท่ีไม่ปกติ 
(7) กำรเป็นคดีควำม (litigation) ยทุธวธีิน้ีประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(7.1) เฝ้ำระวงักำรละเมิดกฎหมำยของบริษทับุหร่ี หรือ รยส. 
(7.2) ด ำเนินคดีกบัธุรกิจยำสูบท่ีท ำผดิกฎหมำย พร้อมกบักำรเผยแพร่ข่ำวแก่ส่ือมวลชน 

 
การด าเนินงานควบคุมยาสูบ(มาตรการทีม่ิใช่ภาษี) ของประเทศไทยตาม FCTC 

1. กำรป้องกนับุคคลจำกควนัยำสูบ (มำตรำท่ี 8) โดยกำรก ำหนดพื้นท่ีสำธำรณะให้เป็นเขตปลอด
บุหร่ี ไดแ้ก่ สถำนท่ีสำธำรณะทัว่ไป ยำนพำหนะสำธำรณะ สถำนบริกำรสำธำรณสุขและส่งเสริมสุขภำพ 
สถำนศึกษำ สถำนท่ีรำชกำร สถำนท่ีสำธำรณะท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนั อำทิ ร้ำนคำ้ สถำนบนัเทิง และกำรห้ำม
สูบบุหร่ีในอำคำร รวมทั้งมีบทก ำหนดโทษกรณีฝ่ำฝืนตำมบทบญัญติักฎหมำย 
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2. กำรใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบต่อสุขภำพ และอนัตรำยต่อชีวติท่ีสำเหตุมำจำกกำรบริโภคยำสูบ 
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขไดป้รับแกไ้ขกฎหมำยเก่ียวกบักำรมีภำพเตือนบนซองบุหร่ีให้มีควำมเขม้งวด
ข้ึน โดยฉลำกรูปภำพและขอ้ควำมค ำเตือนถึงพิษภยัของบุหร่ี 10 ภำพ พิมพด์ว้ย 4 สี พื้นท่ีขนำดร้อยละ 55 
บนซองบุหร่ีดำ้นหนำ้และดำ้นหลงัทุกซอง รวมทั้งมีขอ้ควำมและค ำเตือนบนชิดขอบดำ้นบนสุดดว้ยลกัษณะ
ตวัอกัษรและขนำดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด นอกจำกน้ี ประเทศไทยยงัเป็นหน่ึงในจ ำนวนไม่ก่ีประเทศท่ีมี
กฎหมำยควบคุมผลิตภณัฑย์ำสูบท่ีค่อนขำ้งเขม้งวด เช่น กำรแสดงค ำหรือขอ้ควำมท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจ
ผดิในฉลำก เช่น “low tar”, “light”, “ultra-light”, or “mild” 

3. กำรหำ้มโฆษณำ กำรส่งเสริมกำรขำย และกำรเป็นผูส้นบัสนุนของธุรกิจยำสูบ (มำตรำท่ี 13) ทั้ง
ทำงตรง ไดแ้ก่ ส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต และทำงออ้ม ไดแ้ก่ กำรแจกจ่ำย กำรแสดงขอ้ควำมหรือ
ภำพของยำสูบในส่ือบันเทิงกำรแสดงข้อควำมหรือภำพของยำสูบในผลิตภัณฑ์ส่ือบันเทิงต่ำงๆ เช่น
ภำพยนตร์ ละคร และเกม สำมำรถมีอิทธิพลอยำ่งมำกต่อกำรใชย้ำสูบ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในหมู่เยำวชน กำร
โฆษณำและกำรส่งเสริมตรำสินค้ำยำสูบ รวมทั้ งกำรส่งเสริมปะชำสัมพนัธ์บริษทัทุกรูปแบบ และกำร
อุดหนุนในรูปแบบใดก็ตำมแก่เหตุกำรณ์พิเศษ (เช่น กำรแข่งขนักีฬำ กำรแสดง งำนเล้ียง ฯลฯ) กิจกรรม หรือ
บุคคลใดๆ 
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บทที ่4 วธิีการเกบ็แบบสอบถาม 
 

4.1 การเลอืกพืน้ทีจั่ดเกบ็แบบสอบถาม 
ส ำหรับกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำงท่ีจะสอบถำมผลของกำรเปล่ียนแปลงมำตรกำรภำษีและไม่ใช่ภำษีต่อ

พฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของประเทศไทย นั้น คณะวิจยัมีวิธีกำรคดัเลือกกลุ่มตวัอยำ่งโดยเลือกผูบ้ริโภค
ยำสูบ  ซ่ึงอำศัยอยู่ในภูมิภำคทั่วประเทศ ทั้ ง 6 ภำค โดยคัดเลือกจังหวดัท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละภำค 
ประกอบดว้ย ภูมิภำค 5 จงัหวดั และจงัหวดักรุงเทพมหำนครและเขตปริมณฑลทั้งน้ี เป็นกำรสุ่มแบบเจำะจง 
(purposive sampling) โดยผูว้ิจยัเลือกจงัหวดัท่ีมีปริมำณกำรบริโภคยำสูบสูงท่ีสุดในแต่ละภำค รวมถึง
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล นอกจำกน้ี ในกำรสอบถำมแบบสอบถำมในแต่ละจงัหวดันั้น คณะวิจยัจะ
เลือกสอบถำมผูบ้ริโภคทั้งในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล เพรำะเช่ือวำ่ พฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของ
ทั้งสองกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกนั จึงควรสอบถำมผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มในปริมำณเท่ำๆ กนั อยำ่งไรก็ตำม เม่ือ
เลือกจงัหวดัและเขตท่ีจะท ำกำรสุ่มแบบสอบถำมไดแ้ลว้นั้น ผูว้ิจยัจะให้เลือกผูต้อบแบบสอบถำมโดยวิธีกำร
สุ่มแบบไม่เฉพำะเจำะจง กล่ำวคือ จะถำมวำ่ “ท่ำนสูบบุหร่ีหรือไม่” ถำ้ตอบวำ่ “สูบ” ก็จะด ำเนินกำรสอบถำม 
แต่ถำ้ตอบวำ่ “ไม่สูบ” ก็จะไม่ถำมแบบสอบถำม 

ทั้งน้ี จำกฐำนขอ้มูลของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติปริมำณกำรบริโภคยำสูบท่ีไดจ้ดัเรียงขอ้มูลจำกมำกไป
หำนอ้ยตำมอตัรำกำรสูบบุหร่ีต่อมวนในแต่ละภำค พบวำ่ จงัหวดัท่ีมีอตัรำกำรสูบบุหร่ีต่อมวนมำกท่ีสุดในแต่
ละภำค ไดแ้ก่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กระบ่ี ปรำจีนบุรี หนองบวัล ำภู และชยันำท นอกจำกน้ี ทีมวิจยัจะท ำกำร
ลงส ำรวจในจงัหวดักรุงเทพฯ อีกดว้ย  ซ่ึงรำยละเอียดของฐำนขอ้มูลของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติสรุปผลได้
ดงัน้ี  
ตำรำงท่ี 4.1 สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของภำคเหนือ จ ำแนกรำยจงัหวดั ปี พ.ศ. 2544 

จงัหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี* ปัจจุบนั อตัรำกำรสูบบุหร่ี*ต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

แม่ฮ่องสอน 126,339 38,735 30.66 4.80 

ล ำปำง 629,644 176,471 28.03 6.82 

อุตรดิตถ ์ 361,506 88,811 24.57 10.14 

พะเยำ 399,656 94,093 23.54 6.46 

เชียงใหม ่ 1,180,309 272,010 23.05 5.87 

เชียงรำย 877,457 196,709 22.42 6.64 

ล ำพนู 356,126 79,471 22.32 5.51 

แพร่ 411,945 87,613 21.27 8.05 

น่ำน 336,479 62,433 18.55 6.18 
*บุหร่ีในฐำนขอ้มูล หมำยถึง รำยงำนปริมำณกำรบริโภคยำสูบทุกประเภท เช่น บุหร่ี ยำเส้น ยำเส้นปรุง เป็นตน้ 
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ตำรำงท่ี 4.2 สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของภำคใต ้จ ำแนกรำยจงัหวดั ปี พ.ศ. 2544 
จงัหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี ปัจจุบนั อตัรำกำรสูบบุหร่ีต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

กระบ่ี 218,052 63,253 29.01 11.66 

สุรำษฎร์ฯ 640,446 178,786 27.92 11.49 

สตูล 173,055 47,495 27.45 11.67 

ยะลำ 284,209 74,811 26.32 11.52 

นรำธิวำส 447,995 114,366 25.53 9.12 

นครศรีฯ 1,148,339 288,726 25.14 12.33 

ตรัง 430,333 106,562 24.76 10.74 

ปัตตำนี 429,219 106,257 24.76 11.30 

ชุมพร 325,831 80,021 24.56 13.62 

พงังำ 175,216 42,844 24.45 11.96 

พทัลุง 365,136 84,938 23.26 8.66 

ภูเก็ต 147,180 33,444 22.72 12.86 

ระนอง 92,202 19,733 21.40 10.12 

สงขลำ 941,810 180,095 19.12 10.69 
 
ตำรำงท่ี 4.3 สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของภำคตะวนัออก จ ำแนกรำยจงัหวดั ปี พ.ศ. 2544 

จงัหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี ปัจจุบนั อตัรำกำรสูบบุหร่ีต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

ปรำจีนบุรี 314,501 76,806 24.42 11.06 

สระแกว้ 361,319 87,187 24.13 12.77 

ตรำด 148,134 34,080 23.01 10.72 

ชลบุรี 777,498 160,792 20.68 13.47 

จนัทบุรี 349,551 72,145 20.64 12.12 

ฉะเชิงเทรำ 483,176 89,501 18.52 9.36 

ระยอง 402,149 72,821 18.11 11.92 
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ตำรำงท่ี 4.4 สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ ำแนกรำยจงัหวดั ปี พ.ศ. 2544 
จงัหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี ปัจจุบนั อตัรำกำรสูบบุหร่ีต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

หนองบวัล ำภู 339,838 111,330 32.76 10.39 

กำฬสินธ์ุ 670,671 190,428 28.39 9.85 

ชยัภูมิ 842,302 236,445 28.07 9.72 

เลย 440,710 121,225 27.51 9.45 

อุดรธำนี 1,057,597 287,132 27.15 11.16 

ศรีสะเกษ 1,013,049 274,787 27.12 8.42 

อุบลรำชธำนี 1,232,663 322,528 26.17 8.64 

นครพนม 485,715 126,130 25.97 8.33 

อ ำนำจเจริญ 258,715 66,383 25.66 9.23 

หนองคำย 630,400 159,268 25.26 9.53 

มุกดำหำร 201,834 50,665 25.10 9.85 

ร้อยเอด็ 923,574 231,716 25.09 10.06 

ยโสธร 425,320 105,288 24.76 8.51 

ขอนแก่น 1,348,708 333,085 24.70 8.44 

นครรำชสีมำ 1,961,145 481,845 24.57 9.57 

มหำสำรคำม 727,092 178,053 24.49 9.46 

บุรีรัมย ์ 1,069,753 261,110 24.41 9.11 

สุรินทร์ 953,479 226,363 23.74 9.18 

สกลนคร 727,905 168,065 23.09 7.31 
 
ตำรำงท่ี 4.5 สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของภำคกลำง จ ำแนกรำยจงัหวดั ปี พ.ศ. 2544 

จงัหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี ปัจจุบนั อตัรำกำรสูบบุหร่ีต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

ชยันำท 296,313 77,155 26.04 12.18 

นครนำยก 198,293 50,704 25.57 11.86 

พิษณุโลก 615,841 152,777 24.81 11.38 
สุโขทยั 458,627 113,617 24.77 8.42 

ก ำแพงเพชร 504,468 120,854 23.96 8.41 

อุทยัธำนี 238,555 55,059 23.08 11.93 
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จงัหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี ปัจจุบนั อตัรำกำรสูบบุหร่ีต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

พิจิตร 446,298 101,216 22.68 13.30 

นครสวรรค ์ 863,143 191,071 22.14 12.43 

เพชรบูรณ์ 689,565 149,484 21.68 10.61 

นครปฐม 662,146 138,866 20.97 11.58 
อยธุยำ 573,596 114,954 20.04 11.58 

สุพรรณบุรี 678,826 133,068 19.60 14.51 

ลพบุรี 589,402 112,273 19.05 10.52 

สมุทรปรำกำร 812,661 152,985 18.83 9.15 

สิงห์บุรี 193,140 34,620 17.92 10.51 

อ่ำงทอง 213,751 37,747 17.66 11.47 

นนทบุรี 659,617 111,616 16.92 10.68 

สมุทรสำคร 338,520 57,049 16.85 9.92 

ปทุมธำนี 450,875 71,474 15.85 10.82 

สมุทรสงครำม 164,682 26,077 15.83 11.46 

กรุงเทพฯ 6,300,248 987,102 15.67 11.49 

สระบุรี 406,465 60,428 14.87 11.49 
 
4.2 การจัดท าแบบสอบถาม 

กำรวิเครำะห์ผลของงำนวิจยัฉบบัน้ี จ  ำเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลท่ีได้จำกกำรสอบถำมพฤติกรรมกำรบริโภค
ยำสูบของกลุ่มตวัอย่ำง ซ่ึงคณะผูว้ิจยัไดจ้ดัท ำร่ำงแบบสอบถำมผลของกำรปรับปรุงอตัรำภำษีสรรพสำมิต
และมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ เพื่อน ำมำวิเครำะห์ผลแลว้น ำไปก ำหนดนโยบำยของ
ประเทศไทยเพื่อให้สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ และกำรอ ำนวยรำยไดใ้ห้แก่
รัฐ ในส่วนของกำรออกแบบสอบถำม คณะผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถำมออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ีหน่ึง เป็น
กำรศึกษำปัจจยัพื้นฐำนท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ ไดแ้ก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ สถำนภำพ
สมรส ลกัษณะอำชีพ รำยได ้เป็นตน้ ส่วนท่ีสอง ศึกษำเก่ียวกบัดำ้นพฤติกรรมกำรบริโภคของกลุ่มตวัอยำ่งแต่
ละภูมิภำคของประเทศไทย อำทิเช่น กำรเร่ิมสูบคร้ังแรก ควำมถ่ีในกำรบริโภคยำสูบ และท่ีส ำคญัศึกษำควำม
ยืดหยุ่นควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคยำสูบต่อรำคำ และส่วนท่ีสำม ศึกษำมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำร
ควบคุมกำรบริโภคยำสูบ ไม่วำ่จะเป็นมำตรำกำรกำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี มำตรกำรกำรก ำหนดสถำนท่ี
สูบบุหร่ี มำตรกำรกำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต และมำตรกำรค ำเตือนโทษของกำรสูบุหร่ี(ขำ้งซองบุหร่ี) 
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บทที ่5 การวเิคราะห์ผลการวจิัย 
 

 ในส่วนน้ีเป็นกำรวิเครำะห์ผลกำรวิจยัท่ีไดจ้ำกกำรจดัเก็บขอ้มูลจำกแบบสอบถำม ซ่ึงผลกำรวิเครำะห์
สำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

5.1 การวเิคราะห์และประมวลผลข้อมูลเบือ้งต้น 
1) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ตำรำงท่ี 5.1 แสดงผลจำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมขอ้มูลพื้นฐำนของประชำกรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
หวัขอ้ ค ำตอบท่ีถูกเลือกมำกท่ีสุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชำย 274  97.86 
อำย ุ 19 – 30 ปี 129 46.07 

ระดบักำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 74 26.43 
กำรประกอบอำชีพ รับรำชกำร 75 26.79 

สถำนภำพ โสด 171 61.07 
เหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง 124 44.29 
กำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก เพื่อน 178 63.57 

แหล่งท่ีมำของรำยจ่ำย ส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง 136 48.57 
ชนิดยำสูบคร้ังแรก บุหร่ีถูกกฎหมำย 258 92.14 

ประเภทยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ บุหร่ีไทย 221 78.93 
แหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 264 94.29 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวำ่ กลุ่ม
ตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 97.86 ของกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด จ ำนวน 280 
คน ซ่ึงอำยุอยูใ่นช่วง 19-30 ปี จ  ำนวน 129 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.07 จำกกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมดเฉล่ียมีอำยุ
อยูท่ี่ 31 ปี โดยกลุ่มตวัอยำ่งมีระดบักำรศึกษำส่วนใหญ่ในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือปวช. ซ่ึงผูบ้ริโภค
ยำสูบส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ รับรำชกำร และอำชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รับจำ้งและคำ้ขำย และนกัเรียน นกัศึกษำ 
ตำมล ำดบั กลุ่มตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 61.07 จำกกำรสอบถำม
กลุ่มตวัอย่ำงฯ มีรำยได้เฉล่ียอยู่ท่ี 11,540 บำทต่อเดือน และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคยำสูบเฉล่ียอยู่ท่ี 922 
บำทต่อเดือน และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุดอยูท่ี่ 4,095 บำทต่อเดือน  

พฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีอำยุเฉล่ียเร่ิมแรกใน
กำรบริโภคยำสูบอยูท่ี่ 17 ปี เหตุผลในกำรบริโภคยำสูบคร้ังแรกส่วนใหญ่ คือ อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง เพื่อน
ชกัชวน ระบำยควำมเครียดและเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลรอบขำ้ง ตำมล ำดบั ซ่ึงกำรไดม้ำของบุหร่ีมวนแรก
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นั้นมำกจำกเพื่อน จ ำนวน 178 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 63.57 พบว่ำ ปริมำณกำรบริโภคยำสูบในช่วง 3 เดือน
แรกของกลุ่มตวัอย่ำงฯ เฉล่ียอยู่ท่ี 4 มวนต่อวนั ส่วนปริมำณกำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุด อยู่ท่ี 30 มวนต่อวนั 
และนอ้ยท่ีสุด อยูท่ี่ 1 มวนต่อวนั โดยส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง จ ำนวน 136 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.57 
ชนิดยำสูบท่ีนิยมบริโภคเป็นคร้ังแรก คือ บุหร่ีถูกกฎหมำย จ ำนวน 258 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.14 
รองลงมำคือ ยำเส้น  โดยกลุ่มตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่ มียี่ห้อยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ คิดเป็นร้อยละ 97.86 ของ
กลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด จำกกำรสอบถำม พบวำ่ รำคำยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำเฉล่ียอยูท่ี่ 53 บำทต่อ

ซอง และประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ ไดแ้ก่ บุหร่ีไทย ร้อยละ 78.93 แหล่งท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ 
ซ้ือยำสูบเป็นประจ ำส่วนใหญ่ คือ ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ จ  ำนวน 264 คิดเป็นร้อยละ 94.29 
 
ตำรำงท่ี 5.2 แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 

ค่ำสถิติ 
ปริมำณกำรสูบในอดีต 

(มวนต่อวนั) 
ปริมำณกำรสูบในปัจจุบนั 

(มวนต่อวนั) 
ค่ำใชจ่้ำย 
(บำท/วนั) 

ปริมำณกำรสูบในอนำคต 
(มวนต่อวนั) 

Max 60 60 315 60 
Min 1 2 2.5 0 

Average 11 12 32.03 10 
Mode 10 10 29 10 
S.D. 7.15 7.28 27.50 7.51 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกตำรำง พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งฯ มีปริมำณกำรบริโภคยำสูบในปัจจุบนัเฉล่ียอยูท่ี่ 12 มวนต่อ
วนั ปริมำณกำรบริโภคยำสูบในปัจจุบนัสูงสุดอยูท่ี่ 60 มวนต่อวนั ปริมำณกำรบริโภคยำสูบในปัจจุบนัต ่ำสุดอยู่
ท่ี 2    มวนต่อวนั โดยมีค่ำ S.D. อยูท่ี่ 7.28 โดยปริมำณกำรบริโภคยำสูบในปัจจุบนัคิดเป็นค่ำใชจ่้ำยเฉล่ียอยูท่ี่ 
32.03บำทต่อวนั โดยกลุ่มตวัอย่ำงฯ มีปริมำณกำรบริโภคยำสูบในอดีตเฉล่ียอยู่ท่ี 11 มวนต่อวนั และกลุ่ม
ตวัอยำ่งฯ คำดวำ่จะบริโภคยำสูบในปีหนำ้เฉล่ียอยูท่ี่ 10 มวนต่อวนั  
 
ตำรำงท่ี 5.3 แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

มำตรกำร 
คะแนน (ร้อยละ) 

5 
มำกท่ีสุด 

4 
มำก 

3 
ปำนกลำง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่มีผลเลย 

กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 13.57 22.50 19.64 16.43 27.86 
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 17.86 21.79 28.57 19.29 12.50 
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต 12.14 26.79 27.50 19.29 14.29 
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มำตรกำร 
คะแนน (ร้อยละ) 

5 
มำกท่ีสุด 

4 
มำก 

3 
ปำนกลำง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่มีผลเลย 

ค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 12.50 14.64 26.07 27.14 19.64 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรบริโภคยำสูบ พบวำ่ มำตรกำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบ
บุหร่ีไม่มีผลต่อกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งฯ มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.86 มำตรกำรในกำรก ำหนด
สถำนท่ีสูบบุหร่ีท่ีมีผลต่อกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอย่ำงฯ มีผลอยู่ในระดบัปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 
28.57 ส่วนมำตรกำรกำรข้ึนภำษีสรรพสำมิตมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบอยู่ในระดบัปำนกลำง คิด
เป็นร้อยละ 27.50 และมำตรกำรค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภค
ยำสูบอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 27.14 
  
ตำรำงท่ี 5.4 แสดงผลจำกกำรส ำรวจกำรรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำ 

หวัขอ้ รำละเอียด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ ตอ้งกำร 200 72.73 
งดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ ไม่งด 135 49.09 
กำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมี
ผลต่อกำรสูบยำสูบ 

ไม่มีผล 90 32.73 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกลุ่มตวัอย่ำงทั้งหมด จ ำนวน 275 คน มีกลุ่มตวัอย่ำงท่ีมีควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ 
จ ำนวน 200 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.73 มีควำมตอ้งกำรท่ีจะเลิกสูบยำสูบเน่ืองจำกกลุ่มตวัอย่ำงฯ เร่ิมมี
ปัญหำดำ้นสุขภำพ และในช่วงเทศกำลงดเหลำ้เขำ้พรรษำ กลุ่มตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นวำ่ไม่ไดง้ด
เหลำ้ในช่วงเขำ้พรรษำ จ ำนวน 135 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.09 และกลุ่มตวัอยำ่งฯ จ ำนวน 90 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 32.73 คิดวำ่กำรงดเหลำ้เขำ้พรรษำไม่มีผลต่อกำรบริโภคยำสูบ 

2) จงัหวดักระบ่ี 
ตำรำงท่ี 5.5 แสดงผลจำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมขอ้มูลพื้นฐำนของประชำกรจงัหวดักระบ่ี 

หวัขอ้ ค ำตอบท่ีถูกเลือกมำกท่ีสุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชำย 270 98.18 
อำย ุ 19 – 30 ปี 101 36.73 

ระดบักำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 65 23.64 
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กำรประกอบอำชีพ อำชีพ อ่ืนๆ 114 41.45 
สถำนภำพ สมรส 145 52.73 

เหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง 166 60.36 
กำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก เพื่อน 134 48.73 

แหล่งท่ีมำของรำยจ่ำย ส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง 130 47.27 
ชนิดยำสูบคร้ังแรก บุหร่ีถูกกฎหมำย 258 93.82 

ประเภทยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ บุหร่ีไทย 228 82.91 
แหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 259 94.18 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งจงัหวดักระบ่ี พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่
เป็นเพศชำย จ ำนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 98.18 ของกลุ่มตวัอย่ำงทั้งหมด จ ำนวน 275 คน ซ่ึงมีอำยุอยู่
ในช่วง 19-30 ปี จ  ำนวน 101 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.73 จำกกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมดเฉล่ียมีอำยุอยูท่ี่ 34 ปี โดย
กลุ่มตวัอย่ำงส่วนมำกมีระดบักำรศึกษำในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือปวช. คิดเป็นร้อยละ 23.64 ซ่ึง
ผูบ้ริโภคยำสูบส่วนใหญ่ประกอบอำชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รับจำ้งและท ำสวน จ ำนวน 114 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.45 
รองลงมำคืออำชีพธุรกิจส่วนตวั จ  ำนวน 59 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.45 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่ำงฯ ส่วนใหญ่มี
สถำนภำพสมรสแลว้ จ ำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 52.73 และรองลงมำ คือ สถำนภำพโสด จ ำนวน 128 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.55 จำกกำรสอบถำมกลุ่มตวัอยำ่งฯ มีรำยไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 14,734 บำทต่อเดือน และมีค่ำใชจ่้ำย
ในกำรบริโภคยำสูบเฉล่ียอยูท่ี่ 957 บำทต่อเดือน และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุดอยูท่ี่ 5,220 บำท
ต่อเดือน  

พฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอย่ำงจงัหวดักระบ่ี โดยมีอำยุเฉล่ียเร่ิมแรกในกำร
บริโภคยำสูบอยู่ท่ี 17 ปี เหตุผลในกำรบริโภคยำสูบคร้ังแรกส่วนใหญ่ คือ อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง เพื่อน
ชกัชวน ระบำยควำมเครียด ตำมล ำดบั ซ่ึงกำรไดม้ำของบุหร่ีมวนแรกนั้นมำกจำกเพื่อน จ ำนวน 134 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 48.73 และมำจำกกำรซ้ือเอง จ ำนวน 131 คน หรือคิดเป็น 47.64 พบวำ่ ปริมำณกำรบริโภคยำสูบ
ในช่วง 3 เดือนแรกของกลุ่มตวัอยำ่งฯ เฉล่ียอยูท่ี่ 4 มวนต่อวนั ส่วนปริมำณกำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุด อยูท่ี่ 20 
มวนต่อวนั และนอ้ยท่ีสุด อยูท่ี่ 1 มวนต่อวนั โดยส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง จ ำนวน 130 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 47.27 ชนิดยำสูบท่ีนิยมบริโภคเป็นคร้ังแรก คือ บุหร่ีถูกกฎหมำย จ ำนวน 258 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
93.82 รองลงมำคือ ยำเส้น ยี่ห้อใบจำกและตรำเซียน  โดยกลุ่มตวัอย่ำงฯ ส่วนใหญ่ มียี่ห้อยำสูบท่ีสูบเป็น
ประจ ำ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด และยงัคงสูบยำสูบท่ีเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก 
จ ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 43.57 จำกกำรสอบถำม พบวำ่ รำคำยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำเฉล่ีย

อยูท่ี่ 55 บำทต่อซอง และประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ ไดแ้ก่ บุหร่ีไทย จ ำนวน 228 คน หรือ
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คิดเป็นร้อยละ 82.91 แหล่งท่ีกลุ่มตวัอย่ำงฯ ซ้ือยำสูบเป็นประจ ำส่วนใหญ่ คือ ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 
จ  ำนวน 259 คิดเป็นร้อยละ 94.18 
 
ตำรำงท่ี 5.6 แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 

ค่ำสถิติ 
ปริมำณกำรสูบในอดีต 

(มวนต่อวนั) 
ปริมำณกำรสูบในปัจจุบนั 

(มวนต่อวนั) 
ค่ำใชจ่้ำย 
(บำท/วนั) 

ปริมำณกำรสูบในอนำคต 
(มวนต่อวนั) 

Max 60 60 174 60 
Min 1 1 0.71 0 

Average 12 12 31.91 10 
Mode 10 10 29 10 
S.D. 9.74 9.09 26.56 8.28 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกตำรำง พบวำ่ กลุ่มตวัอย่ำงฯ มีปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัเฉล่ียอยูท่ี่ 12 มวนต่อวนั 
ปริมำณกำรสูบยำสูบสูงสุดอยูท่ี่ 60 มวนต่อวนั ปริมำณกำรสูบยำสูบต ่ำสุดอยูท่ี่ 1 มวนต่อวนั โดยมีค่ำ S.D. 
อยูท่ี่ 9.09 โดยปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัคิดเป็นค่ำใชจ่้ำยเฉล่ียอยูท่ี่ 26.56 บำทต่อวนั โดยกลุ่มตวัอยำ่งฯ 
มีปริมำณกำรสูบยำสูบในอดีตและปัจจุบนัเฉล่ียอยูท่ี่ 12 มวนต่อวนั และ คำดวำ่จะสูบยำสูบในปีหนำ้เฉล่ียอยู่
ท่ี 10 มวนต่อวนั 
 
ตำรำงท่ี 5.7 แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

มำตรกำร 
คะแนน (ร้อยละ) 

5 
มำกท่ีสุด 

4 
มำก 

3 
ปำนกลำง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่มีผลเลย 

กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 17.82 19.64 17.82 12.36 32.36 
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 22.91 25.82 18.55 18.55 14.18 
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต 11.64 16.00 17.28 20.73 33.82 
ค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 18.18 16.36 19.27 14.91 31.27 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรบริโภคยำสูบ พบวำ่ จำกจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำม 
ผูสู้บยำสูบพบว่ำ มำตรกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี มำตรกำรกำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต และมำตรกำรค ำ
เตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) มีผลต่อกำรสูบบุหร่ีในระดบัไม่มีผลเลยสูงท่ีสุด ท่ีร้อยละ 32.36 
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33.82 และ 31.27ตำมล ำดบั ส่วนมำตรกำรกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ
ของกลุ่มตัวอย่ำงฯ มีผลอยู่ในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 25.82 ซ่ึงวดัจำกควำมถ่ีของจ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 
  
ตำรำงท่ี 5.8 แสดงผลจำกกำรส ำรวจกำรรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำ 

หวัขอ้ รำยละเอียด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เคยเลิกสูบยำสูบ เคย 168 61.09 
ควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ ตอ้งกำร 200 72.73 
งดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ ไม่งด 135 49.09 
กำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อกำรสูบยำสูบ ไม่มีผล 90 32.73 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกลุ่มตวัอย่ำงทั้งหมด จ ำนวน 275 คน มีกลุ่มตวัอย่ำงท่ีเคยเลิกยำสูบ จ ำนวน 168 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 61.09 เคยเลิกสูบยำสูบมำแลว้โดยเฉล่ียประมำณ 6 เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่กลบัมำสูบอีกคร้ัง
เพรำะเพื่อคลำยเครียด และกินเหลำ้ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่ำงฯ จ ำนวน 200 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.73 มีควำม
ตอ้งกำรท่ีจะเลิกสูบยำสูบเน่ืองจำกกลุ่มตวัอย่ำงฯ เร่ิมมีปัญหำด้ำนสุขภำพ และในช่วงเทศกำลงดเหล้ำ
เขำ้พรรษำ กลุ่มตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นวำ่ไม่ไดง้ดเหลำ้ในช่วงเขำ้พรรษำ จ ำนวน 135 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 49.09 และกลุ่มตวัอยำ่งฯ จ ำนวน 90 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.73 คิดวำ่กำรงดเหลำ้เขำ้พรรษำไม่
มีผลต่อกำรบริโภคยำสูบ 

 
3) จงัหวดัชยันำท 

ตำรำงท่ี 5.9 แสดงผลจำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมขอ้มูลพื้นฐำนของประชำกรจงัหวดัชยันำท 
หวัขอ้ ค ำตอบท่ีถูกเลือกมำกท่ีสุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชำย 274 97.86 
อำย ุ 19 – 30 ปี 72 25.71 

ระดบักำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 94 33.57 
กำรประกอบอำชีพ นกัเรียน/นกัศึกษำ 95 33.93 

สถำนภำพ โสด 151 53.93 
เหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง 121 43.21 
กำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก เพื่อน 149 53.21 

แหล่งท่ีมำของรำยจ่ำย ซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด 99 35.36 
ชนิดยำสูบคร้ังแรก บุหร่ีถูกกฎหมำย 259 92.50 
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หวัขอ้ ค ำตอบท่ีถูกเลือกมำกท่ีสุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ บุหร่ีไทย 227 81.07 
แหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 248 88.57 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตัวอย่ำงจงัหวดัชัยนำท พบว่ำ กลุ่ม
ตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 97.86 ของกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด จ ำนวน 280 
คน ซ่ึงมีอำยอุยูใ่นช่วง 19-30 ปี จ  ำนวน 72 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.71 จำกกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมดเฉล่ียมีอำยุ
อยูท่ี่ 34 ปี โดยกลุ่มตวัอยำ่งส่วนมำกมีระดบักำรศึกษำในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือปวช. คิดเป็นร้อย
ละ 33.57 ซ่ึงผูบ้ริโภคยำสูบส่วนใหญ่ประกอบอำชีพนกัเรียน นกัศึกษำ จ ำนวน 95 หรือคิดเป็นร้อยละ 33.93 
รองลงมำคืออำชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รับจำ้ง จ  ำนวน 69 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 24.64 ซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่มี
สถำนภำพโสด จ ำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 53.93 และรองลงมำ คือ สถำนภำพสมรส จ ำนวน 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.86 จำกกำรสอบถำมกลุ่มตวัอยำ่งฯ มีรำยไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 13,500 บำทต่อเดือน และมีค่ำใชจ่้ำยใน
กำรบริโภคยำสูบเฉล่ียอยูท่ี่ 936 บำทต่อเดือน และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุดอยูท่ี่ 8,100 บำทต่อ
เดือน  

พฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอย่ำงจงัหวดัชยันำท โดยมีอำยุเฉล่ียเร่ิมแรกในกำร
บริโภคยำสูบอยู่ท่ี 17 ปี เหตุผลในกำรบริโภคยำสูบคร้ังแรกส่วนใหญ่ คือ อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง เพื่อน
ชกัชวน และเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลรอบขำ้ง อยูท่ี่ร้อยละ 43.21 27.50 และ 17.50 ตำมล ำดบั ซ่ึงกำรไดม้ำ
ของบุหร่ีมวนแรกนั้นมำกจำกเพื่อน จ ำนวน 149 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 53.21 และมำจำกกำรซ้ือเอง จ ำนวน 
108 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 38.57 พบวำ่ ปริมำณกำรบริโภคยำสูบในช่วง 3 เดือนแรกของกลุ่มตวัอยำ่งฯ เฉล่ีย
อยูท่ี่ 4 มวนต่อวนั ส่วนปริมำณกำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุด อยูท่ี่ 20 มวนต่อวนั โดยซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด 
จ ำนวน 99 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.36 และลชรองลงมำคือส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง จ ำนวน 96 คน หรือ
คิดป็นร้อยละ 34.29 ชนิดยำสูบท่ีนิยมบริโภคเป็นคร้ังแรก คือ บุหร่ีถูกกฎหมำย จ ำนวน 259 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 92.50 รองลงมำคือ ยำเส้น จ ำนวน 21 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.50 โดยกลุ่มตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่ มี
ยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ คิดเป็นร้อยละ 99.64 ของกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด จำกกำรสอบถำม พบวำ่ รำคำยำสูบ

ท่ีกลุ่มตวัอย่ำงฯ สูบเป็นประจ ำเฉล่ียอยูท่ี่ 54 บำทต่อซอง และประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ 
ไดแ้ก่ บุหร่ีไทย จ ำนวน 227 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.07 แหล่งท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ ซ้ือยำสูบเป็นประจ ำส่วนใหญ่ 
คือ ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ จ  ำนวน 248 คิดเป็นร้อยละ 88.57 
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ตำรำงท่ี 5.10 แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 

ค่ำสถิติ 
ปริมำณกำรสูบในอดีต 

(มวนต่อวนั) 
ปริมำณกำรสูบในปัจจุบนั 

(มวนต่อวนั) 
ค่ำใชจ่้ำย 
(บำท/วนั) 

ปริมำณกำรสูบในอนำคต 
(มวนต่อวนั) 

Max 80 80 270 80 
Min 0 2 2.5 0 

Average 12 11 31.20 10 
Mode 10 10 29 10 
S.D. 8.62 8.43 27.68 8.03 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกตำรำง พบวำ่ กลุ่มตวัอย่ำงฯ มีปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัเฉล่ียอยูท่ี่ 11 มวนต่อวนั 
ปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัสูงสุดอยูท่ี่ 80 มวนต่อวนั ปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัต ่ำสุดอยูท่ี่ 2 มวน
ต่อวนั โดยมีค่ำ S.D. อยูท่ี่ 8.43 โดยปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัคิดเป็นค่ำใชจ่้ำยเฉล่ียอยูท่ี่ 31.20 บำทต่อ
วนั โดยกลุ่มตวัอยำ่งฯ มีปริมำณกำรสูบยำสูบในอดีตเฉล่ียอยูท่ี่ 12 มวนต่อวนั และกลุ่มตวัอย่ำงฯ คำดว่ำจะ
สูบยำสูบในปีหนำ้เฉล่ียอยูท่ี่ 10 มวนต่อวนั 
 
ตำรำงท่ี 5.11 แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

มำตรกำร 
คะแนน (ร้อยละ) 

5 
มำกท่ีสุด 

4 
มำก 

3 
ปำนกลำง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่มีผลเลย 

กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 13.57 25.00 20.36 17.14 23.93 
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 21.43 22.14 21.07 17.14 18.21 
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต 17.50 17.86 21.79 20.36 22.50 
ค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 16.43 11.43 24.29 15.00 32.86 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกำรส ำรวจมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรบริโภคยำสูบ ของกลุ่มตวัอย่ำงฯ จงัหวดั
ชยันำท พบวำ่ มำตรกำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี เเละกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี มีผลต่อกำรสูบยำสูบใน
ระดบัมำก ซ่ึงวดัจำกระดบัควำมถ่ีของจ ำนวนผูต้อบเบบสอบถำม   คิดเป็นร้อยละ 25.00 เเละร้อยละ 22.14 
ตำมล ำดบั ขณะท่ีมำตรกำรกำรข้ึนภำษีสรรพสำมิตและมำตรกำรค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 
พบว่ำไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอย่ำงฯ ซ่ึงวดัจำกระดบัควำมถ่ีของจ ำนวนผูต้อบ
เบบสอบถำม สูงสุดในมำตรกำรดงักล่ำวท่ีร้อยละ 22.50 เเละร้อยละ 32.86 ตำมล ำดบั   
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ตำรำงท่ี 5.12 แสดงผลจำกกำรส ำรวจกำรรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำ 
หวัขอ้ รำละเอียด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เคยเลิกสูบยำสูบ เคย 169 60.36 
ควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ ตอ้งกำร 182 65.00 
งดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ ไม่งด 197 70.36 
กำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมี
ผลต่อกำรสูบยำสูบ 

ไม่มีผล 50 17.86 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด จ ำนวน 280 คน มีกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ จ ำนวน 169 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 60.36 เคยเลิกสูบยำสูบมำแล้วโดยเฉล่ียประมำณ 7 เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่กลบัมำสูบอีกคร้ัง
เพรำะเพื่อคลำยเครียด และเพื่อนชวนสูบ ซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่งฯ จ ำนวน 182 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.00 มีควำม
ตอ้งกำรท่ีจะเลิกสูบยำสูบเน่ืองจำกกลุ่มตวัอย่ำงฯ เร่ิมมีปัญหำด้ำนสุขภำพ และในช่วงเทศกำลงดเหล้ำ
เขำ้พรรษำ กลุ่มตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นวำ่ไม่ไดง้ดเหลำ้ในช่วงเขำ้พรรษำ จ ำนวน 197 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 70.36  และกลุ่มตวัอยำ่งฯ จ ำนวน 50 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.86 คิดวำ่กำรงดเหลำ้เขำ้พรรษำ
ไม่มีผลต่อกำรบริโภคยำสูบ 

 
4) จงัหวดัปรำจีนบุรี 

ตำรำงท่ี 5.13 แสดงผลจำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมขอ้มูลพื้นฐำนของประชำกรจงัหวดัปรำจีนบุรี 
หวัขอ้ ค ำตอบท่ีถูกเลือกมำกท่ีสุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชำย 266 95.00 
อำย ุ 19 – 30 ปี 99 35.36 

ระดบักำรศึกษำ มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 77 27.50 
กำรประกอบอำชีพ พนกังำนบริษทัเอกชน 95 33.93 

สถำนภำพ สมรส 153 54.64 
รำยได ้ รำยไดเ้ฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่งฯ 15,152 บำท -  
ค่ำใชจ่้ำย ค่ำใชจ่้ำยเฉล่ียในกำรบริโภคยำสูบ 908 บำท -  

เหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง 144 51.43 
กำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก เพื่อน 147 52.50 

แหล่งท่ีมำของรำยจ่ำย ซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด 117 41.79 
ชนิดยำสูบคร้ังแรก บุหร่ีถูกกฎหมำย 260 92.86 

ประเภทยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ บุหร่ีไทย 233 83.21 
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หวัขอ้ ค ำตอบท่ีถูกเลือกมำกท่ีสุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
แหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 254 90.71 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอย่ำงจงัหวดัปรำจีนบุรี พบว่ำ กลุ่ม
ตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด จ ำนวน 280 
คน ซ่ึงมีอำยอุยูใ่นช่วง 19-30 ปี จ  ำนวน 99 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 35.36 จำกกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมดมีอำยุเฉล่ีย
อยูท่ี่ 34 ปี โดยกลุ่มตวัอยำ่งมีระดบักำรศึกษำในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือปวช. มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 27.50 ซ่ึงผูบ้ริโภคยำสูบส่วนใหญ่ประกอบอำชีพพนกังำนบริษทัเอกชน จ ำนวน 95 หรือคิดเป็นร้อยละ 
33.93 รองลงมำคืออำชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รับจำ้งและคำ้ขำย จ ำนวน 66 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.57 ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่มีสถำนภำพสมรส จ ำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 54.64 และรองลงมำ คือ สถำนภำพ
โสด จ ำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 43.57 จำกกำรสอบถำมกลุ่มตวัอยำ่งฯ มีรำยไดเ้ฉล่ียสูงอยูท่ี่ 15,152 บำท
ต่อเดือน และมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริโภคยำสูบเฉล่ียอยูท่ี่ 908 บำทต่อเดือน และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคยำสูบ
มำกท่ีสุดอยูท่ี่ 4,680 บำทต่อเดือน  

พฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอย่ำงจงัหวดัปรำจีนบุรี โดยมีอำยุเฉล่ียเร่ิมแรกใน
กำรบริโภคยำสูบอยูท่ี่ 17 ปี เหตุผลในกำรบริโภคยำสูบคร้ังแรกส่วนใหญ่ คือ อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง เพื่อน
ชกัชวน และเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลรอบขำ้ง อยูท่ี่ร้อยละ 51.43  26.07 และ 11.07 ตำมล ำดบั ซ่ึงกำรไดม้ำ
ของบุหร่ีมวนแรกนั้นมำกจำกเพื่อน จ ำนวน 147 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.50 และมำจำกกำรซ้ือเอง จ ำนวน 
108 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 38.57 พบวำ่ ปริมำณกำรบริโภคยำสูบในช่วง 3 เดือนแรกของกลุ่มตวัอยำ่งฯ เฉล่ีย
อยู่ท่ี 5มวนต่อวนั ส่วนปริมำณกำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุดอยู่ท่ี 40 มวนต่อวนั โดยซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด 
จ ำนวน 117 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.79 และรองลงมำคือส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง จ ำนวน 95 คน หรือ
คิดป็นร้อยละ 33.93 ชนิดยำสูบท่ีนิยมบริโภคเป็นคร้ังแรก คือ บุหร่ีถูกกฎหมำย จ ำนวน 260 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 92.86 รองลงมำคือ ยำเส้น จ ำนวน 14 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 โดยกลุ่มตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่ มียี่ห้อ
ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ คิดเป็นร้อยละ 98.57 ของกลุ่มตวัอย่ำงทั้งหมด จำกกำรสอบถำม พบวำ่ รำคำยำสูบท่ี

กลุ่มตวัอย่ำงฯ สูบเป็นประจ ำเฉล่ียอยู่ท่ี 53 บำทต่อซอง และประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอย่ำงฯ สูบเป็นประจ ำ 
ไดแ้ก่ บุหร่ีไทย จ ำนวน 233 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.21 แหล่งท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ ซ้ือยำสูบเป็นประจ ำส่วนใหญ่ 
คือ ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ จ  ำนวน 254 คิดเป็นร้อยละ 90.71 
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ตำรำงท่ี 5.14 แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 

ค่ำสถิติ 
ปริมำณกำรสูบในอดีต 

(มวนต่อวนั) 
ปริมำณกำรสูบในปัจจุบนั 

(มวนต่อวนั) 
ค่ำใชจ่้ำย 
(บำท/วนั) 

ปริมำณกำรสูบในอนำคต 
(มวนต่อวนั) 

Max 50 1,029 200 160 
Min 0 0.5 0 0 

Average 12 15 30.90 10 
Mode 10 10 29 10 
S.D. 8.62 61.89 24.15 11.64 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกตำรำง พบวำ่ กลุ่มตวัอย่ำงฯ มีปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัเฉล่ียอยูท่ี่ 15 มวนต่อวนั 
ปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัสูงสุดอยูท่ี่ 1,029 มวนต่อวนั ปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัต ่ำสุดอยูท่ี่ 0.5 
มวนต่อวนั โดยมีค่ำ S.D. อยู่ท่ี 61.89 โดยปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียอยู่ท่ี 30.90 
บำทต่อวนั โดยกลุ่มตวัอยำ่งฯ มีปริมำณกำรสูบยำสูบในอดีตเฉล่ียอยูท่ี่ 12 มวนต่อวนั และกลุ่มตวัอยำ่งฯ คำด
วำ่จะสูบยำสูบในปีหนำ้ลดลงจำกเดิมเฉล่ียอยูท่ี่10 มวนต่อวนั 
 
ตำรำงท่ี 5.15 แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

มำตรกำร 
คะแนน (ร้อยละ) 

5 
มำกท่ีสุด 

4 
มำก 

3 
ปำนกลำง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่มีผลเลย 

กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 11.43 17.86 21.43 14.64 34.64 
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 20.00 18.21 22.86 20.00 18.93 
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต 19.29 16.07 16.79 18.93 28.93 
ค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 11.79 12.14 16.43 19.64 40.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกำรส ำรวจมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอย่ำงฯ จงัหวดั
ปรำจีนบุรี พบวำ่ มำตรกำรในกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหร่ีไม่มีผลต่อกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งฯ
เลย คิดเป็นร้อยละ 34.64 ซ่ึงวดัจำกควำมถ่ีของจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำม มำตรกำรในกำรก ำหนดสถำนท่ี
สูบบุหร่ีท่ีมีผลต่อกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอย่ำงฯ ซ่ึงมีผลอยู่ในระดบัปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 22.86 
ส่วนมำตรกำรกำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต และมำตรกำรค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) ไม่มีผลต่อ
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พฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งฯ มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.93 และ 40.00 ตำมล ำดบั ซ่ึงวดั
จำกควำมถ่ีของจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำม   
 
ตำรำงท่ี 5.16 แสดงผลจำกกำรส ำรวจกำรรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำ 

หวัขอ้ รำละเอียด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เคยเลิกสูบยำสูบ เคย 162 57.86 
ควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ ตอ้งกำร 180 64.29 
งดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ ไม่งด 194 69.29 
กำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อกำรสูบยำสูบ มีผล 27 9.64 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 

 
จำกกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด จ ำนวน 280 คน มีกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ จ ำนวน 162 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57.86 เคยเลิกสูบยำสูบมำแลว้โดยเฉล่ียประมำณ 8 เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่กลบัมำสูบอีกคร้ังเพรำะ
เพื่อเขำ้สังคม คลำยเครียด และสภำพแวดลอ้มพำไป ซ่ึงกลุ่มตวัอย่ำงฯ จ ำนวน 180 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
64.29 มีควำมตอ้งกำรท่ีจะเลิกสูบยำสูบเน่ืองจำกกลุ่มตวัอย่ำงฯ เร่ิมมีปัญหำดำ้นสุขภำพ ในช่วงเทศกำลงด
เหลำ้เขำ้พรรษำ กลุ่มตวัอย่ำงฯ ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นวำ่ไม่ไดง้ดเหลำ้ในช่วงเขำ้พรรษำ จ ำนวน 194 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 69.29  และกลุ่มตวัอยำ่งฯ 27 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.64 คิดวำ่กำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ
มีผลต่อกำรสูบยำสูบของตวัเอง และอีก 26 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.29 คิดว่ำกำรงดเหลำ้เขำ้พรรษำไม่มีผล
ต่อกำรสูบยำสูบ ขณะท่ีประชำกรผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ร้อยละ 81.07 เลือกท่ีจะไม่ตอบ 

 
5)  จงัหวดัหนองบวัล ำภู 

ตำรำงท่ี 5.17 แสดงผลจำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมขอ้มูลพื้นฐำนของประชำกรจงัหวดัหนองบวัล ำภู 
หวัขอ้ ค ำตอบท่ีถูกเลือกมำกท่ีสุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  ชำย 272 97.14 
อำย ุ 19 – 30 ปี 85 30.36 

ระดบักำรศึกษำสูงสุด มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 57 20.36 
กำรประกอบอำชีพ อ่ืนๆ 144 51.43 

สถำนภำพ สมรส 160 57.14 
รำยไดร้วม รำยไดเ้ฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่งฯ 10,786 บำท -  

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริโภค ค่ำใชจ่้ำยเฉล่ียในกำรบริโภคยำสูบ 912 บำท -  
เหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง 156 55.71 
กำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก เพื่อน 130 46.43 
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หวัขอ้ ค ำตอบท่ีถูกเลือกมำกท่ีสุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
แหล่งท่ีมำของรำยจ่ำย ซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด 166 59.29 
ชนิดยำสูบคร้ังแรก บุหร่ีถูกกฎหมำย 242 86.43 

ประเภทยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ บุหร่ีไทย 231 82.50 
แหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 266 95.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งจงัหวดัหนองบวัล ำภู พบวำ่ กลุ่ม
ตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14 ของกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด จ ำนวน 280 
คน ซ่ึงมีอำยอุยูใ่นช่วง 19-30 ปี จ  ำนวน 85 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.36 จำกกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมดมีอำยุเฉล่ีย
อยูท่ี่ 37 ปี โดยกลุ่มตวัอยำ่งมีระดบักำรศึกษำในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือปวช. มำกท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 20.36 ซ่ึงผูบ้ริโภคยำสูบส่วนใหญ่ประกอบอำชีพอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รับจำ้งและคำ้ขำย จ ำนวน 144 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 51.43 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่ำงฯ ส่วนใหญ่มีสถำนภำพสมรส จ ำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 และ
รองลงมำ คือ สถำนภำพโสด จ ำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 จำกกำรสอบถำมกลุ่มตวัอยำ่งฯ มีรำยได้
เฉล่ียสูงอยู่ท่ี 10,786 บำทต่อเดือน และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคยำสูบเฉล่ียอยู่ท่ี 912 บำทต่อเดือน และ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุดอยูท่ี่ 3,480 บำทต่อเดือน  

พฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งจงัหวดัหนองบวัล ำภู โดยมีอำยเุฉล่ียเร่ิมแรกใน
กำรบริโภคยำสูบอยูท่ี่ 17 ปี เหตุผลในกำรบริโภคยำสูบคร้ังแรกส่วนใหญ่ คือ อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง เพื่อน
ชกัชวน และเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลรอบขำ้ง อยูท่ี่ร้อยละ 55.71  22.50 และ 11.79 ตำมล ำดบั ซ่ึงกำรไดม้ำ
ของบุหร่ีมวนแรกนั้นมำกจำกเพื่อน จ ำนวน 130 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.43 และมำจำกกำรซ้ือเอง จ ำนวน 
124 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.29 พบวำ่ ปริมำณกำรบริโภคยำสูบในช่วง 3 เดือนแรกของกลุ่มตวัอยำ่งฯ เฉล่ีย
อยู่ท่ี 5มวนต่อวนั ส่วนปริมำณกำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุดอยู่ท่ี 40 มวนต่อวนั โดยซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด 
จ ำนวน 166 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 59.29 และรองลงมำคือส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง จ ำนวน 65 คน หรือ
คิดป็นร้อยละ 23.21 ชนิดยำสูบท่ีนิยมบริโภคเป็นคร้ังแรก คือ บุหร่ีถูกกฎหมำย จ ำนวน 242 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 86.43 รองลงมำคือ ยำเส้น จ ำนวน 36 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.86 โดยกลุ่มตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่ มี
ยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ คิดเป็นร้อยละ 98.93 ของกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด จำกกำรสอบถำม พบวำ่ รำคำยำสูบ

ท่ีกลุ่มตวัอย่ำงฯ สูบเป็นประจ ำเฉล่ียอยูท่ี่ 50 บำทต่อซอง และประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ 
ไดแ้ก่ บุหร่ีไทย จ ำนวน 231 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.50 แหล่งท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ ซ้ือยำสูบเป็นประจ ำส่วนใหญ่ 
คือ ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ จ  ำนวน 266 คิดเป็นร้อยละ 95.00 
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ตำรำงท่ี 5.18 แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 

ค่ำสถิติ 
ปริมำณกำรสูบในอดีต 

(มวนต่อวนั) 
ปริมำณกำรสูบในปัจจุบนั 

(มวนต่อวนั) 
ค่ำใชจ่้ำย 
(บำท/วนั) 

ปริมำณกำรสูบในอนำคต 
(มวนต่อวนั) 

Max 40 40 145 40 
Min 1 1 0 0 

Average 13 13 31.03 11 
Mode 10 10 29 10 
S.D. 7.86 7.23 21.14 7.05 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกตำรำง พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งฯ มีปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัเฉล่ียอยูท่ี่ 13 มวนต่อวนั 
โดยปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัสูงสุดอยู่ท่ี 40 มวนต่อวนั ปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัต ่ำสุดอยูท่ี่ 1 
มวนต่อวนั โดยมีค่ำ S.D. อยู่ท่ี 7.23 โดยปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียอยู่ท่ี 31.03 
บำทต่อวนั โดยกลุ่มตวัอยำ่งฯ มีปริมำณกำรสูบยำสูบในอดีตเฉล่ียอยูท่ี่ 13 มวนต่อวนั และกลุ่มตวัอยำ่งฯ คำด
วำ่จะสูบยำสูบในปีหนำ้เฉล่ียลดลงมำอยูท่ี่ 11 มวนต่อวนั 
 
ตำรำงท่ี 5.19 แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

มำตรกำร 
คะแนน (ร้อยละ) 

5 
มำกท่ีสุด 

4 
มำก 

3 
ปำนกลำง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่มีผลเลย 

กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 9.29 20.00 22.14 13.93 34.64 
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 14.29 17.50 21.79 20.71 25.71 
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต 14.64 13.21 14.64 20.00 37.50 
ค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 14.64 9.64 15.71 18.57 41.43 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกำรส ำรวจมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอย่ำงฯ จงัหวดั
ปรำจีนบุรี พบว่ำ มำตรกำรในกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี มำตรกำรในกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 
มำตรกำรกำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต และมำตรกำรค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) ทั้ง 4 มำตรกำร 
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.64 25.71 37.50 และ 41.43 ตำมล ำดบั ซ่ึง
วดัจำกควำมถ่ีของจ ำนวนผูต้อบแบบสอบ 
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ตำรำงท่ี 5.20 แสดงผลจำกกำรส ำรวจกำรรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำ 
หวัขอ้ รำละเอียด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เคยเลิกสูบยำสูบ เคย 180 64.29 
ควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ ตอ้งกำร 199 71.07 
งดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ ไม่งด 173 61.79 
กำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อกำรสูบยำสูบ ไม่มีผล 51 18.21 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด จ ำนวน 280 คน มีกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ จ ำนวน 180 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 64.29 เคยเลิกสูบยำสูบมำแลว้โดยเฉล่ียประมำณ 7 เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่กลบัมำสูบอีกคร้ัง
เพรำะเพื่อคลำยเครียด และอีก 100 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ยงัไม่เคยเลิกสูบยำสูบ ซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่งฯ จ ำนวน 
199 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.07 มีควำมตอ้งกำรท่ีจะเลิกสูบยำสูบเน่ืองจำกกลุ่มตวัอยำ่งฯ เร่ิมมีปัญหำดำ้น
สุขภำพ ครอบครัวขอร้อง และส้ินเปลือง ส่วนในช่วงเทศกำลงดเหลำ้เขำ้พรรษำ กลุ่มตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่มี
ควำมคิดเห็นวำ่ไม่ไดง้ดเหลำ้ในช่วงเขำ้พรรษำ จ ำนวน 173 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.79 และกลุ่มตวัอยำ่งฯ 
จ ำนวน 51 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.21 คิดวำ่กำรงดเหลำ้เขำ้พรรษำไม่มีผลต่อกำรบริโภคยำสูบ  

 
6) จงัหวดักรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ตำรำงท่ี 5.21 แสดงผลจำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรจงัหวดักรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 

หวัขอ้ ค ำตอบท่ีถูกเลือกมำกท่ีสุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชำย 234 83.57 
อำย ุ 19 – 30 ปี 167 59.64 

ระดบักำรศึกษำ ปริญญำตรี 127 45.36 
กำรประกอบอำชีพ พนกังำนบริษทัเอกชน 97 34.64 

สถำนภำพ โสด 187 66.79 
รำยได ้ รำยไดเ้ฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่งฯ 25,533 บำท -  
ค่ำใชจ่้ำย ค่ำใชจ่้ำยเฉล่ียในกำรบริโภคยำสูบ 910.43 บำท -  

เหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง 116 41.43 
กำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก เพื่อน 190 67.86 

แหล่งท่ีมำของรำยจ่ำย ส่วนใหญ่ผูอ่ื้นซ้ือให้ 101 36.07 
ชนิดยำสูบคร้ังแรก บุหร่ีถูกกฎหมำย 267 95.36 

ประเภทยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีถูกกฎหมำย 186 66.43 



 86 

หวัขอ้ ค ำตอบท่ีถูกเลือกมำกท่ีสุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
แหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 240 85.71 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอย่ำงจงัหวดักรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล พบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 83.57 ของกลุ่มตวัอยำ่ง
ทั้งหมด จ ำนวน 280 คน ซ่ึงมีอำยุอยู่ในช่วง 19-30 ปี จ  ำนวน 167 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 59.64 จำกกลุ่ม
ตวัอย่ำงทั้งหมดมีอำยุเฉล่ียอยู่ท่ี 31 ปี โดยกลุ่มตวัอย่ำงของจงัหวดักรุงเทพมหำนครและเขตปริมณฑล มี
ระดบักำรศึกษำในระดบัปริญญำตรีมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.36 ซ่ึงผูบ้ริโภคยำสูบส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพพนกังำนบริษทัเอกชน จ ำนวน 97 หรือคิดเป็นร้อยละ 34.64 และรองลงมำเป็นกลุ่มอำชีพธุรกิจส่วนตวั 
คิดเป็นร้อยละ 26.07 ซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 66.79 จำก
กำรสอบถำมกลุ่มตวัอย่ำงฯ มีรำยได้เฉล่ียค่อนข้ำงสูง อยู่ท่ี 25,533 บำทต่อเดือน และมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริโภคยำสูบเฉล่ียอยูท่ี่ 910.43 บำทต่อเดือน และมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุดอยูท่ี่ 4,680 บำทต่อ
เดือน  

พฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งจงัหวดักรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยมี
อำยุเฉล่ียเร่ิมแรกในกำรบริโภคยำสูบอยู่ท่ี 17 ปี เหตุผลในกำรบริโภคยำสูบคร้ังแรกส่วนใหญ่ คือ อยำกรู้/
อยำกลองสูบเอง เพื่อนชกัชวน และเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลรอบขำ้ง อยูท่ี่ร้อยละ 41.43  26.43 และ 16.43 
ตำมล ำดบั ซ่ึงกำรไดม้ำของบุหร่ีมวนแรกนั้นมำกจำกกลุ่มเพื่อน จ ำนวน 190 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.86 
พบว่ำ ปริมำณกำรบริโภคยำสูบในช่วง 3 เดือนแรกของกลุ่มตวัอย่ำงฯ เฉล่ียอยู่ท่ี 4 มวนต่อวนั ส่วนปริมำณ
กำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุดอยูท่ี่ 40 มวนต่อวนั โดยส่วนใหญ่ผูอ่ื้นซ้ือให้มำกท่ีสุด จ ำนวน 101 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 36.07 และรองลงมำคือส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเองและซ้ือดว้ยตวัเองทั้งหมด ตำมล ำดบั ชนิดยำสูบท่ี
นิยมบริโภคเป็นคร้ังแรก คือ บุหร่ีถูกกฎหมำย จ ำนวน 267 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.36 รองลงมำคือ ยำเส้น 
จ ำนวน 7 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.50 โดยกลุ่มตวัอยำ่งฯ ส่วนใหญ่ มียี่ห้อยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ คิดเป็นร้อย
ละ 99.64 ของกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด จำกกำรสอบถำม พบวำ่ รำคำยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำเฉล่ียอยู่

ท่ี 59 บำทต่อซอง และประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ ไดแ้ก่ บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีถูกกฏหมำย จ ำนวน 
186 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.43 รองลงมำ คือ บุหร่ีไทย จ ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 30.36 แหล่งท่ีกลุ่ม
ตวัอย่ำงฯ ซ้ือยำสูบเป็นประจ ำส่วนใหญ่ คือ ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ จ  ำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.71 
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ตำรำงท่ี 5.22 แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 

ค่ำสถิติ 
ปริมำณกำรสูบในอดีต 

(มวนต่อวนั) 
ปริมำณกำรสูบในปัจจุบนั 

(มวนต่อวนั) 
ค่ำใชจ่้ำย 
(บำท/วนั) 

ปริมำณกำรสูบในอนำคต 
(มวนต่อวนั) 

Max 40 40 232 40 
Min 0 0.5 2.5 0 

Average 11 10 30.64 8 
Mode 10 10 29 10 
S.D. 8.06 7.05 25.92 7.13 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกตำรำง พบวำ่ กลุ่มตวัอย่ำงฯ มีปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัเฉล่ียอยูท่ี่ 10 มวนต่อวนั 
โดยปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัสูงสุดอยูท่ี่ 40 มวนต่อวนั ปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัต ่ำสุดอยูท่ี่ 0.5 
มวนต่อวนั โดยมีค่ำ S.D. อยู่ท่ี 7.05 โดยปริมำณกำรสูบยำสูบในปัจจุบนัคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยเฉล่ียอยู่ท่ี 30.64 
บำทต่อวนั โดยกลุ่มตวัอยำ่งฯ มีปริมำณกำรสูบยำสูบในอดีตเฉล่ียอยูท่ี่ 11 มวนต่อวนั และกลุ่มตวัอยำ่งฯ คำด
วำ่จะสูบยำสูบในปีหนำ้เฉล่ียอยูท่ี่ 8 มวนต่อวนั 
 
ตำรำงท่ี 5.23 แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

มำตรกำร 
คะแนน (ร้อยละ) 

5 
มำกท่ีสุด 

4 
มำก 

3 
ปำนกลำง 

2 
นอ้ย 

1 
ไม่มีผลเลย 

กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 20.00 15.71 31.43 11.79 21.07 
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 38.93 23.21 15.36 9.29 13.21 
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต 17.14 14.29 27.50 16.07 25.00 
ค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 16.07 9.64 15.71 14.29 44.29 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกำรส ำรวจมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอย่ำงฯ จงัหวดั
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พบว่ำ มำตรกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหร่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบของกลุ่ม
ตวัอยำ่งฯ ในระดบัปำนกลำง ซ่ึงวดัจำกระดบัควำมถ่ีในกำรตอบแบบสอบถำม คิดเป็นร้อยละ 31.43 ส่วน
มำตรกำรในกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ีท่ีมีผลต่อกำรบริโภคยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งฯ มีผลอยูใ่นระดบัมำก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.93 ส่วนมำตรกำรกำรข้ึนภำษีสรรพสำมิตมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบของกลุ่ม
ตวัอยำ่งฯ อยูใ่นระดบัปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 27.50 และมำตรกำรค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซอง
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บุหร่ี) ไม่ มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ คิดเป็นร้อยละ 44.29 โดยวัดจำกควำมถ่ีของผู ้ตอบ
แบบสอบถำม 
  
ตำรำงท่ี 5.24 แสดงผลจำกกำรส ำรวจกำรรณรงคง์ดเหลำ้เขำ้พรรษำ 

หัวข้อ ราละเอยีด จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคยเลิกสูบยำสูบ เคย 158 56.43 
ควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ ตอ้งกำร 190 67.86 
งดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ ไม่งด 189 67.50 
กำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อกำรสูบยำสูบ มีผล 67 23.93 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

จำกกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด จ ำนวน 280 คน มีกลุ่มตวัอยำ่งท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ จ ำนวน 158 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 56.43 เคยเลิกสูบยำสูบมำแลว้โดยเฉล่ียประมำณ 8 เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่กลบัมำสูบอีกคร้ัง
เพรำะเพื่อคลำยเครียด และอีก 122 คน คิดเป็นร้อยละ 43.57 ยงัไม่เคยเลิกสูบยำสูบ ซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่งฯ จ ำนวน 
190 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.86 มีควำมตอ้งกำรท่ีจะเลิกสูบยำสูบเน่ืองจำกกลุ่มตวัอยำ่งฯ เร่ิมมีปัญหำดำ้น 
ส่วนในช่วงเทศกำลงดเหล้ำเข้ำพรรษำ กลุ่มตวัอย่ำงฯ ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้งดเหล้ำในช่วง
เขำ้พรรษำ จ ำนวน 189 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.50 และกลุ่มตวัอยำ่งฯ จ ำนวน 67 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
23.93 มีควำมคิดเห็นวำ่กำรงดเหลำ้เขำ้พรรษำมีผลต่อกำรบริโภคยำสูบของตวัเอง  
 

5.2 การวเิคราะห์โดยการใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติเพือ่หาค่าความยดืหยุ่นในรูปแบบต่างๆ 
       ในกำรศึกษำเพื่อหำค่ำควำมยืดหยุน่คร้ังน้ีได ้ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบโดยใชแ้บบจ ำลองอุปสงคใ์น
รูปแบบต่ำงๆ ทั้ง แบบจ ำลองอุปสงคส่ิ์งเสพติดแบบไมโอปิค (Myopic Addiction Demand Model)  และ 
แบบจ ำลองอุปสงค์ส่ิงเสพติดแบบมีเหตุมีผล (Rational Addiction Demand Model) ซ่ึงจะท ำให้ได้รู้ถึง
ลกัษณะเฉพำะตวัของส่ิงเสพติดชนิดนั้นๆ วำ่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นแบบคำดหวงัถึงกำรบริโภคในอดีต
กบัปัจจุบนัเท่ำนั้น หรือมีกำรคำดหวงัถึงกำรบริโภคในอนำคตดว้ยซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในกำรออกนโยบำย
ในกำรบริโภคต่อไป 

1) แบบจ ำลองอุปสงคส่ิ์งเสพติดแบบไมโอปิค (Myopic Addiction Demand Model) มีสมกำร
และตวัแปรดงัน้ี 

 
 
 

LOG(QT) = C(1) + C(2)*LOG(PT) + C(3)*LOG(YT) + C(4)*LOG(QT_LAG) + C(5)*SEX + 
C(6)*EDU + C(7)*NONTAX1 + C(8)*NONTAX2 + C(9)*NONTAX3 + C(10)*NONTAX4 
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ตวัแปรตำม (Dependent Variable) 
- Qt = จ ำนวนกำรบริโภคบุหร่ี ณ เวลำปัจจุบนั (มวน/เดือน) 
ตวัแปรตน้ (Independent Variable) 
- Pt = รำคำขำยปลีกเฉล่ียของบุหร่ี (บำท/ซอง) 
- Yt = รำยไดข้องผูบ้ริโภคบุหร่ี (บำท/เดือน) 
- Qt_lag = จ ำนวนกำรบริโภคบุหร่ี ในอดีต (มวน/เดือน) 
- Sex = เพศ 
- Edu = ระดบักำรศึกษำ 
- NONTAX1 = มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษี โดยกำรรณงคไ์ม่สูบบุหร่ี 
- NONTAX2 = มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษี โดยกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 
- NONTAX3 = มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษี โดยกำรข้ึนภำษีสรรพษำมิต 
- NONTAX4 = มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษี โดยติดค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ีขำ้งกล่อง 
ค่ำสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) 
- C(2) = ค่ำควำมยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรำคำบุหร่ี (Owned-Price Elasticity of Demand) 

- C(3) = ค่ำสัมประสิทธ์ิของรำยได ้(Income Sensitivity) 

2) แบบจ ำลองอุปสงคส่ิ์งเสพติดแบบมีเหตุมีผล (Rational Addiction Demand Model) มีสมกำร
และตวัแปรดงัน้ี 

 
ตวัแปรตำม (Dependent Variable) 
- Qt = จ ำนวนกำรบริโภคบุหร่ี ณ เวลำปัจจุบนั (มวน/เดือน) 
ตวัแปรตน้ (Independent Variable) 
- Pt = รำคำขำยปลีกเฉล่ียของบุหร่ี (บำท/ซอง) 
- Yt = รำยไดข้องผูบ้ริโภคบุหร่ี (บำท/เดือน) 
- Qt_lag = จ ำนวนกำรบริโภคบุหร่ี ในอดีต (มวน/เดือน) 
- Qt_lead = จ ำนวนกำรบริโภคบุหร่ี ในอนำคต(มวน/เดือน) 
- Sex = เพศ 
- Edu = ระดบักำรศึกษำ 
- NONTAX1 = มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษี โดยกำรรณงคไ์ม่สูบบุหร่ี 
- NONTAX2 = มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษี โดยกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 
- NONTAX3 = มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษี โดยกำรข้ึนภำษีสรรพษำมิต 

LOG(QT) = C(1) + C(2)*LOG(PT) + C(3)*LOG(YT) + C(4)*LOG(QT_LAG) + 
C(5)*LOG(QT_LEAD)+ C(6)*SEX + C(7)*EDU + C(8)*NONTAX1 + C(9)*NONTAX2 + 

C(10)*NONTAX3 
    + C(11)*NONTAX4 
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- NONTAX4 = มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษี โดยติดค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ีขำ้งกล่อง 
ค่ำสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) 
- C(2) = ค่ำควำมยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรำคำบุหร่ี (Owned-Price Elasticity of Demand) 
- C(3) = ค่ำสัมประสิทธ์ิของรำยได ้(Income Sensitivity) 
สมกำรดงักล่ำวเป็นผลมำจำก Specification Model ของ Becker and Murphy (1988) เป็น

จุดเร่ิมตน้หรือรำกฐำนของทฤษฏี  Rational Addiction ท่ีกล่ำววำ่ผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีมีเหตุ
และผล (Rational Behavior) และมกัสนใจไม่เพียงแต่กำรบริโภคในปัจจุบนัแต่ยงัสนใจถึงกำรบริโภคในอดีต
ดว้ยเช่นกนัจำกทฤษฏีดงักล่ำวสำมำรถสรุปไดว้ำ่หำกสินคำ้ใดเป็นสินคำ้เสพติด กำรบริโภคในอดีตจะมีผลใน
ทิศทำงเดียวกบักำรบริโภคสินคำ้ในปัจจุบนัเสมอ 

เน่ืองจำกสมมุติฐำนท่ีว่ำ ยำสูบน่ำจะเป็นสินคำ้ท่ีมีลกัษณะเสพติด ดงันั้นกำรหำค่ำควำม
ยืดหยุ่นแบบ Own Price Elasticity จึงจ ำเป็นตอ้งมี  อตัรำกำรเปล่ียนแปลงของกำรบริโภคในอดีต  เป็น 
Independent Variables ในสมกำรดว้ย ในชั้นน้ีคณะผูว้จิยัจะท ำ Specification Test  ของกำรมีอยูข่อง Rational 
Addiction Model ส ำหรับยำสูบแต่ละประเภท  โดยผลท่ีไดจ้ำกสมกำรเศรษฐมิติคือค่ำ Own Price Elasticity 
และ Income Elasticity  

ในส่วนกำรศึกษำยำสูบประเภทบุหร่ีคณะผูว้ิจยัไดแ้ยกบุหร่ีออกเป็น 2 ประเภท คือ บุหร่ีท่ี
ผลิตในประเทศไทย และบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ เน่ืองจำกพฤติกรรมในกำรบริโภคบุหร่ีทั้งสองชนิดน้ีมี
ควำมแตกต่ำงกนั กลุ่มผูบ้ริโภคจึงมีควำมแตกต่ำงกนั ทั้งดำ้นรำยไดแ้ละกำรศึกษำ ดงันั้นพำรำมิเตอร์ท่ีไดจ้ำก
ผลของแบบจ ำลองจึงน่ำท่ีจะมีควำมแตกต่ำงกนั นอกจำกนั้นงำนวิจยัน้ียงัตอ้งกำรท่ีจะหำค่ำควำมยืดหยุ่น
แบบไขวC้ross Price Elasticity จำกกำรบริโภคเพื่อทดแทนกนัระหวำ่งบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย กบับุหร่ีท่ี
น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศอีกดว้ย เน่ืองจำกปัจจุบนัมีกำรน ำเขำ้บุหร่ีจำกต่ำงประเทศท่ีมีรำคำใกลเ้คียงกบับุหร่ีท่ี
ผลิตในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

นอกจำกน้ี คณะวิจยัยงัได้ศึกษำยำสูบประเภทยำเส้นแยกออกมำจำกยำสูบประเภทบุหร่ี 
เน่ืองจำกกลุ่มผูบ้ริโภคมีลกัษณะ และพฤติกรรมในกำรบริโภคแตกต่ำงกนัค่อนขำ้งมำก ซ่ึงจะท ำให้สำมำรถ
เขำ้ใจถึงพฤติกรรมในกำรบริโภคของประชำกรกลุ่มน้ีไดอ้ยำ่งละเอียดยิง่ข้ึน 

5.2.1 ผลของแบบจ าลอง Regression Model ในการหาค่าความยืดหยุ่นแบบต่างๆ และการท า 
Specification Test 

5.2.1.1 ผลของแบบจ าลองกรณยีาสูบประเภทบุหร่ีทีผ่ลติในประเทศไทย 
(1) ผลของแบบจ ำลอง Rational Addition Model จำกมำตรกำรดำ้นภำษี (ส่งผำ่น

รำคำ) 
1) ตำรำงท่ี 1 ในสมกำรท่ี (1) พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นแบบ Own Price 

Elasticity มีค่ำประมำณ -0.07 หมำยถึงหำกบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทยมีรำคำเพิ่มข้ึน 1% จะมีผลท ำให้
ผูบ้ริโภคลดกำรบริโภคลง 0.07% อย่ำงไรก็ดีพบว่ำสมกำรท่ี 1 น้ีมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (Statistically 
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Significant) ต ่ำ คือมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีน้อยกว่ำ 80%  แสดงถึง specification ท่ีใช้อยู่ไม่เหมำะสมในกำร
อธิบำยกำรเปล่ียนแปลงของปริมำณกำรบริโภคบุหร่ี 

2) สมกำรท่ี (2) เป็นกำรทดสอบสมมุติฐำนของแบบจ ำลองแบบ Rational 
Addiction Model   โดยนกัวิจยัลองเพิ่มตวัแปรกำรเปล่ียนแปลงของปริมำณกำรบริโภคในอดีต (Percentage 
Change in Quantity from t-1) เพิ่มเติม เพื่อทดสอบควำมเป็นสินคำ้เสพติดของบุหร่ีในประเทศ ผลท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บคือค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรบริโภคในอดีตจะมีค่ำเป็นบวก  จำกผลสมกำรเศรษฐมิติพบวำ่บุหร่ีในประเทศ
เป็นสินคำ้เสพติดเน่ืองจำก ผล (สัมประสิทธิท่ีได)้ มีค่ำเป็นบวกโดยมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี 5% แสดงให้เห็นวำ่
บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทยเป็นยำสูบท่ีมีลกัษณะเสพติดอยูด่ว้ย  

3) สมกำรท่ี (3) นกัวจิยัลองเพิ่มเปอร์เซ็นตก์ำรเปล่ียนแปลงของกำรบริโภค
ในอนำคต เพื่อทดสอบควำมเป็นสินคำ้เสพติดแบบ Rational Addiction Model โดยคำดวำ่กำรเปล่ียนแปลง
กำรบริโภคดังกล่ำวอำจจะมีผลต่อปริมำณกำรบริโภคบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทยในปัจจุบนั จำกผลของ
สมกำรเศรษฐมิติ (3) พบวำ่กำรเปล่ียนแปลงของกำรบริโภคทั้งในอดีตและในอนำคตมีผลต่อกำรบริโภคบุหร่ี
ท่ีผลิตในประเทศไทยในปัจจุบนั โดยมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมำกกวำ่  แสดงถึง
บุหร่ีในประเทศเป็นสินคำ้เสพติดท่ีมีพฤติกรรมกำรบริโภคในรูป Rational Addiction Model  นอกจำกนั้น
กำรเพิ่มตวัแปรดงักล่ำวท ำให้ค่ำ R-square เพิ่มข้ึนจำก0.78 เป็น 0.86 แสดงให้เห็นว่ำกำรเพิ่มของตวัแปร
ดงักล่ำวเป็นตวัแทนของขอ้มูลท่ีดี 

4) สมกำรท่ี (4) เป็นกำรเพิ่มตวัแปร เปอร์เซ็นตก์ำรเปล่ียนแปลงของรำยได ้
(Percentage Change of Income) เพิ่มจำกสมกำรท่ี (3) เพื่อหำค่ำ Income Elasticity of Demand  โดยผลของ
สมกำรเศรษฐมิติพบวำ่ ค่ำควำมยืดหยุน่Income Elasticity of Demand  มีค่ำเป็นบวกและมีค่ำประมำณ 0.02 
หมำยถึงบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศเป็นสินคำ้ปกติ (Normal Goods) ท่ีรำยไดแ้ละกำรบริโภคมีควำมสัมพนัธ์กนั
ในเชิงบวก  และมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมำกกวำ่  

5) สมกำรท่ี (5) เป็นกำรเพิ่มตัวแปรเชิงคุณภำพในรูปเเบบ Control 
Variables ท่ีคำดวำ่จะมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรบริโภคยำสูบในประเทศ ไดแ้ก่ เพศ และกำรศึกษำของกลุ่ม
ตัวอย่ำง โดยผลของสมกำรเศรษฐมิติ (5) พบว่ำตัวแปรดังกล่ำว มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (Statistically 
Significant) ต ่ำ คือมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีนอ้ยกวำ่ 80% ส่วนค่ำ Own Price Elasticity ยงัมีค่ำต่ำงไปจำกสมกำร 
(4) เพียงเล็กนอ้ยคือเปล่ียนจำก-0.02 ไปเป็น -0.03 พร้อมกบัมีนยัส ำคญัทำงสถิติเพิ่มข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงควำมไม่อ่อนไหว (Robustness) ของกำรเพิ่มตวัแปรเชิงคุณภำพในสมกำรเศรษฐมิติต่อผลของ 
Elasticity จำกสมกำรในรูปแบบต่ำงๆ พร้อมทั้งกำรเพิ่มตวัแปรเชิงคุณภำพยงัท ำให้ R-Square มีค่ำลดลง
เล็กนอ้ย 
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ตำรำงท่ี 5.25 ผลกำรวิเครำะห์แบบจ ำลองประเภทยำสูบบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย  (Rational Addition 
Model) 

 1 2 3 4 5 
Constant 2.4981*** 0.4891*** 0.2528*** 0.0172 0.1352 

t-stat (8.37) (3.43) (2.25) (0.37) 2.21 
Pt_Cig_TH -0.0672 -0.032 0.0012 -0.0195*** -0.031*** 

t-stat (-0.89) (-0.91) (0.04) (-2.04) (-2.53) 
Qt-1_Cig_TH   0.8335*** 0.5162*** 0.7933*** 0.8251*** 

t-stat   (65.44) (31.57) (86.16) (-74.28) 
Qt+1_Cig_TH     0.3945*** 0.1793*** 0.1527*** 

t-stat     (24.90) (20.63) (14.55) 
Income       0.0153*** 0.0094*** 

t-stat       (4.38) (2.11) 
SEX         -0.0331 

t-stat         (-1.51) 
EDU         0.0062 

t-stat         (0.76) 
N 1194 1194 1194 925 720 
R-Square 0.0007 0.7831 0.8632 0.9855 0.9837 
หมำยเหตุ ***  ** และ *  ช้ีถึง significant ท่ี 5% 10% และ 20% ตำมล ำดบั 
 

(2) ผลของแบบจ ำลอง (1) เม่ือเพิ่มตวัแปรท่ีมิใช่ภำษี 
ส่วนน้ีจะเป็นกำรเสนอผลจำกสมกำรท่ีเพิ่มตวัแปรท่ีมิใช่ภำษี(รำคำ) ลงใน

สมกำรท่ี (5)  โดยตวัแปรท่ีใชคื้อ ตวัแปรหุ่น (dummy variables) 3 ตวัดว้ยกนั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
1) สมกำรท่ี (6) เพิ่มตวัแปรหุ่นดำ้นผลของกำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี

(Advertising dummy) จำกสมกำรท่ี (5) โดยกรณีท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกบั 0 หมำยถึงผูต้อบแบบสอบถำมให้
คะแนนวำ่กิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี 1 - 2 คะแนน (จำก 5 อนัดบั) ขณะท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกบั 1 หมำยถึง
ผูต้อบแบบสอบถำมใหค้ะแนนวำ่กิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี 3 – 5  คะแนน  (จำก 5 อนัดบั) เน่ืองจำกหำก
ผูต้อบแบบสอบถำมคิดวำ่กิจกรรมน้ีจะมีผลต่อกำรบริโภคให้ลดลง ดงันั้นนกัวิจยัคำดวำ่ผลจำกตวัแปรหุ่นจะ
มีค่ำเป็นลบซ่ึงผลของแบบจ ำลองพบวำ่ตวัแปรหุ่นดำ้นผลของกำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีมีค่ำเป็นลบจริง
แต่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ต ่ำ คือมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีน้อยกว่ำ 80% ขณะท่ีพบว่ำค่ำ
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ควำมยดืหยุน่ต่อรำคำ (Own Price Elasticity) มีค่ำเท่ำกบัในสมกำร (5) ท่ี -0.03 ซ่ึงแสดงถึงควำมไม่อ่อนไหว 
(Robustness) ของผลท่ีไดจ้ำกสมกำร 

2) สมกำรท่ี (7) เพิ่มตวัแปรหุ่นดำ้นผลของกำรกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี
(Zoneing Dummy) จำกสมกำรท่ี (5) โดยกรณีท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกบั 0 หมำยถึงผูต้อบแบบสอบถำมให้คะแนน
ว่ำกิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ีในระดบั 1 และ 2 คะแนน (จำก 5 อนัดับ) ขณะท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกบั 1 
หมำยถึงผูต้อบแบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ีในระดบั 3 – 5  คะแนน (จำก 5 
อนัดบั)   หำกผูต้อบแบบสอบถำมคิดวำ่กิจกรรมน้ีจะมีผลต่อกำรลดกำรบริโภคยำสูบ ดงันั้นนกัวิจยัคำดวำ่ผล
จำกตวัแปรหุ่นจะมีค่ำสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) เป็นลบซ่ึงผลของแบบจ ำลองท่ี (7) พบวำ่ตวัแปรหุ่นดำ้นผล
ของกำรกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ีมีค่ำเป็นลบจริงแต่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ต ่ำ คือมี
ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีนอ้ยกวำ่ 80% ขณะท่ีพบวำ่ค่ำควำมยืดหยุน่ต่อรำคำ (Own Price Elasticity) มีค่ำเท่ำกบัใน
สมกำร (5) ท่ี -0.03 ซ่ึงแสดงถึงควำมไม่อ่อนไหว (Robustness) ของผลท่ีไดจ้ำกสมกำร 

3) สมกำรท่ี (8) เพิ่มตวัแปรหุ่นดำ้นผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี
ข้ำงซองบุหร่ี(Warning dummy) จำกสมกำรท่ี (5) โดยกรณีท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกับ 0 หมำยถึงผูต้อบ
แบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี 1 - 2 คะแนน (จำก 5 อนัดบั) ขณะท่ีตวัแปรหุ่น
เท่ำกบั 1 หมำยถึงผูต้อบแบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี 3 – 5  คะแนน (จำก 5 
อนัดบั)  เน่ืองจำกหำกผูต้อบแบบสอบถำมคิดวำ่กิจกรรมน้ีจะมีผลต่อกำรบริโภคให้ลดลง ดงันั้นนกัวิจยัคำด
วำ่ผลจำกตวัแปรหุ่นจะมีค่ำเป็นลบซ่ึงผลของแบบจ ำลองพบว่ำตวัแปรหุ่นดำ้นผลของค ำเตือนโทษของกำร
สูบบุหร่ีขอ้งซองบุหร่ีมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ต ่ำ คือมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีนอ้ยกวำ่80%
ขณะท่ีพบวำ่ค่ำควำมยืดหยุน่ต่อรำคำ (Own Price Elasticity) มีค่ำเท่ำกบัในสมกำร (5) ท่ี -0.03 ซ่ึงแสดงถึง
ควำมไม่อ่อนไหว (Robustness) ของผลท่ีไดจ้ำกสมกำร ดงันั้นจึงสรุปไดว้ำ่มำตรกำรค ำเตือนโทษของกำรสูบ
บุหร่ีขำ้งซองบุหร่ีไม่มีผลต่อกำรบริโภคบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย 

4) สมกำรท่ี (9) นกัวิจยัไดเ้พิ่มตวัแปรหุ่นพร้อมกนัทั้ง 3 ตวั คือ ตวัแปรหุ่น
ดำ้นผลของกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี (Advertising dummy) ตวัแปรหุ่นดำ้นผลของกำรกำรก ำหนด
สถำนท่ีสูบบุหร่ี(Zoneing dummy) และตวัแปรหุ่นดำ้นผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ีขำ้งซองบุหร่ี 
(Warning dummy) ลงในสมกำร (5) ซ่ึงผลของแบบจ ำลองพบว่ำตวัแปรหุ่นต่ำงๆมีนัยส ำคญัทำงสถิติ
เปล่ียนไปจำกสมกำร (6) ถึง (8) โดยพบวำ่ตวัแปรหุ่นดำ้นผลของกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ีมีนยัส ำคญัทำง
สถิติ (Statistically Significant) ท่ีควำมเช่ือมัน่ 90% หรือมำกกวำ่ และมีค่ำเป็นลบแสดงให้เห็นวำ่มำตรกำร
ก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ีมีผลต่อกำรบริโภคบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทยให้ลดลงส่วนตวัแปรหุ่นดำ้นผลของค ำ
เตือนโทษของกำรสูบบุหร่ีขำ้งซองบุหร่ีมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีควำมเช่ือมัน่ 95% 
หรือมำกกวำ่ แต่พบวำ่มีค่ำเป็นบวกแสดงให้เห็นวำ่มำตรกำรค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ีขอ้งซองบุหร่ีมีผล
ต่อกำรบริโภคบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทยให้เพิ่มข้ึน ขณะท่ีมำตรกำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี(Advertising 
dummy) แม้ว่ำมีค่ำเป็นลบแต่ไม่มีนัยส ำคญัทำงสถิติแต่อย่ำงใด หมำยถึงว่ำมำตรกำรดงักล่ำวไม่มีผลต่อ
ปริมำณกำรบริโภค 
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โดยสรุปแลว้ นักวิจยัเลือกสมกำรท่ี 9  เน่ืองจำกสมกำรดงักล่ำวมีค่ำควำม
ยืดหยุ่นต่อรำคำ (Own Price Elasticity) ท่ีคงท่ี (Robustness) โดยอยูท่ี่ -0.03 เม่ือมีกำรใส่เพิ่มตวัแปรอิสระ
อ่ืนๆ ภำยใต ้Specification Model และยงัพบว่ำบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทยเป็นสินคำ้เสพติดท่ีมีค่ำควำม
ยืดหยุน่ต่อรำคำต ่ำ (Inelastic) และมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีเร่ืองกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี(Zoneing Dummy) 
เท่ำนั้นท่ีช่วยให้กำรบริโภคบุหร่ีในประเทศมีปริมำณลดลง ขณะท่ีกำรรณรงค์ไม่สูบบุหร่ีไม่มีผลต่อกำร
บริโภค  ส่วนผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ีขำ้งซองกลบัมีผลในทำงตรงขำ้มคือเพิ่มปริมำณกำรสุบบุหร่ี
แทน  
 
ตำรำงท่ี 5.26 ผลกำรวิเครำะห์แบบจ ำลองประเภทยำสูบบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย เม่ือเพิ่มตัวแปร               
ท่ีไม่ใช่ภำษี 
  6 7 8 9 
Constant 0.1176** 0.1260** 0.1041** 0.1114 

t-stat (1.76) (1.86) (1.53) (1.61) 
Pt_Cig_TH -0.0302*** -0.0294*** -0.0302*** -0.0258** 

t-stat (-2.25) (-2.17) (-2.23) (-1.86) 
Qt-1_Cig_TH 0.7997*** 0.7950*** 0.8009*** 0.7924*** 

t-stat (68.52) (67.59) (68.06) (66.42) 
Qt+1_Cig_TH 0.1724*** 0.1763*** 0.1735*** 0.1813*** 

t-stat (15.59) (15.76) (15.60) (16.03) 
Income 0.0136*** 0.0129*** 0.0135*** 0.0112*** 

t-stat (2.79) (2.65) (2.78) (2.25) 
SEX -0.0363* -0.0363* -0.0357* -0.0251 

t-stat (-1.52) (-1.49) (-1.48) (-1.05) 
EDU 0.0049 0.0044 0.0052 0.0024 

t-stat (0.56) (0.49) (0.59) (0.27) 
Adver_Dummy -0.0042     -0.0042 

t-stat (-0.61)     (-0.52) 
Zone_Dummy   -0.0086   -0.0139** 

t-stat   (-1.19)   (-1.66) 
Warning_Dummy     0.0078 0.0148*** 

t-stat     (1.14) (1.96) 
N 732 732 733 735 
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  6 7 8 9 
R-Square 0.9806 0.9802 0.9804 0.9796 
หมำยเหตุ ***  ** และ *  ช้ีถึง significant ท่ี 5% 10% และ 20% ตำมล ำดบั 

 
5.2.1.2 ผลของแบบจ าลองกรณยีาสูบประเภทบุหร่ีทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ 

(1) ผลของแบบจ ำลองทำงเศรษฐมิติจำกมำตรกำรดำ้นภำษี (ส่งผำ่นรำคำ) 
1) ตำรำงท่ี 1 ในสมกำรท่ี (1) พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นแบบ Own Price 

Elasticity มีค่ำประมำณ -0.02 หมำยถึงรำคำมีผลนอ้ยต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรบริโภค (Price Inelastic) ถำ้บุหร่ี
ท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศมีรำคำเพิ่มข้ึน 1% จะมีผลท ำให้ผูบ้ริโภคลดกำรบริโภคลง 0.02% อยำ่งไรก็ดีพบวำ่
สมกำรท่ี 1 น้ีมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ต ่ำ คือมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีนอ้ยกวำ่ 80% 

2) สมกำรท่ี (2) เป็นกำรทดสอบสมมุติฐำนของแบบจ ำลองแบบ Myopic 
Model โดยนกัวิจยัลองเพิ่มตวัแปรกำรเปล่ียนแปลงของปริมำณกำรบริโภคในอดีต (percentage change in 
quantity from t-1) เพิ่มเติม โดยหำกบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเป็นสินคำ้เสพติดแบบ Myopic ผลท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บคือค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรบริโภคในอดีตจะมีค่ำเป็นบวก  ซ่ึงผลท่ีไดจ้ำกสมกำรมีค่ำเป็นบวกโดยมี
ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมำกกวำ่  แสดงให้เห็นวำ่บุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเป็นยำสูบท่ีมีลกัษณะเสพ
ติดอยูด่ว้ย  

3) สมกำรท่ี (3) นกัวจิยัลองเพิ่มเปอร์เซ็นตก์ำรเปล่ียนแปลงของกำรบริโภค
ในอนำคต (t+1) เพิ่มเติมจำกสมกำรท่ี (2) ซ่ึงเป็นกำรทดสอบสมมุติฐำนของแบบจ ำลองแบบ Ratonal 
Addiction Model ซ่ึงผลของสมกำรเศรษฐมิติพบวำ่ กำรเปล่ียนแปลงของกำรบริโภคในอนำคตมีผลต่อกำร
บริโภคบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศในปัจจุบนั โดยมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมำกกวำ่  นอกจำกนั้นกำร
เพิ่มตวัแปรดงักล่ำวท ำใหค้่ำ R-square เพิ่มข้ึนจำก 0.63 เป็น 0.72 แสดงใหเ้ห็นวำ่กำรเพิ่มของตวัแปรดงักล่ำว
เป็นตวัแทนของขอ้มูลท่ีดี 

4) สมกำรท่ี (4) เป็นกำรเพิ่มตวัแปรเปอร์เซ็นตก์ำรเปล่ียนแปลงของรำยได ้
(Percentage Change of Income) จำกสมกำรท่ี (3) เพื่อหำค่ำ Income Elasticity of Demand  โดยผลของ
สมกำรพบวำ่ พบวำ่ค่ำควำมยืดหยุน่ Income Elasticity of Demand  มีค่ำประมำณ 0.08 หมำยถึงบุหร่ีน ำเขำ้มี
ลกัษณะเป็นสินคำ้ปกติ (Normal Goods) ท่ีเม่ือรำยไดเ้พิ่มข้ึนผูบ้ริโภคจะบริโภคบุหร่ีดงักล่ำวเพิ่มข้ึนตำมไป
ดว้ย  โดยเม่ือผูบ้ริโภคบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศมีรำยไดเ้พิ่มข้ึน 1% จะมีผลท ำให้ผูบ้ริโภคเพิ่มกำรบริโภค
ข้ึน 0.08% และมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมำกกวำ่ 

5) สมกำรท่ี (5) เป็นกำรเพิ่มตวัแปรเชิงคุณภำพหรือ Controlled Variables 
ท่ีคำดว่ำจะมีผลต่อกำรบริโภค ไดแ้ก่ เพศ และกำรศึกษำของกลุ่มตวัอย่ำง โดยผลของสมกำรพบวำ่ตวัแปร
ดงักล่ำว มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) สูง ท่ีค่ำควำมเช่ือมัน่ 95% หรือมำกกวำ่ ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่ำผูท่ี้บริโภคบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศมีลกัษณะเฉพำะตวัไม่เหมือนกบัผูท่ี้บริโภคบุหร่ีท่ีผลิตใน
ประเทศไทย กล่ำวคือค่ำพำรำมิเตอร์ของตวัแปรท่ีบ่งบอกเพศของผูบ้ริโภคมีค่ำเป็นลบ แสดงให้เห็นว่ำ ถำ้
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กลุ่มตวัอยำ่งเป็นเพศหญิงจะท ำใหก้ำรบริโภคบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศลดลง   เช่นเดียวกบัค่ำพำรำมิเตอร์
ของตวัแปรดำ้นกำรศึกษำของผูบ้ริโภคท่ีมีค่ำเป็นลบ แสดงให้เห็นวำ่ถำ้กลุ่มตวัอยำ่งมีกำรศึกษำท่ีสูงข้ึนจะท ำ
ใหก้ำรบริโภคบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศลดลงเช่นกนั ส่วนค่ำ Own Price Elasticity มีเม่ือเทียบกบับุหร่ีท่ีผลิต
ในประเทศไทย พบวำ่ผูท่ี้บริโภคบุหร่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศจะมีค่ำควำมยืดหยุ่นต่อรำคำสูงกว่ำผูท่ี้บริโภค
บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย คือ -0.05 เทียบกบั -0.03 ตำมล ำดบั  อยำ่งไรก็ดีค่ำควำมยืดหยุน่ดงักล่ำวค่ำต ่ำกวำ่ 
-1.00 หมำยถึงบุหร่ีทั้งไทยและน ำเขำ้เป็นสินคำ้ท่ีมีค่ำควำมยดืหยุน่ต่อรำคำต ่ำ 
 

ตำรำงท่ี 5.27 ผลกำรวเิครำะห์แบบจ ำลองประเภทบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 
 1 2 3 4 5 

Constant 2.3349*** 0.7457** 0.4031 0.1482 0.1068 
t-stat (3.31) (1.74) (1.08) (0.39) 0.68 

Pt_Cig_IMP -0.0163 -0.0636 -0.011 -0.1214* -0.0506* 
t-stat (-0.09) (-0.62) (-0.12) (-1.28) (-1.29) 

Qt-1_Cig_IMP   0.7875*** 0.4234*** 0.4020*** 0.6191*** 
t-stat   (22.95) (8.07) (7.70) (24.17) 

Qt+1_Cig_IMP     0.4625*** 0.4571*** 0.2941*** 
t-stat     (8.99) (9.01) (12.02) 

Income       0.0797*** 0.0553*** 
t-stat       (3.08) (4.91) 

SEX         -0.0805*** 
t-stat         (-2.62) 

EDU         -0.0645*** 
t-stat         (-3.26) 

N 311 308 291 291 205 
R-Square 0.0001 0.6333 0.7237 0.7326 0.9621 
หมำยเหตุ ***  ** และ *  ช้ีถึง significant ท่ี 5% 10% และ 20% ตำมล ำดบั 

 
(2) ผลของแบบจ ำลอง (1) เม่ือเพิ่มตวัแปรท่ีมิใช่ภำษี 

ส่วนน้ีจะเป็นกำรเสนอผลจำกสมกำรท่ีเพิ่มตวัแปรท่ีมิใช่ภำษี(รำคำ) ลงใน
สมกำรท่ี (5)  โดยตวัแปรท่ีใชคื้อ ตวัแปรหุ่น (dummy variables) 3 ตวัดว้ยกนั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1) สมกำรท่ี (6) เพิ่มตวัแปรหุ่นเฉพำะตวัแปรด้ำนผลของกำรโฆษณำ
รณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี(Advertising dummy) จำกสมกำรท่ี (5) โดยกรณีท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกบั 0 หมำยถึงผูต้อบ
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แบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี 1 - 2 คะแนน (จำก 5 อนัดบั) ขณะท่ีตวัแปรหุ่น
เท่ำกบั 1 หมำยถึงผูต้อบแบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี 3 – 5  คะแนน (จำก 5 
อนัดบั)  เน่ืองจำกหำกผูต้อบแบบสอบถำมคิดวำ่กิจกรรมน้ีจะมีผลต่อกำรบริโภคให้ลดลง ดงันั้นนกัวิจยัคำด
วำ่ผลจำกตวัแปรหุ่นจะมีค่ำเป็นลบ ซ่ึงผลของแบบจ ำลองเศรษฐมิติพบวำ่ตวัแปรหุ่นดำ้นผลของกำรโฆษณำ
รณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีมีค่ำเท่ำกบั -0.04 และมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 
95% หรือมำกกวำ่  ขณะท่ีพบวำ่ค่ำควำมยืดหยุน่ต่อรำคำ (Own Price Elasticity) มีค่ำเท่ำกบัในสมกำร (5) ท่ี -
0.05 ซ่ึงแสดงถึงควำมไม่อ่อนไหว (Robustness) ของผลท่ีไดจ้ำกสมกำร จึงสรุปไดว้ำ่มำตรกำรท่ีมิใช่ภำษี
ดำ้นกำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีมีผลท ำใหก้ำรบริโภคบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศลดลง 

2) สมกำรท่ี (7) เพิ่มตวัแปรหุ่นเฉพำะตวัแปรดำ้นผลของกำรกำรก ำหนด
สถำนท่ีสูบบุหร่ี(Zoneing dummy) จำกสมกำรท่ี (5) โดยกรณีท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกบั 0 หมำยถึงผูต้อบ
แบบสอบถำมใหค้ะแนนวำ่กิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรลดกำรสูบบุหร่ีต ่ำท่ี 1 - 2 คะแนน (จำก 5 อนัดบั) ขณะท่ีตวั
แปรหุ่นเท่ำกบั 1 หมำยถึงผูต้อบแบบสอบถำมให้คะแนนวำ่กิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรลดกำรสูบบุหร่ีสูงท่ี 3 – 5  
คะแนน (จำก 5 อนัดบั)   ซ่ึงผลของแบบจ ำลองพบวำ่ตวัแปรหุ่นดำ้นผลของกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ีมีค่ำ
เท่ำกบั -0.01 และมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมำกกว่ำ  
ขณะท่ีพบวำ่ค่ำควำมยืดหยุน่ต่อรำคำ (Own Price Elasticity) มีค่ำเท่ำกบัในสมกำร (5) ท่ี -0.05 ซ่ึงแสดงถึง
ควำมไม่อ่อนไหว (Robustness) ของผลท่ีไดจ้ำกสมกำร จึงสรุปไดว้่ำมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีดำ้นกำรก ำหนด
สถำนท่ีสูบบุหร่ีมีผลต่อกำรลดกำรบริโภคบุหร่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 

3) สมกำรท่ี (8) เพิ่มตวัแปรหุ่นเฉพำะตวัแปรดำ้นผลของค ำเตือนโทษของ
กำรสูบบุหร่ีขำ้งซองบุหร่ี(Warning dummy) จำกสมกำรท่ี (5) โดยกรณีท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกบั 0 หมำยถึงผูต้อบ
แบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี 1 - 2 คะแนน (จำก 5 อนัดบั) ขณะท่ีตวัแปรหุ่น
เท่ำกบั 1 หมำยถึงผูต้อบแบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี 3 – 5  คะแนน (จำก 5 
อนัดบั)  ผลของแบบจ ำลองพบว่ำตวัแปรหุ่นด้ำนผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ีขอ้งซองบุหร่ีมีค่ำ
เท่ำกบั -0.03 และมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 90% หรือมำกกวำ่  จึง
สรุปได้ว่ำมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีด้ำนกำรติดค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ีขอ้งซองบุหร่ีมีผลต่อกำรลดกำร
บริโภคบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศได ้

4) สมกำรท่ี (9) นกัวิจยัไดเ้พิ่มตวัแปรหุ่นทั้ง 3 ตวัคือ ตวัแปรหุ่นดำ้นผล
ของกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี(Advertising dummy) ตวัแปรหุ่นดำ้นผลของกำรกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบ
บุหร่ี(Zoneing dummy) และตวัแปรหุ่นดำ้นผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ีขอ้งซองบุหร่ี(Warning 
dummy) ลงในสมกำร (5) ซ่ึงผลของแบบจ ำลองพบว่ำตวัแปรหุ่นด้ำนกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหร่ี มี
นยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีควำมเช่ือมัน่ 95%หรือมำกกวำ่ และมีค่ำเป็นลบแสดงให้เห็น
วำ่มำตรกำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ีมีผลต่อกำรบริโภคบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศให้ลดลง ส่วนตวัแปร
หุ่นดำ้นผลของกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ีมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีควำมเช่ือมัน่ 95%
หรือมำกกว่ำ และมีค่ำเป็นลบแสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ีมีผลต่อกำรบริโภคบุหร่ีท่ี
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น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศให้ลดลง แต่พบวำ่ในคร้ังน้ีส่วนตวัแปรหุ่นดำ้นผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี
ขอ้งซองบุหร่ี มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ต ่ำกว่ำควำมเช่ือมัน่ 80% แสดงให้เห็นว่ำ 
มำตรกำรค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ีขอ้งซองบุหร่ีไม่มีผลต่อกำรบริโภคบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 

โดยสรุปแล้ว นักวิจยัเลือกสมกำรท่ี 9 เน่ืองจำกสมกำรดงักล่ำวมีค่ำควำม
ยืดหยุ่นต่อรำคำ (Own Price Elasticity) ท่ีคงท่ีเม่ือมีกำรเพิ่มตวัแปร Control Variables เขำ้ไป โดยค่ำ 
Coefficient ของ Own-price Elasticity คงมีค่ำอยู่ท่ี -0.06 แสดงให้เห็นถึง Robustness ของผลจำก OLS 
Regression  ภำยใต ้Specification Model และยงัพบวำ่บุหร่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเป็นสินคำ้เสพติดท่ีมีค่ำ
ควำมยดืหยุน่ต่อรำคำต ่ำ (Inelastic) และมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีดำ้นกำรรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี และมำตรกำรก ำหนด
สถำนท่ีสูบบุหร่ี  มีผลอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติต่อกำรลดกำรสูบบุหร่ี ขณะท่ีมำตรกำรดำ้นผลของค ำเตือน
โทษของกำรสูบบุหร่ีขำ้งซองบุหร่ีกลบัไม่มีผลต่อกำรลดกำรบริโภคบุหร่ีต่ำงประเทศแต่อยำ่งใด 

 
ตำรำงท่ี 5.28 ผลกำรวเิครำะห์แบบจ ำลองประเภทบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ เม่ือเพิ่มตวัแปรท่ีมิใช่ภำษี 

 6 7 8 9 
Constant 0.066 0.1098 0.1347 0.0852 

t-stat (0.42) (0.69) (0.86) (0.57) 
Pt_Cig_IMP -0.0499* -0.0532* -0.0620* -0.0574* 

t-stat (-1.29) (-1.34) (-1.59) (-1.53) 
Qt-1_Cig_IMP 0.6067*** 0.6192*** 0.6148*** 0.6361*** 

t-stat (23.70) (24.12) (23.99) (25.08) 
Qt+1_Cig_IMP 0.3029*** 0.2936*** 0.3028*** 0.2905*** 

t-stat (12.48) (11.96) (12.31) (12.11) 
Income 0.0625*** 0.0568*** 0.0561*** 0.0597*** 

t-stat (5.39) (5.39) (4.96) (5.36) 
SEX -0.0804*** -0.0788*** -0.0732*** -0.0993*** 

t-stat (-2.58) (-2.55) (-2.40) (-3.21) 
EDU -0.0646*** -0.0651*** -0.0589*** -0.0619*** 

t-stat (-3.31) (-3.28) (-3.02) (-3.29) 
Adver_Dummy -0.0429***     -0.1233*** 

t-stat (-2.29)     (-2.76) 
Zone_Dummy   -0.0099***   0.0617*** 

t-stat   (-0.49)   (2.06) 
Warning_Dummy     -0.0308** 0.0332 
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 6 7 8 9 
t-stat     (-1.66) (0.85) 

N 203 205 205 203 
R-Square 0.9628 0.9621 0.9630 0.9668 
หมำยเหตุ ***  ** และ *  ช้ีถึง significant ท่ี 5% 10% และ 20% ตำมล ำดบั 
 

5.2.1.3 ผลของแบบจ าลองกรณยีาสูบประเภทยาเส้น 
(1) ผลของแบบจ ำลองเศรษฐมิติจำกมำตรกำรดำ้นภำษี (ส่งผำ่นรำคำ) 

1) ตำรำงท่ี 1 ในสมกำรท่ี (1) พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นแบบ Own Price 
Elasticity มีค่ำประมำณ 0.01 เป็นค่ำบวก และมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ต ่ำ คือมีค่ำควำม
เช่ือมัน่ท่ีนอ้ยกวำ่ 80% นกัวิจยัเห็นวำ่อำจมีตวัแปรอ่ืนท่ีผลในดำ้นกำรอธิบำยกำรบริโภคยำเส้นท่ีมิไดเ้ป็นตวั
แปรอิสระซ่ึงอำจน ำไปสู่ควำมเอนเอียง (Biased) ของค่ำสัมประสทธ์ิได ้ซ่ึงเกิดจำกปัญหำกำรละเวน้กำรใส่
ตวัแปรท่ีสำมำรถอธิบำยตวัแปรตำม ท่ีเรียกว่ำ Omitted-Variables Biased จึงควรมีตวัแปรอ่ืนๆเพิ่มเติมใน
สมกำรท่ี (1) ต่อไป 

2) สมกำรท่ี (2) เป็นกำรทดสอบสมมุติฐำนของแบบจ ำลองแบบ Myopic 
Model   โดยนกัวิจยัลองเพิ่มตวัแปรกำรเปล่ียนแปลงของปริมำณกำรบริโภคในอดีต (percentage change in 
quantity from t-1) ตำม Model Specification ของ Myopic Model เพื่อทดสอบวำ่ยำเส้นมีลกัษณะกำรบริโภค
แบบ Myopic หรือไม่นั้นเอง โดยมีสมมุติฐำนวำ่ค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรบริโภคในอดีตจะมีค่ำเป็นบวก  ซ่ึง
ผลท่ีไดจ้ำกสมกำรมีค่ำ 0.93 เป็นค่ำบวกโดยมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมำกกวำ่ แสดงให้เห็นวำ่ยำเส้นเป็น
ยำสูบท่ีมีลกัษณะกำรบริโภคแบบ Myopic คือผลของกำรบริโภคในอดีตมีผลต่อกำรบริโภคในปัจจุบนันัน่เอง  

3) สมกำรท่ี (3) นกัวจิยัลองเพิ่มเปอร์เซ็นตก์ำรเปล่ียนแปลงของกำรบริโภค
ในอนำคตไวใ้นสมกำรท่ี (2)  เพื่อทดสอบวำ่ยำเส้นมีลกัษณะกำรบริโภคแบบ Rational Addiction ท่ีผลของ
กำรบริโภคในปัจจุบนัข้ึนอยู่กับผลของกำรบริโภคในอดีตและควำมคำดหวงัในกำรบริโภคในอนำคต 
หรือไม่นั้นเอง  ซ่ึงผลท่ีไดจ้ำกสมกำรเศรษฐมิติพบว่ำยำเส้นมีควำมยืดหยุน่ในกำรบริโภคต่อรำคำน้อย ( -
0.01) และมีลกัษณะกำรบริโภคแบบ Rational Addiction คือกำรเปล่ียนแปลงของกำรบริโภคทั้งในอดีตและ
อนำคตมีผลต่อกำรบริโภคยำเส้นในปัจจุบนั โดยมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมำกกวำ่ นอกจำกนั้นกำรเพิ่ม
ตวัแปรดงักล่ำวท ำใหค้่ำ R-square เพิ่มข้ึนจำก 0.90 เป็น 0.92 แสดงใหเ้ห็นวำ่กำรเพิ่มของตวัแปรดงักล่ำวเป็น
ตวัแทนของขอ้มูลท่ีดี 

4) สมกำรท่ี (4) เป็นกำรเพิ่มตวัแปร เปอร์เซ็นตก์ำรเปล่ียนแปลงของรำยได ้
(Percentage Change of Income) จำกสมกำรท่ี (3) เพื่อหำค่ำ Income Elasticity of Demand  โดยผลของสมกำร
พบว่ำ พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่น Income Elasticity of Demand  มีค่ำประมำณ 0.02 อย่ำงไรก็ดีพบว่ำค่ำ
สัมประสิทธ์ิน้ีมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ต ่ำกวำ่ควำมเช่ือมัน่ท่ี 80%  หมำยถึงรำยไดไ้ม่มี
ผลต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรบริโภคยำเส้นแต่อยำ่งใด 
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5) สมกำรท่ี (5) เป็นกำรเพิ่มตวัแปรเชิงคุณภำพ ไดแ้ก่ เพศ และกำรศึกษำ
ของตวัอย่ำง จำกสมกำรท่ี (4)โดยผลของสมกำรพบว่ำตวัแปรดงักล่ำว มีนัยส ำคญัทำงสถิติ (Statistically 
Significant) ต ่ำ คือมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีนอ้ยกวำ่ 80% แสดงให้เห็นวำ่ตวัแปรเชิงคุณภำพไม่มีผลต่อพฤติกรรม
กำรบริโภคของกลุ่มผูบ้ริโภคยำเส้น  

 

ตำรำงท่ี 5.29 ผลกำรวเิครำะห์แบบจ ำลองประเภทยำเส้น 
 1 2 3 4 5 

Constant 2.4192*** 0.1176* 0.1194** -0.0389 -0.0036 
t-stat (14.59) (1.44) (1.66) (-0.17) (-0.11) 

Pt_Yasen_TH 0.0117 0.0152 -0.0100 -0.0101 -0.0017 
t-stat (0.13) (0.55) (-0.41) (-0.41) (-0.54) 

Qt-1_Yasen_TH   0.9323*** 0.7032*** 0.708*** 0.9902*** 
t-stat   (36.45) (16.92) (16.80) (120.20) 

Qt+1_Yasen_TH     0.2672*** 0.2688*** 0.0127** 
t-stat     (6.56) (6.59) (1.65) 

Income       0.0162 0.0007 
t-stat       (0.73) (0.23) 

SEX         -0.0025 
t-stat         (-0.35) 

EDU         -0.0023 
t-stat         (-0.51) 

N 148 148 148 148 126 
R-Square 0.0001 0.9016 0.9243 0.9245 0.9989 
หมำยเหตุ ***  ** และ *  ช้ีถึง significant ท่ี 5% 10% และ 20% ตำมล ำดบั 
 

(2) ผลของแบบจ ำลอง (1) เม่ือเพิ่มตวัแปรท่ีมิใช่ภำษี 
ส่วนน้ีจะเป็นกำรเสนอผลจำกสมกำรท่ีเพิ่มตวัแปรท่ีมิใช่ภำษี(รำคำ) ลงใน

สมกำรท่ี (5)  โดยตวัแปรท่ีใชคื้อ ตวัแปรหุ่น (dummy variables) 3 ตวัดว้ยกนั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
1) สมกำรท่ี (6) เพิ่มตวัแปรหุ่นเฉพำะในตวัแปรดำ้นผลของกำรโฆษณำ

รณรงคไ์ม่สูบยำเส้น(Advertising dummy) โดยกรณีท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกบั 0 หมำยถึงผูต้อบแบบสอบถำมให้
คะแนนว่ำกิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบยำเส้น 1 - 2 คะแนน (จำก 5 คะแนน) ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีน้อย ขณะท่ีตวั
แปรหุ่นเท่ำกบั 1 หมำยถึงผูต้อบแบบสอบถำมให้คะแนนวำ่กิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบยำเส้น 3 – 5 คะแนน 
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(จำก 5 คะแนน)   เน่ืองจำกหำกผูต้อบแบบสอบถำมคิดว่ำนโยบำยท่ีมิใช่ภำษีจะมีผลต่อกำรลดกำรบริโภค 
ดงันั้นนกัวิจยัคำดวำ่ผลจำกตวัแปรหุ่นจะมีค่ำเป็นลบ ซ่ึงผลของแบบจ ำลองพบวำ่ตวัแปรหุ่นดำ้นผลของกำร
โฆษณำรณรงคไ์ม่สูบยำเส้นพบวำ่มีค่ำเท่ำกบั 0.01 และมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีค่ำ
ควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมำกกว่ำ  และยงัพบว่ำท ำให้ค่ำสัมประสิทธ์ิของตวัแปรคุณภำพดำ้นกำรศึกษำมี
นยัส ำคญัเพิ่มข้ึน โดยมีค่ำเป็นลบ และมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีค่ำควำมเช่ือมัน่ 95% 
หรือมำกกวำ่  แสดงใหเ้ป็นวำ่กำรศึกษำท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลใหก้ำรบริโภคยำเส้นลดลง 

2) สมกำรท่ี (7) เพิ่มตวัแปรหุ่นเฉพำะในตวัแปรดำ้นผลของกำรกำรก ำหนด
สถำนท่ีสูบยำเส้น(Zoneing dummy) โดยกรณีท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกบั 0 หมำยถึงผูต้อบแบบสอบถำมให้คะแนน
วำ่กิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบยำเส้น 1 - 2 คะแนน (จำก 5 คะแนน) ขณะท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกบั 1 หมำยถึงผูต้อบ
แบบสอบถำมให้คะแนนวำ่กิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบยำเส้น 3 – 5  คะแนน  (จำก 5 คะแนน) เน่ืองจำกหำก
ผูต้อบแบบสอบถำมคิดว่ำกิจกรรมน้ีจะมีผลต่อกำรลดกำรบริโภคยำเส้น ดงันั้นนกัวิจยัคำดวำ่ผลจำกตวัแปร
หุ่นจะมีค่ำเป็นลบ ซ่ึงผลของแบบจ ำลองพบวำ่ตวัแปรหุ่นดำ้นผลของมำตรกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบยำเส้นมีค่ำ
เท่ำกบั 0.01 และมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือมำกกวำ่  และ
ตวัแปรคุณภำพดำ้นกำรศึกษำยงัคงมีนยัส ำคญัท่ีค่ำควำมเช่ือมัน่ 95% หรือมำกกวำ่   

3) สมกำรท่ี (8) เพิ่มตวัแปรหุ่นเฉพำะในตวัแปรดำ้นผลของค ำเตือนโทษ
ของกำรสูบยำเส้น(Warning dummy) โดยกรณีท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกบั 0 หมำยถึงผูต้อบแบบสอบถำมให้คะแนน
วำ่กิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบยำเส้น 1 - 2 คะแนน (จำก 5 คะแนน) ขณะท่ีตวัแปรหุ่นเท่ำกบั 1 หมำยถึงผูต้อบ
แบบสอบถำมให้คะแนนวำ่กิจกรรมน้ีมีผลต่อกำรสูบยำเส้น 3 – 5  คะแนน  (จำก 5 คะแนน) เน่ืองจำกหำก
ผูต้อบแบบสอบถำมคิดว่ำกิจกรรมน้ีจะมีผลต่อกำรลดกำรบริโภคยำเส้น ดงันั้นนกัวิจยัคำดวำ่ผลจำกตวัแปร
หุ่นจะมีค่ำเป็นลบ ซ่ึงผลของแบบจ ำลองพบว่ำตวัแปรหุ่นดำ้นผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบยำเส้นมีค่ำ
เท่ำกบั 0.01 และมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 90% หรือมำกกวำ่ ขณะท่ี
ตวัแปรคุณภำพดำ้นกำรศึกษำยงัคงมีเคร่ืองหมำยเป็นลบ และมีนยัส ำคญัท่ีค่ำควำมเช่ือมัน่ 95% หรือมำกกวำ่   

4) สมกำรท่ี (9) นกัวิจยัไดเ้พิ่มตวัแปรหุ่นทั้ง 3 ตวัคือ ตวัแปรหุ่นดำ้นผล
ของกำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบยำเส้น (Advertising dummy )ตวัแปรหุ่นดำ้นผลของกำรกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบ
ยำเส้น (Zoneing dummy) และตวัแปรหุ่นดำ้นผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบยำเส้น (Warning dummy) ลง
ในสมกำร (5) ซ่ึงผลของแบบจ ำลองพบว่ำตวัแปรหุ่นดำ้นกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบยำเส้น และตวัแปรหุ่น
ดำ้นผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบยำเส้น มีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ต ่ำท่ีควำมเช่ือมัน่
นอ้ยกวำ่ 80% แสดงใหเ้ห็นวำ่มำตรกำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบยำเส้น และมำตรกำรค ำเตือนโทษของกำรสูบยำ
เส้นไม่มีผลต่อกำรลดกำรบริโภคยำเส้น ส่วนตวัแปรหุ่นด้ำนผลของกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบยำเส้นกลบัมี
นยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีควำมเช่ือมัน่ 95%หรือมำกกวำ่ เม่ือน ำตวัแปรหุ่นทั้ง 3 ดำ้นมำ
อยูใ่นสมกำรเดียวกนั แสดงใหเ้ห็นวำ่ส ำหรับยำเส้นมำตรกำรรณรงคห์้ำมสูบยำเส้นเท่ำนั้นมีผลต่อกำรลดกำร
บริโภคยำเส้น  
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5) โดยสรุปแลว้ นกัวิจยัเลือกสมกำรท่ี 9 เน่ืองจำกสมกำรดงักล่ำวมีค่ำ R-
Square สูงท่ีสุด และตวัแปรคุณภำพดำ้นกำรศึกษำมีผลท ำให้กำรบริโภคยำเส้นลดลง นอกจำกนั้นยงัพบวำ่ยำ
เส้นเป็นสินคำ้เสพติดในรูปแบบ Rational Addiction ท่ีรำคำไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคแต่อยำ่งใด และ
ท่ีน่ำสนใจคือมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีดำ้นกำรรณรงค์ห้ำมสูบยำเส้นเท่ำนั้นมีผลต่อกำรลดกำรบริโภคยำเส้น 
ขณะท่ีมำตรกำรดำ้นผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบยำเส้นไม่มีผลต่อกำรบริโภคยำเส้น  แต่มำตรกำรดำ้นกำร
ก ำหนดสถำนท่ีสูบยำเส้นกลบัท ำใหก้ำรบริโภคยำเส้นเพิ่มมำกข้ึน 
 
ตำรำงท่ี 5.30 ผลกำรวเิครำะห์แบบจ ำลองประเภทยำเส้น เม่ือเพิ่มตวัแปรท่ีมิใช่ภำษี 

 6 7 8 9 
Constant -0.0337 -0.034 -0.0437 -0.023 

t-stat (-0.61) (-0.63) (-0.78) (-0.43) 
Pt_Yasen_TH 0.0016 0.003 0.001 0.0027 

t-stat (0.31) (0.59) (0.20) (0.50) 
Qt-1_Yasen_TH 0.9836*** 0.9846*** 0.9850*** 0.9863*** 

t-stat (77.67) (81.33) (80.42) (80.94) 
Qt+1_Yasen_TH 0.0231*** 0.0211** 0.0218*** 0.0176* 

t-stat (1.94) (1.84) (1.88) (1.58) 
Income 0.0015 0.0015 0.0024 0.0005 

t-stat (0.32) (0.31) (0.49) (0.11) 
SEX 0.0018 0.0005 0.0033 0.0012 

t-stat (0.15) (0.04) (0.28) (0.10) 
EDU -0.0145*** -0.0180*** -0.0146*** -0.0167*** 

t-stat (-2.07) (-2.54) (-2.13) (-2.32) 
Adver_Dummy 0.0103**     -0.0035 

t-stat (1.63)     (-0.35) 
Zone_Dummy   0.0137***   0.0132** 

t-stat   (2.24)   (1.85) 
Warning_Dummy     0.0113** 0.0072 

t-stat     (1.79) (0.75) 
N 131 132 132 133 
R-Square 0.9973 0.9974 0.9974 0.9975 
หมำยเหตุ ***  ** และ *  ช้ีถึง significant ท่ี 5% 10% และ 20% ตำมล ำดบั 
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5.2.1.4 ผลของแบบจ าลองกรณยีาสูบประเภทบุหร่ี แบ่งประเภทตามราคา 
นอกจำกนั้นผูว้ิจยัยงัได้แบ่งประเภทบุหร่ีออกเป็น 3 ชนิด ตำมรำคำจ ำหน่ำย 

เน่ืองจำกกลุ่มผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีแตกต่ำงกนั กำรแยกพิจำรณำจะท ำให้ไดค้่ำควำมยืดหยุน่ท่ี
ชดัเจนมำกยิง่ข้ึน นอกจำกนั้นยงัช่วยลดปัญหำกำรเกิด Heteroscedasticity ลงในแบบจ ำลองอีกดว้ย โดยผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งช่วงของรำคำบุหร่ีเป็นดงัน้ี 1) บุหร่ีรำคำต ่ำกวำ่ 39 บำท 2) บุหร่ีรำคำ 40-59 บำท3) บุหร่ีรำคำมำกกวำ่ 
60 บำท ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบจ ำลองชนิดRational Addition Model เพื่อหำค่ำควำมยืดหยุน่ต่อรำคำ ผลกำรศึกษำมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 
ตำรำงท่ี 5.31 ผลกำรวเิครำะห์แบบจ ำลองประเภทยำสูบบุหร่ี กรณีแยกตำมกลุ่มรำคำ 

  บุหร่ีรำคำต ่ำกวำ่ 39 บำท บุหร่ีรำคำ 40-59 บำท บุหร่ีรำคำมำกกวำ่ 60 บำท 

Constant 0.0278 0.3472 0.745*** 
t-stat 0.38 1.03 2.29 
Pt_Cig -0.0394*** -0.1187* -0.1311* 
t-stat (-3.13) (-1.53) (-1.52) 
Qt-1_Cig 0.6434*** 0.5048*** 0.7544*** 
t-stat 43.3 15.67 31.4 
Qt+1_Cig 0.3353*** 0.4074*** 0.2053*** 
t-stat 21.56 13.04 8.88 
Income 0.0036 0.0426*** 0.0056 
t-stat 0.54 2.28 0.49 
SEX 0.1171*** -0.0672 -0.0926*** 
t-stat 4.14 (-0.75) (-2.46) 
EDU 0.0027 0.0086 0.0195 
t-stat 0.88 -0.97 0.88 
N 69 293 223 
R-Square 0.9968 0.8866 0.9632 
หมำยเหตุ ***  ** และ *  ช้ีถึง significant ท่ี 5% 10% และ 20% ตำมล ำดบั 

 
1) กลุ่มผูท่ี้บริโภคบุหร่ีรำคำต ่ำกว่ำ 39 บำท พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นแบบ Own 

Price Elasticity มีค่ำประมำณ -0.04 หมำยถึงหำกบุหร่ีท่ีรำคำต ่ำกวำ่ 39 บำทมีรำคำเพิ่มข้ึน 1% จะมีผลท ำให้
ผูบ้ริโภคลดกำรบริโภคลง 0.04%และมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีควำมเช่ือมัน่ 90% หรือ
มำกกวำ่ ขณะท่ีตวัแปรรำยได ้(Income) เพื่อหำค่ำ Income Elasticity of Demand มีค่ำสัมประสิทธ์ิเป็นบวก 
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โดยมีค่ำประมำณ 0.003แสดงให้เห็นวำ่บุหร่ีกลุ่มน้ีเป็นสินคำ้ปกติ (Normal Goods) ท่ีรำยไดแ้ละกำรบริโภค
มีควำมสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก  อยำ่งไรก็ดีค่ำสัมประสิทธิมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ต ่ำ 
คือมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีนอ้ยกวำ่80% 

2) กลุ่มผูท่ี้บริโภคบุหร่ีรำคำต ่ำกวำ่ 40-59 บำท พบวำ่ค่ำควำมยืดหยุน่แบบ Own 
Price Elasticity มีค่ำประมำณ -0.12 หมำยถึงหำกบุหร่ีท่ีรำคำ 40-59 บำทมีรำคำเพิ่มข้ึน 1% จะมีผลท ำให้
ผูบ้ริโภคลดกำรบริโภคลง 0.12%โดยมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีควำมเช่ือมัน่ 80% 
ขณะท่ีตวัแปรรำยได ้(Income) เพื่อหำค่ำ Income Elasticity of Demand มีค่ำควำมยืดหยุน่Income Elasticity 
of Demand  ประมำณ 0.04 และมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีควำมเช่ือมัน่ 90% หรือ
มำกกวำ่แสดงให้เห็นวำ่บุหร่ีกลุ่มน้ีเป็นสินคำ้ปกติ (Normal Goods) ท่ีรำยไดแ้ละกำรบริโภคมีควำมสัมพนัธ์
กนัในเชิงบวก  โดยถำ้ผูบ้ริโภคบุหร่ีรำคำต ่ำกวำ่ 40-59 บำทมีรำยไดเ้พิ่มข้ึน 1% จะมีผลท ำให้ผูบ้ริโภคเพิ่ม
กำรบริโภคข้ึน 0.04%  

3) กลุ่มผูท่ี้บริโภคบุหร่ีรำคำสูงกว่ำ 60 บำท พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นแบบ Own 
Price Elasticity มีค่ำประมำณ -0.13 หมำยถึงหำกรำคำสูงกว่ำ 60 บำท มีรำคำเพิ่มข้ึน 1% จะมีผลท ำให้
ผูบ้ริโภคลดกำรบริโภคลง 0.13%โดยมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีควำมเช่ือมัน่ 80% 
ขณะท่ีตวัแปรรำยได ้(Income) เพื่อหำค่ำ Income Elasticity of Demand มีค่ำควำมยืดหยุน่Income Elasticity 
of Demand ประมำณ 0.01 แสดงให้เห็นว่ำบุหร่ีกลุ่มน้ีเป็นสินคำ้ปกติ (Normal Goods) ท่ีรำยไดแ้ละกำร
บริโภคมีควำมสัมพันธ์กันในเชิงบวก  อย่ำงไรก็ดีค่ำสัมประสิทธิมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (Statistically 
Significant) ต ่ำ คือมีค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีนอ้ยกวำ่80%  

โดยสรุปแลว้ พบวำ่ค่ำควำมยืดหยุน่ต่อรำคำ (Own Price Elasticity) ของบุหร่ีแต่
ละกลุ่มรำคำจะมีค่ำไม่เท่ำกนั โดยกลุ่มท่ีมีรำคำถูกท่ีสุดจะมีค่ำควำมยืดหยุ่นต ่ำท่ีสุด กำรเปล่ียนแปลงดำ้น
รำคำไม่มีผลต่อกำรบริโภคของผูสู้บกลุ่มน้ีมำกนกั เน่ืองจำกเป็นบุหร่ีท่ีมีรำคำถูก สัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริโภคต่อรำยไดมี้ค่ำต ่ำ กำรปรับเพิ่มรำคำจึงไม่ท ำให้ผูสู้บลดกำรบริโภคลงมำกนกั ส่วนกลุ่มถดัมำซ่ึงมี
รำคำเพิ่มข้ึนมำอยูใ่นช่วง 40-59 บำท มีค่ำควำมยดืหยุน่ต่อรำคำเพิ่มข้ึน และกลุ่มท่ีมีรำคำแพงท่ีสุดคือมำกกวำ่ 
60 บำท มีค่ำควำมยดืหยุน่ต่อรำคำเพิ่มข้ึนมำกท่ีสุด กำรเพิ่มข้ึนของรำคำบุหร่ีจะท ำให้ผูบ้ริโภคลดกำรบริโภค
ลงมำก แสดงใหเ้ห็นถึงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีชดัเจนของผูบ้ริโภคบุหร่ีกลุ่มท่ีมีรำคำสูง   

5.2.2 ผลการประมาณหาค่า Tax Buoyancy 
ในส่วนน้ีเป็นกำรประมำณกำร Tax Buoyancy เพื่อใช้ในกำรเช่ือมโยงในกำรประมำณกำร

รำยได ้โดย Tax Buoyancy คือ สัดส่วนร้อยละกำรเปล่ียนแปลงของรำยไดภ้ำษีสรรพสำมิตต่อร้อยละกำร
เปล่ียนแปลงของฐำนภำษี ซ่ึงนักวิจยัค ำนวนฐำนภำษีจำกปริมำณยำสูบแยกตำมประเภทยำสูบท่ีเสียภำษี
สรรพสำมิตยอ้นหลงัรำยเดือนตั้งแต่ปีงบประมำณ 2550-2554 ขณะท่ีรำยไดม้ำจำกรำยไดภ้ำษีสรรพสำมิตท่ี
จดัเก็บจริงแยกตำมประเภทยำสูบ 

 
 อตัรำกำรเปล่ียนแปลงของรำยได ้(%) 

Tax Buayancy = อตัรำกำรเปล่ียนแปลงของฐำนภำษี (%) 
 



 105 

ตำรำงท่ี 5.32 กำรค ำนวณ Tax Buoyancy 

ปี 
Tax Buoyancy 

บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศ บุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 

2550 2.4449 2.7914 

2551 -0.4043 2.1950 

2552 -0.7570 0.5671 

2553 19.8156 2.2382 
 

ทั้งน้ี รำยได ้คือรำยไดภ้ำษีสรรพสำมิต ส่วนฐำนภำษีคือปริมำณยำสูบแต่ละประเภทยำสูบ
ท่ีจดัเก็บภำษีสรรพสำมิต อย่ำงไรก็ดีเน่ืองจำกมีขอ้จ ำกดัดำ้นขอ้มูลของยำเส้น ท ำให้ไม่สำมำรถค ำนวณค่ำ 
Tax Buoyancy ของยำเส้นได ้

จำกตำรำง จะเห็นไดว้ำ่ค่ำของ Tax Buoyancy ของบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศในปี 2551 และ 
2552 มีค่ำเป็นลบเน่ืองจำกเป็นปีท่ีผิดปกติ โดยในปี 2551 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกข้ึน ส่วนในปี 2552 มีกำร
ปรับเพิ่มข้ึนภำษีสรรพสำมิต ท ำให้ผูว้ิจยัไม่สำมำรถเลือกใชค้่ำ Tax Buoyancy ในปีดงักล่ำวมำใชค้  ำนวณใน 
Demand Behavior Model  

5.2.3 Demand Behavior Model 
ในส่วนน้ีจะเป็นกำรรำยงำนผลของสมกำร Demand Behavior Model ทั้งน้ีเน่ืองจำก

วตัถุประสงคข์องงำนวิจยัน้ีเพื่อสร้ำงตวัแบบให้ผูก้  ำหนดนโยบำยภำษีสรรพสำมิตไดใ้ชเ้พื่อทรำบถึงผลของ
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษีสรรพสำมิตต่อปริมำณกำรบริโภค และรำยได้ภำษีโดยสำมำรถสรุปขั้นตอน
ควำมสัมพนัธ์ท่ีผูว้ิจยัเรียกวำ่ Demand Bahaviour Model พอสรุปไดต้ำม Flow Chart ดำ้นล่ำงดงัน้ี ในขั้นที่ 1 
เม่ือผูก้  ำหนดนโยบำยปรับเพิ่มหรือลดภำษีสรรพสำมิตแลว้ ท ำให้รำคำของบุหร่ีปรับตวัสูงข้ึนหรือลดลงตำม 
ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคของผูสู้บบุหร่ีในขั้นที่ 2 ค่ำควำมยืดหยุ่นในรูปแบบต่ำงๆ จะส่งผำ่นผล
ของอตัรำภำษีท่ีเปล่ียนไปสู่กำรเปล่ียนแปลงปริมำณกำรบริโภค  ต่อมำในขั้นที่ 3 นกัวิจยัใชค้่ำ Tax Buoyancy 
เป็นตวัเช่ือมผลของกำรเปล่ียนแปลงฐำนภำษีในขั้นตอนท่ี 2 ไปสู่กำรเปล่ียนแปลงรำยไดภ้ำษีในขั้นที่ 4
นัน่เอง  
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โดยงำนวจิยัตอ้งกำรท่ีจะหำ Sensitivity หำกมีกำรปรับเปล่ียนภำษีสรรพสำมิตไป ร้อยละ 

1 จะท ำให้ ปริมำณกำรบริโภคยำสูบ และรำยไดจ้ำกภำษีเปล่ียนแปลงไปเท่ำใด ทั้งน้ีไดก้  ำหนดให้อตัรำภำษี
สรรพสำมิตบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศ บุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ เพิ่มข้ึนจำกระดบัร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 86  
ของรำคำบุหร่ีหน้ำโรงงำนอุตสำหกรรม (กรณีบุหร่ีผลิตในประเทศ) หรือรำคำซีไอเอฟ (กรณีบุหร่ีน ำเข้ำ)  
ขณะท่ียำเส้น ก ำหนดให้เพิ่มจำกระดบัร้อยละ 0.1  เป็นร้อยละ 0.2 ของรำคำหนำ้โรงงำนอุตสำหกรรม ทั้งน้ี ผูว้ิจยั
ได้เลือกใช้ Tax Buoyancy ของปี 2550 ในกำรค ำนวณ โดย บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศ และบุหร่ีท่ีน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ มีค่ำ Tax Buoyancy 2.4449 และ 2.7914 ตำมล ำดับ ส่วน Tax Buoyancy ของยำเส้นตั้ ง
สมมุติฐำนใหมี้ค่ำเท่ำกบั 2.500 โดยใชค้่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของ Tax Buoyancy ของยำสูบทั้งระบบ 
 
ตำรำงท่ี 5.33 กำรปรับอตัรำภำษีสรรพสำมิตภำยใตฐ้ำนเพดำนภำษีปัจจุบนั 

ประเภท ยำสูบ 
อตัรำภำษี 
 (%) 

ปรับเพิ่มอตัรำภำษี  
(%) 

กำรบริโภคยำสูบรวมเพิ่ม รำยไดภ้ำษีเพิ่ม 

บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย 85 1.0 -0.22% 16.9% 
บุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำก
ต่ำงประเทศ 85 1.0 -0.48% 18.5% 
ยำเส้น 0.1 0.1 0.27% 0.93% 
รวม   -0.24% 17.0% 

 
จำกตำรำง  เม่ือมีกำรปรับเพิ่มอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบ จะท ำให้ปริมำณกำรบริโภคยำสูบ

รวมลดลงในทุกประเภท เท่ำกบัร้อยละ  -0.27 หรือคิดเป็นจ ำนวน -4.60 ลำ้นซอง ทั้งน้ี ในส่วนของกำร
เปล่ียนรำยได้ภำษีสรรพสำมิต พบว่ำ กำรเพิ่มอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบ จะท ำให้มีรัฐมีรำยได้จำกกำร
จดัเก็บภำษีเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.3 หรือคิดเป็นจ ำนวน 9,216 ลำ้นบำท  

ขั้นที ่1 กำรเปล่ียนแปลง
ของอตัรำภำษีสรรพสำมิต
ยำสูบ 

 

ขั้นที ่2 ปริมำณกำรบริโภคเปล่ียนแปลงตำม
ขนำดของค่ำควำมยดืหยุน่ (Price elasticity) 
แบบต่ำงๆ 
 

  

ขั้นที ่3 ใช ้TaxBuoyancy เพื่อส่งผำ่นผลกำร
เปล่ียนแปลงของปริมำณกำรบริโภคไปสู่รำยได้
ภำษี 
  

  

ขั้นที ่4 กำรเปล่ียนไปของ
รำยไดภ้ำษีสรรพสำมิต 
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ทั้งน้ี อำจสรุปไดว้ำ่ หำกรัฐตอ้งกำรใชม้ำตรกำรภำษีสรรพสำมิตเพื่อเพิ่มรำยไดใ้ห้แก่รัฐบำล 
รัฐบำลควรพิจำรณำปรับเพิ่มอตัรำภำษีในยำสูบประเภท บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย และบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำก
ต่ำงประเทศ นอกจำกนั้นยงัท ำใหป้ริมำณกำรบริโภคยำสูบลดลงอีกดว้ย  อยำ่งไรก็ตำมเป็นท่ีน่ำสังเกตุวำ่หำก
ตอ้งกำรเนน้ท่ีกำรลดกำรบริโภคยำสูบในภำพรวมลงแลว้กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิตในบุหร่ีน ำเขำ้จะส่งผลต่อ
กำรลดกำรบริโภคมำกกวำ่เน่ืองจำกไม่พบกำรบริโภคบุหร่ีรำคำต ่ำทดแทน (Trade Down Effect)   ขณะท่ีกำร
ข้ึนภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีในประเทศและยำเส้นจะมีประสิทธิภำพต่อกำรลดกำรบริโภคน้อยกว่ำเน่ืองจำกมี
หลกัฐำนทำงสถิติช้ีถึงกำรบริโภคบุหร่ีรำคำต ่ำทดแทน (Trade Down Effect) 

อยำ่งไรก็ดี จำกขอ้มูลจริงท่ีเกิดข้ึนพบวำ่ในปีท่ีมีกำรข้ึนของภำษีสรรพสำมิตเช่นในปี 2552 จะมี
ค่ำ Tax Buoyancy เปล่ียนแปลงไปจำกปกติค่อนขำ้งมำก โดยบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศมีค่ำ Tax Buoyancy 
เปล่ียนจำกค่ำบวกเป็นค่ำลบ ซ่ึงเกิดไดจ้ำกปริมำณกำรบริโภคบุหร่ีท่ีลดลง แต่รัฐมีรำยไดภ้ำษีเพิ่มข้ึนจำกกำรข้ึน
ของภำษี ขณะท่ีในส่วนของบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศยงัคงมี Tax Buoyancy ท่ีเป็นค่ำบวกอยู ่แต่มีค่ำลดลง ซ่ึง
เกิดไดจ้ำกปริมำณกำรบริโภคบุหร่ีท่ีลดลง และรำยไดภ้ำษีเก็บไดล้ดลงตำมหลงัจำกมีกำรข้ึนของภำษี แสดงให้เห็น
วำ่ผูบ้ริโภคยำ้ยไปบริโภคยำสูบชนิดอ่ืนๆท่ีมีรำคำต ่ำกวำ่แทน 

5.2.4 ข้อจ ากดัของแบบจ าลอง 
(1) กำรจดัเก็บขอ้มูลแบบสุ่มท ำให้ไดต้วัอยำ่งขอ้มูลของผูบ้ริโภคยำสูบในแต่ละประเภทไม่

หลำกหลำยท ำให้ไม่สำมำรถหำควำมสัมพนัธ์ในบำงประเภทยำสูบท่ีมีตวัอยำ่งขอ้มูลนอ้ยได ้เช่น ยำเส้นปรุงจำก
ต่ำงประเทศ 

(2) ขอ้มูลกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบอำจมีกำรบิดเบือนจำกควำมเป็นจริง เน่ืองจำก
ในช่วงก่อนกำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต ผูผ้ลิตจะรีบผลิตเพื่อกกัตุนไวล่้วงหน้ำ ก่อนท่ีจะมีกำรปรับเปล่ียนอตัรำภำษี
สรรพสำมิตข้ึน 

(3) ค่ำพำรำมิเตอร์บำงตวัเช่น Tax Buoyancy มีค่ำเปล่ียนแปลงหำกมีกำรเปล่ียนแปลง
โครงสร้ำงภำษี ท ำใหใ้นกำรน ำไปใชใ้นแบบจ ำลอง ตอ้งเลือกปีท่ีไม่มีควำมผิดปกติมำใชใ้นกำรค ำนวณ 

5.3 สรุปผลการศึกษาค่าความยดืหยุ่น 
1) ผลจำกกำรศึกษำค่ำควำมยดืหยุน่ต่อรำคำ 

              ผลจำกกำรศึกษำค่ำควำมยืดหยุ่นสำมำรถสรุปเพื่อน ำไปใช้ในกำรค ำนวน Demand 
Behavior Model ไดด้งัน้ี   
 
ตำรำงท่ี 5.34 แสดงค่ำ Owned-Price Elasticity of Demand 

ชนิดของยำสูบ Owned-Price Elasticity T-Stat 
บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย -0.0258** (-1.86) 
บุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ -0.0574* (-1.53) 
ยำเส้น 0.0027 (0.50) 
หมำยเหตุ ***  ** และ *  ช้ีถึง significant ท่ี 5% 10% และ 20% ตำมล ำดบั 
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จำกตำรำงจะเห็นว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นของบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทยและ บุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำก
ต่ำงประเทศมีค่ำเป็นลบสอดคลอ้งกบัทฤษฎีและสมมุติฐำนท่ีผูว้ิจยัไดค้ำดไว ้ขณะท่ีค่ำควำมยืดหยุ่นของยำ
เส้นมีค่ำเป็นบวก แต่ไม่มีนัยส ำคญัทำงสถิติ (t-stat เท่ำกบั 0.5)  ซ่ึงหมำยถึงนักวิจยัไม่สำมำรถสรุป
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งรำคำและยำเส้นได ้

นอกจำกน้ี ผูว้ิจยัยงัตอ้งกำรท่ีจะศึกษำค่ำควำมยืดหยุน่แบบไขวร้ะหว่ำงประเภทของยำสูบ 
เช่น ผูท่ี้บริโภคบุหร่ี และตอ้งกำรยำ้ยไปบริโภคยำเส้นแทน หำกยำเส้นมีรำคำลดลง แต่เน่ืองจำกพบขอ้จ ำกดั
ของขอ้มูล โดยมีผูต้อ้งกำรเปล่ียนพฤติกรรม หำกรำคำของยำเส้นลดลงน้อยเกินไปท ำให้ไม่สำมำรถวิเครำะห์
ผลกระทบได ้ นอกจำกนั้น คณะผูว้จิยัไดศึ้กษำค่ำควำมยืดหยุน่แบบไขวร้ะหวำ่งบุหร่ีน ำเขำ้และบุหร่ีท่ีผลิตใน
ประเทศ โดยแนวคิดคือ หำกรำคำบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศมีรำคำลดลง ผูท่ี้บริโภคบุหร่ีน ำเขำ้จะเปล่ียนไปสูบ
บุหร่ีในประเทศหรือไม่ จำกผลของแบบจ ำลองทำงเศรษฐมิติพบวำ่ไม่มีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติ (T-stat = -0.67) 
แสดงให้เห็นว่ำผูท่ี้บริโภคบุหร่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ จะไม่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมหำกรำคำบุหร่ีท่ีผลิตใน
ประเทศมีกำรเปล่ียนแปลงไป 

นอกจำกนั้นผูว้ิจยัได้ท ำงำนศึกษำกำรบริโภคทดแทนกันภำยในยำสูบประเภทเดียวกัน 
(Intra-Category Substitution)  ซ่ึงเป็นกำรวดัวำ่รำคำมีผลต่อกำรบริโภคแบบไปหำของถูกกวำ่ (Trade Down 
Effect) ซ่ึงวดัขนำดไดจ้ำกค่ำควำมยืดหยุน่ไขว ้(Cross-price Elasticity) ตวัอยำ่งเช่น นกัวิจยัตอ้งกำรทรำบวำ่
หำกรำคำของยำเส้นชนิดอ่ืนๆ มีรำคำเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคยำเส้นจะเปล่ียนพฤติกรรมกำรบริโภคยำเส้น
ท่ีตนเองบริโภคอยูไ่ปสู่ยำเส้นท่ีมีรำคำต ่ำกวำ่ใช่หรือไม่ จำกกำรทดสอบโดยใชส้มกำร regression พบวำ่กลุ่ม
ตวัอยำ่งมีแนวโนม้กำรบริโภคทดแทนกนัดงัแสดงในตำรำง 
 
ตำรำงท่ี 5.35 แสดงค่ำ Cross-Price Elasticity of Demand 

ชนิดของยำสูบ Cross-price Elasticity T-Stat 
บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย 0.0070 (0.57) 
บุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ -0.0747*** (-2.98) 
ยำเส้น 0.0692*** (2.08) 
หมำยเหตุ*** , ** และ *  แสดงถึงระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  90 และ80 ตำมล ำดบั 
  

ค่ำควำมยืดหยุน่ไขวข้องบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย และยำเส้น มีค่ำเป็นบวกสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีและสมมุติฐำนท่ีผูว้จิยัไดค้ำดไว ้กล่ำวคือ ค่ำควำมยดืหยุน่ท่ีเป็นบวกแสดงใหเ้ห็นวำ่สินคำ้ชนิดนั้นเป็น
สินคำ้ท่ีมี substitution effect คือมีกำรเปล่ียนยำ้ยกำรบริโภคจำกชนิดหน่ึงไปยงัอีกชนิดหน่ึงไดใ้นลกัษณะ 
Trade Down Effect อย่ำงไรก็ดี หำกค่ำควำมยืดหยุ่นท่ีเป็นลบแสดงให้เห็นวำ่สินคำ้ชนิดนั้นเป็นสินคำ้ท่ีมี 
complementary effect คือไม่มีกำรเปล่ียนยำ้ยกำรบริโภคจำกยีห่อ้หน่ึงไปยงัอีกยี่ห้อหน่ึง แต่จะลดกำรบริโภค
ของสินคำ้นั้นๆแทน  
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ในส่วนของบุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไม่พบหลกัฐำนของกำรบริโภคสินคำ้รำคำต ่ำทดแทน 
(Trade Down Effect) เน่ืองจำกค่ำควำมยืดหยุน่แบบไขว ้0.0070 และมีค่ำเป็นบวกแต่ไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
หมำยควำมถึงบุหร่ีในประเทศกำรเปล่ียนแปลงของบุหร่ีในประเทศยี่ห้ออ่ืนไม่มีผลต่อกำรบริโภคบุหร่ีใน
ประเทศยีห่อ้ท่ีสูบประจ ำแต่อยำ่งใด   

ในส่วนของยำเส้นพบว่ำมีลกัษณะของกำรบริโภคสินคำ้รำคำต ่ำทดแทน (Trade Down 
Effect) เน่ืองจำกค่ำควำมยืดหยุ่นแบบไขว ้มีค่ำเป็นบวกท่ี 0.0692 และมีนัยส ำคญัทำงสถิติ (t-stat 2.06) 
หมำยควำมวำ่หำกยำเส้นชนิดอ่ืนๆท่ีผูบ้ริโภคไม่ไดบ้ริโภคอยู ่(ยำเส้นชนิดท่ี 2) มีรำคำเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะท ำ
ให้ผูบ้ริโภคเพิ่มกำรบริโภคยำเส้นชนิดท่ีตนเองบริโภคอยู่ร้อยละ 0.0692 แทนยำเส้นชนิดท่ี 2 ท่ีมีรำคำสูงข้ึน
แทน จะเห็นว่ำหำกผลของกำรปรับรำคำจำกกำรข้ึนภำษีสรรพสำมิตอำจไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรจ ำกดั
กำรบริโภคยำเส้นเน่ืองจำกมีพฤติกรรมกำรบริโภคแบบ Trade Down Effect นัน่เอง 

ในกรณีของบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศไม่ปรำกฏหลกัฐำนทำงสถิติถึงลกัษณะกำรบริโภค
สินคำ้รำคำต ่ำทดแทน แต่พบในลกัษณะตรงขำ้มคือ กำรบริโภคแบบร่วมกนั (Complement) ท่ีท  ำให้เกิด
ปรำกฏกำรบริโภคสินคำ้ท่ีมีรำคำโดยเปรียบเทียบสูงกว่ำมำกข้ึน  เน่ืองจำกค่ำควำมยืดหยุ่นไขวข้องบุหร่ีท่ี
น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศมีค่ำเป็นลบ นั่นหมำยควำมว่ำกำรลดลงของรำคำบุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศยี่ห้อ
อ่ืนๆ จะท ำให้กำรบริโภคบุหร่ีท่ีน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพิ่มข้ึน ซ่ึงสำมำรถอธิบำยได้ว่ำกำรข้ึนภำษี
สรรพสำมิตบุหร่ีน ำเขำ้จะส่งผลให้กำรบริโภคบุหร่ีน ำเขำ้ลดลง หมำยถึง กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิตจะส่งผลดี
ในแง่กำรลดกำรบริโภคอยำ่งแทจ้ริงโดยเฉพำะในบุหร่ีน ำเขำ้นัน่เอง 

2) ผลจำกกำรศึกษำค่ำควำมยดืหยุน่ต่อรำยได ้
ผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษำผลของรำยไดข้องผูบ้ริโภคต่อกำรปริมำณกำรบริโภคบุหร่ี หรือท่ีเรียกว่ำ 

ค่ำควำมยดืหยุน่ต่อรำยได ้(Income Elasticity) โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   
 
ตำรำงท่ี 5.36 แสดงค่ำ Income Elasticity of Demand 
ชนิดของยำสูบ Income Elasticity T-Stat 
บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศไทย 0.0112*** (2.25) 
บุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 0.0597*** (5.36) 
ยำเส้น 0.0005 (0.11) 
หมำยเหตุ ***  ** และ *  ช้ีถึง significant ท่ี 5% 10% และ 20% ตำมล ำดบั 

  
จำกตำรำงจะเห็นว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นต่อรำยได้ของยำสูบทุกประเภท ทั้ งบุหร่ีท่ีผลิตใน

ประเทศไทย  บุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ และยำเส้นมีค่ำเป็นบวกหมำยถึง ยำสูบทั้ง 3 ประเภทมีลกัษณะ
เป็นสินคำ้ปกติ (Normal Goods) ท่ีมีลกัษณะเป็นสินคำ้จ ำเป็นเน่ืองจำกกำรเพิ่มข้ึนของรำยได ้1% ท ำให้กำร
บริโภคยำสูบทั้ง 3 ประเภทเพิ่มข้ึนนอ้ยกวำ่รำยไดท่ี้เพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัทฤษฎีและสมมุติฐำนท่ีผูว้ิจยัไดค้ำด
ไว ้โดยเม่ือผูบ้ริโภคมีรำยไดเ้พิ่มข้ึน ก็จะท ำให้มีกำรบริโภคเพิ่มข้ึนตำมไปดว้ย อยำ่งไรก็ดีพบวำ่ในส่วนของ
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ยำเส้นมีค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติ (Statistically Significant) ท่ีต  ่ำกวำ่ค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี 80% ท ำให้ไม่สำมำรถสรุป
ค่ำควำมสัมพนัธ์ได ้
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บทที ่6  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 ผลจำกกำรศึกษำวจิยัในคร้ังน้ีสำมำรถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยท่ีส ำคญัไดด้งัน้ี 

(8) มาตรการภาษีมีประสิทธิภาพในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการบริโภคค่อนข้างจ ากัด โดยสินคำ้
ยำสูบทั้ง 3 ประเภท ทั้งบุหร่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศ และยำเส้น มีค่ำควำมยืดหยุน่ในรูป
ของอุปสงคก์ำรบริโภคต่อรำคำต ่ำ (Price Inelastic) ซ่ึงหมำยควำมวำ่ มำตรกำรภำษีสรรพสำมิตจะมีผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบทั้ง 3 ประเภทไม่มำกนกั  แสดงถึงประสิทธิภำพของมำตรกำรภำษี
สรรพสำมิตต่อกำรลดกำรบริโภคนั้นท ำไดอ้ยำ่งจ ำกดั 

(9) ลักษณะการบริโภคยาสูบมีรูปแบบ Rational Addiction โดยท่ีสินคำ้ยำสูบทั้ง 3 ประเภทเป็น
สินคำ้เสพติด ท่ีกำรบริโภคในอดีตและควำมคำดหวงัในกำรบริโภคในอนำคตมีผลอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อกำร
บริโภคในปัจจุบนั  ดงันั้นกำรออกแบบมำตรกำรท่ีตอ้งกำรลดกำรบริโภคยำสูบให้มีประสิทธิภำพนั้นตอ้ง
เข้ำใจว่ำกำรสูบยำสูบนั้นเป็นกำรเสพสำรเสพติดประเภทหน่ึงท่ีเม่ือได้ลองสูบแล้วกำรเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมจะท ำไดย้ำกกวำ่สินคน้ประเภทอ่ืนเน่ืองจำกผลของกำรสูบยำสูบในอดีตมีผลต่อกำรสูบในอนำคต  
ขณะเดียวกนักำรรณรงคถึ์งผลของยำสูบต่อสุขภำพและต่อค่ำนิยมทำงสังคมแบบปลอดบุหร่ีใหมี้ควำมเขม้ขน้
ยิ่งข้ึนจะช่วยให้ควำมคำดหวงัของประโยชน์ท่ีไดจ้ำกกำรบริโภคลดลงซ่ึงจะส่งผลให้กำรบริโภคยำสูบใน
ปัจจุบนัลดลงได ้ ทั้งน้ีขอ้เสนอกำรออกแบบนโยบำยดงักล่ำวสะทอ้นและสอดรับกบักำรออกนโยบำยของ 
สสส. แสดงถึงกำรออกแบบนโยบำย “ลด ละ เลิก” ของ สสส. อยูใ่นทิศทำงท่ีสอดคลอ้งกบัผลกำรวจิยัน้ี 

(10) ประสิทธิภาพของมาตรการทีม่ิใช่ภาษีมีความหลากหลาย  นกัวิจยัสำมำรถสรุปผลของมำตรกำร
ท่ีมิใช่ภำษีต่อกำรบริโภคยำสูบประเภทต่ำงๆ โดยใช้ผลจำกสมกำรเศรษฐมิติโดยเพิ่มตวัแปรหุ่น (Dummy 
Variables) ไดว้ำ่ 

(3.1) บุหร่ีที่ผลิตในประเทศไทย นกัวิจยัพบวำ่มำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีโดยเฉพำะเร่ืองกำรก ำหนด
สถำนท่ีสูบบุหร่ี(Zoneing Dummy) เท่ำนั้นท่ีช่วยให้กำรบริโภคบุหร่ีในประเทศมีปริมำณลดลง ขณะท่ีกำร
รณรงค์ไม่สูบบุหร่ีไม่มีผลต่อกำรบริโภค  ส่วนผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ีขำ้งซองกลบัมีผลใน
ทำงตรงขำ้มคือเพิ่มปริมำณกำรสุบบุหร่ีแทน 

(3.2) บุหร่ีน าเข้าจากต่างประเทศ ในส่วนของมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีพบว่ำมำตรกำรด้ำนกำร
รณรงค์ไม่สูบบุหร่ี และมำตรกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี  มีผลอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติต่อกำรลดกำรสูบ
บุหร่ี ขณะท่ีมำตรกำรด้ำนผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ีข้องซองบุหร่ีกลับไม่มีผลต่อกำรลดกำร
บริโภคบุหร่ีต่ำงประเทศแต่อยำ่งใด 

(3.3) ยาเส้น กำรรณรงคห์ำ้มสูบยำเส้นเท่ำนั้นมีผลต่อกำรลดกำรบริโภคยำเส้น ขณะท่ีมำตรกำร
ดำ้นผลของค ำเตือนโทษของกำรสูบยำเส้นไม่มีผลต่อกำรบริโภคยำเส้น  แต่มำตรกำรดำ้นกำรก ำหนดสถำนท่ี
สูบยำเส้นกลบัท ำใหก้ำรบริโภคยำเส้นเพิ่มมำกข้ึน 
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(11) การเลือกใช้มาตรการภาษีและมิใช่ภาษีร่วมกันท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะวิจัย
เสนอแนะวำ่ 

(4.1)  บุหร่ีที่ผลิตภายในประเทศ ควรใชม้ำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีเป็นหลกัเฉพำะเร่ืองกำรก ำหนด
สถำนท่ีสูบบุหร่ี(Zoneing Dummy) ในกำรควบคุมกำรบริโภคเน่ืองจำกมีค่ำควำมยดืหยุน่ต่อรำคำต ่ำกวำ่ยำสูบ
ชนิดอ่ืน กำรปรับเพิ่มข้ึนของภำษีสรรพสำมิตจะไม่ช่วยใหผู้บ้ริโภคลดกำรบริโภคลงมำกนกั 

(4.2) บุหร่ีที่น าเข้าจากต่างประเทศ พบว่ำ ควรใช้ทั้งมำตรกำรภำษีและไม่ใช่ภำษีควบคู่กนัไป 
เน่ืองจำกค่ำควำมยืดหยุ่นต่อรำคำมีค่ำสูง กำรปรับเพิ่มข้ึนของรำคำมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคบุหร่ีมำก 
ส่วนมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีควรเลือกน ำมำใชก้บับุหร่ีท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศคือ มำตรกำรรณรงคล์ดกำรสูบ
บุหร่ี และมำตรกำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ีท ำใหก้ำรบริโภคลดลงมำกอยำ่งมีนบัส ำคญั 

(4.3) ยาเส้น  นักวิจัยพบว่ำควรเลือกใช้มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีในกำรควบคุมกำรบริโภค 
โดยเฉพำะมำตรกำรกำรรณรงค์ห้ำมสูบบุหร่ี เน่ืองจำกไม่สำมำรถสรุปควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงรำคำและ
ปริมำณกำรบริโภคได ้

(12) มาตรการด้านภาษียงัคงมีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ เน่ืองจำกค่ำควำมยืดหยุน่ของอุปสงค์
ต่อรำคำพบว่ำอยู่ในระดบัต ่ำแสดงถึงกำรเพิ่มภำษีสรรพสำมิตไม่ก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำร
บริโภคมำกนกัท ำให้ฐำนภำษีไม่มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีลดลงมำกนกัขณะท่ีรำยไดท่ี้เพิ่มข้ึนมำกกวำ่ฐำนภำษีท่ี
ลดลง ท ำให้รำยไดข้องรัฐเพิ่มข้ึน  โดยพบว่ำทุกๆ 1% ของอตัรำภำษีสรรพสำมิตบุหร่ี จะท ำให้รำยไดข้อง
บุหร่ีท่ีผลิตในประเทศและบุหร่ีน ำเขำ้เพิ่มข้ึน 16.9% และ 18.5% ตำมล ำดบั 

(13) รัฐสามารถออกแบบนโยบายภาษีที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจ ากัดการบริโภคและเพิ่ม
รายได้พร้อมกัน ผลของ Demand Behaviour Model ช้ีชดัว่ำผูก้  ำหนดนโยบำยสำมำรถปรับปรุงอตัรำภำษี
สรรพสำมิตโดยสำมำรถท ำใหก้ำรบริโภคลดลงและรำยไดเ้พิ่มข้ึนนั้นเป็นไปได ้

(14) ประสิทธิภาพของมาตรการด้านภาษีต้องค านึงถึงการบริโภคทดแทน เน่ืองจำกจำกหลกัฐำน
สมกำรเศรษฐมิติท่ีทดสอบผลของ Cross Price Elasticity ไม่พบกำรบริโภคทดแทนกนัระหวำ่งประเภทยำสูบ 
แต่พบหลกัฐำนกำรบริโภคทดแทนกนัภำยในประเภทยำสูบเดียวกนั (Intra Substitution) โดยเฉพำะบุหร่ีท่ี
ผลิตในประเทศและยำเส้นมีลกัษณะ Trade Down Effect หมำยถึงกำรเพิ่มของอตัรำภำษีสรรพสำมิตจะท ำให้
ผูบ้ริโภคยงัคงสูบยำสูบประเภทเดิมแต่เปล่ียนเป็นยี่ห้อท่ีรำคำถูกกวำ่โดยเปรียบเทียบแทน แสดงถึงมำตรกำร
ภำษีจะถูกลดประสิทธิภำพลงในกำรจ ำกดักำรบริโภคในบุหร่ีผลิตในประเทศและยำเส้นนัน่เอง 

(15) ข้อเสนอแนะในการด าเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมสามารถแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ ดงัน้ี 
(8.1) ระยะส้ัน – ด าเนินมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีควบคู่กันไป แต่จะเน้นมาตรการภาษีเพื่อ 

เพิ่มรายได้ ทั้งน้ี เน่ืองจำก ยำสูบเป็นสินคำ้ท่ีมีลกัษณะเสพติด ท ำให้ยำกต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์ในกำรลด 
กำรบริโภคยำสูบในระยะสั้น ดงันั้น จึงควรปรับเพิ่มอตัรำภำษียำสูบเสียก่อนเพื่อให้ผูบ้ริโภคเร่ิมปรับตวัในกำร
บริโภคยำสูบเสียก่อน อยำ่งไรก็ตำม กำรเพิ่มอตัรำภำษียำสูบสำมำรถช่วยลดกำรบริโภคยำสูบไดบ้ำงส่วน แมจ้ะ
ไม่สำมำรถลดลงไดม้ำกเท่ำท่ีควรก็ตำม 



 113 

(8.2) ระยะกลาง – ด าเนินมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีควบคู่กันไป แต่จะเน้นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
เพือ่ลดการบริโภคยาสูบ ทั้งน้ี คำดวำ่ ในระยะกลำง ผูบ้ริโภคจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบไดม้ำก
ข้ึน หำกมีกำรใชม้ำตรกำรในกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบ ทั้งน้ี มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
ไดแ้ก่ มำตรกำรรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี แต่อย่ำงไรก็ตำม ตอ้งด ำเนินมำตรกำรอ่ืนควบคู่กนัไปดว้ย เช่น กำรก ำหนด
พื้นท่ีสูบบุหร่ี เพื่อใหส้ำมำรถลดกำรบริโภคยำสูบไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญั 

(8.3) ระยะยาว – ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตยาสูบเพื่อให้มีความครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ ทั้งน้ี เห็นควรปรับปรุงใน 2 เร่ืองท่ีส ำคญั คือ 

- วิธีกำรค ำนวณภำษีสรรพสำมิต โดยเปล่ียนจำกวิธีกำรค ำนวณแบบรวมใน – รวมนอก มำ
ใชว้ิธีกำรค ำนวณรวมปกติ ทั้งน้ี เน่ืองจำก หำกใช้วิธีกำรค ำนวณแบบเดิมจะไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำภำษียำสูบ
ไดเ้กิน 100% ได ้นอกจำกน้ี เห็นควรให้คิดค ำนวณภำษีโดยอิงกบัสัดส่วนของปริมำณมำกกวำ่กำรอิงดำ้นรำคำ 
ทั้งน้ี เน่ืองจำก หำกใชว้ธีิค  ำนวณภำษีแบบเดิมและเพิ่มอตัรำภำษี จะมีผลท ำให้ผูบ้ริโภคมกับริโภคยำสูบประเภท
เดิมแต่มีรำคำถูกลง แต่ไม่ไดล้ดปริมำณกำรบริโภคลงแต่อยำ่งไร 

- ปรับปรุงนิยำมประเภทยำสูบ เน่ืองจำก ในปัจจุบนั มียำสูบหลำยประเภทท่ีไม่เขำ้ข่ำยตำม
นิยำมยำสูบขอกฎมำยยำสูบเดิม อำทิเช่น บุหร่ีฟ้ำหรือ ชิชำ เป็นตน้ ท ำให้ยำสูบประเภทดงักล่ำวไม่ตอ้งเสียภำษี
และเป็นท่ีนิยมของผุบ้ริโภคมำกข้ึน 
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วรพจน์ ติรกำรุณ. (2538) “พฤติกรรมกำรบริโภคบุหร่ีของคนไทย ขอ้สังเกตดำ้นรำยไดข้องรัฐจำก
อุตสำหกรรม 
บุหร่ี และผลกระทบจำกนโยบำยกำรเปิดตลำดบุหร่ีเสรี” วทิยำนิพนธ์เศรษฐศำสตรมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  
 
สุรภร วศิิษฎสุ์วรรณ. (2550) “พฤติกรรมกำรใชจ่้ำยส ำหรับยำสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นประเทศไทย”  
วทิยำนิพนธ์ศิลปะศำสตรมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัเชียงใหม่.  
 
สุรำงครั์ตน์ ไชยสถิต. (2540) “อุปสงคข์องกำรบริโภคบุหร่ีของไทย กรณีศึกษำโรงงำนยำสูบ 
กระทรวงกำรคลงั” วทิยำนิพนธ์เศรษศำสตรมหำบณัฑิต คณะเศรษศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง. 
กรุงเทพฯ  
 
อิศรำ ศำนติศำสน์. (2538) “ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงภำษีสรรพสำมิตบุหร่ี” รำยงำนกำรศึกษำ ฉบบั
สมบรูณ์. ศูนยเ์ศรษฐศำสตร์สำธำรณะสุข คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั.  
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รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 1 เมื่อวนัที ่15 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมเลก็ ช้ัน 2 ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  ดร. วโรทยั  โกศลพิศิษฐก์ุล 
     ท่ีปรึกษำโครงกำร 
3.  นำยนรินทร  กลนัทกพนัธ์ุ 
     นกัวจิยัอำวโุส 
4.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
5.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
6.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 
 ดร. กนตธี์ร์ ไดอ้ธิบำยถึงกรอบแนวคิด ขั้นตอนกำรท ำงำน งวดงำนท่ีตอ้งส่ง ศจย. พอสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  กรอบแนวคิด 

     ในกำรศึกษำวิจยั เร่ือง ผลของกำรเปล่ียนแปลงมำตรกำรภำษีและไม่ใช่ภำษีต่อพฤติกรรมกำร
บริโภคของประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อท ำกำรศึกษำผลของกำรปรับอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบวำ่จะมี
ผลต่ออุปสงคก์ำรบริโภคยำเส้นและยำสูบประเภทอ่ืน ๆ อยำ่งไร โดยสร้ำงเป็นแบบจ ำลองจำกขอ้มูลปฐมภูมิ
ท่ีไดจ้ำกกำรเก็บแบบสอบถำม เพื่อสร้ำงสมกำรเศรษฐมิติเพื่อหำค่ำควำมยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรำคำ ค่ำควำม
ยดืหยุน่ไขวข้องอุปสงคต่์อรำคำ และค่ำควำมยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรำยได ้ส ำหรับยำเส้น บุหร่ี และยำสูบอ่ืน 
ๆ โดยจะครอบคลุมพื้นท่ีส ำรวจ 6 จงัหวดั ๆ ละ 250 ตวัอยำ่ง ท่ีเป็นตวัแทนของภำคต่ำง ๆ ทั้ง 6 ภำค      

2.  ขั้นตอนกำรท ำงำน แบ่งออกเป็น 12 เดือน (มิถุนำยน 2553 – พฤษภำคม 2554) 
     ขั้นตอนท่ี 1 : ส ำรวจขอ้มูลปริมำณและควำมเขม้ขน้ในกำรบริโภคยำสูบ จำกแหล่งขอ้มูลต่ำง ๆ 

เช่น กรมสรรพสำมิต ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ เป็นตน้ โดยมีระยะเวลำ 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2553 – 
กรกฎำคม 2553) 
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     ขั้นตอนท่ี 2 : ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งวรรณกรรมของไทยและต่ำงประเทศ เพื่อ
รวบรวมตวัแปรท่ีคำดว่ำจะมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบไวใ้นแบบสอบถำมไดค้รบถ้วนมำกยิ่งข้ึน  
โดยมีระยะเวลำ 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2553 – กรกฎำคม 2553) 
      ขั้นตอนท่ี 3 : จดัท ำร่ำงแบบสอบถำม ท่ีครอบคลุมถึงมำตรกำรภำษีและมิใช่ภำษีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ยำสูบและน ำตวัแปรจำกกำรทบทวนวรรณกรรมเพื่อปรับปรุงแบบสอบถำม โดยมีระยะเวลำ 2 เดือน (ตั้งแต่
เดือนกรกฎำคม 2553 – สิงหำคม 2553) 

     ขั้นตอนท่ี 4 : ลงพื้นท่ีเพื่อจดัเก็บแบบสอบถำมผลของกำรปรับปรุงอตัรำภำษีสรรพสำมิตและ
มำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีต่อพฤติกรรมกำรบริโภค โดยมีระยะเวลำ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2553 – มกรำคม 2554) 

     ขั้นตอนท่ี 5 : วิเครำะห์ขอ้มูลพฤติกรรมกำรบริโภคพื้นฐำนจำกแบบสอบถำม โดยมีระยะเวลำ 1 
เดือน (เดือนกุมภำพนัธ์ 2554) 

     ขั้นตอนท่ี 6 : ใช้แบบจ ำลองทำงเศรษฐมิติเพื่อหำค่ำควำมยืดหยุ่นในรูปแบบต่ำง ๆ โดยมี
ระยะเวลำ 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนกุมภำพนัธ์ 2554 – มีนำคม 2554) 

     ขั้นตอนท่ี 7 : สร้ำงแบบจ ำลอง Demand Behavior Approach เพื่อวิเครำะห์ผลของกำรปรับปรุง
อตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบต่อปริมำณกำรบริโภคยำสูบรวมถึงรำยไดภ้ำษีสรรพสำมิต โดยมีระยะเวลำ 2 
เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2554 – เมษำยน 2554) 

     ขั้นตอนท่ี 8 : สรุปและประมวลผล ระยะเวลำ 1 เดือน (เดือนพฤษภำคม 2554)   
 3.  กรอบงวดงำน 

     ได้ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในรอบ 3 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน – สิงหำคม 2553) 
ดงัน้ี 

ขั้นตอนกำรวจิยั 
เดือน 

มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม 
1) ส ำรวจขอ้มูลปริมำณกำรบริโภคยำสูบเพื่อก ำหนดจงัหวดั 
ส ำหรับลงพื้นท่ี 

   

2) ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ    
3) ออกแบบสอบถำมผลของกำรปรับปรุงอตัรำภำษีสรรพสำมิต 
และมำตรกำรท่ีมิใชภ้ำษีต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

   

     (3.1) ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั Model เพื่อก ำหนด 
ตวัแปรท่ีตอ้งกำรไดจ้ำกแบบสอบถำม 

   

     (3.2) รวบรวมมำตรกำรภำษีและมิใช่ภำษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำสูบ    
     (3.3) จดัท ำร่ำงแบบสอบถำม    
     (3.4) ทบทวนแบบสอบถำม    
     (3.5) ทดลองก ำรจัด เ ก็ บแบบสอบถำม ร่วมกับ ทีมวิ จัย
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
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     3.1  กำรส ำรวจขอ้มูลปริมำณกำรบริโภคยำสูบ ประกอบดว้ย ฐำนขอ้มูลปริมำณกำรบริโภคยำสูบ
ของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ และฐำนขอ้มูลปริมำณกำรเสียภำษียำสูบของกรมสรรพสำมิต โดยจะส ำรวจ
ขอ้มูลปริมำณกำรบริโภคยำสูบเป็นรำยจงัหวดั และท ำกำรเลือกจงัหวดัท่ีมีกำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุดในแต่ละ
ภำค เพื่อก ำหนดจงัหวดัในกำรลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถำม 

     3.2  กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ จะท ำกำรทบทวนงำนวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งในดำ้นกำรบริโภค พฤติกรรมยำสูบ และมำตรกำรภำษีสรรพสำมิต 

     3.3  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบจ ำลองทำงเศรษฐมิติ และรวบรวมมำตรกำรภำษีและ
ไม่ใช่ภำษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำสูบ เพื่อก ำหนดตวัแปรท่ีตอ้งกำรไดจ้ำกสอบถำม จดัท ำร่ำงและทดลองจดัเก็บ
แบบสอบถำมเพื่อท่ีจะหำขอ้ผดิพลำดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเก็บแบบสอบถำม แลว้น ำมำปรับปรุงแกไ้ขเพื่อท่ีจะลง
พื้นท่ีเก็บแบบสอบถำมจริงต่อไป    
      ทั้งน้ิ ศจย. ไดก้ ำหนดระยะเวลำส่งผลงำนโดยตอ้งน ำส่งรำยงำนควำมกำ้วหนำ้คร้ังแรกส้ินเดือน
สิงหำคม 2553  
 
มติทีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบหมำยหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ ดงัน้ี 
1.  นำงสำวปัสสณำ หำฐำนขอ้มูลปริมำณกำรบริโภคยำสูบเพื่อก ำหนดจงัหวดักำรลงพื้นท่ี   

 2.  นำยนรินทร หำฐำนขอ้มูลปริมำณกำรเสียภำษียำสูบของกรมสรรพสำมิต และรวบรวมมำตรกำร
ภำษีและมิใช่ภำษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำสูบ 
 3.  นำงสำววรำภร และนำงสำวปัสสณำ ทบทวนวรรณกรรมและบทควำมท่ีเก่ียวขอ้งของไทย 
 4.  ดร. กนตธี์ร์ และนำยยทุธภูมิ ทบทวนวรรณกรรมและบทควำมท่ีเก่ียวขอ้งของต่ำงประเทศ 

5.  นำยยทุธภูมิ ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบจ ำลองเพื่อก ำหนดตวัแปรท่ีตอ้งกำร 
ไดจ้ำกแบบสอบถำม 
 ทั้งน้ี ขอใหทุ้กคนกลบัไปด ำเนินกำรในส่วนของตนเพื่อรำยงำนแก่ท่ีประชุมในคร้ังต่อไป  
โดยมอบหมำยให ้น.ส. วรำภร เป็นผูป้ระสำนกำรนดัหมำยทุก ๆ 2 อำทิตย ์
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รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 2 เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมเลก็ ช้ัน 2 ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  นำยนรินทร  กลนัทกพนัธ์ุ 
     นกัวจิยัอำวโุส 
3.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
4.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
5.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 
 1.  ดร. กนตธี์ร์ ขอให้นกัวิจยัในโครงกำรทุกท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำจำกกำรประชุม คร้ังท่ี 1 เม่ือ
วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2553 ใหท่ี้ประชุมทรำบ 
      1.1  นำงสำวปัสสณำ ไดร้ำยงำนฐำนขอ้มูลปริมำณกำรบริโภคยำสูบ โดยเป็นขอ้มูลสถำนกำรณ์
กำรบริโภคยำสูบ จ ำแนกรำยจงัหวดัและเพศ ปี พ .ศ. 2544 ซ่ึงมีแหล่งท่ีมำจำกโครงกำรส ำรวจอนำมยัและ
สวสัดิกำร ปี พ.ศ. 2544 ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ โดยขอ้มูลท่ีหำไดป้ระกอบด้วย จ ำนวนประชำกรรวม 
จ ำนวนประชำกรท่ีสูบบุหร่ีประจ ำ อตัรำกำรสูบบุหร่ีต่อมวน และจ ำนวนมวนท่ีสูบต่อวนัต่อคน นอกจำกน้ี
ขอ้มูลดงักล่ำวยงัจ ำแนกตำมเพศอีกดว้ย         
      1.2  นำงสำววรำภร ไดร้ำยงำนงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บมอบหมำยในคร้ังท่ีแลว้ เร่ือง อุปสงค์
กำรบริโภคบุหร่ีของไทย กรณีศึกษำ โรงงำนยำสูบ กระทรวงกำรคลงั  ของนำงสำวสุรำงรัตน์ ไชยสถิตย ์โดย
งำนวจิยัไดแ้บ่งกำรศึกษำออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) อุตสำหกรรมบุหร่ี โดยพิจำรณำเก่ียวกบักำรผลิต กำรบริโภค 
รำคำเฉล่ียและรำคำท่ีแท้จริงของบุหร่ี พร้อมทั้ งผลกระทบท่ีเกิดจำกอุตสำหกรรมบุหร่ี โดยแบ่งเป็น
ผลกระทบด้ำนบวกและดำ้นลบจำกกำรผลิตบุหร่ี และ2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในกำรก ำหนดอุปสงค์ของกำร
บริโภคบุหร่ี เป็นกำรหำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงอุปสงคข์องกำรบริโภคบุหร่ีกบัปัจจยัต่ำง ๆ ไดแ้ก่ รำคำเฉล่ีย
ของบุหร่ี รำยได ้ระยะเวลำ ปริมำณกำรบริโภคบุหร่ีปีท่ีผำ่นมำ และกำรรณรงค์ต่อตำ้นบุหร่ีของรัฐบำล ท่ีมี
อิทธิพลในกำรก ำหนดอุปสงค ์โดยใชข้อ้มูลรำยปีครอบคลุมระยะเวลำ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2520 ถึง 2539 และท ำ
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กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยพหุคูณดว้ยวิธีก ำลงัสองนอ้ยท่ีสุด ผลกำรศึกษำพบวำ่ ปัจจยัท่ีเป็นตวัก ำหนดอุป
สงคข์องกำรบริโภคบุหร่ีของไทย คือ รำยได ้ซ่ึงถำ้รำยไดเ้ปล่ียนแปลงไปจะท ำให้กำรบริโภคบุหร่ีเปล่ียนไป
ในทิศทำงเดียวกนั  
      1.3  ส ำหรับกำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งของต่ำงประเทศ ดร. กนตธี์ร์  
ไดน้ ำเสนองำนงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั Model ไดแ้ก่ Myopic Model, Rational Addiction Model เพื่อน ำมำใช้
ในงำนวจิยัน้ี 
      1.4  นำยนรินทร ไดร้ำยงำนขอ้มูลเก่ียวกบัมำตรกำรภำษีและท่ีมิใช่ภำษี โดยมำตรกำรท่ีเก่ียวกบั
ภำษี คือ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตยำสูบ เม่ือปี 2550 และมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษี เช่น กำรขยำย
พื้นท่ีหำ้มสูบบุหร่ีในสถำนท่ีก ำหนด ห้ำมผูค้ำ้ขำยโชวสิ์นคำ้(ยำสูบ) และกำรห้ำมโฆษณำสินคำ้ เป็นตน้ โดย
นำยนรินทรจะน ำมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีท่ีรวบรวมทั้งหมดเพื่อปรับปรุงแบบสอบถำมต่อไป 
      1.5  นำยยทุธภูมิ ไดร้ำยงำนแบบจ ำลอง Demand Behavior Approach ซ่ึงสำมำรถแสดงให้เห็นถึง
ค่ำควำมยืดหยุ่นในรูปแบบต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นผลจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตยำสูบและมำตรกำรท่ี
ไม่ใช่ภำษีท่ีจะมีผลต่อปริมำณกำรบริโภคยำสูบแต่ละประเภท และปริมำณกำรบริโภคยำสูบในภำพรวมต่อ
ปริมำณกำรบริโภคยำสูบแต่ละชนิด โดยนำยยทุธภูมิไดน้ ำเสนอแบบจ ำลองเศรษฐมิติเบ้ืองตน้ไว ้ดงัน้ี  
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โดยก ำหนดให ้
 tQ = ปริมำณกำรบริโภคบุหร่ี 
 tP  = รำคำของบุหร่ีแต่ละประเภท 
 tY  = รำยได ้
 tT  = เวลำ 
 tSR  =  ขอ้หำ้มกำรสูบบุหร่ีท่ีจะมีผลต่อกำรบริโภคยำสูบ 
 1tQ , 1tQ  = ปริมำณกำรบริโภคยำสูบในอดีตและปริมำณท่ีคำดวำ่จะบริโภคในอนำคต 
 tAD  = ค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำยำสูบของค่ำใชจ่้ำยรวม 
 mD  = ตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) ส ำหรับกำรรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 
 2qD            
 4qD   
 
 2.  ท่ีประชุมไดมี้กำรอภิปรำยในเร่ืองต่ำง ๆ ผลสรุปได ้ดงัน้ี 
      2.1  แนวทำงในกำรเลือกพื้นท่ีในกำรลงเก็บแบบสอบถำม วำ่ควรจะเลือกจำกจงัหวดัท่ีมีปริมำณ
กำรบริโภคท่ีอยูต่รงกลำงหรือปริมำณกำรบริโภคสูงสุด ซ่ึงในกำรประชุมคร้ังแรกมีควำมเห็นวำ่จะเลือกจำก
จงัหวดัท่ีมีปริมำณกำรบริโภคมำกท่ีสุดแต่เน่ืองจำกเกรงวำ่กำรเลือกดงักล่ำวจะส่งผลใหเ้กิดควำมคลำดเคล่ือน

= ตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) ส ำหรับกำรควบคุมผลของ Seasonal variation 
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ของขอ้มูลแต่กำรเลือกจงัหวดัท่ีมีปริมำณกำรบริโภคตรงกลำงนั้น มีควำมยำกในเร่ืองกำรก ำหนดวำ่อะไรคือ
ค่ำกลำงท่ีเป็นท่ียอมรับไดท้ำงสถิติ 
      2.2  กำรเตรียมกำรดำ้นแบบสอบถำม ท่ีประชุมมีควำมเห็นวำ่ควรปรับปรุงจำกร่ำงแบบสอบถำม
เดิมท่ี ดร. กนตธี์ร์ ไดร่้ำงไว ้โดยตอ้งเป็นแบบสอบถำมท่ีง่ำยแก่กำรเขำ้ใจ มีควำมยำวไม่มำกนกัแต่ทั้งน้ีตอ้งมี
เน้ือหำครบตำมท่ี Literature ไดแ้นะน ำไว ้รวมถึงมีมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีครบทั้งหมด 
 3.  มติท่ีประชุม 
      3.1  ท่ีประชุมไดม้อบหมำยให้ นำยนรินทร นำงสำววรำภร และนำงสำวปัสสณำ ปรับปรุงร่ำง
แบบสอบถำมใหเ้สร็จ เพื่อน ำมำหำรือร่วมกนัอีกคร้ังในกำรประชุมทีมวจิยัคร้ังต่อไป 
      3.2  ท่ีประชุมไดม้อบหมำยให้นำงสำวปัสสณำ กลบัไปรวบรวมและจดัท ำขอ้มูลตำมปริมำณกำร
บริโภคจำกมำกไปหำนอ้ย พร้อมทั้งใหท่ี้ประชุมกลบัไปพิจำรณำขอ้ดีและขอ้เสียของกำรเลือกตวัแทนจงัหวดั
ในกำรลงพื้นท่ีอีกคร้ัง 
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รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 3 เมื่อวนัที ่8 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าคลงั 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
3.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
4.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
เนือ้หาการประชุม 
 1.  ดร. กนต์ธีร์ ขอให้นกัวิจยัในโครงกำรทุกท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำในหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำย
จำกกำรประชุม คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2553 ใหท่ี้ประชุมทรำบ 
      1.1  นำงสำวปัสสณำไดร้ำยงำนฐำนขอ้มูลของส ำนกังำนสถิติแห่งชำติปริมำณกำรบริโภคยำสูบท่ี
ไดจ้ดัเรียงขอ้มูลจำกมำกไปหำนอ้ยตำมอตัรำกำรสูบบุหร่ีต่อมวนในแต่ละภำค ไดด้งัน้ี   
             1.1.1  สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของภำคเหนือ จ ำแนกรำยจงัหวดั ปี พ.ศ. 2544  
จังหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี* ปัจจุบัน อตัราการสูบบุหร่ี*ต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

แม่ฮ่องสอน 126,339 38,735 30.66 4.80 

ล ำปำง 629,644 176,471 28.03 6.82 

อุตรดิตถ ์ 361,506 88,811 24.57 10.14 

พะเยำ 399,656 94,093 23.54 6.46 

เชียงใหม ่ 1,180,309 272,010 23.05 5.87 

เชียงรำย 877,457 196,709 22.42 6.64 

ล ำพนู 356,126 79,471 22.32 5.51 

แพร่ 411,945 87,613 21.27 8.05 

น่ำน 336,479 62,433 18.55 6.18 
*บุหร่ีในฐำนขอ้มูล หมำยถึง รำยงำนปริมำณกำรบริโภคยำสูบทุกประเภท เช่น บุหร่ี ยำเส้นยำเส้นปรุง เป็น
ตน้ 
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(1) สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของภำคใต ้จ ำแนกรำยจงัหวดั ปี พ.ศ. 2544  
จังหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี ปัจจุบัน อตัราการสูบบุหร่ีต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

กระบ่ี 218,052 63,253 29.01 11.66 

สุรำษฎร์ฯ 640,446 178,786 27.92 11.49 

สตูล 173,055 47,495 27.45 11.67 

ยะลำ 284,209 74,811 26.32 11.52 

นรำธิวำส 447,995 114,366 25.53 9.12 

นครศรีฯ 1,148,339 288,726 25.14 12.33 

ตรัง 430,333 106,562 24.76 10.74 

ปัตตำนี 429,219 106,257 24.76 11.30 

ชุมพร 325,831 80,021 24.56 13.62 

พงังำ 175,216 42,844 24.45 11.96 

พทัลุง 365,136 84,938 23.26 8.66 

ภูเก็ต 147,180 33,444 22.72 12.86 

ระนอง 92,202 19,733 21.40 10.12 

สงขลำ 941,810 180,095 19.12 10.69 
  
             1.1.3  สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของภำคตะวนัออก จ ำแนกรำยจงัหวดั ปี พ.ศ. 2544  
จังหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี ปัจจุบัน อตัราการสูบบุหร่ีต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

ปรำจีนบุรี 314,501 76,806 24.42 11.06 

สระแกว้ 361,319 87,187 24.13 12.77 

ตรำด 148,134 34,080 23.01 10.72 

ชลบุรี 777,498 160,792 20.68 13.47 

จนัทบุรี 349,551 72,145 20.64 12.12 

ฉะเชิงเทรำ 483,176 89,501 18.52 9.36 

ระยอง 402,149 72,821 18.11 11.92 
 
             1.1.4  สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของภำคตะวนัตก จ ำแนกรำยจงัหวดั ปี พ.ศ. 2544  
จังหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี ปัจจุบัน อตัราการสูบบุหร่ีต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

ตำก 261,353 84,245 32.23 7.26 
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จังหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี ปัจจุบัน อตัราการสูบบุหร่ีต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

กำญจนบุรี 516,457 129,330 25.04 14.00 

เพชรบุรี 341,697 72,805 21.31 12.66 

ประจวบฯ 329,156 69,435 21.09 11.07 

รำชบุรี 628,893 124,196 19.75 11.97 
 
            1.1.5  สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ ำแนกรำยจงัหวดั ปี พ.ศ. 2544  
จังหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี ปัจจุบัน อตัราการสูบบุหร่ีต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

หนองบวัล ำภู 339,838 111,330 32.76 10.39 

กำฬสินธ์ุ 670,671 190,428 28.39 9.85 

ชยัภูมิ 842,302 236,445 28.07 9.72 

เลย 440,710 121,225 27.51 9.45 

อุดรธำนี 1,057,597 287,132 27.15 11.16 

ศรีสะเกษ 1,013,049 274,787 27.12 8.42 

อุบลรำชธำนี 1,232,663 322,528 26.17 8.64 

นครพนม 485,715 126,130 25.97 8.33 

อ ำนำจเจริญ 258,715 66,383 25.66 9.23 

หนองคำย 630,400 159,268 25.26 9.53 

มุกดำหำร 201,834 50,665 25.10 9.85 

ร้อยเอด็ 923,574 231,716 25.09 10.06 

ยโสธร 425,320 105,288 24.76 8.51 

ขอนแก่น 1,348,708 333,085 24.70 8.44 

นครรำชสีมำ 1,961,145 481,845 24.57 9.57 

มหำสำรคำม 727,092 178,053 24.49 9.46 

บุรีรัมย ์ 1,069,753 261,110 24.41 9.11 

สุรินทร์ 953,479 226,363 23.74 9.18 

สกลนคร 727,905 168,065 23.09 7.31 
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1.1.6  สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบของภำคกลำง จ ำแนกรำยจงัหวดั ปี พ.ศ. 2544 
จังหวดั ปชก. รวม ปชก. สูบบุหร่ี ปัจจุบัน อตัราการสูบบุหร่ีต่อมวน มวนต่อวนัต่อคน 

ชยันำท 296,313 77,155 26.04 12.18 

นครนำยก 198,293 50,704 25.57 11.86 

พิษณุโลก 615,841 152,777 24.81 11.38 

สุโขทยั 458,627 113,617 24.77 8.42 

ก ำแพงเพชร 504,468 120,854 23.96 8.41 

อุทยัธำนี 238,555 55,059 23.08 11.93 

พิจิตร 446,298 101,216 22.68 13.30 

นครสวรรค ์ 863,143 191,071 22.14 12.43 

เพชรบูรณ์ 689,565 149,484 21.68 10.61 

นครปฐม 662,146 138,866 20.97 11.58 

อยธุยำ 573,596 114,954 20.04 11.58 

สุพรรณบุรี 678,826 133,068 19.60 14.51 

ลพบุรี 589,402 112,273 19.05 10.52 

สมุทรปรำกำร 812,661 152,985 18.83 9.15 

สิงห์บุรี 193,140 34,620 17.92 10.51 

อ่ำงทอง 213,751 37,747 17.66 11.47 

นนทบุรี 659,617 111,616 16.92 10.68 

สมุทรสำคร 338,520 57,049 16.85 9.92 

ปทุมธำนี 450,875 71,474 15.85 10.82 

สมุทรสงครำม 164,682 26,077 15.83 11.46 
กรุงเทพฯ 6,300,248 987,102 15.67 11.49 

สระบุรี 406,465 60,428 14.87 11.49 
 
      1.2  นำงสำววรำภร ไดจ้ดัท ำร่ำงแบบสอบถำมท่ีจะใชใ้นกำรลงพื้นท่ีส ำรวจ ซ่ึงจะประกอบดว้ย
ขอ้มูล 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึง คือ ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ สถำนภำพ 
รำยไดต่้อเดือน ค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบบุหร่ีต่อเดือน รำยไดข้องครัวเรือนต่อเดือน โรคประจ ำตวั และภูมิล ำเนำ 
ส่วนท่ีสอง คือ ขอ้มูลกำรสูบบุหร่ี ไดแ้ก่ อำยุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีคร้ังแรก เหตุผลท่ีสูบบุหร่ี กำรไดม้ำของบุหร่ีมวน
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แรก จ ำนวนบุหร่ีท่ีสูบใน 3 เดือนแรก แหล่งท่ีมำของกำรสูบบุหร่ี ชนิดบุหร่ีท่ีสูบ ควำมถ่ีท่ีสูบบุหร่ี ยี่ห้อบุหร่ี
ท่ีสูบ เป็นตน้ และส่วนท่ีสำม คือ มำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี   
 
 2.  ท่ีประชุมไดมี้กำรอภิปรำยในเร่ืองต่ำง ๆ ดงัน้ี 
      2.1  กำรเลือกพื้นท่ีในกำรลงเก็บแบบสอบถำม ซ่ึงเดิมจะเลือกจงัหวดัท่ีมีปริมำณกำรบริโภคท่ีอยู่
ตรงกลำง (Median) แต่หลงัจำกท่ีไดมี้กำรพิจำรณำถึงขอ้ดีและขอ้เสียของกำรเลือกตวัแทนจงัหวดัในกำรลง
พื้นท่ี ซ่ึงหำกจะเลือกจงัหวดัท่ีมีกำรบริโภคท่ีอยู่ตรงกลำง ปริมำณกำรบริโภคบุหร่ีอำจจะไม่ตรงกบัควำม
ตอ้งกำรของงำนวิจยัท่ีตอ้งกำรคนท่ีสูบบุหร่ีเป็นประจ ำ ซ่ึงปัจจยัในเร่ืองของรำคำและรำยไดอ้ำจจะไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีของผูบ้ริโภคยำสูบในระดบัตรงกลำงก็ได ้ดงันั้น ท่ีประชุมจึงมีควำมเห็นวำ่ให้เลือก
พื้นท่ีในกำรลงเก็บแบบสอบถำมจำกจงัหวดัท่ีมีอตัรำกำรสูบบุหร่ีต่อมวนมำกท่ีสุดในแต่ละภำค ซ่ึงไดแ้ก่ 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กระบ่ี ปรำจีนบุรี ตำก หนองบวัล ำภู และชยันำท นอกจำกน้ี ทีมวิจยัจะท ำกำรลงส ำรวจ
ในจงัหวดักรุงเทพฯ อีกดว้ย ทั้งน้ี อำจจะมีกำรปรับเปล่ียนจงัหวดัท่ีจะลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถำมเน่ืองจำกตอ้ง
พิจำรณำในเร่ืองของขอ้จ ำกดัดำ้นงบประมำณและกำรเดินทำงดว้ย  
      2.2  ร่ำงแบบสอบถำม ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึง คือ ขอ้มูลทัว่ไป และส่วนท่ีสอง 
คือ ขอ้มูลกำรสูบบุหร่ี และส่วนท่ีสำม คือ มำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี ซ่ึงร่ำงแบบสอบถำมท่ี
ไดจ้ดัท ำมำนั้นเน้ือหำในส่วนของขอ้มูลกำรสูบบุหร่ียงัไม่ครบถว้นตำมท่ีตอ้งกำรไดจ้ำกแบบสอบถำมใน
เร่ืองของค่ำควำมยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรำคำ ค่ำควำมยืดหยุน่ไขวข้องอุปสงคต่์อรำคำ และค่ำควำมยืดหยุ่น
ของอุปสงคต่์อรำยได ้ส ำหรับยำเส้น บุหร่ี และยำสูบอ่ืน ๆ ท่ีประชุมมีควำมเห็นวำ่ให้ปรับแบบสอบถำมให้
ครอบคลุมตำมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำรไดรั้บจำกแบบสอบถำม และหำกค ำถำมท่ีมีควำมซ ้ ำซ้อนกนัให้ตดัออก
เพื่อท่ีจะใหแ้บบสอบถำมกระชบัและมีควำมเขำ้ใจง่ำย  
 
 3.  มติท่ีประชุม 
      ท่ีประชุมได้มอบหมำยให้นำยนรินทร นำงสำววรำภร และนำงสำวปัสสณำ ปรับปรุงร่ำง
แบบสอบถำมในเร่ืองของค่ำควำมยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรำคำ ค่ำควำมยืดหยุน่ไขวข้องอุปสงคต่์อรำคำ และ
ค่ำควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรำยได้ ส ำหรับยำเส้น บุหร่ี และยำสูบอ่ืน ๆ  ให้เสร็จ ก่อนท่ีจะส่งร่ำง
แบบสอบถำมเพื่อให ้ดร. กนตธี์ร์ พิจำรณำอีกคร้ังก่อนท่ีจะมีกำรประชุมในคร้ังต่อไป   
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การประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 4 เมื่อวนัที ่11 สิงหาคม 2553 เวลา 18.30 น. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  ดร. วโรทยั  โกศลพิศิษฐก์ุล 
     ท่ีปรึกษำโครงกำร 
3.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
4.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
5.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 
 ดร. กนต์ธีร์ ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำจำกกำรประชุม คร้ังท่ี 3 ให้ ดร. วโรทยั ท่ีปรึกษำโครงกำร 
ทรำบในเร่ืองของกำรเลือกจงัหวดัท่ีจะลงเก็บแบบสอบถำม และร่ำงแบบสอบถำมท่ีจะใชใ้นงำนวจิยั ดงัน้ี 
 1.  ตำมท่ีไดมี้กำรประชุมคร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2553 เก่ียวกบักำรเลือกจงัหวดัท่ีจะลงเก็บ
แบบสอบถำม ซ่ึงท่ีประชุมไดมี้มติให้เลือกจงัหวดัท่ีมีอตัรำกำรบริโภคยำสูบต่อมวนมำกท่ีสุดในแต่ละภำค 
โดยได้ก ำหนดจงัหวดัท่ีจะลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถำม ดงัน้ี ภำคเหนือ คือ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ภำคใต ้คือ 
จงัหวดักระบ่ี ภำคตะวนัออก คือ จงัหวดัปรำจีนบุรี ภำคตะวนัตก คือ จงัหวดัตำก ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
คือ จงัหวดัหนองบวัล ำภู และภำคกลำง คือ จงัหวดัชยันำท นอกจำกน้ีจะท ำกำรส ำรวจจงัหวดักรุงเทพฯ ดว้ย
แต่ทั้งน้ี ทำงทีมท่ีจะช่วยในกำรเก็บแบบสอบถำมจะน ำไปพิจำรณำจงัหวดัท่ีจะลงเก็บแบบสอบถำมอีกคร้ัง
หน่ึงซ่ึงจะตอ้งพิจำรณำในเร่ืองของกำรเดินทำงดว้ย 
 2.  ส ำหรับแบบสอบถำมท่ีจะใชใ้นงำนวิจยัคร้ังน้ี นำงสำววรำภรไดท้  ำร่ำงแบบสอบถำมท่ีจะใชใ้น
กำรลงพื้นท่ีส ำรวจ ซ่ึงจะประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึง คือ ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ีสอง คือ ขอ้มูล
กำรสูบบุหร่ี และส่วนท่ีสำม คือ มำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี และได้เพิ่มเน้ือหำค ำถำมท่ี
เก่ียวกบัค่ำควำมยืดหยุน่ของอุปสงคต่์อรำคำ ค่ำควำมยืดหยุน่ไขวข้องอุปสงคต่์อรำคำ แลว้ แต่ยงัขำดค ำถำม
เก่ียวกบัค่ำควำมยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อรำยได ้ส ำหรับยำเส้น บุหร่ี และยำสูบอ่ืน ๆ ซ่ึงท่ีประชุมไดม้อบหมำย
ให้นำงสำววรำภรปรับปรุงร่ำงแบบสอบถำมอีกคร้ัง ก่อนท่ีจะส่งร่ำงแบบสอบถำมน้ีให้ทำงทีมท่ีจะช่วยใน
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กำรเก็บแบบสอบถำมเพื่อท่ีจะน ำไปทดลองจดัเก็บแบบสอบถำมเพื่อท่ีจะหำขอ้ผิดพลำดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเก็บ
แบบสอบถำมต่อไป   
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รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 5 เมื่อวนัที ่17 สิงหาคม 2553 เวลา 18.00 น. 
ณ ร้านอาหารรสเสบียง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  ดร. วโรทยั  โกศลพิศิษฐก์ุล 
     ท่ีปรึกษำโครงกำร 
3.  นำยนรินทร  กลนัทกพนัธ์ุ 
     นกัวจิยัอำวโุส 
4.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
5.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
6.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 
 1.  ดร. กนตธี์ร์ ไดส้รุปควำมคืบหนำ้จำกกำรประชุมทั้ง 3 คร้ัง ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทรำบ ดงัน้ี 
      1.1  กรอบแนวคิด ในกำรศึกษำวจิยั เร่ือง ผลของกำรเปล่ียนแปลงมำตรกำรภำษีและไม่ใช่ภำษีต่อ
พฤติกรรมกำรบริโภคของประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อท ำกำรศึกษำผลของกำรปรับอตัรำภำษีสรรพสำมิต
ยำสูบวำ่จะมีผลต่ออุปสงคก์ำรบริโภคยำเส้นและยำสูบประเภทอ่ืน ๆ อยำ่งไร โดยสร้ำงเป็นแบบจ ำลองจำก
ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ำกกำรเก็บแบบสอบถำม เพื่อสร้ำงสมกำรเศรษฐมิติเพื่อหำค่ำควำมยืดหยุน่ของอุปสงค์
ต่อรำคำ ค่ำควำมยืดหยุ่นไขวข้องอุปสงค์ต่อรำคำ และค่ำควำมยืดหยุ่นของอุปสงคต่์อรำยได ้ส ำหรับยำเส้น 
บุหร่ี และยำสูบอ่ืน ๆ 
      1.2  ส ำหรับกำรเลือกพื้นท่ีในกำรลงเก็บแบบสอบถำมนั้น ท่ีประชุมไดมี้มติเลือกพื้นท่ีในกำรลง
เก็บแบบสอบถำมจำกจังหวดัท่ีมีอัตรำกำรสูบบุหร่ีต่อมวนมำกท่ีสุดในแต่ละภำค ซ่ึงได้แก่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน กระบ่ี ปรำจีนบุรี ตำก หนองบวัล ำภู และชัยนำท นอกจำกน้ี ทีมวิจยัจะท ำกำรลงส ำรวจใน
จงัหวดักรุงเทพฯ อีกดว้ย โดยจะครอบคลุมพื้นท่ีส ำรวจ 7 จงัหวดั ๆ ละ 250 ตวัอยำ่ง ท่ีเป็นตวัแทนของภำค
ต่ำง ๆ ทั้ง 6 ภำค  
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     1.3  ส ำหรับแบบสอบถำมท่ีจะใชใ้นงำนวิจยัคร้ังน้ี ไดป้รับปรุงจำกร่ำงแบบสอบถำมเดิมท่ี ดร. กนต์
ธีร์ ไดร่้ำงไว ้โดยตอ้งเป็นแบบสอบถำมท่ีง่ำยแก่กำรเขำ้ใจ มีควำมยำวไม่มำกนกั ซ่ึงจะประกอบดว้ยขอ้มูล 3 
ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึง คือ ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ีสอง คือ ขอ้มูลกำรสูบบุหร่ี และส่วนท่ีสำม คือ มำตรกำรท่ี
มิใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบบุหร่ี  
 2.  ท่ีประชุมไดน้ ำเอำร่ำงแบบสอบถำมท่ีไดร่้ำงไวม้ำท ำควำมเขำ้ใจในค ำถำมแต่ละขอ้ไปพร้อมกนั 
เพื่อท่ีจะให้ค  ำถำมนั้นมีควำมง่ำยแก่กำรเข้ำใจก่อนท่ีจะน ำไปทดลองจดัเก็บแบบสอบถำมเพื่อท่ีจะหำ
ขอ้ผดิพลำดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเก็บแบบสอบถำม และน ำขอ้ผิดพลำดนั้นมำแกไ้ขแลว้ท ำกำรลงพื้นท่ีจริงต่อไป 
และท่ีประชุมไดม้อบหมำยใหน้ำงสำววรำภรน ำร่ำงแบบสอบถำมไปแกไ้ขในเร่ืองของกำรจดัล ำดบัค ำถำมให้
มีควำมต่อเน่ืองกนั และตดัค ำถำมท่ีมีควำมซ ้ ำซ้อนออก และส่งให้นำยนรินทรตรวจอีกคร้ัง ก่อนส่งให้ ดร.
กนตธี์ร์ พิจำรณำก่อนท ำกำรทดลองจดัเก็บแบบสอบถำมต่อไป  
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รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 6 เมื่อวนัที ่21 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. 
ณ ร้าน Fuji 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
3.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 
 ท่ีประชุมไดมี้กำรหำรือเก่ียวกบัรำยงำนกำรเงิน ตำมท่ีทำง ศจย. ไดก้  ำหนดไวใ้นก ำหนดระยะเวลำส่ง
ผลงำนและเง่ือนไขกำรเบิกจ่ำยงวดเงิน โดยตอ้งรำยงำนกำรเงิน พร้อมรำยละเอียดกิจกรรมกำรใชจ่้ำยเงินงวด
ท่ี 1 ตำมแบบฟอร์ม ง.1, ง.2 ท่ี ศจย. ก ำหนดไว ้โดยตอ้งแจกแจงรำยจ่ำยตำมกิจกรรมของโครงกำร และท่ี
ประชุมไดม้อบหมำยให้นำงสำววรำภร เป็นผูร้วบรวมและบนัทึกรำยละเอียดในกำรใชจ่้ำยเงินงวดท่ี 1 ของ
โครงกำร โดยรำยงำนกำรเงินน้ีจะเป็นเอกสำรท่ีจะตอ้งน ำส่งในรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำรคร้ังท่ี 1 ท่ี
ทำง ศจย. ก ำหนดใหส่้งในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2553 พร้อมกบัร่ำงแบบสอบถำมท่ีจะใชใ้นงำนวจิยัคร้ังน้ีดว้ย  
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รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 7 เมื่อวนัที ่23 กนัยายน 2553 เวลา 18.30 น. 
ณ ร้าน Pla Dib 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  นำยนรินทร  กลนัทกพนัธ์ุ 
     นกัวจิยัอำวโุส 
3.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
4.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
5.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 

1. ท่ีประชุมได้น ำเอำแบบสอบถำมท่ีจะใช้งำนวิจัยคร้ังน้ีมำพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดของค ำถำมในส่วนของกำรจดัอนัดบัของประเภทยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ ควำมยืดหยุน่อุปสงคต่์อ
รำคำ ควำมยืดหยุ่นไขวข้องอุปสงค์ต่อรำคำ และควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรำยได ้เพื่อให้ค  ำถำมมีควำม
เขำ้ใจง่ำย ไม่ซบัซอ้นต่อกำรสอบถำมกบักลุ่มตวัอยำ่ง พอสรุปไดด้งัน้ี 

1.1 ร่ำงแบบสอบถำมเดิมให้มีกำรจดัอนัดับประเภทยำสูบท่ีสูบเป็นเป็นประจ ำตั้ งแต่
อนัดบั 1 ถึงอนัดบั 3 ซ่ึงท่ีประชุมไดมี้มติใหป้รับเหลือเพียงสองอนัดบั เน่ืองจำกกำรลงทดสอบแบบสอบถำม
โดยทีมนักวิจยัและทีมนกัศึกษำท่ีผ่ำนมำจ ำนวน 50 แบบ พบว่ำโดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถำมมีกำร
บริโภคยำสูบเพียง 2 อนัดบัเท่ำนั้น เน่ืองจำกผูสู้บบุหร่ีส่วนใหญ่สูบยำสูบยีห่อ้และประเภทเดิมมำตลอด 

1.2 ให้ปรับค ำถำมในส่วนท่ีเก่ียวกับควำมยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับกำรจดัอนัดบัของ
ประเภทยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำโดยใหเ้หลือเพียงสองอนัดบัเช่นกนั  

1.3 เพิ่มขอ้มูลเก่ียวกบัรำคำของบุหร่ีภำยหลังท่ีได้มีกำรข้ึนภำษีสรรพสำมิตคร้ังล่ำสุด 
เน่ืองผลจำกกำรลงทดสอบแบบพบวำ่ หำกผูส้ัมภำษณ์มีขอ้มูลดำ้นรำคำของบุหร่ีประเภทต่ำงๆ จะท ำให้เกิด
ควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึนในกำรด ำเนินกำร โดย ดร. กนตธี์ร์ ไดแ้นะน ำวำ่รำคำขำยปลีกบุหร่ีใน
ประเทศเป็นรำคำตำมประกำศของกรมสรรพสำมิต โดยเม่ือมีกำรปรับปรุงอตัรำภำษีสรรพสำมิตท่ีกระทบต่อ
รำคำขำยปลีก กรมสรรพสำมิตจะใช้ประกำศกรมสรรพสำมิตเพื่อประกำศรำคำยำสูบใหม่ทนัที ทั้งน้ีกำร
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ประกำศดังกล่ำวใช้เฉพำะยำสูบท่ีมีกำรปรับอตัรำภำษีเท่ำนั้น และกำรปรับอตัรำคร้ังหลังสุดเม่ือเดือน
พฤษภำคม 2552 เป็นกำรปรับเพิ่มอตัรำภำษีเฉพำะสินคำ้บุหร่ีเท่ำนั้น ท ำให้จ  ำตอ้งหำอตัรำรำคำประกำศของ
กรมสรรพสำมิตยอ้นหลงัไปอีกส ำหรับยำสูบประเภทอ่ืนๆ  

2. ดร.กนตธี์ร์ ไดอ้ธิบำยเก่ียวกบัรำยละเอียดงบประมำณค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัเก็บขอ้มูลและกำร
ประมวลผลตำมท่ีไดมี้กำรแจกแจงไวใ้นแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ว่ำค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวยงัมิไดร้วมค่ำ
น ้ ำมนัหำกตอ้งมีกำรเดินทำงไปจำก กทม. โดยแนะน ำให้ทีมวิจยัวิเครำะห์ระยะทำงในกำรเดินทำงในแต่ละ
จงัหวดัใหร้อบคอบ  

3. ดร. กนต์ธีร์ ไดเ้สนอแนะถึงกำรลงเก็บแบบสอบถำมคร้ังต่อๆ ไปว่ำจะตอ้งมีนกัวิจยัของ
โครงกำรอยำ่งนอ้ย 2 คนน ำทีมนกัศึกษำในกำรลงเก็บแบบสอบถำมทุกคร้ัง เพื่อไปก ำกบัดูแลกำรลงพื้นท่ีของ
ทีมนกัศึกษำ 
 
ผลการประชุม 

1. โดยท่ีประชุมไดม้อบหมำยใหน้ำยนรินทรน ำร่ำงแบบสอบถำมไปปรับปรุง 
2. มอบหมำยให้นำงสำวปัสสณำจดัท ำตำรำงเปรียบเทียบรำคำบุหร่ีก่อนและหลงักำรข้ึนภำษี

สรรพสำมิต เพื่อน ำไปใส่ไวใ้นแบบสอบถำม 
3.    มอบหมำยให้นำงสำววรำภร แจกแจงรำยละเอียดเก่ียวกบัค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บขอ้มูลอย่ำง

ละเอียด โดยใหแ้ยกค่ำใชจ่้ำยเป็นรำยจงัหวดัตำมพื้นท่ีท่ีลงเก็บแบบสอบถำม ก่อนส่งให้ ดร.กนตธี์ร์ พิจำรณำ
ต่อไป  
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รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 8 เมื่อวนัที ่5 ตุลาคม 2553 เวลา 17.30 น. 
ณ ร้าน Scoozi 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
3.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 

1. ท่ีประชุมได้มีกำรหำรือเก่ียวกบัรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัเก็บขอ้มูลท่ีได้แจกแจงเป็นรำย
จงัหวดัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกำรเลือกพื้นท่ีลงเก็บแบบสอบถำม ไดแ้ก่ จงัหวดักรุงเทพ จงัหวดัชยันำท จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน จงัหวดักระบ่ี จงัหวดัปรำจีนบุรี จงัหวดัตำก และจงัหวดัหนองบวัล ำภู ซ่ึงค่ำใช้จ่ำยในแต่ละ
จงัหวดั ประกอบดว้ย ค่ำเดินทำง ค่ำท่ีพกั ค่ำอำหำร ค่ำจดัท ำเอกสำร และค่ำใชจ่้ำยเบ็ดเตล็ด โดย ดร.กนตธี์ร์ 
ไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นวำ่ เน่ืองจำกจงัหวดัตำกมีพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท ำให้กลุ่มตวัอยำ่งท่ีจะท ำ
กำรส ำรวจอำจจะไม่มีควำมแตกต่ำงกนัมำก จึงให้ตดัจงัหวดัตำกออกเหลือจงัหวดัท่ีลงเก็บแบบสอบถำม 6 
จงัหวดั และมอบหมำยให้นำงสำววรำภรปรับปรุงรำยละเอียดค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัเก็บขอ้มูลและประมวลผล 
โดยใหห้กัค่ำใชจ่้ำยของจงัหวดัตำกออก  

2. ส ำหรับกำรลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถำม ท่ีประชุมไดมี้มติใหเ้ร่ิมเก็บแบบสอบถำมในจงัหวดักรุงเทพ 
ประมำณ 125 ชุด ภำยในเดือนตุลำคม แลว้น ำขอ้มูลท่ีไดม้ำท ำกำรทดลองวิเครำะห์และประมวลผลท่ีจะได้
จำกกำรเก็บแบบสอบถำม  
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รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 9 เมื่อวนัที ่29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.30 น. 
ณ ร้านอาหารสวนกุหลาบ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
3.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
4.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 

1. ท่ีประชุมโดย น.ส. วรำภร ไดร้ำยงำนควำมกำ้วหน้ำของกำรลงเก็บแบบสอบถำมว่ำปัจจุบนัได้
ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแลว้ 5 จงัหวดั ยงัเหลืออีก 1 จงัหวดั คือ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดยคำดวำ่จะเก็บไดแ้ลว้เสร็จ
พร้อมประมวลผลในเดือนมกรำคม 2554 

2. ท่ีประชุมไดห้ำรือกนัถึงผลของสมกำรเศรษฐมิติในกำรหำค่ำควำมยืดหยุ่นในเบ้ืองตน้ โดยแยก
เป็นรำยจงัหวดัพบวำ่ ค่ำ Own – price elasticity มีควำมสัมพนัธ์ในระดบัสูงโดยมีนยัส ำคญัทำงสถิติ อยำ่งไรก็
ดี ท่ีประชุมไดข้อให้เพิ่มเติมตวัแปรตำมอ่ืนๆ ท่ีคำดว่ำจะมีผลต่อกำรบริโภคยำสูบประเภทต่ำงๆ เขำ้ไวใ้น
สมกำรดว้ย เช่น เพศ ระดบักำรศึกษำ และอำยุ เพื่อป้องกนักำรเกิดปัญหำ Omitted variable bias ท่ีอำจเกิดข้ึน
และสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือแก่สมกำรดงักล่ำวอีกดว้ย 

3. ท่ีประชุมโดย น.ส. วรำภร และ น.ส. ปัสสณำ ไดร้ำยงำนต่อท่ีประชุมถึงปัญหำและอุปสรรคใน
กำรเก็บแบบสอบถำม คือ ผูต้อบแบบสอบถำมใช้เวลำในกำรตอบค่อนข้ำงนำนในกำรตอบค ำถำม เช่น 
ค ำถำมท่ีเก่ียวกบัปริมำณกำรสูบยำสูบในอดีต และในอนำคต เน่ืองจำกผูต้อบแบบสอบถำมไม่ไดค้  ำนึงถึง
ปริมำณกำรสูบยำสูบในอดีตและอนำคตไว ้ค ำถำมท่ีเก่ียวกบัประเภทของยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำมำกท่ีสุด 
เน่ืองจำกผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่จะมีควำมชอบในกำรสูบบุหร่ีเพียงยี่ห้อเดียว และสุดทำ้ยค ำถำม
เก่ียวกบัค่ำควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรำคำ ค่ำควำมยืดหยุน่ไขวข้องอุปสงค์ต่อรำคำ และค่ำควำมยืดหยุ่น
ของอุปสงค์ต่อรำยได้ ส ำหรับยำเส้น บุหร่ี และยำสูบอ่ืน ๆ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเขำ้ใจ
ค ำถำมในส่วนน้ีเน่ืองจำกเป็นค ำถำมเชิงเศรษฐศำสตร์จึงต้องมีกำรอธิบำยโดยละเอียดให้แก่ผู ้ตอบ
แบบสอบถำมมำกยิง่ข้ึน   
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มติทีป่ระชุม 
1. มอบหมำยใหน้ำยยทุธภูมิ ท ำกำรเพิ่มตวัแปรตำมท่ีอำจมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ แลว้น ำมำ

เสนอต่อท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
2. มอบให้ น.ส. วรำภร และ น.ส. ปัสสณำ ท ำสรุป Summary statistic ของฐำนขอ้มูลท่ีเก็บได ้แล้ว

น ำเสนอต่อท่ีประชุมในคร้ังต่อไป 
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รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 10 เมื่อวนัที ่11 มกราคม 2554 เวลา 18.00 น. 
ณ ร้านอาหารพงึชม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  นำยนรินทร  กลนัทกพนัธ์ุ 
     นกัวจิยัอำวโุส 
3.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
4.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
5.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 

1. นำยยทุธภูมิไดร้ำยงำนผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลของจงัหวดักรุงเทพฯ พบวำ่ กำรบริโภคบุหร่ีในอดีต
และอนำคตมีนยัส ำคญัทำงสถิติ แสดงถึงลกัษณะของกำรบริโภคมีลกัษณะเป็น Rational Addiction Model  
อยำ่งไรก็ตำมผลของสมกำรพบวำ่ค่ำ Own-price Elasticity มีค่ำเป็นลบแต่ขำดนยัส ำคญัทำงสถิติ   

2. ท่ีประชุมขอให้ลองใช ้Control Variables อ่ืนๆ ท่ีอำจมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบประเภท
ต่ำงๆ  ในสมกำรเช่น เพศ ระดบักำรศึกษำ อำยุ และระยะเวลำเร่ิมตน้ในกำรสูบบุหร่ี  และให้ลองตดัขอ้มูลท่ี
เป็นขอ้มูล Outlier และใหล้องใส่มำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีในรูปของ Dummy Variable ดว้ย 

3. ท่ีประชุมได้หำรือกันถึงผลของช่วงเขำ้พรรษำว่ำมีผลต่อปริมำรกำรบริโภคยำสูบหรือไม่ โดย
ขอใหมี้กำรลอง run สมกำรโดยใชข้อ้มูลของกรุงเทพฯ ช่วงก่อนและหลงัเขำ้พรรษำเป็นตวัก ำหนด 

4. ดร. กนตธี์ร์ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบถึงก ำหนดกำรส่งรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำรคร้ังท่ี 2 
คือ ในภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2554 
 
มติทีป่ระชุม 
 1. ท่ีประชุมมอบหมำยให้นำยยุทธภูมิ น ำแนวคิดกำรเพิ่ม control variables รวมถึงมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษี
เพื่อน ำมำรำยงำนต่อท่ีประชุมคร้ังต่อไป 
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2. ท่ีประชุมมอบหมำยให้ น.ส. วรำภร และ น.ส. ปัสสณำ ท ำสรุปขอ้มูล Summary statistic ของกำรลง
พื้นท่ีเก็บแบบสอบถำมจ ำนวน 6 จงัหวดั โดยขอใหท้ ำในรูปแบบอธิบำยและวิเครำะห์ พร้อมทั้งรำยงำนค่ำ Mean 
Median และ Mode ส ำหรับขอ้มูลเชิงปริมำณ ขณะท่ีในส่วนของขอ้มูลเชิงคุณภำพให้จดัเรียงเป็นค่ำสัดส่วนเพื่อ
ทรำบถึงกำรกระจุกและกระจำยตวัของขอ้มูล ตวัอยำ่งเช่น รำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่ง ค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบยำสูบ อำยุ
เร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบ และปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก เป็นตน้โดยขอให้แยกวิเครำะห์เป็นรำย
จงัหวดั 
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รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 11 เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ์ 2554 เวลา 12.00 น. 
ณ ร้าน Bamboo 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  ดร. วโรทยั  โกศลพิศิษฐก์ุล 
     ท่ีปรึกษำโครงกำร 
3.  นำยนรินทร  กลนัทกพนัธ์ุ 
     นกัวจิยัอำวโุส 
4.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
5.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
6.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 
 1. ดร. กนต์ธีร์ ได้วำงแผนโครงร่ำงรำยงำนควำมกำ้วหน้ำในงวดงำนท่ี 2 ซ่ึงตอ้งส่งในวนัท่ี 31 
มีนำคม 2554 ควรตอ้งอยูใ่นรูปแบบ 7 บท พร้อมรำยงำนฐำนะกำรเงินและบญัชีเป็นอีก 1 รำยงำนดงัน้ี 

- บทท่ี 1 บทน ำ 
- บทท่ี 2 รำยงำนควำมกำ้วหนำ้รอบ 10 เดือน 
- บทท่ี 3 ขอ้เทจ็จริงกำรจดัเก็บภำษียำสูบของไทยและต่ำงประเทศและมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีเพื่อกำร

ลดกำรบริโภคยำสูบ 
- บทท่ี 4 ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (Literature Review)  
- บทท่ี 5 ระเบียบวธีิกำรวจิยั (Research Methodology) 
- บทท่ี 6 กำรวเิครำะห์และประมวลผลกำรวจิยั  
- บทท่ี 7 บทสรุป 
2. ท่ีประชุมไดมี้กำรวเิครำะห์แนวทำงกำรเขียนรำยงำนวำ่หำกมีกำรเขียนรำยงำนควำมกำ้วหนำ้อยูใ่น

ร่ำงรำยงำนฉบบัสมบูรณ์อำจท ำให้ขำดควำมต่อเน่ืองของกำรเขียนรำยงำน และอำจท ำให้เกิดควำมสับสนได ้
ดงันั้นท่ีประชุมจึงเห็นควรใหก้ำรรำยงำนควำมกำ้วหนำ้คร้ังท่ี 2 น้ี มีรำยงำนแยกออกเป็น 2 ฉบบัคือ 
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1. รำยงำนควำมกำ้วหน้ำคร้ังท่ี 2 ท่ีตอ้งประกอบด้วยแผนกำรท ำงำนรอบท่ี 2 และผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมกำรประชุม กำรลงพื้นท่ี พร้อมปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำงำน
ดว้ย ทั้งน้ีรำยงำนกำรประชุมฉบบัเตม็ขอใหใ้ส่เป็นภำคผนวกใหค้รบถว้น 

2. ร่ำงรำยงำนวจิยั ประกอบดว้ย  
    บทท่ี 1 บทน ำ  
 1.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
 1.2 วตัถุประสงค ์
 1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 1.4 ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
    บทท่ี 2 กำรจดัเก็บภำษียำสูบของไทยและต่ำงประเทศและมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีเพื่อกำรลด

กำรบริโภคยำสูบ 
 2.1 กำรจดัเก็บภำษียำสูบของไทย 
 2.2 กำรจดัเก็บภำษียำสูบของต่ำงประเทศ 
    บทท่ี 3 ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.1 วรรณกรรมและบทควำมท่ีเก่ียวขอ้งและงำนวจิยัของไทย 
 3.2 วรรณกรรมและบทควำมท่ีเก่ียวขอ้งและงำนวจิยัของต่ำงประเทศ 
    บทท่ี 4 ระเบียบวธีิกำรวจิยั 
 4.1 กำรจดัท ำแบบสอบถำมและกำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่ง 
 4.2 กำรสร้ำงแบบจ ำลองพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
    บทท่ี 5 กำรวเิครำะห์และประมวลผลกำรวจิยั 
 5.1 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบจำกแบบสอบถำม 
 5.2 กำรใชแ้บบจ ำลองทำงเศรษฐมิติเพื่อหำค่ำควำมยดืหยุน่ในรูปแบบต่ำงๆ  
    บทท่ี 6 บทสรุป  

 2. รำยงำนวจิยัฉบบัเตม็ตอ้งเสร็จสมบูรณ์ภำยในเดือนเมษำยน 2554 ดงันั้นขอให้ผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบ
ในกำรจดัท ำรำยงำนโครงกำรแต่ละส่วนเร่งด ำเนินกำรให้เสร็จก่อนส้ินเดือนประมำณ 2 อำทิตย ์เพื่อท่ีจะได้
ร่วมกนัแกไ้ขหำกมีขอ้บกพร่องและสำมำรถปรับแกไ้ขไดท้นั  
 3. ควรมีกำรจดักำรประชุมหรือกำรเสวนำ โดยเชิญหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมสรรพสำมิต โดย
เห็นควรใหจ้ดักำรประชุมภำยหลงัจำกกำรส่งรำยงำนควำมกำ้วหนำ้รอบท่ี 2 เสร็จส้ินแลว้ 
 
มติทีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมไดม้อบหมำยหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
 1. นำยนรินทร ร่ำงเคำ้โครงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำรอบท่ี 2 ว่ำควรประกอบด้วยเน้ือหำอะไรบำ้ง 
พร้อมทั้งหำขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัเก็บภำษียำสูบของต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ USA UK มำเลเซีย เวยีดนำม 
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 2. นำยยุทธภูมิ รำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของกำรวิเครำะห์สมกำรเศรษฐมิติของบุหร่ี ยำเส้น และน ำผล
จำกสมกำรมำรำยงำนต่อท่ีประชุมในคร้ังต่อไป 
 3. ดร. กนตธี์ร์ หำขอ้มูลกำรจดัเก็บภำษียำสูบของไทย เพื่อน ำไปสรุปไวใ้นรำยงำนส้ินสุดโครงกำร
ต่อไป 
 4. น.ส. วรำภร และ น.ส. ปัสสณำ เขียนบรรยำยขอ้มูล Summary statistic แยกเป็นรำยจงัหวดั โดย
ประกอบดว้ยค่ำ Mean Mode Median  Minimum และ Maximum  ของขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ 
อำชีพ สถำนภำพ รำยได ้ค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบยำสูบ และขอ้มูลเก่ียวกบักำรสูบยำสูบ ไดแ้ก่ อำยุเร่ิมแรกในกำร
สูบยำสูบ เหตุผลท่ีสูบ แหล่งท่ีมำของยำสูบ ปริมำณกำรสูบ แหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบ ชนิดยำสูบ 
รำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ ปริมำณกำรสูบในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต ประเภทยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ แหล่ง
ท่ีซ้ือยำสูบ มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ  
 ทั้งน้ี ขอให้ทุกคนกลบัไปด ำเนินกำรในส่วนของตนเพื่อรำยงำนแก่ท่ีประชุมในคร้ังต่อไปในวนัท่ี 4 
มีนำคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143 

รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 12 เมื่อวนัที ่11 มีนาคม 2554 เวลา 12.00 น. 
ณ ร้าน Bamboo 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  ดร. วโรทยั  โกศลพิศิษฐก์ุล 
     ท่ีปรึกษำโครงกำร 
3.  นำยนรินทร  กลนัทกพนัธ์ุ 
     นกัวจิยัอำวโุส 
4.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
5.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
6.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 

1. นำยนรินทร ไดร้ำยงำนเคำ้โครงร่ำงรำยงำนควำมกำ้วหนำ้รอบท่ี 2 ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยในกำร
ประชุมคร้ังท่ีแลว้ ควรประกอบดว้ย 

    1) ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน 
            1.1) แผนกำรด ำเนินงำน 
          1.2) ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกบัแผนกำรด ำเนินกำรท่ีวำงไว ้

    2) กำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัในช่วง 10 เดือน 
            2.1) กำรทบทวนวรรณกรรม 
            2.2) กำรออกแบบสอบถำมและเลือกกลุ่มตวัอยำ่ง 
            2.3) กำรสอบถำมพฤติกรรมผูบ้ริโภคยำสูบ 
            2.4) กำรวเิครำะห์และประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

                - ขอ้มูลเชิงสถิติของกลุ่มตวัอยำ่ง (แยกเป็นทั้งประเทศและรำยจงัหวดั) 
    3) ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรวิจยั 
    4) รำยงำนกำรประชุมของคณะนกัวจิยัในช่วงเดือนท่ี 4 – 10 
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2. ส ำหรับในส่วนของผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนในรอบ 10 เดือน นำยนรินทรได้
จดัท ำผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนในรูปของตำรำงตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำคร้ังท่ี 1 ซ่ึงประกอบดว้ย 
กำรเก็บแบบสอบถำม กำรวเิครำห์ขอ้มูลพฤติกรรมกำรบริโภคพื้นฐำนจำกแบบสอบถำมเบ้ืองตน้ และกำรหำ
ค่ำควำมยืดหยุ่น พร้อมทั้ง สรุปรำยงำนประชุม โดยจะสรุปจำกรำยงำนกำรประชุมในแต่ละคร้ัง และสรุป
ปัญหำและอุปสรรคในกำรลงพื้นท่ี โดยจะให้ทีมส ำรวจรวบรวบปัญหำและอุปสรรคในกำรลงพื้นท่ี เพื่อ
น ำมำใส่ในรำยงำนควำมกำ้วหนำ้คร้ังท่ี 2    
 3. ในส่วนของ Summary statistic น.ส. วรำภร และ น.ส. ปัสสณำ ไดจ้ดัท ำ Summary statistic ครบทั้ง 
6 จงัหวดัแลว้ ประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชีพ สถำนภำพ รำยได ้ค่ำใช้จ่ำยในกำร
สูบยำสูบ และขอ้มูลเก่ียวกบักำรสูบยำสูบ ได้แก่ อำยุเร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบ เหตุผลท่ีสูบ แหล่งท่ีมำของ
ยำสูบ ปริมำณกำรสูบ แหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบ ชนิดยำสูบ รำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ ปริมำณกำรสูบ
ในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต ประเภทยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ แหล่งท่ีซ้ือยำสูบ มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อ
กำรสูบยำสูบ แต่ยงัคงเหลือในส่วนของ Summary statistic ภำพรวมทัว่ประเทศ โดยคำดวำ่จะแลว้เสร็จในวนัท่ี 
25 มีนำคม 2554 ซ่ึงท่ีประชุมไดข้อใหเ้พิ่มเติมผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลดงักล่ำวของทั้งประเทศเขำ้ไปดว้ย เพื่อให้
กำรรำยงำน Summary Statistic มีควำมครบถว้น 

4. ดร. กนต์ธีร์ ได้มีควำมเห็นว่ำ ควรมีกำรเก็บตวัอย่ำงของผูท่ี้มีกำรบริโภคยำเส้นเพิ่มเติม 100 
ตวัอยำ่ง เพื่อให้จ  ำนวนขอ้มูลไม่มีกำรเบ่ียงเบนของขอ้มูลมำกจนเกินไป โดยจะลงพื้นท่ีในเขตกรุงเทพ และ
ปริมณฑล แลว้น ำผลท่ีไดม้ำวิเครำะห์เพิ่มเติมต่อไป โดยจะพยำยำมให้มีกำรลงเก็บขอ้มูลและแปรขอ้มูลให้
ทนัภำยในส้ินเดือน มีนำคม 2554 นอกจำกนั้น ดร. กนต์ธีร์ ไดเ้สนอแนะให้ผูช่้วยนกัวิจยักลบัไปพิจำรณำ
เร่ืองงวดงำนท่ีตอ้งส่ง ศจย. ว่ำรวมถึงกำรจดัประชุมเพื่อเผยแพร่ผลงำนก่อนกำรส่งรำยงำนฉบบัสมบูรณ์
หรือไม่  หำกส ำรวจแลว้วำ่ตอ้งด ำเนินกำรขอให้ผูช่้วยวิจยั เตรียมกำรดำ้นสถำนท่ี ค่ำใชจ่้ำยท่ีตอ้งใช ้จ  ำนวน
คนท่ีตอ้งเชิญเขำ้ร่วมประชุม  และผูท้รงคุณวฒิุผูใ้หค้วำมเห็นแก่งำนวจิยั   

 5. กำรวิเครำะห์ผลของสมกำรเศรษฐมิติพบว่ำ เม่ือกลุ่มตวัอย่ำงมีกำรศึกษำสูงข้ึนจะท ำให้มีกำร
บริโภคยำสูบนอ้ยลง และเพศหญิงมีแนวโนม้สูบยำสูบลดลง นอกจำกน้ี ท่ีประชุมไดมี้กำรอภิปรำยกนัอยำ่ง
กวำ้งขวำงถึงควำมสำมำรถของแบบจ ำลองในกำรวเิครำะห์ผลของมำตรกำรภำษีเทียบกบัมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษี
ว่ำมำตรกำรด้ำนใดมีผลต่อกำรลดกำรบริโภคยำสูบ  โดยนำยยุทธภูมิ  แจ้งว่ำแบบจ ำลองไม่สำมำรถ
เปรียบเทียบมำตรกำรภำษีและมิใช่ภำษีได ้แต่สำมำรถวิเครำะห์ไดว้ำ่มำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีรำยกำรใดมีผลต่อ
กำรบริโภคยำสูบมำกท่ีสุด (เปรียบเทียบภำยใตท้ำงเลือกของมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษี) 
         6. น.ส. วรำภร รำยงำนให้ท่ีประชุมทรำบ เร่ือง กำรตรวจสอบบญัชี โดยต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตรวจสอบทั้งหมด 15,000 นอกจำกนั้นขอให้ลองตดัขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูล Outlier  ออก เน่ืองจำกดูจำกผลของ
ค่ำ Standard Deviation แลว้พบวำ่มีปัญหำ Outlier   

7. ท่ีประชุมขอให้นำยยุทธภูมิ ลองหำควำมเป็นไปไดใ้นกำรเปรียบเทียบผลของมำตรกำรภำษีและ
ไม่ใช่ภำษีต่อกำรบริโภคยำสูบ โดยหำกกำรเปรียบเทียบระหวำ่งมำตรกำรทั้ง 2 ท ำไม่ไดใ้ห้เขียนเป็นขอ้จ ำกดั
ของแบบจ ำลองใหช้ดัเจนดว้ย  
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 8. ท่ีประชุมไดม้อบหมำยให้ น.ส. วรำภร ติดต่อประสำนงำนกบัทำง ศจย. เร่ือง กำรน ำเสนอผลงำน
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นว่ำได้ก ำหนดจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมขั้นต ่ำหรือไม่ พร้อมทั้ง ติดต่อสอบถำมในเร่ืองของ
สถำนท่ี และหน่วยงำนท่ีจะเขำ้ร่วมในกำรน ำเสนอผลงำนดงักล่ำว 

บำท โดยแบ่งเป็นกำรตรวจ 2 คร้ัง คือ 1) งวดท่ี 1 และ 2 และ 2) งวดสุดทำ้ย โดยค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว
มิได้ตั้งไวต้ั้งแต่เร่ิมโครงกำรเน่ืองจำกทำง ศจย. มิได้แจง้มำก่อน โดยท่ีประชุมได้เห็นชอบในเร่ืองกำร
ตรวจสอบบญัชีใหโ้อนจำกค่ำใชจ่้ำยในส่วนอ่ืนตำมกฎระเบียบของ ศจย. อยำ่งเคร่งครัด 

 
มติทีป่ระชุม 
 1. ท่ีประชุมไดม้อบหมำยให้นำยนรินทร รวบรวมรำยงำนกำรประชุมในแต่ละคร้ัง เพื่อน ำมำใส่ใน
รำยงำนควำมกำ้วหนำ้คร้ังท่ี 2 ในรูปแบบของกำรรำยงำนสรุป ผลท่ีไดจ้ำกกำรประชุม ต่อไป 
 2. ท่ีประชุมได้มอบหมำยให้นำยยุทธภูมิ หำค่ำควำมยืดหยุ่นในรูปแบบต่ำงๆ เน่ืองจำกตอ้งใส่ไวใ้น
รำยงำนควำมกำ้วหนำ้คร้ังท่ี 2 ดว้ย นอกจำกน้ี ให ้run สมกำรแต่ละชนิดของยำสูบ เช่น บุหร่ีในประเทศ บุหร่ี
น ำเขำ้ เน่ืองจำกท่ีประชุมมีสมมุติฐำนวำ่ ผูบ้ริโภคยำสูบทั้ง 2 กลุ่มนั้นแตกต่ำงกนัมำก  
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รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 13 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2554 เวลา 18.00 น. 
ณ ร้าน Aree Alley 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  นำยนรินทร  กลนัทกพนัธ์ุ 
     นกัวจิยัอำวโุส 
3.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
4.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
5.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 

1. น.ส. วรำภร ไดร้ำยงำนโครงร่ำงรำยงำนฉบบัสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 
บทท่ี 1 บทน ำ 

1.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
1.2 วตัถุประสงค ์
1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

บทท่ี 2 กำรจดัเก็บภำษียำสูบของไทยและต่ำงประเทศ และมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีเพื่อกำรลดกำร
บริโภคยำสูบ 

2.1 กำรจดัเก็บภำษียำสูบ 
 2.1.1 ประเทศไทย 

(1) ควำมหมำยของยำสูบ 
(2) กำรแบ่งประเภทยำสูบ 
(3) หลกักำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบ 
(4) ผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษี 
(5) ฐำนภำษี 
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(6) โครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบ 
(7) สูตรกำรค ำนวณภำษีสรรพสำมิตยำสูบ 

                      (8) รำยไดจ้ำกกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบ 
 2.1.2 กำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบของต่ำงประเทศ 

(1) ตวัอยำ่งกำรจดัเก็บภำษียำสูบในต่ำงประเทศ 
(2) หลกักำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบโดยทัว่ไป 

 2.1.3 กำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบของกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบของ
ประเทศตวัอยำ่ง 

2.2 มำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีเพื่อควบคุมยำสูบ 
 2.2.1 ประเทศไทย 
 2.2.2 ต่ำงประเทศ 

บทท่ี 3 ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
บทท่ี 4 ระเบียบวธีิกำรวจิยั 

4.1กำรสร้ำงแบบจ ำลองพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบและกำรประมำณกำรรำยได้จำก
สมกำรเศรษฐมิติในกำรหำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

4.2 กำรจดัท ำแบบสอบถำมและกำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่ง 
บทท่ี 5 กำรวเิครำะห์และประมวนผลกำรวจิยั 

5.1 กำรประมวลผลพฤติกรรมกำรบริโภคสุรำจำกแบบสอบถำม 
5.2 กำรวเิครำะห์ผลของแบบจ ำลองและกำรประมำณกำรรำยได ้ 

บทท่ี 6 บทสรุปและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย 
2. ดร. กนต์ธีร์ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโดยได้ด ำเนินกำรจดัท ำบทท่ี 1 บทน ำ บทท่ี 3 ทฤษฎีและ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  และบทท่ี 4 ระเบียบวธีิวจิยั ในโครงร่ำงรำยงำนฉบบัสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
3. ส ำหรับกำรวิเครำะห์ผลของแบบจ ำลองและกำรประมำณกำรรำยได้  ในกำรวิเครำะห์ Tax 

Buoyancy ตอ้งใชข้อ้มูลเก่ียวกบัรำยไดภ้ำษี เพื่อน ำขอ้มูลมำ run regression ท่ีประชุมไดม้อบหมำยให้นำย
นรินทรด ำเนินกำรสอบถำมข้อมูลจำกส ำนักนโยบำยกำรคลัง (ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง) และกรม
สรรพสำมิต ในส่วนของรำยไดภ้ำษี โดยแยกตำมประเภทยำสูบ ไดแ้ก่ ยำสูบในประเทศ นอกประเทศ ยำเส้น 
และอ่ืนๆ เป็นขอ้มูลยอ้นหลงั 5 ปี หำกขอ้มูลท่ีมีเป็นรำยไตรมำสใหย้อ้นหลงั 10 ปี หำกไม่มีขอ้มูลรำยไดภ้ำษี
ของยำเส้น ให้ใช้รำยได้รวมแทน และหำกไม่สำมำรถหำขอ้มูลไดใ้ห้ค  ำนวณโดยใช้วิธี Moving Average 
แทน  

4. ส ำหรับขอ้เสนอแนะและนโยบำย นำยนรินทรมีควำมเห็นวำ่ ให้ใช ้ raffle curve  เพื่อหำจุด 
Maximun เป็นจุดท่ีเม่ือเพิ่มอตัรำภำษีข้ึนและจะท ำใหร้ำยไดล้ดลง 

5. น.ส. วรำภร ได้รำยงำนเก่ียวกับรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับประเด็นปัญหำและ
ขอ้เสนอแนะท่ีทำงทีมตรวจสอบบญัชีไดแ้จง้มำใหท่ี้ประชุมไดรั้บทรำบ  
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มติทีป่ระชุม 
1. ท่ีประชุมไดม้อบหมำยให้นำงสำววรำภร และนำงสำวปัสสณำ ด ำเนินกำรในส่วนของบทท่ี 

2.1 เก่ียวกบักำรจดัเก็บภำษียำสูบ ในประเทศและต่ำงประเทศ  
2. ท่ีประชุมได้มอบหมำยให้นำยนรินทรหำมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีเพื่อควบคุมยำสูบของ

ประเทศไทย และต่ำงประเทศ พร้อมทั้ง หำข้อมูลเก่ียวกับรำยได้ภำษีแยกตำมประเภท เพื่อน ำมำ run 
regression  

3. ท่ีประชุมได้มอบหมำยให้นำยยุทธภูมิ น ำข้อมูลเก่ียวกบัรำยได้ภำษีเพื่อน ำมำหำค่ำ Tax 
Buoyancy พร้อมทั้ง หำจุด Maximum ของ Raffle curve   

4. ท่ีประชุมได้มอบหมำยให้นำงสำววรำภร ปรึกษำทีมตรวจสอบบญัชีว่ำ ประเด็นปัญหำท่ี
ตรวจพบในส่วนของกำรจำ้งเก็บแบบสอบถำมวำ่ตอ้งท ำเป็นสัญญำหรือไม่ 

ทั้งน้ี ขอให้ทุกคนกลบัไปด ำเนินกำรในส่วนของตนเพื่อรำยงำนแก่ท่ีประชุมในคร้ังต่อไปในวนัท่ี 12
พฤษภำคม 2554 
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รายงานการประชุมงานวจัิย 
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 14 เมื่อวนัที ่20 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.00 น. 
ณ ร้าน Fuji 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  นำยนรินทร  กลนัทกพนัธ์ุ 
     นกัวจิยัอำวโุส 
3.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
4.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 
เนือ้หาการประชุม 

1. นำงสำวปัสสณำ ไดร้ำยงำนกำรจดัท ำในส่วนของบทท่ี 2 ท่ีเก่ียวกบักำรจดัเก็บภำษียำสูบ โดย
ประกอบดว้ย  

1.1 กำรจดัเก็บภำษียำสูบประเทศไทย 
(1) ควำมหมำยของยำสูบ 
(2) กำรแบ่งประเภทยำสูบ 
(3) หลกักำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบ 
(4) ผูมี้หนำ้ท่ีเสียภำษี 
(5) ฐำนภำษี 
(6) โครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบ 
(7) สูตรกำรค ำนวณภำษีสรรพสำมิตยำสูบ 
(8) รำยไดจ้ำกกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบ 

ส ำหรับในส่วนของหลกักำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบ ดร.กนต์ธีร์ จะน ำงำนวิจยัท่ีมีขอ้มูล
เก่ียวกบัหลกักำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบมำให ้

1.2 กำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบของต่ำงประเทศ 
(1) ตวัอยำ่งกำรจดัเก็บภำษียำสูบในต่ำงประเทศ 
(2) หลกักำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบโดยทัว่ไป 
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ส ำหรับตวัอย่ำงกำรจดัเก็บภำษียำสูบในต่ำงประเทศ ไดจ้ดัท ำมำ ไดแ้ก่ ประเทศฟิลิปปินส์ 
มำเลเซีย ออสเตรเลีย แคนำดำ และ ดร.กนตธี์ร์ ไดเ้สนอใหเ้พิ่มสหภำพยโุรปเขำ้ไปดว้ย 

1.3 กำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบของกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบของประเทศตวัอย่ำง 
ส ำหรับกำรเปรียบเทียบ ดร.กนตธี์ร์ ไดแ้นะน ำให้เปรียบเทียบของแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยเขำ้ไป
ดว้ย โดยใหน้ ำควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง และน ำใหเ้สนอออกมำในรูปของตำรำง 

2. นำยยุทธภูมิ ไดร้ำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจดัท ำแบบจ ำลอง Demand Behavior เพื่อหำ
ผลกระทบต่อรำยไดข้องรัฐบำล หลงัมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำยำสูบชนิดต่ำงๆ ทั้งน้ี ดร.กนตธี์ร์เสนอวำ่ ควร
ค ำนวนหำอตัรำภำษีท่ีเหมำะสมท่ีท ำให้กำรบริโภคยำสูบลดลง แต่รำยไดเ้พิ่มข้ึน ในขณะท่ีนำยนรินทรไดมี้
ขอ้เสนอว่ำให้ขยำยฐำนภำษี โดยให้น ำประเด็นของ Cross price เขำ้มำพิจำรณำด้วย และท่ีประชุมได้มี
ควำมเห็นวำ่ใหน้ำยยทุธภูมิน ำขอ้มูลยำเส้นหลงัจำกกำรปรับภำษีกลบัไปวเิครำะห์ รวมทั้งตอบค ำถำมท่ีวำ่ควร
มีกำรปรับข้ึนภำษียำสูบชนิดใดบำ้ง โดยมีทำงเลือก 3 แนวทำง คือ 1) ปรับข้ึนภำษีบุหร่ีทั้งหมด 2) ปรับข้ึน
ภำษียำเส้นอยำ่งเดียว และ 3) ปรับข้ึนภำษีบุหร่ีเพียงอยำ่งเดียว       
         
มติทีป่ระชุม 

1. ท่ีประชุมไดม้อบหมำยให้นำงสำววรำภร และนำงสำวปัสสณำ ด ำเนินกำรในส่วนของบทท่ี 
2.1 เพิ่มในส่วนของหลกักำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบ และเพิ่มตวัอยำ่งกำรจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสูบ
ของสหภำพยโุรปดว้ย 

2. ท่ีประชุมได้มอบหมำยให้นำยยุทธภูมิ ปรับปรุงแบบจ ำลองโดยใช้ขอ้มูลยำสูบหลงัมีกำร
ปรับข้ึนภำษี  

3. ท่ีประชุมไดม้อบหมำยให้นำงสำววรำภร ประสำนงำนกบัทีมตรวจสอบบญัชีในส่วนของ
สัญญำกำรจำ้งเก็บแบบสอบถำม 

4. ท่ีประชุมไดม้อบหมำยใหน้ำยนรินทรเป็นผูร้วบรวมรำยงำนทั้งหมด 
ทั้งน้ี ขอให้ทุกคนกลบัไปด ำเนินกำรในส่วนของตนและจดัส่งให้นำยนรินทรเพื่อรวบรวมเป็นรูปเล่ม

ภำยใน 31 พฤษภำคม 2554  
_________________________________________________ 
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รายงานการประชุมงานวจัิย  
“ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย” 

คร้ังที่ 15 เมื่อวนัที ่24 มกราคม 2555 เวลา 11.30 น.  
ณ ร้านครัวไทยบางปะกอก 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ดร. กนตธี์ร์  นุชสุวรรณ  
     หวัหนำ้โครงกำร 
2.  ดร. วโรทยั  โกศลพิศิษฐก์ุล 
     ท่ีปรึกษำโครงกำร 
3.  นำยนรินทร  กลนัทกพนัธ์ุ 
     นกัวจิยัอำวุโส 
4.  นำยยทุธภูมิ  จำรุเศร์นี 
     นกัวจิยั 
5.  นำงสำวปัสสณำ  เจริญส ำรำญ 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
6.  นำงสำววรำภร  เหมณี 
     ผูช่้วยนกัวจิยั 
 

เนือ้หาการประชุม 
 ดร. กนตธี์ร์ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่ ทำง ศจย. ไดส่้งสรุปขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่อ ร่ำง
รำยงำนกำรวิจยัฉบบัสมบูรณ์ของผูใ้หข้อ้เสนอแนะทั้งหมด 5 ท่ำน มำใหค้ณะวจิยัเพื่อปรับปรุงรำยงำน ใหมี้
ควำมสมบูรณ์มำกข้ึน ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดม้อบหมำยผูรั้บผดิชอบในกำรปรับปรุงแกไ้ขในแต่ละหวัขอ้ ดงัน้ี 
 1. การตอบค าถามการวจัิย มีความครบถ้วนหรือไม่อย่างไร  
     โดยทำง ศจย. ไดแ้นะน ำวำ่ ควรแยกประเภทกำรปรับปรุงโครงสร้ำงอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบ 
ออกเป็นแนวทำงระยะสั้น กลำง และยำว เพื่อใหผู้ป้ฏิบติัสำมำรถน ำผลกำรวจิยัไปต่อยอด และเป็นแนวทำงกำร 
ด ำเนินงำนท่ีเป็นรูปธรรมให้กบัรัฐมำกยิง่ข้ึน เช่น กำรปรับอตัรำภำษีท่ีเหมำะสมของยำเส้นและยำสูบแต่ละชนิด 
กำรเปล่ียนฐำนกำรจดัเก็บภำษี กำรปรับปรุงนิยำมและค ำจ ำกดัควำมของประเภทยำสูบเพื่อใหค้รอบคลุมถึง 
ผลิตภณัฑย์ำสูบชนิดใหม่ ซ่ึงท่ีประชุมไดม้อบหมำยใหน้ำยนรินทรด ำเนินกำรเพิ่มเติมรำยละเอียด ในส่วนของ 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
 2. การใช้ระเบียบวธีิวจัิย มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
     ขอ้เสนอแนะ 1: ผลกำรวจิยับำงขอ้ในประเด็นของยำเส้น ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกแบบสอบถำมไม่เพียงพอ ท่ี
จะท ำใหก้ำรตอบค ำถำมกำรวิจยัอยูใ่นระดบัควำมเช่ือมัน่และสรุปค ำตอบส ำหรับค ำถำมกำรวจิยัในประเด็น 
กำรข้ึนภำษีท่ีผำ่นมำมีผลต่อรำยไดรั้ฐบำลอยำ่งไร รวมทั้งขอ้เสนอแนะในทิศทำงกำรปรับโครงสร้ำงอตัรำภำษี 
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โดยท่ีประชุมไดม้อบหมำยใหน้ำยยทุธภูมิ เพิ่มกำรทดสอบแบบจ ำลอง Cross-Price elasticity โดยใหแ้บ่ง 
ประเภทบุหร่ีตำมรำคำไดแ้ก่ รำคำถูก รำคำปำนกลำง และรำคำสูง 
     ขอ้เสนอแนะ 2: ควรศึกษำถึงมำตรกำรควบคุมกำรบริโภคยำสูบท่ีมิใช่มำตรกำรภำษี ในต่ำงประเทศ
ดว้ย เน่ืองจำกในปัจจุบนัมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีเป็นตวัแปรส ำคญัท่ีจะส่งผลถึงกำรบริโภคยำสูบ และรำยไดข้องรัฐ 
ท่ีจดัเก็บไดจ้ำกภำษียำสูบในแต่ละปี โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ควรศึกษำถึงควำมร่วมมือ และควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบติัตำม “กรอบอนุสัญญำวำ่ดว้ยกำรควบคุมยำสูบ (FCTC)” ของแต่ละประเทศ และน ำมำเปรียบเทียบกบั
ประเทศไทย โดยท่ีประชุมไดม้อบหมำยใหน้ำงสำวปัสสณำ หำขอ้มูล มำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีของต่ำงประเทศ เพื่อ
น ำมำเปรียบเทียบกบัมำตรกำรท่ีมิใช่ภำษีของประเทศไทย 
 3. ข้อมูลการวจัิย มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ อย่างไร 
      ขอ้เสนอแนะ 1: ในกำรเขียนเชิงพรรณนำควรสรุปใหก้ระชบั อ่ำนง่ำย ใชต้ำรำงนอ้ยลง และแสดง
เฉพำะขอ้มูลหรือตวัแปรส ำคญัเท่ำนั้น ไม่จ  ำเป็นตอ้งแสดงตำรำงทุกจงัหวดั ทุกตวัแปร โดยท่ีประชุมได้
มอบหมำยใหน้ำงสำววรำภร แกไ้ขในส่วนของกำรสรุปตำรำงโดยใหส้รุปปริมำณกำรบริโภค ในแต่ละจงัหวดัวำ่
มีกำรบริโภคยำสูบประเภทใดมำกท่ีสุด  
     ขอ้เสนอแนะ 2: ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์สมกำรเศรษฐมิติเป็นแบบใด ควรอธิบำยใหช้ดัเจน และ
ควรมีกำรทดสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลและทดสอบคุณลกัษณะของตวัแปรตำม และตวัแปรอิสระ ในสมกำร
อุปสงค ์เช่น Multicollinearity, Heteroscedasticity, Endigeneity, Autocorrelation โดยท่ีประชุมไดม้อบหมำยให้
นำยยทุธภูมิด ำเนินกำรทดสอบ Multicollinearity, Heteroscedasticity และอธิบำยไวใ้นรำยงำนเพื่อใหร้ำยงำน
วจิยัสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
     ขอ้เสนอแนะ 3: ขอ้มูลแสดงปริมำณกำรใชย้ำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต มีควำม
แปรปรวนสูงมำก โดยเฉพำะในตำรำงท่ี 8.17 ท่ีแสดงปริมำณกำรสูบมำกถึง 1,029 มวนต่อวนั ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ควำมถูกตอ้ง ควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูล โดยท่ีประชุมไดม้อบหมำยใหน้ำงสำววรำภร ด ำเนินกำรตรวจสอบและ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
     ขอ้เสนอแนะ 4: กำรประมำณค่ำ Tax buoyancy ควรแสดงขอ้มูลท่ีชดัเจนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ และ
อำ้งอิงแหล่งท่ีมำของขอ้มูล ตำรำงท่ี 18 ควรแสดงวธีิกำรค ำนวณดว้ย เพื่อใหต้วัเลขท่ีไดม้ำมีควำมน่ำเช่ือถือ โดย
ท่ีประชุมไดม้อบหมำยใหน้ำยยทุธภูมิน ำตำรำงท่ีค ำนวณไวใ้ส่ในรำยงำนวจิยัดว้ย      
 4. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
     ท่ีประชุมไดมี้มติมอบหมำยให ้ 
     5.1 นำงสำววรำภรทบทวนวรรณกรรมและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้อำ้งอิงงำนของ Isara Sarntisart 
ของ World Bank ในเล่มตีพิมพ ์และแกไ้ขกำรอำ้งอิงวทิยำนิพนธ์ “ผลกระทบของกำรข้ึนภำษีบุหร่ีต่ออุปสงคย์ำ
เส้น” ใหเ้ป็นของ นริศรำ เจริญพนัธ์ คนเดียว ไม่เก่ียวกบั อิศรำ ศำนติศำสน์ 
     5.2 ดร. กนตธี์ร์ ทบทวนกำรเขียนบทสรุปผูบ้ริหำรโดยบรรยำยตอบค ำถำมของกำรวิจยัใหค้รบถว้น 
ชดัเจนตำมขอ้เสนอแนะ และทบทวนทฤษฎีรูปแบบกำรบริโภคสินคำ้เสพติด ซ่ึงเป็นท่ีมำของแบบจ ำลอง ใน
งำนวจิยัน้ี เพื่ออธิบำยสมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัของพฤติกรรมกำรบริโภคสินคำ้เสพติด 
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     5.3 นำงสำวปัสสณำ สรุปงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำควำมยดืหยุน่ของยำสูบเพื่อใส่ในงำนวจิยัเพิ่มเติม 
และเพิ่มเติมขอ้มูลดำ้นกฎหมำยเก่ียวกบั พรบ. สรรพสำมิตยำสูบ ดว้ย 
    ทั้งน้ี ไดม้อบหมำยใหน้ำงสำววรำภรเป็นผูร้วบรวมให้แลว้เสร็จภำยในวนัศุกร์ท่ี 27 มกรำคม 2555 
และจดัส่งให ้ดร. กนตธี์ร์ ในวนัจนัทร์ท่ี 30 มกรำคม 2555 ต่อไป 
         

_________________________________________________ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง ผลของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษต่ีอพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหท้รำบผลของกำรปรับอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบท่ีผำ่นมำจะมีผลต่อ 

อุปสงคก์ำรบริโภคบุหร่ี ยำเส้นและยำสูบประเภทอ่ืนๆ อย่ำงไร โดยวดัขนำดกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจำก
ขอ้มูลปฐมภูมิจำกแบบสอบถำม เพื่อสร้ำงสมกำรเศรษฐมิติหำค่ำควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรำคำ (Own-
price elasticity)  และค่ำควำมยดืหยุน่ไขวข้องอุปสงคต่์อรำคำ  ส ำหรับยำเส้น  บุหร่ี  และยำสูบอ่ืนๆ 

2. เพื่อให้ทรำบถึงผลของกำรปรับปรุงอตัรำภำษีสรรพสำมิตยำสูบว่ำมีผลต่อรำยได้ภำษี
สรรพสำมิตของรัฐอยำ่งไร   

3. เพื่อสร้ำงตวัแบบ (Model) ท่ีมีหลกัวิชำและน่ำเช่ือถือเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือแก่ผูก้  ำหนด
นโยบำยภำษีสรรพสำมิตยำสูบ โดยเฉพำะนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำเส้น โดยวเิครำะห์จำกปัจจยัดำ้นอุปสงค ์
นิยาม  
 ยำสูบ หมำยถึง บุหร่ีซิกำร์แรต บุหร่ีซิกำร์ บุหร่ีอ่ืน ยำเส้นปรุง และยำเค้ียว โดยภำยใตแ้บบสอบถำม
น้ีจะแบ่งยำสูบออกเป็น 3 ประเภทคือ 
 1. บุหร่ี หรือบุหร่ีซิกำร์แรต คือ ยำเส้นหรือยำเส้นปรุง ไม่วำ่จะมีใบยำแห้งหรือยำอดัเจือปนหรือไม่ 
ซ่ึงมวนดว้ยกระดำษหรือวตัถุท่ีท ำข้ึนใชแ้ทนกระดำษ หรือใบยำแห้งหรือยำอดั โดยรวมทั้งชนิดท่ีมีกน้กรอง
และชนิดท่ีไม่มีกน้กรอง  
 2. ยำเส้น  คือ บุหร่ีท่ีไม่ไดผ้ลิตจำกโรงงำนยำสูบกระทรวงกำรคลงั หรือยำเส้นท่ีเป็นยำเส้นพื้นเมือง 
ไดแ้ก่ บุหร่ีท่ีมวนเอง โดยใชว้สัดุท่ีหำง่ำยในทอ้งถ่ิน เช่น กระดำษ ใบตอง ใบจำก ใบมะกำ เป็นตน้ 
 3. อ่ืนๆ ในท่ีน้ีไดแ้ก่ บุหร่ีซิกกำร์ ไปป์ ยำเส้นปรุง หรือ ยำเค้ียว เป็นตน้  

 
ท่ีตั้ง________________________อ ำเภอ_________________________จงัหวดั__________________ 
ท่ีพกัอำศยั          (   )  ในเขตเทศบำล  (   ) นอกเขตเทศบำล 
ผูส้ัมภำษณ์_______________________________วนัสัมภำษณ์________________________________ 
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ตอนท่ี 1 : ข้อมลูท่ัวไป 
( ค  ำช้ีแจง  โปรดกรอกขอ้มูลในช่องวำ่ง และกำเคร่ืองหมำย ลงในช่อง (   )   ) 

1. เพศ   (  )  1.ชำย  (  ) 2.หญิง 
2. วนั/เดือน/ปี เกิด ______________________ 
3. ระดบักำรศึกษำสูงสุดของท่ำน (ถำ้ก ำลงัศึกษำอยูใ่หใ้ชร้ะดบัท่ีเรียน) 

(  ) 1. ต ่ำกวำ่ ป.4    (  ) 2. ป.4 
(  ) 3. ป.6     (  ) 4. มธัยมศึกษำตอนตน้ 
(  ) 5. มธัยมศึกษำตอนปลำย / ปวช. (  ) 6. ปวส. / อนุปริญญำตรี 
(  ) 7. ปริญญำตรี    (  ) 8. ปริญญำโท หรือ สูงกวำ่ 

4. อำชีพ 
(  ) 1. วำ่งงำน / แม่บำ้น  (  ) 2. นกัเรียน / นกัศึกษำ 
(  ) 3. รับรำชกำร   (  ) 4. พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 
(  ) 5. พนกังำนบริษทัเอกชน  (  ) 6. ธุรกิจส่วนตวั 
(  ) 7. อ่ืนๆ ระบุ________________________________ 

5. สถำนภำพกำรสมรส 
 (  ) 1. โสด  (   ) 2. สมรสแลว้ มีบุตร_______คน 
 (  ) 3. หมำ้ย / หยำ่ร้ำง / แยกกนัอยู ่ 
6. รำยไดร้วมต่อเดือน (รวมโบนสั ค่ำล่วงเวลำ รำยไดพ้ิเศษ)________________บำท/เดือน 
7. ค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนเท่ำกบั___________บำท หรือคิดเป็น______% ของรำยได ้

 
ตอนท่ี 2 : ข้อมลูการสูบยาสูบ 

8. คุณเร่ิมสูบยำสูบคร้ังแรก เม่ืออำย_ุ__________ปี 
9. เหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก เน่ืองมำจำก  

 (   ) 1. อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง   (   ) 2. เพื่อนชกัชวน   
(   ) 3. เรียนแบบพฤติกรรมบุคคลรอบขำ้ง   (   ) 4. ระบำยควำมเครียด  

 (   ) 5. อ่ืนๆ ระบุ________________________ 
10. คุณไดย้ำสูบมวนแรกมำอยำ่งไร 

(   ) 1. ซ้ือเอง  (   ) 2. เพื่อน  (   ) 3. ผูป้กครอง 
(   ) 4. ญำติคนอ่ืนๆ (   ) 5. อ่ืนๆ ระบุ__________________ 

11. จ ำนวนยำสูบท่ีสูบในช่วง 3 เดือนแรก_____________มวน/วนั 
12. แหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก มำจำก 

(   )  1. ซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด  (   )  2. ส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง 
(   )  3. ส่วนใหญ่ผูอ่ื้นซ้ือให ้  (   )  4. ผูอ่ื้นซ้ือใหท้ั้งหมด 
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13.ยำสูบชนิดใดท่ีคุณสูบเป็นคร้ังแรก 
(   ) 1. บุหร่ีถูกกฎหมำย (ติดแสตมป์สรรพสำมิต) ยีห่อ้ ระบุ______________________ 
(   ) 2. บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย  ยีห่อ้ ระบุ______________________                     
(   ) 3. ยำเส้น  ยีห่อ้ ระบุ______________________     
(   ) 4. ยำสูบอ่ืนๆ  ยีห่อ้ ระบุ______________________ 

14. คุณยงัคงสูบยำสูบชนิดเดียวกบัท่ีคุณไดสู้บเป็นคร้ังแรกหรือไม่ 
(   ) ใช่ เพรำะ______________________________________ 
(   ) ไม่ใช่ เพรำะ____________________________________ 

15. คุณมียีห่อ้ยำสูบท่ีคุณสูบเป็นประจ ำหรือไม่ 
(   ) มี โปรดระบุ____________________ 
(   ) ไม่มี 
ยำสูบท่ีคุณสูบประจ ำ มีรำคำ____________บำท / ซอง 

16. ปัจจุบนัคุณสูบยำสูบ_________มวน/วนั หรือคิดเป็น______________บำท/วนั 
 ปีท่ีแลว้คุณสูบยำสูบ_________มวน/วนั และคิดวำ่ปีหนำ้จะสูบยำสูบ_________มวน/วนั 
17. ยำสูบส่วนใหญ่ท่ีคุณสูบเป็น 

(   ) 1. บุหร่ีไทย                                         (   ) 2. บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีถูกกฎหมำย   
(   ) 3. บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย                  (   ) 4. ยำเส้น 
(   ) 5. ยำสูบอ่ืนๆ 

18.โดยปกติแลว้คุณซ้ือยำสูบจำกท่ีใด 
(   )  1. แผงขำยบุหร่ี   (   )  2. ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 
(   )  3. อ่ืนๆ 

19. คุณเคยเลิกสูบยำสูบหรือไม่ 
(   ) เคย ประมำณ_____เดือน และกลบัมำสูบอีกคร้ังเพรำะ____________________ 
(   ) ไม่เคย 
ในเวลำน้ี คุณคิดวำ่คุณตอ้งกำรท่ีจะเลิกสูบยำสูบหรือไม่ 
(   ) ใช่ เพรำะ_______________________________ 
(   ) ไม่  เพรำะ______________________________ 

  20. ยำสูบประเภทใดท่ีคุณสูบเป็นประจ ำมำกท่ีสุด (เรียงอนัดบั 1 2 3 ) 
 (   )  บุหร่ี…ยีห่อ้…….  
 (   )  ยำเส้น…ยีห่อ้……  
 (   )  ยำสูบประเภทอ่ืน ระบุ________________________ 

หำกยำสูบท่ีท่ำนสูบเป็นประจ ำอันดับ 1 มีรำคำเพิ่มขึน้ ___________บำท/ซอง จะมี   ผลกระทบให้
ท่ำนบริโภคยำสูบอันดับ 1 ลดลง ____________มวน/วนั 
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  21. ถำ้ยำสูบท่ีท่ำนสูบเป็นประจ ำอันดับท่ี 1 (จำกขอ้ 23.) มีรำคำเท่ำเดิม   
- หำกยำสูบท่ีท่ำนสูบเป็นประจ ำอนัดบัท่ี 2 มีรำคำลดลง_____________บำท/ซอง จะท ำให้ ท่ำน
บริโภคยำสูบอันดับ 1 เพิม่ขึน้ _______________มวน/วนั 
- หำกยำสูบท่ีท่ำนสูบเป็นประจ ำอนัดบัท่ี 3 มีรำคำลดลง_____________บำท/ซอง จะท ำให้ท่ำน
บริโภคยำสูบอันดับ 1 เพิม่ขึน้ _______________มวน/วนั 

  22. ถำ้ยำสูบทุกประเภทมีรำคำไม่เปล่ียนแปลง  หำกท่ำนมีรำยไดเ้พิ่มข้ึน ……. บำท/เดือน จะท ำ 
         ใหท้่ำนเพิ่ม/ลด กำรบริโภคยำสูบท่ีท่ำนสูบเป็นประจ ำอนัดบั 1 เป็นจ ำนวน…………มวน/วนั 

23. ภำยหลงักำรเพิ่มภำษีสรรพสำมิตบุหร่ีในคร้ังล่ำสุด  พฤติกรรมกำรสูบยำสูบของคุณไดรั้บ    
       ผลกระทบอยำ่งไร 

(   )  1. ลดกำรสูบยำสูบลงประมำณ___________มวน/วนั 
(   )  2. สูบยำสูบในปริมำณท่ีเท่ำกบัท่ีเคยสูบในช่วงก่อนข้ึนรำคำภำษี 
(   )  3. เพิ่มกำรสูบยำสูบข้ึนประมำณ____________มวน/วนั 

24. คุณงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำหรือไม่ 
   (   ) 1. ไม่งด  (   ) 2. งด 

25. กำรท่ีคุณงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำมีผลต่อกำรสูบยำสูบของคุณหรือไม่ 
   (   ) 1. ไม่มีผล               (   ) 2. มีผล โดยท ำใหสู้บเพิ่มข้ึน/ลดลง เป็น_________มวน/วนั 

 
กจิกรรมใดทีม่ีผลต่อการสูบยาสูบของท่าน 
ระดบัค่ำคะแนน 5 = มำกท่ีสุด   4 = มำก  3 = ปำนกลำง  2 = นอ้ย  1 = ไม่มีผลเลย 
คะแนน 
รำยกำร 

5 4 3 2 1 

กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี      
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี      
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต      
ค ำเตือนโทษของกำรสูบหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี)      
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ภาคผนวกตาราง 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
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ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ 
 

1)  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
ตำรำงท่ี (1) แสดงเพศของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 274 97.86 
หญิง 6 2.14 
รวม 280 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
  
ตำรำงท่ี (2) แสดงช่วงอำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
0 – 18  ปี 25 8.93 
19 – 30 ปี 129 46.07 
31 – 40 ปี 59 21.07 
41 – 50 ปี 37 13.21 
51 – 60 ปี 26 9.29 

61 ปีข้ึนไป 2 0.71 
ไม่ตอบ 2 0.71 
รวม 280 100.00 

          ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (3) แสดงระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ำกวำ่ประถมศึกษำปีท่ี 4 5 1.79 

ประถมศึกษำปีท่ี 4 8 2.86 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 34 12.14 
มธัยมศึกษำตอนตน้ 33 11.79 

มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 74 26.43 
ปวส./อนุปริญญำตรี 69 24.64 

ปริญญำตรี 39 13.93 
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ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญำโทหรือสูงกวำ่ 18 6.43 

รวม 280 100.00 
         ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (4) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
การประกอบอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
วำ่งงำน/แม่บำ้น Z(1 0.36 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 66 23.57 

รับรำชกำร 75 26.79 
พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 9 3.21 
พนกังำนบริษทัเอกชน 24 8.57 

ธุรกิจส่วนตวั 38 13.57 
อ่ืนๆ 67 23.93 
รวม 280 100.00 

         ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (5)  แสดงสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 171 61.07 
สมรส 108 38.57 

หมำ้ย/หยำ่ร้ำง/แยกกนัอยู ่ 1 0.36 
รวม 280 100.00 

           ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (6) แสดงรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
หน่วย: บำทต่อเดือน 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 

Max 60,000 
Min 500 

Average 11,540 
Mode 8,200 
S.D. 10,074 
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ตำรำงท่ี (7) แสดงค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภค
ยำสูบ 

หน่วย: บำทต่อเดือน 
Max 4,095 
Min 35 

Average 922 
Mode 870 
S.D. 652 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (8) แสดงอำยเุร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

 หน่วย: ปี 
Max 37 
Min 8 

Average 17 
Mode 18 
S.D. 3.29 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (9) แสดงเหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง 124 44.29 
เพื่อนชกัชวน 76 27.14 
เลียบแบบพฤติกรรมบุคคลรอบขำ้ง 38 13.57 
ระบำยควำมเครียด 38 13.57 
อ่ืนๆ  4 1.43 
รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (10) แสดงกำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก 
แหล่งทีม่า จ านวน (คน) ร้อยละ 

ซ้ือเอง 85 30.36 
เพื่อน 178 63.57 
ผูป้กครอง 0 0.00 
ญำติคนอ่ืนๆ 14 5.00 
อ่ืนๆ 3 1.07 
รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (11) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก 

หน่วย: มวนต่อวนั 
Max 30 
Min 1 

Average 4 
Mode 2 
S.D. 4.14 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (12) แสดงแหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก 

แหล่งทีม่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
ซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด 74 26.43 
ส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง 136 48.57 
ส่วนใหญ่ผูอ่ื้นซ้ือให ้ 58 20.71 
ผูอ่ื้นซ้ือใหท้ั้งหมด 12 4.29 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (13) แสดงชนิดยำสูบท่ีสูบเป็นคร้ังแรก 

ชนิด จ านวน (คน) ร้อยละ 
บุหร่ีถูกกฎหมำย 258 92.14 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย 2 0.71 
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ชนิด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ยำเส้น 13 4.64 
ยำสูบอ่ืนๆ 7 2.50 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (14) แสดงชนิดยำสูบวำ่ยงัเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช่ 129 46.24 

ไม่ใช่ 150 53.76 
รวม 279 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (15) แสดงยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
มี 274 97.86 

ไม่มี 6 2.14 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
  
ตำรำงท่ี (16) แสดงรำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ 

หน่วย:บำทต่อซอง 
ค่าสถิติ ราคา 

Max 80 
Min 5 

Average 53 
Mode 58 
S.D. 12.56 

 ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (17) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 

ค่าสถิติ 
ปริมาณการสูบในอดีต 

(มวนต่อวนั) 
ปริมาณการสูบในปัจจุบัน 

(มวนต่อวนั) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/วนั) 

ปริมาณการสูบในอนาคต 
(มวนต่อวนั) 

Max 60 60 315 60 
Min 1 2 2.5 0 

Average 11 12 32.03 10 
Mode 10 10 29 10 
S.D. 7.15 7.28 27.50 7.51 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (18) แสดงประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ 

ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
บุหร่ีไทย 221 78.93 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีถูกกฎหมำย 55 19.64 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย 2 0.71 
ยำเส้น 2 0.71 
ยำสูบอ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 280 100.00 
 
ตำรำงท่ี (19) แสดงแหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ 

ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แผงขำยบุหร่ี 13 4.64 
ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 264 94.29 
อ่ืนๆ 3 1.07 

รวม 280 100.00 
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ตำรำงท่ี (20) แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 
มาตรการ คะแนน (ร้อยละ) 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
ไม่มีผลเลย 

กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 13.57 22.50 19.64 16.43 27.86 
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 17.86 21.79 28.57 19.29 12.50 
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต 12.14 26.79 27.50 19.29 14.29 
ค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 12.50 14.64 26.07 27.14 19.64 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (21) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 146 52.14 
ไม่เคย 134 47.86 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (22) แสดงขอ้มูลควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตอ้งกำร 200 72.73 
ไม่ตอ้งกำร 75 27.27 

รวม 275 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (23) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่งด 135 49.09 
งด 104 37.82 
ไม่ตอบ 36 13.09 

รวม 275 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (24) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีกำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่มีผล 90 32.73 
มีผล 14 5.09 
ไม่ตอบ 171 62.18 

รวม 275 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

     2) จงัหวดักระบ่ี 
 
ตำรำงท่ี (25) แสดงเพศของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 270 98.18 
หญิง 5 1.82 
รวม 275 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (26) แสดงช่วงอำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
0 – 18 ปี 28 10.18 

19 – 30 ปี 101 36.73 
31 – 40 ปี 62 22.55 
41 – 50 ปี 52 18.91 
51 – 60 ปี 22 8.00 

61 ปีข้ึนไป 5 1.82 
ไม่ตอบ 5 1.82 
รวม 275 100 

         ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (27) แสดงระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ำกวำ่ประถมศึกษำปีท่ี 4 2 0.73 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 41 14.91 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 45 16.36 
มธัยมศึกษำตอนตน้ 41 14.91 
มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 65 23.64 
ปวส./อนุปริญญำตรี 36 13.09 
ปริญญำตรี 39 14.18 
ปริญญำโทหรือสูงกวำ่ 6 2.18 

รวม 275 100.00 
         ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (28) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
การประกอบอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

วำ่งงำน/แม่บำ้น 3 1.09 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 43 15.64 
รับรำชกำร 22 8.00 
พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 5 1.82 
พนกังำนบริษทัเอกชน 29 10.55 
ธุรกิจส่วนตวั 59 21.45 
อ่ืนๆ 114 41.45 

รวม 275 100 
         ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (29) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 128 46.55 
สมรส 145 52.73 
หมำ้ย/หยำ่ร้ำง/แยกกนัอยู ่ 1 0.36 
ไม่ตอบ 1 0.36 

รวม 275 100 
 ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (30) แสดงรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
หน่วย:บำทต่อเดือน 

Max 200,000 
Min 1,200 

Average 14,735 
Mode 10,000 
S.D. 18,606 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (31) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภค
ยำสูบ 

หน่วย:บำทต่อเดือน 
Max 5,220 
Min 21 

Average 957 
Mode 870 
S.D. 799 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (32) แสดงอำยเุร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

หน่วย: ปี 
Max 35 
Min 9 

Average 17 
Mode 18 
S.D. 3.49 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (33) แสดงเหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง 166 60.36 
เพื่อนชกัชวน 51 18.55 
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เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เลียบแบบพฤติกรรมบุคคลรอบขำ้ง 24 8.73 
ระบำยควำมเครียด 28 10.18 
อ่ืนๆ 6 2.18 

รวม 275 100 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (34) แสดงกำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก 

แหล่งทีม่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
ซ้ือเอง 131 47.64 
เพื่อน 134 48.73 

ผูป้กครอง 4 1.45 
ญำติคนอ่ืนๆ 2 0.73 

อ่ืนๆ 4 1.45 
รวม 275 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (35) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก 

หน่วย: มวนต่อวนั 
Max 20 
Min 1 

Average 4 
Mode 2 
S.D. 3.87 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (36) แสดงแหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก 
แหล่งทีม่า จ านวน (คน) ร้อยละ 

ซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด 96 34.91 
ส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง 130 47.27 
ส่วนใหญ่ผูอ่ื้นซ้ือให ้ 39 14.18 
ผูอ่ื้นซ้ือใหท้ั้งหมด 10 3.64 

รวม 275 100 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (37) แสดงชนิดยำสูบท่ีสูบเป็นคร้ังแรก 

ชนิด จ านวน (คน) ร้อยละ 
บุหร่ีถูกกฎหมำย 258 93.82 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย 3 1.09 
ยำเส้น 13 4.73 
ยำสูบอ่ืนๆ 1 0.36 

รวม 275 100 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (38) แสดงชนิดยำสูบวำ่ยงัเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช่ 150 54.55 

ไม่ใช่ 125 45.45 
รวม 275 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (39) แสดงยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
มี 275 100.00 

ไม่มี 0 0.00 
รวม 275 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (40) แสดงรำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ 
ค่าสถิติ ราคา (บาทต่อซอง) 

Max 83 
Min 2 

Average 55 
Mode 58 
S.D. 13.42 

 ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (41) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 

ค่าสถิติ 
ปริมาณการสูบในอดีต 

(มวนต่อวนั) 
ปริมาณการสูบในปัจจุบัน 

(มวนต่อวนั) 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท/วนั) 

ปริมาณการสูบในอนาคต 
(มวนต่อวนั) 

Max 60 60 174 60 
Min 1 1 0.71 0 

Average 12 12 31.91 10 
Mode 10 10 29 10 
S.D. 9.74 9.09 26.56 8.28 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (42) แสดงประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ 

ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
บุหร่ีไทย 228 82.91 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีถูกกฎหมำย 33 12.00 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย 1 0.36 
ยำเส้น 12 4.36 
ยำสูบอ่ืนๆ 1 0.36 

รวม 275 100 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
 
 
 



 172 

ตำรำงท่ี (43) แสดงแหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ 
ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 

แผงขำยบุหร่ี 14 5.09 
ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 259 94.18 
อ่ืนๆ 2 0.73 

รวม 275 100 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (44) แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 
มาตรการ คะแนน (ร้อยละ) 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
ไม่มีผลเลย 

กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 17.82 19.64 17.82 12.36 32.36 
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 22.91 25.82 18.55 18.55 14.18 
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต 11.64 16.00 17.28 20.73 33.82 

ค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 18.18 16.36 19.27 14.91 31.27 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (45) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 168 61.09 

ไม่เคย 107 38.91 
รวม 275 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (46) แสดงขอ้มูลควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตอ้งกำร 200 72.73 

ไม่ตอ้งกำร 75 27.27 
รวม 275 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (47) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่งด 135 49.09 
งด 104 37.82 

ไม่ตอบ 36 13.09 
รวม 275 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (48) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีกำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีผล 90 32.73 
มีผล 14 5.09 

ไม่ตอบ 171 62.18 
รวม 275 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

3) จงัหวดัชยันำท 
 
ตำรำงท่ี (49) แสดงเพศของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 274 97.86 
หญิง 6 2.14 
รวม 280 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (50) แสดงช่วงอำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
0 – 18 ปี 63 22.50 

19 – 30 ปี 72 25.71 
31 – 40 ปี 44 15.71 
41 – 50 ปี 56 20.00 
51 – 60 ปี 32 11.43 
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อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
61 ปีข้ึนไป 11 3.93 
ไม่ตอบ 2 0.71 
รวม 280 100.00 

           ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (51) แสดงระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ำกวำ่ประถมศึกษำปีท่ี 4 3 1.07 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 28 10.00 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 22 7.86 
มธัยมศึกษำตอนตน้ 22 7.86 
มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 94 33.57 
ปวส./อนุปริญญำตรี 54 19.29 
ปริญญำตรี 52 18.57 
ปริญญำโทหรือสูงกวำ่ 5 1.79 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (52) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

การประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
วำ่งงำน/แม่บำ้น 0 0.00 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 95 33.93 
รับรำชกำร 60 21.43 
พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 11 3.93 
พนกังำนบริษทัเอกชน 23 8.21 
ธุรกิจส่วนตวั 22 7.86 
อ่ืนๆ 69 24.64 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (53) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 151 53.93 
สมรส 120 42.86 

หมำ้ย/หยำ่ร้ำง/แยกกนัอยู ่ 9 3.21 
รวม 280 100.00 

 ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (54) แสดงรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

หน่วย: บำทต่อเดือน 
Max 300,000 
Min 1,200 

Average 13,500 
Mode 3,000 
S.D. 23,611.66 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (55) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภค
ยำสูบ 

หน่วย: บำทต่อเดือน 
Max 8,100 
Min 20 

Average 936 
Mode 870 
S.D. 830.73 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (56) แสดงอำยเุร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
หน่วย: ปี 

Max 38 
Min 6 

Average 17 
Mode 15 
S.D. 4.12 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (57) แสดงเหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง 121 43.21 
เพื่อนชกัชวน 77 27.50 
เลียบแบบพฤติกรรมบุคคลรอบขำ้ง 49 17.50 
ระบำยควำมเครียด 28 10.00 
อ่ืนๆ 5 1.79 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (58) แสดงกำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก 

แหล่งทีม่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
ซ้ือเอง 108 38.57 
เพื่อน 149 53.21 

ผูป้กครอง 1 0.36 
ญำติคนอ่ืนๆ 14 5.00 

อ่ืนๆ 8 2.86 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (59) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก 
หน่วย: มวนต่อวนั 

Max 20 
Min 1 

Average 4 
Mode 2 
S.D. 3.56 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (60) แสดงแหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก 
แหล่งทีม่า จ านวน (คน) ร้อยละ 

ซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด 99 35.36 
ส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง 96 34.29 

ส่วนใหญ่ผูอ่ื้นซ้ือให้ 75 26.79 
ผูอ่ื้นซ้ือใหท้ั้งหมด 10 3.57 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (61) แสดงชนิดยำสูบท่ีสูบเป็นคร้ังแรก 
ชนิด จ านวน (คน) ร้อยละ 

บุหร่ีถูกกฎหมำย 259 92.50 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย 0 0.00 
ยำเส้น 21 7.50 
ยำสูบอ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (62) แสดงชนิดยำสูบวำ่ยงัเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช่ 118 42.14 

ไม่ใช่ 162 57.86 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (63) แสดงยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
มี 279 99.64 

ไม่มี 1 0.36 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (64) แสดงรำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ 

ค่าสถิติ ราคา (บาทต่อซอง) 
Max 90 
Min 5 

Average 54 
Mode 58 
S.D. 11.90 

 ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (65) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 

ค่าสถิติ 
ปริมาณการสูบในอดีต 

(มวนต่อวนั) 
ปริมาณการสูบในปัจจุบัน 

(มวนต่อวนั) 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท/วนั) 

ปริมาณการสูบในอนาคต 
(มวนต่อวนั) 

Max 80 80 270 80 
Min 0 2 2.5 0 

Average 12 11 31.20 10 
Mode 10 10 29 10 
S.D. 8.62 8.43 27.68 8.03 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (66) แสดงประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ 

ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
บุหร่ีไทย 227 81.07 

บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีถูกกฎหมำย 49 17.50 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย 2 0.71 

ยำเส้น 2 0.71 
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ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ยำสูบอ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (67) แสดงแหล่งซ้ือยำสูบ 

ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แผงขำยบุหร่ี 30 10.71 
ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 248 88.57 
อ่ืนๆ 2 0.71 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (68) แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

มำตรกำร คะแนน (ร้อยละ) 
5 

มำกท่ีสุด 
4 

มำก 
3 

ปำนกลำง 
2 

นอ้ย 
1 

ไม่มีผลเลย 
กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 13.57 25.00 20.36 17.14 23.93 
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 21.43 22.14 21.07 17.14 18.21 
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต 17.50 17.86 21.79 20.36 22.50 

ค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 16.43 11.43 24.29 15.00 32.86 

 
ตำรำงท่ี (69) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 169 60.36 

ไม่เคย 111 39.64 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (70) แสดงขอ้มูลควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตอ้งกำร 182 65.00 

ไม่ตอ้งกำร 97 34.64 
ไม่ตอบ 1 0.36 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (71) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่งด 197 70.36 
งด 79 28.21 

ไม่ตอบ 4 1.43 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (72) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีกำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีผล 50 17.86 
มีผล 29 10.36 

ไม่ตอบ 201 71.79 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

4) จงัหวดัปรำจีนบุรี 
 
ตำรำงท่ี (73) แสดงเพศของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 266 95 
หญิง 14 5 
รวม 280 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (74) แสดงช่วงอำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

0 – 18 ปี 19 6.79 
19 – 30 ปี 99 35.36 
31 – 40 ปี 80 28.57 
41 – 50 ปี 47 16.79 
51 – 60 ปี 28 10.00 

61 ปีข้ึนไป 5 1.79 
ไม่ตอบ 2 0.71 
รวม 280 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (75) แสดงระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ำกวำ่ประถมศึกษำปีท่ี 4 4 1.43 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 24 8.57 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 29 10.36 
มธัยมศึกษำตอนตน้ 50 17.86 
มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 77 27.50 
ปวส./อนุปริญญำตรี 25 8.93 
ปริญญำตรี 68 24.29 
ปริญญำโทหรือสูงกวำ่ 3 1.07 

รวม 280 100 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (76) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

การประกอบอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
วำ่งงำน/แม่บำ้น 7 2.50 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 28 10.00 
รับรำชกำร 22 7.86 
พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 7 2.50 
พนกังำนบริษทัเอกชน 95 33.93 
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การประกอบอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั 55 19.64 
อ่ืนๆ 66 23.57 

รวม 280 100 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
  
ตำรำงท่ี (77) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 122 43.57 
สมรส 153 54.64 

หมำ้ย/หยำ่ร้ำง/แยกกนัอยู ่ 5 1.79 
รวม 280 100.00 

 ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (78) แสดงรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

หน่วย: บำทต่อเดือน 
Max 200,000 
Min 1,200 

Average 15,152 
Mode 15,000 
S.D. 16,744.57 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (79) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภค
ยำสูบ 

หน่วย: บำทต่อเดือน 
Max 4,680 
Min 0 

Average 908 
Mode 870 
S.D. 651.47 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (80) แสดงอำยเุร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
หน่วย: ปี 

Max 54 
Min 10 

Average 17 
Mode 15 
S.D. 4.14 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (81) แสดงเหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง 144 51.43 
เพื่อนชกัชวน 73 26.07 
เลียบแบบพฤติกรรมบุคคลรอบขำ้ง 31 11.07 
ระบำยควำมเครียด 27 9.64 
อ่ืนๆ 5 1.79 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (82) แสดงกำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก 

แหล่งทีม่า จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือเอง 108 38.57 
เพื่อน 147 52.50 
ผูป้กครอง 4 1.43 
ญำติคนอ่ืนๆ 13 4.64 
อ่ืนๆ 8 2.86 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (83) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก 
หน่วย: มวนต่อวนั 

Max 40 
Min 0.5 

Average 5 
Mode 2 
S.D. 5.53 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (84) แสดงแหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก 
แหล่งทีม่า จ านวน (คน) ร้อยละ 

ซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด 117 41.79 
ส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง 95 33.93 
ส่วนใหญ่ผูอ่ื้นซ้ือให้ 49 17.50 
ผูอ่ื้นซ้ือใหท้ั้งหมด 19 6.79 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (85) แสดงชนิดยำสูบท่ีสูบเป็นคร้ังแรก 
ชนิด จ านวน ร้อยละ 

บุหร่ีถูกกฎหมำย 260 92.86 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย 5 1.79 
ยำเส้น 14 5.00 
ยำสูบอ่ืนๆ 1 0.36 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (86) แสดงชนิดยำสูบวำ่ยงัเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช่ 122 43.57 

ไม่ใช่ 158 56.43 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (87) แสดงยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
มี 276 98.57 

ไม่มี 4 1.43 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (88) แสดงรำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ 

ค่าสถิติ ราคา (บาทต่อซอง) 
Max 100 
Min 0 

Average 53 
Mode 58 
S.D. 5.53 

 ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (89) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 

ค่าสถิติ ปริมาณการสูบในอดีต ปริมาณการสูบในปัจจุบัน 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท/วนั) 

ปริมาณการสูบในอนาคต 

Max 50 1,029 200 160 
Min 0 0.5 0 0 

Average 12 15 30.90 10 
Mode 10 10 29 10 
S.D. 8.62 61.89 24.15 11.64 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (90) แสดงประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ 

ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
บุหร่ีไทย 233 83.21 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีถูกกฎหมำย 31 11.07 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย 6 2.14 
ยำเส้น 9 3.21 
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ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ยำสูบอ่ืนๆ 1 0.36 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (91) แสดงแหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ 

ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แผงขำยบุหร่ี 22 7.86 

ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 254 90.71 
อ่ืนๆ 4 1.43 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (92) แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

มาตรการ คะแนน (ร้อยละ) 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
ไม่มีผลเลย 

กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 11.43 17.86 21.43 14.64 34.64 
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 20.00 18.21 22.86 20.00 18.93 
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต 19.29 16.07 16.79 18.93 28.93 

ค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 11.79 12.14 16.43 19.64 40.00 
 
ตำรำงท่ี (93) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 162 57.86 

ไม่เคย 118 42.14 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (94) แสดงขอ้มูลควำมตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบ 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตอ้งกำร 180 64.29 

ไม่ตอ้งกำร 99 35.36 
ไม่ตอบ 1 0.35 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (95) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่งด 194 69.29 
งด 51 18.21 

ไม่ตอบ 35 12.50 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (96) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีกำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีผล 26 9.29 
มีผล 27 9.64 

ไม่ตอบ 227 81.07 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
   

5) จงัหวดัหนองบวัล ำภู 
 
ตำรำงท่ี (97) แสดงเพศของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 272 97.14 
หญิง 8 2.86 
รวม 280 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (98) แสดงช่วงอำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

0 – 18 ปี 15 5.36 
19 – 30 ปี 85 30.36 
31 – 40 ปี 67 23.93 
41 – 50 ปี 61 21.79 
51 – 60 ปี 38 13.57 

61 ปีข้ึนไป 13 4.64 
ไม่ตอบ 1 0.36 
รวม 280 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (99) แสดงระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ำกวำ่ประถมศึกษำปีท่ี 4 7 2.50 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 50 17.86 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 46 16.43 
มธัยมศึกษำตอนตน้ 53 18.93 
มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 57 20.36 
ปวส./อนุปริญญำตรี 25 8.93 
ปริญญำตรี 35 12.50 
ปริญญำโทหรือสูงกวำ่ 7 2.50 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (100) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

การประกอบอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
วำ่งงำน/แม่บำ้น 11 3.93 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 23 8.21 
รับรำชกำร 30 10.71 
พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 5 1.79 
พนกังำนบริษทัเอกชน 28 10.00 
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การประกอบอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตวั 39 13.93 
อ่ืนๆ 144 51.43 

รวม 280 100 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (101) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 112 40.00 
สมรส 160 57.14 

หมำ้ย/หยำ่ร้ำง/แยกกนัอยู ่ 8 2.86 
รวม 280 100.00 

 ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (102) แสดงรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

หน่วย: บำทต่อเดือน 
Max 180,000 
Min 500 

Average 10,786 
Mode 8,000 
S.D. 13,259.48 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (103) แสดงค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภค
ยำสูบ 

หน่วย: บำทต่อเดือน 
Max 3,480 
Min 0 

Average 912 
Mode 870 
S.D. 601.15 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (104) แสดงอำยเุร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 
หน่วย: ปี 

Max 60 
Min 3 

Average 17 
Mode 15 
S.D. 4.60 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (105) แสดงเหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง 156 55.71 
เพื่อนชกัชวน 63 22.50 
เลียบแบบพฤติกรรมบุคคลรอบขำ้ง 33 11.79 
ระบำยควำมเครียด 19 6.79 
อ่ืนๆ 9 3.21 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (106) แสดงกำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก 

แหล่งทีม่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
ซ้ือเอง 124 44.29 
เพื่อน 130 46.43 

ผูป้กครอง 8 2.86 
ญำติคนอ่ืนๆ 14 5.00 

อ่ืนๆ 4 1.43 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (107) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก 
หน่วย: มวนต่อวนั 

Max 40 
Min 1 

Average 5 
Mode 2 
S.D. 5.35 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (108) แสดงแหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก 
แหล่งทีม่า จ านวน (คน) ร้อยละ 

ซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด 166 59.29 
ส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง 65 23.21 

ส่วนใหญ่ผูอ่ื้นซ้ือให้ 36 12.86 
ผูอ่ื้นซ้ือใหท้ั้งหมด 13 4.64 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (109) แสดงชนิดยำสูบท่ีสูบเป็นคร้ังแรก 
ชนิด จ านวน (คน) ร้อยละ 

บุหร่ีถูกกฎหมำย 242 86.43 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย 1 0.36 

ยำเส้น 36 12.86 
ยำสูบอ่ืนๆ 1 0.36 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (110) แสดงชนิดยำสูบวำ่ยงัเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช่ 126 45.00 

ไม่ใช่ 154 55.00 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (111) แสดงยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
มี 277 98.93 

ไม่มี 2 0.71 
ไม่ตอบ 1 0.36 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (112) แสดงรำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ 

ค่าสถิติ ราคา (บาทต่อซอง) 
Max 83 
Min 0 

Average 50 
Mode 58 
S.D. 16.00 

 ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (113) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 

ค่าสถิติ 
ปริมาณการสูบในอดีต 

(มวนต่อวนั) 
ปริมาณการสูบในปัจจุบัน 

(มวนต่อวนั) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/วนั) 

ปริมาณการสูบในอนาคต 
(มวนต่อวนั) 

Max 40 40 145 40 
Min 1 1 0 0 

Average 13 13 31.03 11 
Mode 10 10 29 10 
S.D. 7.86 7.23 21.14 7.05 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (114) แสดงประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ 

ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
บุหร่ีไทย 231 82.50 

บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีถูกกฎหมำย 22 7.86 
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ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย 2 0.71 

ยำเส้น 24 8.57 
ยำสูบอ่ืนๆ 1 0.36 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (115) แสดงแหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ 

ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แผงขำยบุหร่ี 8 2.86 

ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 266 95.00 
อ่ืนๆ 6 2.14 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (116) แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

มาตรการ คะแนน (ร้อยละ) 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
ไม่มีผลเลย 

กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 9.29 20.00 22.14 13.93 34.64 
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 14.29 17.50 21.79 20.71 25.71 
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต 14.64 13.21 14.64 20.00 37.50 

ค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 14.64 9.64 15.71 18.57 41.43 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (117) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 180 64.29 

ไม่เคย 100 35.71 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (118) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบในปัจจุบนั 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตอ้งกำร 199 71.07 

ไม่ตอ้งกำร 81 28.93 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (119) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่งด 173 61.79 
งด 79 28.21 

ไม่ตอบ 28 10.00 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (120) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีกำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีผล 51 18.21 
มีผล 28 10.00 

ไม่ตอบ 201 71.79 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

6) กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 
ตำรำงท่ี (121) แสดงเพศของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชำย 234 83.57 
หญิง 46 16.43 
รวม 280 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (122) แสดงช่วงอำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
0 – 18 ปี 10 3.57 

20 – 30 ปี 167 59.64 
31 – 40 ปี 52 18.57 
41 – 50 ปี 28 10.00 
51 – 60 ปี 18 6.43 

61 ปีข้ึนไป 2 0.71 
ไม่ตอบ 3 1.07 
รวม 280 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (123) แสดงระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ำกวำ่ประถมศึกษำปีท่ี 4 6 2.14 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 6 2.14 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 19 6.79 
มธัยมศึกษำตอนตน้ 26 9.29 
มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 49 17.50 
ปวส./อนุปริญญำตรี 31 11.07 
ปริญญำตรี 127 45.36 
ปริญญำโทหรือสูงกวำ่ 16 5.71 

รวม 280 100 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (124) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

การประกอบอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
วำ่งงำน/แม่บำ้น 9 3.21 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 37 13.21 

รับรำชกำร 27 9.64 
พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 3 1.07 
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การประกอบอาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนกังำนบริษทัเอกชน 97 34.64 

ธุรกิจส่วนตวั 79 26.07 
อ่ืนๆ 34 12.14 
รวม 280 100 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (125) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 187 66.79 
สมรส 84 30.00 

หมำ้ย/หยำ่ร้ำง/แยกกนัอยู ่ 9 3.21 
รวม 280 100.00 

 ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (126) แสดงรำยไดข้องกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

หน่วย: บำทต่อเดือน 
Max 500,000 
Min 3,000 

Average 25,533 
Mode 20,000 
S.D. 54,778.33 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (127) แสดงค่ำใชจ่้ำยในกำรสูบยำสูบต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภค
ยำสูบ 

หน่วย: บำทต่อเดือน 
Max 4,680 
Min 40 

Average 910.43 
Mode 870 
S.D. 674.78 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (128) แสดงอำยเุร่ิมแรกในกำรสูบยำสูบของกลุ่มตวัอยำ่งในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคยำสูบ 

หน่วย: ปี 
Max 50 
Min 8 

Average 17 
Mode 15 
S.D. 4.27 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (129) แสดงเหตุผลท่ีสูบยำสูบคร้ังแรก 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยำกรู้/อยำกลองสูบเอง 116 41.43 

เพื่อนชกัชวน 74 26.43 
เลียบแบบพฤติกรรมบุคคลรอบขำ้ง 46 16.43 

ระบำยควำมเครียด 40 14.29 
อ่ืนๆ 3 1.07 
ไม่ตอบ 1 0.36 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (130) แสดงกำรไดม้ำของยำสูบมวนแรก 
แหล่งทีม่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
ซ้ือเอง 69 24.64 
เพื่อน 190 67.86 

ผูป้กครอง 8 2.86 
ญำติคนอ่ืนๆ 9 3.21 

อ่ืนๆ 4 1.43 
รวม 280 100.00 

 
ตำรำงท่ี (131) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก 

หน่วย: มวนต่อวนั 
Max 40 
Min 0 

Average 4 
Mode 2 
S.D. 4.91 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (132) แสดงแหล่งท่ีมำของรำยจ่ำยจำกกำรสูบยำสูบในช่วง 3 เดือนแรก 
แหล่งทีม่า จ านวน (คน) ร้อยละ 

ซ้ือดว้ยตวัคุณเองทั้งหมด 83 29.64 
ส่วนใหญ่ซ้ือดว้ยตวัคุณเอง 87 31.07 

ส่วนใหญ่ผูอ่ื้นซ้ือให้ 101 36.07 
ผูอ่ื้นซ้ือใหท้ั้งหมด 9 3.21 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (133) แสดงชนิดยำสูบท่ีสูบเป็นคร้ังแรก 
ชนิด จ านวน (คน) ร้อยละ 

บุหร่ีถูกกฎหมำย 267 95.36 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย 3 1.07 

ยำเส้น 7 2.50 
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ยำสูบอ่ืนๆ 3 1.07 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

ตำรำงท่ี (134) แสดงชนิดยำสูบวำ่ยงัเป็นชนิดเดียวกบัท่ีสูบคร้ังแรก 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช่ 113 40.36 

ไม่ใช่ 167 59.64 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (135) แสดงยีห่อ้ยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
มี 279 99.64 

ไม่มี 1 0.36 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (136) แสดงรำคำยำสูบท่ีสูบเป็นประจ ำ 

ค่าสถิติ ราคา (บาทต่อซอง) 
Max 95 
Min 5 

Average 59 
Mode 58 
S.D. 13.75 

 ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (137) แสดงปริมำณกำรสูบยำสูบต่อวนัในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต 

ค่าสถิติ 
ปริมาณการสูบในอดีต 

(มวนต่อวนั) 
ปริมาณการสูบในปัจจุบัน 

(มวนต่อวนั) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/วนั) 

ปริมาณการสูบในอนาคต 
(มวนต่อวนั) 

Max 40 40 232 40 
Min 0 0.5 2.5 0 

Average 11 10 30.64 8 
Mode 10 10 29 10 
S.D. 8.06 7.05 25.92 7.13 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (138) แสดงประเภทยำสูบท่ีกลุ่มตวัอยำ่งฯ สูบเป็นประจ ำ 

ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
บุหร่ีไทย 85 30.36 

บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีถูกกฎหมำย 186 66.43 
บุหร่ีน ำเขำ้ท่ีผดิกฎหมำย 6 2.14 

ยำเส้น 3 1.07 
ยำสูบอ่ืนๆ 0 0 

รวม 280 100.00 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (139) แสดงแหล่งท่ีซ้ือยำสูบเป็นประจ ำ 

ประเภทยาสูบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แผงขำยบุหร่ี 36 12.86 

ร้ำนสะดวกซ้ือ/ร้ำนขำยของช ำ 240 85.71 
อ่ืนๆ 4 1.43 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (140) แสดงมำตรกำรท่ีไม่ใช่ภำษีท่ีมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 
มาตรการ คะแนน (ร้อยละ) 

5 
มากทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
ไม่มีผลเลย 

กำรโฆษณำรณรงคไ์ม่สูบบุหร่ี 20.00 15.71 31.43 11.79 21.07 
กำรก ำหนดสถำนท่ีสูบบุหร่ี 38.93 23.21 15.36 9.29 13.21 
กำรข้ึนภำษีสรรพสำมิต 17.14 14.29 27.50 16.07 25.00 

ค ำเตือนโทษของกำรสูบบุหร่ี (ขำ้งซองบุหร่ี) 16.07 9.64 15.71 14.29 44.29 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (141) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีเคยเลิกสูบยำสูบ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 158 56.43 

ไม่เคย 122 43.57 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (142) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีตอ้งกำรเลิกสูบยำสูบในปัจจุบนั 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตอ้งกำร 190 67.86 

ไม่ตอ้งกำร 89 31.79 
ไม่ตอบ 1 0.36 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 
ตำรำงท่ี (143) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำ 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่งด 189 67.50 
งด 85 30.36 

ไม่ตอบ 6 2.14 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
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ตำรำงท่ี (144) แสดงขอ้มูลของกลุ่มตวัอยำ่งฯ ท่ีกำรงดเหลำ้ช่วงเขำ้พรรษำจะมีผลต่อกำรสูบยำสูบ 
เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีผล 62 22.14 
มีผล 67 23.93 

ไม่ตอบ 151 53.93 
รวม 280 100.00 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณจำกแบบสอบถำม 
 

 
 
 
 
 
 
 


