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บทสรุปผู้บริหาร
สาหรั บผูก้ าหนดนโยบายภาษี การกาหนดนโยบายที่ สามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตที่สาคัญ 2 ด้านไปพร้ อมๆ กัน คือ 1) เพื่อควบคุ ม หรื อจากัดการบริ โภคยาสู บของประชาชนใน
ประเทศ เนื่ องจากยาสู บเป็ นสิ นค้าที่มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพทั้งต่อตัวผูส้ ู บเองและผูอ้ ื่น และ 2) เพื่ออานวยรายได้
ให้แก่รัฐบาลจะเป็ นความท้าทายอย่างยิง่ ในทางปฏิบตั ิ เนื่ องจากการดาเนินมาตรการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
หนึ่งอาจทาให้ไม่สามารถบรรลุอีกวัตถุประสงค์หนึ่ งได้ เพราะวัตถุประสงค์ท้ งั สองอาจขัดแย้งกัน เนื่องจาก
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาในยาสู บประเภทที่อานวยรายได้หลักในการจัดเก็บอาจมีต่ ามากจนทาให้
การบริ โภคไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ผา่ นมา กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได้มีการปรับปรุ งอัตราภาษีสรรพสามิตเป็ นระยะๆ
แต่โดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นการปรับเพิม่ อัตราภาษีเฉพาะบุหรี่ โดยไม่มีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสิ นค้ายาสู บ
อื่ น โดยเฉพาะยาเส้ น แต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่ อพิจารณาการปรั บขึ้ นอัตราภาษี สรรพสามิ ตยาสู บ พบว่า ไม่
สามารถลดปริ มาณ และจานวนผูบ้ ริ โภคลงอย่างมีนยั สาคัญ และยังพบว่า จานวนผูบ้ ริ โภคยาสู บของประเทศ
ไทยเกือบครึ่ งหนึ่ง เป็ นผูบ้ ริ โภคยาเส้น ซึ่ งอาจเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยหันการบริ โภคสิ นค้า
ยาเส้นทดแทนบุหรี่ มากขึ้น ดังนั้น การพิจารณามาตรการภาษีที่เหมาะสมในการจากัดการบริ โภคยาสู บในภาพรวม
จาต้องพิจารณานโยบายในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับยาเส้นควบคู่ไปด้วย
งานวิจยั ฉบับนี้ ได้นาเสนอตัวแบบ (Model) ที่เรี ยกว่า Demand Behavior Model ที่ทาให้ผกู ้ าหนดนโยบาย
สามารถตอบคาถามที่สาคัญของการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสู บใน 2 วัตถุประสงค์ที่สาคัญ คือ การอานวย
รายได้และการจากัดปริ มาณการบริ โภคยาสู บ โดยใช้ผลของการสารวจด้านอุปสงค์ผ่านการออกแบบสอบถาม
เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บ และนาผลดังกล่าวมาจัดทาข้อเสนอแนะประกอบการ
ตัดสิ นใจเชิ งนโยบายที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป นอกจากนี้ งานวิจยั ฉบับนี้ ยงั มุ่นเน้นผลของมาตรการที่ไม่ใช่ ภาษี
ด้วย
ในการเลือกสอบถามกลุ่มตัวอย่างนั้น ได้ทาการเลือกจังหวัดที่มีปริ มาณผูบ้ ริ โภคยาเส้นมากที่สุดใน
แต่ละภาค ทั้ง 5 ภาค ซึ่ งประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน กระบี่ ชัยนาท ปราจีนบุรี และหนองบัวลาภู นอกจากนี้ ยังได้
มีการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลด้วย ทั้งนี้ จะเลือกสอบถามผูบ้ ริ โภคทั้งในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพราะเชื่อว่า พฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน
จากการศึกษาโครงสร้ างและมาตรการควบคุ มการบริ โภคยาสู บของประเทศไทยและต่างประเทศ
พบว่า ในส่ วนของประเทศไทยนั้น กาหนดให้มีการจัดเก็บทั้งอัตราตามปริ มาณและอัตราตามมูลค่า โดยใน
ส่ วนของบุหรี่ กาหนดให้จดั เก็บในอัตราร้อยละ 85 ตามมูลค่า ขณะที่ยาเส้นกาหนดให้จดั เก็บในอัตราร้อยละ
0.1 ตามมูลค่า หรื อ 0.01 บาท/ 10 กรั ม ในอัตราตามปริ มาณ โดยในกรณี ที่มีการจัดเก็บทั้งโดยอัตราตาม
ปริ มาณและตามสภาพนั้นจะเลือกใช้อตั ราที่มีภาระภาษีสรรพสามิตสู งที่สุดในการจัดเก็บซึ่ งเป็ นรู ปแบบการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทยที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ขณะเดียวกันการคานวนอัตราภาษีแบบรวมในที่
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มีการรวมภาระภาษีสรรพสามิตไว้ในฐานภาษีสรรพสามิตนั้นก็เป็ นรู ปแบบการคานวณภาระภาษีที่แตกต่าง
ไปของไทย
นอกจากนั้นงานวิจยั ฉบับนี้ ได้ทาการศึกษาโครงสร้ างและมาตรการควบคุ มการบริ โภคยาสู บของ
ไทยและต่างประเทศด้วย (ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย ออสเตรเลีย แคนนาดา และสหภาพยุโรป) ทั้งนี้ จาก
การศึ กษา พบว่า สั ดส่ วนภาระภาษี บุหรี่ รวมต่อราคาขายปลี กบุ หรี่ (บาทต่อ 20 มวน) ของไทยเมื่ อเที ยบกับ
ต่างประเทศมีความใกล้เคียงกับสัดส่ วนของประเทศในภูมิภาค โดยของประเทศไทยอยูท่ ี่ร้อยละ 58. 00 ของราคา
ขายปลีก ขณะที่ ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย ออสเตรเลี ย แคนนาดา และสหภาพยุโรป มีสัดส่ วนอยู่ที่ร้อยละ 50.83,
47.93, 76.35, 51.56 และ 75.02 ตามลาดับ
สาหรับการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเบื้องต้น พบว่า ผูส้ ู บบุหรี่ ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุประมาณ
19 – 30 ปี มีระดับการศึกษาสู งสุ ดจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีรายได้เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 10,000 – 20,000
บาท โดยส่ วนใหญ่เริ่ มสู บบุหรี่ ต้ งั แต่อายุไม่ถึง 18 ปี ซึ่ งเหตุผลที่สูบครั้งแรกเนื่ องจากอยากรู ้ / อยากลองสู บ
เอง ทั้งนี้ ปริ มาณการสู บในปั จจุบนั มีปริ มาณการสู บมากกว่าช่วง 3 เดือนแรกที่ลองสู บอย่างมีนยั สาคัญ โดย
ส่ วนใหญ่จะมี ยี่ห้อที่ สูบเป็ นประจา และบุ หรี่ ที่สูบส่ วนใหญ่ คื อ บุ หรี่ ไทย ที่ หาซื้ อได้ตามร้ านสะดวกซื้ อ
ทัว่ ไป สาหรับมาตรการที่ไม่ใช่ ภาษีที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บมากที่สุด คือ การกาหนด
สถานที่สูบบุหรี่
สาหรับการวิเคราะห์โดยการใช้แบบจาลองทางเศรษฐมิติเพื่อหาค่าความยืดหยุน่ ในรู ปแบบต่างๆ นั้น
งานวิจยั ฉบับนี้ ได้เปรี ยบเทียบโดยใช้แบบจาลองอุปสงค์ในรู ปแบบต่างๆ ทั้ง แบบจาลองอุปสงค์สิ่งเสพติด
แบบไมโอปิ ค (Myopic Addiction Demand Model) และ แบบจาลองอุปสงค์สิ่งเสพติดแบบมีเหตุมีผล (Rational
Addiction Demand Model) เพื่อนาไปใช้คานวณใน Demand Behavior Model ทั้งนี้ สามารถสรุ ปผลการ
วิเคราะห์ได้ดงั นี้
1) ในส่ วนของ Owned-Price Elasticity of Demand พบว่า ค่าความยืดหยุ่นของบุหรี่ ที่ผลิ ตใน
ประเทศไทยและ บุหรี่ ที่นาเข้าจากต่างประเทศมีค่าเป็ นลบสอดคล้องกับทฤษฎีและสมมุติฐานที่ผวู ้ ิจยั ได้คาด
ไว้ ขณะที่ค่าความยืดหยุน่ ของยาเส้นมีค่าเป็ นบวก แต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (t-stat เท่ากับ 0.5) ซึ่ งหมายถึง
ราคาไม่มีผลต่อการบริ โภคในสิ นค้าประเภทยาเส้น
2) ไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของ Cross-Price Elasticity of Demand เช่น ผูท้ ี่บริ โภคบุหรี่ และ
ต้องการย้ายไปบริ โภคยาเส้ นแทนหากราคายาเส้นมีราคาลดลงได้ เนื่ องจาก มีขอ้ จากัดของข้อมูล โดยมีผู้
ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรม หากราคายาเส้นลดลงน้อยเกินไป
3) ไม่พบหลักฐานทางสถิ ติของการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคระหว่างบุหรี่ นาเข้าและบุหรี่ ที่
ผลิตในประเทศ
4) หากราคายาเส้ นยี่ห้ออื่ นมี ราคาต่ าลง ผูบ้ ริ โภคยาเส้ นและบุ หรี่ ที่ ผลิ ตในประเทศจะมี แนวโน้ม
เปลี่ยนไปบริ โภคยาเส้นและบุหรี่ ในประเทศที่มีราคาต่ากว่าในรู ปแบบ Trade Down Effect แสดงถึงมาตรการ
ด้านภาษีสรรพสามิตต่อยาเส้นจะมีประสิ ทธิ ภาพอย่างจากัดในการลดการบริ โภคสิ นค้าประเภทยาเส้นและบุหรี่
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อย่างไรก็ ดีในกรณี บุ หรี่ ต่างประเทศ คณะวิจยั ฯ ไม่ พบการบริ โภคทดแทนกันในรู ปแบบดังกล่ าวแสดงถึ ง
มาตรการด้านภาษีจะมีประสิ ทธิ ภาพในการลดการบริ โภคมากกว่า
5) กรณี หาค่ า ความยืดหยุ่นต่ อรายได้ พบว่า ทั้ง บุ หรี่ ที่ ผ ลิ ตในประเทศไทย บุ หรี่ ที่ นาเข้า จาก
ต่างประเทศ และยาเส้นมีลกั ษณะเป็ นสิ นค้าปกติ (Normal Goods) ที่มีลกั ษณะเป็ นสิ นค้าจาเป็ น
6) ผลของการปรับภาษีต่อรายได้ พบว่า หากรัฐต้องการใช้มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อเพิ่มรายได้
ควรพิจารณาปรับเพิม่ อัตราภาษีในยาสู บประเภทบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย และบุหรี่ ที่นาเข้าจากต่างประเทศ
นอกจากนั้นยังทาให้ปริ มาณการบริ โภคยาสู บลดลงอีกด้วย
ทั้ง นี้ จากผลการวิ เ คราะห์ ข ้ า งต้ น งานวิ จ ัย ฉบั บ นี้ ได้ มี ข ้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ
การดาเนินมาตรการเกี่ยวกับยาสู บ ดังนี้
(1) มาตรการภาษี มีประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการบริ โภคจากัด โดยมี ค่าความ
ยืดหยุน่ ในรู ปของอุปสงค์การบริ โภคต่อราคาต่า (Price Inelastic)
(2) ลักษณะการบริ โภคยาสู บมีรูปแบบ Rational Addiction เนื่องจากผลของการสู บยาสู บในอดีตมี
ผลต่อการสู บในอนาคต ดังนั้น นโยบายของ สสส. แสดงถึงการออกแบบนโยบาย “ลด ละ เลิก” ของ สสส.
อยูใ่ นทิศทางที่สอดคล้องกับผลการวิจยั นี้ เพราะจะช่ วยให้ความคาดหวังของประโยชน์ที่ได้จากการบริ โภค
ลดลงซึ่ งจะส่ งผลให้การบริ โภคยาสู บในปัจจุบนั ลดลงได้
(3) ประสิ ทธิ ภาพของมาตรการที่มิใช่ภาษีมีความหลากหลาย โดยในกรณี ของผูท้ ี่บริ โภคบุหรี่ ที่ผลิต
ในประเทศไทยนั้น พบว่า มาตรการกาหนดสถานที่ สู บบุ หรี่ จะช่ วยลดการบริ โภคยาสู บ ในขณะที่ กรณี
ผูบ้ ริ โภคบุ หรี่ นาเข้า จากต่ างประเทศ พบว่า มาตรการด้านการรณรงค์ไม่ สู บบุ หรี่ และมาตรการกาหนด
สถานที่สูบบุหรี่ จะช่วยลดการบริ โภคยาสู บ สาหรับกรณี ผบู ้ ริ โภคยาเส้นนั้น การรณรงค์ห้ามสู บยาเส้นเท่านั้น
จึงจะมีผลต่อการลดการบริ โภคยาเส้น
(4) การเลื อ กใช้ ม าตรการภาษี แ ละมิ ใ ช่ ภ าษี ร่ วมกั น เกิ ด ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยกรณี
บุหรี่ ที่ผลิตภายในประเทศ ควรใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเป็ นหลักโดยเฉพาะเรื่ องการกาหนดสถานที่สูบบุหรี่
ในขณะที่กรณี ของบุหรี่ ที่นาเข้าจากต่างประเทศ พบว่า ควรใช้ท้ งั มาตรการภาษีและไม่ใช่ ภาษีควบคู่กนั ไป
โดยควรมีการปรับเพิ่มขึ้นภาษี และมีมาตรการรณรงค์ลดการสู บบุหรี่ และมาตรการกาหนดสถานที่สูบบุหรี่
และส าหรั บกรณี ข องยาเส้ นนั้น เห็ นควรใช้ม าตรการที่ ไ ม่ ใ ช่ ภาษี ใ นการควบคุ ม การบริ โภค โดยเฉพาะ
มาตรการการรณรงค์หา้ มสู บบุหรี่ เนื่องจากพบว่าราคาไม่มีผลต่อการบริ โภคมากนัก
(5) มาตรการด้านภาษียงั คงมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างรายได้ เนื่ องจากค่าความยืดหยุน่ ของอุปสงค์
ต่อราคาพบว่าอยูใ่ นระดับต่า
(6) รัฐสามารถออกแบบนโยบายภาษีที่สามารถบรรลุวตั ถุ ประสงค์ดา้ นการจากัดการบริ โภคและเพิ่ม
รายได้พร้อมกัน
(7) ประสิ ท ธิ ภ าพของมาตรการด้า นภาษี ต้อ งค านึ ง ถึ ง การบริ โภคทดแทน โดยเฉพาะบุ ห รี่
ที่ผลิตในประเทศและยาเส้นมีลกั ษณะ Trade Down Effect คือ การเพิ่มของอัตราภาษีสรรพสามิตจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคหันไปสู บยาสู บประเภทเดิมแต่เปลี่ยนเป็ นยีห่ อ้ ที่ราคาถูกกว่า
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
บรรณานุกรม

99

ภาคผนวก
รำยงำนผลกำรประชุมในแต่ละเดือน (มิถุนำยน 2553 – มกรำคม 2555)
แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจยั
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ภาคผนวกตาราง ข้ อมูลพืน้ ฐาน
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สารบัญตาราง
หน้ า
ตำรำงที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.2
ตำรำงที่ 3.3
ตำรำงที่ 3.4
ตำรำงที่ 3.5
ตำรำงที่ 3.6
ตำรำงที่ 3.7
ตำรำงที่ 3.8
ตำรำงที่ 3.9
ตำรำงที่ 3.10
ตำรำงที่ 3.11
ตำรำงที่ 3.12
ตำรำงที่ 3.13
ตำรำงที่ 4.1
ตำรำงที่ 4.2
ตำรำงที่ 4.3
ตำรำงที่ 4.4

แสดงโครงสร้ำงอัตรำภำษียำสู บของประเทศฟิ ลิปปิ นส์
แสดงประเภทยำสู บที่ยงั ไม่เป็ นผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป เศษของยำสู บ
ของประเทศมำเลเซีย
ตำรำงแสดงประเภทซิกำร์ เชอรู ท และซิกำริ ลโล ที่มี่ยำสู บและผลิตภัณฑ์
ที่ใช้แทนยำสู บของประเทศมำเลเซีย
แสดงอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บของประเทศออสเตรเลีย
โครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตของบุหรี่ ในประเทศของประเทศแคนำดำ
โครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิต และภำษีอำกรพิเศษของบุหรี่ ที่นำเข้ำมำ
ในประเทศแคนำดำ
แสดงโครงสรำงอัตรำภำษีสรรพสำมิต และภำษีอำกรพิเศษของยำสู บมวน
ที่ผลิตในประเทศและนำเข้ำของประเทศแคนำดำ
แสดงโครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิต และภำษีอำกรพิเศษของผลิตภัณฑ์
ยำสู บอื่นๆ ที่ผลิตในประเทศ และนำเข้ำของประเทศแคนำดำ
มำตรฐำนคุณลักษณะของบุหรี่ แต่ละประเทศ
เงื่อนไขบุหรี่ ส่วนบุคคลที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีและไม่ตอ้ งขออนุ ญำต
หำกนำเข้ำมำในรำชอำณำจักร
เปรี ยบเทียบจุดกำรจัดเก็บภำษี และจุดกำรชำระภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ซิกำแรต
ของประเทศต่ำงๆ
โครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมติบุหรี่ และภำษีมูลค่ำเพิ่มของประเทศต่ำงๆ
ปี พ.ศ. 2548 – 2549
สัดส่ วนภำระบุหรี่ ท้ งั สิ้ นต่อรำคำขำยปลีกบุหรี่ (บำทต่อ 20 มวน)
ของประเทศต่ำงๆ พ.ศ. 2548 – 2549
สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคเหนือ จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคใต้ จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคตะวันออก จำแนกรำยจังหวัด
ปี พ.ศ. 2544
สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกรำยจังหวัด
ปี พ.ศ. 2544
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตำรำงที่ 4.5

สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคกลำง จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544

54

ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำรำงที่ 5.1 แสดงผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 56
ตำรำงที่ 5.2 แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
57
ตำรำงที่ 5.3 แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
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ตำรำงที่ 5.4 แสดงผลจำกกำรสำรวจกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
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ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดกระบี่
ตำรำงที่ 5.5 แสดงผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรจังหวัดกระบี่
ตำรำงที่ 5.6 แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ตำรำงที่ 5.7 แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
ตำรำงที่ 5.8
แสดงผลจำกกำรสำรวจกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
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60
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ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดชัยนำท
ตำรำงที่ 5.9 แสดงผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรจังหวัดชัยนำท
ตำรำงที่ 5.10 แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ตำรำงที่ 5.11 แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
ตำรำงที่ 5.12 แสดงผลจำกกำรสำรวจกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
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ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดปรำจีนบุรี
ตำรำงที่ 5.13 แสดงผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรจังหวัดปรำจีนบุรี
ตำรำงที่ 5.14 แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ตำรำงที่ 5.15 แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
ตำรำงที่ 5.16 แสดงผลจำกกำรสำรวจกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
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ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดหนองบัวลำภู
ตำรำงที่ 5.17 แสดงผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรจังหวัดหนองบัวลำภู 67
ตำรำงที่ 5.18 แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
69
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตำรำงที่ 5.19
ตำรำงที่ 5.20

แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
แสดงผลจำกกำรสำรวจกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
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ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ตำรำงที่ 5.21 แสดงผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรจังหวัดกรุ งเทพฯและ 70
ปริ มณฑล
ตำรำงที่ 5.22 แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
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ตำรำงที่ 5.23 แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
72
ตำรำงที่ 5.24 แสดงผลจำกกำรสำรวจกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
73
ตำรำงที่ 5.25 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทยำสู บบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย
77
ตำรำงที่ 5.26 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทยำสู บบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย
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เมื่อเพิม่ ตัวแปรที่ไม่ใช่ภำษี
ตำรำงที่ 5.27 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
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ตำรำงที่ 5.28 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
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เมื่อเพิ่มตัวแปรที่มิใช่ภำษี
ตำรำงที่ 5.29 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทยำเส้น
85
ตำรำงที่ 5.30 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทยำเส้น เมื่อเพิม่ ตัวแปรที่มิใช่ภำษี
87
ตำรำงที่ 5.31 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทยำสู บบุหรี่ กรณี แยกตำมกลุ่มรำคำ
88
ตำรำงที่ 5.32 กำรคำนวณ Tax Buoyancy
90
ตำรำงที่ 5.33 กำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตภำยใต้ฐำนเพดำนภำษีปัจจุบนั
91
ตำรำงที่ 5.34 แสดงค่ำ Owned-Price Elasticity of Demand
92
ตำรำงที่ 5.35 แสดงค่ำ Cross-Price Elasticity of Demand
93
ตำรำงที่ 5.36 แสดงค่ำ Income Elasticity of Demand
94
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สารบัญภาคผนวกตาราง
หน้ า
ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำรำงที่ (1) แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (2) แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (3) แสดงระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (4) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (5) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (6) แสดงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (7) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (8) แสดงอำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (9) แสดงเหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
ตำรำงที่ (10) แสดงกำรได้มำของยำสู บมวนแรก
ตำรำงที่ (11) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
ตำรำงที่ (12) แสดงแหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
ตำรำงที่ (13) แสดงชนิดยำสู บที่สูบเป็ นครั้งแรก
ตำรำงที่ (14) แสดงชนิดยำสู บว่ำยังเป็ นชนิ ดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
ตำรำงที่ (15) แสดงยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (16) แสดงรำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (17) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ตำรำงที่ (18) แสดงประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (19) แสดงแหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (20) แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (21) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่เคยเลิกสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (22) แสดงข้อมูลควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (23) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
ตำรำงที่ (24) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อ
กำรสู บยำสู บ
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สารบัญภาคผนวกตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดกระบี่
ตำรำงที่ (25) แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (26) แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (27) แสดงระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (28) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (29) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (30) แสดงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (31) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (32) แสดงอำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (33) แสดงเหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
ตำรำงที่ (34) แสดงกำรได้มำของยำสู บมวนแรก
ตำรำงที่ (35) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
ตำรำงที่ (36) แสดงแหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
ตำรำงที่ (37) แสดงชนิดยำสู บที่สูบเป็ นครั้งแรก
ตำรำงที่ (38) แสดงชนิดยำสู บว่ำยังเป็ นชนิ ดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
ตำรำงที่ (39) แสดงยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (40) แสดงรำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (41) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ตำรำงที่ (42) แสดงประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (43) แสดงแหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (44) แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (45) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่เคยเลิกสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (46) แสดงข้อมูลควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (47) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
ตำรำงที่ (48) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อ
กำรสู บยำสู บ
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สารบัญภาคผนวกตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดชัยนำท
ตำรำงที่ (49) แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (50) แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (51) แสดงระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (52) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (53) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (54) แสดงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (55) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (56) แสดงอำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (57) แสดงเหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
ตำรำงที่ (58) แสดงกำรได้มำของยำสู บมวนแรก
ตำรำงที่ (59) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
ตำรำงที่ (60) แสดงแหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
ตำรำงที่ (61) แสดงชนิดยำสู บที่สูบเป็ นครั้งแรก
ตำรำงที่ (62) แสดงชนิดยำสู บว่ำยังเป็ นชนิ ดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
ตำรำงที่ (63) แสดงยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (64) แสดงรำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (65) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ตำรำงที่ (66) แสดงประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (67) แสดงแหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (68) แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (69) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่เคยเลิกสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (70) แสดงข้อมูลควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (71) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
ตำรำงที่ (72) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อ
กำรสู บยำสู บ
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สารบัญภาคผนวกตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดปรำจีนบุรี
ตำรำงที่ (73) แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (74) แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (75) แสดงระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (76) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (77) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (78) แสดงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (79) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (80) แสดงอำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (81) แสดงเหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
ตำรำงที่ (82) แสดงกำรได้มำของยำสู บมวนแรก
ตำรำงที่ (83) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
ตำรำงที่ (84) แสดงแหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
ตำรำงที่ (85) แสดงชนิดยำสู บที่สูบเป็ นครั้งแรก
ตำรำงที่ (86) แสดงชนิดยำสู บว่ำยังเป็ นชนิ ดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
ตำรำงที่ (87) แสดงยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (88) แสดงรำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (89) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ตำรำงที่ (90) แสดงประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (91) แสดงแหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (92) แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (93) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่เคยเลิกสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (94) แสดงข้อมูลควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (95) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
ตำรำงที่ (96) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อ
กำรสู บยำสู บ
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สารบัญภาคผนวกตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดหนองบัวลำภู
ตำรำงที่ (97) แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (98) แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (99) แสดงระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (100) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (101) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (102) แสดงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (103) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (104) แสดงอำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (105) แสดงเหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
ตำรำงที่ (106) แสดงกำรได้มำของยำสู บมวนแรก
ตำรำงที่ (107) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
ตำรำงที่ (108) แสดงแหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
ตำรำงที่ (109) แสดงชนิดยำสู บที่สูบเป็ นครั้งแรก
ตำรำงที่ (110) แสดงชนิดยำสู บว่ำยังเป็ นชนิ ดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
ตำรำงที่ (111) แสดงยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (112) แสดงรำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (113) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต
ตำรำงที่ (114) แสดงประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (115) แสดงแหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (116) แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (117) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่เคยเลิกสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (118) แสดงข้อมูลควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (119) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
ตำรำงที่ (120) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อ
กำรสู บยำสู บ
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สารบัญภาคผนวกตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตำรำงแสดงผลกำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ตำรำงที่ (121) แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (122) แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (123) แสดงระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (124) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (125) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (126) แสดงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (127) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (128) แสดงอำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บ
ตำรำงที่ (129) แสดงเหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
ตำรำงที่ (130) แสดงกำรได้มำของยำสู บมวนแรก
ตำรำงที่ (131) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
ตำรำงที่ (132) แสดงแหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
ตำรำงที่ (133) แสดงชนิดยำสู บที่สูบเป็ นครั้งแรก
ตำรำงที่ (134) แสดงชนิดยำสู บว่ำยังเป็ นชนิ ดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
ตำรำงที่ (135) แสดงยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (136) แสดงรำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (137) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ตำรำงที่ (138) แสดงประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (139) แสดงแหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ตำรำงที่ (140) แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (141) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่เคยเลิกสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (142) แสดงข้อมูลควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
ตำรำงที่ (143) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
ตำรำงที่ (144) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อ
กำรสู บยำสู บ
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของเรื่อง
ควำมท้ำทำยที่ ส ำคัญส ำหรั บ ผูก้ ำหนดนโยบำยด้ำ นภำษี คื อ กำรพิจำรณำนโยบำยภำษี ที่ ยึดโยงกับ
วัตถุ ประสงค์ของกำรจัดเก็บภำษีประเภทนั้นๆ อย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ ในส่ วนของนโยบำยภำษีสรรพสำมิต
โดยเฉพำะกับ สิ นค้ำ ยำสู บนั้น มี หลักกำรและวัตถุ ป ระสงค์ในกำรจัดเก็ บภำษี สรรพสำมิ ตที่ ส ำคัญ 2
วัตถุประสงค์หลัก คือ
1) เพื่อควบคุมหรื อจำกัดกำรบริ โภคยำสู บของประชำชนในประเทศ เนื่ องจำกยำสู บเป็ นสิ นค้ำที่มีผลเสี ย
ต่อสุ ขภำพทั้งต่อตัวผูส้ ู บเองและผูอ้ ื่น
2) เพื่ออำนวยรำยได้ให้แก่รัฐบำล
อย่ำงไรก็ตำม กำรที่จะกำหนดนโยบำยภำษีสรรพสำมิตยำสู บให้สำมำรถบรรลุท้ งั 2 วัตถุประสงค์ขำ้ งต้นพร้อมๆ
กัน นั้น อำจเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ยำกในทำงปฏิบตั ิ เนื่ องจำกกำรดำเนินมำตรกำรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หนึ่ ง
อำจทำให้ไม่สำมำรถบรรลุ อีกวัตถุ ประสงค์หนึ่ งได้ เพรำะวัตถุ ประสงค์ท้ งั สองอำจขัดแย้งกัน ตัวอย่ำงเช่ น
กำรเพิ่มภำษี สรรพสำมิ ตยำสู บอำจทำให้ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บ ลดลงซึ่ งสนับสนุ นนโยบำยกำรจำกัดกำร
บริ โภคสิ นค้ำเสพติ ดซึ่ งเป็ นวัตถุ ประสงค์หลักของกำรเก็ บภำษี สรรพสำมิ ต เต่ ขณะเดี ยวกันกำรลดจำนวน
ผูบ้ ริ โภค (ฐำนภำษี) อำจทำให้รำยได้รัฐโดยรวมลดลงซึ่ งขัดต่อหลักกำรอำนวยรำยได้รัฐที่พอเพียงได้
ยิ่งไปกว่ำนั้น จำกสถำนกำรณ์ ปั จจุ บ นั ที่ สภำวะเศรษฐกิ จของโลกตกต่ ำ ส่ งผลให้กำรดำเนิ นธุ รกิ จของ
ภำคเอกชนภำยในประเทศไม่คล่องตัว ประสบภำวะขำดทุนจำกกำรประกอบกิ จกำร และในบำงกรณี มีกำรลด
กำรจ้ำงงำนลง ทำให้รัฐบำลจัดเก็บรำยได้จำกภำษีเงินได้และภำษีมูลค่ำเพิ่มลดลงเป็ นอย่ำงมำก แต่อย่ำงไรก็ตำม
รัฐบำลมีควำมจำเป็ นที่จะต้องดำเนิ นมำตรกำรเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็ นแรงผลักดันให้รัฐบำล
ต้องหำรำยได้จำกภำษีสรรพสำมิตโดยเฉพำะภำษีสรรพสำมิตประเภทบำป (Sin Taxes) เนื่ องจำกมีควำมเชื่ อที่วำ่
สิ นค้ำบำปส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้ำประเภทเสพติดที่ผบู ้ ริ โภคมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริ โภคเมื่อรำคำเปลี่ยนไปอย่ำง
จำกัด ท ำให้กำรปรั บภำษี สรรพสำมิ ตในสิ นค้ำดังกล่ ำวจะสำมำรถอำนวยรำยได้ใ ห้รัฐได้สู ง ขึ้ น อี ก ทั้ง ยัง
สำมำรถสนับสนุนนโยบำยของรัฐในกำรลดกำรบริ โภคสิ นค้ำที่เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพได้อีกทำงหนึ่งด้วย
ที่ผำ่ นมำ กระทรวงกำรคลังปรับปรุ งอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บ โดยล่ำสุ ด มีกำรออกพระรำชกำหนดแก้ไข
เพิ่มเติม พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิตยำสู บ พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2552 ให้มีกำรปรับขึ้นอัตรำ
เพดำนภำษีสรรพสำมิตยำสู บจำกอัตรำเดิมตำมมูลค่ำร้อยละ 80 หรื ออัตรำตำมสภำพ 0.60 บำทต่อกรัมเป็ น
อัตรำตำมมูลค่ำร้อยละ 90 หรื ออัตรำตำมสภำพ 3.00 บำทต่อกรัม พร้อมทั้งมีกำรออกกฏกระทรวงเรื่ อง กำหนด
อัตรำค่ำแสตมป์ ยำสู บ ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2552 เพื่อปรับเพิ่มอัตรำภำษีเฉพำะบุหรี่ จำกเดิมตำมมูลค่ำร้อยละ
80 เป็ นร้อยละ 85 โดยไม่มีกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตสิ นค้ำยำสู บอื่นแต่อย่ำงใด
หำกพิจำรณำข้อมูลจำนวนผูบ้ ริ โภคยำสู บของประเทศไทยจำกข้อมูลสำรวจของสำนักงำนสถิติแห่ งชำติ
ปี 2547 พบว่ำ มีจำนวนผูบ้ ริ โภคยำสู บทั้งสิ้ น 9.6 ล้ำนคน โดยในจำนวนดังกล่ำวมีผบู ้ ริ โภคยำเส้นอยู่ถึง 4.8
ล้ำนคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 50 ของปริ มำณผูบ้ ริ โภคยำสู บทั้งหมด ขณะที่จำนวนผูส้ ู บบุหรี่ อยูล่ ำดับ 2 ที่ 4.6 ล้ำน
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คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 47.5 และผูบ้ ริ โภคยำสู บประเภทอื่ นๆ อีก 0.2 ล้ำนคนหรื อเป็ นสัดส่ วนเพียงร้ อยละ 2.5
ดังนั้น กำรพิจำรณำมำตรกำรภำษีที่เหมำะสมในกำรจำกัดกำรบริ โภคยำสู บในภำพรวมจำต้องพิจำรณำนโยบำยใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับยำเส้นควบคู่ไปด้วย
ทั้งนี้ ผลจำกกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตดังกล่ำว แม้วำ่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ในเชิ งรำยได้ของรัฐ แต่
อำจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดำ้ นกำรจำกัดกำรบริ โภคยำสู บในภำพรวม เนื่ องจำกส่ วนต่ำงด้ำนรำคำของสิ นค้ำ
ยำสู บโดยเฉพำะบุหรี่ กบั ยำเส้นมีควำมแตกต่ำงกันมำกขึ้น ซึ่ งอำจทำให้เกิ ดกำรเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม โดยมี
กำรบริ โภคสิ นค้ำยำเส้นทดแทนบุหรี่ มำกขึ้น และหำกควำมกังวลดังกล่ำวเป็ นจริ ง ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บใน
ภำพรวมซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์ที่สำคัญอันหนึ่ ง ของกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตอำจมิได้ลดลงอย่ำงที่ต้ งั ใจไว้
ดังนั้น กำรสร้ ำงแบบจำลอง (Model) เพื่อวัดผลของกำรปรั บเปลี่ ยนภำษี สรรพสำมิ ตที่ มีผลต่อปริ มำณกำร
บริ โภคยำสู บและรำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิ ตของรัฐบำลได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ผล จึงมีควำมสำคัญต่อผุ ้
กำหนดนโยบำย (Policy Maker) อย่ำงยิง่ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อกำหนดทำงเลือกเชิ งนโยบำย (Policy Option) ได้
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น
ในงำนวิจยั ชิ้นนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นำเสนอตัวแบบ (Model) ที่เรี ยกว่ำ Demand Behavior Model ที่สำมำรถตอบคำถำม
ที่สำคัญของกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บ ทั้ง 2 ด้ำนที่สำคัญ คือ ด้ำนกำรอำนวยรำยได้และด้ำนผลกระทบ
ต่อปริ มำณกำรบริ โภค ทั้งนี้ งำนวิจยั มิได้ศึกษำครอบคลุมด้ำนอุปทำน (Supply Side) โดยที่มีผลงำนของศูนย์วิจยั
และจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรควบคุมยำสู บ (ศจย.) ในเรื่ อง “สถำนกำรณ์กำรเพำะปลูกยำสู บในประเทศไทย” ได้
รวบรวมข้อมูลด้ำนอุปทำน เช่น ปริ มำณกำรผลิตยำสู บ จำนวนพื้นที่ปลูกยำสู บ จำนวนครัวเรื อนเกษตรกรที่
ปลูกยำสู บ รำยได้จำกกำรเพำะปลูกยำสู บ จำนวนโรงงำนยำเส้นไว้ครอบคลุมอยูแ่ ล้ว
ทั้งนี้ งำนวิจยั ชิ้นนี้ มุ่งเน้นศึกษำด้ำนอุปสงค์ (Demand Side) เป็ นหลัก ซึ่ งคล้ำยกับงำนศึกษำของนริ ศรำ
เจริ ญพันธุ์ เรื่ อง “ผลกระทบของกำรขึ้นภำษีบุหรี่ ต่ออุปสงค์ยำเส้น” ในด้ำนกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร
เปลี่ ย นแปลงอัตรำภำษี ส รรพสำมิ ต และพฤติ ก รรมกำรบริ โ ภคยำเส้ น อย่ำงไรก็ ตำม งำนวิจ ัยดังกล่ ำวได้
วิเครำะห์เฉพำะผลกระทบของกำรขึ้นอัตรำภำษี สรรพสำมิตยำสู บที่ ไม่ใช่ ยำเส้ น ที่มีผลต่อกำรบริ โภคยำเส้ น
เท่ำนั้น และใช้กำรวิเครำะห์จำกข้อมูลทุติยภูมิของปี พ.ศ.2547 ทำกำรวิเครำะห์ดว้ ยแบบจำลอง Almost Ideal
Demand System (AIDS) แต่งำนวิจยั ชิ้นนี้ ใช้ผลของกำรสำรวจด้ำน Demand Side ในภำพรวมโดยกำรออก
แบบสอบถำมเพื่อวิเครำะห์ผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคยำเส้นจำกกำรขึ้นอัตรำภำษียำสู บทั้งกรณี กำร
ขึ้นอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำเส้นและกำรขึ้นอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บประเภทอื่น เพื่อสร้ ำงตัวแบบ (Model)
ประกอบกำรตัดสิ นใจเชิ งนโยบำยที่มีประสิ ทธิ ภำพต่อไป นอกจำกนี้ งำนวิจยั นี้ ยงั มุ่นเน้นผลของมำตรกำรที่
ไม่ใช่ภำษีดว้ ย เนื่ องจำกในปั จจุบนั ภำครัฐได้มีกำรใช้มำตรกำรที่มิใช่ภำษี (Non-Tax) ได้แก่ มำตรกำรกำกับและ
ควบคุม (Command and Control) ทำงกฎหมำยอย่ำงเข้มงวด ดังนั้น จึ งควรมี กำรศึกษำ ในประเด็นที่ เกี่ ยวกับ
มำตรกำรที่มิใช่ภำษีเพื่อเป็ นข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำรควบคู่กบั มำตรกำรภำษีไปพร้อมๆ กัน

18
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.2.1 เพื่อให้ทรำบผลของกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บที่ผำ่ นมำจะมีผลต่ออุปสงค์กำรบริ โภคยำ
เส้นและยำสู บประเภทอื่นๆ อย่ำงไร โดยวัดขนำดกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจำกข้อมูลปฐมภูมิจำก
แบบสอบถำม เพื่อสร้ำงสมกำรเศรษฐมิติหำค่ำควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรำคำ (Own-price elasticity) และค่ำ
ควำมยืดหยุน่ ไขว้ของอุปสงค์ต่อรำคำ สำหรับยำเส้น บุหรี่ และยำสู บอื่นๆ
1.2.2 เพื่อให้ทรำบถึงผลของกำรปรับปรุ งอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บว่ำมีผลต่อรำยได้ภำษีสรรพสำมิตของ
รัฐอย่ำงไร
1.2.3 เพื่อสร้ำงตัวแบบ (Model) ที่มีหลักวิชำและน่ำเชื่อถือ สำมำรถใช้เป็ นเครื่ องมือแก่ผกู ้ ำหนดนโยบำย
ภำษีสรรพสำมิตยำสู บ โดยเฉพำะนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับยำเส้น ซึ่งใช้กำรวิเครำะห์จำกปั จจัยด้ำนอุปสงค์
1.3 คาถามการวิจัย
งำนวิจยั นี้จึงมุ่งตอบคำถำมที่วำ่
1.3.1 กำรปรับปรุ งโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตยำสู บที่ผำ่ นมำมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคยำเส้น และยำสู บ
ประเภทอื่นๆ อย่ำงไร
1.3.2 กำรปรับปรุ งโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตยำสู บที่ผำ่ นมำมีผลต่อรำยได้ภำครัฐอย่ำงไร
1.3.3 ทิศทำงในกำรปรับปรุ งโครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บควรเป็ นอย่ำงไร ที่จะสำมำรถบรรลุ
วัตถุ ประสงค์เชิ งนโยบำยในกำรจำกัดกำรบริ โภคและคงควำมสำมำรถในกำรอ ำนวยรำยได้ให้แก่ รัฐอย่ำง
พอเพียง
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตเชิ งพื้นที่ในด้ำนกำรบริ โภคยำเส้นและยำสู บของแต่ละภำค โดยเฉพำะเจำะจงเลือกเลือก
กลุ่ ม ตัว อย่ ำ งของแต่ ล ะจัง หวัด ที่ มี ป ริ มำณกำรบริ โภคยำเส้ น มำกที่ สุ ด เป็ นตัว แทน รวมทั้ง ได้ ศึ ก ษำ
กรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑลด้วย
1.4.2 ขอบเขตเชิ งนโยบำย เน้นกำรวิเครำะห์ผลของมำตรกำรเปลี่ ยนแปลงภำษีสรรพสำมิตเมื่อวันที่
13 พฤษภำคม 2552 ต่อปริ มำณกำรบริ โภคและรำยได้ของรั ฐบำล โดยมุ่งนำเสนอทำงเลื อกกำรปรับปรุ ง
โครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพมำมิตเชิงนโยบำยในรู ปแบบต่ำงๆ
1.4.3 กำรวิเครำะห์ โครงสร้ ำงภำษีสรรพสำมิตที่เหมำะสมอยู่บนพื้นฐำนของโครงสร้ ำง กฎหมำยตำม
พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิตยำสู บ พ.ศ. 2509 เท่ำนั้น
1.5 กรอบแนวคิด (Conceptual framework)
1.5.1 ทฤษฏีเกีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภค
(1) ความยืดหยุ่น (Elasticities)
(1.1) ควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำของอุปสงค์ (Price Elasticity of Demand) มีควำมสำคัญมำกในกำร
วัดผลของรำคำต่ อควำมต้องกำรบริ โภคในสิ นค้ำ นั้น ๆ เนื่ องจำกควำมยืดหยุ่นเป็ นตัวกาหนดขนาดผล
(Magnitude) ของรำคำที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็ นผลมำจำกปั จจัยต่ำงๆ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงปริ มำณควำมต้องกำร
บริ โภคของสิ นค้ำนั้น ๆ โดยค่ ำสั มประสิ ทธิ์ ของควำมยื ดหยุ่นต่ อรำคำของอุ ปสงค์ (e) เป็ นกำรวัด กำร
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เปลี่ยนแปลงในรู ปร้อยละ (Percentage Change) ของปริ มำณควำมต้องกำรบริ โภคสิ นค้ำ (ต่อหน่วยเวลำ) ซึ่ งเป็ น
ผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงร้อยละของรำคำสิ นค้ำ ทั้งนี้ เนื่องจำกกฏของอุปสงค์ (Law of Demand) กำหนดว่ำ
รำคำและปริ ม ำณมี ค วำมสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง ตรงกัน ข้ำ มกัน หรื อ มี ค วำมสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง ลบต่ อ กัน ท ำให้ ค่ ำ
สัมประสิ ทธิ์ ของควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรำคำมีค่ำเป็ นลบเสมอ ทั้งนี้ สำมำรถเขียนสมกำรควำมยืดหยุน่ ต่อ
รำคำของอุปสงค์ (e) ได้ดงั นี้
Q
e 
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Q



P

Q
P
*
..........................(1)
P
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เนื่ องจำกควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์มกั มีค่ำเป็ นลบ ดังนั้น สมกำร (1) จึงใส่ เครื่ องหมำยลบ
ไว้เพื่อควำมสะดวกในกำรแปลควำมหมำยของค่ำควำมยืดหยุน่ ดังกล่ำว
เมื่อ e > 1 แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนรำคำร้อยละ 1 มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ปริ มำณมำกกว่ำร้อยละ 1 แสดงถึงกำรบริ โภคสิ นค้ำชนิดนี้มีควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำมำก (Price Elastic)
เมื่อ e = 1 แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนรำคำร้อยละ 1 มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ปริ มำณเท่ำกับร้อยละ 1 แสดงถึงกำรบริ โภคสิ นค้ำชนิดนี้มีควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำเท่ำกับ 1 (Unit Elastic)
เมื่อ e < 1 แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนรำคำร้อยละ 1 มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ปริ มำณน้อยกว่ำร้อยละ 1 แสดงถึงกำรบริ โภคสิ นค้ำชนิดนี้มีควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำน้อยกว่ำ 1 (Price Inelastic)
(1.2) ค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำยได้ของอุปสงค์ (Income Elasticity of Demand)
ค่ำควำมยืดหยุ่นต่อรำยได้ของอุปสงค์ (eM) วัดขนำด (Magnitude) ของควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงรำยได้และปริ มำณควำมต้องกำรซื้ อสิ นค้ำ โดยค่ำสัมประสิ ทธิ์ ดังกล่ำว วัดร้อยละกำรเปลี่ยนแปลง
ของรำยได้ต่อร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงของปริ มำณควำมต้องกำรสิ นค้ำ ทั้งนี้ สำมำรถเขียนเป็ นสมกำรได้ดงั นี้
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เมื่อ eM < 0 สิ นค้ำมักเป็ นสิ นค้ำด้อยคุณภำพ (Inferior Goods)
เมื่อ 0 < eM < 1 สิ นค้ำมีลกั ษณะสิ นค้ำปกติและเป็ นสิ นค้ำจำเป็ น
เมื่อ eM > 1 สิ นค้ำแม้เป็ นสิ นค้ำปกติ แต่เป็ นสิ นค้ำที่มีลกั ษณะฟุ่ มเฟื อย
(1.3) ควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำไขว้ของอุปสงค์
ค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ ของควำมยื ด หยุ่ น ต่ อ รำคำไขว้ข องอุ ป สงค์ คื อ กำรวัด ขนำดของ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของสิ นค้ำอื่นต่อปริ มำณกำรบริ โภคสิ นค้ำหนึ่ ง ในรู ปของร้อย
ละกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสิ นค้ำอื่นต่อร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงของสิ นค้ำอีกชนิดหนึ่ ง ซึ่ งสำมำรถเขียน
เป็ นสมกำรได้ดงั นี้
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Qx Py
* ..........................(3)
Py Qx
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โดยกำรวัดควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำไขว้ของอุปสงค์น้ นั มีประโยชน์เนื่ องจำกสำมำรถทรำบ
ถึงลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ นค้ำ 2 ชนิดได้วำ่ สิ นค้ำทั้งสองเป็ นสิ นค้ำที่ทดแทนกันได้ หรื อเป็ นสิ นค้ำที่
ต้องบริ โภคร่ วมกัน โดยวิเครำะห์จำกทิศทำงควำมสัมพันธ์ของผลที่ได้ดงั นี้
เมื่อ eXY > 0 สิ นค้ำ X และสิ นค้ำ Y เป็ นสิ นค้ำที่บริ โภคทดแทนกัน เช่น ชำและกำแฟ
เป็ นต้น
เมื่อ eXY < 0 สิ นค้ำ X และสิ นค้ำ Y เป็ นสิ นค้ำที่บริ โภคร่ วมกัน เช่น ขนมปั ง และเนย เป็ น
ต้น
เมื่อ eXY = 0 สิ นค้ำ X และสิ นค้ำ Y เป็ นสิ นค้ำที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
(2) ทฤษฏีเกีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภคสิ นค้ าเสพติด (Becker and Murphy 1988)1
บทควำมของ Becker and Murphy (1988) เป็ นจุดเริ่ มต้นหรื อรำกฐำนของทฤษฏี Rational
Addiction ที่ปรับใช้เครื่ องมือพื้นฐำนทำงเศรษฐศำสตร์ ที่มี ซึ่ งก็คือกำรที่บุคคลต้องแสวงหำอรรถประโยชน์
สู งสุ ด (Maximize Utility) โดยคำนึ งถึ งข้อจำกัดของตน (Subject to Constraint) โดยเพิ่มคุณลักษณะของ
สิ นค้ำเสพติดใน 2 ด้ำนคือ reinforcement และ tolerance เพื่อสร้ ำงทฤษฏี ใหม่ที่สำมำรถอธิ บำยลักษณะ
พฤติกรรมกำรบริ โภคสิ นค้ำเสพติด (Addictive Behavior) ได้
Reinforcement คือ กำรบริ โภคในอดี ตที่ผ่ำนมำ จะมีผลอย่ำงมำกต่อปริ มำณกำรบริ โภคใน
ปั จจุบนั ตัวอย่ำงเช่น หำกปริ มำณกำรบริ โภคยำเสพติดในอดีตมีสูงหมำยถึงปริ มำณกำรบริ โภคสำรเสพติดใน
ปั จจุบนั น่ำจะเพิ่มขึ้น
Tolerance คือ กำรที่อรรถประโยชน์ (Utility) จะลดลงเมื่อกำรบริ โภคของสิ่ งเสพติดในอดีตมี
สู งกว่ำกำรบริ โภคในปั จจุบนั
ทั้งนี้สำมำรถเขียนเป็ นสมกำร Instantaneous Utility Function ได้ดงั นี้
U (t )  uc(t ), S (t ), y(t ).................(1)

โดย U(t) คือ อรรถประโยชน์ที่เวลำ t
c(t) คือ ปริ มำณกำรบริ โภคสิ นค้ำเสพติด
y(t) คือ สิ นค้ำอื่นๆ และ S(t) คือ สิ นค้ำเสพติดที่มีอยู่ (stock of additive capital)
ที่ข้ ึนอยู่กบั กำรบริ โภคสิ นค้ำเสพติดในอดีต ทั้งนี้ คุณสมบัติ Tolerance สำมำรถเขียนอธิ บำยเป็ นสมกำร (2)
ได้ดงั นี้
u
 u s  0................(2)
S

1

BECKER, G.S., and MURPHY, K.M. A theory of rational addiction. Journal of Political Economy 96(4):675–700, 1988.

21
สมกำร (2) หมำยถึง กำรติดสิ นค้ำเสพติดมีผลในทำงลบต่ออรรถประโยชน์ที่บุคคลได้รับ
เนื่องจำกกำรบริ โภคสิ นค้ำเสพติด (Additive goods) ในอดีตที่สูงจะลดอรรถประโยชน์ของบุคคลนั้นในปั จจุบนั
ลง ขณะที่คุณสมบัติ Reinforcement สำมำรถเขียนเป็ นสมกำร (3) ได้ดงั นี้
dc
 0................(3)
dS
ซึ่ งสมกำร (3) หมำยถึง stock ของสิ นค้ำเสพติดที่ข้ ึนอยูก่ บั กำรบริ โภคสิ นค้ำดังกล่ำวในอดีต
จะมีควำมสัมพันธ์เป็ นบวกกับปริ มำณกำรบริ โภคสิ นค้ำดังกล่ำวในปั จจุบนั ทั้งนี้ คุณสมบัติดงั กล่ำวจะเป็ น
จริ งได้ ต้องมีคุณสมบัติตำมสมกำร (4) ดังนี้
 2u
 u cS  0................(4)
cS

สมกำร (4) หมำยถึ ง กำรเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม ำณกำรบริ โ ภคสิ น ค้ำ เสพติ ด ในอดี ต จะเพิ่ ม
อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Utility) ของกำรบริ โภคในปั จจุบนั ซึ่ งสำหรับบุคคลที่มองหำอรรถประโยชน์
สู งสุ ดโดยไม่ค ำนึ งถึ งกำรคำดกำรณ์ ในอนำคต สมกำร (4) ถื อเป็ น sufficient condition ที่ ทำให้คุณสมบัติ
Reinforcement เป็ นจริ งได้
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับผูบ้ ริ โภคที่มีเหตุและผลมักสนใจไม่เพียงแต่กำรบริ โภคในอดีตและปั จจุบนั
แต่ควำมคำดหวังแก่กำรบริ โภคในอนำคตก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน ดังนั้น Becker and Murphy (1988) แสดง
ว่ำกฏเกณฑ์ที่พอเพียง (Sufficient Condition) และกฏเกณฑ์ที่ จำเป็ น (Nessessity Condition) เพื่อให้เกิ ด
Reinforcement นั้น คือ ผลบวกจำกกำรเพิ่มอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Utility) ของกำรบริ โภคในปัจจุบนั ที่
เป็ นผลมำจำกปริ มำณกำรบริ โภคสิ นค้ำเสพติดในอดีต ต้องมำกกว่ำผลในเชิ งลบของกำรเพิ่มขึ้นของปริ มำณ
กำรบริ โภคสิ นค้ำเสพติดในอดีตต่อกำรบริ โภคที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต ทั้งนี้สำมำรถเขียนเป็ นสมกำร (5)
ภำยใต้ steady state condition ( c  S ) ได้ดงั นี้
(  2 )ucS  uss ................(5)
โดย  คือ Rate of Time Preference
 คือ อัตรำค่ำเสื่ อมของสิ นค้ำบำป (Rate of Depreciation on Additive Capital)
กำรเสพติดสิ นค้ำ (Addiction) จะเกิดขึ้นเมื่อ
1) ผูบ้ ริ โภคไม่สนใจสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนำคต (Discount the future heavily) (  เพิ่มขึ้น)
เพรำะพวกเขำไม่สนใจผลในเชิงลบ (Negative Consequences) ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตนัน่ เองทำให้กำรบริ โภค
สิ นค้ำมีลกั ษณะเสพติด (Additive Consumption)
2) กำรบริ โภคในอดี ตมีอตั รำกำรเสื่ อมรวดเร็ ว (  มี ขนำดเพิ่มขึ้น) ซึ่ งเป็ นผลทำให้กำร
บริ โภคในปั จจุบนั มีผลต่อเนื่ องต่อกำรลดลงของอรรถประโยชน์ในอนำคตน้อยลง ตัวอย่ำงที่สำคัญคือ หลัง
กำรหยุดกำรบริ โภคยำสู บหรื อยำเสพติดแล้วเป็ นเวลำ 1-2 ปี ผลในเชิ งลบต่อสุ ขภำพที่เกิดจำกกำรเคยบริ โภค
สิ นค้ำดังกล่ำวได้หมดไปแล้วอย่ำงรวดเร็ ว
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ผลลัพธ์ที่สำคัญอีกประกำรของสมกำร (5) คือ กำรบริ โภคสิ นค้ำเสพติดที่เวลำแตกต่ำงกันนั้น
มีลกั ษณะสิ นค้ำที่บริ โภคร่ วมกัน (Complement) ดังนั้น กำรเพิ่มรำคำสิ นค้ำเสพติดในอดี ตหรื อกำรเพิ่มขึ้นของ
ควำมคำดหวังต่อรำคำในสิ นค้ำดังกล่ ำวในอนำคตจะส่ งผลในเชิ งลบต่อปริ มำณกำรบริ โภคสิ นค้ำดังกล่ำวใน
ปัจจุบนั หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ ว่าปริมาณการบริโภคสิ นค้ าเสพติดทั้งในอดีตและความคาดหวังในการบริโภค
ในอนาคตจะมีความสั มพันธ์ ในเชิ งบวกต่ อปริมาณการบริโภคสิ นค้ าดังกล่ าวในปัจจุบัน
1.5.2 ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับการประมาณการรายได้
(1) ความหมายและขั้นตอนในการประมาณการรายได้ รัฐบาล
กำรประมำณกำรรำยได้ คือ กำรคำนวณหรื อคำดคะเนถึงรำยได้ที่รั ฐบำลจะจัดเก็บได้ในรอบ
ระยะเวลำถัดไป โดยจำนวนรำยได้ที่รัฐบำลจะจัดเก็บได้ข้ ึ นอยู่ก ับข้อจำกัดของกฎหมำยว่ำด้วยภำษี อำกรที่
บังคับใช้ และขีดควำมสำมำรถในกำรแบกรับภำระภำษีของประชำชน
ทั้งนี้กำรประมำณกำรรำยได้ที่แม่นยำนั้นมีประโยชน์ ดังนี้
ประการแรก ช่ วยให้หน่ วยงำนภำครัฐสำมำรถคำดกำรณ์ ทรัพยำกรในรอบระยะเวลำหนึ่ งๆ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรจัดบริ กำรหรื อกำรผลิตสิ นค้ำสำธำรณะประเภทต่ำงๆ
ประการทีส่ อง ช่วยลดควำมผันผวนของกำรบริ หำรรำยได้ เช่น ทำให้กำรจัดบริ กำรสำธำรณะ
เกิดควำมต่อเนื่ องเพรำะสำมำรถเตรี ยมกำรล่วงหน้ำในกรณี ที่จำเป็ นต้องก่อหนี้ สำธำรณะเพื่อชดเชยกำรขำด
ดุลงบประมำณ
ประการที่ สาม ช่ วยให้ กำรก ำหนดนโยบำยเศรษฐกิ จมหภำคเป็ นไปอย่ ำ งมี ประสิ ทธิ ภำพ
ถ้ำกำรประมำณกำรรำยได้มีควำมแม่นยำ
ประการสุ ดท้ าย ช่วยให้กำรบริ หำรงำนภำครัฐมีควำมต่อเนื่ องถ้ำสำมำรถวำงแผนทำงกำรเงิน
ได้อย่ำงมีเสถียรภำพ
(2) หลักการเบือ้ งต้ นในการวิเคราะห์ และประมาณการรายได้ สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
(2.1) ต้องมีควำมเข้ำใจถึงหลักกำรพื้นฐำนของระบบภำษีและระบบกำรจัดเก็บรำยได้ เช่ น
กำรลงบัญชี และกำรรำยงำนผลกำรจัดเก็บ รอบระยะเวลำที่ จดั เก็ บ ภำษี อำกร ปั จจัย ทำงเศรษฐกิ จ สังคม
ประชำกร และกำรเมืองกำรบริ หำรที่ส่งผลต่อกำรจัดเก็บรำยได้ นโยบำยกำรจัดเก็บภำษีหรื อค่ำบริ กำรต่ำงๆ ที่
ส่ งผลต่อกำรจัดเก็บรำยได้ เป็ นต้น
(2.2) พยำยำมวิเครำะห์ หำรู ป แบบและแนวโน้ม ของข้อมู ล โดยจัดข้อมู ล ให้อยู่ใ นรู ป ของ
อนุกรมเวลำ (Time series) เพื่อช่วยให้เกิดกำรตั้งข้อสังเกตเพื่อหำสำเหตุในกรณี ที่ขอ้ มูลในปี ใดปี หนึ่งแตกต่ำง
ไปจำกแนวโน้มปกติ
(2.3) กำรเลื อ กใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ใ นกำรประมำณกำรรำยได้ข้ ึ น อยู่ ก ับ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องกำร
ประมำณกำรรำยได้ ควำมพร้ อมของบุ คลำกร รวมทั้ง ควำมพร้ อมของข้อมูล และปั จจัยต่ำ งๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
ตลอดจนควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เช่ น กำรใช้ตวั แบบสมกำรถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression
Model) ในกำรประมำณกำรรำยได้สำหรับกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี กำรวิเครำะห์โดยวิธีเชิ งคุณภำพ
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หรื อกำรใช้วิธีวิเครำะห์แบบจำลองสถำนกำรณ์ (Simulation) ในกำรประมำณกำรรำยได้เมื่อมีกำรปรับเปลี่ ยน
มำตรกำรหรื อนโยบำยภำษีใหม่ที่คำดว่ำจะส่ งผลกระทบต่อกำรจัดเก็บรำยได้
(2.4) ควรประมำณกำรรำยได้แต่ละประเภทแยกต่ำงหำกจำกกัน จำกนั้นจึงค่อยนำตัวเลขของ
กำรประมำณกำรรำยได้ประเภทต่ำงๆ รวมเข้ำด้วยกันเป็ นตัวเลขประมำณกำรรำยได้ท้ งั หมดของรัฐบำล ซึ่ ง
จะทำให้ได้ขอ้ มูลกำรประมำณกำรที่ใกล้เคียงกับควำมเป็ นจริ ง เนื่องจำกสมมติฐำนและพฤติกรรมกำรเสี ยภำษี
ในแต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกัน ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยหรื อวิธีกำรจัดเก็บภำษีจะส่ งผลต่อกำร
จัดเก็บรำยได้แต่ละประเภทแตกต่ำงกันไป
(2.5) ควรมีกำรตรวจสอบและติดตำมตัวเลขกำรประมำณกำรรำยได้กบั ผลกำรจัดเก็บภำษีที่
เกิดขึ้นจริ งอย่ำงสม่ำเสมอ อันจะทำให้มีควำมเข้ำใจในเทคนิควิธีกำรที่ใช้ เข้ำใจถึงสำเหตุที่อำจทำให้ ผลของกำร
ประมำณกำรรำยได้คลำดเคลื่ อนไปจำกควำมเป็ นจริ ง ซึ่ งจะนำไปสู่ กำรปรับปรุ งเทคนิ ควิธีกำรที่จะทำให้กำร
ประมำณกำรรำยได้มีควำมถูกต้องแม่นยำเพิม่ มำกขึ้นในโอกำสต่อไป
(3) ขั้นตอนทัว่ ไปในการประมาณการรายได้
มี 8 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้
ขั้นตอนทีห่ นึ่ง : เลือกปี ฐานสาหรับการประมาณการรายได้
เป็ นกำรก ำหนดว่ำ จะประมำณกำรรำยได้โดยพิ จ ำรณำจำกข้อมู ล ผลกำรจัดเก็ บ รำยได้ใ น
ช่วงเวลำใดในอดี ต โดยกำรเลื อกปี ฐำนที่ใช้ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยหลำยประกำร เช่น ควำมมีอยู่และคุ ณภำพหรื อ
ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล ควำมต้องกำรควำมแม่นยำในกำรประมำณกำร เทคนิ ควิธีกำรที่ใช้ในกำรประมำณ
กำรรำยได้
ขั้นตอนทีส่ อง : ประเมินแนวโน้ มหรือทิศทางของการจัดเก็บรายได้
เป็ นกำรพิจำรณำผลกำรจัดเก็บรำยได้ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อประเมินถึงแนวโน้มของกำรจัดเก็บ
รำยได้ประเภทดังกล่ำวในอนำคต รวมถึงกำรพิจำรณำถึงคุณลักษณะหรื อรู ปแบบของแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ของรำยได้
ขั้นตอนทีส่ าม : กาหนดสมมติฐานทีจ่ ะใช้ ในการประมาณการ
เป็ นกำรหำข้อสรุ ปเบื้องต้นของกำรเปลี่ยนแปลงในปั จจัยต่ำงๆ ถึงขนำดของกำรเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อกำรจัดเก็บรำยได้ประเภทต่ำงๆ ก่อนกำรประมำณกำรรำยได้ ซึ่ งจะช่วย
ให้กำรประมำณกำรรำยได้มีควำมแม่นยำมำกขึ้น เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของประชำกร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำรเมือง และนโยบำยกำรจัดเก็บภำษีหรื อรำยได้ประเภทต่ำงๆ
ขั้นตอนทีส่ ี่ : เลือกเทคนิควิธีการในการประมาณการรายได้
เทคนิ ควิธี ในกำรประมำณกำรรำยได้มี จุดแข็งและข้อจำกัดที่ แตกต่ำงกัน รวมทั้งอำจมี ควำม
เหมำะสมกับกำรประมำณกำรรำยได้เพียงบำงประเภท หรื อขึ้ นอยู่กบั ควำมพร้ อมของบุ คลำกรและข้อมูลที่
หน่วยงำนมีอยู่ กำรเลือกใช้เทคนิ ควิธีที่เหมำะสมกับปั จจัยเหล่ำนี้ จึงมีควำมจำเป็ น เช่น เทคนิ ควิเครำะห์เชิ ง
คุ ณภำพไม่ตอ้ งกำรข้อมูลผลกำรจัดเก็บรำยได้ในอดี ตเท่ำใดนัก และเป็ นเทคนิ ควิธีที่เหมำะสมหำกมี กำร
เปลี่ยนแปลงในปั จจัยเงื่อนไขต่ำงๆ เกิดขึ้นในรอบระยะเวลำที่ประมำณกำร เช่น กำรเกิดสภำวะเศรษฐกิจผัน
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ผวน หรื อกำรเกิดสภำวะควำมไม่มนั่ คงทำงกำรเมือง เป็ นต้น ส่ วนเทคนิ คในเชิ งปริ มำณต้องใช้ขอ้ มูลในอดีต
เป็ นอย่ำงมำก ทำให้ปรำศจำกปั ญหำอคติในกำรประมำณกำร ตลอดจนให้ผลกำรประมำณกำรที่มีควำมแม่นยำ
สู ง
ขั้นตอนทีห่ ้ า : ดาเนินการประมาณการรายได้
เป็ นกำรประมำณกำรรำยได้จำกกำรทบทวนข้อมูลในอดี ตหรื อกำรพิจำรณำสมมติ ฐำนต่ำงๆ ที่
ส่ งผลต่อกำรจัดเก็บรำยได้ตำมเทคนิ ควิธีกำประมำณกำรรำยได้ที่เลือกใช้ ทั้งนี้ สำมำรถใช้เทคนิ ควิธีหลำยอย่ำง
ร่ วมกันเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องน่ ำเชื่ อถือของข้อมูลผลกำรประมำณกำร ซึ่ งจะช่วยเพิ่มควำมแม่นยำของ
กำรประมำณกำรได้
ขั้นตอนทีห่ ก : ประเมินผลและตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของการประมาณการ
เป็ นกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่ อถือของผลที่ได้จำกกำรประมำณกำรรำยได้ ซึ่ งต้องพิจำรณำถึง
ควำมถูกต้องเหมำะสมหรื อควำมเป็ นไปได้ของสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณกำร และควรมีกำรประเมินถึ ง
โอกำสควำมคลำดเคลื่อนของผลกำรประมำณกำรโดยกำรวิเครำะห์ Sensitivity Analysis หำกผลกำรประมำณ
กำรรำยได้มีโอกำสที่จะเกิดควำมคลำดเคลื่อนสู ง หมำยควำมว่ำควำมน่ำเชื่อถือของกำรประมำณกำรรำยได้อยู่
ในระดับต่ำ และมีแนวโน้มที่จะทำให้กำรจัดเก็บรำยได้เกิดควำมคลำดเคลื่อนไปจำกกำรประมำณกำรรำยได้
มำก
ขั้นตอนทีเ่ จ็ด : ประเมินผลการจัดเก็บรายได้ จริงเทียบกับการประมาณการ
เพื่อให้มีขอ้ มูลที่ สำคัญสำหรั บกำรตัดสิ นใจในเชิ งบริ หำรว่ำจำเป็ นต้องดำเนิ นมำตรกำรใด
เพิ่มเติมในกำรจัดเก็บภำษีอำกรหรื อไม่เพื่อให้กำรจัดเก็บภำษีอำกรสำมำรถดำเนิ นไปได้อย่ำงมีเสถี ยรภำพ
อำจมีกำรตรวจสอบและติดตำมผลเป็ นรำยสัปดำห์ รำยเดือน รำยไตรมำส รำยหกเดือน หรื ออำจมีกำรพิจำรณำ
เปรี ยบเทียบกับผลกำรจัดเก็บในช่วงเวลำเดียวกันของรอบปี ที่ผำ่ นมำ
ขั้นตอนทีแ่ ปด : ปรับปรุ งการประมาณการรายได้ และแผนการใช้ จ่าย
กรณี ที่ ผลกำรประเมิ นของกำรจัดเก็ บรำยได้จริ งกับกำรประมำณกำรมี ควำมแตกต่ ำงสู ง อำจ
จำเป็ นต้องมีกำรปรับปรุ งกำรประมำณกำรรำยได้ใหม่ ปรับปรุ งสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณกำรรำยได้ใหม่
หรื ออำจต้องมีกำรปรับแผนกำรใช้จ่ำยใหม่เพื่อให้สะท้อนถึงข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดเก็บรำยได้ต่อไป
(4) เทคนิควิธีในการประมาณการรายได้
(4.1) วิธีการเชิ งคุณภาพในการประมาณการรายได้
เป็ นกำรประมำณกำรรำยได้ซ่ ึ งอำศัยดุลพินิจของผูป้ ระมำณกำรรำยได้เป็ นหลัก และใช้
กำรคำนวณอย่ำงง่ำยโดยไม่จำเป็ นต้องอำศัยควำมรู ้ พ้ืนฐำนในทำงสถิ ติ เป็ นทำงเลื อกที่เหมำะกับกรณี เป็ น
แหล่งรำยได้ที่เกิดขึ้นใหม่ ไม่มีขอ้ มูลย้อนหลังถึงผลกำรจัดเก็บในอดีต หรื อไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปั จจัย
แวดล้อมต่ำงๆ เทคนิ ควิธีกำรเชิ งคุณภำพในกำรประมำณกำรรำยได้ ได้แก่ เทคนิ คกำรประมำณกำรอย่ำงง่ำย
(Naive or Judgmental Method) เทคนิ คกำรหำข้อสรุ ปร่ วมกัน (Consensus Forecasting) และเทคนิคเดลฟำย
(Delphi Forecasting)
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(4.2) วิธีการเชิงปริมาณในการประมาณการรายได้
เทคนิ ควิธีในกำรประมำณกำรรำยได้ ได้แก่ กำรใช้คำดกำรณ์อย่ำงง่ำยจำกข้อมูลปี ฐำน
(Simple Extrapolation or Projection) กำรใช้สมกำรตัวแบบที่กำหนดเฉพำะเจำะจง (Deterministic Model)
กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยแบบหลำยตัวแปร (Multiple Regression Analysis) และกำรสร้ำงแบบจำลอง
สถำนกำรณ์ (Micro-Simulation)
จุดประสงค์ของกำรใช้เทคนิ ควิธีกำรในเชิ งปริ มำณ เพื่อต้องกำรให้กำรประมำณกำร
รำยได้มีควำมเป็ นวิทยำศำสตร์ สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงเป็ นระบบและถูกต้องแม่นยำ แต่ตำมข้อเท็จจริ ง
แล้ว รำยได้ที่จดั เก็บได้จริ งขึ้นอยู่กบั ตัวแปรเงื่อนไขต่ำงๆ เป็ นจำนวนมำกเช่นเดียวกับเทคนิ ควิธีเชิ งคุณภำพ
ดังนั้น จึ งต้องมี กำรใช้ดุลพินิจหรื อประสบกำรณ์ ของผูท้ ี่วำงแผนจัดเก็บรำยได้ควบคู่กนั ไป และควรเป็ น
ดุ ลพินิจที่ อยู่บนพื้นฐำนของควำมรู ้ ควำมเข้ำใจและข้อมูลต่ำงๆ ที่ มีอยู่ เพื่อประโยชน์ในกำรประมำณกำร
รำยได้ที่มีควำมถูกต้องมำกที่สุด
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในส่ วนนี้ จะเป็ นกำรรวบรวมงำนวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับพฤติ กรรมกำรบริ โภคยำสู บ รวมถึ งงำนวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับแบบจำลอง เพื่อให้ทรำบถึงตัวแปรต่ำงๆที่สำคัญเละจำเป็ นต้องมีไว้ในเบบจำลอง เพื่อจะนำไปออก
แบบสอบถำมต่อไป ทั้งนี้ สำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคื อ งำนวิจยั ของต่ำงประเทศ และงำนวิจยั
ภำยในประเทศ ดังนี้
2.1 งานวิจัยของต่ างประเทศ
งำนวิจยั ของต่ำงประเทศสำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
(1) งำนวิจยั แบบใช้ขอ้ มูลรวม (Aggregated Data)
เป็ นงำนวิจยั ที่ใ ช้ข ้อมู ลอนุ ก รมเวลำ (Time-series Data) ซึ่ งเป็ นกำรนำข้อมูล ทุติยภูมิ
(Secondary Data) มำใช้ ในกำรวิเครำะห์ลกั ษณะและพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้แก่
Schelling (1978) กล่ำวถึ งลักษณะของ Demand Curve ของยำสู บว่ำมีลกั ษณะพิเศษที่เรี ยกว่ำ “Kick the
Habit” ที่กำรตัดสิ นใจบริ โภคมีลกั ษณะไม่สมเหตุผล (Irrational Behavior) ต่ำงจำกกฎของอุปสงค์ (Law of
Demand) ที่ผบู ้ ริ โภคจะลดกำรบริ โภคสิ นค้ำที่รำคำสู งขึ้น นอกจำกนั้นงำนวิจยั ของWarner (1990) ต้องกำร
พิสูจน์สมมุติฐำนที่วำ่ ประเทศที่มีอตั รำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิ จต่ำกว่ำนั้น รำคำจะมีผลมำกกว่ำต่อพฤติกรรม
กำรบริ โภคยำสู บเนื่ องจำกโดยเปรี ยบเทียบแล้วประเทศดังกล่ำวมีรำยได้ต่ำและกำรบริ โภคยำสู บต่ำ กำรศึกษำ
ของ Warner (1990) เป็ นกำรศึกษำเชิงเปรี ยบเทียบผลของรำคำต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคระหว่ำงประเทศกำลัง
พัฒนำและพัฒนำแล้ว ซึ่ งผลจำกกำรศึกษำพบว่ำผลของงำนวิจยั ในประเทศกำลังพัฒนำมีค่ำ price elasticity
of demand ที่สูงกว่ำประเทศพัฒนำแล้ว 2-3 เท่ำ
(2) งำนวิจยั แบบ Individual Level Survey
งำนวิจยั รู ป แบบดัง กล่ ำ วเป็ นผลมำจำกข้อ จำกัดของข้อมู ล โดยเฉพำะข้อมู ล ที่ เป็ นแบบ
อนุ กรมเวลำในประเทศกำลังพัฒนำ อีกทั้งกำรใช้ขอ้ มูลรำยบุคคลดังกล่ำวยังสำมำรถตอบคำถำมที่สำคัญที่
งำนวิจยั ที่ใช้ขอ้ มูลแบบ Aggregated Data ไม่สำมำรถตอบได้ ตัวอย่ำงเช่น กำรทดสอบผลของรำคำต่อกำร
ตัดสิ นใจสู บ ยำสู บ และชนิ ด ของยำสู บ และที่ ส ำคัญ ผลของค่ ำ ควำมยื ดหยุ่น ในรู ป แบบต่ ำ งๆ ยัง มี ค วำม
ใกล้เคียงของค่ำควำมยืดหยุน่ เละสอดคล้องกับงำนวิจยั ที่ใช้ขอ้ มูล Aggregated Data อีกด้วย
Wasserman et al.(1991) ใช้ฐำนข้อมูลแบบ micro level survey ของประเทศสหรัฐในปี 1985
เพื่อวิเครำะห์ price elasticity of demand พบว่ำมีค่ำอยูท่ ี่ -0.092 งำนวิจยั สำขำที่น่ำสนใจต่อมำคือ บทควำมที่ใช้
Behavioral economics โดยมีบทควำมหลักคือ บทควำมของ Bickel and Madden 1998 ซึ่ งใช้วิธีกำรทดลอง
(experiment) เพื่อค้นหำผลกระทบของรำคำในหลำยรู ปแบบต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคบุหรี่ โดยผลของ model มี
ควำมคล้ำยคลึงกับบทควำมแนว econometric studies ที่พบว่ำรำคำกับพฤติกรรมกำรบริ โภคมีควำมสัมพันธ์
ในทำงตรงข้ำมกัน โดยผลของ elasticity มี ควำมคล้ำยคลึ งกับงำนวิจยั แนว Econometric Studies อย่ำงมำก
นอกจำกนั้นผลกำรวิจยั พบสิ่ งที่น่ำสนใจยิ่งคือ พบว่ำ price elasticity of demand จะเพิ่มขึ้นตำมไปด้วยเมื่อ
รำคำเพิ่มขึ้น แสดงถึงยำสู บที่มีรำคำเพงจะมีค่ำควำมยืดหยุ่นของรำคำต่อกำรบริ โภคที่สูงกว่ำยำสู บที่มีรำคำ
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ต่ำกว่ำนัน่ เอง โดยกำรค้นพบดังกล่ำวได้รับกำรสนับสนุ นจำก Bickel et al. (1990) มีลกั ษณะสำคัญที่เป็ น
ควำมจริ งไม่เพียงระหว่ำงประเภทของยำเสพติดเท่ำนั้นแต่ยงั เป็ นข้อเท็จจริ งข้ำมประเภทสิ นค้ำอีกด้วย
(3) งำนวิจยั แบบ Rational Addiction Model
งำนวิจยั ในรู ปแบบนี้ มองว่ำสิ นค้ำยำสู บเป็ นสิ นค้ำเสพติด (Additive Products) โดยสำมำรถ
แบ่งงำนวิจยั ได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ เช่น Myopic Approach และ Rational Addiction Model
(3.1) Myopic Model
วิธีกำรนี้ มองว่ำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยุก่ บั พฤติกรรมในอดี ต
โดยผูบ้ ริ โภคนั้นมิได้มองถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนำคตแต่อย่ำงใด ซึ่ งจะเรี ยกรู ปแบบของสมกำรอุปสงค์แบบนี้
ว่ำ Irreversible Demand Function โดยงำนวิจยั ชุ ดนี้ มีงำนวิจยั ของ Farrell (1952) ซึ งใช้ Irreversible Demand
Function ที่ควำมต้องกำรบริ โภคในปั จจุบนั ขึ้นอยูก่ บั รำคำและรำยได้ในอดี ต โดยผลของสมกำรชี้ ว่ำควำม
ยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรำคำและควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรำยได้อำจแตกต่ำงกันระหว่ำงกำรเพิ่มขึ้นและ
กำรลดลงของรำคำและรำยได้ตำมลำดับ Farrell ทดสอบสมกำรของเขำโดยใช้ขอ้ มูลกำรบริ โภคบุหรี่ และ
เบียร์ ในประเทศอังกฤษระหว่ำง 1870 ถึง 1938 โดยตัวแปรอิสระในสมกำรเศรษฐมิติประกอบไปด้วย รำยได้
และรำคำในปี ปั จจุบนั และอดีต แม้วำ่ ผลของสมกำรอำจไม่สำมำรถสรุ ปได้ เนื่ องจำกไม่มีนยั สำคัญทำงสถิติ
แต่สิ่งสำคัญที่พบคือ หลักฐำนของกำรมี “Habit Information”
Young (1983) และ Pekurinen (1989) ใช้แนวคิด Myopic model สำหรับข้อมูลด้ำน
รำคำของ U.S. และ Finland โดยพบว่ำกำรลดรำคำมีผลทำให้ปริ มำรกำรบริ โภคที่เพิ่มสู งขึ้นเป็ น 2 เท่ำ อีกทั้ง
ผลลัพท์ที่ได้ยงั ยืนยันว่ำพฤติกรรมของผูต้ ิดบุหรี่ น้ นั ไม่อ่อนไหวต่อรำคำที่เปลี่ ยนแปลงไป อย่ำงไรก็ดี ทั้ง2
บทควำม ใช้ Atheoretical approach ที่ละเลยตัวแปรด้ำนพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บในอนำคตทำให้ผลที่ได้จำก
สมกำรอำจไม่เที่ยงตรงนัก (Biased Estimator)
(3.2) Rational Addiction Model
Becker and Murphy (1988) ชี้ วำ่ ปริ มำณกำรบริ โภคสิ นค้ำเสพติด (Addictive goods)
มีลกั ษณะ “Adjacent Complimentary” หมำยถึงกำรบริ โภคในช่วงเวลำต่ำงๆ มีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ใน
ทิศทำงเดียวกัน โดยพื้นฐำนทฤษฎีดงั กล่ำวชี้ ว่ำ กำรบริ โภคในปั จจุบนั จะมีควำมสัมพันธ์เป็ นลบกับรำคำทั้งใน
อดีตและในปัจจุบนั ซึ่งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำคำและปริ มำณกำรบริ โภคดังกล่ำวแสดงถึงว่ำกำรบริ โภคในแต่
ละช่วงเวลำมีลกั ษณะ Complement ทั้งนี้ อำยุ กำรศึกษำ รำยได้ หำกต่ำจะมีผลมำกต่อควำมยืดหยุน่ ของอุป
สงค์ต่อรำคำของบุหรี่ ขณะที่ผบู ้ ริ โภคที่มีอำยุมำก กำรศึกษำสู ง รำยได้สูง รำคำบุหรี่ จะไม่มีผลต่อกำรบริ โภค
มำกนัก แต่กำรรับรู ้ ขอ้ มูลด้ำนผลกระทบด้ำนสุ ขภำพและโทษของกำรสู บบุหรี่ กลับมีผลต่อกำรลดกำรสู บบุหรี่
มำกกว่ำ นอกจำกนั้น สมกำรของ Becker and Murphy (1988) ยังชี้ วำ่ ควำมคำดหวังของกำรปรับรำคำบุหรี่ มี
ผลต่อกำรบริ โภคเมื่อเปรี ยบเทียบกับกำรปรับรำคำแบบทันที นอกจำกนั้นกำรปรับรำคำแบบถำวรมีผลต่อ
กำรบริ โภคมำกกว่ำกำรปรับรำคำแบบชัว่ ครำว
Chaloupka (1991) ใช้ขอ้ มูลแบบ Individual-level data เพื่อทดสอบทฤษฏี Rational
Addiction ของ Becker and Murphy (1988) ผลของสมกำรพบว่ำกำรสู บยำสู บเป็ นพฤติกรรมเสพติดและมี
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ลักษณะ Rational Addiction ที่ผูส้ ู บไม่เพียงแต่มีพฤติกรรมที่ข้ ึ นอยูก่ บั ผลของกำรกระทำในอดี ตเท่ำนั้น
(Myopic Model) แต่ควำมคำดหวังต่อกำรสู บในอนำคตก็มีผลด้วย Chaloupka พบว่ำค่ำ Owned-Price
Elasticities ในระยะสั้นมีค่ำอยูร่ ะหว่ำง -0.27 ถึง -0.48
งำนวิจยั ที่ใช้ Rational Addiction Model คืองำนวิจยั ของ Becker, Grossman and
Murphy (1994) ซึ่ งใช้ขอ้ มูล aggregated data ของยอดขำยและรำคำในระดับมลรัฐ (State Level Data) ของ
สหรัฐระหว่ำงปี 1955- 1985 โดยงำนวิจยั ดังกล่ำวพบว่ำบุหรี่ เป็ นสิ นค้ำเสพติด และไม่พบหลักฐำนของ
Myopic Model นอกจำกนั้นผลของสมกำรชี้วำ่ ค่ำ Owned-Price Elasticities ในระยะสั้นมีค่ำอยูร่ ะหว่ำง -0.36
ถึง -0.44 ซึ่ งใกล้เคียงกับงำนวิจยั อื่นๆ แต่ที่น่ำสนใจคือ Becker et al (1994) ทำกำรประมำณกำรค่ำ OwnedPrice Elasticities ในระยะยำว (Long-run ) พบว่ำมีค่ำอยูร่ ะหว่ำง -0.73 ถึง -0.79 แสดงถึงรำคำมีผลต่อ
พฤติกรรมกำรบริ โภคในระยะยำวมำกกว่ำระยะสั้น
(4) งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่มิใช่รำคำ
Lewit, Coate and Grossman (1981) พบว่ำค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำมีควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ประชำกรในกลุ่มอำยุแตกต่ำงกัน หรื อสำมำรถสรุ ปได้ว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นต่อรำคำมีควำมสัมพันธ์ในเชิงลบต่อ
อำยุ โดยเฉพำะในกลุ่มประชำกรที่มีอำยุระหว่ำง 12-17 ปี โดยพบว่ำกลุ่มดังกล่ำวมีค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำถึง
-1.44 แสดงให้เห็นถึงว่ำ มำตรกำรด้ำนรำคำผ่ำนกำรขึ้นภำษีที่เกี่ยวข้องจะมีผลทำให้กำรบริ โภคยำสู บลดลง
ได้ในวัยรุ่ น
Douglas (1988) และ Douglas and Hariharan (1994) ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลของ
รำคำยำสู บต่อกำรเริ่ มต้นสู บบุหรี่ โดยใช้ขอ้ มูลของ U.S. National Health Surveys โดยใช้ Hazard Model
ภำยใต้กรอบของ Rational Addiction Model ผลกำรศึกษำพบว่ำรำคำยำสู บส่ งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อกำร
ริ เริ่ มบริ โภคยำสู บ
2.2 งานวิจัยภายในประเทศ
สุ รำงค์รัตน์ ไชยสถิตย์ (2540) ได้ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับอุปสงค์ของกำรบริ โภคบุหรี่ ของไทย โดย
พิจำรณำเฉพำะบุหรี่ ที่ผลิ ตโดยโรงงำนยำสู บ กระทรวงกำรคลัง โดยศึกษำปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรบริ โภค
บุหรี่ ข องคนไทยคื อ รำคำเฉลี่ ยของบุ หรี่ รำยได้ (ผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวมประชำชำติ ใ นประเทศ) ระยะเวลำ
ปริ มำณกำรบริ โภคบุหรี่ ในปี ที่ผ่ำนมำ และนโยบำยกำรรณรงค์ของรัฐบำลให้เลิ กสู บบุหรี่ เพื่อศึกษำถึ งกำร
ประมำณค่ำควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์ในกำรบริ โภคบุหรี่ เมื่อเทียบกับปั จจัยต่ำงๆ ที่มีอิทธิ พลต่ออุปสงค์น้ นั
ได้ใช้ขอ้ มูลอนุ กรมเวลำครอบคลุมระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2520 ถึง 2539 โดยกำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยพหุ คูณ
ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประชำกรที่เป็ นผูส้ ู บบุหรี่ เพศชำยมีอตั รำกำรสู บมำกกว่ำเพศ
หญิง ที่ร้อยละ 95 ของประชำกรทั้งหมดที่ สูบบุ หรี่ โดยส่ วนใหญ่ประชำกรอยู่ในกลุ่ มอำยุ 20-29 ปี และมี
กำรศึกษำในระดับต่ำกว่ำประถมศึกษำและประถมศึกษำมีอตั รำกำรสู บบุหรี่ มำกที่สุด
กำรศึ กษำที่ เป็ นกำรหำควำมสัม พันธ์ ระหว่ำ งอุ ปสงค์ของกำรบริ โภคบุ หรี่ ก ับปั จจัย ต่ำงๆที่ มี
อิทธิ พลต่อกำรสู บบุหรี่ โดยมีสมกำรอุปสงค์ที่ใช้ คือ QSCI = (PCIG, INCO, TREN, QT-1, D) โดย
กำหนดให้ QSCI คือ ปริ มำณบุหรี่ ที่บริ โภคต่อปี (ล้ำนซอง) PCIG คือ รำคำเฉลี่ยของบุหรี่ (บำท/ซอง) INCO
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คื อ ผลิ ตภัณฑ์ ประชำชำติ ในประเทศ (ล้ำนบำท) TREN คื อ ระยะเวลำ (1,2………,20) QT-1 คื อ ปริ มำณกำร
บริ โภคบุหรี่ ปีที่ผำ่ นมำ D คือ ตัวแปรหุ่น (Dummy variable) ซึ่งคือกำรรณรงค์ของรัฐบำลให้เลิกสู บบุหรี่ โดย
งำนวิจยั ดังกล่ำวจะพิจำรณำเฉพำะรำคำเฉลี่ยของบุหรี่ เท่ำนั้น ไม่นำเอำสิ นค้ำประเภทอื่นมำเป็ นปั จจัยกำหนด
เนื่ องจำกมีสมมุติฐำนที่ ว่ำบุ หรี่ เป็ นสิ นค้ำเสพติ ด ผูส้ ู บยึดติดกับรสชำติ ของบุ หรี่ ที่ตนชื่ นชอบ ดังนั้น ผูส้ ู บ
บุหรี่ จะไม่มีกำรทดแทนกำรบริ โภคด้วยสิ นค้ำยำสู บประเภทอื่น ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ ในแบบจำลอง
พบว่ำ รำยได้มีควำมสัมพันธ์กนั ในทำงบวก แสดงว่ำรำยได้มีอิทธิ พลต่อกำรเปลี่ยนแปลงอุปสงค์กำรบริ โภค
ของบุหรี่ ในทิศทำงเดียวกันคือเมื่อผูบ้ ริ โภคมีรำยได้สูงขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะบริ โภคบุหรี่ เพิ่มขึ้น โดยที่ค่ำควำม
ยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรำยได้มีค่ำเท่ำกับ 0.462 ส่ วนควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรำคำเฉลี่ยของบุหรี่ น้ นั ไม่มี
นัยสำคัญทำงสถิติ แต่มีผลของค่ำควำมยืดหยุน่ เป็ นลบ ในกำรวิเครำะห์จึงยังคงตัวแปรรำคำไว้ในแบบจำลอง
เพื่อให้สอดคล้องกับทฤษฎีอุปสงค์ ส่ วนผลกำรพยำกรณ์กำรบริ โภคบุหรี่ ของไทยในระยะเวลำ 5 ปี คือตั้งแต่
ปี 2540 ถึง 2544 พบว่ำในปี 2540 มีกำรบริ โภคบุหรี่ ลดลง ส่ วนในปี 2541 ถึง 2544 มีปริ มำณกำรบริ โภคบุหรี่
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีอตั รำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ3.4 ต่อปี
อิศรำ ศำนติศำสน์ (2538) ได้ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ ของกำร
ควบคุ มบุหรี่ ใ นประเทศไทย โดยศึก ษำถึ งอุปสงค์ของกำรบริ โภคบุหรี่ ได้ใช้วิธีกำรศึ กษำแบบกำรเก็ บ
รวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิได้จำกกำรสำรวจภำคสนำมโดย
กำรสอบถำมแบบสุ่ มตัวอย่ำงเกี่ยวกับภูมิหลังและทัศนคติของผูส้ ู บบุหรี่ จำนวน 810 ตัวอย่ำง ทำกำรแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่ำงออกเป็ น 2 กลุ่มคือ เขตในเมืองกับเขตนอกเมือง ส่ วนกำรศึกษำพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้จำกกำร
รวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ เช่น สำนักงำนสถิติแห่ งชำติ กรมศุลกำกร กรมสรรพสำมิต
เป็ นต้น จำกกำรศึกษำพบว่ำผูส้ ู บบุหรี่ ส่วนใหญ่ของประเทศเป็ นเพศชำย อำยุเฉลี่ยอยูท่ ี่ 37.5 ปี โดยผูส้ ู บบุหรี่ มี
พื้นฐำนกำรศึกษำไม่เกิ นกว่ำระดับมัธยมศึ กษำ ในส่ วนของกำรวิเครำะห์ ค่ำควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ ได้ใช้
Linear Expenditure System (LES) และข้อมูลระดับครัวเรื อนของปี 2531 พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นของ
อุ ป สงค์บุ หรี่ ต่อ รำคำมี ค่ ำ เฉลี่ ย ประมำณ -0.0926 แสดงให้เ ห็ น ว่ำ กำรขึ้ นรำคำโดยผ่ำ นทำงอัตรำภำษี
สรรพสำมิตบุหรี่ (ร้อยละ 10) จะทำให้ปริ มำณกำรสู บบุหรี่ ลดลงเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 1) แต่รำยได้ที่รัฐบำล
จะได้จำกภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ จะเพิ่มขึ้น เนื่ องจำกอุปสงค์บุหรี่ ต่อรำคำมีค่ำควำมยืดหยุน่ ต่ำ และได้ศึกษำค่ำ
ควำมยืดหยุน่ ของสิ นค้ำที่ทดแทนกัน โดยศึกษำระหว่ำงบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศกับบุหรี่ นำเข้ำ พบว่ำร้อยละ 10
ของกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำบุ หรี่ โดยเปรี ยบเที ย บจำกทั้ง 2 แหล่ ง นี้ จะท ำให้อุปสงค์ของบุ หรี่ ที่แพงไป
เปลี่ ยนเป็ นบุหรี่ ที่ถูกกว่ำ ร้ อยละ 1.936 ส่ วนมำตรกำรควบคุมกำรสู บบุหรี่ ที่ประเทศไทยได้ออกกฎหมำย
บังคับใช้ คือ กำรห้ำมโฆษณำผลิตภัณฑ์ยำสู บ กำรห้ำมสู บบุหรี่ ในที่สำธำรณะ กำรห้ำมขำยผลิตภัณฑ์ยำสู บ
ให้กบั เด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี ผลกำรศึกษำพบว่ำยังไม่มีประสิ ทธิ ภำพเท่ำที่ควร กล่ำวคือ ผูส้ ู บบุหรี่ ยงั คงเคย
เห็นกำรโฆษณำร้อยละ 21 ผ่ำนทำงสื่ อโทรทัศน์ ส่ วนมำตรกำรห้ำมสู บบุหรี่ ในที่สำธำรณะได้มีกำรฝ่ ำฝื นกัน
เป็ นอย่ำงมำก โดยผูส้ ู บบุหรี่ เคยสู บในที่ห้ำมสู บประมำณร้อยละ 54 และมำตรกำรห้ำมสู บบุหรี่ ในเด็กและ
ควบคุมกำรขำยบุหรี่ ให้กบั เด็กที่อำยุไม่ถึง 18 ปี กล่ำวคืออำยุโดยประมำณของผูส้ ู บบุหรี่ เป็ นครั้งแรกต่ำกว่ำ
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18 ปี ตัวอย่ำงเช่นในภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อผูส้ ู บบุหรี่ เป็ นครั้งแรกอำยุเพียง 7 ปี และกำรสู บบุหรี่ ของเด็กใน
ครอบครัวที่สูบบุหรี่ ก็ยงั คงมีอยูท่ ุกภำค จึงจำเป็ นอย่ำงเร่ งด่วนในกำรบังคับใช้มำตรกำรข้ำงต้น
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บทที่ 3 โครงสร้ างและมาตรการควบคุมการบริโภคยาสู บ
โครงสร้ างของมาตรการควบคุมการบริ โภคยาสู บสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 2 ส่ วนคือ มาตรการด้ าน
ภาษีและมิใช่ ภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 มาตรการด้ านภาษี
3.1.1 มาตรการภาษีทเี่ กีย่ วข้ องกับยาสู บของประเทศไทย
สำหรั บมำตรกำรภำษีที่เกี่ ยวข้องกับยำสู บของประเทศไทย กรมสรรพสำมิตทำหน้ำที่เป็ น
หน่วยงำนหลักในกำรดำเนินมำตรกำรดังกล่ำวตำมอำนำจใน พ.ร.บ. ยำสู บ พ.ศ. 2509 โดยสำมำรถสรุ ปหลักกำร
และรำยละเอียดได้ดงั นี้
(1) ควำมหมำยของยำสู บ
ยำสู บ ได้แก่ บุหรี่ ซิกำแรต บุหรี่ ซิกำร์ บุหรี่ อื่นๆ ยำเส้นปรุ ง และยำเคี้ยว
- บุ หรี่ ซิ ก ำแรต คื อ ยำเส้ น หรื อยำเส้ น ปรุ ง ไม่ ว่ำ จะมี ใ บยำแห้ง หรื อยำอัดเจื อ ปน
หรื อไม่ ซึ่ งม้วนด้วยกระดำษหรื อวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดำษหรื อใบยำแห้งหรื อยำอัด
- บุหรี่ ซิกำร์ คือ ใบยำแห้งหรื อยำอัดซึ่งมวนด้วยใบยำแห้งหรื อยำยัด
- บุหรี่ อื่น คือ ยำเส้นหรื อยำเส้นปรุ งซึ่ งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว กำบหมำก ใบมะกำ
ใบจำก หรื อวัตถุอื่นที่มิใช่กระดำษหรื อวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดำษและที่มิใช่ใบยำแห้งหรื อยำยัด
- ยำเส้นปรุ ง คือ ใบยำซึ่งมิใช่ใบยำสู บพันธุ์เมืองหรื อยำอัด ซึ่ งได้หนั่ เป็ นเส้นและปรุ ง
หรื อปนด้วยวัตถุอื่นนอกจำกน้ ำ
- ยำเคี้ยว คือ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของใบยำแห้ง นอกจำกใบยำแห้งพันธุ์ยำสู บพื้นเมือง
ซึ่ งได้ปรุ งหรื อปนด้วยวัตถุอื่นนอกจำกน้ ำเพื่ออมหรื อเคี้ยว
(2) กำรแบ่งประเภทของยำสู บ
กำรแบ่งประเภทยำสู บ สำมำรถจำแนกตำมลักษณะกำรใช้งำนออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
(2.1) ผลิ ตภัณฑ์ยำสู บชนิ ดมีควัน อำจเรี ยกว่ำผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้โดยวิธีสูบ จำแนกได้
เป็ น 3 กลุ่มได้แก่
(2.1.1) บุหรี่ โรงงำน เช่ น บุหรี่ ซอง บุหรี่ ซิกำแรต เป็ นต้น โดยครอบคลุ มทั้ง
บุหรี่ ที่มีและไม่มีกน้ กรอง และทั้งจำกแหล่งผลิตที่เป็ นโรงงำนภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ
(2.1.2) บุหรี่ มวนเอง เป็ นบุหรี่ ที่ผูส้ ู บสำมำรถมวนได้ดว้ ยตนเองหรื อมวนโดย
เครื่ องมวนบุหรี่ โดยมียำเส้นหรื อยำเส้นปรุ งเป็ นส่ วนประกอบภำยใน และห่ อหุ ้มหรื อมวนด้วยวัสดุที่หำง่ำย
เช่น กระดำษ ใบตอง ใบจำก ใบมะกำ ใบบัว เป็ นต้น
(2.1.3) ผลิตภัณฑ์ยำสู บชนิดมีควันอื่นๆ จำแนกเป็ น 4 ชนิ ด ได้แก่ บุหรี่ ซิกำร์
ไปป์ ยำสู บที่สูบผ่ำนน้ ำ และอื่นๆ
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(2.2) ผลิตภัณฑ์ยำสู บชนิดไม่มีควัน ส่ วนใหญ่เป็ นกำรนำยำเส้นหรื อยำเส้นปรุ งมำใช้
ในรู ปแบบต่ำงๆ เช่น กำรอมหรื อจุกยำฉุ นทำงปำก กำรสู ดยำนัตถุท์ ี่มีส่วนผสมยำสู บทำงจมูก และกำรเคี้ยวยำ
เส้น เป็ นต้น
(3) หลักกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
กำรบริ หำรจัดเก็บภำษี สรรพสำมิตเป็ นกำรจัดเก็บภำษีจำกผูผ้ ลิ ตโดยตรง ณ จุดกำร
ผลิ ต หรื อในกรณี เป็ นสิ นค้ำ นำเข้ำที่ ต้องเสี ยภำษี ส รรพสำมิ ตจะทำกำรจัดเก็ บภำษี ณ จุ ดนำเข้ำ โดยภำษี
สรรพสำมิตมีลกั ษณะเป็ นภำษีทำงอ้อมเนื่ องจำกสำมำรถผลักภำระภำษีให้แก่ผูบ้ ริ โภคในลำดับสุ ดท้ำยได้
ดังนั้น ผูร้ ั บภำระภำษี จึงเป็ นผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้ำยทำให้ภำษี สรรพสำมิ ตมี ลกั ษณะเป็ นภำษี เพื่อกำรบริ โภค
ประเภทหนึ่ ง ในส่ วนของอัตรำภำษีน้ นั ในกรณี ของประเทศไทย มี กำรจัดเก็บทั้งอัตรำตำมสภำพ (Specific
Rate) และอัตรำตำมมูลค่ำ (Ad Valorem Rate) โดยผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษีตอ้ งคำนวนภำระภำษีกบั อัตรำทั้ง 2 หำกอัตรำ
ใดมีภำระภำษีมำกกว่ำ กำหนดให้ใช้อตั รำนั้นเป็ นอัตรำในกำรชำระภำษี
หลักกำรและเหตุผลในกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บ จะอยูบ่ นหลักกำรของภำษี
สรรพสำมิตที่ดีใน 3 ด้ำน ดังนี้
(3.1) สิ นค้ำที่รัฐต้องกำรจำกัดกำรบริ โภคเนื่ องจำกเป็ นสิ นค้ำและบริ กำรที่ก่อให้เกิ ด
ผลเสี ยต่อสุ ขภำพและศีลธรรมอันดี อีกทั้งอำจส่ งผลกระทบทำงลบต่อภำยนอก (Negative Externality) ต่อ
สังคม
(3.2) สิ นค้ำที่มีลกั ษณะฟุ่ มเฟื อย (Luxury Excise) ที่มีควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อ
รำยได้ (Income Elasticity of Demand) มำกกว่ำ 1 หรื อเป็ นสิ นค้ำและบริ กำรที่มีรำคำสู งและไม่ใช่สินค้ำที่
จำเป็ นต่อกำรบริ โภค
(3.3) มีควำมสำมำรถในกำรอำนวยรำยได้ให้แก่รัฐอย่ำงเพียงพอ โดยหำกเป็ นสิ นค้ำ
ที่มีควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรำคำต่ำ (Price Inelasticity of Demand) กำรปรับเพิ่มหรื อลดภำษีจะส่ งผล
กระทบต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคไม่มำกนัก จะทำให้รำยได้ภำษีที่ได้มีควำมแน่นอนมำกยิง่ ขึ้น
(4) ผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษี
(4.1) ผูป้ ระกอบอุตสำหกรรมยำสู บ (ทำยำอัด ยำเส้น หรื อยำสู บเพื่อกำรค้ำ)
(4.2) ผูน้ ำเข้ำยำสู บ
(5) ฐำนภำษี
ฐำนภำษีเป็ นจำนวนเงิ นหรื อมูลค่ำที่ใช้เป็ นฐำนเพื่อนำไปคำนวณภำษี โดยได้มีกำร
กำหนดไว้ภำยใต้ พ.ร.บ. ยำสู บ พ.ศ. 2509 และ พ.ร.บ. ภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2527 ดังนี้
(5.1) ฐำนกำรเสี ยภำษีตำมปริ มำณ (Specific Rate) สิ นค้ำที่ตอ้ งเสี ยภำษีตำมปริ มำณ
นั้นให้ถือตำมหน่วยน้ ำหนักสุ ทธิ หรื อตำมปริ มำณของสิ นค้ำนั้น ดังนี้
(5.1.1) น้ ำ หนัก สุ ท ธิ ข องสิ น ค้ำ ตัว อย่ำ งสิ น ค้ำ ที่ ก ำหนดกำรเสี ย ภำษี ต ำม
ปริ มำณโดยใช้น้ ำหนักสุ ทธิ เป็ นเกณฑ์ คือสิ นค้ำน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมันจำพวกก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว (แอล.
พี.จี) ก๊ำซโพรเพนเหลวและก๊ำซที่คล้ำยกัน และกฎหมำยยังกำหนดไว้วำ่ กรณี ที่เป็ นสิ นค้ำประเภทอำหำรโดย
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มีภำชนะบรรจุและมีของเหลวหล่อเลี้ยงด้วยเพื่อประโยชน์ในกำรถนอมอำหำร น้ ำหนักสุ ทธิ ที่ใช้เป็ นเกณฑ์
ในกำรคำนวณภำษีให้ถือน้ ำหนักสิ นค้ำรวมทั้งของเหลวที่บรรจุในภำชนะด้วย ซึ่ งกรณี น้ ี ยงั มิได้ใช้บงั คับกับ
สิ นค้ำใดเพรำะภำษีสรรพสำมิตที่เรี ยกเก็บจำกสิ นค้ำประเภทอำหำรจะมีเฉพำะสิ นค้ำเครื่ องดื่มเท่ำนั้น
(5.1.2) ปริ มำณสุ ทธิ ของสิ นค้ำ ตัวอย่ำงสิ นค้ำที่กำหนดกำรเสี ยภำษีโดยใช้
ปริ มำณสุ ทธิ คือน้ ำมันและผลิ ตภัณฑ์น้ ำมันจำพวกน้ ำมันเบนซิ นและน้ ำมันที่คล้ำยกัน และสิ นค้ำที่ตอ้ งเสี ย
ภำษี ตำมปริ มำณสุ ทธิ ถ้ำบรรจุ ใ นหี บห่ อหรื อภำชนะใด ๆ เพื่อจำหน่ ำ ยทั้งหี บห่ อหรื อภำชนะ และมี
เครื่ องหมำยหรื อป้ ำยแสดงปริ มำณแห่งสิ นค้ำติดไว้ที่หีบห่อหรื อภำชนะนั้น อธิ บดีจะถือว่ำหี บห่ อหรื อภำชนะ
นั้น ๆ บรรจุสินค้ำตำมปริ มำณที่แสดงไว้เพื่อประโยชน์ในกำรคำนวณภำษีก็ได้ ซึ่ งกำรที่กฎหมำยกำหนดไว้
เช่ นนี้ เพื่อให้อธิ บดี มีอำนำจที่จะถื อปริ มำณสิ นค้ำที่แสดงไว้บนหี บห่ อหรื อภำชนะบรรจุเป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณภำษีซ่ ึ งอธิ บดี จะถื อตำมปริ มำณที่ แสดงไว้หรื อจะให้ตรวจสอบปริ มำณสิ นค้ำนั้นเพื่อควำมถูกต้อง
สำหรับกำรคำนวณภำษีก็ได้
(5.2) ฐำนกำรเสี ยภำษีตำมมูลค่ำ สิ นค้ำที่เสี ยภำษีตำมมูลค่ำ
(5.2.1) ในกรณี สิ น ค้ำ ที่ ผ ลิ ต ในรำชอำณำจัก ร ให้ถื อ ตำมรำคำขำย ณ โรง
อุตสำหกรรม
(5.2.2) ในกรณี ไม่มีรำคำขำย ณ โรงอุตสำหกรรม หรื อรำคำขำย ณ โรง
อุตสำหกรรมหลำยรำคำ ให้ถือตำมรำคำที่อธิ บดีกำหนด ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชน์ในกำรจัดเก็บภำษี อธิ บ ดี โดยอนุ มตั ิ รัฐมนตรี มีอำนำจประกำศมูลค่ำ ของสิ นค้ำที่ ผลิ ตใน
รำชอำณำจักร เพื่อถือเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณภำษี โดยกำหนดจำกรำคำขำย ณ โรงอุตสำหกรรมในตลำด
ปกติได้ กำรคำนวณภำษีจะเป็ นดังนี้ ผปู ้ ระกอบกำรสำมำรถคำนวณภำษีสรรพสำมิต โดยภำษีสรรพสำมิต
ยำสู บนั้นไม่มีกำรเก็บภำษีเพื่อมหำดไทย ร้อยละ 10 ดังนั้นสำมำรถเขียนหลักกำรคำนวณภำษีได้ดงั นี้
1) อัตรำภำษีตำมปริ มำณ
ภำษีสรรพสำมิต = ปริ มำณสิ นค้ำ X อัตรำภำษี
2) อัตรำภำษีตำมตำมมูลค่ำ (กรณี ยำสู บไม่มีมหำดไทย)
ภำษีสรรพสำมิต = (รำคำขำย ณ โรงงำน + ภำษีสรรพสำมิต ) X อัตรำภำษี
หรื อ = รำคำขำย ณ โรงงำน X อัตรำภำษี
(1 – ( อัตรำภำษี))
3) ถ้ำระบุอตั รำภำษีท้ งั ตำมปริ มำณและตำมมูลค่ำ ให้คำนวณค่ำภำษี
จำกทั้ง 2อัตรำ และให้ใช้อตั รำที่คำนวณเป็ นจำนวนเงินที่มำกกว่ำ
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(6) โครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
อัตรำสู งสุ ดที่จดั เก็บ
อัตรำที่จดั เก็บในปั จจุบนั
รำยกำร
ตำมมูลค่ำ ตำมปริ มำณ (บำท) ตำมมูลค่ำ ร้อยละ ตำมปริ มำณ (บำท)
1. ยำเส้น
90
3.00 บำท/กรัม
0.1
0.01 บำท/สิ บกรัม
2. ยำสู บ
3.00 บำท/กรัม
- ซิกำแรต
90
3.00 บำท/กรัม
85
- ซิกำร์
90
3.00 บำท/กรัม
10
0.50 บำท/กรัม
- บุหรี่ อื่นๆ
90
3.00 บำท/กรัม
0.1
0.02 บำท/ 5 กรัม
- ยำเส้นปรุ ง
90
3.00 บำท/กรัม
10
0.50 บำท/กรัม
- ยำเคี้ยว
90
3.00 บำท/กรัม
0.1
0.09 บำท/กรัม
(7) สู ตรกำรคำนวณภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
(7.1) วิธีกำรคำนวณค่ำแสตมป์ ยำสู บที่ ทำในรำชอำณำจักร ต้องคำนวณ 2 วิธี
และเสี ยภำษีวธิ ี ที่คำนวณเป็ นเงินสู งกว่ำ
1) คำนวณค่ำแสตมป์ ยำสู บในอัตรำตำมมูลค่ำ
ค่ำแสตมป์ ยำสู บ = (ต้นทุนกำรผลิตไม่รวมค่ำแสตมป์ ยำสู บ) x อัตรำค่ำแสตมป์ ตำมมูลค่ำ/ (1 – อัตรำค่ำ
แสตมป์ ตำมมูลค่ำ)
2) คำนวณค่ำแสตมป์ ยำสู บในอัตรำตำมปริ มำณ
ค่ำแสตมป์ ยำสู บ = น้ ำหนัก (กรัม) x อัตรำค่ำแสตมป์ ตำมปริ มำณ
(7.2) วิธีกำรคำนวณค่ำแสตมป์ ยำสู บที่นำเข้ำมำในรำชอำณำจักรต้องคำนวณ 2
วิธี และเสี ยภำษีวธิ ี ที่คำนวณเป็ นเงินสู งกว่ำ
1) คำนวณค่ำแสตมป์ ยำสู บในอัตรำตำมมูลค่ำ
ค่ำแสตมป์ ยำสู บ = (C.I.F + อำกร + ค่ำธรรมเนียมอื่น) x อัตรำค่ำแสตมป์ ตำมมูลค่ำ/(1- อัตรำค่ำแสตมป์ ตำม
มูลค่ำ)
2) คำนวณค่ำแสตมป์ ยำสู บในอัตรำตำมปริ มำณ
ค่ำแสตมป์ ยำสู บ = น้ ำหนัก (กรัม) x อัตรำค่ำแสตมป์ ตำมปริ มำณ
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(8) รำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
สิ นค้ำ
ภำษียำสู บ
1. ยำเส้น
2. ยำสู บ
- บุหรี่ ซิกำแรต
- บุหรี่ ซิกำร์
- บุหรี่ อื่นๆ
- ยำเส้นปรุ ง
- ยำเคี้ยว

2549
35,651.05
18.43
0
35,609.53
20.55
1.03
1.51
0

2550
41,823.81
23.88
0
41,791.08
5.29
1.46
2.1
0

2551
41,832.10
26.15
0
41,796.61
7.49
1.5
0.35
0

หน่วย : ล้ำนบำท
2552
2553
43,936.03 53,367.78
23.66
29.02
0
0
43,904.60 53,326.88
5.43
7.65
2.03
3.83
0.31
0.4
0
0

3.1.2 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสู บของต่ างประเทศ
(1) ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
(1.1) โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดเก็บภำษีบุหรี่ ดำเนินกำรโดย 2 หน่วยงำน ได้แก่
1) สำนักงำนจัดเก็บภำษีภำยในประเทศ (Bureau of Internal Revenue: BIR)
แบ่งโครงสร้ ำงออกเป็ น หน่ วยงำนส่ วนกลำง ทำหน้ำที่เป็ นสำนักงำนใหญ่ กำหนดนโยบำย บริ หำรจัดกำร
กำกับดูแล สนับสนุน และติดตำมงำนบริ หำรจัดเก็บภำษี และหน่วยงำนส่ วนภูมิภำค จัดตั้งตำมพื้นที่ต่ำงๆ ทัว่
ประเทศ ทำหน้ำที่เตรี ยมกำร นำเสนอควำมเห็นทำงกฎหมำย กำกับติดตำมกำรบริ หำรจัดเก็บภำษีภำยในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรคืนภำษี และกำรตรวจสอบปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยภำษี
2) สำนักงำนศุลกำกร (Bureau of Customs: BOC) ทำหน้ำที่ จดั เก็ บอำกรขำเข้ำ
สำหรับสิ นค้ำที่ นำเข้ำมำในประเทศ อยู่ภำยใต้กระทรวงกำรคลัง มีกรรมำธิ กำรเป็ นหัวหน้ำหน่ วยงำน จัดเก็บ
รำยได้ภำษี
3) โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดเก็บภำษีบุหรี่ ดำเนินกำรโดย 2 หน่วยงำน ได้แก่
โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดเก็บภำษีบุหรี่ ดำเนินกำรโดย 2 หน่วยงำน ได้แก่
(1.2) กำรบริ หำรกำรจัดเก็บภำษี
กำรบริ กำรจัดเก็บภำษีบุหรี่ ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มี 2 วิธีหลัก คือ กำรให้ผเู้ สี ย
ภำษีประเมินตนเอง (Self-Assessment) และกำรตรวจสอบภำษี (Tax Audit or Examination of Investigation)
โดยกฎหมำยภำษีของฟิ ลิปปิ นส์ได้ระบุให้ผมู้ ีหน้ำที่เสี ยภำษียื่นแบบรำยกำรภำษีและเอกสำรประกอบแสดง
ฐำนภำษีและคำนวณภำษีที่ตนเองต้องเสี ยเอง โดยให้ชำระภำษีทนั ทีที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีผำ่ นช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น สำนักงำนภำษีพ้นื ที่ ธนำคำร เป็ นต้น โดยไม่ตอ้ งรอกำรประเมินจำกเจ้ำหน้ำที่
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(1.3) โครงสร้ำงอัตรำภำษี
1) ฐำนภำษี (Tax Base)
ฐำนภำษีที่ใช้คำนวณภำษียำสู บของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้แก่ ปริ มำณของ
สิ นค้ำยำสู บ ซึ่ งกำหนดแตกต่ำงกันตำมประเภทของยำสู บ เช่ น ผลิ ตภัณฑ์ยำสู บใช้น้ ำหนัก บุหรี่ ใช้ต่อซอง
ส ำหรั บ ซิ ก ำร์ ได้แก่ ปริ ม ำณของซิ ก ำร์ ต่อ มวนบวกด้วยร้ อยละของรำคำขำยปลี ก สุ ท ธิ ที่ ไ ม่ ไ ด้รวมภำษี
สรรพสำมิต และภำษีมูลค่ำเพิม่
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสู บในปริ มำณต่ำกว่ำ 1 กิ โลกรัม ให้จดั เก็บภำษี
เสมือน 1 กิโลกรัม แต่บุหรี่ ที่บรรจุหีบห่ อด้วยเครื่ องจักร กฎหมำยกำหนดให้บรรจุหีบห่ อได้ไม่เกิน 20 มวน
ต่อ 1 ซอง
2) อัตรำภำษี (Tax Rate)
กฎหมำยระบุ ให้จดั เก็บภำษีสรรพสำมิตจำกสิ นค้ำยำสู บ และจัดแบ่งยำสู บ
เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ยำสู บ และ 2) ซิ กำร์ และบุหรี่ ซิกำแรต สำหรับผลิตภัณฑ์ยำสู บจัดเก็บในอัตรำ
ตำมสภำพ (Specific of Unit tax rate) อัตรำภำษีกำหนดแตกต่ำงกันตำมประเภทสิ นค้ำและตำมรำคำขำยปลีก
สุ ทธิ ที่ไม่ได้รวมภำษี สรรพสำมิต และภำษี มูลค่ำเพิ่ม ซึ่ งเป็ นกำรคิดภำษี ในอัตรำตำมมูลค่ำแบบแยกนอก
(Exclusive Tax Rate) สำหรับซิ กำร์ ที่มีรำคำขำยปลีกต่ ำกว่ำหรื อเท่ำกับ 500 เปโซ จัดเก็บในอัตรำภำษีตำม
มูลค่ำ (Ad Valorem Tax Rate) และซิ กำร์ ที่มีรำคำขำยปลีกสู งกว่ำ 500 เปโซ และบุหรี่ จัดเก็บในอัตรำภำษี
แบบผสม(Combination Tax Rate) โดยบุหรี่ ที่มีรำคำขำยปลีกสุ ทธิ สูงอัตรำภำษีตำมสภำพที่ใช้ในกำรคำนวณ
ภำษีจะสู งขึ้นตำมไปด้วย โดยอัตรำภำษีของบุหรี่ จะมีกำรปรับเพิ่มทุก 2 ปี ทั้งนี้ บุหรี่ ที่นำเข้ำถูกจัดเก็บภำษีใน
อัตรำเดียวกันกับบุหรี่ ที่ผลิตภำยในประเทศ
ตำรำงที่ 3.1 แสดงโครงสร้ำงอัตรำภำษียำสู บของประเทศฟิ ลิปปิ นส์
รำยกำร
1. ผลิตภัณฑ์ยำสู บ (Tobacco Products)
A. ใบยำที่มวนด้วยมือหรื อใบยำที่ถูกแปรสภำพไปจำกใบยำที่บ่ม
และอบแห้งเพื่อใช้ในกำรบริ โภค
B. ใบยำที่ มวนทั้งหมดหรื อบำงส่ วนด้วยเครื่ องจักหรื อเครื่ องมือ
อื่น โดยปรำศจำกกำรแปรสภำพหรื อปรุ งแต่งควำมหวำน
C. เศษซำกของใบยำที่เหลือจำกกำรตัดใบยำสู บที่นำไปมวนซิ กำร์
และบุหรี่ ซิกำแรต
2. ใบยำสู บที่ใช้สำหรับทำยำเคี้ยว และไม่เหมำะสมที่จะนำไปใช้ทำ
อย่ำงอื่น
หมำยเหตุ: อัตรำภำษีสำหรับข้อ 1 และ 2 ให้ปรับเพิ่ม 6% ทุกๆ 2 ปี
โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2550 จนถึง 1 มกรำคม 2554

อัตรำภำษี
1.00 เปโซต่อ 1 กิโลกรัม
1.00 เปโซต่อ 1 กิโลกรัม
1.00 เปโซต่อ 1 กิโลกรัม
0.79 เปโซ ต่อ 1 กิโลกรัม
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3. ซิ กำร์ : อัตรำภำษีของซิ กำร์ จะแปรผันตำมรำคำขำยปลีกสุ ทธิ ต่อ
ซิกำร์ 1 มวน (ไม่ร่วมภำระภำษีสรรพสำมิต และภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
(1) กรณี รำคำขำยปลีกสุ ทธิ เท่ำกับหรื อน้อยกว่ำ 500 เปโซ
ร้ อ ยละ 10 ของรำคำำยปลี ก สุ ทธิ
(ยกเว้นซิ กำร์ ที่มีรำคำต่ำกว่ำ 1.12 เปโซ)
(2) กรณี รำคำขำยปลีกสุ ทธิ มำกกว่ำ 500 เปโซ
50 เ ป โ ซ บ ว ก ด้ ว ย 15% ข อ ง ร ำ ค ำ
ขำยปลีกสุ ทธิ ในส่ วนที่เกินกว่ำ 500 เปโซ
4. บุหรี่ ซิกำแรต
A. บุหรี่ ซิกำแรตที่บรรจุหีบห่อด้วยมือ
2.72 เปโซ/ซอง
B. บุหรี่ ซิกำแรตที่ บรรจุหีบห่ อด้วยเครื่ องจักร (อัตรำภำษี จะแปร
ผันตำมรำคำขำยปลี กสุ ทธิ ต่อบุหรี่ ซิกำแรต 1 ซอง ไม่รวมภำระภำษี
สรรพสำมิต และภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
(1) กรณี รำคำขำยปลีกสุ ทธิ ต่ำกว่ำ 5 เปโซ/ซอง
2.72 เปโซ/ซอง
(2) กรณี รำคำขำยปลีกสุ ทธิ เท่ำกับ 5 เปโซ/ซอง แต่ไม่เกิน 6.50
7.56เปโซ/ซอง
เปโซ/ซอง
(3) กรณี รำคำขำยปลีกสุ ทธิ มำกกว่ำ 6.50 เปโซ/ซอง แต่ไม่เกิน
12.00 เปโซ/ซอง
10 เปโซ/ซอง
(4) กรณี รำคำขำยปลีกสุ ทธิ มำกกว่ำ 10 เปโซ/ซอง
28.30 เปโซ/ซอง
(2) ประเทศมำเลเซีย
(2.1) โครงสร้ำงกำรบริ กำรกำรจัดเก็บภำษี
กำรจัดเก็บภำษี สรรพสำมิ ตในประเทศมำเลเซี ยมี หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ คื อ
กรมศุลกำกรและสรรพสำมิตมำเลเซี ย และมีกฎหมำยในกำรควบคุมและจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ 2 ฉบับ
ได้แก่ 1) พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2519 กำหนดให้จดั เก็บภำษีในรู ปของภำษีสรรพสำมิต โดย
จัด เก็ บ จำกผู้ป ระกอบอุ ต สำหกรรมหรื อ ผู้ผ ลิ ต สิ น ค้ำ สรรพสำมิ ต ภำยในประเทศ และผู้น ำเข้ำ สิ น ค้ำ
สรรพสำมิ ตโดยผูป้ ระกอบกำรต้องมำจดทะเบี ย นและชี้ แจงข้อมู ล ในรู ป แบบเอกสำรที่ ก ำหนด และ 2)
พระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2510 กำหนดให้จดั เก็บรำยได้ภำษี สินค้ำที่ นำเข้ำประเทศในรู ปของอำกร
ศุลกำกร (อำกรขำเข้ำ) โดยยึดหลักกำรแจ้งข้อมูลของผูน้ ำเข้ำหรื อผูส้ ่ งออกโดยใช้วิธีกำรประเมิ นตนเอง
(Self-Assessment)
(2.2) กำรบริ หำรกำรจัดเก็บภำษี
กำรจัดเก็บภำษีบุหรี่ ของประเทศมำเลเซี ยใช้ระบบกำรประเมิ นตนเอง (SelfAssessment System) โดยกำหนดให้ผูผ้ ลิ ตหรื อผูน้ ำเข้ำต้องยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษี ซึ่ งแสดงรำยละเอียด
เกี่ยวกับประเภทพิกดั สิ นค้ำ (HS Code) แสดงหน่วยของสิ นค้ำที่จดั เก็บภำษีเป็ นมวนหรื อกิโลกรัม โดยมีกำร
คำนวณภำษีท้ งั อัตรำตำมสภำพ และอัตรำตำมมูลค่ำ
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(2.3) โครงสร้ำงอัตรำภำษี
1) ฐำนภำษี (Tax Base) บุหรี่ ที่ผลิ ตในประเทศหรื อนำเข้ำ ใช้ฐำนในกำร
คำนวณภำษีสรรพสำมิต ดังนี้
1.1) ฐำนภำษีที่ใช้ในกำรคำนวณภำษีสรรพสำมิต ได้แก่ มวนหรื อกิโลกรัม
แล้วแต่ประเภทของผลิตภัณฑ์ยำสู บ
1.2) ฐำนภำษีที่ใช้ในกำรคำนวณอำกรศุลกำกร มี 2 ฐำน คือ อัตรำภำษี
ตำมสภำพ ใช้ฐำนภำษีเป็ นจำนวน ได้แก่ มวนหรื อกิ โลกรัม แล้วแต่ประเภทของผลิ ตภัณฑ์ยำสู บและอัตรำ
ภำษีตำมมูลค่ำ ซึ่ งกำหนดไว้เป็ นร้อยละ (ทั้งนี้ อำจบวกกับอัตรำอำกรตำมสภำพหรื อค่ำธรรมเนี ยมพิเศษ) ของ
มูลค่ำนำเข้ำบวกด้วยค่ำประกันและค่ำขนส่ ง
2) อัตรำภำษี (Tax Rate) อัตรำภำษีที่ใช้ในกำรจัดเก็บภำษีบุหรี่ มี 2 รู ปแบบ
ดังนี้
2.1) ภำษีสรรพสำมิตจัดเก็บอัตรำตำมสภำพ (Specific Rate) โดยกำหนด
อัตรำแตกต่ำงกันตำมชนิ ดของยำสู บ โดยกรณี บุหรี่ ที่ทำจำกยำสู บชนิ ดอื่นๆ เสี ยภำษีสรรพสำมิตเท่ำกับ 0.15 ริ ง
กิต/มวน
2.2) ภำษีศุลกำกรหรื ออำกรขำเข้ำ จัดเก็บในอัตรำตำมมูลค่ำ (Ad Valorem
Rate) บวกกันค่ำธรรมเนี ยมพิเศษที่จดั เก็บอัตรำตำมสภำพของแต่ละประเภทสิ นเค้ำ โดยกรณี บุหรี่ ที่ทำจำก
ยำสู บขนิดอื่นๆ เสี ยอำกรขำเข้ำ 2 อัตรำ คือ อัตรำตำมมูลค่ำร้อยละ 5 จำกมูลค่ำนำเข้ำ และอัตรำตำมสภำพ
0.20 ริ งกิตต่อมวน
ตำรำงที่ 3.2 แสดงประเภทยำสู บที่ยงั ไม่เป็ นผลิตภัณฑ์สำเร็ จรู ป เศษของยำสู บ ของประเทศมำเลเซี ย
รำยกำร
อัตรำอำกรขำเข้ำต่อกิโลกรัม
ใบยำสู บที่ไม่เอำก้ำนใบออก พันธุ์เวอร์ จิเนีย
ร้อยละ 5 และ 20 ริ งกิต
ใบยำสู บที่ไม่เอำก้ำนใบออกพันธุ์อื่นๆ
ร้อยล่ะ 5 และ 20 ริ งกิต
ใบยำสู บที่เอำก้ำนใบออกเพียงบำงส่ วนหรื อทั้งหมด พันธุ์เวอร์ จิเนีย
ร้อยล่ะ 5 และ 20 ริ งกิต
ใบยำสู บที่เอำก้ำนใบออกเพียงบำงส่ วนหรื อทั้งหมดพันธุ์อื่นๆ
ร้อยล่ะ 5 และ 20 ริ งกิต
เศษของยำสู บ
ร้อยล่ะ 5 และ 20 ริ งกิต
ตำรำงที่ 3.3 แสดงประเภทซิ กำร์ เชอรู ท และซิ กำริ ลโล ที่มี่ยำสู บและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยำสู บของประเทศ
มำเลเซีย
รำยกำร
อัตรำอำกรขำเข้ำต่อหน่วย
อัตรำภำษีสรรพสำมิต
ต่อหน่วย
ซิ กำร์ เชอรู ท ซิ กำริ ลโล และบุ หรี่ ซิกำแรต ค่ำธรรมเนียมพิเศษ 200 ริ งกิต/กก.
150 ริ งกิต/กก.
ที่ทำจำกยำสู บ
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อัตรำอำกรขำเข้ำต่อหน่วย

อัตรำภำษีสรรพสำมิต
ต่อหน่วย

บุหรี่ ซิกำแรตที่ทำจำกยำสู บ ชนิด Bidies
ร้อยละ 5 และ 14.50 ริ งกิต/กก.
บุหรี่ ซิกำแรตที่ทำจำกยำสู บชนิดอื่น ๆ
ร้อยละ 5 และ 0.20 ริ งกิต/มวน
0.15 ริ งกิต/มวน
ซิ กำร์ เชอรู ท และซิ กำริ ลโลที่ ท ำจำก ค่ำธรรมเนียมพิเศษ 0.20 ริ งกิต/มวน
90 ริ งกิต/กก.
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยำสู บ
บุ หรี่ ซิ ก ำแรตที่ ท ำจำกผลิ ตภัณฑ์ที่ ใ ช้แทน ค่ำธรรมเนียมพิเศษ 200 ริ งกิต/กก.
0.20 ริ งกิต/มวน
ยำสู บ
(3) ประเทศออสเตรเลีย
(3.1) โครงสร้ำงกำรบริ หำรกำรจัดเก็บภำษี ดำเนินกำรโดย 2 หน่วยงำนหลัก คือ
1) สำนักงำนภำษีออสเตรเลีย เป็ นหน่วยงำนหลักที่จดั เก็บภำษีภำยในประเทศ
ให้แก่ รัฐบำลกลำง ภำษี ที่ จดั เก็ บที่ ส ำคัญ ได้แก่ ภำษี เงิ นได้ และภำษี สิ นค้ำและบริ กำรทัว่ ไป ตลอดจนภำษี
สรรพสำมิต
2) สำนักงำนศุลกำกรออสเตรเลีย หรื อกรมศุลกำกรทำหน้ำที่บริ หำรจัดเก็บ
ภำษีจำกสิ นค้ำนำเข้ำทุกประเภท ได้แก่ ภำษีศุลกำกร ภำษีสรรพสำมิต ภำษีสินค้ำและบริ กำร และภำษีไวน์
(3.2) กำรบริ หำรกำรจัดเก็บภำษีบุหรี่
กำรบริ หำรจัดเก็บภำษีบุหรี่ ซิกำแรตของประเทศออสเตรเลี ยใช้วิธีกำรประเมิ น
ตนเอง (Self-Assessment) ควบคู่ไปกับกำรตรวจสอบภำษี (Tax Audit) โดยกฎหมำยสรรพสำมิต พ.ศ. 2444
กำหนดให้ผูม้ ี หน้ำ ที่ เสี ย ภำษี ต้องยื่นแบบรำยกำรภำษี แสดงรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกับ บุ หรี่ ปริ ม ำณบุ หรี่ และ
คำนวณภำษีที่ตนเองต้องเสี ยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ พร้ อมชำระภำษีให้แก่เจ้ำหน้ำที่ โดยไม่ตอ้ งรอกำรประเมินจำก
เจ้ำหน้ำที่ตำมเวลำที่กำหนด
(3.3) โครงสร้ำงอัตรำภำษี
1) ฐำนภำษี (Tax Base)
ปั จจุ บ นั ภำษี ส รรพสำมิ ตยำสู บของออสเตรเลี ยจัดเก็ บจำกฐำนภำษี ตำม
สภำพ โดยบุหรี่ และซิ กำร์ จดั เก็บจำกฐำนภำษีต่อมวน (Per Stick) ซึ่ งกำหนดมำตรฐำนของมวนบุหรี่ ไว้ว่ำ
บุหรี่ หนึ่ งมวนต้องมีน้ ำหนักไม่เกิ น 0.8 กรัม ในขณะที่ผลิ ตภัณฑ์ยำสู บอื่นๆ เช่ น ยำสู บมวนเองจัดเก็บภำษี
จำกฐำนน้ ำหนักหน่วยเป็ นกิโลกรัม
2) อัตรำภำษี (Tax Rate)
อัต รำภำษี ส รรพสำมิ ต บุ ห รี่ ก ำหนดเป็ นอัต รำตำมสภำพต่ อ มวนบุ ห รี่
(Specific Tax หรื อ Unit Tax) โดยกำหนดให้ปรับอัตรำภำษีตำมดัชนี รำคำผูบ้ ริ โภคทุ ก 6 เดื อน ขึ้นกับ
สภำพกำรณ์ ส่ วนมำกจะมีกำรปรับอัตรำภำษีตำมสภำพในเดือนกุมภำพันธ์ และสิ งหำคมของทุกปี เพื่อคงไว้
ซึ่ งรำคำที่แท้จริ งของบุหรี่ ไม่ให้ลดลงตำมอัตรำเงินเฟ้ อ
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ตำรำงที่ 3.4 แสดงอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บของประเทศออสเตรเลีย
พิกดั
ประเภทสิ นค้ำ
อัตรำภำษี
5.1 ที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งหรื อมวนที่มีขนำดไม่เกิ น 0.8 กรัมต่อ 0.24343 ดอลลำร์ ออสเตรเลียต่อมวน
มวน ที่ผลิตจำกส่ วนผสมของใบยำสู บโดยแท้
5.5 อื่นๆ ที่ ผลิ ตจำกใบยำสู บและมียำสู บเกิ นกว่ำ 0.8 กรัมต่อ 304,30 ดอลลำร์ อ อสเตรเลี ย ต่ อ
มวน (รวมถึงบุหรี่ ที่มียำสู บเกินกว่ำ 0.8 กรัมต่อมวน)
กิโลกรัม
(4) ประเทศแคนำดำ
(4.1) โครงสร้ำงกำรบริ หำรกำรจัดเก็บภำษี
แคนำดำมีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรของหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีจำกภำยใต้กำร
ควบคุ มของกระทรวงกำรคลังเป็ นหน่ วยงำนอิสระชื่ อว่ำ “สำนักงำนศุลกำกรและรำยได้ของแคนำดำ” ทำ
หน้ำที่ จัดเก็บรำยได้ภำษีของรัฐทั้งในประเทศ และภำษีนำเข้ำ รวมถึงกำรให้บริ กำรด้ำนกำรค้ำและพิธีกำร
ศุลกำกรแก่ลูกค้ำอีกด้วย ต่อมำได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น “สำนักงำนจัดเก็บรำยได้ของแคนำดำ” ทำหน้ำที่ บริ หำร
จัดเก็บภำษีท้ งั ของรัฐบำลส่ วนกลำง และของรัฐบำลส่ วนท้องถิ่น นำส่ งเงินรำยได้ภำษีให้กบั รัฐบำลเพื่อใช้ใน
กำรพัฒนำประเทศ และยังมีหน้ำที่ในกำรบริ หำรเงินรำยได้อื่นๆ ที่จดั เก็บจำกหน่วยงำนอื่นอีกด้วย
(4.2) กำรบริ หำรกำรจัดเก็บภำษี
กำรบริ หำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ดำเนิ นกำรผ่ำนระบบกำรอนุ ญำตหรื อ
ใบอนุ ญำตควบคู่ไ ปกับ กำรใช้ระบบแสตมป์ ภำยใต้กำรบริ หำรจัดเก็บภำษี ที่ ประเมิ นโดยเจ้ำหน้ำที่ และ
เพือ่ ให้สำมำรถจัดเก็บภำษีและควบคุมใบยำสู บ ผลิตภัณฑ์ยำสู บ และบุหรี่ เป็ นระบบ และสำมำรถจัดเก็บภำษี
ได้อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่ วย กำรบริ หำรจัดเก็บภำษี ยำสู บของประเทศแคนำดำจึงประกอบไปด้วยระบบงำน
หลำยด้ำน เริ่ มจำกกำรออกใบอนุ ญำตให้เพำะปลู กต้นยำสู บ กำรอนุ ญำตผลิ ต กำรบริ หำรจัดเก็บภำษี จำก
แสตมป์ ตลอดจนกำรออกใบอนุญำตขำย ระบบงำนที่รองรับกำรบริ หำรจัดเก็บภำษีบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยำสู บ
อื่นที่สำคัญ
(4.3) โครงสร้ำงอัตรำภำษี
1) ฐำนภำษี (Tax Base)
ฐำนภำษี ที่ใ ช้คิ ดค ำนวณภำษี บุหรี่ และผลิ ตภัณฑ์ยำสู บอื่ นของประเทศ
แคนำดำตำมอัตรำภำษีตำมสภำพ (Specific Tax or Unit Tax) คือ ปริ มำณของสิ นค้ำยำสู บ ซึ่ งกำหนดหลำย
รู ปแบบแตกต่ำงกันไปตำมประเภทของยำสู บ เช่น บุหรี่ ยำสู บมวน และซิ กำร์ ใช้ต่อมวนหรื อแท่ง ผลิตภัณฑ์
ยำสู บอื่นใช้น้ ำหนัก
2) อัตรำภำษี (Tax Rate)
ตำมกฎหมำยภำษี ส รรพสำมิ ตของประเทศแคนำดำ ก ำหนดอัต รำภำษี
แตกต่ำงกันตำมประเภทสิ นค้ำ และแตกต่ำงกันระหว่ำงสิ นค้ำยำสู บที่ผลิ ตในประเทศ และสิ นค้ำนำเข้ำ โดย
กำหนดให้บงั คับใช้อตั รำภำษีเหมือนกันในทุกเขตจังหวัดและอำณำเขตของประเทศแคนำดำ
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ตำรำงที่ 3.5 โครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตของบุหรี่ ในประเทศของประเทศแคนำดำ
ภำษีสรรพสำมิต
ภำษีอำกรพิเศษ
ประเภทสิ นเค้ำ
($ = ดอลลำร์แคนำดำ)
1. บุหรี่
$0.425 ต่อบุหรี่ 5 มวน หรื อเศษ
ข อ ง 5 ม ว น ที่ อ ยู่ ใ น หี บ ห่ อ
เดียวกัน
2. บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศเพื่อจำหน่ ำยและขนส่ งไปยัง $0.374875 ต่อบุหรี่ 5 มวน หรื อ
ร้ำนค้ำปลอดภำษีหรื อร้ำนค้ำบนเครื่ อบิน/เรื อโดยสำร เศษของ 5 มวนที่ อ ยู่ ใ นหี บ ห่ อ
เดียวกัน
3. บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศเพื่อจำหน่ำย และขนส่ งไปยัง
$0.075 ต่อมวน
ตลำดเพื่อกำรส่ งออก (นอกเหนื อจำกร้ำนค้ำปลอดภำษี
หรื อร้ำนค้ำบนเครื่ องบิน/เรื อโดยสำรของต่ำงประเทศ)
กรณี ปริ มำณสิ นค้ำที่ผลิตไม่เกิน 1.5% ของปี ก่อนหน้ำ
(ปี ปฏิทิน)
4. บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศเพื่อจำหน่ำย และขนส่ งไปยัง $0.425 ต่อบุหรี่ 5 มวน หรื อเศษ $0.095724 ต่อมวน
ตลำดเพื่อกำรส่ งออก (นอกเหนื อจำกร้ำนค้ำปลอดภำษี ข อ ง 5 ม ว น ที่ อ ยู่ ใ น หี บ ห่ อ
หรื อร้ำนค้ำบนเครื่ องบิน/เรื อโดยสำรของต่ำงประเทศ) เดียวกัน
กรณี ปริ มำณสิ นค้ำที่ผลิตเกินกว่ำ 1.5% ของปี ก่อนหน้ำ
(ปี ปฏิทิน)
ตำรำงที่ 3.6 โครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิต และภำษีอำกรพิเศษของบุหรี่ ที่นำเข้ำมำในประเทศแคนำดำ
ประเภทสิ นค้ำ
ภำษีสรรพสำมิต
ภำษีอำกรพิเศษ
($ = ดอลลำร์แคนำดำ)
1. บุหรี่ นำเข้ำ
$0.425 ต่อบุหรี่ 5 มวน หรื อเศษ
$0.075 ต่อมวน
ของ 5 มวนที่อยูใ่ นหี บห่อเดียวกัน
2. บุ ห รี่ น ำเข้ำ พร้ อ มพับ ผู้ที่ เ ดิ น $0.075 ต่อมวน
ทำงเข้ำ มำในประเทศแคนำดำ
(กรณี ที่เกินกว่ำ 200 มวน)
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ตำรำงที่ 3.7 แสดงโครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิต และภำษีอำกรพิเศษของยำสู บมวนที่ผลิตในประเทศและ
นำเข้ำของประเทศแคนำดำ
ประเภทสิ นค้ำ
ภำษีสรรพสำมติ
ภำษีอำกรพิเศษ
($=ดอลลำร์แคนำดำ)
1. ยำสู บมวน
$0.06325 ต่อแท่ง
2. ยำสู บมวนที่ผลิ ตในประเทศ เพื่อจำหน่ ำย และขนส่ งไปยัง $0.054983 ต่อแท่ง
ร้ ำนค้ำปลอดภำษีท้ งั ของแคนำดำ และต่ำงประเทศ คลังสิ นค้ำ
ทัณฑ์บนของศุลกำกรหรื อร้ำนค้ำบนเครื่ องบิน/เรื อโดยสำร
3. ยำสู บมวนที่ ผ ลิ ตในประเทศเพื่ อจำหน่ ำย และขนส่ งไปยัง
$0.055 ต่อแท่ง
ตลำดเพื่ อ กำรส่ ง ออก (นอกเหนื อจำกร้ ำ นค้ำ ปลอดภำษี หรื อ
ร้ำนค้ำบนเครื่ องบิน/เรื อโดยสำรของต่ำงประเทศ) กรณี ปริ มำณ
สิ นค้ำที่ผลิตไม่เกิน 1.5% ของปี ก่อนหน้ำ (ปี ปฏิทิน)
4. ยำสู บ มวนที่ ผ ลิ ตในประเทศเพื่ อจ ำหน่ ำ ยและขนส่ ง ไปยัง $0.06325 ต่อแท่ง
$0.042 ต่อแท่ง
ตลำดเพื่ อ กำรส่ ง ออก (นอกเหนื อจำกร้ ำ นค้ำ ปลอดภำษี หรื อ
ร้ำนค้ำบนเครื่ องบิน/เรื อโดยสำรของต่ำงประเทศ) กรณี ปริ มำณ
สิ นค้ำที่ผลิตเกินกว่ำ 1.5% ของปี ก่อนหน้ำ (ปี ปฏิทิน)
5. ยำสู บมวนนำเข้ำ
$0.055 ต่อแท่ง
6. ยำสู บ มวนที่ นำเข้ำ พร้ อ มกับ ผูท้ ี่ เดิ นทำงเข้ำ มำในประเทศ
$0.055 ต่อแท่ง
แคนำดำ (กรณี เกินกว่ำ 200 แท่ง)
ตำรำงที่ 3.8 แสดงโครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิต และภำษีอำกรพิเศษของผลิตภัณฑ์ยำสู บอื่นๆ ที่ผลิตใน
ประเทศ และนำเข้ำของประเทศแคนำดำ
ประเภทสิ นค้ำ
ภำษีสรรพสำมติ
ภำษีอำกรพิเศษ
($=ดอลลำร์ แคนำดำต่อกิโลกรัม)
1. ผลิตภัณฑ์ยำสู บอื่น
$57.85 ต่อกิโลกรัม
2. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย ำสู บ อื่ น ๆ ที่ ผ ลิ ต ใน
$49.983 ต่อกิโลกรัม
ประเทศเพื่อจำหน่ ำย และขนส่ งไปยัง
ร้ำนค้ำปลอดภำษีท้ งั ของแคนำดำและ
ต่ำ งประเทศคลังสิ นค้ำ ทัณฑ์บ นของ
ศุลกำกรหรื อร้ำนค้ำบนเครื่ องบิน/เรื อ
โดยสำร
3. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย ำสู บ อื่ น ๆ ที่ ผ ลิ ต ใน
$50.00 ต่อกิโลกรัม
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ประเภทสิ นค้ำ
ประเทศเพื่อจำหน่ ำย และขนส่ งไปยัง
ตลำดเพื่อกำรส่ งออก (นอกเหนื อจำก
ร้ ำ นค้ ำ ปลอดภำษี ห รื อร้ ำ นค้ ำ บน
เครื่ องบิน/เรื อโดยสำรของต่ำงประเทศ)
กรณี ปริ มำณสิ นค้ำที่ผลิตไม่เกิน 1.5%
ของปี ก่อนหน้ำ (ปี ปฏิทิน)
4. ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย ำสู บ อื่ น ๆ ที่ ผ ลิ ต ใน
ประเทศเพื่อจำหน่ ำยและขนส่ งไปยัง
ตลำดเพื่อกำรส่ งออก (นอกเหนื อจำก
ร้ ำ นค้ ำ ปลอดภำษี ห รื อร้ ำ นค้ ำ บน
เครื่ องบิน/เรื อโดยสำรของต่ำงประเทศ)
กรณี ปริ มำณสิ นค้ ำ ที่ ผ ลิ ต เกิ น กว่ ำ
1.5% ของปี ก่อนหน้ำ (ปี ปฏิทิน)
5. ผลิ ตภั ณ ฑ์ ย ำสู บอื่ น ๆ ที่ น ำเข้ ำ
(ยกเว้นซิกำร์)
6. ผลิตภัณฑ์ยำสู บอื่นๆ ที่นำเข้ำพร้อม
กั บ ผู ้ ที่ เ ดิ น ทำงเข้ ำ มำในประเทศ
แคนำดำ (กรณี เกินกว่ำ 200 แท่ง)
7. ใบยำสู บ
8. ซิกำร์

ภำษีสรรพสำมติ
ภำษีอำกรพิเศษ
($=ดอลลำร์ แคนำดำต่อกิโลกรัม)

$57.85 ต่อกิโลกรัม

$46.002 ต่อกิโลกรัม

-

$0.05 ต่อกรัม

-

$0.05 ต่อกรัม

$1.572 ต่อกิโลกรัม
$18.50 ต่อซิ กำร์ 1,000 มวน

$0.067 ต่อซิ กำร์ 1 มวน และ67% ของ
รำคำขำยของผู้ผ ลิ ต ในประเทศหรื อ
มูลค่ำภำษีที่ชำระขณะนำเข้ำสิ นค้ำ

(5) สหภำพยุโรป
(5.1) โครงสร้ำงกำรบริ หำรกำรจัดเก็บภำษีสหภำพยุโรป
1) ภำษีสรรพสำมิต
ภำษีสรรพสำมิตในสหภำพยุโรปส่ วนใหญ่จดั เก็บจำกสิ นค้ำ 3 กลุ่มหลัก
คือ เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยำสู บ และผลิ ตภัณฑ์พลังงำนต่ำงๆ (ได้แก่ น้ ำมันรถยนต์ น้ ำมันเพื่อ
พลังงำนควำมร้ อน ไฟฟ้ ำ ถ่ ำนหิ น ก๊ำซธรรมชำติ ฯ) ซึ่ ง กฏหมำยของสหภำพยุโรป (EU Legislation) ที่
เกี่ยวกับภำษีสรรพสำมิตได้ครอบคลุมเกี่ยวกับ 3 เรื่ องหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิต นิ ยำม
ของประเภทสิ นค้ำ วิธีกำรคำนวณภำษีสรรพสำมิต (2) อัตรำภำษีสรรพสำมิตขั้รต่ำที่ประเทศสมำชิ กสำมำรถ
กำหนดอัตรำภำษีสรรพสำมิตของตนเองได้ ทั้งนี้ จะต้องสู งกว่ำอัตรำภำษีสรรพสำมิตขั้นต่ำที่กำหนดร่ วมกัน
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และ (3) มำตรฐำนกำรบริ หำรจัดเก็บภำษี ทวั่ ไปในด้ำนกำรควบคุ มกำรผลิ ต กำรเก็บรั กษำกำรเคลื่ อนย้ำย
สิ นค้ำสรรพสำมิตระหว่ำงประเทศสมำชิก
2) ภำษีสรรพสำมิตบุหรี่
ประเทศสมำชิ ก สหภำพยุ โ รปตกลงร่ วมกั น เพื่ อ พัฒ นำระบบภำษี
สรรพสำมิตบุหรี่ ให้เป็ นเอกภำพระหว่ำงประเทศสมำชิก โดยมีแผนกำรดำเนินกำรใน 3 ขั้นตอน คือ
(1) ขั้น ตอนที่ ห นึ่ ง (พ.ศ. 2515) ก ำหนดให้ ป ระเทศสมำชิ ก ปรั บ
โครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตให้อยูใ่ นลักษณะอัตรำตำมสภำพ อีกทั้งมีสัดส่ วนภำระภำษีสรรพสำมิตต่อรำยได้
ภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ควรกำหนดให้อยูใ่ นช่วงร้อยละ 5 – 75 เท่ำนั้น
(2) ขั้น ตอนที่ ส อง (เริ่ ม ตั้ง แต่ 1 มิ ถุ น ำยน 2521) สั ด ส่ ว นภำระภำษี
สรรพสำมิต อัตรำตำมสภำพควรอยูใ่ นช่วงร้อยละ 5 – 55 ของรำยได้ภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ท้ งั สิ้ น
(3) ขั้นตอนที่สำม (เริ่ ม 1 มกรำคม 2523) สัดส่ วนภำระภำษีสรรพสำมิต
อัตรำตำมสภำพควรอยูใ่ นช่วงร้อยละ 5 – 35 ของรำยได้ภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ท้ งั สิ้ น
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ได้เริ่ มดำเนิ นกำรไปแล้ว และมีกำรขอขยำยเวลำของ
ขั้นตอนที่สองออกไปหลำยครั้ง จนในที่สุดได้ยกเลิกขั้นตอนที่สำมไปแล้ว ทำให้ในปั จจุบนั กำรดำเนิ นงำน
ปรับปรุ งระบบภำษี สรรพสำมิ ตยำสู บให้เป็ นเอกภำพระหว่ำงประเทศสมำชิ กจึงจำกัดอยู่ในขั้นตอนที่สอง
อย่ำงไรก็ตำมประเทศสมำชิกในสหภำพยุโรปได้ร่วมกันกำหนดมำตรฐำนภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ข้ นั ต่ำร่ วมกัน
(5.2) กำรบริ หำรกำรจัดเก็บภำษี (Tax Administration)
กำรก ำกับ และควบคุ ม กำรบริ ห ำรจัด เก็ บ ภำษี ส รรพสำมิ ต ของประเทศใน
สหภำพยุโรปผ่ำนกำรกำกับและควบคุมคลังสิ นค้ำภำษี (Tax Warehouse) โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีชวั่ ครำว
(มำตรำ 14) ประเทศสมำชิกในสหภำพยุโรปสำมำรถกำหนดวิธีกำรบริ หำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตของตนเอง
ได้ภำยใต้ก รอบกำรดำเนิ นงำนที่ ส หภำพยุโรปกำหนด ซึ่ งเป็ นกฎหมำยสหภำพยุโรป ที่ เกี่ ยวข้องกับ กำร
บริ หำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ที่สำคัญได้แก่ Council Directives กำหนดวิธีกำรจัดกำรทัว่ ไปเกี่ ยวกับ
ภำษีสรรพสำมิต และดำเนิ นกำรสิ่ งต่ำงๆ เพื่อกำรบริ หำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตให้มีประสิ ทธิ ภำพที่สำคัญ
ได้แก่
1) กำรวำงประกัน เพื่ อ ครอบคลุ ม ควำมเสี่ ย งของกำรผลิ ต ระหว่ ำ ง
กระบวนกำรจัดทำกำรเก็บรักษำสิ นค้ำ และกำหนดให้ผคู ้ ำ้ ที่จดทะเบียนจะต้องวำงประกัน
2) กำรเก็บข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศสมำชิกต้องเก็บรักษำข้อมูลต่ำงๆ
ของผูร้ ับผิดชอบคลังสิ นค้ำหรื อผูค้ ำ้ ทีจดทะเบียนทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกำรบริ หำรจัดเก็บภำษี
3) กำรอนุ ญำตและกำกับคลังสิ นค้ำภำษี (Tax Warehouse) ผูค้ ำ้ ที่จดทะเบียน
ประเทศสมำชิ กต้องบังคับใช้เงื่อนไขกำรอนุ ญำตที่เคร่ งครัด โดยสร้ ำงควำมสมดุ ลระหว่ำงกำรอำนวยควำม
สะดวก และประสิ ทธิ ภำพในกำรควบคุ ม โดยประเมินควำมเสี่ ยงต่อรำยได้ภำษีผ่ำนกำรประเมินข้อมูล ผูข้ อ
อนุญำต
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4) กำรตรวจสอบบัญชี ผูร้ ั บผิดชอบคลังสิ นค้ำหรื อผูค้ ำ้ จะต้องเก็ บเอกสำร
หลักฐำนกำรเงิน กำรผลิต กำรขำยให้พร้อมตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่ตลอดเวลำ และเจ้ำหน้ำ ที่ควรตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำนอยูเ่ ป็ นประจำ
5) กำรใช้ใบขนสิ นค้ำ กำหนดให้กำรขนย้ำยบุ หรี่ ระหว่ำงประเทศสมำชิ กะ
ต้องมีเอกสำรทำงกำร ซึ่ งออกโดยประเทศสมำชิ กต้นทำงจำนวนอย่ำงน้อย 4 ชุ ด (สำหรับผูส้ ่ งของ ผูร้ ับของ
ส่ งกลับไปยังผูส้ ่ งของหลังจำกตรวจปล่อยสิ นค้ำภำยใน 15 วันของเดื อนถัดจำกวันที่รับมอบสิ นค้ำ และ
เจ้ำหน้ำที่ประเทศสมำชิกจุดหมำยปลำยทำง) เพื่อกำรตรวจสอบ หำกมีขอ้ ผิดพลำดที่ผสู ้ ่ งมอบสิ นค้ำไม่ได้รับ
กำรแจ้งกลับภำยในเวลำที่กำหนดจะต้องแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ภำษีทรำบ เวลำกำหนดดังกล่ำวไม่ควรเกิน 3 เดือน
นับจำกวันที่ส่งมอบสิ นค้ำ
6) กำรใช้เครื่ องหมำยกำรเสี ย ภำษี ประเทศสมำชิ ก อำจกำหนดให้สินค้ำ ที่
จำหน่ำยเพื่อกำรบริ โภคในประเทศของตนต้องติดเครื่ องหมำยกำรเสี ยภำษี เพื่อกำรบริ หำรจัดเก็บภำษีที่รัดกุม
7) กำรลงโทษ ในกรณี ที่มีกำรกระทำผิดทำงภำษีสรรพสำมิต จุดที่คิดภำระ
ภำษีจะเกิดในประเทศสมำชิกที่มีกำรกระทำผิดเกิดขึ้นหรื อตรวจจับได้ แต่ถำ้ ไม่สำมำรถระบุได้วำ่ กำรกระทำ
ผิดเกิดขึ้น ณ ที่ใด ให้ถือว่ำเกิดขึ้นในประเทศต้นทำงและจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตในอัตรำภำษี ณ วันที่สินค้ำมี
กำรตรวจปล่อย
8) กำรแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่ำงประเทศสมำชิ ก กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ ของ
ประเทศสมำชิกและเปลี่ยนข้อมูลใดๆ ที่จะช่วยทำให้มีกำรประเมินภำษีที่ถูกต้อง
(5.3) โครงสร้ำงอัตรำภำษี
โครงสร้ ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ของสหภำพยุโรปมีกำรกำหนดผ่ำนกำร
ออกกฎหมำยในรู ปคำสั่งของคณะที่ ปรึ กษำฯ (Council Directives) โดยมี เป้ ำหมำยที่ จะลดควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงโครงสร้ ำงอัตรำภำษีของแต่ละประเทศสมำชิ ก นำไปสู่ ระบบภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ เป็ นเอกภำพเพื่อ
ลดกำรซื้ อขำยบุหรี่ ขำ้ มประเทศ และกำรหนี ภำษี หลังจำกที่มีกำรหำรื อกันและปรับปรุ งโครงสร้ำงอัตรำภำษี
กันมำหลำยครั้ ง ล่ ำสุ ดได้บรรลุ ขอ้ ตกลงกันว่ำ จะปรั บปรุ งโครงสร้ ำงอัตรำภำษี ของแต่ละประเทศสมำชิ ก
เพื่อให้เกิด (1) โครงสร้ำงอัตรำภำษีที่เหมือนกัน (2) อัตรำภำษีข้ นั ต่ำ
(1) พัฒนำกำรของโครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตบุหรี่
ในช่วงแรกของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ประเทศสมำชิ กแต่ละ
ประเทศมีอิสระที่จะกำหนดวิธีกำรบริ หำรจัดเก็บภำษี และโครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ของตนเอง
ได้แก่ กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ในอัตรำตำมมูลค่ำ และตำมสภำพ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2515 ประเทศ
สมำชิก EEC ได้กำหนดโครงสร้ำงอัตรำภำษีบุหรี่ ควรมีเพียงระดับเดียว ประกอบไปด้วยภำษีสรรพสำมิตตำม
สภำพ ภำษีสรรพสำมิตตำมูลค่ำ และภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ในช่วงต่อๆมำ ประเทศที่เข้ำร่ วม EEC มีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น แต่ละประเทศ
ต่ำงพยำยำมผลักดันให้มีกำรกำหนดกรอบกำรทำงำนของระบบภำษี บุหรี่ ให้เป็ นไปในทิ ศทำงที่ตนเองได้
ประโยชน์ ท้ งั ในด้ำ นอัต รำภำษี ต ำมสภำพ และอัต รำภำษี ต ำมมู ล ค่ ำ ข้อ ขัด แย้ง ทำงควำมต้อ งกำรด้ำ น
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โครงสร้ ำ งอัต รำภำษี ส รรพสำมิ ต บุ ห รี่ ที่ แตกต่ ำ งกัน นี้ เอง ท ำให้ส ร้ ำ งเอกภำพของโครงสร้ ำ งอัต รำภำษี
สรรพสำมิตเป็ นไปอย่ำงล่ำช้ำ และจำเป็ นต้องหำจุดสมดุ ลระหว่ำงอัตรำภำษีตำมสภำพและอัตรำภำษี ตำม
มูลค่ำ เพื่อควำมก้ำวหน้ำของเอกภำพทำงนโยบำยภำษีบุหรี่ ต่อไป
จนกระทัง่ นโยบำยกำรรวมตลำดสหภำพยุโรปเป็ นหนึ่ งเดียว กดดันให้ตอ้ ง
สร้ ำ งระบบภำษี บุ หรี่ เป็ นเอกภำพมำกขึ้ น เพรำะถ้ำอัตรำภำษี แตกต่ ำงกันมำกระหว่ำ งประเทศสมำชิ กจะ
ก่ อให้เกิ ดกำรลัก ลอบบุ หรี่ หนี ภำษี ม ำกขึ้ น วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2536 จึ ง เกิ ดกำรตกลงร่ วมกันเกี่ ยวกับ
มำตรฐำนข้นต่ำของสัดส่ วนภำระภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ที่ร้อยละของรำคำปลีก
(2) ข้อดี – ข้อเสี ยของกำรกำหนดโครงสร้ำงอัตรำภำษีสรพสำมิตบุหรี่
ข้อดี
กำรกำหนดมำตรฐำนขั้นต่ำของสหภำพยุโรปทำให้ประเทศสมำชิ กมีกรอบ
พื้ น ฐำนในกำรก ำหนดนโยบำยภำษี บุ ห รี่ เกิ ด ควำมเท่ ำ เที ย มกัน ซึ่ งมี ค วำมชัด เจนในกำรก ำหนดภำษี
สรรพสำมิ ตบุ หรี่ ข้ นั ต่ ำ และกำหนดระยะเวลำที่จะพิจำรณำทบทวนทุกๆ 4 ปี นำไปสู่ กำรสร้ ำงเครื่ องมื อ
ป้ องกันควำมเสี่ ยงที่ช่วยลดควำมแตกต่ำงระหว่ำงประเทศสมำชิก
ข้อเสี ย
1) แม้วำ่ กำรกำหนดมำตรฐำนในสหภำพยุโรปจะทำให้เกิดภำระภำษี
บุหรี่ ต่อมวนที่เท่ำเทียมกัน แต่สัดส่ วนภำระภำษีบุหรี่ ต่อรำคำขำยปลีกกลับแตกต่ำงกัน
2) กำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มที่คิดคำนวณจำกฐำนที่รวมภำษีสรรพสำมิต
ในอัตรำที่แตกต่ำงกันของแต่ละประเทศทำให้ควำมแตกต่ำงของสัดส่ วนภำระภำษีบุหรี่ ต่อรำคำขำยปลีกยิง่
สู งขึ้น
3) กำรกำหนดระยะเวลำเปลี่ ยนผ่ำนให้บำงประเทศปรับเพิ่มอัตรำภำษี
บุหรี่ เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนขั้นต่ำ และมีบำงพื้นที่ที่ได้รับกำรปฎิบตั ิเป็ นพิเศษ ให้ขยำยเวลำกำรลดอัตรำ
ภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ หลำยครั้ง
4) กำรกำหนดกรอบกำรทำงำนเพีย งกำหนดฐำนขั้นต่ ำของภำระภำษี
บุหรี่ ไว้ ไม่ได้กำหนดเพดำนขั้นสู งของภำระภำษีบุหรี่ ทำให้ในอนำคตเกิ ดช่ องว่ำงของควำมแตกต่ำงของ
ภำระภำษีบุหรี่ อำจกว้ำงยิง่ ขึ้น เพรำะบำงประเทศเลือกที่จะผลักดันให้ภำษีบุหรี่ สูงขึ้นไปเรื่ อยๆ
5) กำรที่ประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปมีอตั รำภำษีบุหรี่ ที่แตกต่ำงกันมำก
ทำให้เกิดกำรซื้ อขำยบุหรี่ ขำ้ มชำยแดน และกำรลักลอบหนีภำษีมีจำนวนเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงมำก
(3) ฐำนภำษี (Tax Base)
ประเทศสมำชิ กในสหภำพยุโรปจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ จำกฐำนภำษี
ตำมสภำพคือ ต่อมวน และฐำนภำษีตำมมูลค่ำคือ รำคำขำยปลีกสู งสุ ด หรื อฐำนภำษีเดียวกันกับภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ที่จดั เก็บ ณ จุดขำยปลีก
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(4) อัตรำภำษี (Tax Rate)
เป็ นอัตรำภำษีแบบผสมระหว่ำงอัตรำภำษีตำมสภำพ (ต่อ 1,000 มวน) และ
อัตรำภำษีตำมมูลค่ำ (ต่อรำคำขำยปลีกสู งสุ ด)
ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บของต่ำงประเทศ สำมำรถเปรี ยบเทียบได้
ดังนี้
3.1.3 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบการบริหารจัดเก็บภาษีและโครงสร้ างอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่
ซิกาแรต
(1) โครงสร้ำงกำรบริ หำรกำรจัดเก็บภำษี
หน้ำที่กำรบริ หำรจัดเก็บภำษี สรรพสำมิตบุหรี่ ส่วนใหญ่เป็ นของกระทรวงกำรคลัง
โดยจัดเก็บจำกสิ นค้ำและบริ กำรเฉพำะอย่ำงใดในขอบข่ำยทัว่ ประเทศ หน่ วยงำนที่ ทำหน้ำที่ จดั เก็บภำษี
สรรพสำมิ ตบุ หรี่ บำงประเทศมี เพียงหน่ วยงำนเดี ยว จัดเก็บภำษี สินค้ำที่ ผลิ ตในประเทศและที่ นำเข้ำ โดย
เรี ยกว่ำหน่วยงำนศุลกำกร ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย มีโครงสร้ำงกำรบริ กำรจัดเก็บภำษีบุหรี่ ลกั ษณะคล้ำย
ประเทศอัง กฤษและสหภำพยุโรป คื อภำษี ส รรพสำมิ ตจัดเก็บ โดยกรมศุ ล กำกรและสรรพสำมิ ต สำหรั บ
ประเทศไทยจัดตั้ง กรมสรรพสำมิ ตเป็ นหน่ วยงำนรั บ ผิ ดชอบกำรบริ หำรจัด เก็ บ ภำษี ส รรพสำมิ ต สั ง กัด
กระทรวงกำรคลัง มีอธิ บ ดี เป็ นหัวหน้ำหน่ วยงำน โดยมี กรมศุ ลกำกรรั บชำระภำษี สรรพสำมิ ตจำกสิ นค้ำ
สรรพสำมิตนำเข้ำ
ข้อดีสำหรับโครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดเก็บภำษีบุหรี่ คือ มีกำรเชื่ อมโยงข้อมูลภำษีบุหรี่
ระหว่ำงงำนภำษีสรรพสำมิตและภำษีศุลกำกร ทำให้เกิดกำรบริ หำรจัดเก็บภำษีที่มีประสิ ทธิ ภำพยิ่งขึ้น ข้อเสี ย
ของกำรบริ หำรจัดเก็บภำษีหลำยภำษีพร้อมๆ กันโดยองค์กรเดียวคือ ทำให้ขำดหน่วยงำนรับผิดชอบกำรบริ หำร
จัดเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ อย่ำงใกล้ชิดและชัดเจน
กรณี ข องประเทศไทยมี ข ้อดี คื อ ทำให้หน่ วยงำนสำมำรถก ำกับ ดู แล และบริ หำร
จัดเก็บภำษีบุหรี่ ได้อย่ำงใกล้ชิด และชัดเจน แต่ขอ้ เสี ยคือ ขำดควำมเชื่ อมโยงของข้อมูลกำรผลิต กำรจำหน่ำย
ต้นทุน รำคำ และกำไรของธุ รกิ จได้อย่ำงครบถ้วนและรวดเร็ ว กำรแก้ไขปั ญหำนี้ สำมำรถทำได้โดยกำรนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำเชื่อมโยงข้อมูลภำษี
(2) มำตรฐำนคุณลักษณะของบุหรี่
กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ของหลำยประเทศเป็ นอัตรำภำษีตำมสภำพต่อมวน
โดยพบว่ำแต่ละประเทศมี กำรกำหนดมำตรฐำนคุ ณลักษณะของบุ หรี่ ทีแตกต่ำงกันไป เช่ น น้ ำหนัก ขนำด
ควำมยำว จำนวนบุ หรี่ ต่อซอง เป็ นต้น สำหรั บประเทศไทยไม่มีกฎหมำยที่ กำหนดมำตรฐำนคุ ณลักษณะของ
บุหรี่ ที่ชัดเจน แต่มีกำรกำหนดว่ำบุหรี่ หนึ่ งซองมี จำนวน 20 มวน จึ งกำหนดมำตรคุ ณลักษณะของบุหรี่ ให้
ชัดเจนขึ้น
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ตำรำงที่ 3.9 มำตรฐำนคุณลักษณะของบุหรี่ แต่ละประเทศ
ประเทศ
มำตรฐำนคุณลักษณะของบุหรี่
ฟิ ลิปปิ นส์
กำหนดหนึ่งซองบุหรี่ มีได้ 20 มวน และให้ผผู ้ ลิต ผูข้ ำยส่ ง เจ้ำของหรื อผูป้ ระกอบกิจกำร
โรงงำนอบใบยำสู บต้องนำสิ นค้ำยำสู บมำตรวจสอบก่อนที่จะนำสิ นค้ำออกจำหน่ำย
โดยต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรตรวจสอบด้วย สำหรับบุหรี่ กำหนดที่ 0.10 เปโซ
ต่อ 1,000 มวนและเศษของ 1,000 มวน
มำเลเซีย
กำหนดหนึ่งซองมีได้ 20 มวน บุหรี่ 1 มวนกำหนดมำตรฐำนน้ ำหนักเท่ำกับ 1.125 กรัม
หำกคำนวณปริ มำณ 20 มวนจะเท่ำกับ 22.5 กรัม
ออสเตรเลีย
กำหนดมำตรฐำนน้ ำหนักของบุหรี่ ที่มวนละ 0.8 กรัม แต่ไม่ได้ใช้บงั คับ ใช้เป็ นเกณฑ์ใน
กำร
กำหนดอัตรำภำษีสรรพสำมิต
แคนำดำ
ให้ถือว่ำบุหรี่ 1 มวนมีควำมยำว 76 มิลลิเมตร ส่ วนที่เหลือให้นบั เป็ นอีก 1 มวน
สหภำพยุโรป
ไม่มีกำหนด
ไทย
กำหนดบุหรี่ 1 ซองมี 20 มวน
(3) ผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษี (Taxpayers)
ทุกประเทศตัวอย่ำงจัดเก็บภำษีบุหรี่ จำกทั้งผูผ้ ลิ ตบุหรี่ ภำยในประเทศและผูน้ ำบุหรี่
เข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยประเทศสมำชิ กสหภำพยุโรปถือว่ำผูค้ ำ้ มีหน้ำที่เสี ยภำษีดว้ ย และประเทศแคนำดำ
ผูค้ ำ้ ร้ำนปลอดภำษีถือว่ำเป็ นผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษีดว้ ย
ประเทศไทยจะกำหนดผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ เหมือนกับประเทศอื่นๆ คือ
ผูผ้ ลิตภำยในประเทศและจำกผูน้ ำเข้ำ แต่ในกำรกำกับและควบคุมมีกำรกำหนดที่แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะใน
เรื่ องกำรแจ้งรำคำ กำรกำหนดรำคำ กำรจัดทำบัญชี กำรใช้คลังสิ นค้ำ ฯลฯ
ตำรำงที่ 3.10 เงื่ อนไขบุ ห รี่ ส่ วนบุ ค คลที่ ไ ด้รับ กำรยกเว้น ภำษี และไม่ ต้อ งขออนุ ญำตหำกนำเข้ำ มำใน
รำชอำณำจักร
ประเทศ
เงื่อนไข
ฟิ ลิปปิ นส์
ผูท้ ี่นำเข้ำมีสิทธิ์ ซ้ื อสิ นค้ำในร้ำนค้ำปลอดภำษีได้คนละ 1 ครั้งๆ ละไม่เกิน 1,000
ดอลลำร์ สหรัฐฯ และต้องซื้ อสิ นค้ำในเสร็ จภำยใน 48 ชัว่ โมงนับจำกเวลำที่มำถึง
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
มำเลเซีย
ไม่เกิน 225 กรัมหรื อประมำณ 200 มวน ที่มิใช่เพื่อกำรค้ำ
ออสเตรเลีย บุคคลที่มีอำยุมำกกว่ำ 18 ปี ขึ้นไปสำมำรถนำเข้ำบุหรี่ ได้ไม่เกิน 250 มวน และสำมำรถ
นำบุหรี่
1 ซองที่เปิ ดแล้วมีจำนวนบุหรี่ ไม่เกิน 25 มวน ติดตัวได้
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ประเทศ
แคนำดำ
สหภำพยุโรป
ไทย

เงื่อนไข

ไม่เกิน 200 มวน
ไม่เกิน 800 มวน
ไม่เกิน 500 มวน
(4) จุดกำรจัดเก็บภำษี (Tax Point)
ประเทศต่ำงๆมี กำรกำหนดจุ ดกำรจัดเก็บภำษี บุ หรี่ หรื อจุ ดที่ ถือว่ำมี ภำระภำษี บุหรี่
เกิ ดขึ้นที่จุดเดี ยวกัน โดยมีควำมแตกต่ำงกันเล็กน้อยในกำรกำหนดคลังเก็บสิ นค้ำ (Warehouse) ที่ได้รับกำร
ยกเว้นภำษี คือ
(4.1) กรณี บุหรี่ ผลิ ตในประเทศจุดกำรจัดเก็บภำษีเกิ ดขึ้นเมื่อมีกำรขนย้ำยบุหรี่ ออก
จำกโรงงำนบุหรี่ หรื อพื้นที่หรื อคลังสิ นค้ำทัณฑ์บน หรื อคลังสิ นค้ำภำษี
(4.2) กรณี บุ หรี่ นำเข้ำจุ ดกำรจัดเก็ บภำษี เกิ ดขึ้ นเมื่ อมี กำรขนย้ำยบุ หรี่ ออกจำกด่ ำน
ศุลกำกร หรื อเมื่อมีกำรขนย้ำยบุหรี่ ออกจำกพื้นที่หรื อคลังสิ นค้ำทัณฑ์บน หรื อคลังสิ นค้ำภำษี สำหรับกรณี
ของประเทศไทย จุดกำรจัดเก็บภำษีเกิดขึ้นเมื่อมีกำรชำระค่แสตมป์ บุหรี่ หรื อเมื่อมีกำรชำระภำษีเพื่อแลกกับ
เครื่ องหมำยแสดงกำรเสี ยภำษี เช่ น ฝำจุก ภำชนะบรรจุ เป็ นต้น กำรชำระภำษีน้ ี จะเกิดขึ้นก่อนย้ำยบุหรี่ ออก
จำกโรงงำนบุหรี่ หรื อด่ำนศุลกำกร กรณี บุหรี่ ผลิตภำยในประเทศ กำรกำกับควบคุมสำมำรถทำได้ที่จุดขนย้ำย
บุ หรี่ หรื อประตู โรงงำนบุ หรี่ หรื อคลัง สิ นค้ำ กรณี บุ หรี่ นำเข้ำ กำรก ำกับ และควบคุ ม สำมำรถท ำได้ที่ ด่ำ น
ศุลกำกรหรื อคลังสิ นค้ำ
ตำรำงที่ 3.11 เปรี ยบเทียบจุดกำรจัดเก็บภำษี และจุดกำรชำระภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ซิกำแรตของประทศต่ำงๆ
ชื่อประเทศ

จุดกำรจัดเก็บภำษี (Tax Point)
ผลิตในประเทศ

นำเข้ำ

1.ฟิ ลิปปิ นส์ เมื่อขนย้ำยสิ นค้ำออก เมื่อขนย้ำยสิ นค้ำ
(Philippines) จำกโรงงำนผลิตสิ นค้ำ ออกจำกด่ำน
ศุลกำกร
(Customs House)

จุดกำรชำระภำษี (Tax Payment)
ผลิตในประเทศ

นำเข้ำ

1.ช ำ ระ ทั น ที เ มื่ อ ข นย้ ำ ย ชำระภำษี ก่ อนขนย้ำย
สิ น ค้ ำ อ อ ก จ ำ ก โ ร ง ง ำ น สิ นค้ ำ ออกจำกด่ ำ น
2.วำงเงิ น ประกั น ไว้ และ ศุลกำกร
ชำระภำษีภำยหลังภำยใน 10
วั น นั บ จ ำ ก ข น ย้ ำ ย
สิ นค้ำออกจำกโรงงำน
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ชื่อประเทศ

จุดกำรจัดเก็บภำษี (Tax Point)
ผลิตในประเทศ

2.มำเลเซีย
(Malaysia)

เมื่อขนย้ำยสิ นค้ำออก
จำกโรงงำนผลิตหรื อ
คลังสิ นค้สรรพสำมิต
สำธำรณะ (Public
Excise Warehouse)
หรื อคลังสิ นค้ำที่
ได้รับอนุญำต
(Licensed Warehouse)
3.ออสเตรเลีย เมื่อขนย้ำยสิ นค้ำออก
(Australia) จำกโรงงำนผลิตหรื อ
คลังสิ นค้ำที่ได้รับ
อนุญำต (Licensed
Premises)
4.แคนำดำ
(Canada)

5.สหภำพ
ยุโรป
(European
Union)

เมื่อขนย้ำยสิ นค้ำออก
จำกโรงงำนผลิต
คลังสิ นค้ำ
สรรพสำมิต (Excise
Warehouse) หรื อ
คลังสิ นค้ำ
สรรพสำมิตพิเศษ
(Special Excise
Warehouse)

จุดกำรชำระภำษี (Tax Payment)

นำเข้ำ

ผลิตในประเทศ

นำเข้ำ

เมื่อขนย้ำยสิ นค้ำ
ออกจำก
คลังสิ นค้ำที่
ได้รับอนุญำต

ช ำระภำษี ท ัน ที เ มื่ อ ขนย้ำ ย
สิ นค้ำออกจำกโรงงำนหรื อ
คลัง สิ น ค้ำ ฯโดยช ำระภำษี
เ ป็ น เ งิ น ส ด ห รื อ เ ช็ ค ที่
ธนำคำรรั บ รอง (Anchor
Bank)

ชำระภำษี ก่ อนขนย้ำย
สิ น ค้ ำ อ อ ก จ ำ ก
คลัง สิ น ค้ำ โดยช ำระ
ภ ำ ษี เ ป็ น เ งิ น ส ด
หรื อเช็ ค ที่ ธ นำคำร
รั บ ร อ ง (Anchor
Bank)

ก่อนขนย้ำย
สิ นค้ำออก
จำกคลังสิ นค้ำที่
ได้รับอนุญำต

ชำระภำษีภำยในวันที่ 21
ของเดือนถัดไปนับจำกวันที่
ได้นำสิ นค้ำออกจำก
คลังสิ นค้ำฯ

ชำระภำษีก่อนกำรขน
ย้ำยสิ นค้ำออกจำก
คลังสิ นค้ำฯ
ภำยใน 7 วัน นับจำก
วันที่สินค้ำถูกนำเข้ำ
มำเก็บในคลังสิ นค้ำฯ
ชำระภำษีทำง
อิเล็กทรอนิกส์ก่อน
วันสุ ดท้ำยของเดือนที่
นำสิ นค้ำออกจำก
โรงงำนผลิต หรื อ
คลังสิ นค้ำ

เมื่อขนย้ำยสิ นค้ำ
ออกจำก
คลังสิ นค้ำที่
ได้รับอนุญำต
(Customs
Bonded
Warehouse
หรื อ Special
Excise
Warehouse)
เมื่อขนย้ำยสิ นค้ำออก เมื่อขนย้ำย
จำกโรงงำนหรื อ
สิ นค้ำออก
คลังสิ นค้ำภำษี (Tax จำกโรงงำน หรื อ
Warehouse)
คลังสิ นค้ำภำษี
(Tax Warehouse)

ชำระภำษีทำง
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนวัน
สุ ดท้ำยของเดือนที่นำ
สิ นค้ำออกจำกโรงงำน
ผลิตหรื อคลังสิ นค้ำฯ

เมื่อมีกำรจำหน่ำยสิ นค้ำสู่
เมื่อมีกำรจำหน่ำย
กำรบริ โภค แต่ไม่ได้กำหนด สิ นค้ำสู่ กำรบริ โภค
ระยะเวลำมำจรฐำน
แต่ไม่ได้กำหนด
ระยะเวลำมำตรฐำน
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ชื่อประเทศ
6.ไทย
(Thailand)

จุดกำรจัดเก็บภำษี (Tax Point)
ผลิตในประเทศ

นำเข้ำ

เมื่อขนย้ำยสิ นค้ำออก เมื่อขนย้ำยสิ นค้ำ
จำกโรงงำนหรื อ
ออกจำกด่ำน
คลังสิ นค้ำ หรื อ
ศุลกำกร
เมื่อมีกำรชำระค่ำ
แสตมป์

จุดกำรชำระภำษี (Tax Payment)
ผลิตในประเทศ
ชำระโดยกำรซื้ อแสตมป์
หรื อเครื่ องหมำยกำรเสี ยภำษี
ก่อนขนย้ำยสิ นค้ำออกจำก
โรงงำนหรื อคลังสิ นค้ำ

นำเข้ำ
ชำระโดยกำรซื้ อ
แสตมป์ หรื อ
เครื่ องหมำยกำรเสี ย
ภำษีก่อนขนย้ำย
สิ นค้ำออก
จำกด่ำนศุลกำกร

(5) กำรบริ หำรกำรจัดเก็บภำษี (Tax Administration)
(5.1) ระบบประเมินตนเอง (Self-Assessment System) และระบบเจ้ำหน้ำที่ประเมิน
ภำษี (Official Assessment System) ทุกประเทศตัวอย่ำงใช้ระบบประเมินตนเอง ควบคู่ไปกับกำรตรวจสอบภำษี
ภำยหลัง (Post-Tax Audit) ยกเว้นประเทศไทยที่ใช้ระบบเจ้ำหน้ำที่ประเมินภำษีผำ่ นระบบแสตมป์
(5.2) ระบบใบอนุ ญำต ประเทศต่ ำ งๆระบบใบอนุ ญำตในกำรบริ หำรจัดเก็ บ ภำษี
สรรพสำมิตบุหรี่ โดยออกใบอนุ ญำตกำรผลิต ใบอนุ ญำตกำรนำเข้ำบุหรี่ ใบอนุ ญำตจำหน่ำยบุหรี่ ใบอนุ ญำต
จัดตั้งคลังสิ นค้ำ ใบอนุ ญำตกำรขนย้ำยบุหรี่ ซึ่ งถ้ำผูป้ ระกอบกำรใดทำหลำยกิ จกรรมก็จะต้องขอใบอนุ ญำต
หลำยใบ เพื่อใช้ในกำรกำกับ ดูแล และบริ หำรจัดเก็บภำษี ตลอดจนบังคับใช้กฏหมำย
(5.3) ระบบแสตมป์ แสตมป์ ถูกใช้เป็ นเครื่ องหมำยแสดงว่ำบุหรี่ ได้เสี ยภำษีแล้วอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย เพื่อช่วยกำกับและควบคุมกำรบริ หำรจัดเก็บภำษีบุหรี่ และป้ องกันกำรหลบเลี่ยงภำษี
(6) โครงสร้ำงอัตรำภำษี
(6.1) ฐำนภำษี (Tax Base) และอัตรำภำษี (Tax Rate)
โครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตที่นิยมใช้ในต่ำงประเทศที่ทำกำรศึกษำคือ อัตรำ
สภำพเป็ นฐำนภำษี ที่คิดภำระภำษีสรรพสำมิตตำมจำนวนมวนหรื อต่อซองทั้งนี้ เพื่อสะท้อนถึงหลัก Negative
Externality ในเรื่ องโทษของยำสู บว่ำไม่วำ่ ยำสู บจะมีลกั ษณะอย่ำงไรประเภทใด ก็ยงั คงก่อให้เกิดผลเสี ยต่อ
สุ ขภำพเป็ นต้นทุนที่เท่ำกัน ประกอบกับอัตรำภำษี ในรุ ปแบบอัตรำตำมสภำพยังให้ควำมแน่ นนอนในเชิ ง
รำยได้อีกด้วย อย่ำงไรด็ดีประเทศพัฒนำแล้วเช่น ในสหภำพยุโรป (ยกเว้นประเทศไทย) มีกำรนำอัตรำแบบ
ผสมคือ ใช้อตั รำตำมสภำพผสมกับอัตรำมูลค่ำ เพื่อคำนวนภำระภำษีท้ งั นี้ เพื่อบรรลุ วตั ถุประสงค์ท้ งั ในด้ำน
กำรอำนวยรำยได้ แก้ไขปั ญหำ Negative Externality รวมถึงสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ในเรื่ องกำรจำกัดกำร
บริ โภคสิ นค้ำฟุ่ มเฟื อยเกิ นควำมจำเป็ นได้อีกด้วย ในกรณี ประเทศไทยนั้น ในปั จจุบนั อัตรำภำษีสรรพสำมิต
ยำสู บเป็ นแบบ 2 อัตรำคือ อัตรำตำมสภำพและอัตรำตำมมูลค่ำที่สอดคล้องกับประเทศพัฒนำแล้ว แม้วำ่ กำร
คำนวนภำษีจะมีควำมแตกต่ำงกันเพรำะประเทศไทยใช้กำรคำนวนภำระภำษีของทั้ง 2 อัตรำแต่อตั รำที่ใช้คือ
อัตรำที่มีภำระภำษีสูงกว่ำ ยกเว้นกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บประเภทบุหรี่ เท่ำนั้นที่ยงั คงใช้เพียงอัตรำ
ตำมมูลค่ำอยู่
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ตำรำงที่ 3.12 โครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ และภำษีมูลค่ำเพิม่ ของประเทศต่ำงๆปี พ.ศ. 2548 - 2549
ประเทศ
อัตรำภำษีสรรพสำมิต
อัตรำภำษีสรรพสำมิต
อัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ตำมสภำพ
ตำมมูลค่ำ
(ร้อยละของรำคำขำยปลีก)
(บำทต่อ 20 มวน)
(ร้อยละของรำคำขำยปลีก)
ฟิ ลิปปิ นส์
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)
สหภำพยุโรป
35.14
36.62
16.24
(EU-27)
ไทย
0
51.18
7.00
(6.2) ภำระภำษีเปรี ยบเทียบ
ในส่ วนนี้ แสดงให้เห็ นภำระภำษี สรรพสำมิ ตบุ หรี่ ต่อรำคำขำยปลี กของบุ หรี่
ยีห่ อ้ ที่เป็ นที่นิยมในประเทศต่ำงๆ และปรับอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณภำระภำษีของทุกประเทศตัวอย่ำงให้
อยูใ่ นรู ปเงินบำท
ตำรำงที่ 3.13 สั ดส่ วนภำระภำษี บุ หรี่ ท้ งั สิ้ นต่ อรำคำขำยลี กบุ หรี่ (บำทต่ อ 20 มวน) ของประเทศต่ ำงๆ
พ.ศ. 2548 - 2549
สัดส่ วนภำระภำษีบุหรี่
ภำระภำษี
รำคำบุหรี่ ยหี่ อ้
ประเทศ
ภำระภำษีท้ งั สิ้ น
ทั้งสิ้ น
สรรพสำมิตทั้งสิ้ น
ที่นิยมเฉลี่ย
ต่อรำคำขำยปลีก
ออสเตรเลีย
143.31
164.91
216.00
76.35
สหภำพยุโรป (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
ฟิ ลิปินส์
8.98
11.18
22.00
50.83
มำเลเซีย
19.06
32.71
68.25
47.93
3.2 มาตรการทีม่ ิใช่ ภาษี
ในส่ วนของมำตรกำรที่ มิใช่ ภำษี ในกำรควบคุ ม กำรบริ โภคยำสู บ ประเทศไทยได้ดำเนิ นกำร
ควบคุมกำรบริ โภคยำสู บมำนำนกว่ำ 30 ปี โดยควำมร่ วมมือของทุกภำคส่ วนทั้งจำกภำครัฐ องค์กรเอกชน
(NGOs) ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ร่วมให้สัตยำบันตำมอนุ สัญญำกำรควบคุ มยำสู บขององค์กำรอนำมัยโลก
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(WHO Framework Convention on Tobacco Control : FCTC) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2548
ซึ่ งเป็ นพันธกรณี ระหว่ำงประเทศที่ประเทศสมำชิ ก ต้องปฏิบตั ิตำมอนุ สัญญำฯ ดังกล่ำว นอกจำกนี้ ประเทศ
ไทยได้มีกำรจัดทำแผนควบคุ มกำรบริ โภคยำสู บแห่ งชำติ เพื่อให้เกิ ดกำรบูรณำกำรแผนกำรควบคุ มกำร
บริ โภคยำสู บอย่ำงเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภำพ ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ กำรควบคุม
ยำสู บแห่งชำติ พ.ศ. 2553 - 2557 ทั้งนี้ สำระสำคัญของแผนยุทธศำสตร์ กำรควบคุมยำสู บแห่ งชำติพ.ศ. 2553 2557 ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์
“กำรควบคุมยำสู บของประเทศมีประสิ ทธิภำพ ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่ อง”
พันธกิจ
“สนับสนุนให้องค์กรเครื อข่ำยทุกภำคส่ วนร่ วมกันเฝ้ ำระวังและดำเนิ นกำร เพื่อคุม้ ครองสุ ขภำพ
ของประชำชนไทยให้ได้มำตรฐำน ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้พน้ จำกกำรเสพติด เจ็บป่ วย พิกำร และตำย
อันเนื่องมำจำกอันตรำยของยำสู บ”
จุดมุ่งหมำยสู งสุ ด
1. กำรลดอัตรำกำรบริ โภคยำสู บของประชำชน
2. กำรลดปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บต่อหัวประชำกร
3. กำรทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ที่มีผลกระทบต่อสุ ขภำพของประชำชน
เป้ ำหมำย
1. ในปี พ.ศ. 2557 อัตรำกำรสู บบุหรี่ ปัจจุบนั ของประชำกรไทยอำยุ 15 ปี ขึ้นไปโดยรวมและ
ประชำกรชำย ลดลงร้อยละ 10 จำกปี พ.ศ. 2552 ขณะที่อตั รำกำรสู บบุหรี่ ปัจจุบนั ของประชำกรหญิงอำยุ
15 ปี ขึ้นไป ไม่เพิ่มขึ้นจำกฐำนข้อมูลกำรสำรวจปี พ.ศ. 2552
2. ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บต่อหัวประชำกรต่อปี ลดลงไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 20 จำกปี พ.ศ. 2552
3. ควบคุมมิให้อตั รำกำรบริ โภคยำสู บชนิดอื่นๆ (บุหรี่ ไร้ควัน) เพิ่มขึ้นจำกฐำนข้อมูลกำรสำรวจ
ปี พ.ศ. 2552
4. ในปี พ.ศ. 2557 อัตรำกำรได้รับควันบุหรี่ มือสองของประชำชนลดลง 50% จำกปี พ.ศ. 2552
ทั้งนี้ แผนยุทธศำสตร์ กำรควบคุมยำสู บแห่ งชำติ พ.ศ. 2553 - 2557 ประกอบด้วย 8 ยุทธศำสตร์
ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรป้ องกันมิให้เกิดผูบ้ ริ โภคยำสู บรำยใหม่
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่ งเสริ มให้ผบู้ ริ โภคลด และเลิกใช้ยำสู บ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรลดพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยำสู บ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงสิ่ งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงเสริ มควำมเข้มแข็งและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำน
ควบคุมยำสู บของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรควบคุมกำรค้ำผลิตภัณฑ์ยำสู บที่ผดิ กฎหมำย
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรแก้ปัญหำกำรควบคุมยำสู บโดยใช้มำตรกำรทำงภำษี
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรเฝ้ ำระวังและควบคุมอุตสำหกรรมยำสู บ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การป้ องกันมิให้ เกิดผู้บริ โภคยาสู บรายใหม่ ประกอบด้วย ยุทธวิธีที่สำคัญ 3
ยุทธวิธี คือ
(1) กำรให้ควำมรู้แก่เยำวชนและครู และส่ งเสริ มให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกำรรณรงค์
ต่อต้ำนกำรบริ โภคยำสู บ ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(1.1) กำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับผลของยำสู บต่อสุ ขภำพ และกลยุทธ์ของอุตสำหกรรมยำสู บ
(1.2) กำรฝึ กอบรมและสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมของครู
(1.3) กำรดำเนินกำรโครงกำรโรงเรี ยนปลอดบุหรี่
(1.4) กำรสร้ ำ งเครื อข่ ำ ยทำงสั ง คมเพื่ อรณรงค์ป้ องกันกำรริ เริ่ ม กำรสู บ บุ หรี่ ใ นเด็ ก และ
เยำวชน
(1.5) กำรสนับสนุนให้เยำวชนเป็ นผูน้ ำในกำรควบคุมยำสู บ (youth advocacy group)
(2) กำรปกป้ องเด็กและเยำวชนจำกควำมเย้ำยวน (appeal) เด็กและเยำวชนมักอ่อนไหวและชัก
จูงให้เอำแบบอย่ำงได้ง่ำยโดยสื่ อต่ำงๆ และผูท้ ี่อยูร่ อบข้ำง ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย ๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้
(2.1) กำรควบคุมกำรโฆษณำและกำรตลำดของธุ รกิจยำสู บ
(2.2) กำรขจัดกำรแสดงผลิ ตภัณฑ์ในสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเลคทรอนิ กส์ (วิทยุโทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต)
(2.3) กำรขจัดกำรอุ ปถัมภ์ต่ำงๆ และกำรทำกิ จกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ
ยำสู บ (Corporative Social Responsibility : CSR)
(2.4) กำรจำกัดกำรเย้ำยวนโดยบุคคลต้นแบบ (role models) ซึ่ งรวมถึงบิดำมำรดำเพื่อน
หรื อรุ่ นพี่ และดำรำ
(2.5) กำรขจัดควำมเย้ำยวนจำกผลิ ตภัณฑ์รูปแบบและรสชำติใหม่ซ่ ึ งบริ ษทั บุหรี่ นำออกสู่
ตลำด
(3) ป้ องกันและขจัดกำรเข้ำถึง (access) ยำสู บของเด็กและเยำวชน
กำรป้ องกัน กำรเข้ำ ถึ ง ยำสู บ ของเยำวชนเท่ ำ กับ เป็ นกำรตัด โอกำสกำรบริ โ ภคโดยตรง
ยุทธวิธีน้ ีรวมถึงกำรดำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริ งจังใน 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(3.1) กำรห้ำมกำรจำหน่ำยแก่บุคคลอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
(3.2) กำรห้ำมจำหน่ำยโดยเครื่ องอัตโนมัติ
(3.3) กำรห้ำมแสดงผลิตภัณฑ์ยำสู บ ณ จุดขำย
(3.4) กำรห้ำมจำหน่ำยปลีกเป็ นมวนหรื อเป็ นซองซึ่ งมีบุหรี่ นอ้ ยกว่ำ 20 มวน
(3.5) กำรห้ำมจำหน่ำยทำงไปรษณี ยแ์ ละทำงอินเตอร์ เน็ต
(3.6) กำรเพิม่ ภำษีและรำคำ

55
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่ งเสริ มให้ ผ้ บู ริ โภคลด และเลิกใช้ ยาสู บ ประกอบด้วย ยุทธวิธีที่สำคัญ 5
ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้
(1) ส่ งเสริ มกำรเลิกบริ โภคยำสู บ ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(1.1) กำรสร้ำงค่ำนิ ยมไม่ยอมรับกำรบริ โภคยำสู บ (social denormalization) ในสังคมไทย
โดยเฉพำะกลุ่มอำยุ 18 ปี ขึ้นไป
(1.2) กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และสนับสนุนนวัตกรรมกำรลดและเลิกบริ โภคยำสู บ
และสร้ำงควำมตระหนักแก่ผบู ้ ริ โภคเพื่อเข้ำสู่ กำรบริ กำรเลิกยำสู บ
(1.3) สร้ำงและพัฒนำระบบกำรบันทึกข้อมูลกำรบริ โภคยำสู บทุกคนที่มำรับกำรบริ กำรใน
สถำนบริ กำรสุ ขภำพทุกระดับ
(1.4) สร้ำงและพัฒนำระบบกำรบันทึกกำรวินิจฉัยโรคภำวะติดยำสู บในผูป้ ่ วยที่มีประวัติ
กำรบริ โภคยำสู บทุกรำย
(2) กำรส่ งเสริ มสนับสนุ นและพัฒนำบุคลำกร และเครื อข่ำยให้มีองค์ควำมรู ้ในกำรช่วยให้เลิ ก
ยำสู บ ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(2.1) สร้ำงควำมรู้ เผยแพร่ ควำมรู ้ รวมทั้งพัฒนำศักยภำพ เรื่ องกำรดูแลรักษำภำวะติดยำสู บ
(2.2) ส่ ง เสริ ม ทุ นเพื่อพัฒนำงำนบริ ก ำรสู่ ก ำรวิจยั ทำงด้ำ นกำรบ ำบัดรั ก ษำโรคภำวะติ ด
ยำสู บ
(2.3) สร้ ำงและพัฒนำระบบค่ำตอบแทนแก่ องค์กรและบุคลำกรที่ทำงำนกำรบำบัดรักษำ
เลิกยำสู บ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในกำรให้บริ กำรบำบัดรักษำ
(2.4) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีกำรบรรจุกำรเรี ยนกำรสอนด้ำนกำรบำบัดรักษำภำวะติดยำสู บ
(หลักสู ตรแพทย์ พยำบำล เภสัช เทคนิคกำรแพทย์ กำยภำพบำบัด แพทย์ทำงเลือก และวิชำชีพสุ ขภำพอื่นๆ
ทุกสำขำ)
(3) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีกำรบริ กำรเลิ กยำสู บอย่ำงเป็ นเครื อข่ำย ทั้งภำครัฐและเอกชน
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(3.1) สร้ ำงระบบบริ กำรเลิ กบุ หรี่ อย่ำงบูรณำกำรเป็ นเครื อข่ำ ยทัว่ ประเทศ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ทั้งภำครัฐและเอกชน
(3.2) ส่ งเสริ มกำรเข้ำถึงบริ กำรเลิกยำสู บ
(3.3) สร้ำงระบบกำรดูแลรักษำภำวะติดยำสู บในสถำนที่ทำงำนและกำรทำให้สถำนที่ทำงำน
เป็ นเขตปลอดบุหรี่ (smoke-free workplace)
(4) สร้ำงและนำมำตรฐำนกำรดูแลรักษำโรคติดยำสู บระดับชำติ ไปใช้เป็ นแนวทำงให้บริ กำรอย่ำง
มีประสิ ทธิภำพ ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(4.1) สร้ำงมำตรฐำนกำรบำบัดโรคติดยำสู บระดับชำติ และกำรจัดทำคู่มืออบรมบุคลำกร
(4.2) ขยำยงำนบริ กำรเลิกยำสู บให้เป็ นภำรกิจประจำในสถำนบริ กำรสำธำรณสุ ข และผลักดัน
ให้เป็ นเกณฑ์หนึ่งของระบบกำรตรวจประเมินรับรองคุณภำพโรงพยำบำล
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(4.3) เพิม่ ควำมเข้มแข็งขององค์กรและคุณภำพกำรบริ กำรของ National Quitline
(5) ส่ งเสริ มสนับสนุนและพัฒนำกำรเข้ำถึงยำช่วยเลิกยำสู บ
ถึงแม้ผรู ้ ับบริ กำรส่ วนหนึ่งจะได้รับกำรบำบัดกำรติดยำสู บโดยมิตอ้ งใช้ยำแต่ยงั มีผตู ้ ิดยำสู บ
อีกจำนวนไม่นอ้ ยที่ตอ้ งรับกำรบำบัดโดยกำรใช้ยำ เพื่อมิให้ค่ำยำเป็ นอุปสรรคต่อกำรรับบริ กำรของผูต้ ิดยำสู บ
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นคนจน ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(5.1) ผลักดันให้ยำช่วยเลิ กยำสู บเป็ นยำในบัญชี ยำหลักแห่ งชำติ และครอบคลุมในระบบ
หลักประกันสุ ขภำพแห่งชำติและประกันสังคม
(5.2) ผลักดันให้กำรจำหน่ำยยำช่วยเลิกยำสู บเป็ นยำ Over The Counter drugs (OTC)
(5.3) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นงำนวิจยั ในกำรพัฒนำยำ สมุนไพรช่วยเลิ กยำสู บเป็ นนวัตกรรม
โดยใช้ภูมิปัญญำไทย
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การลดพิษภัยของผลิ ตภัณฑ์ ยาสู บ ประกอบด้วย ยุทธวิธีที่สำคัญ 4 ยุทธวิธี
ดังต่อไปนี้
(1) ปรับกฎกระทรวง พ.ศ. 2540 ว่ำเด้วยกำรแจ้งรำยกำรส่ วนประกอบของผลิ ตภัณฑ์ยำสู บ
ประเภทบุหรี่ ซิกำแรตหรื อบุหรี่ ซิกำร์ ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(1.1) ปรับกระบวนกำรรำยงำนองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ยำสู บ
(1.2) ปรับแก้ไขกฎกระทรวง พ.ศ. 2540 ให้สอดคล้องกับอนุ สัญญำกำรควบคุมยำสู บ ข้อ 9
และ ข้อ 10
(2) สร้ำงกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรข้อมูลส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์ยำสู บ ยุทธวิธีน้ ี ประกอบด้วย 4
กิจกรรมหลัก ดังนี้
(2.1) พัฒนำแบบฟอร์ มรำยงำนส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์ยำสู บ
(2.2) สร้ำง Standard Operation Procedure (SOP) ในกำรรำยงำนส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์
ยำสู บ
(2.3) สร้ำงกระบวนกำรในกำรนำข้อมูลมำใช้โดยเฉพำะข้อมูลลับ (confidential)
(2.4) กำหนดมำตรฐำนของกำรวิเครำะห์ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยำสู บ
(3) สร้ำงกลไกให้ธุรกิจยำสู บปฏิบตั ิตำมกฎกระทรวงฯ ยุทธวิธีน้ ี ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก
ดังนี้
(3.1) ตั้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรตรวจสอบองค์ประกอบ
(3.2) ร่ ำง Standard Operation Procedure (SOP) ในกำรตรวจสอบองค์ประกอบ
(3.3) พัฒนำระบบตรวจสอบ (audit) องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ยำสู บที่ธุรกิจยำสู บรำยงำน
(3.4) พัฒนำระบบกำรสำรวจผลิตภัณฑ์ยำสู บที่ขำยในท้องตลำด เพื่อตรวจองค์ประกอบที่
ต้องห้ำมตำมกฎ
(3.5) พัฒนำระบบตรวจสอบ (inspection) และตรวจสถำนที่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ยำสู บเป็ น
ระยะๆ
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(3.6) พัฒนำระบบกำรบังคับใช้
(4) กำรเฝ้ ำระวังและเผยแพร่ ขอ้ มูลสำรอันตรำยของผลิ ตภัณฑ์ยำสู บ ยุทธวิธีน้ ี ประกอบด้วย 2
กิจกรรมหลัก ดังนี้
(4.1) พัฒนำระบบเฝ้ ำระวังและฐำนข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ยำสู บ
(4.2) เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับสำรอันตรำยในผลิตภัณฑ์ยำสู บ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้ างสิ่ งแวดล้ อมให้ ปลอดควันบุหรี่ ประกอบด้วย ยุทธวิธีที่สำคัญ 6 ยุทธวิธี
ดังต่อไปนี้
(1) ปรับปรุ งกฎหมำยให้สถำนที่สำธำรณะและสถำนที่ทำงำนทุกแห่ งปลอดควันบุหรี่ 100%
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(1.1) ปรับปรุ งกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองสุ ขภำพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ โดยให้ครอบคลุมตำม
ข้อ 8 ในอนุสัญญำกำรควบคุมยำสู บ และที่เห็นควรแก้ไขเพิม่ เติมตำมบริ บทของประเทศไทย
(1.2) ปรับปรุ งประกำศกระทรวง กฎ หรื อระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องและ
เอื้อต่อกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองสุ ขภำพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ ที่มีอยู่ และที่จะมีกำรแก้ไขปรับปรุ ง ตำมแผน
ฉบับนี้ โดยครอบคลุมกฎหมำยด้ำนแรงงำนอำชีวอนำมัย สิ่ งแวดล้อม และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยในทุกที่ที่กำหนดให้ปลอดควันบุหรี่ ยุทธวิธี
นี้ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(2.1) ปรั บปรุ งมำตรฐำนงำนต่ ำงๆ ที่เกี่ ยวข้องเพื่ อช่ วยเอื้ อให้สถำนที่ สำธำรณะ สถำนที่
ท่องเที่ยว สถำนกีฬำ สถำนศึกษำ ศำสนสถำน และสถำนที่ทำงำนปลอดควันบุหรี่ ได้แก่ มำตรฐำนควำม
ปลอดภัยและอำชี วอนำมัย มำตรฐำนแหล่งท่องเที่ยวและสถำนกี ฬำ มำตรฐำนสถำนบันเทิงและโรงแรม
มำตรฐำนสถำนศึกษำมำตรฐำนศำสนสถำน HA HPH HCA เมืองน่ำอยู่ และสิ่ งแวดล้อม
(2.2) สร้ำงกลไกและระบบกำรสนับสนุนกำรพัฒนำสถำนที่ปลอดควันบุหรี่ โดยกำรทำงำน
ร่ วมกันของเครื อข่ำย/หน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้องอย่ำงเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภำพ ทั้งในส่ วนกลำงและส่ วน
ภูมิภำค โดยสร้ ำ งเครื อข่ ำยเพื่อให้มีกำรปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยและกำรสนับสนุ นกำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำย
เสริ มสร้ำงสมรรถนะในกำรควบคุมยำสู บขององค์กร (organizational capacity) และบุคลำกร (individual
capacity) จำกภำคส่ วนต่ำงๆ ที่ มีบทบำทร่ วมในกำรควบคุ มยำสู บ และเสริ มสร้ ำงกำรมี ส่วนร่ วมของ
ประชำชนในกำรสนับสนุนกำรสร้ำงสิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่
(2.3) สร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมรู ้แก่หน่วยงำนและองค์กรที่มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองสุ ขภำพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่
(2.4) บูรณำกำรกำรสร้ำงสิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ในโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ รวมทั้งใน
สถำนที่สำธำรณะ ได้แก่ ในสถำนที่รำชกำร สถำนศึกษำ ศำสนสถำนสถำนประกอบกำร สถำนที่สำธำรณะ/
สถำนกีฬำ สถำนที่ท่องเที่ยวและบริ กำรที่เกี่ยวข้อง (โรงแรม/ร้ำนอำหำร/สถำนบันเทิง) สถำนที่บริ กำรด้ำน
คมนำคมและขนส่ ง โครงกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ
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(3) ปรับเปลี่ ยนค่ำนิ ยมของกำรบริ โภคยำสู บในสถำนที่สำธำรณะและสถำนที่ทำงำนเพื่อเป็ น
บรรทัดฐำนของสังคม ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(3.1) กำรให้ควำมรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนค่ำนิยมทำงสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นเพื่อให้
กำรไม่สูบบุหรี่ ในบ้ำน สถำนที่ทำงำนและสถำนที่สำธำรณะเป็ นบรรทัดฐำนของสังคมไทย โดยให้ควำมรู้
ผ่ำนระบบกำรเรี ยนกำรสอนในระบบกำรจัดกำรศึ กษำให้ควำมรู ้ ในกระบวนกำรและกิ จกรรมกำรพัฒนำ
สังคมและชุมชนต่ำงๆ และประชำสัมพันธ์ผำ่ นสื่ อทุกประเภททั้งส่ วนกลำงและท้องถิ่น ผ่ำนระบบที่มีอยูข่ อง
หน่วยงำนเครื อข่ำย
(3.2) กำรค้น หำและสร้ ำ งบุ ค คล/หน่ ว ยงำนต้น แบบที่ มี ผ ลงำนดี เ ด่ น ด้ ำ นกำรสร้ ำ ง
สิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ และเชิดชูเกียรติ
(4) ดำเนิ นกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริ งจังและมีประสิ ทธิ ภำพยุทธวิธีน้ ี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
หลัก ดังนี้
(4.1) ปรับปรุ งประเภท และอำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(4.2) ปรับปรุ งกระบวนวิธีกำรดำเนิ นกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิ ทธิ ภำพโดยจัดทำ
คู่มือแนวทำงกำรดำเนิ นกำรบังคับใช้กฎหมำย จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรบังคับใช้กฎหมำยในทุกระดับ ตั้งศูนย์
ประสำนงำนและสนับสนุ นกำรบังคับใช้กฎหมำย และรับเรื่ องร้ องเรี ยนโดยเชื่ อมโยงกับหน่ วยงำนอื่ นที่
เกี่ ยวข้องให้ประชำชนมีส่วนร่ วมในกำรเฝ้ ำระวังกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย เช่ น โครงกำรเครื อข่ำยอำสำสมัคร
เป็ นต้น และให้ค่ำตอบแทน ส่ วนแบ่งค่ำปรับ หรื อมอบรำงวัลตอบแทนกำรดำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำย
(5) ศึกษำวิจยั และพัฒนำให้ได้องค์ควำม รู ้และข้อมูลสนับสนุนกำรสร้ำงสิ่ งแวดล้อมปลอดควัน
บุหรี่ และกำรบังคับใช้กฎหมำย ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(5.1) สนับสนุนกำรวิจยั และพัฒนำองค์ควำมรู้ โดยจัดทำกรอบควำมต้องกำรวิจยั (research
need) สนับสนุนทุนวิจยั เพิ่มช่องทำงสนับสนุนทุนกำรวิจยั ส่ วนภูมิภำคสร้ำงทีมนักวิจยั ด้ำนกำรควบคุมยำสู บ
และมีทีมผูเ้ ชี่ยวชำญที่ปรึ กษำกำรวิจยั ด้ำนยำสู บ
(5.2) สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่ำงภำคีที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่ำงประเทศ
(5.3) เผยแพร่ ขอ้ มูลผลกำรศึกษำวิจยั ตลอดจนองค์ควำมรู ้ใหม่เพื่อกำรใช้ประโยชน์ในกำร
สร้ำงสิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่
(6) เฝ้ ำระวังและควบคุ มกำกับและประเมินผลกำรสร้ ำงสิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ ยุทธวิธีน้ ี
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(6.1) พัฒนำระบบข้อมูลและกำรเฝ้ ำระวังเกี่ ยวกับกำรพัฒนำสิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่
(โดยให้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบกำรเฝ้ ำระวังด้ำนยำสู บแห่งชำติ)
(6.2) พัฒนำระบบข้อมูลกำรบังคับใช้กฎหมำยด้ำนสิ่ งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่
(6.3) สร้ำงระบบติดตำม ควบคุ มกำกับและประเมินผลกำรสร้ ำงสิ่ งแวดล้อมปลอดควัน
บุหรี่
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การสร้ างเสริ มความเข้ มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนิ นงาน
ควบคุมยาสูบของประเทศ ประกอบด้วย ยุทธวิธีที่สำคัญ 7 ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้
(1) กำรพัฒนำนโยบำยและภำวกำรณ์นำในกำรควบคุมยำสู บ ยุทธวิธีน้ ี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
หลัก ดังนี้
(1.1) กำรประชุมคณะกรรมกำรควบคุมกำรบริ โภคยำสู บแห่งชำติ (คบยช.) ทุก 4 เดือนหรื อ
ตำมสถำนกำรณ์จำเป็ น รวมปี ละไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ครั้ง
(1.2) กำรพัฒนำมำตรกำรควบคุ มยำสู บของประเทศไทยที่สอดคล้องตำมพันธกรณี ของ
อนุสัญญำกำรควบคุมยำสู บขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO-FCTC) ประกอบด้วย
 ข้อ
5.3 กำรป้ องกัน กำรแทรกแซงนโยบำยกำรควบคุ ม ยำสู บ ของรั ฐ โดย
อุตสำหกรรมยำสู บจะต้องมีนโยบำยหรื อพัฒนำเป็ นกฎกระทรวงเพื่อห้ำมกำรแทรกแซงดังกล่ำว
 ข้อ 6 มำตรกำรด้ำนภำษียำสู บ โดยในแผนยุทธศำสตร์ กำรควบคุ มยำสู บแห่ งชำติ
พ.ศ. 2553 - 2557 นี้ ต้องเร่ งผลักดัน/แก้ไข และพัฒนำมำตรกำรด้ำนภำษีในประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
- ปรับเปลี่ยนระบบกำรคิดภำษีบุหรี่ ซิกำแรตตำมคำแนะนำขององค์กำรอนำมัยโลก
ที่ให้ใช้ฐำนคิดจำกรำคำขำยปลีก
- ปรับภำษียำเส้นมวนเองให้สูงขึ้น เพื่อไม่ให้ผสู ้ ู บบุหรี่ ซิกำแรตที่ได้รับผลกระทบ
จำกรำคำบุหรี่ ที่สูงขึ้นหันมำสู บยำเส้นมวนเอง
- ปรับปรุ งระบบกำรคำนวณภำษีผลิตภัณฑ์ยำสู บประเภทอื่นๆ ที่มีในระบบให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
- ผลักดันให้มี กำรพิ จำรณำปรั บโครงสร้ ำงภำษี สรรพสำมิ ตบุ หรี่ ซิ กำแรต และ
ผลิตภัณฑ์ยำสู บประเภทอื่นๆ ทุก 2 ปี
- เร่ งผลักดัน/ปรั บเปลี่ ยนไม่ใ ห้บุหรี่ ซิก ำแรตและผลิ ตภัณฑ์ยำสู บประเภทอื่ นๆ
จัดเป็ นสิ นค้ำปลอดภำษี ที่จำหน่ำยอยูใ่ นร้ำนค้ำปลอดภำษี
 ข้อ 8 มำตรกำรเพื่อปกป้ องบุคคลจำกกำรได้รับอันตรำยจำกควันบุหรี่ โดยกำรขยำย
พื้นที่ห้ำมสู บบุหรี่ 100% ให้เพิ่มมำกขึ้นในพระรำชบัญญัติคุม้ ครองสุ ขภำพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
รวมทั้งกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่ งครัด
 ข้อ 11 มำตรกำรเกี่ ย วกับกำรบรรจุหีบ ห่ อและติ ดป้ ำยผลิ ตภัณฑ์ยำสู บ ได้แก่ กำร
ออกกฎกระทรวงภำยใต้ พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสู บ พ.ศ 2535เพื่อให้มีกำรพิมพ์หมำยเลข
โทรศัพท์บริ กำรเลิกบุหรี่ แห่ งชำติ 1600 บนซองบุหรี่ กำรปรับเปลี่ยนภำพคำเตือนบนซองบุหรี่ ทุกๆ 2-3 ปี
และกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงจริ งจังโดยเฉพำะภำพคำเตือนบนซองบุหรี่ มวนเอง
 ข้อ 13 กำรห้ำมโฆษณำ ส่ งเสริ มกำรขำยและกำรอุปถัมภ์โดยอุตสำหกรรมยำสู บ
โดยกำรผลักดันนโยบำยหรื อมีประกำศกระทรวงไม่ให้หน่วยงำนรำชกำรรับกำรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
ของอุตสำหกรรมยำสู บ (Cooperate SocialResponsibility) หรื ออุตสำหกรรมยำสู บสำมำรถทำได้แต่ห้ำม
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมนั้นๆ โดยเด็ดขำด
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ข้อ 14 กำรให้บริ กำรเลิกบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยำสู บโดยให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำ
รู ปแบบกำรบริ กำรเลิ กบุหรี่ ในงำนสำธำรณสุ ขมูลฐำน กำรใช้บริ กำรคลิ นิกเลิกบุห รี่ อยู่ในระบบประกัน
สุ ขภำพ (UC) กำรผลักดันให้ยำเลิกบุหรี่ ชนิด first line drug จัดอยูใ่ นบัญชี ยำหลักแห่ งชำติ ตลอดจนกำรสร้ำง
ระบบกำรส่ งต่อผูท้ ี่ตอ้ งกำรเลิกบุหรี่ ระหว่ำงสถำนบริ กำรระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และกำรบริ กำรเลิก
บุหรี่ ทำงโทรศัพท์
 ข้อ 15 กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสู บผิดกฎหมำย โดยกำรจัดระบบและกลไกเฝ้ ำระวัง
ผลิตภัณฑ์ยำสู บผิดกฎหมำย
 ข้อ 15 กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสู บผิดกฎหมำย โดยกำรจัดระบบและกลไกเฝ้ ำระวัง
ผลิตภัณฑ์ยำสู บผิดกฎหมำย
 ข้อ 16 กำรห้ำมขำยผลิ ตภัณฑ์ยำสู บให้ผเู ้ ยำว์ และโดยผูเ้ ยำว์ ข้อนี้ ประเทศไทยมี
กำรห้ำมขำยบุหรี่ ให้แก่เด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี แล้วแต่ยงั ไม่มีกำรห้ำมเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เป็ นผูข้ ำยบุหรี่ และ
ผลิตภัณฑ์ยำสู บ และห้ำมกำรขำยบุหรี่ แยกมวน จึงต้องเร่ งกำหนดมำตรกำรในส่ วนขำดนี้ภำยในปี พ.ศ. 2557
(2) พัฒนำโครงสร้ำงและระบบบริ หำรจัดกำรหน่วยงำนควบคุมยำสู บ ยุทธวิธีน้ ี ประกอบด้วย 2
กิจกรรมหลัก ดังนี้
(2.1) กำรพัฒนำโครงสร้ ำงและระบบบริ หำรจัดกำรหน่วยงำนควบคุ มยำสู บในส่ วนกลำง
ได้แก่ สำนักควบคุมกำรบริ โภคยำสู บ กรมควบคุมโรค
(2.2) กำรพัฒนำโครงสร้ำงและระบบบริ หำรจัดกำรหน่วยงำนควบคุมยำสู บในส่ วนภูมิภำค
โดยผลักดันให้มีกำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรควบคุ ม ยำสู บ ระดับจังหวัด ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่
เกี่ ยวข้อง ตัวแทนจำกภำคประชำชน และผูเ้ กี่ยวข้องเป็ นคณะกรรมกำรชุ ดดังกล่ำว จะทำให้สำมำรถนำ
นโยบำยกำรควบคุมยำสู บที่ได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรควบคุมกำรบริ โภคยำสู บแห่ งชำติ (คบยช.)
มำใช้ปฏิบตั ิ และควบคุมกำกับกำรดำเนินกำรในส่ วนภูมิภำคและจังหวัดต่ำงๆได้เป็ นอย่ำงดี
(3) พัฒนำระบบเฝ้ ำระวัง กำรควบคุ ม ก ำกับ และประเมิ นผลกำรควบคุ ม ยำสู บ ยุ ท ธวิธี น้ ี
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(3.1) กำรจัดตั้งและพัฒนำระบบเฝ้ ำระวังยำสู บแห่ งชำติ ให้ครอบคลุมกำรเฝ้ ำระวังในด้ำน
ต่ำงๆ ได้แก่
 กำรเฝ้ ำระวังด้ำนอุปสงค์ (demand) ได้แก่ระบบกำรเฝ้ ำระวังกำรบริ โภคยำสู บ กำร
เกิดโรคกำรป่ วย และตำยด้วยโรคจำกกำรบริ โภคยำสู บ
 กำรเฝ้ ำระวังด้ำนอุปทำน (supply) ได้แก่ กำรค้ำผลิตภัณฑ์ยำสู บผิดกฎหมำย
 กำรเฝ้ ำระวังอุ ตสำหกรรมยำสู บในด้ำนต่ ำงๆ เช่ น กำรแทรกแซงนโยบำยรั ฐโดย
อุตสำหกรรมยำสู บ กำรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และกำรโฆษณำส่ งเสริ มกำรขำย เป็ นต้น ทั้งนี้ ใน
ปี 2553 - 2554 จะมีกำรพัฒนำรู ปแบบระบบกำรเฝ้ ำระวังยำสู บแห่ งชำติเป็ นโครงกำรนำร่ อง และจะได้
รู ปแบบเพื่อขยำยไปใช้ทวั่ ประเทศต่อไป
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กำรเฝ้ ำระวังบังคับใช้กฎหมำย ได้แก่ พระรำชบัญญัติคุม้ ครองสุ ขภำพของผูไ้ ม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 และพระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสู บ พ.ศ. 2535
 มีระบบกำรรำยงำนผลกำรเฝ้ ำระวังในระดับจังหวัด ระดับภำคและระดับประเทศ
 บูร ณำกำรระบบเฝ้ ำระวัง ด้ำ นกำรควบคุ ม ยำสู บ ที่ ด ำเนิ นกำรโดยหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ
อย่ำงเป็ นระบบ
(3.2) กำรประเมินผลกระทบของนโยบำยควบคุ มยำสู บต่ ออัตรำกำรสู บ กำรป่ วยและตำย
เนื่องจำกกำรสู บบุหรี่
(4) มำตรกำรสนับสนุ นกำรศึ กษำวิจยั และจัดกำรควำมรู ้ ด้ำนยำสู บ ยุทธวิธีน้ ี ประกอบด้วย 4
กิจกรรมหลัก ดังนี้
(4.1) สนับสนุนกำรวิจยั ตำมอนุสัญญำฯ โดยลำดับควำมสำคัญเพื่อใช้สนับสนุนกำรพัฒนำ
นโยบำยและกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและควำมเร่ งด่วน
(4.2) จัดกำรควำมรู้ดำ้ นกำรควบคุมยำสู บตำมอนุสัญญำกำรควบคุมยำสู บขององค์กำรอนำมัย
โลก
(4.3) เผยแพร่ งำนวิจยั สู่ หน่วยงำน องค์กร และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อพัฒนำกำรดำเนินงำน
(4.4) เผยแพร่ สู่สำธำรณะ
(5) กำรเสริ มสร้ำงขีดควำมสำมำรถและขยำยเครื อข่ำยในกำรควบคุมยำสู บของภำคส่ วนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(5.1) กำรพัฒนำสมรรถนะกำลังคนด้ำนกำรควบคุมยำสู บในระดับจังหวัด เพื่อให้สำมำรถ
จัดทำแผนงำนควบคุมยำสู บระดับจังหวัดโดยใช้ขอ้ มูลฐำน (evidence based) ได้
(5.2) พัฒนำสมรรถนะกำลังคนด้ำนสำธำรณสุ ข เครื อข่ำยวิชำชี พ และด้ำนกำรศึกษำที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนให้มีควำมรู ้ดำ้ นกำรควบคุมยำสู บ
(5.3) ดำเนิ นกำรให้มีเนื้ อหำกำรควบคุ ม ยำสู บทั้งในระบบและนอกระบบกำรศึ กษำเพื่ อ
เข้ำถึงของบุคคลทุกวัยและทุกระดับ
(6) กำรเสริ มสร้ ำงขีดควำมสำมำรถและขยำยเครื อข่ำยควำมร่ วมมือในกำรควบคุมยำสู บระดับ
ภูมิภำค ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(6.1) พัฒนำให้มีมำตรกำรควบคุมยำสู บร่ วมกันของประเทศในภูมิภำคอำเซี ยน โดย
 ผลักดันให้กำรควบคุ มยำสู บเป็ นวำระแห่ งภูมิภำคอำเซี ยน (ASEAN agenda) ใน
กำรประชุมรัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงสำธำรณสุ ขอำเซี ยน
 ที่ ป ระชุ ม รั ฐมนตรี ว่ำ กำรกระทรวงสำธำรณสุ ข อำเซี ย น มี ก ำรก ำหนดนโยบำย/
มำตรกำรในระดับภูมิภำคอำเซียนเพื่อกำรควบคุมยำสู บ
(6.2) พัฒนำสมรรถนะกำลังคนของประเทศในอำเซี ยนในกำรควบคุมยำสู บตำมแนวทำง
ของอนุสัญญำฯ
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(6.3) กำรพัฒนำให้เกิ ดศูนย์ประสำนงำนเพื่ อกำรควบคุ มยำสู บขององค์กำรอนำมัยโลก
(WHO Collaborating Center for Tobacco Control)
(7) ปรับปรุ งกฎหมำยและสร้ ำงควำมเข้มแข็งกำรบังคับใช้กฎหมำย ยุทธวิธีน้ ี ประกอบด้วย 4
กิจกรรมหลัก ดังนี้
(7.1) ปรับปรุ ง พ.ร.บ. ประกำศกระทรวงฯ กฎ หรื อระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุม
ยำสู บ
(7.2) พัฒนำศักยภำพของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่งำนควบคุมยำสู บ
(7.3) ชี้แจงมำตรกำรทำงกฎหมำยแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยตำมกฎหมำยควบคุมยำสู บ
(7.4) รณรงค์ เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์กฎหมำยควบคุมยำสู บ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การควบคุมการค้ าผลิตภัณฑ์ ยาสู บที่ ผิดกฎหมาย ประกอบด้วย ยุทธวิธีที่สำคัญ
4 ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้
(1) กำรตั้งคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมบุหรี่ ผดิ กฎหมำยแห่งชำติ
(1.1) กำหนดนโยบำย มำตรกำรและแผนในกำรป้ องกันและปรำบปรำมผลิตภัณฑ์ยำสู บที่
ผิดกฎหมำย รวมถึงผลิตภัณฑ์ยำสู บที่มีกำรหลบเลี่ยงภำษี รวมทั้งกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนในภำพรวม
(1.2) จัดให้มีกำรกำกับติดตำมและแก้ไขสถำนกำรณ์ปัญหำผลิตภัณฑ์ยำสู บที่ผดิ กฎหมำย
(1.3) จัดให้มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนและบุคคล ทั้งภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหำผลิตภัณฑ์ยำสู บที่ผดิ กฎหมำย
(1.4) พัฒนำระบบกำรสำรวจผลิตภัณฑ์ยำสู บที่ผิดกฎหมำยที่ขำยในท้องตลำด เพื่อสำรวจ
สถำนกำรณ์ปัญหำผลิตภัณฑ์ยำสู บที่ผดิ กฎหมำย โดยมีกำรสุ่ มตรวจเป็ นระยะๆ
(1.5) จัดให้มีแนวทำงกำรดำเนิ นงำนในระยะยำว โดยปรั บแก้กฎหมำยที่เอื้ อต่อกำรค้ำ
ผลิตภัณฑ์ยำสู บที่ผดิ กฎหมำย
(2) กำรควบคุมแหล่งจัดหำ (supply chain control) ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(2.1) จัดให้มีระบบและระเบียบกำรออกใบอนุญำต
(2.2) กำหนดให้มีกำรระบุหรื อพิสูจน์ยนื ยันกำรเป็ นผูป้ ระกอบกำร
(2.3) จัดตั้งระบบกำรสื บค้นและติดตำม
(2.4) กำหนดให้มีกำรเก็บรักษำบันทึกกำรทำธุ รกรรมที่สมบูรณ์และถูกต้อง
(2.5) กำหนดมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยและกำรป้ องกัน
(2.6) ระงับกำรค้ำผลิ ตภัณฑ์ยำสู บผ่ำนทำงอิ นเตอร์ เน็ ตหรื อวิธีกำรสื่ อสำรโทรคมนำคม
อื่นๆ
(2.7) ยกเลิ กกำรยกเว้นภำษีในพื้นที่กำรค้ำเสรี (free zone) และร้ำนค้ำปลอดอำกร(duty
free)
(3) กำรดำเนินกำรสำหรับผูก้ ระทำควำมผิดและบทลงโทษ (offences) ยุทธวิธีน้ ี ประกอบด้วย 8
กิจกรรมหลัก ดังนี้
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(3.1) กำหนดให้กำรปฏิบตั ิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยเป็ นควำมผิดทำงอำญำ
(3.2) กำหนดควำมรับผิดของนิติบุคคล
(3.3) ปรับบทลงโทษตำมควำมรุ นแรงของควำมผิด
(3.4) กำหนดมำตรกำรกำรเข้ำตรวจค้นและกำรเก็บหลักฐำน
(3.5) กำหนดมำตรกำรในกำรริ บทรัพย์และกำรยึดทรัพย์
(3.6) กำหนดให้มีกำรเก็บภำษีตำมจำนวนที่เท่ำกันกับภำษีอำกรที่ได้สูญเสี ยไป
(3.7) กำหนดให้มีกำรทำลำยผลิตภัณฑ์ยำสู บและอุปกรณ์กำรผลิตที่ได้ยดึ มำ
(3.8) กำหนดมำตรกำรในกำรใช้เทคนิคกำรสื บสวนพิเศษ
(4) ควำมร่ วมมือระหว่ำงประเทศ (international cooperation) ยุทธวิธีน้ ี ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
หลัก ดังนี้
(4.1) กำหนดให้มีกำรแบ่งปั นข้อมูลระหว่ำงประเทศ
(4.2) ประสำนควำมร่ วมมือและควำมช่วยเหลือกับองค์กรระหว่ำงประเทศ
(4.3) กำหนดเขตอำนำจเหนือควำมผิดทำงอำญำ
(4.4) สร้ำงควำมร่ วมมือด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย
ยุทธศาสตร์ 7 การแก้ ปัญหาการควบคุมยาสู บโดยใช้ มาตรการทางภาษี ประกอบด้วย ยุทธวิธีที่
สำคัญ 3 ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้
(1) กำรปรับปรุ งโครงสร้ำงภำษียำสู บ ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(1.1) ปรับเพิ่มอัตรำภำษีบุหรี่ ซิกำแรตตำมสภำพ
(1.2) ปรับเพิ่มอัตรำภำษียำสู บประเภทอื่นๆ นอกจำกบุหรี่ ซิกำแรตทั้งอัตรำตำมสภำพและ
อัตรำตำมมูลค่ำ
(1.3) แก้ไขกฎหมำยยำสู บให้ครอบคลุ มถึงยำสู บพันธุ์พ้ืนเมืองต้องเสี ยภำษีและอยูภ่ ำยใต้
กฎหมำยยำสู บ
(1.4) ศึกษำปรับปรุ งโครงสร้ำงอัตรำภำษียำสู บทั้งระบบ อำทิ กำรเปลี่ยนเป็ นอัตรำแบบ
ผสม คือ อัตรำตำมสภำพ รวมกับอัตรำตำมมูลค่ำจำกฐำนรำคำขำยปลีกที่แนะนำ (แบบ EU)
(1.5) ปรับปรุ งอัตรำภำษี และฐำนภำษีในกำรคำนวณภำษียำสู บ โดยแก้ไขกฎหมำยยำสู บ
ให้มีประสิ ทธิ ภำพป้ องกันกำรหลบเลี่ยงภำษีดว้ ยกำรแจ้งรำคำต่ำกว่ำที่ควรจะเป็ น
(1.6) สื่ อสำรสำธำรณะสร้ำงควำมเข้ำใจถึงผลกระทบ เช่น ผลกระทบของกำรขึ้นภำษีและ
กำรค้ำบุหรี่
(2) กำรปรั บปรุ งระบบกำรบริ หำรจัดเก็ บภำษี ยำสู บเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพกำรควบคุ มยำสู บ
ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(2.1) กำหนดให้ควบคุมรำคำจำหน่ำยบุหรี่ ข้ นั ต่ำ
(2.2) เพิ่มค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจำหน่ำยบุหรี่ ให้สูงขึ้น
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(2.3) กำรไม่ให้ผใู ้ ดผลิตหรื อนำเข้ำหรื อมีเครื่ องจักรและเครื่ องมืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้สำหรับ
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำสู บไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกอธิ บดีกรมสรรพสำมิต
(2.4) กำรเพิ่มบทลงโทษ
(2.5) แก้ไขกฎหมำยยำสู บกำหนดจุดกำรจัดเก็บภำษียำสู บให้ชดั เจน (Tax Point)
(2.6) ปรับปรุ งวิธีกำรตรวจสอบโครงสร้ำงรำคำ และกำหนดมูลค่ำยำสู บ
(2.7) ปรับปรุ งกฎหมำยยำสู บให้เป็ นระบบภำษีแบบประเมินตนเอง มีกำรทำบัญชี และ
สำมำรถตรวจสอบภำษียอ้ นหลังได้
(3) กำรลดสิ ทธิ ประโยชน์ทำงภำษีผลิตภัณฑ์ยำสู บ ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(3.1) ลดกำรผ่อนผันกำรยกเว้นผูเ้ ดินทำงนำยำเส้นหรื อยำสู บไม่เกิน 500 กรัมเข้ำมำในหรื อ
ออกไปนอกรำชอำณำจักรโดยไม่ตอ้ งปิ ดแสตมป์ ยำสู บ
(3.2) ลดข้อกำหนดยกเว้นอำกรของส่ วนตัวที่ผเู ้ ดิ นทำงนำเข้ำมำพร้ อมกับตนนำบุหรี่ 200
มวนหรื อซิ กำร์ หรื อยำเส้นอย่ำงละ 250 กรัมหรื อหลำยชนิ ดรวมกันมีน้ ำหนักทั้งหมด 250 กรัม แต่ท้ งั นี้ บุหรี่ ตอ้ ง
ไม่เกิน 200 มวน โดยควรจำกัดปริ มำณกำรนำเข้ำต่อวัน/คนสำหรับด่ำนชำยแดนที่ติดกับประเทศไทยด้วย
(3.3) ลดกำรยกเว้นอำกรสำหรับบุหรี่ ปริ มำณไม่เกิน 200 มวนหรื อซิ กำร์ หรื อยำเส้นปริ มำณ
ไม่เกินอย่ำงละ 250 กรัม หรื อหลำยชนิ ดรวมกันปริ มำณไม่เกิน 250 กรัมแต่ท้ งั นี้ ปริ มำณบุหรี่ ตอ้ งไม่เกิน 200
มวนที่ ผูเ้ ดิ น ทำงเข้ำ มำในรำชอำณำจัก รซื้ อจำกคลัง สิ น ค้ำ ทัณ ฑ์บ นส ำหรั บ แสดงและขำยของที่ เก็ บ ใน
คลังสิ นค้ำทัณฑ์บนที่ต้ งั อยูใ่ นสนำมบินศุลกำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร
(3.4) กำหนดให้ยำสู บเป็ นสิ นค้ำนอกรำยกำรของข้อตกลงกำรค้ำเสรี (FTA)
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การเฝ้ าระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสู บ ประกอบด้วย ยุทธวิธีที่สำคัญ 7
ยุทธวิธี ดังต่อไปนี้
(1) กำรป้ องกันอุตสำหกรรมยำสู บเข้ำมำแทรกแซงนโยบำยว่ำด้วยกำรควบคุมยำสู บยุทธวิธีน้ ี
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(1.1) สร้ ำ งควำมตระหนัก ในองค์ก ร หน่ ว ยงำนภำคี ภำครั ฐ เกี่ ย วกับ กลยุ ท ธ์ ข อง
อุตสำหกรรมยำสู บ ที่ใช้บุคคล กลุ่ม และองค์กรเครื อข่ำยต่ำงๆ ให้ดำเนินกำรทั้งโดยเปิ ดเผยหรื อโดยลับ
(1.2) ออกกฎ หรื อประกำศระดับกระทรวง และระดับชำติเรื่ องป้ องกันกำรแทรกแซงของ
อุตสำหกรรมยำสู บ
(2) กำรตรวจสอบอุตสำหกรรมยำสู บ บริ ษทั บุหรี่ ขำ้ มชำติ โรงงำนยำสู บ กลุ่มบังหน้ำ (fronts)
กลุ่มผลประโยชน์ร่วมกัน (Vested interests) ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(2.1) เฝ้ ำระวังและสำรวจบริ ษทั บุหรี่ ขำ้ มชำติ และโรงงำนยำสู บ (รยส.) เช่ น กำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กรกำรประชำสัมพันธ์ กำรเข้ำมำติดต่อกับรำชกำรและหน่ วยงำนอื่นที่ควบคุ ม
ยำสู บ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(2.2) เฝ้ ำระวังและสำรวจกลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น สมำคมผูเ้ พำะปลูกใบยำสู บ
สมำคมผูค้ ำ้ ผูข้ ำยส่ งยำสู บ ร้ำนค้ำปลีก ร้ำนสะดวกซื้ อ และซุปเปอร์มำร์เกต
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(3) เฝ้ ำระวังและดำเนิ นกำรกับผลิตภัณฑ์ยำสู บรู ปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ ไร้ควัน บุหรี่ ชูรส และ
ผลิตภัณฑ์ยำสู บแปลงร่ ำง (alternative products) ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(3.1) ดำเนินกำรออกกฎหมำย ประกำศ/กฎกระทรวง ห้ำมกำรนำเข้ำ กำรผลิตและกำร
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสู บรู ปแบบใหม่เช่น บุหรี่ ไร้ควัน บุหรี่ ชูรส และผลิตภัณฑ์ยำสู บแปลงร่ ำง (alternative
products)
(3.2) ดำเนินกำรชี้แนะแก่สำธำรณะ
(3.3) สร้ำงเครื อข่ำยเฝ้ ำระวังในระดับต่ำงๆ จนถึงระดับชุมชน
(4) เฝ้ ำระวังและดำเนิ นกำรกับตลำดรู ปแบบใหม่ต่ำงๆ ยุทธวิธีน้ ี เป็ นกำรดำเนิ นกำรทำงสังคม
และกฎหมำยต่อกำรตลำดรู ปแบบใหม่ต่ำงๆ หรื อ below the line marketing (กำรตลำดที่มีลกั ษณะแอบแฝง
กิจกรรมกำรตลำดที่ไม่ผำ่ นสื่ อ เช่ น กำรประชำสัมพันธ์ กำรตลำดทำงตรง กำรจัดกิ จกรรม หรื อกำรขำยโดย
พนักงำน) เพื่อมิให้มีผนู ้ ิยมผลิตภัณฑ์ยำสู บเพิ่มขึ้น
(5) เฝ้ ำระวังและดำเนิ นกำรด้ำนควำมรับผิดชอบขององค์กรธุ รกิจต่อสังคม (CSR) ของบริ ษทั
บุหรี่ และโรงงำนยำสู บ (รยส.) ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(5.1) จัดทำ Advocacy research ในเรื่ อง CSR ของธุ รกิจยำสู บ
(5.2) ใช้กฎระเบียบรำชกำรซึ่ งเกิ ดจำกข้อ 5.3 ของอนุ สัญญำฯ กำกับธุ รกิ จยำสู บมิให้
เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์กำรทำ CSR
(5.3) จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้ำงกระแสต่อเนื่ อง เพื่อกำรรู ้เท่ำทันเกี่ยวกับกิจกรรม CSRของ
ธุ รกิจยำสู บ
(6) กำรทำให้ยำสู บเป็ นสิ่ งที่ไม่ปกติ (tobacco denormalization) ยุทธวิธีน้ ี ประกอบด้วย 2
กิจกรรมหลัก ดังนี้
(6.1) เฝ้ ำระวังกำรสร้ำงแรงดึงดูด เย้ำยวนใจ (Glamorization) ของกำรบริ โภคยำสู บ
(6.2) ให้กำรศึกษำ (Educate) ให้ขอ้ มูล (inform) และให้กำรชี้ แนะ (advocate) แก่สำธำรณะ
เพื่อให้เกิดบรรทัดฐำนในสังคมให้กำรบริ โภคยำสู บเป็ นสิ่ งที่ไม่ปกติ
(7) กำรเป็ นคดีควำม (litigation) ยุทธวิธีน้ ีประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
(7.1) เฝ้ ำระวังกำรละเมิดกฎหมำยของบริ ษทั บุหรี่ หรื อ รยส.
(7.2) ดำเนินคดีกบั ธุ รกิจยำสู บที่ทำผิดกฎหมำย พร้อมกับกำรเผยแพร่ ข่ำวแก่สื่อมวลชน
การดาเนินงานควบคุมยาสู บ(มาตรการทีม่ ิใช่ ภาษี) ของประเทศไทยตาม FCTC
1. กำรป้ องกันบุคคลจำกควันยำสู บ (มำตรำที่ 8) โดยกำรกำหนดพื้นที่สำธำรณะให้เป็ นเขตปลอด
บุหรี่ ได้แก่ สถำนที่สำธำรณะทัว่ ไป ยำนพำหนะสำธำรณะ สถำนบริ กำรสำธำรณสุ ขและส่ งเสริ มสุ ขภำพ
สถำนศึกษำ สถำนที่รำชกำร สถำนที่สำธำรณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อำทิ ร้ำนค้ำ สถำนบันเทิง และกำรห้ำม
สู บบุหรี่ ในอำคำร รวมทั้งมีบทกำหนดโทษกรณี ฝ่ำฝื นตำมบทบัญญัติกฎหมำย
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2. กำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุ ขภำพ และอันตรำยต่อชีวติ ที่สำเหตุมำจำกกำรบริ โภคยำสู บ
ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ขได้ปรับแก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกับกำรมีภำพเตือนบนซองบุหรี่ ให้มีควำมเข้มงวด
ขึ้น โดยฉลำกรู ปภำพและข้อควำมคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ 10 ภำพ พิมพ์ดว้ ย 4 สี พื้นที่ขนำดร้ อยละ 55
บนซองบุหรี่ ดำ้ นหน้ำและด้ำนหลังทุกซอง รวมทั้งมีขอ้ ควำมและคำเตือนบนชิ ดขอบด้ำนบนสุ ดด้วยลักษณะ
ตัวอักษรและขนำดตำมที่กฎหมำยกำหนด นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังเป็ นหนึ่ งในจำนวนไม่กี่ประเทศที่มี
กฎหมำยควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสู บที่ค่อนข้ำงเข้มงวด เช่น กำรแสดงคำหรื อข้อควำมที่อำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
ผิดในฉลำก เช่น “low tar”, “light”, “ultra-light”, or “mild”
3. กำรห้ำมโฆษณำ กำรส่ งเสริ มกำรขำย และกำรเป็ นผูส้ นับสนุ นของธุ รกิจยำสู บ (มำตรำที่ 13) ทั้ง
ทำงตรง ได้แก่ สิ่ งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์ เน็ต และทำงอ้อม ได้แก่ กำรแจกจ่ำย กำรแสดงข้อควำมหรื อ
ภำพของยำสู บ ในสื่ อ บัน เทิ ง กำรแสดงข้อ ควำมหรื อ ภำพของยำสู บ ในผลิ ต ภัณ ฑ์ สื่ อ บัน เทิ ง ต่ ำ งๆ เช่ น
ภำพยนตร์ ละคร และเกม สำมำรถมีอิทธิ พลอย่ำงมำกต่อกำรใช้ยำสู บ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในหมู่เยำวชน กำร
โฆษณำและกำรส่ ง เสริ ม ตรำสิ นค้ำ ยำสู บ รวมทั้ง กำรส่ ง เสริ ม ปะชำสั ม พันธ์ บ ริ ษ ทั ทุ ก รู ป แบบ และกำร
อุดหนุนในรู ปแบบใดก็ตำมแก่เหตุกำรณ์พิเศษ (เช่น กำรแข่งขันกีฬำ กำรแสดง งำนเลี้ยง ฯลฯ) กิจกรรม หรื อ
บุคคลใดๆ
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บทที่ 4 วิธีการเก็บแบบสอบถาม
4.1 การเลือกพืน้ ทีจ่ ัดเก็บแบบสอบถาม
สำหรั บกำรเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่ำ งที่ จะสอบถำมผลของกำรเปลี่ ยนแปลงมำตรกำรภำษี และไม่ใ ช่ ภำษี ต่อ
พฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของประเทศไทย นั้น คณะวิจยั มีวิธีกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยเลือกผูบ้ ริ โภค
ยำสู บ ซึ่ งอำศัย อยู่ใ นภู มิ ภ ำคทั่ว ประเทศ ทั้ง 6 ภำค โดยคัด เลื อ กจัง หวัด ที่ เ ป็ นตัว แทนของแต่ ล ะภำค
ประกอบด้วย ภูมิภำค 5 จังหวัด และจังหวัดกรุ งเทพมหำนครและเขตปริ มณฑลทั้งนี้ เป็ นกำรสุ่ มแบบเจำะจง
(purposive sampling) โดยผูว้ ิจยั เลื อกจังหวัดที่ มีปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บสู งที่ สุดในแต่ละภำค รวมถึ ง
กรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล นอกจำกนี้ ในกำรสอบถำมแบบสอบถำมในแต่ละจังหวัดนั้น คณะวิจยั จะ
เลือกสอบถำมผูบ้ ริ โภคทั้งในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำล เพรำะเชื่ อว่ำ พฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของ
ทั้งสองกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกัน จึงควรสอบถำมผูบ้ ริ โภคทั้ง 2 กลุ่มในปริ มำณเท่ำๆ กัน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ
เลือกจังหวัดและเขตที่จะทำกำรสุ่ มแบบสอบถำมได้แล้วนั้น ผูว้ ิจยั จะให้เลือกผูต้ อบแบบสอบถำมโดยวิธีกำร
สุ่ มแบบไม่เฉพำะเจำะจง กล่ำวคือ จะถำมว่ำ “ท่ำนสู บบุหรี่ หรื อไม่” ถ้ำตอบว่ำ “สู บ” ก็จะดำเนิ นกำรสอบถำม
แต่ถำ้ ตอบว่ำ “ไม่สูบ” ก็จะไม่ถำมแบบสอบถำม
ทั้งนี้ จำกฐำนข้อมูลของสำนักงำนสถิ ติแห่ งชำติปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บที่ได้จดั เรี ยงข้อมูลจำกมำกไป
หำน้อยตำมอัตรำกำรสู บบุหรี่ ต่อมวนในแต่ละภำค พบว่ำ จังหวัดที่มีอตั รำกำรสู บบุหรี่ ต่อมวนมำกที่สุดในแต่
ละภำค ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระบี่ ปรำจีนบุรี หนองบัวลำภู และชัยนำท นอกจำกนี้ ทีมวิจยั จะทำกำร
ลงสำรวจในจังหวัดกรุ งเทพฯ อีกด้วย ซึ่ งรำยละเอียดของฐำนข้อมูลของสำนักงำนสถิ ติแห่ งชำติสรุ ปผลได้
ดังนี้
ตำรำงที่ 4.1 สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคเหนือ จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
จังหวัด
ปชก. รวม ปชก. สู บบุหรี่ * ปัจจุบนั
อัตรำกำรสู บบุหรี่ *ต่อมวน มวนต่อวันต่อคน
แม่ฮอ่ งสอน
126,339
38,735
30.66
4.80
ลำปำง
629,644
176,471
28.03
6.82
อุตรดิตถ์
361,506
88,811
24.57
10.14
พะเยำ
399,656
94,093
23.54
6.46
เชียงใหม่
1,180,309
272,010
23.05
5.87
เชียงรำย
877,457
196,709
22.42
6.64
ลำพูน
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
*บุหรี่ ในฐำนข้อมูล หมำยถึง รำยงำนปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บทุกประเภท เช่น บุหรี่ ยำเส้น ยำเส้นปรุ ง เป็ นต้น
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ตำรำงที่ 4.2 สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคใต้ จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
จังหวัด
ปชก. รวม ปชก. สู บบุหรี่ ปัจจุบนั
อัตรำกำรสู บบุหรี่ ต่อมวน

มวนต่อวันต่อคน

กระบี่

218,052

63,253

29.01

11.66

สุ รำษฎร์ฯ

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

นครศรี ฯ

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

พังงำ

175,216

42,844

24.45

11.96

พัทลุง

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

ตำรำงที่ 4.3 สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคตะวันออก จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
จังหวัด
ปชก. รวม ปชก. สู บบุหรี่ ปัจจุบนั
อัตรำกำรสู บบุหรี่ ต่อมวน มวนต่อวันต่อคน
24.42
11.06
ปรำจีนบุรี
314,501
76,806
24.13
12.77
สระแก้ว
361,319
87,187
23.01
10.72
ตรำด
148,134
34,080
20.68
13.47
ชลบุรี
777,498
160,792
20.64
12.12
จันทบุรี
349,551
72,145
18.52
9.36
ฉะเชิงเทรำ
483,176
89,501
18.11
11.92
ระยอง
402,149
72,821

69
ตำรำงที่ 4.4 สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
จังหวัด
ปชก. รวม ปชก. สู บบุหรี่ ปัจจุบนั
อัตรำกำรสู บบุหรี่ ต่อมวน มวนต่อวันต่อคน
หนองบัวลำภู
กำฬสิ นธุ์
ชัยภูมิ
เลย
อุดรธำนี
ศรี สะเกษ
อุบลรำชธำนี
นครพนม
อำนำจเจริ ญ
หนองคำย
มุกดำหำร
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ขอนแก่น
นครรำชสี มำ
มหำสำรคำม
บุรีรัมย์
สุ รินทร์
สกลนคร

339,838
670,671
842,302
440,710
1,057,597
1,013,049
1,232,663
485,715
258,715
630,400
201,834
923,574
425,320
1,348,708
1,961,145
727,092
1,069,753
953,479
727,905

111,330
190,428
236,445
121,225
287,132
274,787
322,528
126,130
66,383
159,268
50,665
231,716
105,288
333,085
481,845
178,053
261,110
226,363
168,065

32.76
28.39
28.07
27.51
27.15
27.12
26.17

10.39
9.85
9.72
9.45
11.16
8.42
8.64

25.97
25.66
25.26
25.10
25.09
24.76
24.70
24.57
24.49
24.41
23.74
23.09

8.33
9.23
9.53
9.85
10.06
8.51
8.44
9.57
9.46
9.11
9.18
7.31

ตำรำงที่ 4.5 สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคกลำง จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
จังหวัด
ปชก. รวม ปชก. สู บบุหรี่ ปัจจุบนั
อัตรำกำรสู บบุหรี่ ต่อมวน
26.04
ชัยนำท
296,313
77,155
25.57
นครนำยก
198,293
50,704
พิษณุโลก
615,841
152,777
24.81
สุ โขทัย
458,627
113,617
24.77
กำแพงเพชร
504,468
120,854
23.96
อุทยั ธำนี
238,555
55,059
23.08

มวนต่อวันต่อคน
12.18
11.86
11.38
8.42
8.41
11.93
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จังหวัด
พิจิตร
นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
นครปฐม
อยุธยำ
สุ พรรณบุรี
ลพบุรี
สมุทรปรำกำร
สิ งห์บุรี
อ่ำงทอง
นนทบุรี
สมุทรสำคร
ปทุมธำนี
สมุทรสงครำม
กรุ งเทพฯ
สระบุรี

ปชก. รวม
446,298
863,143
689,565
662,146
573,596
678,826
589,402
812,661
193,140
213,751
659,617
338,520
450,875
164,682
6,300,248
406,465

ปชก. สู บบุหรี่ ปัจจุบนั
101,216
191,071
149,484
138,866
114,954
133,068
112,273
152,985
34,620
37,747
111,616
57,049
71,474
26,077
987,102
60,428

อัตรำกำรสู บบุหรี่ ต่อมวน
22.68
22.14
21.68
20.97
20.04
19.60
19.05
18.83
17.92
17.66
16.92
16.85
15.85
15.83
15.67
14.87

มวนต่อวันต่อคน
13.30
12.43
10.61
11.58
11.58
14.51
10.52
9.15
10.51
11.47
10.68
9.92
10.82
11.46
11.49
11.49

4.2 การจัดทาแบบสอบถาม
กำรวิเครำะห์ ผลของงำนวิจยั ฉบับนี้ จำเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลที่ ได้จำกกำรสอบถำมพฤติกรรมกำรบริ โภค
ยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำง ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั ได้จดั ทำร่ ำงแบบสอบถำมผลของกำรปรับปรุ งอัตรำภำษีสรรพสำมิ ต
และมำตรกำรที่มิใช่ภำษีต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ เพื่อนำมำวิเครำะห์ผลแล้วนำไปกำหนดนโยบำยของ
ประเทศไทยเพื่อให้สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรควบคุมกำรบริ โภคยำสู บ และกำรอำนวยรำยได้ให้แก่
รัฐ ในส่ วนของกำรออกแบบสอบถำม คณะผูว้ ิจยั ได้แบ่งแบบสอบถำมออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่หนึ่ ง เป็ น
กำรศึกษำปั จจัยพื้นฐำนที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ สถำนภำพ
สมรส ลักษณะอำชีพ รำยได้ เป็ นต้น ส่ วนที่สอง ศึกษำเกี่ยวกับด้ำนพฤติกรรมกำรบริ โภคของกลุ่มตัวอย่ำงแต่
ละภูมิภำคของประเทศไทย อำทิเช่น กำรเริ่ มสู บครั้งแรก ควำมถี่ในกำรบริ โภคยำสู บ และที่สำคัญศึกษำควำม
ยืดหยุ่นควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคยำสู บต่อรำคำ และส่ วนที่สำม ศึกษำมำตรกำรที่ไม่ใช่ ภำษีที่มีผลต่อกำร
ควบคุมกำรบริ โภคยำสู บ ไม่วำ่ จะเป็ นมำตรำกำรกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มำตรกำรกำรกำหนดสถำนที่
สู บบุหรี่ มำตรกำรกำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต และมำตรกำรคำเตือนโทษของกำรสู บุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
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บทที่ 5 การวิเคราะห์ ผลการวิจัย
ในส่ วนนี้ เป็ นกำรวิเครำะห์ผลกำรวิจยั ที่ได้จำกกำรจัดเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม ซึ่ งผลกำรวิเครำะห์
สำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำรำงที่ 5.1 แสดงผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวข้อ
คำตอบที่ถูกเลือกมำกที่สุด
จำนวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชำย
274
97.86
อำยุ
19 – 30 ปี
129
46.07
ระดับกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
74
26.43
กำรประกอบอำชีพ
รับรำชกำร
75
26.79
สถำนภำพ
โสด
171
61.07
เหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
124
44.29
กำรได้มำของยำสู บมวนแรก
เพื่อน
178
63.57
แหล่งที่มำของรำยจ่ำย
ส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง
136
48.57
ชนิดยำสู บครั้งแรก
บุหรี่ ถูกกฎหมำย
258
92.14
ประเภทยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
บุหรี่ ไทย
221
78.93
แหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
264
94.29
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ำ กลุ่ม
ตัวอย่ำงส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย จำนวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.86 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 280
คน ซึ่ งอำยุอยูใ่ นช่วง 19-30 ปี จำนวน 129 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 46.07 จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดเฉลี่ยมีอำยุ
อยูท่ ี่ 31 ปี โดยกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรศึกษำส่ วนใหญ่ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อปวช. ซึ่ งผูบ้ ริ โภค
ยำสู บส่ วนใหญ่ประกอบอำชี พ รับรำชกำร และอำชี พอื่นๆ ได้แก่ รับจ้ำงและค้ำขำย และนักเรี ยน นักศึกษำ
ตำมลำดับ กลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่มีสถำนภำพโสด จำนวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.07 จำกกำรสอบถำม
กลุ่ มตัวอย่ำงฯ มี รำยได้เฉลี่ ยอยู่ที่ 11,540 บำทต่อเดื อน และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ โภคยำสู บเฉลี่ ยอยู่ที่ 922
บำทต่อเดือน และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุดอยูท่ ี่ 4,095 บำทต่อเดือน
พฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีอำยุเฉลี่ยเริ่ มแรกใน
กำรบริ โภคยำสู บอยูท่ ี่ 17 ปี เหตุผลในกำรบริ โภคยำสู บครั้งแรกส่ วนใหญ่ คือ อยำกรู ้/อยำกลองสู บเอง เพื่อน
ชักชวน ระบำยควำมเครี ยดและเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลรอบข้ำง ตำมลำดับ ซึ่งกำรได้มำของบุหรี่ มวนแรก

72
นั้นมำกจำกเพื่อน จำนวน 178 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 63.57 พบว่ำ ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บในช่ วง 3 เดือน
แรกของกลุ่มตัวอย่ำงฯ เฉลี่ ยอยู่ที่ 4 มวนต่อวัน ส่ วนปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุด อยู่ที่ 30 มวนต่อวัน
และน้อยที่สุด อยูท่ ี่ 1 มวนต่อวัน โดยส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง จำนวน 136 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 48.57
ชนิ ด ยำสู บ ที่ นิ ย มบริ โภคเป็ นครั้ งแรก คื อ บุ ห รี่ ถู ก กฎหมำย จ ำนวน 258 คน หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 92.14
รองลงมำคือ ยำเส้น โดยกลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่ มียี่ห้อยำสู บที่สูบเป็ นประจำ คิดเป็ นร้อยละ 97.86 ของ
กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำกกำรสอบถำม พบว่ำ รำคำยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำเฉลี่ยอยูท่ ี่ 53 บำทต่อ
ซอง และประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ ได้แก่ บุหรี่ ไทย ร้อยละ 78.93 แหล่งที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ
ซื้ อยำสู บเป็ นประจำส่ วนใหญ่ คือ ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ จำนวน 264 คิดเป็ นร้อยละ 94.29
ตำรำงที่ 5.2 แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ค่ำสถิติ

ปริ มำณกำรสู บในอดีต
(มวนต่อวัน)

Max
60
Min
1
Average
11
Mode
10
S.D.
7.15
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ปริ มำณกำรสู บในปัจจุบนั
(มวนต่อวัน)

ค่ำใช้จ่ำย
(บำท/วัน)

ปริ มำณกำรสู บในอนำคต
(มวนต่อวัน)

60
2
12
10
7.28

315
2.5
32.03
29
27.50

60
0
10
10
7.51

จำกตำรำง พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงฯ มีปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บในปั จจุบนั เฉลี่ยอยูท่ ี่ 12 มวนต่อ
วัน ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บในปั จจุบนั สู งสุ ดอยูท่ ี่ 60 มวนต่อวัน ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บในปั จจุบนั ต่ำสุ ดอยู่
ที่ 2 มวนต่อวัน โดยมีค่ำ S.D. อยูท่ ี่ 7.28 โดยปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บในปั จจุบนั คิดเป็ นค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยอยูท่ ี่
32.03บำทต่อวัน โดยกลุ่ มตัวอย่ำงฯ มี ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บในอดี ตเฉลี่ ยอยู่ที่ 11 มวนต่อวัน และกลุ่ ม
ตัวอย่ำงฯ คำดว่ำจะบริ โภคยำสู บในปี หน้ำเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10 มวนต่อวัน
ตำรำงที่ 5.3 แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มำตรกำร
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต

5
มำกที่สุด
13.57
17.86
12.14

4
มำก
22.50
21.79
26.79

คะแนน (ร้อยละ)
3
2
ปำนกลำง น้อย
19.64
16.43
28.57
19.29
27.50
19.29

1
ไม่มีผลเลย
27.86
12.50
14.29
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มำตรกำร
คำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

5
มำกที่สุด
12.50

คะแนน (ร้อยละ)
4
3
2
มำก ปำนกลำง น้อย
14.64
26.07
27.14

1
ไม่มีผลเลย
19.64

จำกมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บ พบว่ำ มำตรกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบ
บุหรี่ ไม่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงฯ มำกที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27.86 มำตรกำรในกำรกำหนด
สถำนที่ สู บบุ หรี่ ที่มี ผลต่อกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่ มตัวอย่ำงฯ มี ผลอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็ นร้ อยละ
28.57 ส่ วนมำตรกำรกำรขึ้นภำษีสรรพสำมิตมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บอยู่ในระดับปำนกลำง คิด
เป็ นร้อยละ 27.50 และมำตรกำรคำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ ) มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริ โภค
ยำสู บอยูใ่ นระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 27.14
ตำรำงที่ 5.4 แสดงผลจำกกำรสำรวจกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
หัวข้อ
รำละเอียด
จำนวน (คน)
ควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
ต้องกำร
200
งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
ไม่งด
135
กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมี
ไม่มีผล
90
ผลต่อกำรสู บยำสู บ
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้อยละ
72.73
49.09
32.73

จำกกลุ่ มตัวอย่ำ งทั้งหมด จำนวน 275 คน มี ก ลุ่ ม ตัวอย่ำงที่ มี ควำมต้องกำรเลิ กสู บยำสู บ
จำนวน 200 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 72.73 มีควำมต้องกำรที่จะเลิ กสู บยำสู บเนื่ องจำกกลุ่มตัวอย่ำงฯ เริ่ มมี
ปัญหำด้ำนสุ ขภำพ และในช่วงเทศกำลงดเหล้ำเข้ำพรรษำ กลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้งด
เหล้ำในช่วงเข้ำพรรษำ จำนวน 135 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 49.09 และกลุ่มตัวอย่ำงฯ จำนวน 90 คน หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 32.73 คิดว่ำกำรงดเหล้ำเข้ำพรรษำไม่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บ
2) จังหวัดกระบี่
ตำรำงที่ 5.5 แสดงผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรจังหวัดกระบี่
หัวข้อ
คำตอบที่ถูกเลือกมำกที่สุด
จำนวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชำย
270
98.18
อำยุ
19 – 30 ปี
101
36.73
ระดับกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
65
23.64
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กำรประกอบอำชีพ
อำชีพ อื่นๆ
สถำนภำพ
สมรส
เหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
กำรได้มำของยำสู บมวนแรก
เพื่อน
แหล่งที่มำของรำยจ่ำย
ส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง
ชนิดยำสู บครั้งแรก
บุหรี่ ถูกกฎหมำย
ประเภทยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
บุหรี่ ไทย
แหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

114
145
166
134
130
258
228
259

41.45
52.73
60.36
48.73
47.27
93.82
82.91
94.18

จำกพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงจังหวัดกระบี่ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชำย จำนวน 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.18 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 275 คน ซึ่ งมีอำยุอยู่
ในช่วง 19-30 ปี จำนวน 101 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 36.73 จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดเฉลี่ยมีอำยุอยูท่ ี่ 34 ปี โดย
กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนมำกมีระดับกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อปวช. คิดเป็ นร้อยละ 23.64 ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคยำสู บส่ วนใหญ่ประกอบอำชีพอื่นๆ ได้แก่ รับจ้ำงและทำสวน จำนวน 114 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 41.45
รองลงมำคืออำชี พธุ รกิ จส่ วนตัว จำนวน 59 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 21.45 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่มี
สถำนภำพสมรสแล้ว จำนวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.73 และรองลงมำ คือ สถำนภำพโสด จำนวน 128 คน
คิดเป็ นร้อยละ 46.55 จำกกำรสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงฯ มีรำยได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 14,734 บำทต่อเดือน และมีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริ โภคยำสู บเฉลี่ยอยูท่ ี่ 957 บำทต่อเดือน และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุดอยูท่ ี่ 5,220 บำท
ต่อเดือน
พฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงจังหวัดกระบี่ โดยมี อำยุเฉลี่ ยเริ่ มแรกในกำร
บริ โภคยำสู บอยู่ที่ 17 ปี เหตุผลในกำรบริ โภคยำสู บครั้ งแรกส่ วนใหญ่ คื อ อยำกรู ้ /อยำกลองสู บเอง เพื่อน
ชักชวน ระบำยควำมเครี ยด ตำมลำดับ ซึ่ งกำรได้มำของบุหรี่ มวนแรกนั้นมำกจำกเพื่อน จำนวน 134 คน หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 48.73 และมำจำกกำรซื้ อเอง จำนวน 131 คน หรื อคิดเป็ น 47.64 พบว่ำ ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บ
ในช่วง 3 เดือนแรกของกลุ่มตัวอย่ำงฯ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4 มวนต่อวัน ส่ วนปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุด อยูท่ ี่ 20
มวนต่อวัน และน้อยที่สุด อยูท่ ี่ 1 มวนต่อวัน โดยส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง จำนวน 130 คน หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 47.27 ชนิ ดยำสู บที่ นิยมบริ โภคเป็ นครั้ งแรก คือ บุหรี่ ถูกกฎหมำย จำนวน 258 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
93.82 รองลงมำคือ ยำเส้น ยี่ห้อใบจำกและตรำเซี ยน โดยกลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่ มี ยี่ห้อยำสู บที่สูบเป็ น
ประจำ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด และยังคงสู บยำสู บที่เป็ นชนิ ดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
จำนวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.57 จำกกำรสอบถำม พบว่ำ รำคำยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 55 บำทต่อซอง และประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ ได้แก่ บุหรี่ ไทย จำนวน 228 คน หรื อ

75
คิดเป็ นร้ อยละ 82.91 แหล่งที่ กลุ่มตัวอย่ำงฯ ซื้ อยำสู บเป็ นประจำส่ วนใหญ่ คื อ ร้ ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
จำนวน 259 คิดเป็ นร้อยละ 94.18
ตำรำงที่ 5.6 แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ค่ำสถิติ

ปริ มำณกำรสู บในอดีต
(มวนต่อวัน)

ปริ มำณกำรสู บในปัจจุบนั
(มวนต่อวัน)

ค่ำใช้จ่ำย
(บำท/วัน)

ปริ มำณกำรสู บในอนำคต
(มวนต่อวัน)

60
1
12
10
9.09

174
0.71
31.91
29
26.56

60
0
10
10
8.28

Max
60
Min
1
Average
12
Mode
10
S.D.
9.74
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จำกตำรำง พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงฯ มีปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั เฉลี่ยอยูท่ ี่ 12 มวนต่อวัน
ปริ มำณกำรสู บยำสู บสู งสุ ดอยูท่ ี่ 60 มวนต่อวัน ปริ มำณกำรสู บยำสู บต่ำสุ ดอยูท่ ี่ 1 มวนต่อวัน โดยมีค่ำ S.D.
อยูท่ ี่ 9.09 โดยปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั คิดเป็ นค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 26.56 บำทต่อวัน โดยกลุ่มตัวอย่ำงฯ
มีปริ มำณกำรสู บยำสู บในอดีตและปั จจุบนั เฉลี่ยอยูท่ ี่ 12 มวนต่อวัน และ คำดว่ำจะสู บยำสู บในปี หน้ำเฉลี่ยอยู่
ที่ 10 มวนต่อวัน
ตำรำงที่ 5.7 แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มำตรกำร
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต
คำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

5
มำกที่สุด
17.82
22.91
11.64
18.18

4
มำก
19.64
25.82
16.00
16.36

คะแนน (ร้อยละ)
3
2
ปำนกลำง น้อย
17.82
12.36
18.55
18.55
17.28
20.73
19.27
14.91

1
ไม่มีผลเลย
32.36
14.18
33.82
31.27

จำกมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บ พบว่ำ จำกจำนวนผูต้ อบแบบสอบถำม
ผูส้ ู บยำสู บพบว่ำ มำตรกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุ หรี่ มำตรกำรกำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต และมำตรกำรคำ
เตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ ) มีผลต่อกำรสู บบุหรี่ ในระดับไม่มีผลเลยสู งที่สุด ที่ร้อยละ 32.36
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33.82 และ 31.27ตำมลำดับ ส่ วนมำตรกำรกำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่ มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ของกลุ่ ม ตัว อย่ำ งฯ มี ผ ลอยู่ใ นระดับ มำก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.82 ซึ่ งวัด จำกควำมถี่ ข องจ ำนวนผู้ต อบ
แบบสอบถำม
ตำรำงที่ 5.8 แสดงผลจำกกำรสำรวจกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
หัวข้อ
รำยละเอียด
เคยเลิกสู บยำสู บ
เคย
ควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
ต้องกำร
งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
ไม่งด
กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อกำรสู บยำสู บ
ไม่มีผล
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จำนวน (คน)
168
200
135
90

ร้อยละ
61.09
72.73
49.09
32.73

จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 275 คน มีกลุ่มตัวอย่ำงที่เคยเลิ กยำสู บ จำนวน 168 คน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 61.09 เคยเลิกสู บยำสู บมำแล้วโดยเฉลี่ยประมำณ 6 เดือน ซึ่ งส่ วนใหญ่กลับมำสู บอีกครั้ง
เพรำะเพื่อคลำยเครี ยด และกิ นเหล้ำ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ำงฯ จำนวน 200 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 72.73 มีควำม
ต้องกำรที่ จะเลิ กสู บยำสู บเนื่ องจำกกลุ่ มตัวอย่ำงฯ เริ่ มมี ปัญหำด้ำนสุ ขภำพ และในช่ วงเทศกำลงดเหล้ำ
เข้ำพรรษำ กลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้งดเหล้ำในช่วงเข้ำพรรษำ จำนวน 135 คน หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 49.09 และกลุ่มตัวอย่ำงฯ จำนวน 90 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 32.73 คิดว่ำกำรงดเหล้ำเข้ำพรรษำไม่
มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บ
3) จังหวัดชัยนำท
ตำรำงที่ 5.9 แสดงผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรจังหวัดชัยนำท
หัวข้อ
คำตอบที่ถูกเลือกมำกที่สุด
จำนวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชำย
274
97.86
อำยุ
19 – 30 ปี
72
25.71
ระดับกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
94
33.57
กำรประกอบอำชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษำ
95
33.93
สถำนภำพ
โสด
151
53.93
เหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
121
43.21
กำรได้มำของยำสู บมวนแรก
เพื่อน
149
53.21
แหล่งที่มำของรำยจ่ำย
ซื้ อด้วยตัวคุณเองทั้งหมด
99
35.36
ชนิดยำสู บครั้งแรก
บุหรี่ ถูกกฎหมำย
259
92.50
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หัวข้อ
คำตอบที่ถูกเลือกมำกที่สุด
ประเภทยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
บุหรี่ ไทย
แหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จำนวน (คน)
227
248

ร้อยละ
81.07
88.57

จำกกำรศึ ก ษำพฤติ ก รรมกำรบริ โภคยำสู บ ของกลุ่ ม ตัวอย่ำ งจัง หวัดชัย นำท พบว่ำ กลุ่ ม
ตัวอย่ำงส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย จำนวน 274 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.86 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 280
คน ซึ่ งมีอำยุอยูใ่ นช่วง 19-30 ปี จำนวน 72 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 25.71 จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดเฉลี่ยมีอำยุ
อยูท่ ี่ 34 ปี โดยกลุ่มตัวอย่ำงส่ วนมำกมีระดับกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อปวช. คิดเป็ นร้อย
ละ 33.57 ซึ่ งผูบ้ ริ โภคยำสู บส่ วนใหญ่ประกอบอำชี พนักเรี ยน นักศึกษำ จำนวน 95 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33.93
รองลงมำคืออำชีพอื่นๆ ได้แก่ รับจ้ำง จำนวน 69 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.64 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่มี
สถำนภำพโสด จำนวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.93 และรองลงมำ คือ สถำนภำพสมรส จำนวน 120 คน คิด
เป็ นร้อยละ 42.86 จำกกำรสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงฯ มีรำยได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 13,500 บำทต่อเดือน และมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริ โภคยำสู บเฉลี่ยอยูท่ ี่ 936 บำทต่อเดือน และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุดอยูท่ ี่ 8,100 บำทต่อ
เดือน
พฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงจังหวัดชัยนำท โดยมีอำยุเฉลี่ ยเริ่ มแรกในกำร
บริ โภคยำสู บอยู่ที่ 17 ปี เหตุผลในกำรบริ โภคยำสู บครั้ งแรกส่ วนใหญ่ คื อ อยำกรู ้ /อยำกลองสู บเอง เพื่อน
ชักชวน และเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลรอบข้ำง อยูท่ ี่ร้อยละ 43.21 27.50 และ 17.50 ตำมลำดับ ซึ่ งกำรได้มำ
ของบุหรี่ มวนแรกนั้นมำกจำกเพื่อน จำนวน 149 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 53.21 และมำจำกกำรซื้ อเอง จำนวน
108 คน หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 38.57 พบว่ำ ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บในช่วง 3 เดือนแรกของกลุ่มตัวอย่ำงฯ เฉลี่ย
อยูท่ ี่ 4 มวนต่อวัน ส่ วนปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุด อยูท่ ี่ 20 มวนต่อวัน โดยซื้ อด้วยตัวคุณเองทั้งหมด
จำนวน 99 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 35.36 และลชรองลงมำคือส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง จำนวน 96 คน หรื อ
คิดป็ นร้อยละ 34.29 ชนิ ดยำสู บที่นิยมบริ โภคเป็ นครั้งแรก คือ บุหรี่ ถูกกฎหมำย จำนวน 259 คน หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 92.50 รองลงมำคือ ยำเส้น จำนวน 21 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.50 โดยกลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่ มี
ยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ คิดเป็ นร้อยละ 99.64 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำกกำรสอบถำม พบว่ำ รำคำยำสู บ
ที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำเฉลี่ยอยูท่ ี่ 54 บำทต่อซอง และประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ได้แก่ บุหรี่ ไทย จำนวน 227 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 81.07 แหล่งที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ ซื้ อยำสู บเป็ นประจำส่ วนใหญ่
คือ ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ จำนวน 248 คิดเป็ นร้อยละ 88.57
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ตำรำงที่ 5.10 แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ค่ำสถิติ

ปริ มำณกำรสู บในอดีต
(มวนต่อวัน)

ปริ มำณกำรสู บในปัจจุบนั
(มวนต่อวัน)

ค่ำใช้จ่ำย
(บำท/วัน)

ปริ มำณกำรสู บในอนำคต
(มวนต่อวัน)

80
2
11
10
8.43

270
2.5
31.20
29
27.68

80
0
10
10
8.03

Max
80
Min
0
Average
12
Mode
10
S.D.
8.62
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จำกตำรำง พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงฯ มีปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั เฉลี่ยอยูท่ ี่ 11 มวนต่อวัน
ปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั สู งสุ ดอยูท่ ี่ 80 มวนต่อวัน ปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั ต่ำสุ ดอยูท่ ี่ 2 มวน
ต่อวัน โดยมีค่ำ S.D. อยูท่ ี่ 8.43 โดยปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั คิดเป็ นค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 31.20 บำทต่อ
วัน โดยกลุ่มตัวอย่ำงฯ มีปริ มำณกำรสู บยำสู บในอดี ตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 12 มวนต่อวัน และกลุ่มตัวอย่ำงฯ คำดว่ำจะ
สู บยำสู บในปี หน้ำเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10 มวนต่อวัน
ตำรำงที่ 5.11 แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มำตรกำร
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต
คำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

5
มำกที่สุด
13.57
21.43
17.50
16.43

4
มำก
25.00
22.14
17.86
11.43

คะแนน (ร้อยละ)
3
2
ปำนกลำง น้อย
20.36
17.14
21.07
17.14
21.79
20.36
24.29
15.00

1
ไม่มีผลเลย
23.93
18.21
22.50
32.86

จำกกำรสำรวจมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บ ของกลุ่มตัวอย่ำงฯ จังหวัด
ชัยนำท พบว่ำ มำตรกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เเละกำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่ มีผลต่อกำรสู บยำสู บใน
ระดับมำก ซึ่ งวัดจำกระดับควำมถี่ของจำนวนผูต้ อบเบบสอบถำม คิดเป็ นร้อยละ 25.00 เเละร้อยละ 22.14
ตำมลำดับ ขณะที่มำตรกำรกำรขึ้นภำษีสรรพสำมิตและมำตรกำรคำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
พบว่ำไม่มีผลต่อพฤติ กรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ซึ่ งวัดจำกระดับควำมถี่ ของจำนวนผูต้ อบ
เบบสอบถำม สู งสุ ดในมำตรกำรดังกล่ำวที่ร้อยละ 22.50 เเละร้อยละ 32.86 ตำมลำดับ
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ตำรำงที่ 5.12 แสดงผลจำกกำรสำรวจกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
หัวข้อ
รำละเอียด
จำนวน (คน)
เคยเลิกสู บยำสู บ
เคย
169
ควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
ต้องกำร
182
งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
ไม่งด
197
กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมี
ไม่มีผล
50
ผลต่อกำรสู บยำสู บ
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้อยละ
60.36
65.00
70.36
17.86

จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 280 คน มีกลุ่มตัวอย่ำงที่เคยเลิกสู บยำสู บ จำนวน 169 คน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 60.36 เคยเลิกสู บยำสู บมำแล้วโดยเฉลี่ยประมำณ 7 เดือน ซึ่ งส่ วนใหญ่กลับมำสู บอีกครั้ง
เพรำะเพื่อคลำยเครี ยด และเพื่อนชวนสู บ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ำงฯ จำนวน 182 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.00 มีควำม
ต้องกำรที่ จะเลิ กสู บยำสู บเนื่ องจำกกลุ่ มตัวอย่ำงฯ เริ่ มมี ปัญหำด้ำนสุ ขภำพ และในช่ วงเทศกำลงดเหล้ำ
เข้ำพรรษำ กลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้งดเหล้ำในช่วงเข้ำพรรษำ จำนวน 197 คน หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 70.36 และกลุ่มตัวอย่ำงฯ จำนวน 50 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 17.86 คิดว่ำกำรงดเหล้ำเข้ำพรรษำ
ไม่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บ
4) จังหวัดปรำจีนบุรี
ตำรำงที่ 5.13 แสดงผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรจังหวัดปรำจีนบุรี
หัวข้อ
คำตอบที่ถูกเลือกมำกที่สุด
จำนวน (คน)
เพศ
ชำย
266
อำยุ
19 – 30 ปี
99
ระดับกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
77
กำรประกอบอำชีพ
พนักงำนบริ ษทั เอกชน
95
สถำนภำพ
สมรส
153
รำยได้
รำยได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงฯ
15,152 บำท
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรบริ โภคยำสู บ
908 บำท
เหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
144
กำรได้มำของยำสู บมวนแรก
เพื่อน
147
แหล่งที่มำของรำยจ่ำย
ซื้ อด้วยตัวคุณเองทั้งหมด
117
ชนิดยำสู บครั้งแรก
บุหรี่ ถูกกฎหมำย
260
ประเภทยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
บุหรี่ ไทย
233

ร้อยละ
95.00
35.36
27.50
33.93
54.64
51.43
52.50
41.79
92.86
83.21
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หัวข้อ
คำตอบที่ถูกเลือกมำกที่สุด
แหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จำนวน (คน)
254

ร้อยละ
90.71

จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่ มตัวอย่ำงจังหวัดปรำจี นบุรี พบว่ำ กลุ่ ม
ตัวอย่ำงส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย จำนวน 266 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.00 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 280
คน ซึ่ งมีอำยุอยูใ่ นช่วง 19-30 ปี จำนวน 99 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 35.36 จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดมีอำยุเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 34 ปี โดยกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อปวช. มำกที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 27.50 ซึ่ งผูบ้ ริ โภคยำสู บส่ วนใหญ่ประกอบอำชี พพนักงำนบริ ษทั เอกชน จำนวน 95 หรื อคิดเป็ นร้อยละ
33.93 รองลงมำคืออำชี พอื่นๆ ได้แก่ รับจ้ำงและค้ำขำย จำนวน 66 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 23.57 ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่มีสถำนภำพสมรส จำนวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.64 และรองลงมำ คือ สถำนภำพ
โสด จำนวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.57 จำกกำรสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงฯ มีรำยได้เฉลี่ยสู งอยูท่ ี่ 15,152 บำท
ต่อเดือน และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ โภคยำสู บเฉลี่ยอยูท่ ี่ 908 บำทต่อเดือน และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ โภคยำสู บ
มำกที่สุดอยูท่ ี่ 4,680 บำทต่อเดือน
พฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงจังหวัดปรำจีนบุรี โดยมีอำยุเฉลี่ ยเริ่ มแรกใน
กำรบริ โภคยำสู บอยูท่ ี่ 17 ปี เหตุผลในกำรบริ โภคยำสู บครั้งแรกส่ วนใหญ่ คือ อยำกรู ้/อยำกลองสู บเอง เพื่อน
ชักชวน และเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลรอบข้ำง อยูท่ ี่ร้อยละ 51.43 26.07 และ 11.07 ตำมลำดับ ซึ่ งกำรได้มำ
ของบุหรี่ มวนแรกนั้นมำกจำกเพื่อน จำนวน 147 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 52.50 และมำจำกกำรซื้ อเอง จำนวน
108 คน หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 38.57 พบว่ำ ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บในช่วง 3 เดือนแรกของกลุ่มตัวอย่ำงฯ เฉลี่ย
อยู่ที่ 5มวนต่อวัน ส่ วนปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุดอยู่ที่ 40 มวนต่อวัน โดยซื้ อด้วยตัวคุ ณเองทั้งหมด
จำนวน 117 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 41.79 และรองลงมำคือส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง จำนวน 95 คน หรื อ
คิดป็ นร้อยละ 33.93 ชนิดยำสู บที่นิยมบริ โภคเป็ นครั้งแรก คือ บุหรี่ ถูกกฎหมำย จำนวน 260 คน หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 92.86 รองลงมำคือ ยำเส้น จำนวน 14 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5 โดยกลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่ มียี่ห้อ
ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ คิดเป็ นร้อยละ 98.57 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำกกำรสอบถำม พบว่ำ รำคำยำสู บที่
กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำเฉลี่ ยอยู่ที่ 53 บำทต่อซอง และประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ได้แก่ บุหรี่ ไทย จำนวน 233 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 83.21 แหล่งที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ ซื้ อยำสู บเป็ นประจำส่ วนใหญ่
คือ ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ จำนวน 254 คิดเป็ นร้อยละ 90.71
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ตำรำงที่ 5.14 แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ค่ำสถิติ

ปริ มำณกำรสู บในอดีต
(มวนต่อวัน)

ปริ มำณกำรสู บในปัจจุบนั
(มวนต่อวัน)

ค่ำใช้จ่ำย
(บำท/วัน)

ปริ มำณกำรสู บในอนำคต
(มวนต่อวัน)

1,029
0.5
15
10
61.89

200
0
30.90
29
24.15

160
0
10
10
11.64

Max
50
Min
0
Average
12
Mode
10
S.D.
8.62
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จำกตำรำง พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงฯ มีปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั เฉลี่ยอยูท่ ี่ 15 มวนต่อวัน
ปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั สู งสุ ดอยูท่ ี่ 1,029 มวนต่อวัน ปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั ต่ ำสุ ดอยูท่ ี่ 0.5
มวนต่อวัน โดยมีค่ำ S.D. อยู่ที่ 61.89 โดยปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั คิดเป็ นค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ ยอยู่ที่ 30.90
บำทต่อวัน โดยกลุ่มตัวอย่ำงฯ มีปริ มำณกำรสู บยำสู บในอดีตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 12 มวนต่อวัน และกลุ่มตัวอย่ำงฯ คำด
ว่ำจะสู บยำสู บในปี หน้ำลดลงจำกเดิมเฉลี่ยอยูท่ ี่10 มวนต่อวัน
ตำรำงที่ 5.15 แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มำตรกำร
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต
คำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

5
มำกที่สุด
11.43
20.00
19.29
11.79

4
มำก
17.86
18.21
16.07
12.14

คะแนน (ร้อยละ)
3
2
ปำนกลำง น้อย
21.43
14.64
22.86
20.00
16.79
18.93
16.43
19.64

1
ไม่มีผลเลย
34.64
18.93
28.93
40.00

จำกกำรสำรวจมำตรกำรที่ไม่ใช่ ภำษีที่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงฯ จังหวัด
ปรำจีนบุรี พบว่ำ มำตรกำรในกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงฯ
เลย คิดเป็ นร้อยละ 34.64 ซึ่ งวัดจำกควำมถี่ของจำนวนผูต้ อบแบบสอบถำม มำตรกำรในกำรกำหนดสถำนที่
สู บบุ หรี่ ที่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ซึ่ งมีผลอยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็ นร้อยละ 22.86
ส่ วนมำตรกำรกำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต และมำตรกำรคำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ ) ไม่มีผลต่อ
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พฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงฯ มำกที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 28.93 และ 40.00 ตำมลำดับ ซึ่ งวัด
จำกควำมถี่ของจำนวนผูต้ อบแบบสอบถำม
ตำรำงที่ 5.16 แสดงผลจำกกำรสำรวจกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
หัวข้อ
รำละเอียด จำนวน (คน)
เคยเลิกสู บยำสู บ
เคย
162
ควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
ต้องกำร
180
งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
ไม่งด
194
กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มีผล
27
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้อยละ
57.86
64.29
69.29
9.64

จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 280 คน มีกลุ่มตัวอย่ำงที่เคยเลิกสู บยำสู บ จำนวน 162 คน
คิดเป็ นร้อยละ 57.86 เคยเลิกสู บยำสู บมำแล้วโดยเฉลี่ยประมำณ 8 เดือน ซึ่ งส่ วนใหญ่กลับมำสู บอีกครั้งเพรำะ
เพื่อเข้ำสังคม คลำยเครี ยด และสภำพแวดล้อมพำไป ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ำงฯ จำนวน 180 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
64.29 มีควำมต้องกำรที่จะเลิกสู บยำสู บเนื่ องจำกกลุ่มตัวอย่ำงฯ เริ่ มมีปัญหำด้ำนสุ ขภำพ ในช่ วงเทศกำลงด
เหล้ำเข้ำพรรษำ กลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่มีควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้งดเหล้ำในช่วงเข้ำพรรษำ จำนวน 194 คน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 69.29 และกลุ่มตัวอย่ำงฯ 27 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 9.64 คิดว่ำกำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
มีผลต่อกำรสู บยำสู บของตัวเอง และอีก 26 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 9.29 คิดว่ำกำรงดเหล้ำเข้ำพรรษำไม่มีผล
ต่อกำรสู บยำสู บ ขณะที่ประชำกรผูต้ อบแบบสอบถำมส่ วนใหญ่ร้อยละ 81.07 เลือกที่จะไม่ตอบ
5) จังหวัดหนองบัวลำภู
ตำรำงที่ 5.17 แสดงผลจำกกำรสำรวจแบบสอบถำมข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวข้อ
คำตอบที่ถูกเลือกมำกที่สุด
จำนวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชำย
272
97.14
อำยุ
19 – 30 ปี
85
30.36
ระดับกำรศึกษำสู งสุ ด
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
57
20.36
กำรประกอบอำชีพ
อื่นๆ
144
51.43
สถำนภำพ
สมรส
160
57.14
รำยได้รวม
รำยได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงฯ
10,786 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ โภค
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรบริ โภคยำสู บ
912 บำท
เหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
156
55.71
กำรได้มำของยำสู บมวนแรก
เพื่อน
130
46.43
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หัวข้อ
คำตอบที่ถูกเลือกมำกที่สุด
แหล่งที่มำของรำยจ่ำย
ซื้ อด้วยตัวคุณเองทั้งหมด
ชนิดยำสู บครั้งแรก
บุหรี่ ถูกกฎหมำย
ประเภทยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
บุหรี่ ไทย
แหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จำนวน (คน)
166
242
231
266

ร้อยละ
59.29
86.43
82.50
95.00

จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงจังหวัดหนองบัวลำภู พบว่ำ กลุ่ม
ตัวอย่ำงส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย จำนวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 97.14 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 280
คน ซึ่ งมีอำยุอยูใ่ นช่วง 19-30 ปี จำนวน 85 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 30.36 จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดมีอำยุเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 37 ปี โดยกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรื อปวช. มำกที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 20.36 ซึ่ งผูบ้ ริ โภคยำสู บส่ วนใหญ่ประกอบอำชี พอื่นๆ ได้แก่ รับจ้ำงและค้ำขำย จำนวน 144 หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 51.43 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่มีสถำนภำพสมรส จำนวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 และ
รองลงมำ คือ สถำนภำพโสด จำนวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 จำกกำรสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงฯ มีรำยได้
เฉลี่ ย สู ง อยู่ที่ 10,786 บำทต่อเดื อน และมี ค่ำ ใช้จ่ำ ยในกำรบริ โภคยำสู บ เฉลี่ ย อยู่ที่ 912 บำทต่อเดื อน และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุดอยูท่ ี่ 3,480 บำทต่อเดือน
พฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีอำยุเฉลี่ยเริ่ มแรกใน
กำรบริ โภคยำสู บอยูท่ ี่ 17 ปี เหตุผลในกำรบริ โภคยำสู บครั้งแรกส่ วนใหญ่ คือ อยำกรู ้/อยำกลองสู บเอง เพื่อน
ชักชวน และเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลรอบข้ำง อยูท่ ี่ร้อยละ 55.71 22.50 และ 11.79 ตำมลำดับ ซึ่ งกำรได้มำ
ของบุหรี่ มวนแรกนั้นมำกจำกเพื่อน จำนวน 130 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 46.43 และมำจำกกำรซื้ อเอง จำนวน
124 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 44.29 พบว่ำ ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บในช่วง 3 เดือนแรกของกลุ่มตัวอย่ำงฯ เฉลี่ย
อยู่ที่ 5มวนต่อวัน ส่ วนปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุดอยู่ที่ 40 มวนต่อวัน โดยซื้ อด้วยตัวคุ ณเองทั้งหมด
จำนวน 166 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 59.29 และรองลงมำคือส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง จำนวน 65 คน หรื อ
คิดป็ นร้อยละ 23.21 ชนิ ดยำสู บที่นิยมบริ โภคเป็ นครั้งแรก คือ บุหรี่ ถูกกฎหมำย จำนวน 242 คน หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 86.43 รองลงมำคือ ยำเส้น จำนวน 36 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12.86 โดยกลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่ มี
ยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ คิดเป็ นร้อยละ 98.93 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำกกำรสอบถำม พบว่ำ รำคำยำสู บ
ที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำเฉลี่ยอยูท่ ี่ 50 บำทต่อซอง และประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ได้แก่ บุหรี่ ไทย จำนวน 231 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 82.50 แหล่งที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ ซื้ อยำสู บเป็ นประจำส่ วนใหญ่
คือ ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ จำนวน 266 คิดเป็ นร้อยละ 95.00
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ตำรำงที่ 5.18 แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ค่ำสถิติ

ปริ มำณกำรสู บในอดีต
(มวนต่อวัน)

ปริ มำณกำรสู บในปัจจุบนั
(มวนต่อวัน)

ค่ำใช้จ่ำย
(บำท/วัน)

ปริ มำณกำรสู บในอนำคต
(มวนต่อวัน)

40
1
13
10
7.23

145
0
31.03
29
21.14

40
0
11
10
7.05

Max
40
Min
1
Average
13
Mode
10
S.D.
7.86
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จำกตำรำง พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงฯ มีปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั เฉลี่ยอยูท่ ี่ 13 มวนต่อวัน
โดยปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั สู งสุ ดอยู่ที่ 40 มวนต่อวัน ปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั ต่ ำสุ ดอยูท่ ี่ 1
มวนต่อวัน โดยมี ค่ำ S.D. อยู่ที่ 7.23 โดยปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุ บนั คิ ดเป็ นค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ ยอยู่ที่ 31.03
บำทต่อวัน โดยกลุ่มตัวอย่ำงฯ มีปริ มำณกำรสู บยำสู บในอดีตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 13 มวนต่อวัน และกลุ่มตัวอย่ำงฯ คำด
ว่ำจะสู บยำสู บในปี หน้ำเฉลี่ยลดลงมำอยูท่ ี่ 11 มวนต่อวัน
ตำรำงที่ 5.19 แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มำตรกำร
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต
คำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

5
มำกที่สุด
9.29
14.29
14.64
14.64

4
มำก
20.00
17.50
13.21
9.64

คะแนน (ร้อยละ)
3
2
ปำนกลำง น้อย
22.14
13.93
21.79
20.71
14.64
20.00
15.71
18.57

1
ไม่มีผลเลย
34.64
25.71
37.50
41.43

จำกกำรสำรวจมำตรกำรที่ไม่ใช่ ภำษีที่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงฯ จังหวัด
ปรำจี นบุ รี พบว่ำ มำตรกำรในกำรโฆษณำรณรงค์ไ ม่สูบบุ หรี่ มำตรกำรในกำรกำหนดสถำนที่ สูบบุ หรี่
มำตรกำรกำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต และมำตรกำรคำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ ) ทั้ง 4 มำตรกำร
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34.64 25.71 37.50 และ 41.43 ตำมลำดับ ซึ่ ง
วัดจำกควำมถี่ของจำนวนผูต้ อบแบบสอบ
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ตำรำงที่ 5.20 แสดงผลจำกกำรสำรวจกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
หัวข้อ
รำละเอียด
เคยเลิกสู บยำสู บ
เคย
ควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
ต้องกำร
งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
ไม่งด
กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อกำรสู บยำสู บ
ไม่มีผล
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จำนวน (คน)
180
199
173
51

ร้อยละ
64.29
71.07
61.79
18.21

จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 280 คน มีกลุ่มตัวอย่ำงที่เคยเลิกสู บยำสู บ จำนวน 180 คน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 64.29 เคยเลิกสู บยำสู บมำแล้วโดยเฉลี่ยประมำณ 7 เดือน ซึ่ งส่ วนใหญ่กลับมำสู บอีกครั้ง
เพรำะเพื่อคลำยเครี ยด และอีก 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.71 ยังไม่เคยเลิกสู บยำสู บ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ำงฯ จำนวน
199 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 71.07 มีควำมต้องกำรที่จะเลิกสู บยำสู บเนื่ องจำกกลุ่มตัวอย่ำงฯ เริ่ มมีปัญหำด้ำน
สุ ขภำพ ครอบครัวขอร้ อง และสิ้ นเปลือง ส่ วนในช่วงเทศกำลงดเหล้ำเข้ำพรรษำ กลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่มี
ควำมคิดเห็นว่ำไม่ได้งดเหล้ำในช่วงเข้ำพรรษำ จำนวน 173 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 61.79 และกลุ่มตัวอย่ำงฯ
จำนวน 51 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.21 คิดว่ำกำรงดเหล้ำเข้ำพรรษำไม่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บ
6) จังหวัดกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ตำรำงที่ 5.21 แสดงผลจำกกำรส ำรวจแบบสอบถำมข้อมู ล พื้ นฐำนของประชำกรจัง หวัดกรุ ง เทพฯและ
ปริ มณฑล
หัวข้อ
คำตอบที่ถูกเลือกมำกที่สุด
จำนวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชำย
234
83.57
อำยุ
19 – 30 ปี
167
59.64
ระดับกำรศึกษำ
ปริ ญญำตรี
127
45.36
กำรประกอบอำชีพ
พนักงำนบริ ษทั เอกชน
97
34.64
สถำนภำพ
โสด
187
66.79
รำยได้
รำยได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ำงฯ
25,533 บำท
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรบริ โภคยำสู บ 910.43 บำท
เหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
116
41.43
กำรได้มำของยำสู บมวนแรก
เพื่อน
190
67.86
แหล่งที่มำของรำยจ่ำย
ส่ วนใหญ่ผอู ้ ื่นซื้ อให้
101
36.07
ชนิดยำสู บครั้งแรก
บุหรี่ ถูกกฎหมำย
267
95.36
ประเภทยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
บุหรี่ นำเข้ำที่ถูกกฎหมำย
186
66.43
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หัวข้อ
คำตอบที่ถูกเลือกมำกที่สุด
แหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จำนวน (คน)
240

ร้อยละ
85.71

จำกกำรศึ กษำพฤติ กรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่ มตัวอย่ำงจังหวัดกรุ งเทพมหำนครและ
ปริ มณฑล พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่เป็ นเพศชำย จำนวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.57 ของกลุ่มตัวอย่ำง
ทั้งหมด จำนวน 280 คน ซึ่ งมีอำยุอยู่ในช่ วง 19-30 ปี จำนวน 167 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 59.64 จำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงทั้งหมดมีอำยุเฉลี่ ยอยู่ที่ 31 ปี โดยกลุ่มตัวอย่ำงของจังหวัดกรุ งเทพมหำนครและเขตปริ มณฑล มี
ระดับกำรศึกษำในระดับปริ ญญำตรี มำกที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.36 ซึ่ งผูบ้ ริ โภคยำสู บส่ วนใหญ่ประกอบ
อำชีพพนักงำนบริ ษทั เอกชน จำนวน 97 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 34.64 และรองลงมำเป็ นกลุ่มอำชี พธุ รกิจส่ วนตัว
คิดเป็ นร้อยละ 26.07 ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่มีสถำนภำพโสด จำนวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.79 จำก
กำรสอบถำมกลุ่ ม ตัวอย่ำงฯ มี รำยได้เฉลี่ ย ค่ อนข้ำ งสู ง อยู่ที่ 25,533 บำทต่ อเดื อน และมี ค่ ำ ใช้จ่ำ ยในกำร
บริ โภคยำสู บเฉลี่ยอยูท่ ี่ 910.43 บำทต่อเดือน และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุดอยูท่ ี่ 4,680 บำทต่อ
เดือน
พฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงจังหวัดกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล โดยมี
อำยุเฉลี่ ยเริ่ มแรกในกำรบริ โภคยำสู บอยู่ที่ 17 ปี เหตุ ผลในกำรบริ โภคยำสู บครั้งแรกส่ วนใหญ่ คือ อยำกรู ้ /
อยำกลองสู บเอง เพื่อนชักชวน และเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลรอบข้ำง อยูท่ ี่ร้อยละ 41.43 26.43 และ 16.43
ตำมลำดับ ซึ่ งกำรได้มำของบุ หรี่ มวนแรกนั้นมำกจำกกลุ่ มเพื่อน จำนวน 190 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 67.86
พบว่ำ ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บในช่วง 3 เดือนแรกของกลุ่มตัวอย่ำงฯ เฉลี่ ยอยู่ที่ 4 มวนต่อวัน ส่ วนปริ มำณ
กำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุดอยูท่ ี่ 40 มวนต่อวัน โดยส่ วนใหญ่ผอู ้ ื่นซื้ อให้มำกที่สุด จำนวน 101 คน หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 36.07 และรองลงมำคือส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเองและซื้ อด้วยตัวเองทั้งหมด ตำมลำดับ ชนิ ดยำสู บที่
นิยมบริ โภคเป็ นครั้งแรก คือ บุหรี่ ถูกกฎหมำย จำนวน 267 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 95.36 รองลงมำคือ ยำเส้น
จำนวน 7 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.50 โดยกลุ่มตัวอย่ำงฯ ส่ วนใหญ่ มียี่ห้อยำสู บที่สูบเป็ นประจำ คิดเป็ นร้อย
ละ 99.64 ของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำกกำรสอบถำม พบว่ำ รำคำยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำเฉลี่ยอยู่
ที่ 59 บำทต่อซอง และประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ ได้แก่ บุหรี่ นำเข้ำที่ถูกกฏหมำย จำนวน
186 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 66.43 รองลงมำ คือ บุหรี่ ไทย จำนวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.36 แหล่งที่กลุ่ม
ตัวอย่ำงฯ ซื้ อยำสู บเป็ นประจำส่ วนใหญ่ คือ ร้ ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ จำนวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ
85.71
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ตำรำงที่ 5.22 แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ค่ำสถิติ

ปริ มำณกำรสู บในอดีต
(มวนต่อวัน)

ปริ มำณกำรสู บในปัจจุบนั
(มวนต่อวัน)

ค่ำใช้จ่ำย
(บำท/วัน)

ปริ มำณกำรสู บในอนำคต
(มวนต่อวัน)

40
0.5
10
10
7.05

232
2.5
30.64
29
25.92

40
0
8
10
7.13

Max
40
Min
0
Average
11
Mode
10
S.D.
8.06
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จำกตำรำง พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงฯ มีปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั เฉลี่ยอยูท่ ี่ 10 มวนต่อวัน
โดยปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั สู งสุ ดอยูท่ ี่ 40 มวนต่อวัน ปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุบนั ต่ำสุ ดอยูท่ ี่ 0.5
มวนต่อวัน โดยมี ค่ำ S.D. อยู่ที่ 7.05 โดยปริ มำณกำรสู บยำสู บในปั จจุ บนั คิ ดเป็ นค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ ยอยู่ที่ 30.64
บำทต่อวัน โดยกลุ่มตัวอย่ำงฯ มีปริ มำณกำรสู บยำสู บในอดีตเฉลี่ยอยูท่ ี่ 11 มวนต่อวัน และกลุ่มตัวอย่ำงฯ คำด
ว่ำจะสู บยำสู บในปี หน้ำเฉลี่ยอยูท่ ี่ 8 มวนต่อวัน
ตำรำงที่ 5.23 แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มำตรกำร
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต
คำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

5
มำกที่สุด
20.00
38.93
17.14
16.07

4
มำก
15.71
23.21
14.29
9.64

คะแนน (ร้อยละ)
3
2
ปำนกลำง น้อย
31.43
11.79
15.36
9.29
27.50
16.07
15.71
14.29

1
ไม่มีผลเลย
21.07
13.21
25.00
44.29

จำกกำรสำรวจมำตรกำรที่ไม่ใช่ ภำษีที่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงฯ จังหวัด
กรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล พบว่ำ มำตรกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุ หรี่ มีผลต่อกำรสู บยำสู บของกลุ่ ม
ตัวอย่ำงฯ ในระดับปำนกลำง ซึ่ งวัดจำกระดับควำมถี่ ในกำรตอบแบบสอบถำม คิดเป็ นร้ อยละ 31.43 ส่ วน
มำตรกำรในกำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่ ที่มีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงฯ มีผลอยูใ่ นระดับมำก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38.93 ส่ วนมำตรกำรกำรขึ้นภำษีสรรพสำมิตมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บของกลุ่ม
ตัวอย่ำงฯ อยูใ่ นระดับปำนกลำง คิดเป็ นร้อยละ 27.50 และมำตรกำรคำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซอง
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บุ ห รี่ ) ไม่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมกำรบริ โภคยำสู บ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44.29 โดยวัด จำกควำมถี่ ข องผู้ต อบ
แบบสอบถำม
ตำรำงที่ 5.24 แสดงผลจำกกำรสำรวจกำรรณรงค์งดเหล้ำเข้ำพรรษำ
หัวข้ อ
ราละเอียด
เคยเลิกสู บยำสู บ
เคย
ควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
ต้องกำร
งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
ไม่งด
กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มีผล
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
158
190
189
67

ร้ อยละ
56.43
67.86
67.50
23.93

จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 280 คน มีกลุ่มตัวอย่ำงที่เคยเลิกสู บยำสู บ จำนวน 158 คน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 56.43 เคยเลิกสู บยำสู บมำแล้วโดยเฉลี่ยประมำณ 8 เดือน ซึ่ งส่ วนใหญ่กลับมำสู บอีกครั้ง
เพรำะเพื่อคลำยเครี ยด และอีก 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.57 ยังไม่เคยเลิกสู บยำสู บ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ำงฯ จำนวน
190 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 67.86 มีควำมต้องกำรที่จะเลิกสู บยำสู บเนื่ องจำกกลุ่มตัวอย่ำงฯ เริ่ มมีปัญหำด้ำน
ส่ วนในช่ วงเทศกำลงดเหล้ำ เข้ำ พรรษำ กลุ่ ม ตัวอย่ำ งฯ ส่ วนใหญ่ มี ค วำมคิ ดเห็ นว่ำ ไม่ ไ ด้ง ดเหล้ำ ในช่ ว ง
เข้ำพรรษำ จำนวน 189 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 67.50 และกลุ่มตัวอย่ำงฯ จำนวน 67 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
23.93 มีควำมคิดเห็นว่ำกำรงดเหล้ำเข้ำพรรษำมีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บของตัวเอง
5.2 การวิเคราะห์ โดยการใช้ แบบจาลองทางเศรษฐมิติเพือ่ หาค่ าความยืดหยุ่นในรู ปแบบต่ างๆ
ในกำรศึกษำเพื่อหำค่ำควำมยืดหยุน่ ครั้งนี้ ได้ ผูว้ ิจยั ได้เปรี ยบเทียบโดยใช้แบบจำลองอุปสงค์ใน
รู ปแบบต่ำงๆ ทั้ง แบบจำลองอุปสงค์สิ่งเสพติดแบบไมโอปิ ค (Myopic Addiction Demand Model) และ
แบบจำลองอุ ปสงค์สิ่งเสพติดแบบมีเหตุ มีผล (Rational Addiction Demand Model) ซึ่ งจะทำให้ได้รู้ถึง
ลักษณะเฉพำะตัวของสิ่ งเสพติดชนิดนั้นๆ ว่ำพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเป็ นแบบคำดหวังถึงกำรบริ โภคในอดีต
กับปั จจุบนั เท่ำนั้น หรื อมีกำรคำดหวังถึงกำรบริ โภคในอนำคตด้วยซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในกำรออกนโยบำย
ในกำรบริ โภคต่อไป
1) แบบจำลองอุปสงค์สิ่งเสพติดแบบไมโอปิ ค (Myopic Addiction Demand Model) มีสมกำร
และตัวแปรดังนี้
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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ตัวแปรตำม (Dependent Variable)
- Qt = จำนวนกำรบริ โภคบุหรี่ ณ เวลำปัจจุบนั (มวน/เดือน)
ตัวแปรต้น (Independent Variable)
- Pt = รำคำขำยปลีกเฉลี่ยของบุหรี่ (บำท/ซอง)
- Yt = รำยได้ของผูบ้ ริ โภคบุหรี่ (บำท/เดือน)
- Qt_lag = จำนวนกำรบริ โภคบุหรี่ ในอดีต (มวน/เดือน)
- Sex = เพศ
- Edu = ระดับกำรศึกษำ
- NONTAX1 = มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษี โดยกำรรณงค์ไม่สูบบุหรี่
- NONTAX2 = มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษี โดยกำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
- NONTAX3 = มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษี โดยกำรขึ้นภำษีสรรพษำมิต
- NONTAX4 = มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษี โดยติดคำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ ขำ้ งกล่อง
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ (Coefficient)
- C(2) = ค่ำควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรำคำบุหรี่ (Owned-Price Elasticity of Demand)
- C(3) = ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของรำยได้ (Income Sensitivity)
2) แบบจำลองอุปสงค์สิ่งเสพติดแบบมีเหตุมีผล (Rational Addiction Demand Model) มีสมกำร
และตัวแปรดังนี้
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
ตัวแปรตำม (Dependent Variable)
- Qt = จำนวนกำรบริ โภคบุหรี่ ณ เวลำปัจจุบนั (มวน/เดือน)
ตัวแปรต้น (Independent Variable)
- Pt = รำคำขำยปลีกเฉลี่ยของบุหรี่ (บำท/ซอง)
- Yt = รำยได้ของผูบ้ ริ โภคบุหรี่ (บำท/เดือน)
- Qt_lag = จำนวนกำรบริ โภคบุหรี่ ในอดีต (มวน/เดือน)
- Qt_lead = จำนวนกำรบริ โภคบุหรี่ ในอนำคต(มวน/เดือน)
- Sex = เพศ
- Edu = ระดับกำรศึกษำ
- NONTAX1 = มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษี โดยกำรรณงค์ไม่สูบบุหรี่
- NONTAX2 = มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษี โดยกำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
- NONTAX3 = มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษี โดยกำรขึ้นภำษีสรรพษำมิต
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- NONTAX4 = มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษี โดยติดคำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ ขำ้ งกล่อง
ค่ำสัมประสิ ทธิ์ (Coefficient)
- C(2) = ค่ำควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรำคำบุหรี่ (Owned-Price Elasticity of Demand)
- C(3) = ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของรำยได้ (Income Sensitivity)
สมกำรดังกล่ำวเป็ นผลมำจำก Specification Model ของ Becker and Murphy (1988) เป็ น
จุดเริ่ มต้นหรื อรำกฐำนของทฤษฏี Rational Addiction ที่กล่ำวว่ำผูบ้ ริ โภคที่มีพฤติกรรมกำรบริ โภคที่มีเหตุ
และผล (Rational Behavior) และมักสนใจไม่เพียงแต่กำรบริ โภคในปั จจุบนั แต่ยงั สนใจถึงกำรบริ โภคในอดีต
ด้วยเช่นกันจำกทฤษฏีดงั กล่ำวสำมำรถสรุ ปได้วำ่ หำกสิ นค้ำใดเป็ นสิ นค้ำเสพติด กำรบริ โภคในอดีตจะมีผลใน
ทิศทำงเดียวกับกำรบริ โภคสิ นค้ำในปั จจุบนั เสมอ
เนื่ องจำกสมมุ ติฐำนที่ ว่ำ ยำสู บ น่ ำ จะเป็ นสิ นค้ำ ที่ มี ลกั ษณะเสพติ ด ดัง นั้นกำรหำค่ำ ควำม
ยืดหยุ่นแบบ Own Price Elasticity จึงจำเป็ นต้องมี อัตรำกำรเปลี่ ยนแปลงของกำรบริ โภคในอดีต เป็ น
Independent Variables ในสมกำรด้วย ในชั้นนี้คณะผูว้ จิ ยั จะทำ Specification Test ของกำรมีอยูข่ อง Rational
Addiction Model สำหรับยำสู บแต่ละประเภท โดยผลที่ได้จำกสมกำรเศรษฐมิติคือค่ำ Own Price Elasticity
และ Income Elasticity
ในส่ วนกำรศึกษำยำสู บประเภทบุหรี่ คณะผูว้ ิจยั ได้แยกบุหรี่ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ บุหรี่ ที่
ผลิตในประเทศไทย และบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกพฤติกรรมในกำรบริ โภคบุหรี่ ท้ งั สองชนิ ดนี้ มี
ควำมแตกต่ำงกัน กลุ่มผูบ้ ริ โภคจึงมีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งด้ำนรำยได้และกำรศึกษำ ดังนั้นพำรำมิเตอร์ ที่ได้จำก
ผลของแบบจำลองจึงน่ ำที่ จะมี ควำมแตกต่ำงกัน นอกจำกนั้นงำนวิจยั นี้ ยงั ต้องกำรที่จะหำค่ำควำมยืดหยุ่น
แบบไขว้Cross Price Elasticity จำกกำรบริ โภคเพื่อทดแทนกันระหว่ำงบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย กับบุหรี่ ที่
นำเข้ำจำกต่ำงประเทศอีกด้วย เนื่ องจำกปั จจุบนั มีกำรนำเข้ำบุหรี่ จำกต่ำงประเทศที่มีรำคำใกล้เคียงกับบุหรี่ ที่
ผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
นอกจำกนี้ คณะวิจยั ยัง ได้ศึ ก ษำยำสู บ ประเภทยำเส้ นแยกออกมำจำกยำสู บ ประเภทบุ หรี่
เนื่องจำกกลุ่มผูบ้ ริ โภคมีลกั ษณะ และพฤติกรรมในกำรบริ โภคแตกต่ำงกันค่อนข้ำงมำก ซึ่ งจะทำให้สำมำรถ
เข้ำใจถึงพฤติกรรมในกำรบริ โภคของประชำกรกลุ่มนี้ได้อย่ำงละเอียดยิง่ ขึ้น
5.2.1 ผลของแบบจาลอง Regression Model ในการหาค่ าความยืดหยุ่นแบบต่ างๆ และการทา
Specification Test
5.2.1.1 ผลของแบบจาลองกรณียาสู บประเภทบุหรี่ทผี่ ลิตในประเทศไทย
(1) ผลของแบบจำลอง Rational Addition Model จำกมำตรกำรด้ำนภำษี (ส่ งผ่ำน
รำคำ)
1) ตำรำงที่ 1 ในสมกำรที่ (1) พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นแบบ Own Price
Elasticity มี ค่ำประมำณ -0.07 หมำยถึ งหำกบุ หรี่ ที่ผลิ ตในประเทศไทยมี รำคำเพิ่มขึ้น 1% จะมีผลทำให้
ผูบ้ ริ โ ภคลดกำรบริ โ ภคลง 0.07% อย่ ำ งไรก็ ดี พ บว่ำ สมกำรที่ 1 นี้ มี นัย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ (Statistically

91
Significant) ต่ ำ คือมีค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่น้อยกว่ำ 80% แสดงถึ ง specification ที่ใช้อยูไ่ ม่เหมำะสมในกำร
อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงของปริ มำณกำรบริ โภคบุหรี่
2) สมกำรที่ (2) เป็ นกำรทดสอบสมมุติฐำนของแบบจำลองแบบ Rational
Addiction Model โดยนักวิจยั ลองเพิ่มตัวแปรกำรเปลี่ยนแปลงของปริ มำณกำรบริ โภคในอดีต (Percentage
Change in Quantity from t-1) เพิ่มเติม เพื่อทดสอบควำมเป็ นสิ นค้ำเสพติดของบุหรี่ ในประเทศ ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับคือค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของกำรบริ โภคในอดีตจะมีค่ำเป็ นบวก จำกผลสมกำรเศรษฐมิติพบว่ำบุหรี่ ในประเทศ
เป็ นสิ นค้ำเสพติดเนื่องจำก ผล (สัมประสิ ทธิ ที่ได้) มีค่ำเป็ นบวกโดยมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ 5% แสดงให้เห็นว่ำ
บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทยเป็ นยำสู บที่มีลกั ษณะเสพติดอยูด่ ว้ ย
3) สมกำรที่ (3) นักวิจยั ลองเพิ่มเปอร์ เซ็นต์กำรเปลี่ยนแปลงของกำรบริ โภค
ในอนำคต เพื่อทดสอบควำมเป็ นสิ นค้ำเสพติดแบบ Rational Addiction Model โดยคำดว่ำกำรเปลี่ยนแปลง
กำรบริ โภคดังกล่ ำวอำจจะมี ผ ลต่อปริ ม ำณกำรบริ โภคบุ หรี่ ที่ ผลิ ตในประเทศไทยในปั จจุ บนั จำกผลของ
สมกำรเศรษฐมิติ (3) พบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของกำรบริ โภคทั้งในอดีตและในอนำคตมีผลต่อกำรบริ โภคบุหรี่
ที่ผลิตในประเทศไทยในปั จจุบนั โดยมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่ 95% หรื อมำกกว่ำ แสดงถึ ง
บุหรี่ ในประเทศเป็ นสิ นค้ำเสพติดที่มีพฤติกรรมกำรบริ โภคในรู ป Rational Addiction Model นอกจำกนั้น
กำรเพิ่มตัวแปรดังกล่ำวทำให้ค่ำ R-square เพิ่มขึ้นจำก0.78 เป็ น 0.86 แสดงให้เห็นว่ำกำรเพิ่มของตัวแปร
ดังกล่ำวเป็ นตัวแทนของข้อมูลที่ดี
4) สมกำรที่ (4) เป็ นกำรเพิ่มตัวแปร เปอร์ เซ็นต์กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้
(Percentage Change of Income) เพิ่มจำกสมกำรที่ (3) เพื่อหำค่ำ Income Elasticity of Demand โดยผลของ
สมกำรเศรษฐมิติพบว่ำ ค่ำควำมยืดหยุน่ Income Elasticity of Demand มีค่ำเป็ นบวกและมีค่ำประมำณ 0.02
หมำยถึงบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศเป็ นสิ นค้ำปกติ (Normal Goods) ที่รำยได้และกำรบริ โภคมีควำมสัมพันธ์กนั
ในเชิงบวก และมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ค่ำควำมเชื่อมัน่ ที่ 95% หรื อมำกกว่ำ
5) สมกำรที่ (5) เป็ นกำรเพิ่ ม ตัว แปรเชิ ง คุ ณ ภำพในรู ป เเบบ Control
Variables ที่คำดว่ำจะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริ โภคยำสู บในประเทศ ได้แก่ เพศ และกำรศึกษำของกลุ่ม
ตัว อย่ ำ ง โดยผลของสมกำรเศรษฐมิ ติ (5) พบว่ ำ ตัว แปรดัง กล่ ำ ว มี นัย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ (Statistically
Significant) ต่ำ คือมีค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่นอ้ ยกว่ำ 80% ส่ วนค่ำ Own Price Elasticity ยังมีค่ำต่ำงไปจำกสมกำร
(4) เพียงเล็กน้อยคือเปลี่ยนจำก-0.02 ไปเป็ น -0.03 พร้อมกับมีนยั สำคัญทำงสถิติเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่ งแสดงให้
เห็ นถึ งควำมไม่ อ่อนไหว (Robustness) ของกำรเพิ่ มตัวแปรเชิ ง คุ ณภำพในสมกำรเศรษฐมิ ติต่อผลของ
Elasticity จำกสมกำรในรู ปแบบต่ำงๆ พร้ อมทั้งกำรเพิ่มตัวแปรเชิ งคุ ณภำพยังทำให้ R-Square มีค่ำลดลง
เล็กน้อย
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ตำรำงที่ 5.25 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทยำสู บบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย
Model)
1
2
3
4
Constant
2.4981*** 0.4891*** 0.2528*** 0.0172
t-stat
(8.37)
(3.43)
(2.25)
(0.37)
Pt_Cig_TH
-0.0672
-0.032
0.0012
-0.0195***
t-stat
(-0.89)
(-0.91)
(0.04)
(-2.04)
Qt-1_Cig_TH
0.8335*** 0.5162*** 0.7933***
t-stat
(65.44)
(31.57)
(86.16)
Qt+1_Cig_TH
0.3945*** 0.1793***
t-stat
(24.90)
(20.63)
Income
0.0153***
t-stat
(4.38)
SEX
t-stat
EDU
t-stat
N
1194
1194
1194
925
R-Square
0.0007
0.7831
0.8632
0.9855
หมำยเหตุ *** ** และ * ชี้ถึง significant ที่ 5% 10% และ 20% ตำมลำดับ

(Rational Addition
5
0.1352
2.21
-0.031***
(-2.53)
0.8251***
(-74.28)
0.1527***
(14.55)
0.0094***
(2.11)
-0.0331
(-1.51)
0.0062
(0.76)
720
0.9837

(2) ผลของแบบจำลอง (1) เมื่อเพิ่มตัวแปรที่มิใช่ภำษี
ส่ วนนี้ จะเป็ นกำรเสนอผลจำกสมกำรที่เพิ่มตัวแปรที่มิใช่ภำษี(รำคำ) ลงใน
สมกำรที่ (5) โดยตัวแปรที่ใช้คือ ตัวแปรหุ่น (dummy variables) 3 ตัวด้วยกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) สมกำรที่ (6) เพิ่มตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
(Advertising dummy) จำกสมกำรที่ (5) โดยกรณี ที่ตวั แปรหุ่ นเท่ำกับ 0 หมำยถึงผูต้ อบแบบสอบถำมให้
คะแนนว่ำกิจกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บบุหรี่ 1 - 2 คะแนน (จำก 5 อันดับ) ขณะที่ตวั แปรหุ่ นเท่ำกับ 1 หมำยถึง
ผูต้ อบแบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมนี้มีผลต่อกำรสู บบุหรี่ 3 – 5 คะแนน (จำก 5 อันดับ) เนื่องจำกหำก
ผูต้ อบแบบสอบถำมคิดว่ำกิจกรรมนี้จะมีผลต่อกำรบริ โภคให้ลดลง ดังนั้นนักวิจยั คำดว่ำผลจำกตัวแปรหุ่ นจะ
มีค่ำเป็ นลบซึ่ งผลของแบบจำลองพบว่ำตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มีค่ำเป็ นลบจริ ง
แต่มีนยั สำคัญทำงสถิ ติ (Statistically Significant) ต่ ำ คือมีค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่น้อยกว่ำ 80% ขณะที่พบว่ำค่ำ
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ควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำ (Own Price Elasticity) มีค่ำเท่ำกับในสมกำร (5) ที่ -0.03 ซึ่ งแสดงถึงควำมไม่อ่อนไหว
(Robustness) ของผลที่ได้จำกสมกำร
2) สมกำรที่ (7) เพิ่มตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของกำรกำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
(Zoneing Dummy) จำกสมกำรที่ (5) โดยกรณี ที่ตวั แปรหุ่ นเท่ำกับ 0 หมำยถึงผูต้ อบแบบสอบถำมให้คะแนน
ว่ำกิ จกรรมนี้ มีผลต่ อกำรสู บบุ หรี่ ในระดับ 1 และ 2 คะแนน (จำก 5 อันดับ) ขณะที่ ตวั แปรหุ่ นเท่ำกับ 1
หมำยถึ งผูต้ อบแบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิ จกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บบุ หรี่ ในระดับ 3 – 5 คะแนน (จำก 5
อันดับ) หำกผูต้ อบแบบสอบถำมคิดว่ำกิจกรรมนี้จะมีผลต่อกำรลดกำรบริ โภคยำสู บ ดังนั้นนักวิจยั คำดว่ำผล
จำกตัวแปรหุ่นจะมีค่ำสัมประสิ ทธิ์ (Coefficient) เป็ นลบซึ่ งผลของแบบจำลองที่ (7) พบว่ำตัวแปรหุ่ นด้ำนผล
ของกำรกำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่ มีค่ำเป็ นลบจริ งแต่มีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ต่ำ คือมี
ค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่นอ้ ยกว่ำ 80% ขณะที่พบว่ำค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำ (Own Price Elasticity) มีค่ำเท่ำกับใน
สมกำร (5) ที่ -0.03 ซึ่ งแสดงถึงควำมไม่อ่อนไหว (Robustness) ของผลที่ได้จำกสมกำร
3) สมกำรที่ (8) เพิ่มตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของคำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่
ข้ำ งซองบุ หรี่ (Warning dummy) จำกสมกำรที่ (5) โดยกรณี ที่ ตวั แปรหุ่ นเท่ ำ กับ 0 หมำยถึ งผูต้ อบ
แบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บบุหรี่ 1 - 2 คะแนน (จำก 5 อันดับ) ขณะที่ตวั แปรหุ่ น
เท่ำกับ 1 หมำยถึงผูต้ อบแบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิ จกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บบุหรี่ 3 – 5 คะแนน (จำก 5
อันดับ) เนื่องจำกหำกผูต้ อบแบบสอบถำมคิดว่ำกิจกรรมนี้ จะมีผลต่อกำรบริ โภคให้ลดลง ดังนั้นนักวิจยั คำด
ว่ำผลจำกตัวแปรหุ่ นจะมีค่ำเป็ นลบซึ่ งผลของแบบจำลองพบว่ำตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของคำเตือนโทษของกำร
สู บบุหรี่ ขอ้ งซองบุหรี่ มีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ต่ำ คือมีค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่นอ้ ยกว่ำ80%
ขณะที่พบว่ำค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำ (Own Price Elasticity) มีค่ำเท่ำกับในสมกำร (5) ที่ -0.03 ซึ่ งแสดงถึง
ควำมไม่อ่อนไหว (Robustness) ของผลที่ได้จำกสมกำร ดังนั้นจึงสรุ ปได้วำ่ มำตรกำรคำเตือนโทษของกำรสู บ
บุหรี่ ขำ้ งซองบุหรี่ ไม่มีผลต่อกำรบริ โภคบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย
4) สมกำรที่ (9) นักวิจยั ได้เพิ่มตัวแปรหุ่ นพร้อมกันทั้ง 3 ตัว คือ ตัวแปรหุ่ น
ด้ำนผลของกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (Advertising dummy) ตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของกำรกำรกำหนด
สถำนที่สูบบุหรี่ (Zoneing dummy) และตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของคำเตือนโทษของกำรสู บบุ หรี่ ขำ้ งซองบุหรี่
(Warning dummy) ลงในสมกำร (5) ซึ่ ง ผลของแบบจำลองพบว่ำตัวแปรหุ่ นต่ำงๆมี นัยส ำคัญทำงสถิ ติ
เปลี่ยนไปจำกสมกำร (6) ถึง (8) โดยพบว่ำตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของกำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่ มีนยั สำคัญทำง
สถิติ (Statistically Significant) ที่ควำมเชื่ อมัน่ 90% หรื อมำกกว่ำ และมีค่ำเป็ นลบแสดงให้เห็นว่ำมำตรกำร
กำหนดสถำนที่สูบบุหรี่ มีผลต่อกำรบริ โภคบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทยให้ลดลงส่ วนตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของคำ
เตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ ขำ้ งซองบุหรี่ มีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ควำมเชื่ อมัน่ 95%
หรื อมำกกว่ำ แต่พบว่ำมีค่ำเป็ นบวกแสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรคำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ ขอ้ งซองบุหรี่ มีผล
ต่อกำรบริ โภคบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น ขณะที่มำตรกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (Advertising
dummy) แม้ว่ำ มี ค่ำ เป็ นลบแต่ ไม่มี นัย สำคัญทำงสถิ ติแต่ อย่ำ งใด หมำยถึ งว่ำ มำตรกำรดังกล่ ำ วไม่ มีผ ลต่ อ
ปริ มำณกำรบริ โภค
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โดยสรุ ปแล้ว นักวิจยั เลือกสมกำรที่ 9 เนื่ องจำกสมกำรดังกล่ำวมี ค่ำควำม
ยืดหยุ่นต่อรำคำ (Own Price Elasticity) ที่คงที่ (Robustness) โดยอยูท่ ี่ -0.03 เมื่อมีกำรใส่ เพิ่มตัวแปรอิสระ
อื่นๆ ภำยใต้ Specification Model และยังพบว่ำบุ หรี่ ที่ผลิ ตในประเทศไทยเป็ นสิ นค้ำเสพติดที่ มีค่ำควำม
ยืดหยุน่ ต่อรำคำต่ ำ (Inelastic) และมำตรกำรที่มิใช่ ภำษีเรื่ องกำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่ (Zoneing Dummy)
เท่ำ นั้นที่ ช่วยให้ก ำรบริ โภคบุ หรี่ ในประเทศมี ปริ ม ำณลดลง ขณะที่ ก ำรรณรงค์ไม่ สูบบุ หรี่ ไม่ มีผลต่อกำร
บริ โภค ส่ วนผลของคำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ ขำ้ งซองกลับมีผลในทำงตรงข้ำมคือเพิ่มปริ มำณกำรสุ บบุหรี่
แทน
ตำรำงที่ 5.26 ผลกำรวิ เ ครำะห์ แ บบจ ำลองประเภทยำสู บ บุ ห รี่ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทย เมื่ อ เพิ่ ม ตัว แปร
ที่ไม่ใช่ภำษี
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

95
6

7

R-Square
0.9806
0.9802
0.9804
หมำยเหตุ *** ** และ * ชี้ถึง significant ที่ 5% 10% และ 20% ตำมลำดับ

8

9
0.9796

5.2.1.2 ผลของแบบจาลองกรณียาสู บประเภทบุหรี่ทนี่ าเข้ าจากต่ างประเทศ
(1) ผลของแบบจำลองทำงเศรษฐมิติจำกมำตรกำรด้ำนภำษี (ส่ งผ่ำนรำคำ)
1) ตำรำงที่ 1 ในสมกำรที่ (1) พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นแบบ Own Price
Elasticity มีค่ำประมำณ -0.02 หมำยถึงรำคำมีผลน้อยต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริ โภค (Price Inelastic) ถ้ำบุหรี่
ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีรำคำเพิ่มขึ้น 1% จะมีผลทำให้ผบู้ ริ โภคลดกำรบริ โภคลง 0.02% อย่ำงไรก็ดีพบว่ำ
สมกำรที่ 1 นี้มีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ต่ำ คือมีค่ำควำมเชื่อมัน่ ที่นอ้ ยกว่ำ 80%
2) สมกำรที่ (2) เป็ นกำรทดสอบสมมุติฐำนของแบบจำลองแบบ Myopic
Model โดยนักวิจยั ลองเพิ่มตัวแปรกำรเปลี่ยนแปลงของปริ มำณกำรบริ โภคในอดีต (percentage change in
quantity from t-1) เพิ่มเติม โดยหำกบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็ นสิ นค้ำเสพติดแบบ Myopic ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับคือค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของกำรบริ โภคในอดีตจะมีค่ำเป็ นบวก ซึ่ งผลที่ได้จำกสมกำรมีค่ำเป็ นบวกโดยมี
ค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่ 95% หรื อมำกกว่ำ แสดงให้เห็นว่ำบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็ นยำสู บที่มีลกั ษณะเสพ
ติดอยูด่ ว้ ย
3) สมกำรที่ (3) นักวิจยั ลองเพิ่มเปอร์ เซ็นต์กำรเปลี่ยนแปลงของกำรบริ โภค
ในอนำคต (t+1) เพิ่ มเติ ม จำกสมกำรที่ (2) ซึ่ งเป็ นกำรทดสอบสมมุติฐำนของแบบจำลองแบบ Ratonal
Addiction Model ซึ่ งผลของสมกำรเศรษฐมิติพบว่ำ กำรเปลี่ ยนแปลงของกำรบริ โภคในอนำคตมีผลต่อกำร
บริ โภคบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศในปั จจุบนั โดยมีค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่ 95% หรื อมำกกว่ำ นอกจำกนั้นกำร
เพิม่ ตัวแปรดังกล่ำวทำให้ค่ำ R-square เพิม่ ขึ้นจำก 0.63 เป็ น 0.72 แสดงให้เห็นว่ำกำรเพิ่มของตัวแปรดังกล่ำว
เป็ นตัวแทนของข้อมูลที่ดี
4) สมกำรที่ (4) เป็ นกำรเพิ่มตัวแปรเปอร์ เซ็นต์กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้
(Percentage Change of Income) จำกสมกำรที่ (3) เพื่อหำค่ำ Income Elasticity of Demand โดยผลของ
สมกำรพบว่ำ พบว่ำค่ำควำมยืดหยุน่ Income Elasticity of Demand มีค่ำประมำณ 0.08 หมำยถึงบุหรี่ นำเข้ำมี
ลักษณะเป็ นสิ นค้ำปกติ (Normal Goods) ที่เมื่อรำยได้เพิ่มขึ้นผูบ้ ริ โภคจะบริ โภคบุหรี่ ดงั กล่ำวเพิ่มขึ้นตำมไป
ด้วย โดยเมื่อผูบ้ ริ โภคบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีรำยได้เพิ่มขึ้น 1% จะมีผลทำให้ผบู ้ ริ โภคเพิ่มกำรบริ โภค
ขึ้น 0.08% และมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ค่ำควำมเชื่อมัน่ ที่ 95% หรื อมำกกว่ำ
5) สมกำรที่ (5) เป็ นกำรเพิ่มตัวแปรเชิ งคุณภำพหรื อ Controlled Variables
ที่คำดว่ำจะมีผลต่อกำรบริ โภค ได้แก่ เพศ และกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำง โดยผลของสมกำรพบว่ำตัวแปร
ดังกล่ำว มีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) สู ง ที่ค่ำควำมเชื่ อมัน่ 95% หรื อมำกกว่ำ ซึ่ งแสดงให้
เห็ นว่ำผูท้ ี่ บริ โภคบุ หรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศมี ลกั ษณะเฉพำะตัวไม่เหมื อนกับผูท้ ี่ บริ โภคบุ หรี่ ที่ผลิ ตใน
ประเทศไทย กล่ำวคือค่ำพำรำมิเตอร์ ของตัวแปรที่บ่งบอกเพศของผูบ้ ริ โภคมีค่ำเป็ นลบ แสดงให้เห็ นว่ำ ถ้ำ
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กลุ่มตัวอย่ำงเป็ นเพศหญิงจะทำให้กำรบริ โภคบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศลดลง เช่นเดียวกับค่ำพำรำมิเตอร์
ของตัวแปรด้ำนกำรศึกษำของผูบ้ ริ โภคที่มีค่ำเป็ นลบ แสดงให้เห็นว่ำถ้ำกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรศึกษำที่สูงขึ้นจะทำ
ให้กำรบริ โภคบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศลดลงเช่นกัน ส่ วนค่ำ Own Price Elasticity มีเมื่อเทียบกับบุหรี่ ที่ผลิต
ในประเทศไทย พบว่ำผูท้ ี่บริ โภคบุหรี่ นำเข้ำจำกต่ำงประเทศจะมีค่ำควำมยืดหยุ่นต่อรำคำสู งกว่ำผูท้ ี่บริ โภค
บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย คือ -0.05 เทียบกับ -0.03 ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ดีค่ำควำมยืดหยุน่ ดังกล่ำวค่ำต่ำกว่ำ
-1.00 หมำยถึงบุหรี่ ท้ งั ไทยและนำเข้ำเป็ นสิ นค้ำที่มีค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำต่ำ
ตำรำงที่ 5.27 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
1
2
3
4
Constant
2.3349*** 0.7457**
0.4031
0.1482
t-stat
(3.31)
(1.74)
(1.08)
(0.39)
Pt_Cig_IMP
-0.0163
-0.0636
-0.011
-0.1214*
t-stat
(-0.09)
(-0.62)
(-0.12)
(-1.28)
Qt-1_Cig_IMP
0.7875*** 0.4234*** 0.4020***
t-stat
(22.95)
(8.07)
(7.70)
Qt+1_Cig_IMP
0.4625*** 0.4571***
t-stat
(8.99)
(9.01)
Income
0.0797***
t-stat
(3.08)
SEX
t-stat
EDU
t-stat
N
311
308
291
291
R-Square
0.0001
0.6333
0.7237
0.7326
หมำยเหตุ *** ** และ * ชี้ถึง significant ที่ 5% 10% และ 20% ตำมลำดับ

5
0.1068
0.68
-0.0506*
(-1.29)
0.6191***
(24.17)
0.2941***
(12.02)
0.0553***
(4.91)
-0.0805***
(-2.62)
-0.0645***
(-3.26)
205
0.9621

(2) ผลของแบบจำลอง (1) เมื่อเพิม่ ตัวแปรที่มิใช่ภำษี
ส่ วนนี้ จะเป็ นกำรเสนอผลจำกสมกำรที่เพิ่มตัวแปรที่มิใช่ภำษี(รำคำ) ลงใน
สมกำรที่ (5) โดยตัวแปรที่ใช้คือ ตัวแปรหุ่น (dummy variables) 3 ตัวด้วยกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) สมกำรที่ (6) เพิ่ มตัวแปรหุ่ นเฉพำะตัวแปรด้ำ นผลของกำรโฆษณำ
รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (Advertising dummy) จำกสมกำรที่ (5) โดยกรณี ที่ตวั แปรหุ่ นเท่ำกับ 0 หมำยถึงผูต้ อบ
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แบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บบุหรี่ 1 - 2 คะแนน (จำก 5 อันดับ) ขณะที่ตวั แปรหุ่ น
เท่ำกับ 1 หมำยถึงผูต้ อบแบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิ จกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บบุหรี่ 3 – 5 คะแนน (จำก 5
อันดับ) เนื่ องจำกหำกผูต้ อบแบบสอบถำมคิดว่ำกิจกรรมนี้ จะมีผลต่อกำรบริ โภคให้ลดลง ดังนั้นนักวิจยั คำด
ว่ำผลจำกตัวแปรหุ่ นจะมีค่ำเป็ นลบ ซึ่ งผลของแบบจำลองเศรษฐมิติพบว่ำตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของกำรโฆษณำ
รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มีค่ำเท่ำกับ -0.04 และมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่
95% หรื อมำกกว่ำ ขณะที่พบว่ำค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำ (Own Price Elasticity) มีค่ำเท่ำกับในสมกำร (5) ที่ 0.05 ซึ่ งแสดงถึ งควำมไม่อ่อนไหว (Robustness) ของผลที่ได้จำกสมกำร จึงสรุ ปได้วำ่ มำตรกำรที่มิใช่ภำษี
ด้ำนกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มีผลทำให้กำรบริ โภคบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศลดลง
2) สมกำรที่ (7) เพิ่มตัวแปรหุ่ นเฉพำะตัวแปรด้ำนผลของกำรกำรกำหนด
สถำนที่สู บบุหรี่ (Zoneing dummy) จำกสมกำรที่ (5) โดยกรณี ที่ตวั แปรหุ่ นเท่ำ กับ 0 หมำยถึ งผูต้ อบ
แบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมนี้มีผลต่อกำรลดกำรสู บบุหรี่ ต่ำที่ 1 - 2 คะแนน (จำก 5 อันดับ) ขณะที่ตวั
แปรหุ่ นเท่ำกับ 1 หมำยถึงผูต้ อบแบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมนี้ มีผลต่อกำรลดกำรสู บบุหรี่ สูงที่ 3 – 5
คะแนน (จำก 5 อันดับ) ซึ่ งผลของแบบจำลองพบว่ำตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของกำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่ มีค่ำ
เท่ำกับ -0.01 และมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่ 95% หรื อมำกกว่ำ
ขณะที่พบว่ำค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำ (Own Price Elasticity) มีค่ำเท่ำกับในสมกำร (5) ที่ -0.05 ซึ่ งแสดงถึง
ควำมไม่อ่อนไหว (Robustness) ของผลที่ได้จำกสมกำร จึงสรุ ปได้ว่ำมำตรกำรที่มิใช่ ภำษีดำ้ นกำรกำหนด
สถำนที่สูบบุหรี่ มีผลต่อกำรลดกำรบริ โภคบุหรี่ นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
3) สมกำรที่ (8) เพิ่มตัวแปรหุ่ นเฉพำะตัวแปรด้ำนผลของคำเตือนโทษของ
กำรสู บบุหรี่ ขำ้ งซองบุหรี่ (Warning dummy) จำกสมกำรที่ (5) โดยกรณี ที่ตวั แปรหุ่ นเท่ำกับ 0 หมำยถึงผูต้ อบ
แบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บบุหรี่ 1 - 2 คะแนน (จำก 5 อันดับ) ขณะที่ตวั แปรหุ่ น
เท่ำกับ 1 หมำยถึงผูต้ อบแบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิ จกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บบุหรี่ 3 – 5 คะแนน (จำก 5
อันดับ) ผลของแบบจำลองพบว่ำตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของค ำเตื อนโทษของกำรสู บบุ หรี่ ขอ้ งซองบุ หรี่ มีค่ ำ
เท่ำกับ -0.03 และมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่ 90% หรื อมำกกว่ำ จึง
สรุ ป ได้ว่ำมำตรกำรที่ มิใ ช่ ภำษี ด้ำ นกำรติ ดคำเตื อนโทษของกำรสู บบุ ห รี่ ขอ้ งซองบุ หรี่ มี ผลต่ อกำรลดกำร
บริ โภคบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศได้
4) สมกำรที่ (9) นักวิจยั ได้เพิ่มตัวแปรหุ่ นทั้ง 3 ตัวคือ ตัวแปรหุ่ นด้ำนผล
ของกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (Advertising dummy) ตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของกำรกำรกำหนดสถำนที่สูบ
บุหรี่ (Zoneing dummy) และตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของคำเตื อนโทษของกำรสู บบุ หรี่ ขอ้ งซองบุ หรี่ (Warning
dummy) ลงในสมกำร (5) ซึ่ งผลของแบบจำลองพบว่ำตัวแปรหุ่ นด้ำนกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุ หรี่ มี
นัยสำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ควำมเชื่ อมัน่ 95%หรื อมำกกว่ำ และมีค่ำเป็ นลบแสดงให้เห็น
ว่ำมำตรกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มีผลต่อกำรบริ โภคบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศให้ลดลง ส่ วนตัวแปร
หุ่นด้ำนผลของกำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่ มีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ควำมเชื่ อมัน่ 95%
หรื อมำกกว่ำ และมี ค่ำเป็ นลบแสดงให้เห็ นว่ำมำตรกำรกำหนดสถำนที่ สูบบุหรี่ มีผลต่อกำรบริ โภคบุ หรี่ ที่
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นำเข้ำจำกต่ำงประเทศให้ลดลง แต่พบว่ำในครั้งนี้ ส่วนตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของคำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่
ข้องซองบุหรี่ มีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ต่ ำกว่ำควำมเชื่ อมัน่ 80% แสดงให้เห็ นว่ำ
มำตรกำรคำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ ขอ้ งซองบุหรี่ ไม่มีผลต่อกำรบริ โภคบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
โดยสรุ ปแล้ว นักวิจยั เลื อกสมกำรที่ 9 เนื่ องจำกสมกำรดังกล่ ำวมี ค่ำควำม
ยืดหยุ่นต่อรำคำ (Own Price Elasticity) ที่คงที่เมื่อมี กำรเพิ่มตัวแปร Control Variables เข้ำไป โดยค่ำ
Coefficient ของ Own-price Elasticity คงมีค่ำอยู่ที่ -0.06 แสดงให้เห็นถึง Robustness ของผลจำก OLS
Regression ภำยใต้ Specification Model และยังพบว่ำบุหรี่ นำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็ นสิ นค้ำเสพติดที่มีค่ำ
ควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำต่ำ (Inelastic) และมำตรกำรที่มิใช่ภำษีดำ้ นกำรรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และมำตรกำรกำหนด
สถำนที่สูบบุหรี่ มีผลอย่ำงมี นยั สำคัญทำงสถิ ติต่อกำรลดกำรสู บบุหรี่ ขณะที่มำตรกำรด้ำนผลของคำเตือน
โทษของกำรสู บบุหรี่ ขำ้ งซองบุหรี่ กลับไม่มีผลต่อกำรลดกำรบริ โภคบุหรี่ ต่ำงประเทศแต่อย่ำงใด
ตำรำงที่ 5.28 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เมื่อเพิ่มตัวแปรที่มิใช่ภำษี
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
t-stat

7

(-1.66)
N
203
205
205
R-Square
0.9628
0.9621
0.9630
หมำยเหตุ *** ** และ * ชี้ถึง significant ที่ 5% 10% และ 20% ตำมลำดับ

8

9
(0.85)
203
0.9668

5.2.1.3 ผลของแบบจาลองกรณียาสู บประเภทยาเส้ น
(1) ผลของแบบจำลองเศรษฐมิติจำกมำตรกำรด้ำนภำษี (ส่ งผ่ำนรำคำ)
1) ตำรำงที่ 1 ในสมกำรที่ (1) พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นแบบ Own Price
Elasticity มีค่ำประมำณ 0.01 เป็ นค่ำบวก และมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ต่ำ คือมีค่ำควำม
เชื่อมัน่ ที่นอ้ ยกว่ำ 80% นักวิจยั เห็นว่ำอำจมีตวั แปรอื่นที่ผลในด้ำนกำรอธิ บำยกำรบริ โภคยำเส้นที่มิได้เป็ นตัว
แปรอิสระซึ่ งอำจนำไปสู่ ควำมเอนเอียง (Biased) ของค่ำสัมประสทธิ์ ได้ ซึ่ งเกิดจำกปั ญหำกำรละเว้นกำรใส่
ตัวแปรที่สำมำรถอธิ บำยตัวแปรตำม ที่เรี ยกว่ำ Omitted-Variables Biased จึงควรมีตวั แปรอื่นๆเพิ่มเติมใน
สมกำรที่ (1) ต่อไป
2) สมกำรที่ (2) เป็ นกำรทดสอบสมมุติฐำนของแบบจำลองแบบ Myopic
Model โดยนักวิจยั ลองเพิ่มตัวแปรกำรเปลี่ยนแปลงของปริ มำณกำรบริ โภคในอดีต (percentage change in
quantity from t-1) ตำม Model Specification ของ Myopic Model เพื่อทดสอบว่ำยำเส้นมีลกั ษณะกำรบริ โภค
แบบ Myopic หรื อไม่น้ นั เอง โดยมีสมมุติฐำนว่ำค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของกำรบริ โภคในอดีตจะมีค่ำเป็ นบวก ซึ่ ง
ผลที่ได้จำกสมกำรมีค่ำ 0.93 เป็ นค่ำบวกโดยมีค่ำควำมเชื่อมัน่ ที่ 95% หรื อมำกกว่ำ แสดงให้เห็นว่ำยำเส้นเป็ น
ยำสู บที่มีลกั ษณะกำรบริ โภคแบบ Myopic คือผลของกำรบริ โภคในอดีตมีผลต่อกำรบริ โภคในปั จจุบนั นัน่ เอง
3) สมกำรที่ (3) นักวิจยั ลองเพิ่มเปอร์ เซ็นต์กำรเปลี่ยนแปลงของกำรบริ โภค
ในอนำคตไว้ในสมกำรที่ (2) เพื่อทดสอบว่ำยำเส้นมีลกั ษณะกำรบริ โภคแบบ Rational Addiction ที่ผลของ
กำรบริ โภคในปั จจุ บ นั ขึ้ นอยู่ก ับ ผลของกำรบริ โภคในอดี ตและควำมคำดหวังในกำรบริ โภคในอนำคต
หรื อไม่น้ นั เอง ซึ่ งผลที่ได้จำกสมกำรเศรษฐมิติพบว่ำยำเส้นมีควำมยืดหยุน่ ในกำรบริ โภคต่อรำคำน้อย ( 0.01) และมีลกั ษณะกำรบริ โภคแบบ Rational Addiction คือกำรเปลี่ยนแปลงของกำรบริ โภคทั้งในอดีตและ
อนำคตมีผลต่อกำรบริ โภคยำเส้นในปั จจุบนั โดยมีค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่ 95% หรื อมำกกว่ำ นอกจำกนั้นกำรเพิ่ม
ตัวแปรดังกล่ำวทำให้ค่ำ R-square เพิ่มขึ้นจำก 0.90 เป็ น 0.92 แสดงให้เห็นว่ำกำรเพิ่มของตัวแปรดังกล่ำวเป็ น
ตัวแทนของข้อมูลที่ดี
4) สมกำรที่ (4) เป็ นกำรเพิ่มตัวแปร เปอร์ เซ็นต์กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้
(Percentage Change of Income) จำกสมกำรที่ (3) เพื่อหำค่ำ Income Elasticity of Demand โดยผลของสมกำร
พบว่ำ พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่น Income Elasticity of Demand มีค่ำประมำณ 0.02 อย่ำงไรก็ดีพบว่ำค่ำ
สัมประสิ ทธิ์ น้ ี มีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ต่ำกว่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่ 80% หมำยถึงรำยได้ไม่มี
ผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรบริ โภคยำเส้นแต่อย่ำงใด
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5) สมกำรที่ (5) เป็ นกำรเพิ่มตัวแปรเชิ งคุณภำพ ได้แก่ เพศ และกำรศึกษำ
ของตัวอย่ำง จำกสมกำรที่ (4)โดยผลของสมกำรพบว่ำตัวแปรดังกล่ ำ ว มี นัยสำคัญทำงสถิ ติ (Statistically
Significant) ต่ำ คือมีค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่นอ้ ยกว่ำ 80% แสดงให้เห็นว่ำตัวแปรเชิ งคุณภำพไม่มีผลต่อพฤติกรรม
กำรบริ โภคของกลุ่มผูบ้ ริ โภคยำเส้น
ตำรำงที่ 5.29 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทยำเส้น
1
2
3
4
Constant
2.4192*** 0.1176*
0.1194** -0.0389
t-stat
(14.59)
(1.44)
(1.66)
(-0.17)
Pt_Yasen_TH
0.0117
0.0152
-0.0100
-0.0101
t-stat
(0.13)
(0.55)
(-0.41)
(-0.41)
Qt-1_Yasen_TH
0.9323*** 0.7032*** 0.708***
t-stat
(36.45)
(16.92)
(16.80)
Qt+1_Yasen_TH
0.2672*** 0.2688***
t-stat
(6.56)
(6.59)
Income
0.0162
t-stat
(0.73)
SEX
t-stat
EDU
t-stat
N
148
148
148
148
R-Square
0.0001
0.9016
0.9243
0.9245
หมำยเหตุ *** ** และ * ชี้ถึง significant ที่ 5% 10% และ 20% ตำมลำดับ

5
-0.0036
(-0.11)
-0.0017
(-0.54)
0.9902***
(120.20)
0.0127**
(1.65)
0.0007
(0.23)
-0.0025
(-0.35)
-0.0023
(-0.51)
126
0.9989

(2) ผลของแบบจำลอง (1) เมื่อเพิ่มตัวแปรที่มิใช่ภำษี
ส่ วนนี้ จะเป็ นกำรเสนอผลจำกสมกำรที่เพิ่มตัวแปรที่มิใช่ภำษี(รำคำ) ลงใน
สมกำรที่ (5) โดยตัวแปรที่ใช้คือ ตัวแปรหุ่น (dummy variables) 3 ตัวด้วยกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) สมกำรที่ (6) เพิ่มตัวแปรหุ่ นเฉพำะในตัวแปรด้ำนผลของกำรโฆษณำ
รณรงค์ไม่สูบยำเส้น(Advertising dummy) โดยกรณี ที่ตวั แปรหุ่ นเท่ำกับ 0 หมำยถึงผูต้ อบแบบสอบถำมให้
คะแนนว่ำกิ จกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บยำเส้น 1 - 2 คะแนน (จำก 5 คะแนน) ซึ่ งเป็ นคะแนนที่น้อย ขณะที่ตวั
แปรหุ่ นเท่ำกับ 1 หมำยถึ งผูต้ อบแบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บยำเส้น 3 – 5 คะแนน
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(จำก 5 คะแนน) เนื่ องจำกหำกผูต้ อบแบบสอบถำมคิดว่ำนโยบำยที่มิใช่ภำษีจะมีผลต่อกำรลดกำรบริ โภค
ดังนั้นนักวิจยั คำดว่ำผลจำกตัวแปรหุ่ นจะมีค่ำเป็ นลบ ซึ่ งผลของแบบจำลองพบว่ำตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของกำร
โฆษณำรณรงค์ไม่สูบยำเส้นพบว่ำมีค่ำเท่ำกับ 0.01 และมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ค่ำ
ควำมเชื่ อมัน่ ที่ 95% หรื อมำกกว่ำ และยังพบว่ำทำให้ค่ำสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรคุ ณภำพด้ำนกำรศึกษำมี
นัยสำคัญเพิ่มขึ้น โดยมีค่ำเป็ นลบ และมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ค่ำควำมเชื่ อมัน่ 95%
หรื อมำกกว่ำ แสดงให้เป็ นว่ำกำรศึกษำที่เพิม่ ขึ้นส่ งผลให้กำรบริ โภคยำเส้นลดลง
2) สมกำรที่ (7) เพิ่มตัวแปรหุ่นเฉพำะในตัวแปรด้ำนผลของกำรกำรกำหนด
สถำนที่สูบยำเส้น(Zoneing dummy) โดยกรณี ที่ตวั แปรหุ่ นเท่ำกับ 0 หมำยถึงผูต้ อบแบบสอบถำมให้คะแนน
ว่ำกิจกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บยำเส้น 1 - 2 คะแนน (จำก 5 คะแนน) ขณะที่ตวั แปรหุ่ นเท่ำกับ 1 หมำยถึงผูต้ อบ
แบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บยำเส้น 3 – 5 คะแนน (จำก 5 คะแนน) เนื่องจำกหำก
ผูต้ อบแบบสอบถำมคิดว่ำกิจกรรมนี้ จะมีผลต่อกำรลดกำรบริ โภคยำเส้น ดังนั้นนักวิจยั คำดว่ำผลจำกตัวแปร
หุ่นจะมีค่ำเป็ นลบ ซึ่ งผลของแบบจำลองพบว่ำตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของมำตรกำรกำหนดสถำนที่สูบยำเส้นมีค่ำ
เท่ำกับ 0.01 และมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่ 95% หรื อมำกกว่ำ และ
ตัวแปรคุณภำพด้ำนกำรศึกษำยังคงมีนยั สำคัญที่ค่ำควำมเชื่อมัน่ 95% หรื อมำกกว่ำ
3) สมกำรที่ (8) เพิ่มตัวแปรหุ่ นเฉพำะในตัวแปรด้ำนผลของคำเตือนโทษ
ของกำรสู บยำเส้น(Warning dummy) โดยกรณี ที่ตวั แปรหุ่ นเท่ำกับ 0 หมำยถึงผูต้ อบแบบสอบถำมให้คะแนน
ว่ำกิจกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บยำเส้น 1 - 2 คะแนน (จำก 5 คะแนน) ขณะที่ตวั แปรหุ่ นเท่ำกับ 1 หมำยถึงผูต้ อบ
แบบสอบถำมให้คะแนนว่ำกิจกรรมนี้ มีผลต่อกำรสู บยำเส้น 3 – 5 คะแนน (จำก 5 คะแนน) เนื่องจำกหำก
ผูต้ อบแบบสอบถำมคิดว่ำกิจกรรมนี้ จะมีผลต่อกำรลดกำรบริ โภคยำเส้น ดังนั้นนักวิจยั คำดว่ำผลจำกตัวแปร
หุ่ นจะมี ค่ำเป็ นลบ ซึ่ งผลของแบบจำลองพบว่ำตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของคำเตื อนโทษของกำรสู บยำเส้ นมี ค่ำ
เท่ำกับ 0.01 และมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่ 90% หรื อมำกกว่ำ ขณะที่
ตัวแปรคุณภำพด้ำนกำรศึกษำยังคงมีเครื่ องหมำยเป็ นลบ และมีนยั สำคัญที่ค่ำควำมเชื่อมัน่ 95% หรื อมำกกว่ำ
4) สมกำรที่ (9) นักวิจยั ได้เพิ่มตัวแปรหุ่ นทั้ง 3 ตัวคือ ตัวแปรหุ่ นด้ำนผล
ของกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบยำเส้น (Advertising dummy )ตัวแปรหุ่นด้ำนผลของกำรกำรกำหนดสถำนที่สูบ
ยำเส้น (Zoneing dummy) และตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของคำเตือนโทษของกำรสู บยำเส้น (Warning dummy) ลง
ในสมกำร (5) ซึ่ งผลของแบบจำลองพบว่ำตัวแปรหุ่ นด้ำนกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบยำเส้น และตัวแปรหุ่ น
ด้ำนผลของคำเตือนโทษของกำรสู บยำเส้น มีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ต่ำที่ควำมเชื่ อมัน่
น้อยกว่ำ 80% แสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบยำเส้น และมำตรกำรคำเตือนโทษของกำรสู บยำ
เส้ นไม่มีผลต่อกำรลดกำรบริ โภคยำเส้ น ส่ วนตัวแปรหุ่ นด้ำนผลของกำรกำหนดสถำนที่ สูบยำเส้ นกลับมี
นัยสำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ควำมเชื่ อมัน่ 95%หรื อมำกกว่ำ เมื่อนำตัวแปรหุ่ นทั้ง 3 ด้ำนมำ
อยูใ่ นสมกำรเดียวกัน แสดงให้เห็นว่ำสำหรับยำเส้นมำตรกำรรณรงค์ห้ำมสู บยำเส้นเท่ำนั้นมีผลต่อกำรลดกำร
บริ โภคยำเส้น
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5) โดยสรุ ปแล้ว นักวิจยั เลือกสมกำรที่ 9 เนื่ องจำกสมกำรดังกล่ำวมีค่ำ RSquare สู งที่สุด และตัวแปรคุณภำพด้ำนกำรศึกษำมีผลทำให้กำรบริ โภคยำเส้นลดลง นอกจำกนั้นยังพบว่ำยำ
เส้นเป็ นสิ นค้ำเสพติดในรู ปแบบ Rational Addiction ที่รำคำไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคแต่อย่ำงใด และ
ที่น่ำสนใจคือมำตรกำรที่ไม่ใช่ ภำษีดำ้ นกำรรณรงค์ห้ำมสู บยำเส้ นเท่ำนั้นมี ผลต่อกำรลดกำรบริ โภคยำเส้ น
ขณะที่มำตรกำรด้ำนผลของคำเตือนโทษของกำรสู บยำเส้นไม่มีผลต่อกำรบริ โภคยำเส้น แต่มำตรกำรด้ำนกำร
กำหนดสถำนที่สูบยำเส้นกลับทำให้กำรบริ โภคยำเส้นเพิ่มมำกขึ้น
ตำรำงที่ 5.30 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทยำเส้น เมื่อเพิ่มตัวแปรที่มิใช่ภำษี
6
7
8
Constant
-0.0337
-0.034
-0.0437
t-stat
(-0.61)
(-0.63)
(-0.78)
Pt_Yasen_TH
0.0016
0.003
0.001
t-stat
(0.31)
(0.59)
(0.20)
Qt-1_Yasen_TH
0.9836***
0.9846***
0.9850***
t-stat
(77.67)
(81.33)
(80.42)
Qt+1_Yasen_TH
0.0231***
0.0211**
0.0218***
t-stat
(1.94)
(1.84)
(1.88)
Income
0.0015
0.0015
0.0024
t-stat
(0.32)
(0.31)
(0.49)
SEX
0.0018
0.0005
0.0033
t-stat
(0.15)
(0.04)
(0.28)
EDU
-0.0145***
-0.0180***
-0.0146***
t-stat
(-2.07)
(-2.54)
(-2.13)
Adver_Dummy
0.0103**
t-stat
(1.63)
Zone_Dummy
0.0137***
t-stat
(2.24)
Warning_Dummy
0.0113**
t-stat
(1.79)
N
131
132
132
R-Square
0.9973
0.9974
0.9974
หมำยเหตุ *** ** และ * ชี้ถึง significant ที่ 5% 10% และ 20% ตำมลำดับ

9
-0.023
(-0.43)
0.0027
(0.50)
0.9863***
(80.94)
0.0176*
(1.58)
0.0005
(0.11)
0.0012
(0.10)
-0.0167***
(-2.32)
-0.0035
(-0.35)
0.0132**
(1.85)
0.0072
(0.75)
133
0.9975
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5.2.1.4 ผลของแบบจาลองกรณียาสู บประเภทบุหรี่ แบ่ งประเภทตามราคา
นอกจำกนั้นผูว้ ิจยั ยัง ได้แบ่ ง ประเภทบุ หรี่ ออกเป็ น 3 ชนิ ด ตำมรำคำจำหน่ ำ ย
เนื่ องจำกกลุ่มผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมกำรบริ โภคที่แตกต่ำงกัน กำรแยกพิจำรณำจะทำให้ได้ค่ำควำมยืดหยุน่ ที่
ชัดเจนมำกยิง่ ขึ้น นอกจำกนั้นยังช่วยลดปั ญหำกำรเกิด Heteroscedasticity ลงในแบบจำลองอีกด้วย โดยผูว้ ิจยั
ได้แบ่งช่วงของรำคำบุหรี่ เป็ นดังนี้ 1) บุหรี่ รำคำต่ำกว่ำ 39 บำท 2) บุหรี่ รำคำ 40-59 บำท3) บุหรี่ รำคำมำกกว่ำ
60 บำท ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบจำลองชนิดRational Addition Model เพื่อหำค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำ ผลกำรศึกษำมี
รำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 5.31 ผลกำรวิเครำะห์แบบจำลองประเภทยำสู บบุหรี่ กรณี แยกตำมกลุ่มรำคำ
บุหรี่ รำคำต่ำกว่ำ 39 บำท
Constant
t-stat
Pt_Cig
t-stat
Qt-1_Cig
t-stat
Qt+1_Cig
t-stat
Income
t-stat
SEX
t-stat
EDU
t-stat
N
R-Square
หมำยเหตุ *** ** และ *

บุหรี่ รำคำ 40-59 บำท

0.0278
0.3472
0.38
1.03
-0.0394***
-0.1187*
(-3.13)
(-1.53)
0.6434***
0.5048***
43.3
15.67
0.3353***
0.4074***
21.56
13.04
0.0036
0.0426***
0.54
2.28
0.1171***
-0.0672
4.14
(-0.75)
0.0027
0.0086
0.88
-0.97
69
293
0.9968
0.8866
ชี้ถึง significant ที่ 5% 10% และ 20% ตำมลำดับ

บุหรี่ รำคำมำกกว่ำ 60 บำท
0.745***
2.29
-0.1311*
(-1.52)
0.7544***
31.4
0.2053***
8.88
0.0056
0.49
-0.0926***
(-2.46)
0.0195
0.88
223
0.9632

1) กลุ่ มผูท้ ี่ บริ โภคบุ หรี่ รำคำต่ ำกว่ำ 39 บำท พบว่ำค่ำควำมยืดหยุน่ แบบ Own
Price Elasticity มีค่ำประมำณ -0.04 หมำยถึงหำกบุหรี่ ที่รำคำต่ำกว่ำ 39 บำทมีรำคำเพิ่มขึ้น 1% จะมีผลทำให้
ผูบ้ ริ โภคลดกำรบริ โภคลง 0.04%และมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ควำมเชื่ อมัน่ 90% หรื อ
มำกกว่ำ ขณะที่ตวั แปรรำยได้ (Income) เพื่อหำค่ำ Income Elasticity of Demand มีค่ำสัมประสิ ทธิ์ เป็ นบวก
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โดยมีค่ำประมำณ 0.003แสดงให้เห็นว่ำบุหรี่ กลุ่มนี้ เป็ นสิ นค้ำปกติ (Normal Goods) ที่รำยได้และกำรบริ โภค
มีควำมสัมพันธ์กนั ในเชิ งบวก อย่ำงไรก็ดีค่ำสัมประสิ ทธิ มีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ต่ำ
คือมีค่ำควำมเชื่อมัน่ ที่นอ้ ยกว่ำ80%
2) กลุ่มผูท้ ี่บริ โภคบุหรี่ รำคำต่ำกว่ำ 40-59 บำท พบว่ำค่ำควำมยืดหยุน่ แบบ Own
Price Elasticity มีค่ำประมำณ -0.12 หมำยถึงหำกบุหรี่ ที่รำคำ 40-59 บำทมีรำคำเพิ่มขึ้น 1% จะมีผลทำให้
ผูบ้ ริ โภคลดกำรบริ โภคลง 0.12%โดยมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ควำมเชื่ อมัน่ 80%
ขณะที่ตวั แปรรำยได้ (Income) เพื่อหำค่ำ Income Elasticity of Demand มีค่ำควำมยืดหยุน่ Income Elasticity
of Demand ประมำณ 0.04 และมีนยั สำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ควำมเชื่ อมัน่ 90% หรื อ
มำกกว่ำแสดงให้เห็นว่ำบุหรี่ กลุ่มนี้ เป็ นสิ นค้ำปกติ (Normal Goods) ที่รำยได้และกำรบริ โภคมีควำมสัมพันธ์
กันในเชิ งบวก โดยถ้ำผูบ้ ริ โภคบุหรี่ รำคำต่ำกว่ำ 40-59 บำทมีรำยได้เพิ่มขึ้น 1% จะมีผลทำให้ผบู ้ ริ โภคเพิ่ม
กำรบริ โภคขึ้น 0.04%
3) กลุ่มผูท้ ี่ บริ โภคบุหรี่ รำคำสู งกว่ำ 60 บำท พบว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นแบบ Own
Price Elasticity มี ค่ำประมำณ -0.13 หมำยถึ งหำกรำคำสู งกว่ำ 60 บำท มี รำคำเพิ่มขึ้น 1% จะมีผลทำให้
ผูบ้ ริ โภคลดกำรบริ โภคลง 0.13%โดยมีนยั สำคัญทำงสถิ ติ (Statistically Significant) ที่ควำมเชื่ อมัน่ 80%
ขณะที่ตวั แปรรำยได้ (Income) เพื่อหำค่ำ Income Elasticity of Demand มีค่ำควำมยืดหยุน่ Income Elasticity
of Demand ประมำณ 0.01 แสดงให้เห็ นว่ำบุหรี่ กลุ่มนี้ เป็ นสิ นค้ำปกติ (Normal Goods) ที่รำยได้และกำร
บริ โภคมี ค วำมสั ม พัน ธ์ ก ัน ในเชิ ง บวก อย่ ำ งไรก็ ดี ค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ มี นัย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ (Statistically
Significant) ต่ำ คือมีค่ำควำมเชื่อมัน่ ที่นอ้ ยกว่ำ80%
โดยสรุ ปแล้ว พบว่ำค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำ (Own Price Elasticity) ของบุหรี่ แต่
ละกลุ่มรำคำจะมีค่ำไม่เท่ำกัน โดยกลุ่มที่มีรำคำถูกที่ สุดจะมีค่ำควำมยืดหยุ่นต่ ำที่สุด กำรเปลี่ ยนแปลงด้ำน
รำคำไม่มีผลต่อกำรบริ โภคของผูส้ ู บกลุ่มนี้ มำกนัก เนื่ องจำกเป็ นบุหรี่ ที่มีรำคำถูก สัดส่ วนของค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริ โภคต่อรำยได้มีค่ำต่ำ กำรปรับเพิ่มรำคำจึงไม่ทำให้ผสู ้ ู บลดกำรบริ โภคลงมำกนัก ส่ วนกลุ่มถัดมำซึ่ งมี
รำคำเพิ่มขึ้นมำอยูใ่ นช่วง 40-59 บำท มีค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำเพิ่มขึ้น และกลุ่มที่มีรำคำแพงที่สุดคือมำกกว่ำ
60 บำท มีค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำเพิ่มขึ้นมำกที่สุด กำรเพิ่มขึ้นของรำคำบุหรี่ จะทำให้ผบู ้ ริ โภคลดกำรบริ โภค
ลงมำก แสดงให้เห็นถึงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริ โภคที่ชดั เจนของผูบ้ ริ โภคบุหรี่ กลุ่มที่มีรำคำสู ง
5.2.2 ผลการประมาณหาค่ า Tax Buoyancy
ในส่ วนนี้ เป็ นกำรประมำณกำร Tax Buoyancy เพื่อใช้ในกำรเชื่อมโยงในกำรประมำณกำร
รำยได้ โดย Tax Buoyancy คือ สัดส่ วนร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ภำษีสรรพสำมิตต่อร้อยละกำร
เปลี่ ยนแปลงของฐำนภำษี ซึ่ งนักวิจยั คำนวนฐำนภำษีจำกปริ มำณยำสู บแยกตำมประเภทยำสู บที่เสี ยภำษี
สรรพสำมิตย้อนหลังรำยเดือนตั้งแต่ปีงบประมำณ 2550-2554 ขณะที่รำยได้มำจำกรำยได้ภำษีสรรพสำมิตที่
จัดเก็บจริ งแยกตำมประเภทยำสู บ
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ (%)
Tax Buayancy = อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของฐำนภำษี (%)
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ตำรำงที่ 5.32 กำรคำนวณ Tax Buoyancy
ปี

บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศ

Tax Buoyancy
บุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ

2550

2.4449

2.7914

2551

-0.4043

2.1950

2552

-0.7570

0.5671

2553

19.8156

2.2382

ทั้งนี้ รำยได้ คือรำยได้ภำษีสรรพสำมิต ส่ วนฐำนภำษีคือปริ มำณยำสู บแต่ละประเภทยำสู บ
ที่จดั เก็บภำษีสรรพสำมิต อย่ำงไรก็ดีเนื่ องจำกมีขอ้ จำกัดด้ำนข้อมูลของยำเส้น ทำให้ไม่สำมำรถคำนวณค่ำ
Tax Buoyancy ของยำเส้นได้
จำกตำรำง จะเห็นได้วำ่ ค่ำของ Tax Buoyancy ของบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศในปี 2551 และ
2552 มีค่ำเป็ นลบเนื่ องจำกเป็ นปี ที่ผิดปกติ โดยในปี 2551 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกขึ้น ส่ วนในปี 2552 มีกำร
ปรับเพิ่มขึ้นภำษีสรรพสำมิต ทำให้ผวู ้ ิจยั ไม่สำมำรถเลือกใช้ค่ำ Tax Buoyancy ในปี ดังกล่ำวมำใช้คำนวณใน
Demand Behavior Model
5.2.3 Demand Behavior Model
ในส่ วนนี้ จะเป็ นกำรรำยงำนผลของสมกำร Demand Behavior Model ทั้งนี้ เนื่ องจำก
วัตถุประสงค์ของงำนวิจยั นี้ เพื่อสร้ำงตัวแบบให้ผกู ้ ำหนดนโยบำยภำษีสรรพสำมิตได้ใช้เพื่อทรำบถึงผลของ
กำรเปลี่ ย นแปลงอัตรำภำษี ส รรพสำมิ ตต่อปริ ม ำณกำรบริ โภค และรำยได้ภำษี โดยสำมำรถสรุ ปขั้นตอน
ควำมสัมพันธ์ที่ผวู ้ ิจยั เรี ยกว่ำ Demand Bahaviour Model พอสรุ ปได้ตำม Flow Chart ด้ำนล่ำงดังนี้ ในขั้นที่ 1
เมื่อผูก้ ำหนดนโยบำยปรับเพิ่มหรื อลดภำษีสรรพสำมิตแล้ว ทำให้รำคำของบุหรี่ ปรับตัวสู งขึ้นหรื อลดลงตำม
ซึ่ งจะส่ งผลต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคของผูส้ ู บบุหรี่ ในขั้นที่ 2 ค่ำควำมยืดหยุ่นในรู ปแบบต่ำงๆ จะส่ งผ่ำนผล
ของอัตรำภำษีที่เปลี่ยนไปสู่ กำรเปลี่ยนแปลงปริ มำณกำรบริ โภค ต่อมำในขั้นที่ 3 นักวิจยั ใช้ค่ำ Tax Buoyancy
เป็ นตัวเชื่ อมผลของกำรเปลี่ ยนแปลงฐำนภำษี ในขั้นตอนที่ 2 ไปสู่ กำรเปลี่ ยนแปลงรำยได้ภำษี ในขั้นที่ 4
นัน่ เอง
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ขั้นที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลง
ของอัตรำภำษีสรรพสำมิต
ยำสู บ

ขั้นที่ 4 กำรเปลี่ยนไปของ
รำยได้ภำษีสรรพสำมิต

ขั้นที่ 2 ปริ มำณกำรบริ โภคเปลี่ยนแปลงตำม
ขนำดของค่ำควำมยืดหยุน่ (Price elasticity)
แบบต่ำงๆ

ขั้นที่ 3 ใช้ TaxBuoyancy เพื่อส่ งผ่ำนผลกำร
เปลี่ยนแปลงของปริ มำณกำรบริ โภคไปสู่ รำยได้
ภำษี

โดยงำนวิจยั ต้องกำรที่จะหำ Sensitivity หำกมีกำรปรับเปลี่ยนภำษีสรรพสำมิตไป ร้อยละ
1 จะทำให้ ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บ และรำยได้จำกภำษีเปลี่ยนแปลงไปเท่ำใด ทั้งนี้ ได้กำหนดให้อตั รำภำษี
สรรพสำมิตบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศ บุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เพิ่มขึ้นจำกระดับร้อยละ 85 เป็ นร้อยละ 86
ของรำคำบุ หรี่ หน้ำโรงงำนอุตสำหกรรม (กรณี บุ หรี่ ผลิ ตในประเทศ) หรื อรำคำซี ไอเอฟ (กรณี บุ หรี่ นำเข้ำ)
ขณะที่ยำเส้น กำหนดให้เพิ่มจำกระดับร้อยละ 0.1 เป็ นร้อยละ 0.2 ของรำคำหน้ำโรงงำนอุตสำหกรรม ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั
ได้เลื อกใช้ Tax Buoyancy ของปี 2550 ในกำรค ำนวณ โดย บุ ห รี่ ที่ ผ ลิ ตในประเทศ และบุ ห รี่ ที่ น ำเข้ำจำก
ต่ ำ งประเทศ มี ค่ ำ Tax Buoyancy 2.4449 และ 2.7914 ตำมล ำดับ ส่ ว น Tax Buoyancy ของยำเส้ นตั้ง
สมมุติฐำนให้มีค่ำเท่ำกับ 2.500 โดยใช้ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของ Tax Buoyancy ของยำสู บทั้งระบบ
ตำรำงที่ 5.33 กำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตภำยใต้ฐำนเพดำนภำษีปัจจุบนั
อัตรำภำษี ปรับเพิ่มอัตรำภำษี
ประเภท ยำสู บ
กำรบริ โภคยำสู บรวมเพิ่ม รำยได้ภำษีเพิ่ม
(%)
(%)
บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย
85
1.0
-0.22%
16.9%
บุหรี่ ที่นำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ
85
1.0
-0.48%
18.5%
ยำเส้น
0.1
0.1
0.27%
0.93%
รวม
-0.24%
17.0%
จำกตำรำง เมื่อมีกำรปรับเพิ่มอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บ จะทำให้ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บ
รวมลดลงในทุกประเภท เท่ำกับร้ อยละ -0.27 หรื อคิดเป็ นจำนวน -4.60 ล้ำนซอง ทั้งนี้ ในส่ วนของกำร
เปลี่ ย นรำยได้ภำษี สรรพสำมิ ต พบว่ำ กำรเพิ่มอัตรำภำษี สรรพสำมิ ตยำสู บ จะทำให้มีรัฐมี รำยได้จำกกำร
จัดเก็บภำษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 หรื อคิดเป็ นจำนวน 9,216 ล้ำนบำท
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ทั้งนี้ อำจสรุ ปได้วำ่ หำกรัฐต้องกำรใช้มำตรกำรภำษีสรรพสำมิตเพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่รัฐบำล
รัฐบำลควรพิจำรณำปรับเพิ่มอัตรำภำษีในยำสู บประเภท บุหรี่ ที่ผลิ ตในประเทศไทย และบุหรี่ ที่นำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ นอกจำกนั้นยังทำให้ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บลดลงอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำมเป็ นที่น่ำสังเกตุวำ่ หำก
ต้องกำรเน้นที่กำรลดกำรบริ โภคยำสู บในภำพรวมลงแล้วกำรขึ้นภำษีสรรพสำมิตในบุหรี่ นำเข้ำจะส่ งผลต่อ
กำรลดกำรบริ โภคมำกกว่ำเนื่องจำกไม่พบกำรบริ โภคบุหรี่ รำคำต่ำทดแทน (Trade Down Effect) ขณะที่กำร
ขึ้นภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ในประเทศและยำเส้นจะมีประสิ ทธิ ภำพต่อกำรลดกำรบริ โภคน้อยกว่ำเนื่ องจำกมี
หลักฐำนทำงสถิติช้ ีถึงกำรบริ โภคบุหรี่ รำคำต่ำทดแทน (Trade Down Effect)
อย่ำงไรก็ดี จำกข้อมูลจริ งที่เกิดขึ้นพบว่ำในปี ที่มีกำรขึ้นของภำษีสรรพสำมิตเช่นในปี 2552 จะมี
ค่ำ Tax Buoyancy เปลี่ ยนแปลงไปจำกปกติค่อนข้ำงมำก โดยบุ หรี่ ที่ผลิ ตในประเทศมี ค่ำ Tax Buoyancy
เปลี่ยนจำกค่ำบวกเป็ นค่ำลบ ซึ่ งเกิดได้จำกปริ มำณกำรบริ โภคบุหรี่ ที่ลดลง แต่รัฐมีรำยได้ภำษีเพิ่มขึ้นจำกกำรขึ้น
ของภำษี ขณะที่ในส่ วนของบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศยังคงมี Tax Buoyancy ที่เป็ นค่ำบวกอยู่ แต่มีค่ำลดลง ซึ่ ง
เกิดได้จำกปริ มำณกำรบริ โภคบุหรี่ ที่ลดลง และรำยได้ภำษีเก็บได้ลดลงตำมหลังจำกมีกำรขึ้นของภำษี แสดงให้เห็น
ว่ำผูบ้ ริ โภคย้ำยไปบริ โภคยำสู บชนิ ดอื่นๆที่มีรำคำต่ำกว่ำแทน
5.2.4 ข้ อจากัดของแบบจาลอง
(1) กำรจัดเก็บข้อมูลแบบสุ่ มทำให้ได้ตวั อย่ำงข้อมูลของผูบ้ ริ โภคยำสู บในแต่ละประเภทไม่
หลำกหลำยทำให้ไม่สำมำรถหำควำมสัมพันธ์ในบำงประเภทยำสู บที่มีตวั อย่ำงข้อมูลน้อยได้ เช่น ยำเส้นปรุ งจำก
ต่ำงประเทศ
(2) ข้อมูลกำรจัดเก็บภำษี สรรพสำมิ ตยำสู บอำจมีกำรบิ ดเบื อนจำกควำมเป็ นจริ ง เนื่ องจำก
ในช่ วงก่อนกำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต ผูผ้ ลิตจะรี บผลิตเพื่อกักตุนไว้ล่วงหน้ำ ก่อนที่จะมีกำรปรับเปลี่ ยนอัตรำภำษี
สรรพสำมิตขึ้น
(3) ค่ำพำรำมิ เตอร์ บำงตัวเช่ น Tax Buoyancy มี ค่ำเปลี่ ยนแปลงหำกมี กำรเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้ำงภำษี ทำให้ในกำรนำไปใช้ในแบบจำลอง ต้องเลือกปี ที่ไม่มีควำมผิดปกติมำใช้ในกำรคำนวณ
5.3 สรุ ปผลการศึกษาค่ าความยืดหยุ่น
1) ผลจำกกำรศึกษำค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำ
ผลจำกกำรศึ ก ษำค่ ำ ควำมยื ด หยุ่ น สำมำรถสรุ ปเพื่ อ น ำไปใช้ ใ นกำรค ำนวน Demand
Behavior Model ได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 5.34 แสดงค่ำ Owned-Price Elasticity of Demand
ชนิดของยำสู บ
Owned-Price Elasticity
บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย
-0.0258**
บุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
-0.0574*
ยำเส้น
0.0027
หมำยเหตุ *** ** และ * ชี้ถึง significant ที่ 5% 10% และ 20% ตำมลำดับ

T-Stat
(-1.86)
(-1.53)
(0.50)
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จำกตำรำงจะเห็ นว่ำค่ำควำมยืดหยุ่นของบุหรี่ ที่ผลิ ตในประเทศไทยและ บุ หรี่ ที่นำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศมีค่ำเป็ นลบสอดคล้องกับทฤษฎี และสมมุติฐำนที่ผวู ้ ิจยั ได้คำดไว้ ขณะที่ค่ำควำมยืดหยุ่นของยำ
เส้ นมี ค่ำเป็ นบวก แต่ไม่ มีนัยสำคัญทำงสถิ ติ (t-stat เท่ำกับ 0.5) ซึ่ งหมำยถึ งนักวิจยั ไม่ สำมำรถสรุ ป
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำคำและยำเส้นได้
นอกจำกนี้ ผูว้ ิจยั ยังต้องกำรที่จะศึกษำค่ำควำมยืดหยุน่ แบบไขว้ระหว่ำงประเภทของยำสู บ
เช่น ผูท้ ี่บริ โภคบุหรี่ และต้องกำรย้ำยไปบริ โภคยำเส้นแทน หำกยำเส้นมีรำคำลดลง แต่เนื่ องจำกพบข้อจำกัด
ของข้อมูล โดยมีผตู้ อ้ งกำรเปลี่ ยนพฤติกรรม หำกรำคำของยำเส้นลดลงน้อยเกิ นไปทำให้ไม่สำมำรถวิเครำะห์
ผลกระทบได้ นอกจำกนั้น คณะผูว้ จิ ยั ได้ศึกษำค่ำควำมยืดหยุน่ แบบไขว้ระหว่ำงบุหรี่ นำเข้ำและบุหรี่ ที่ผลิตใน
ประเทศ โดยแนวคิดคือ หำกรำคำบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศมีรำคำลดลง ผูท้ ี่บริ โภคบุหรี่ นำเข้ำจะเปลี่ยนไปสู บ
บุหรี่ ในประเทศหรื อไม่ จำกผลของแบบจำลองทำงเศรษฐมิติพบว่ำไม่มีค่ำนัยสำคัญทำงสถิติ (T-stat = -0.67)
แสดงให้เห็ นว่ำผูท้ ี่บริ โภคบุหรี่ นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ จะไม่เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมหำกรำคำบุหรี่ ที่ผลิ ตใน
ประเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงไป
นอกจำกนั้นผูว้ ิจยั ได้ท ำงำนศึ ก ษำกำรบริ โภคทดแทนกันภำยในยำสู บ ประเภทเดี ย วกัน
(Intra-Category Substitution) ซึ่ งเป็ นกำรวัดว่ำรำคำมีผลต่อกำรบริ โภคแบบไปหำของถูกกว่ำ (Trade Down
Effect) ซึ่ งวัดขนำดได้จำกค่ำควำมยืดหยุน่ ไขว้ (Cross-price Elasticity) ตัวอย่ำงเช่น นักวิจยั ต้องกำรทรำบว่ำ
หำกรำคำของยำเส้นชนิดอื่นๆ มีรำคำเปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ ริ โภคยำเส้นจะเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริ โภคยำเส้น
ที่ตนเองบริ โภคอยูไ่ ปสู่ ยำเส้นที่มีรำคำต่ำกว่ำใช่หรื อไม่ จำกกำรทดสอบโดยใช้สมกำร regression พบว่ำกลุ่ม
ตัวอย่ำงมีแนวโน้มกำรบริ โภคทดแทนกันดังแสดงในตำรำง
ตำรำงที่ 5.35 แสดงค่ำ Cross-Price Elasticity of Demand
ชนิดของยำสู บ
Cross-price Elasticity
บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย
0.0070
บุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
-0.0747***
ยำเส้น
0.0692***
หมำยเหตุ*** , ** และ * แสดงถึงระดับควำมเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 90 และ80 ตำมลำดับ

T-Stat
(0.57)
(-2.98)
(2.08)

ค่ำควำมยืดหยุน่ ไขว้ของบุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย และยำเส้น มีค่ำเป็ นบวกสอดคล้องกับ
ทฤษฎีและสมมุติฐำนที่ผวู ้ จิ ยั ได้คำดไว้ กล่ำวคือ ค่ำควำมยืดหยุน่ ที่เป็ นบวกแสดงให้เห็นว่ำสิ นค้ำชนิ ดนั้นเป็ น
สิ นค้ำที่มี substitution effect คือมีกำรเปลี่ยนย้ำยกำรบริ โภคจำกชนิ ดหนึ่ งไปยังอีกชนิดหนึ่งได้ในลักษณะ
Trade Down Effect อย่ำงไรก็ดี หำกค่ำควำมยืดหยุ่นที่เป็ นลบแสดงให้เห็นว่ำสิ นค้ำชนิ ดนั้นเป็ นสิ นค้ำที่มี
complementary effect คือไม่มีกำรเปลี่ยนย้ำยกำรบริ โภคจำกยีห่ อ้ หนึ่ งไปยังอีกยี่ห้อหนึ่ ง แต่จะลดกำรบริ โภค
ของสิ นค้ำนั้นๆแทน
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ในส่ วนของบุหรี่ ที่ผลิ ตในประเทศไม่พบหลักฐำนของกำรบริ โภคสิ นค้ำรำคำต่ ำทดแทน
(Trade Down Effect) เนื่ องจำกค่ำควำมยืดหยุน่ แบบไขว้ 0.0070 และมีค่ำเป็ นบวกแต่ไม่มีนยั สำคัญทำงสถิติ
หมำยควำมถึ งบุหรี่ ในประเทศกำรเปลี่ ยนแปลงของบุหรี่ ในประเทศยี่ห้ออื่นไม่มีผลต่อกำรบริ โภคบุหรี่ ใน
ประเทศยีห่ อ้ ที่สูบประจำแต่อย่ำงใด
ในส่ วนของยำเส้นพบว่ำมี ลกั ษณะของกำรบริ โภคสิ นค้ำรำคำต่ ำทดแทน (Trade Down
Effect) เนื่ องจำกค่ำควำมยืดหยุ่นแบบไขว้ มี ค่ำเป็ นบวกที่ 0.0692 และมีนัยสำคัญทำงสถิ ติ (t-stat 2.06)
หมำยควำมว่ำหำกยำเส้นชนิ ดอื่นๆที่ผบู ้ ริ โภคไม่ได้บริ โภคอยู่ (ยำเส้นชนิดที่ 2) มีรำคำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทำ
ให้ผบู ้ ริ โภคเพิ่มกำรบริ โภคยำเส้นชนิ ดที่ตนเองบริ โภคอยู่ร้อยละ 0.0692 แทนยำเส้นชนิ ดที่ 2 ที่มีรำคำสู งขึ้น
แทน จะเห็นว่ำหำกผลของกำรปรับรำคำจำกกำรขึ้นภำษีสรรพสำมิตอำจไม่ประสบควำมสำเร็ จในกำรจำกัด
กำรบริ โภคยำเส้นเนื่องจำกมีพฤติกรรมกำรบริ โภคแบบ Trade Down Effect นัน่ เอง
ในกรณี ของบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศไม่ปรำกฏหลักฐำนทำงสถิติถึงลักษณะกำรบริ โภค
สิ นค้ำรำคำต่ ำทดแทน แต่พบในลักษณะตรงข้ำมคือ กำรบริ โภคแบบร่ วมกัน (Complement) ที่ ทำให้เกิ ด
ปรำกฏกำรบริ โภคสิ นค้ำที่มีรำคำโดยเปรี ยบเทียบสู งกว่ำมำกขึ้น เนื่ องจำกค่ำควำมยืดหยุ่นไขว้ของบุหรี่ ที่
นำเข้ำจำกต่ำงประเทศมีค่ำเป็ นลบ นั่นหมำยควำมว่ำกำรลดลงของรำคำบุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศยี่ห้อ
อื่ น ๆ จะท ำให้ ก ำรบริ โ ภคบุ ห รี่ ที่ น ำเข้ำ จำกต่ ำ งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งสำมำรถอธิ บ ำยได้ว่ ำ กำรขึ้ น ภำษี
สรรพสำมิตบุหรี่ นำเข้ำจะส่ งผลให้กำรบริ โภคบุหรี่ นำเข้ำลดลง หมำยถึง กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิตจะส่ งผลดี
ในแง่กำรลดกำรบริ โภคอย่ำงแท้จริ งโดยเฉพำะในบุหรี่ นำเข้ำนัน่ เอง
2) ผลจำกกำรศึกษำค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำยได้
ผูว้ ิจยั ยังได้ศึกษำผลของรำยได้ของผูบ้ ริ โภคต่อกำรปริ มำณกำรบริ โภคบุหรี่ หรื อที่เรี ยกว่ำ
ค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำยได้ (Income Elasticity) โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
ตำรำงที่ 5.36 แสดงค่ำ Income Elasticity of Demand
ชนิดของยำสู บ
Income Elasticity
บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย
0.0112***
บุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
0.0597***
ยำเส้น
0.0005
หมำยเหตุ *** ** และ * ชี้ถึง significant ที่ 5% 10% และ 20% ตำมลำดับ

T-Stat
(2.25)
(5.36)
(0.11)

จำกตำรำงจะเห็ นว่ำ ค่ ำ ควำมยืด หยุ่นต่ อ รำยได้ข องยำสู บ ทุ ก ประเภท ทั้ง บุ ห รี่ ที่ ผ ลิ ตใน
ประเทศไทย บุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และยำเส้นมีค่ำเป็ นบวกหมำยถึ ง ยำสู บทั้ง 3 ประเภทมีลกั ษณะ
เป็ นสิ นค้ำปกติ (Normal Goods) ที่มีลกั ษณะเป็ นสิ นค้ำจำเป็ นเนื่ องจำกกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ 1% ทำให้กำร
บริ โภคยำสู บทั้ง 3 ประเภทเพิ่มขึ้นน้อยกว่ำรำยได้ที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีและสมมุติฐำนที่ผวู ้ ิจยั ได้คำด
ไว้ โดยเมื่อผูบ้ ริ โภคมีรำยได้เพิ่มขึ้น ก็จะทำให้มีกำรบริ โภคเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย อย่ำงไรก็ดีพบว่ำในส่ วนของ
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ยำเส้นมีค่ำนัยสำคัญทำงสถิติ (Statistically Significant) ที่ต่ำกว่ำค่ำควำมเชื่ อมัน่ ที่ 80% ทำให้ไม่สำมำรถสรุ ป
ค่ำควำมสัมพันธ์ได้
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บทที่ 6 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลจำกกำรศึกษำวิจยั ในครั้งนี้สำมำรถสรุ ปเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่สำคัญได้ดงั นี้
(8) มาตรการภาษีมีประสิ ทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคค่ อนข้ างจากัด โดยสิ นค้ำ
ยำสู บทั้ง 3 ประเภท ทั้งบุหรี่ นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศ และยำเส้น มีค่ำควำมยืดหยุน่ ในรู ป
ของอุปสงค์กำรบริ โภคต่อรำคำต่ำ (Price Inelastic) ซึ่งหมำยควำมว่ำ มำตรกำรภำษีสรรพสำมิตจะมีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บทั้ง 3 ประเภทไม่มำกนัก แสดงถึงประสิ ทธิ ภำพของมำตรกำรภำษี
สรรพสำมิตต่อกำรลดกำรบริ โภคนั้นทำได้อย่ำงจำกัด
(9) ลักษณะการบริ โภคยาสู บมีรูปแบบ Rational Addiction โดยที่สินค้ำยำสู บทั้ง 3 ประเภทเป็ น
สิ นค้ำเสพติด ที่กำรบริ โภคในอดี ตและควำมคำดหวังในกำรบริ โภคในอนำคตมีผลอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำร
บริ โภคในปั จจุบนั ดังนั้นกำรออกแบบมำตรกำรที่ตอ้ งกำรลดกำรบริ โภคยำสู บให้มีประสิ ทธิ ภำพนั้นต้อง
เข้ำ ใจว่ ำ กำรสู บ ยำสู บ นั้น เป็ นกำรเสพสำรเสพติ ด ประเภทหนึ่ ง ที่ เ มื่ อ ได้ล องสู บ แล้ว กำรเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมจะทำได้ยำกกว่ำสิ นค้นประเภทอื่นเนื่ องจำกผลของกำรสู บยำสู บในอดีตมีผลต่อกำรสู บในอนำคต
ขณะเดียวกันกำรรณรงค์ถึงผลของยำสู บต่อสุ ขภำพและต่อค่ำนิยมทำงสังคมแบบปลอดบุหรี่ ให้มีควำมเข้มข้น
ยิ่งขึ้นจะช่ วยให้ควำมคำดหวังของประโยชน์ที่ได้จำกกำรบริ โภคลดลงซึ่ งจะส่ งผลให้กำรบริ โภคยำสู บใน
ปั จจุบนั ลดลงได้ ทั้งนี้ ขอ้ เสนอกำรออกแบบนโยบำยดังกล่ำวสะท้อนและสอดรับกับกำรออกนโยบำยของ
สสส. แสดงถึงกำรออกแบบนโยบำย “ลด ละ เลิก” ของ สสส. อยูใ่ นทิศทำงที่สอดคล้องกับผลกำรวิจยั นี้
(10)ประสิ ทธิภาพของมาตรการทีม่ ิใช่ ภาษีมีความหลากหลาย นักวิจยั สำมำรถสรุ ปผลของมำตรกำร
ที่มิใช่ ภำษีต่อกำรบริ โภคยำสู บประเภทต่ำงๆ โดยใช้ผลจำกสมกำรเศรษฐมิ ติโดยเพิ่มตัวแปรหุ่ น (Dummy
Variables) ได้วำ่
(3.1) บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศไทย นักวิจยั พบว่ำมำตรกำรที่มิใช่ภำษีโดยเฉพำะเรื่ องกำรกำหนด
สถำนที่สูบบุหรี่ (Zoneing Dummy) เท่ำนั้นที่ช่วยให้กำรบริ โภคบุหรี่ ในประเทศมีปริ มำณลดลง ขณะที่กำร
รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีผลต่อกำรบริ โภค ส่ วนผลของคำเตื อนโทษของกำรสู บบุ หรี่ ขำ้ งซองกลับมี ผลใน
ทำงตรงข้ำมคือเพิ่มปริ มำณกำรสุ บบุหรี่ แทน
(3.2) บุ หรี่ นาเข้ า จากต่ างประเทศ ในส่ วนของมำตรกำรที่ มิใ ช่ ภำษี พบว่ำมำตรกำรด้ำนกำร
รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และมำตรกำรกำหนดสถำนที่สูบบุ หรี่ มีผลอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิ ติต่อกำรลดกำรสู บ
บุ หรี่ ขณะที่ ม ำตรกำรด้ำนผลของคำเตื อนโทษของกำรสู บ บุ หรี่ ข ้องซองบุ หรี่ กลับไม่ มีผ ลต่ อกำรลดกำร
บริ โภคบุหรี่ ต่ำงประเทศแต่อย่ำงใด
(3.3) ยาเส้ น กำรรณรงค์หำ้ มสู บยำเส้นเท่ำนั้นมีผลต่อกำรลดกำรบริ โภคยำเส้น ขณะที่มำตรกำร
ด้ำนผลของคำเตือนโทษของกำรสู บยำเส้นไม่มีผลต่อกำรบริ โภคยำเส้น แต่มำตรกำรด้ำนกำรกำหนดสถำนที่
สู บยำเส้นกลับทำให้กำรบริ โภคยำเส้นเพิม่ มำกขึ้น
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(11)การเลือ กใช้ ม าตรการภาษี แ ละมิใ ช่ ภ าษี ร่วมกัน ทาให้ เกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยคณะวิจ ัย
เสนอแนะว่ำ
(4.1) บุหรี่ ที่ผลิตภายในประเทศ ควรใช้มำตรกำรที่ไม่ใช่ ภำษีเป็ นหลักเฉพำะเรื่ องกำรกำหนด
สถำนที่สูบบุหรี่ (Zoneing Dummy) ในกำรควบคุมกำรบริ โภคเนื่องจำกมีค่ำควำมยืดหยุน่ ต่อรำคำต่ำกว่ำยำสู บ
ชนิดอื่น กำรปรับเพิม่ ขึ้นของภำษีสรรพสำมิตจะไม่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคลดกำรบริ โภคลงมำกนัก
(4.2) บุหรี่ ที่นาเข้ าจากต่ างประเทศ พบว่ำ ควรใช้ท้ งั มำตรกำรภำษีและไม่ใช่ภำษีควบคู่กนั ไป
เนื่ องจำกค่ำควำมยืดหยุ่นต่อรำคำมีค่ำสู ง กำรปรับเพิ่มขึ้ นของรำคำมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคบุหรี่ มำก
ส่ วนมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่ควรเลือกนำมำใช้กบั บุหรี่ ที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศคือ มำตรกำรรณรงค์ลดกำรสู บ
บุหรี่ และมำตรกำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่ ทำให้กำรบริ โภคลดลงมำกอย่ำงมีนบั สำคัญ
(4.3) ยาเส้ น นัก วิ จ ัย พบว่ ำ ควรเลื อ กใช้ ม ำตรกำรที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ ำษี ใ นกำรควบคุ ม กำรบริ โ ภค
โดยเฉพำะมำตรกำรกำรรณรงค์ห้ำ มสู บ บุ หรี่ เนื่ องจำกไม่ ส ำมำรถสรุ ป ควำมสั ม พันธ์ ระหว่ำ งรำคำและ
ปริ มำณกำรบริ โภคได้
(12)มาตรการด้ านภาษียงั คงมีประสิ ทธิภาพในการสร้ างรายได้ เนื่ องจำกค่ำควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์
ต่อรำคำพบว่ำอยู่ในระดับต่ ำแสดงถึงกำรเพิ่มภำษีสรรพสำมิตไม่ก่อให้เกิ ดกำรเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมกำร
บริ โภคมำกนักทำให้ฐำนภำษีไม่มีกำรเปลี่ ยนแปลงที่ลดลงมำกนักขณะที่รำยได้ที่เพิ่มขึ้นมำกกว่ำฐำนภำษีที่
ลดลง ทำให้รำยได้ของรัฐเพิ่มขึ้น โดยพบว่ำทุกๆ 1% ของอัตรำภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ จะทำให้รำยได้ของ
บุหรี่ ที่ผลิตในประเทศและบุหรี่ นำเข้ำเพิ่มขึ้น 16.9% และ 18.5% ตำมลำดับ
(13)รัฐสามารถออกแบบนโยบายภาษีที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการจากัดการบริ โภคและเพิ่ม
รายได้ พร้ อมกัน ผลของ Demand Behaviour Model ชี้ ชดั ว่ำผูก้ ำหนดนโยบำยสำมำรถปรับปรุ งอัตรำภำษี
สรรพสำมิตโดยสำมำรถทำให้กำรบริ โภคลดลงและรำยได้เพิ่มขึ้นนั้นเป็ นไปได้
(14)ประสิ ทธิภาพของมาตรการด้ านภาษีต้องคานึงถึงการบริ โภคทดแทน เนื่ องจำกจำกหลักฐำน
สมกำรเศรษฐมิติที่ทดสอบผลของ Cross Price Elasticity ไม่พบกำรบริ โภคทดแทนกันระหว่ำงประเภทยำสู บ
แต่พบหลักฐำนกำรบริ โภคทดแทนกันภำยในประเภทยำสู บเดียวกัน (Intra Substitution) โดยเฉพำะบุหรี่ ที่
ผลิตในประเทศและยำเส้นมีลกั ษณะ Trade Down Effect หมำยถึงกำรเพิ่มของอัตรำภำษีสรรพสำมิตจะทำให้
ผูบ้ ริ โภคยังคงสู บยำสู บประเภทเดิมแต่เปลี่ยนเป็ นยี่ห้อที่รำคำถูกกว่ำโดยเปรี ยบเทียบแทน แสดงถึงมำตรกำร
ภำษีจะถูกลดประสิ ทธิ ภำพลงในกำรจำกัดกำรบริ โภคในบุหรี่ ผลิตในประเทศและยำเส้นนัน่ เอง
(15)ข้ อเสนอแนะในการดาเนินมาตรการอย่างเป็ นรู ปธรรมสามารถแบ่ งออกเป็ นระยะต่ างๆ ดังนี้
(8.1) ระยะสั้ น – ดาเนิ นมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีควบคู่ กันไป แต่ จะเน้ นมาตรการภาษีเพื่อ
เพิ่มรายได้ ทั้งนี้ เนื่ องจำก ยำสู บเป็ นสิ นค้ำที่ มีลกั ษณะเสพติด ทำให้ยำกต่อกำรบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในกำรลด
กำรบริ โภคยำสู บในระยะสั้น ดังนั้น จึงควรปรับเพิ่มอัตรำภำษียำสู บเสี ยก่อนเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเริ่ มปรับตัวในกำร
บริ โภคยำสู บเสี ยก่อน อย่ำงไรก็ตำม กำรเพิ่มอัตรำภำษียำสู บสำมำรถช่วยลดกำรบริ โภคยำสู บได้บำงส่ วน แม้จะ
ไม่สำมำรถลดลงได้มำกเท่ำที่ควรก็ตำม
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(8.2) ระยะกลาง – ดาเนินมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีควบคู่กันไป แต่ จะเน้ นมาตรการที่ไม่ ใช่ ภาษี
เพือ่ ลดการบริ โภคยาสู บ ทั้งนี้ คำดว่ำ ในระยะกลำง ผูบ้ ริ โภคจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บได้มำก
ขึ้น หำกมีกำรใช้มำตรกำรในกำรควบคุมกำรบริ โภคยำสู บ ทั้งนี้ มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีประสิ ทธิ ภำพมำกที่สุด
ได้แก่ มำตรกำรรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ แต่อย่ำงไรก็ตำม ต้องดำเนิ นมำตรกำรอื่นควบคู่กนั ไปด้วย เช่น กำรกำหนด
พื้นที่สูบบุหรี่ เพื่อให้สำมำรถลดกำรบริ โภคยำสู บได้อย่ำงมีนยั สำคัญ
(8.3) ระยะยาว – ดาเนินการปรับปรุ งกฎหมายภาษีสรรพสามิตยาสู บเพื่อให้ มีความครอบคลุมและ
มีประสิ ทธิภาพมากขึน้ ทั้งนี้ เห็นควรปรับปรุ งใน 2 เรื่ องที่สำคัญ คือ
- วิธีกำรคำนวณภำษีสรรพสำมิต โดยเปลี่ยนจำกวิธีกำรคำนวณแบบรวมใน – รวมนอก มำ
ใช้วิธีกำรคำนวณรวมปกติ ทั้งนี้ เนื่ องจำก หำกใช้วิธีกำรคำนวณแบบเดิมจะไม่สำมำรถกำหนดอัตรำภำษียำสู บ
ได้เกิน 100% ได้ นอกจำกนี้ เห็นควรให้คิดคำนวณภำษีโดยอิงกับสัดส่ วนของปริ มำณมำกกว่ำกำรอิงด้ำนรำคำ
ทั้งนี้ เนื่องจำก หำกใช้วธิ ี คำนวณภำษีแบบเดิมและเพิ่มอัตรำภำษี จะมีผลทำให้ผบู ้ ริ โภคมักบริ โภคยำสู บประเภท
เดิมแต่มีรำคำถูกลง แต่ไม่ได้ลดปริ มำณกำรบริ โภคลงแต่อย่ำงไร
- ปรับปรุ งนิยำมประเภทยำสู บ เนื่องจำก ในปั จจุบนั มียำสู บหลำยประเภทที่ไม่เข้ำข่ำยตำม
นิ ยำมยำสู บขอกฎมำยยำสู บเดิม อำทิเช่น บุหรี่ ฟ้ำหรื อ ชิ ชำ เป็ นต้น ทำให้ยำสู บประเภทดังกล่ำวไม่ตอ้ งเสี ยภำษี
และเป็ นที่นิยมของผุบ้ ริ โภคมำกขึ้น
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เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2554 – เมษำยน 2554)
ขั้นตอนที่ 8 : สรุ ปและประมวลผล ระยะเวลำ 1 เดือน (เดือนพฤษภำคม 2554)
3. กรอบงวดงำน
ได้กำหนดขั้นตอนกำรดำเนิ นงำนในรอบ 3 เดื อนแรก (ตั้งแต่เดื อนมิ ถุนำยน – สิ งหำคม 2553)
ดังนี้
เดือน
ขั้นตอนกำรวิจยั
มิถุนำยน กรกฎำคม สิ งหำคม
1) สำรวจข้อมูลปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บเพื่อกำหนดจังหวัด
สำหรับลงพื้นที่
2) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
3) ออกแบบสอบถำมผลของกำรปรับปรุ งอัตรำภำษีสรรพสำมิต
และมำตรกำรที่มิใช้ภำษีต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
(3.1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Model เพื่อกำหนด
ตัวแปรที่ตอ้ งกำรได้จำกแบบสอบถำม
(3.2) รวบรวมมำตรกำรภำษีและมิใช่ภำษีที่เกี่ยวข้องกับยำสู บ
(3.3) จัดทำร่ ำงแบบสอบถำม
(3.4) ทบทวนแบบสอบถำม
(3.5) ทดล องก ำรจั ด เก็ บ แบบส อบถ ำ มร่ วมกั บ ที มวิ จ ั ย
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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3.1 กำรสำรวจข้อมูลปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บ ประกอบด้วย ฐำนข้อมูลปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บ
ของสำนักงำนสถิ ติแห่ งชำติ และฐำนข้อมูลปริ มำณกำรเสี ยภำษี ยำสู บของกรมสรรพสำมิ ต โดยจะสำรวจ
ข้อมูลปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บเป็ นรำยจังหวัด และทำกำรเลือกจังหวัดที่มีกำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุดในแต่ละ
ภำค เพื่อกำหนดจังหวัดในกำรลงพื้นที่เก็บแบบสอบถำม
3.2 กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จะทำกำรทบทวนงำนวิจยั
ที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรบริ โภค พฤติกรรมยำสู บ และมำตรกำรภำษีสรรพสำมิต
3.3 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองทำงเศรษฐมิติ และรวบรวมมำตรกำรภำษีและ
ไม่ใช่ ภำษี ที่เกี่ ยวข้องกับยำสู บ เพื่อกำหนดตัวแปรที่ตอ้ งกำรได้จำกสอบถำม จัดทำร่ ำงและทดลองจัดเก็บ
แบบสอบถำมเพื่อที่จะหำข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรเก็บแบบสอบถำม แล้วนำมำปรับปรุ งแก้ไขเพื่อที่จะลง
พื้นที่เก็บแบบสอบถำมจริ งต่อไป
ทั้งนิ้ ศจย. ได้กำหนดระยะเวลำส่ งผลงำนโดยต้องนำส่ งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งแรกสิ้ นเดือน
สิ งหำคม 2553
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมได้มีมติมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. นำงสำวปั สสณำ หำฐำนข้อมูลปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บเพื่อกำหนดจังหวัดกำรลงพื้นที่
2. นำยนริ นทร หำฐำนข้อมูลปริ มำณกำรเสี ยภำษียำสู บของกรมสรรพสำมิต และรวบรวมมำตรกำร
ภำษีและมิใช่ภำษีที่เกี่ยวข้องกับยำสู บ
3. นำงสำววรำภร และนำงสำวปั สสณำ ทบทวนวรรณกรรมและบทควำมที่เกี่ยวข้องของไทย
4. ดร. กนต์ธีร์ และนำยยุทธภูมิ ทบทวนวรรณกรรมและบทควำมที่เกี่ยวข้องของต่ำงประเทศ
5. นำยยุทธภูมิ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองเพื่อกำหนดตัวแปรที่ตอ้ งกำร
ได้จำกแบบสอบถำม
ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนกลับไปดำเนินกำรในส่ วนของตนเพื่อรำยงำนแก่ที่ประชุมในครั้งต่อไป
โดยมอบหมำยให้ น.ส. วรำภร เป็ นผูป้ ระสำนกำรนัดหมำยทุก ๆ 2 อำทิตย์
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รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุ มเล็ก ชั้ น 2 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสุ วรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. นำยนริ นทร กลันทกพันธุ์
นักวิจยั อำวุโส
3. นำยยุทธภูมิ จำรุ เศร์นี
นักวิจยั
4. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
5. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ ขอให้นกั วิจยั ในโครงกำรทุกท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำจำกกำรประชุ ม ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนำยน 2553 ให้ที่ประชุมทรำบ
1.1 นำงสำวปั สสณำ ได้รำยงำนฐำนข้อมูลปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บ โดยเป็ นข้อมูลสถำนกำรณ์
กำรบริ โภคยำสู บ จำแนกรำยจังหวัดและเพศ ปี พ.ศ. 2544 ซึ่ งมีแหล่งที่มำจำกโครงกำรสำรวจอนำมัยและ
สวัสดิกำร ปี พ.ศ. 2544 สำนักงำนสถิ ติแห่ งชำติ โดยข้อมูลที่หำได้ประกอบด้วย จำนวนประชำกรรวม
จำนวนประชำกรที่สูบบุหรี่ ประจำ อัตรำกำรสู บบุหรี่ ต่อมวน และจำนวนมวนที่สูบต่อวันต่อคน นอกจำกนี้
ข้อมูลดังกล่ำวยังจำแนกตำมเพศอีกด้วย
1.2 นำงสำววรำภร ได้รำยงำนงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมำยในครั้งที่แล้ว เรื่ อง อุปสงค์
กำรบริ โภคบุหรี่ ของไทย กรณี ศึกษำ โรงงำนยำสู บ กระทรวงกำรคลัง ของนำงสำวสุ รำงรัตน์ ไชยสถิตย์ โดย
งำนวิจยั ได้แบ่งกำรศึกษำออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) อุตสำหกรรมบุหรี่ โดยพิจำรณำเกี่ยวกับกำรผลิต กำรบริ โภค
รำคำเฉลี่ ย และรำคำที่ แ ท้จ ริ ง ของบุ ห รี่ พร้ อ มทั้ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จำกอุ ต สำหกรรมบุ ห รี่ โดยแบ่ ง เป็ น
ผลกระทบด้ำนบวกและด้ำนลบจำกกำรผลิ ตบุหรี่ และ2) ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลในกำรกำหนดอุปสงค์ของกำร
บริ โภคบุหรี่ เป็ นกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอุปสงค์ของกำรบริ โภคบุหรี่ กบั ปั จจัยต่ำง ๆ ได้แก่ รำคำเฉลี่ย
ของบุหรี่ รำยได้ ระยะเวลำ ปริ มำณกำรบริ โภคบุหรี่ ปีที่ผำ่ นมำ และกำรรณรงค์ต่อต้ำนบุหรี่ ของรัฐบำล ที่มี
อิทธิ พลในกำรกำหนดอุปสงค์ โดยใช้ขอ้ มูลรำยปี ครอบคลุมระยะเวลำ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2520 ถึง 2539 และทำ
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กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยพหุ คูณด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปั จจัยที่เป็ นตัวกำหนดอุป
สงค์ของกำรบริ โภคบุหรี่ ของไทย คือ รำยได้ ซึ่ งถ้ำรำยได้เปลี่ยนแปลงไปจะทำให้กำรบริ โภคบุหรี่ เปลี่ยนไป
ในทิศทำงเดียวกัน
1.3 สำหรับกำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องของต่ำงประเทศ ดร. กนต์ธีร์
ได้นำเสนองำนงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ Model ได้แก่ Myopic Model, Rational Addiction Model เพื่อนำมำใช้
ในงำนวิจยั นี้
1.4 นำยนริ นทร ได้รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับมำตรกำรภำษีและที่มิใช่ภำษี โดยมำตรกำรที่เกี่ยวกับ
ภำษี คือ กำรปรับปรุ งโครงสร้ำงภำษีสรรพสำมิตยำสู บ เมื่อปี 2550 และมำตรกำรที่มิใช่ภำษี เช่ น กำรขยำย
พื้นที่หำ้ มสู บบุหรี่ ในสถำนที่กำหนด ห้ำมผูค้ ำ้ ขำยโชว์สินค้ำ(ยำสู บ) และกำรห้ำมโฆษณำสิ นค้ำ เป็ นต้น โดย
นำยนริ นทรจะนำมำตรกำรที่มิใช่ภำษีที่รวบรวมทั้งหมดเพื่อปรับปรุ งแบบสอบถำมต่อไป
1.5 นำยยุทธภูมิ ได้รำยงำนแบบจำลอง Demand Behavior Approach ซึ่ งสำมำรถแสดงให้เห็นถึง
ค่ำควำมยืดหยุ่นในรู ปแบบต่ำง ๆ ซึ่ งเป็ นผลจำกกำรปรับโครงสร้ ำงภำษี สรรพสำมิตยำสู บและมำตรกำรที่
ไม่ใช่ ภำษีที่จะมีผลต่อปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บแต่ละประเภท และปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บในภำพรวมต่อ
ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บแต่ละชนิด โดยนำยยุทธภูมิได้นำเสนอแบบจำลองเศรษฐมิติเบื้องต้นไว้ ดังนี้
Qt  b0  b1Pt  b2Yt  b3Tt  b 4SRt  b5Dm  b6Qt 1  b7Qt 1  b8Dq 2
 b9 Dq 4  b10 ADt   t

โดยกำหนดให้
Qt = ปริ มำณกำรบริ โภคบุหรี่
Pt = รำคำของบุหรี่ แต่ละประเภท
Yt = รำยได้
Tt = เวลำ
SRt = ข้อห้ำมกำรสู บบุหรี่ ที่จะมีผลต่อกำรบริ โภคยำสู บ
Qt 1 , Qt 1 = ปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บในอดีตและปริ มำณที่คำดว่ำจะบริ โภคในอนำคต
ADt = ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำยำสู บของค่ำใช้จ่ำยรวม
Dm = ตัวแปรหุ่ น (Dummy Variable) สำหรับกำรรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
Dq 2
Dq 4

= ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) สำหรับกำรควบคุมผลของ Seasonal variation

2. ที่ประชุมได้มีกำรอภิปรำยในเรื่ องต่ำง ๆ ผลสรุ ปได้ ดังนี้
2.1 แนวทำงในกำรเลือกพื้นที่ในกำรลงเก็บแบบสอบถำม ว่ำควรจะเลือกจำกจังหวัดที่มีปริ มำณ
กำรบริ โภคที่อยูต่ รงกลำงหรื อปริ มำณกำรบริ โภคสู งสุ ด ซึ่ งในกำรประชุ มครั้งแรกมีควำมเห็นว่ำจะเลือกจำก
จังหวัดที่มีปริ มำณกำรบริ โภคมำกที่สุดแต่เนื่องจำกเกรงว่ำกำรเลือกดังกล่ำวจะส่ งผลให้เกิดควำมคลำดเคลื่อน
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ของข้อมูลแต่กำรเลือกจังหวัดที่มีปริ มำณกำรบริ โภคตรงกลำงนั้น มีควำมยำกในเรื่ องกำรกำหนดว่ำอะไรคือ
ค่ำกลำงที่เป็ นที่ยอมรับได้ทำงสถิติ
2.2 กำรเตรี ยมกำรด้ำนแบบสอบถำม ที่ประชุ มมีควำมเห็นว่ำควรปรับปรุ งจำกร่ ำงแบบสอบถำม
เดิมที่ ดร. กนต์ธีร์ ได้ร่ำงไว้ โดยต้องเป็ นแบบสอบถำมที่ง่ำยแก่กำรเข้ำใจ มีควำมยำวไม่มำกนักแต่ท้ งั นี้ ตอ้ งมี
เนื้อหำครบตำมที่ Literature ได้แนะนำไว้ รวมถึงมีมำตรกำรที่มิใช่ภำษีครบทั้งหมด
3. มติที่ประชุม
3.1 ที่ ประชุ มได้มอบหมำยให้ นำยนริ นทร นำงสำววรำภร และนำงสำวปั สสณำ ปรับปรุ งร่ ำง
แบบสอบถำมให้เสร็ จ เพื่อนำมำหำรื อร่ วมกันอีกครั้งในกำรประชุมทีมวิจยั ครั้งต่อไป
3.2 ที่ประชุมได้มอบหมำยให้นำงสำวปั สสณำ กลับไปรวบรวมและจัดทำข้อมูลตำมปริ มำณกำร
บริ โภคจำกมำกไปหำน้อย พร้อมทั้งให้ที่ประชุมกลับไปพิจำรณำข้อดีและข้อเสี ยของกำรเลือกตัวแทนจังหวัด
ในกำรลงพื้นที่อีกครั้ง
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รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ร้ านก๋วยเตี๋ยวหน้ าคลัง
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสวรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. นำยยุทธภูมิ จำรุ เศร์นี
นักวิจยั
3. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
4. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ ขอให้นกั วิจยั ในโครงกำรทุกท่ำนรำยงำนควำมคืบหน้ำในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
จำกกำรประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2553 ให้ที่ประชุมทรำบ
1.1 นำงสำวปั สสณำได้รำยงำนฐำนข้อมูลของสำนักงำนสถิติแห่ งชำติปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บที่
ได้จดั เรี ยงข้อมูลจำกมำกไปหำน้อยตำมอัตรำกำรสู บบุหรี่ ต่อมวนในแต่ละภำค ได้ดงั นี้
1.1.1 สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคเหนือ จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
จังหวัด
ปชก. รวม
ปชก. สู บบุหรี่* ปัจจุบัน อัตราการสู บบุหรี่*ต่ อมวน มวนต่ อวันต่ อคน
แม่ฮ่องสอน 126,339
38,735
30.66
4.80
ลำปำง
629,644
176,471
28.03
6.82
อุตรดิตถ์
361,506
88,811
24.57
10.14
พะเยำ
399,656
94,093
23.54
6.46
เชียงใหม่
1,180,309
272,010
23.05
5.87
เชียงรำย
877,457
196,709
22.42
6.64
ลำพูน
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
*บุหรี่ ในฐำนข้อมูล หมำยถึง รำยงำนปริ มำณกำรบริ โภคยำสู บทุกประเภท เช่ น บุหรี่ ยำเส้นยำเส้นปรุ ง เป็ น
ต้น
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จังหวัด

(1) สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคใต้ จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
ปชก. รวม
ปชก. สู บบุหรี่ ปัจจุบัน
อัตราการสู บบุหรี่ต่อมวน
มวนต่ อวันต่ อคน

กระบี่
สุ รำษฎร์ฯ

218,052
640,446

63,253
178,786

29.01
27.92

11.66
11.49

สตูล
ยะลำ
นรำธิวำส
นครศรี ฯ
ตรัง
ปัตตำนี

173,055
284,209
447,995
1,148,339
430,333
429,219

47,495
74,811
114,366
288,726
106,562
106,257

27.45
26.32
25.53
25.14
24.76
24.76

11.67
11.52
9.12
12.33
10.74
11.30

ชุมพร
พังงำ
พัทลุง
ภูเก็ต
ระนอง
สงขลำ

325,831
175,216
365,136
147,180
92,202
941,810

80,021
42,844
84,938
33,444
19,733
180,095

24.56
24.45
23.26
22.72
21.40
19.12

13.62
11.96
8.66
12.86
10.12
10.69

จังหวัด

1.1.3 สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคตะวันออก จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
ปชก. รวม ปชก. สู บบุหรี่ ปัจจุบัน
อัตราการสู บบุหรี่ต่อมวน
มวนต่ อวันต่ อคน

ปรำจีนบุรี

314,501

76,806

24.42

11.06

สระแก้ว

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

จันทบุรี

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

จังหวัด
ตำก

1.1.4 สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคตะวันตก จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
ปชก. รวม ปชก. สู บบุหรี่ ปัจจุบัน
อัตราการสู บบุหรี่ต่อมวน
มวนต่ อวันต่ อคน
261,353

84,245

32.23

7.26
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จังหวัด

ปชก. รวม

ปชก. สู บบุหรี่ ปัจจุบัน

อัตราการสู บบุหรี่ต่อมวน

มวนต่ อวันต่ อคน

กำญจนบุรี
เพชรบุรี
ประจวบฯ
รำชบุรี

516,457
341,697
329,156
628,893

129,330
72,805
69,435
124,196

25.04
21.31
21.09
19.75

14.00
12.66
11.07
11.97

จังหวัด

1.1.5 สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
ปชก. รวม
ปชก. สู บบุหรี่ ปัจจุบัน
อัตราการสู บบุหรี่ต่อมวน
มวนต่ อวันต่ อคน

หนองบัวลำภู
กำฬสิ นธุ์

339,838
670,671

111,330
190,428

32.76
28.39

10.39
9.85

ชัยภูมิ
เลย
อุดรธำนี
ศรี สะเกษ
อุบลรำชธำนี
นครพนม

842,302
440,710
1,057,597
1,013,049
1,232,663
485,715

236,445
121,225
287,132
274,787
322,528
126,130

28.07
27.51
27.15
27.12
26.17

9.72
9.45
11.16
8.42
8.64

25.97

8.33

อำนำจเจริ ญ
หนองคำย
มุกดำหำร
ร้อยเอ็ด
ยโสธร
ขอนแก่น

258,715
630,400
201,834
923,574
425,320
1,348,708

66,383
159,268
50,665
231,716
105,288
333,085

25.66
25.26
25.10
25.09
24.76

9.23
9.53
9.85
10.06
8.51

นครรำชสี มำ
มหำสำรคำม
บุรีรัมย์
สุ รินทร์
สกลนคร

1,961,145
727,092
1,069,753
953,479
727,905

481,845
178,053
261,110
226,363
168,065

24.70
24.57

8.44
9.57

24.49
24.41

9.46
9.11

23.74

9.18

23.09

7.31
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1.1.6 สถำนกำรณ์กำรบริ โภคยำสู บของภำคกลำง จำแนกรำยจังหวัด ปี พ.ศ. 2544
จังหวัด
ปชก. รวม ปชก. สู บบุหรี่ ปัจจุบัน อัตราการสู บบุหรี่ต่อมวน
26.04
ชัยนำท
296,313
77,155
25.57
นครนำยก
198,293
50,704
พิษณุโลก
สุ โขทัย
กำแพงเพชร
อุทยั ธำนี
พิจิตร
นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
นครปฐม
อยุธยำ
สุ พรรณบุรี
ลพบุรี
สมุทรปรำกำร
สิ งห์บุรี
อ่ำงทอง
นนทบุรี
สมุทรสำคร
ปทุมธำนี
สมุทรสงครำม
กรุ งเทพฯ

615,841
458,627
504,468
238,555
446,298
863,143
689,565
662,146
573,596
678,826
589,402
812,661
193,140
213,751
659,617
338,520
450,875
164,682
6,300,248

152,777
113,617
120,854
55,059
101,216
191,071
149,484
138,866
114,954
133,068
112,273
152,985
34,620
37,747
111,616
57,049
71,474
26,077
987,102

สระบุรี

406,465

60,428

มวนต่ อวันต่ อคน
12.18
11.86

24.81
24.77
23.96
23.08
22.68
22.14
21.68
20.97
20.04

11.38
8.42
8.41
11.93
13.30
12.43
10.61
11.58
11.58

19.60
19.05
18.83
17.92
17.66
16.92

14.51
10.52
9.15
10.51
11.47
10.68

16.85
15.85

9.92
10.82

15.83
15.67
14.87

11.46
11.49
11.49

1.2 นำงสำววรำภร ได้จดั ทำร่ ำงแบบสอบถำมที่จะใช้ในกำรลงพื้นที่สำรวจ ซึ่ งจะประกอบด้วย
ข้อมูล 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่หนึ่ ง คือ ข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชี พ สถำนภำพ
รำยได้ต่อเดือน ค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บบุหรี่ ต่อเดือน รำยได้ของครัวเรื อนต่อเดือน โรคประจำตัว และภูมิลำเนำ
ส่ วนที่สอง คือ ข้อมูลกำรสู บบุหรี่ ได้แก่ อำยุที่เริ่ มสู บบุหรี่ ครั้งแรก เหตุผลที่สูบบุหรี่ กำรได้มำของบุหรี่ มวน
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แรก จำนวนบุหรี่ ที่สูบใน 3 เดือนแรก แหล่งที่มำของกำรสู บบุหรี่ ชนิ ดบุหรี่ ที่สูบ ควำมถี่ที่สูบบุหรี่ ยี่ห้อบุหรี่
ที่สูบ เป็ นต้น และส่ วนที่สำม คือ มำตรกำรที่มิใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บบุหรี่
2. ที่ประชุมได้มีกำรอภิปรำยในเรื่ องต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 กำรเลือกพื้นที่ในกำรลงเก็บแบบสอบถำม ซึ่ งเดิมจะเลือกจังหวัดที่มีปริ มำณกำรบริ โภคที่อยู่
ตรงกลำง (Median) แต่หลังจำกที่ได้มีกำรพิจำรณำถึงข้อดีและข้อเสี ยของกำรเลือกตัวแทนจังหวัดในกำรลง
พื้นที่ ซึ่ งหำกจะเลื อกจังหวัดที่มีกำรบริ โภคที่อยู่ตรงกลำง ปริ มำณกำรบริ โภคบุหรี่ อำจจะไม่ตรงกับควำม
ต้องกำรของงำนวิจยั ที่ตอ้ งกำรคนที่สูบบุหรี่ เป็ นประจำ ซึ่ งปั จจัยในเรื่ องของรำคำและรำยได้อำจจะไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมกำรสู บบุหรี่ ของผูบ้ ริ โภคยำสู บในระดับตรงกลำงก็ได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีควำมเห็นว่ำให้เลือก
พื้นที่ ในกำรลงเก็บแบบสอบถำมจำกจังหวัดที่ มีอตั รำกำรสู บบุ หรี่ ต่อมวนมำกที่ สุดในแต่ละภำค ซึ่ งได้แก่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระบี่ ปรำจีนบุรี ตำก หนองบัวลำภู และชัยนำท นอกจำกนี้ ทีมวิจยั จะทำกำรลงสำรวจ
ในจังหวัดกรุ งเทพฯ อีกด้วย ทั้งนี้ อำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนจังหวัดที่จะลงพื้นที่เก็บแบบสอบถำมเนื่ องจำกต้อง
พิจำรณำในเรื่ องของข้อจำกัดด้ำนงบประมำณและกำรเดินทำงด้วย
2.2 ร่ ำงแบบสอบถำม ซึ่ งประกอบไปด้วย 3 ส่ วน ส่ วนที่หนึ่ ง คือ ข้อมูลทัว่ ไป และส่ วนที่สอง
คือ ข้อมูลกำรสู บบุหรี่ และส่ วนที่สำม คือ มำตรกำรที่มิใช่ ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บบุหรี่ ซึ่ งร่ ำงแบบสอบถำมที่
ได้จดั ทำมำนั้นเนื้ อหำในส่ วนของข้อมูลกำรสู บบุหรี่ ยงั ไม่ครบถ้วนตำมที่ตอ้ งกำรได้จำกแบบสอบถำมใน
เรื่ องของค่ำควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรำคำ ค่ำควำมยืดหยุน่ ไขว้ของอุปสงค์ต่อรำคำ และค่ำควำมยืดหยุ่น
ของอุปสงค์ต่อรำยได้ สำหรับยำเส้น บุหรี่ และยำสู บอื่น ๆ ที่ประชุ มมีควำมเห็นว่ำให้ปรับแบบสอบถำมให้
ครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งกำรได้รับจำกแบบสอบถำม และหำกคำถำมที่มีควำมซ้ ำซ้อนกันให้ตดั ออก
เพื่อที่จะให้แบบสอบถำมกระชับและมีควำมเข้ำใจง่ำย
3. มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ได้ม อบหมำยให้ น ำยนริ น ทร นำงสำววรำภร และนำงสำวปั ส สณำ ปรั บ ปรุ ง ร่ ำ ง
แบบสอบถำมในเรื่ องของค่ำควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรำคำ ค่ำควำมยืดหยุน่ ไขว้ของอุปสงค์ต่อรำคำ และ
ค่ำ ควำมยืดหยุ่นของอุ ปสงค์ต่อรำยได้ ส ำหรับยำเส้ น บุหรี่ และยำสู บอื่ น ๆ ให้เสร็ จ ก่ อนที่ จะส่ ง ร่ ำ ง
แบบสอบถำมเพื่อให้ ดร. กนต์ธีร์ พิจำรณำอีกครั้งก่อนที่จะมีกำรประชุมในครั้งต่อไป
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การประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2553 เวลา 18.30 น.
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสวรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
ที่ปรึ กษำโครงกำร
3. นำยยุทธภูมิ จำรุ เศร์นี
นักวิจยั
4. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
5. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
ดร. กนต์ธีร์ ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำจำกกำรประชุ ม ครั้ งที่ 3 ให้ ดร. วโรทัย ที่ปรึ กษำโครงกำร
ทรำบในเรื่ องของกำรเลือกจังหวัดที่จะลงเก็บแบบสอบถำม และร่ ำงแบบสอบถำมที่จะใช้ในงำนวิจยั ดังนี้
1. ตำมที่ได้มีกำรประชุ มครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 สิ งหำคม 2553 เกี่ยวกับกำรเลือกจังหวัดที่จะลงเก็บ
แบบสอบถำม ซึ่ งที่ประชุ มได้มีมติให้เลือกจังหวัดที่มีอตั รำกำรบริ โภคยำสู บต่อมวนมำกที่สุดในแต่ละภำค
โดยได้กำหนดจังหวัดที่ จะลงพื้นที่ เก็บแบบสอบถำม ดังนี้ ภำคเหนื อ คื อ จังหวัดแม่ ฮ่องสอน ภำคใต้ คื อ
จังหวัดกระบี่ ภำคตะวันออก คือ จังหวัดปรำจีนบุรี ภำคตะวันตก คือ จังหวัดตำก ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
คือ จังหวัดหนองบัวลำภู และภำคกลำง คือ จังหวัดชัยนำท นอกจำกนี้ จะทำกำรสำรวจจังหวัดกรุ งเทพฯ ด้วย
แต่ท้ งั นี้ ทำงทีมที่จะช่วยในกำรเก็บแบบสอบถำมจะนำไปพิจำรณำจังหวัดที่จะลงเก็บแบบสอบถำมอีกครั้ง
หนึ่งซึ่งจะต้องพิจำรณำในเรื่ องของกำรเดินทำงด้วย
2. สำหรับแบบสอบถำมที่จะใช้ในงำนวิจยั ครั้งนี้ นำงสำววรำภรได้ทำร่ ำงแบบสอบถำมที่จะใช้ใน
กำรลงพื้นที่สำรวจ ซึ่ งจะประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่หนึ่ง คือ ข้อมูลทัว่ ไป ส่ วนที่สอง คือ ข้อมูล
กำรสู บ บุ หรี่ และส่ วนที่ ส ำม คื อ มำตรกำรที่ มิ ใ ช่ ภำษี ที่ มี ผ ลต่ อกำรสู บ บุ หรี่ และได้เพิ่ ม เนื้ อหำค ำถำมที่
เกี่ยวกับค่ำควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรำคำ ค่ำควำมยืดหยุน่ ไขว้ของอุปสงค์ต่อรำคำ แล้ว แต่ยงั ขำดคำถำม
เกี่ยวกับค่ำควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรำยได้ สำหรับยำเส้น บุหรี่ และยำสู บอื่น ๆ ซึ่ งที่ประชุ มได้มอบหมำย
ให้นำงสำววรำภรปรับปรุ งร่ ำงแบบสอบถำมอีกครั้ง ก่อนที่จะส่ งร่ ำงแบบสอบถำมนี้ ให้ทำงทีมที่จะช่วยใน
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กำรเก็บแบบสอบถำมเพื่อที่จะนำไปทดลองจัดเก็บแบบสอบถำมเพื่อที่จะหำข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรเก็บ
แบบสอบถำมต่อไป
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รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2553 เวลา 18.00 น.
ณ ร้ านอาหารรสเสบียง
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสุ วรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
ที่ปรึ กษำโครงกำร
3. นำยนริ นทร กลันทกพันธุ์
นักวิจยั อำวุโส
4. นำยยุทธภูมิ จำรุ เศร์นี
นักวิจยั
5. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
6. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ ได้สรุ ปควำมคืบหน้ำจำกกำรประชุมทั้ง 3 ครั้ง ให้ที่ประชุมได้รับทรำบ ดังนี้
1.1 กรอบแนวคิด ในกำรศึกษำวิจยั เรื่ อง ผลของกำรเปลี่ยนแปลงมำตรกำรภำษีและไม่ใช่ภำษีต่อ
พฤติกรรมกำรบริ โภคของประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อทำกำรศึกษำผลของกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิต
ยำสู บว่ำจะมีผลต่ออุปสงค์กำรบริ โภคยำเส้นและยำสู บประเภทอื่น ๆ อย่ำงไร โดยสร้ ำงเป็ นแบบจำลองจำก
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จำกกำรเก็บแบบสอบถำม เพื่อสร้ ำงสมกำรเศรษฐมิติเพื่อหำค่ำควำมยืดหยุน่ ของอุปสงค์
ต่อรำคำ ค่ำควำมยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ต่อรำคำ และค่ำควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรำยได้ สำหรับยำเส้น
บุหรี่ และยำสู บอื่น ๆ
1.2 สำหรับกำรเลือกพื้นที่ในกำรลงเก็บแบบสอบถำมนั้น ที่ประชุ มได้มีมติเลือกพื้นที่ในกำรลง
เก็ บ แบบสอบถำมจำกจัง หวัด ที่ มี อ ัต รำกำรสู บ บุ ห รี่ ต่ อ มวนมำกที่ สุ ด ในแต่ ล ะภำค ซึ่ งได้แ ก่ จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน กระบี่ ปรำจี นบุ รี ตำก หนองบัวลำภู และชัยนำท นอกจำกนี้ ที ม วิจยั จะทำกำรลงส ำรวจใน
จังหวัดกรุ งเทพฯ อีกด้วย โดยจะครอบคลุมพื้นที่สำรวจ 7 จังหวัด ๆ ละ 250 ตัวอย่ำง ที่เป็ นตัวแทนของภำค
ต่ำง ๆ ทั้ง 6 ภำค
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1.3 สำหรับแบบสอบถำมที่จะใช้ในงำนวิจยั ครั้งนี้ ได้ปรับปรุ งจำกร่ ำงแบบสอบถำมเดิมที่ ดร. กนต์
ธีร์ ได้ร่ำงไว้ โดยต้องเป็ นแบบสอบถำมที่ง่ำยแก่กำรเข้ำใจ มีควำมยำวไม่มำกนัก ซึ่ งจะประกอบด้วยข้อมูล 3
ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่หนึ่ ง คือ ข้อมูลทัว่ ไป ส่ วนที่สอง คือ ข้อมูลกำรสู บบุหรี่ และส่ วนที่สำม คือ มำตรกำรที่
มิใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บบุหรี่
2. ที่ประชุ มได้นำเอำร่ ำงแบบสอบถำมที่ได้ร่ำงไว้มำทำควำมเข้ำใจในคำถำมแต่ละข้อไปพร้ อมกัน
เพื่ อที่ จ ะให้ ค ำถำมนั้นมี ค วำมง่ ำ ยแก่ ก ำรเข้ำ ใจก่ อนที่ จะน ำไปทดลองจัด เก็ บ แบบสอบถำมเพื่ อ ที่ จะหำ
ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรเก็บแบบสอบถำม และนำข้อผิดพลำดนั้นมำแก้ไขแล้วทำกำรลงพื้นที่จริ งต่อไป
และที่ประชุมได้มอบหมำยให้นำงสำววรำภรนำร่ ำงแบบสอบถำมไปแก้ไขในเรื่ องของกำรจัดลำดับคำถำมให้
มีควำมต่อเนื่ องกัน และตัดคำถำมที่มีควำมซ้ ำซ้อนออก และส่ งให้นำยนริ นทรตรวจอีกครั้ง ก่อนส่ งให้ ดร.
กนต์ธีร์ พิจำรณำก่อนทำกำรทดลองจัดเก็บแบบสอบถำมต่อไป
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รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2553 เวลา 10.00 น.
ณ ร้ าน Fuji
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสุ วรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
3. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
ที่ประชุมได้มีกำรหำรื อเกี่ยวกับรำยงำนกำรเงิน ตำมที่ทำง ศจย. ได้กำหนดไว้ในกำหนดระยะเวลำส่ ง
ผลงำนและเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยงวดเงิน โดยต้องรำยงำนกำรเงิน พร้อมรำยละเอียดกิจกรรมกำรใช้จ่ำยเงินงวด
ที่ 1 ตำมแบบฟอร์ ม ง.1, ง.2 ที่ ศจย. กำหนดไว้ โดยต้องแจกแจงรำยจ่ำยตำมกิจกรรมของโครงกำร และที่
ประชุมได้มอบหมำยให้นำงสำววรำภร เป็ นผูร้ วบรวมและบันทึกรำยละเอียดในกำรใช้จ่ำยเงินงวดที่ 1 ของ
โครงกำร โดยรำยงำนกำรเงินนี้จะเป็ นเอกสำรที่จะต้องนำส่ งในรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรครั้งที่ 1 ที่
ทำง ศจย. กำหนดให้ส่งในวันที่ 31 สิ งหำคม 2553 พร้อมกับร่ ำงแบบสอบถำมที่จะใช้ในงำนวิจยั ครั้งนี้ดว้ ย
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รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 18.30 น.
ณ ร้ าน Pla Dib
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสุ วรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. นำยนริ นทร กลันทกพันธุ์
นักวิจยั อำวุโส
3. นำยยุทธภูมิ จำรุ เศร์นี
นักวิจยั
4. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
5. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
1. ที่ ป ระชุ ม ได้ น ำเอำแบบสอบถำมที่ จ ะใช้ ง ำนวิ จ ัย ครั้ งนี้ มำพิ จ ำรณำปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
รำยละเอียดของคำถำมในส่ วนของกำรจัดอันดับของประเภทยำสู บที่สูบเป็ นประจำ ควำมยืดหยุน่ อุปสงค์ต่อ
รำคำ ควำมยืดหยุ่นไขว้ของอุ ปสงค์ต่อรำคำ และควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรำยได้ เพื่อให้คำถำมมีควำม
เข้ำใจง่ำย ไม่ซบั ซ้อนต่อกำรสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำง พอสรุ ปได้ดงั นี้
1.1 ร่ ำ งแบบสอบถำมเดิ ม ให้มี ก ำรจัดอันดับ ประเภทยำสู บ ที่ สู บ เป็ นเป็ นประจำตั้ง แต่
อันดับ 1 ถึงอันดับ 3 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ปรับเหลือเพียงสองอันดับ เนื่องจำกกำรลงทดสอบแบบสอบถำม
โดยที มนักวิจยั และทีมนักศึ กษำที่ ผ่ำนมำจำนวน 50 แบบ พบว่ำโดยส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถำมมีกำร
บริ โภคยำสู บเพียง 2 อันดับเท่ำนั้น เนื่องจำกผูส้ ู บบุหรี่ ส่วนใหญ่สูบยำสู บยีห่ อ้ และประเภทเดิมมำตลอด
1.2 ให้ป รั บ ค ำถำมในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ ควำมยืดหยุ่นให้ส อดคล้องกับกำรจัดอันดับ ของ
ประเภทยำสู บที่สูบเป็ นประจำโดยให้เหลือเพียงสองอันดับเช่นกัน
1.3 เพิ่มข้อมูลเกี่ ยวกับรำคำของบุ หรี่ ภำยหลังที่ ได้มีกำรขึ้ นภำษี ส รรพสำมิ ตครั้ งล่ ำสุ ด
เนื่ องผลจำกกำรลงทดสอบแบบพบว่ำ หำกผูส้ ัมภำษณ์มีขอ้ มูลด้ำนรำคำของบุหรี่ ประเภทต่ำงๆ จะทำให้เกิ ด
ควำมสะดวกและมีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้นในกำรดำเนิ นกำร โดย ดร. กนต์ธีร์ ได้แนะนำว่ำรำคำขำยปลีกบุหรี่ ใน
ประเทศเป็ นรำคำตำมประกำศของกรมสรรพสำมิต โดยเมื่อมีกำรปรับปรุ งอัตรำภำษีสรรพสำมิตที่กระทบต่อ
รำคำขำยปลี ก กรมสรรพสำมิตจะใช้ประกำศกรมสรรพสำมิตเพื่อประกำศรำคำยำสู บใหม่ทนั ที ทั้งนี้ กำร
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ประกำศดัง กล่ ำ วใช้เฉพำะยำสู บ ที่ มี ก ำรปรั บ อัต รำภำษี เ ท่ ำ นั้น และกำรปรั บ อัต รำครั้ งหลัง สุ ดเมื่ อเดื อ น
พฤษภำคม 2552 เป็ นกำรปรับเพิ่มอัตรำภำษีเฉพำะสิ นค้ำบุหรี่ เท่ำนั้น ทำให้จำต้องหำอัตรำรำคำประกำศของ
กรมสรรพสำมิตย้อนหลังไปอีกสำหรับยำสู บประเภทอื่นๆ
2. ดร.กนต์ธีร์ ได้อธิ บำยเกี่ยวกับรำยละเอียดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลและกำร
ประมวลผลตำมที่ได้มีกำรแจกแจงไว้ในแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ว่ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวยังมิ ได้รวมค่ำ
น้ ำมันหำกต้องมีกำรเดินทำงไปจำก กทม. โดยแนะนำให้ทีมวิจยั วิเครำะห์ระยะทำงในกำรเดิ นทำงในแต่ละ
จังหวัดให้รอบคอบ
3. ดร. กนต์ธีร์ ได้เสนอแนะถึ งกำรลงเก็บแบบสอบถำมครั้งต่อๆ ไปว่ำจะต้องมีนกั วิจยั ของ
โครงกำรอย่ำงน้อย 2 คนนำทีมนักศึกษำในกำรลงเก็บแบบสอบถำมทุกครั้ง เพื่อไปกำกับดูแลกำรลงพื้นที่ของ
ทีมนักศึกษำ
ผลการประชุ ม
1. โดยที่ประชุมได้มอบหมำยให้นำยนริ นทรนำร่ ำงแบบสอบถำมไปปรับปรุ ง
2. มอบหมำยให้นำงสำวปั ส สณำจัดท ำตำรำงเปรี ย บเที ย บรำคำบุ หรี่ ก่ อนและหลัง กำรขึ้ นภำษี
สรรพสำมิต เพื่อนำไปใส่ ไว้ในแบบสอบถำม
3. มอบหมำยให้นำงสำววรำภร แจกแจงรำยละเอี ย ดเกี่ ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บข้อมูลอย่ำ ง
ละเอียด โดยให้แยกค่ำใช้จ่ำยเป็ นรำยจังหวัดตำมพื้นที่ที่ลงเก็บแบบสอบถำม ก่อนส่ งให้ ดร.กนต์ธีร์ พิจำรณำ
ต่อไป
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รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา 17.30 น.
ณ ร้ าน Scoozi
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสุ วรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
3. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
1. ที่ประชุ มได้มีกำรหำรื อเกี่ ยวกับรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลที่ ได้แจกแจงเป็ นรำย
จังหวัดตำมที่กำหนดไว้ในกำรเลือกพื้นที่ลงเก็บแบบสอบถำม ได้แก่ จังหวัดกรุ งเทพ จังหวัดชัยนำท จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดกระบี่ จังหวัดปรำจี นบุ รี จังหวัดตำก และจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่ งค่ำใช้จ่ำยในแต่ละ
จังหวัด ประกอบด้วย ค่ำเดินทำง ค่ำที่พกั ค่ำอำหำร ค่ำจัดทำเอกสำร และค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด โดย ดร.กนต์ธีร์
ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เนื่องจำกจังหวัดตำกมีพ้นื ที่ใกล้เคียงกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้กลุ่มตัวอย่ำงที่จะทำ
กำรสำรวจอำจจะไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำก จึงให้ตดั จังหวัดตำกออกเหลื อจังหวัดที่ลงเก็บแบบสอบถำม 6
จังหวัด และมอบหมำยให้นำงสำววรำภรปรับปรุ งรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล
โดยให้หกั ค่ำใช้จ่ำยของจังหวัดตำกออก
2. สำหรับกำรลงพื้นที่เก็บแบบสอบถำม ที่ประชุมได้มีมติให้เริ่ มเก็บแบบสอบถำมในจังหวัดกรุ งเทพ
ประมำณ 125 ชุ ด ภำยในเดือนตุลำคม แล้วนำข้อมูลที่ได้มำทำกำรทดลองวิเครำะห์และประมวลผลที่จะได้
จำกกำรเก็บแบบสอบถำม

136
รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.30 น.
ณ ร้ านอาหารสวนกุหลาบ
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสุ วรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. นำยยุทธภูมิ จำรุ เศร์นี
นักวิจยั
3. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
4. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
1. ที่ประชุ มโดย น.ส. วรำภร ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรลงเก็บแบบสอบถำมว่ำปั จจุบนั ได้
ดำเนินกำรเสร็ จสิ้ นแล้ว 5 จังหวัด ยังเหลืออีก 1 จังหวัด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยคำดว่ำจะเก็บได้แล้วเสร็ จ
พร้อมประมวลผลในเดือนมกรำคม 2554
2. ที่ประชุ มได้หำรื อกันถึ งผลของสมกำรเศรษฐมิติในกำรหำค่ำควำมยืดหยุ่นในเบื้องต้น โดยแยก
เป็ นรำยจังหวัดพบว่ำ ค่ำ Own – price elasticity มีควำมสัมพันธ์ในระดับสู งโดยมีนยั สำคัญทำงสถิติ อย่ำงไรก็
ดี ที่ประชุ มได้ขอให้เพิ่มเติมตัวแปรตำมอื่นๆ ที่คำดว่ำจะมี ผลต่อกำรบริ โภคยำสู บประเภทต่ำงๆ เข้ำไว้ใน
สมกำรด้วย เช่น เพศ ระดับกำรศึกษำ และอำยุ เพื่อป้ องกันกำรเกิดปั ญหำ Omitted variable bias ที่อำจเกิดขึ้น
และสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือแก่สมกำรดังกล่ำวอีกด้วย
3. ที่ประชุมโดย น.ส. วรำภร และ น.ส. ปั สสณำ ได้รำยงำนต่อที่ประชุ มถึ งปั ญหำและอุปสรรคใน
กำรเก็บ แบบสอบถำม คื อ ผูต้ อบแบบสอบถำมใช้เวลำในกำรตอบค่ อนข้ำงนำนในกำรตอบค ำถำม เช่ น
คำถำมที่เกี่ ยวกับปริ มำณกำรสู บยำสู บในอดี ต และในอนำคต เนื่ องจำกผูต้ อบแบบสอบถำมไม่ได้คำนึ งถึ ง
ปริ มำณกำรสู บยำสู บในอดี ตและอนำคตไว้ คำถำมที่ เกี่ ยวกับประเภทของยำสู บที่ สูบเป็ นประจำมำกที่ สุด
เนื่ องจำกผูต้ อบแบบสอบถำมส่ วนใหญ่จะมี ค วำมชอบในกำรสู บบุ หรี่ เพีย งยี่ห้อเดี ยว และสุ ดท้ำ ยคำถำม
เกี่ ยวกับค่ำควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรำคำ ค่ำควำมยืดหยุน่ ไขว้ของอุปสงค์ต่อรำคำ และค่ำควำมยืดหยุ่น
ของอุปสงค์ต่อรำยได้ สำหรั บยำเส้ น บุหรี่ และยำสู บอื่ น ๆ ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถำมส่ วนใหญ่ไม่ค่อยเข้ำใจ
ค ำถำมในส่ ว นนี้ เนื่ อ งจำกเป็ นค ำถำมเชิ ง เศรษฐศำสตร์ จึ ง ต้อ งมี ก ำรอธิ บ ำยโดยละเอี ย ดให้ แ ก่ ผู ้ต อบ
แบบสอบถำมมำกยิง่ ขึ้น
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มติทปี่ ระชุ ม
1. มอบหมำยให้นำยยุทธภูมิ ทำกำรเพิ่มตัวแปรตำมที่อำจมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ แล้วนำมำ
เสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป
2. มอบให้ น.ส. วรำภร และ น.ส. ปั สสณำ ทำสรุ ป Summary statistic ของฐำนข้อมูลที่เก็บได้ แล้ว
นำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
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รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 18.00 น.
ณ ร้ านอาหารพึงชม
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสุ วรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. นำยนริ นทร กลันทกพันธุ์
นักวิจยั อำวุโส
3. นำยยุทธภูมิ จำรุ เศร์นี
นักวิจยั
4. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
5. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
1. นำยยุทธภูมิได้รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลของจังหวัดกรุ งเทพฯ พบว่ำ กำรบริ โภคบุหรี่ ในอดีต
และอนำคตมีนยั สำคัญทำงสถิติ แสดงถึงลักษณะของกำรบริ โภคมีลกั ษณะเป็ น Rational Addiction Model
อย่ำงไรก็ตำมผลของสมกำรพบว่ำค่ำ Own-price Elasticity มีค่ำเป็ นลบแต่ขำดนัยสำคัญทำงสถิติ
2. ที่ประชุมขอให้ลองใช้ Control Variables อื่นๆ ที่อำจมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บประเภท
ต่ำงๆ ในสมกำรเช่น เพศ ระดับกำรศึกษำ อำยุ และระยะเวลำเริ่ มต้นในกำรสู บบุหรี่ และให้ลองตัดข้อมูลที่
เป็ นข้อมูล Outlier และให้ลองใส่ มำตรกำรที่มิใช่ภำษีในรู ปของ Dummy Variable ด้วย
3. ที่ ประชุ มได้หำรื อกันถึ ง ผลของช่ วงเข้ำพรรษำว่ำ มี ผลต่อปริ มำรกำรบริ โภคยำสู บหรื อไม่ โดย
ขอให้มีกำรลอง run สมกำรโดยใช้ขอ้ มูลของกรุ งเทพฯ ช่วงก่อนและหลังเข้ำพรรษำเป็ นตัวกำหนด
4. ดร. กนต์ธีร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบถึงกำหนดกำรส่ งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรครั้งที่ 2
คือ ในภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2554
มติทปี่ ระชุ ม
1. ที่ประชุมมอบหมำยให้นำยยุทธภูมิ นำแนวคิดกำรเพิ่ม control variables รวมถึงมำตรกำรที่มิใช่ภำษี
เพื่อนำมำรำยงำนต่อที่ประชุมครั้งต่อไป
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2. ที่ประชุมมอบหมำยให้ น.ส. วรำภร และ น.ส. ปั สสณำ ทำสรุ ปข้อมูล Summary statistic ของกำรลง
พื้นที่เก็บแบบสอบถำมจำนวน 6 จังหวัด โดยขอให้ทำในรู ปแบบอธิ บำยและวิเครำะห์ พร้อมทั้งรำยงำนค่ำ Mean
Median และ Mode สำหรับข้อมูลเชิ งปริ มำณ ขณะที่ในส่ วนของข้อมูลเชิ งคุณภำพให้จดั เรี ยงเป็ นค่ำสัดส่ วนเพื่อ
ทรำบถึงกำรกระจุกและกระจำยตัวของข้อมูล ตัวอย่ำงเช่น รำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำง ค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บ อำยุ
เริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บ และปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่ วง 3 เดื อนแรก เป็ นต้นโดยขอให้แยกวิเครำะห์เป็ นรำย
จังหวัด
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รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น.
ณ ร้ าน Bamboo
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสุ วรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
ที่ปรึ กษำโครงกำร
3. นำยนริ นทร กลันทกพันธุ์
นักวิจยั อำวุโส
4. นำยยุทธภูมิ จำรุ เศร์นี
นักวิจยั
5. นำงสำวปั สสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
6. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ ได้วำงแผนโครงร่ ำงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในงวดงำนที่ 2 ซึ่ งต้องส่ งในวันที่ 31
มีนำคม 2554 ควรต้องอยูใ่ นรู ปแบบ 7 บท พร้อมรำยงำนฐำนะกำรเงินและบัญชี เป็ นอีก 1 รำยงำนดังนี้
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำรอบ 10 เดือน
- บทที่ 3 ข้อเท็จจริ งกำรจัดเก็บภำษียำสู บของไทยและต่ำงประเทศและมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีเพื่อกำร
ลดกำรบริ โภคยำสู บ
- บทที่ 4 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)
- บทที่ 5 ระเบียบวิธีกำรวิจยั (Research Methodology)
- บทที่ 6 กำรวิเครำะห์และประมวลผลกำรวิจยั
- บทที่ 7 บทสรุ ป
2. ที่ประชุมได้มีกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรเขียนรำยงำนว่ำหำกมีกำรเขียนรำยงำนควำมก้ำวหน้ำอยูใ่ น
ร่ ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์อำจทำให้ขำดควำมต่อเนื่ องของกำรเขียนรำยงำน และอำจทำให้เกิดควำมสับสนได้
ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นควรให้กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 2 นี้ มีรำยงำนแยกออกเป็ น 2 ฉบับคือ
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1. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้ งที่ 2 ที่ตอ้ งประกอบด้วยแผนกำรทำงำนรอบที่ 2 และผลกำร
ดำเนิ นงำนตำมแผน พร้อมทั้งสรุ ปกิจกรรมกำรประชุ ม กำรลงพื้นที่ พร้อมปั ญหำและอุปสรรคในกำรทำงำน
ด้วย ทั้งนี้รำยงำนกำรประชุมฉบับเต็มขอให้ใส่ เป็ นภำคผนวกให้ครบถ้วน
2. ร่ ำงรำยงำนวิจยั ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
1.1 เหตุผลและควำมจำเป็ น
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตกำรดำเนินงำน
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
บทที่ 2 กำรจัดเก็บภำษียำสู บของไทยและต่ำงประเทศและมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีเพื่อกำรลด
กำรบริ โภคยำสู บ
2.1 กำรจัดเก็บภำษียำสู บของไทย
2.2 กำรจัดเก็บภำษียำสู บของต่ำงประเทศ
บทที่ 3 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 วรรณกรรมและบทควำมที่เกี่ยวข้องและงำนวิจยั ของไทย
3.2 วรรณกรรมและบทควำมที่เกี่ยวข้องและงำนวิจยั ของต่ำงประเทศ
บทที่ 4 ระเบียบวิธีกำรวิจยั
4.1 กำรจัดทำแบบสอบถำมและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
4.2 กำรสร้ำงแบบจำลองพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
บทที่ 5 กำรวิเครำะห์และประมวลผลกำรวิจยั
5.1 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บจำกแบบสอบถำม
5.2 กำรใช้แบบจำลองทำงเศรษฐมิติเพื่อหำค่ำควำมยืดหยุน่ ในรู ปแบบต่ำงๆ
บทที่ 6 บทสรุ ป
2. รำยงำนวิจยั ฉบับเต็มต้องเสร็ จสมบูรณ์ภำยในเดือนเมษำยน 2554 ดังนั้นขอให้ผทู ้ ี่มีส่วนรับผิดชอบ
ในกำรจัดทำรำยงำนโครงกำรแต่ละส่ วนเร่ งดำเนิ นกำรให้เสร็ จก่อนสิ้ นเดื อนประมำณ 2 อำทิตย์ เพื่อที่จะได้
ร่ วมกันแก้ไขหำกมีขอ้ บกพร่ องและสำมำรถปรับแก้ไขได้ทนั
3. ควรมีกำรจัดกำรประชุ มหรื อกำรเสวนำ โดยเชิ ญหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้อง เช่ น กรมสรรพสำมิต โดย
เห็นควรให้จดั กำรประชุมภำยหลังจำกกำรส่ งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำรอบที่ 2 เสร็ จสิ้ นแล้ว
มติทปี่ ระชุ ม
ที่ประชุมได้มอบหมำยหน้ำที่ ดังนี้
1. นำยนริ นทร ร่ ำงเค้ำโครงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำรอบที่ 2 ว่ำควรประกอบด้วยเนื้ อหำอะไรบ้ำง
พร้อมทั้งหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษียำสู บของต่ำงประเทศ ได้แก่ USA UK มำเลเซีย เวียดนำม
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2. นำยยุทธภูมิ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิเครำะห์สมกำรเศรษฐมิติของบุหรี่ ยำเส้น และนำผล
จำกสมกำรมำรำยงำนต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
3. ดร. กนต์ธีร์ หำข้อมูลกำรจัดเก็บภำษียำสู บของไทย เพื่อนำไปสรุ ปไว้ในรำยงำนสิ้ นสุ ดโครงกำร
ต่อไป
4. น.ส. วรำภร และ น.ส. ปั สสณำ เขียนบรรยำยข้อมูล Summary statistic แยกเป็ นรำยจังหวัด โดย
ประกอบด้วยค่ำ Mean Mode Median Minimum และ Maximum ของข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ
อำชีพ สถำนภำพ รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บ และข้อมูลเกี่ยวกับกำรสู บยำสู บ ได้แก่ อำยุเริ่ มแรกในกำร
สู บยำสู บ เหตุผลที่สูบ แหล่งที่ มำของยำสู บ ปริ มำณกำรสู บ แหล่งที่ มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บ ชนิ ดยำสู บ
รำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ ปริ มำณกำรสู บในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต ประเภทยำสู บที่สูบเป็ นประจำ แหล่ง
ที่ซ้ื อยำสู บ มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนกลับไปดำเนิ นกำรในส่ วนของตนเพื่อรำยงำนแก่ที่ประชุ มในครั้งต่อไปในวันที่ 4
มีนำคม 2554
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รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 12.00 น.
ณ ร้ าน Bamboo
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสุ วรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
ที่ปรึ กษำโครงกำร
3. นำยนริ นทร กลันทกพันธุ์
นักวิจยั อำวุโส
4. นำยยุทธภูมิ จำรุ เศร์นี
นักวิจยั
5. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
6. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
1. นำยนริ นทร ได้รำยงำนเค้ำโครงร่ ำงรำยงำนควำมก้ำวหน้ำรอบที่ 2 ตำมที่ได้รับมอบหมำยในกำร
ประชุมครั้งที่แล้ว ควรประกอบด้วย
1) ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน
1.1) แผนกำรดำเนินงำน
1.2) ผลกำรดำเนินงำนเปรี ยบเทียบกับแผนกำรดำเนิ นกำรที่วำงไว้
2) กำรดำเนินกำรที่สำคัญในช่วง 10 เดือน
2.1) กำรทบทวนวรรณกรรม
2.2) กำรออกแบบสอบถำมและเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
2.3) กำรสอบถำมพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคยำสู บ
2.4) กำรวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูลเชิงสถิติของกลุ่มตัวอย่ำง (แยกเป็ นทั้งประเทศและรำยจังหวัด)
3) ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินกำรวิจยั
4) รำยงำนกำรประชุมของคณะนักวิจยั ในช่วงเดือนที่ 4 – 10

144
2. สำหรั บในส่ วนของผลกำรดำเนิ นงำนตำมแผนกำรดำเนิ นงำนในรอบ 10 เดื อน นำยนริ นทรได้
จัดทำผลสำเร็ จในกำรดำเนิ นงำนในรู ปของตำรำงตำมแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้ งที่ 1 ซึ่ งประกอบด้วย
กำรเก็บแบบสอบถำม กำรวิเครำห์ขอ้ มูลพฤติกรรมกำรบริ โภคพื้นฐำนจำกแบบสอบถำมเบื้องต้น และกำรหำ
ค่ำควำมยืดหยุ่น พร้อมทั้ง สรุ ปรำยงำนประชุ ม โดยจะสรุ ปจำกรำยงำนกำรประชุ มในแต่ละครั้ง และสรุ ป
ปั ญหำและอุ ปสรรคในกำรลงพื้นที่ โดยจะให้ทีมสำรวจรวบรวบปั ญหำและอุ ปสรรคในกำรลงพื้นที่ เพื่อ
นำมำใส่ ในรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 2
3. ในส่ วนของ Summary statistic น.ส. วรำภร และ น.ส. ปั สสณำ ได้จดั ทำ Summary statistic ครบทั้ง
6 จังหวัดแล้ว ประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ อำชี พ สถำนภำพ รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
สู บยำสู บ และข้อมูลเกี่ ยวกับกำรสู บยำสู บ ได้แก่ อำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บ เหตุ ผลที่ สูบ แหล่ งที่ มำของ
ยำสู บ ปริ มำณกำรสู บ แหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บ ชนิดยำสู บ รำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ ปริ มำณกำรสู บ
ในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต ประเภทยำสู บที่สูบเป็ นประจำ แหล่งที่ซ้ื อยำสู บ มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อ
กำรสู บยำสู บ แต่ยงั คงเหลือในส่ วนของ Summary statistic ภำพรวมทัว่ ประเทศ โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็ จในวันที่
25 มีนำคม 2554 ซึ่ งที่ประชุมได้ขอให้เพิ่มเติมผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลดังกล่ำวของทั้งประเทศเข้ำไปด้วย เพื่อให้
กำรรำยงำน Summary Statistic มีควำมครบถ้วน
4. ดร. กนต์ธี ร์ ได้มี ค วำมเห็ น ว่ำ ควรมี ก ำรเก็ บ ตัวอย่ำ งของผูท้ ี่ มี ก ำรบริ โภคยำเส้ นเพิ่ ม เติ ม 100
ตัวอย่ำง เพื่อให้จำนวนข้อมูลไม่มีกำรเบี่ยงเบนของข้อมูลมำกจนเกินไป โดยจะลงพื้นที่ในเขตกรุ งเทพ และ
ปริ มณฑล แล้วนำผลที่ได้มำวิเครำะห์เพิ่มเติมต่อไป โดยจะพยำยำมให้มีกำรลงเก็บข้อมูลและแปรข้อมูลให้
ทันภำยในสิ้ นเดื อน มีนำคม 2554 นอกจำกนั้น ดร. กนต์ธีร์ ได้เสนอแนะให้ผชู ้ ่วยนักวิจยั กลับไปพิจำรณำ
เรื่ องงวดงำนที่ตอ้ งส่ ง ศจย. ว่ำรวมถึ งกำรจัดประชุ มเพื่อเผยแพร่ ผลงำนก่อนกำรส่ งรำยงำนฉบับสมบูรณ์
หรื อไม่ หำกสำรวจแล้วว่ำต้องดำเนิ นกำรขอให้ผชู ้ ่วยวิจยั เตรี ยมกำรด้ำนสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยที่ตอ้ งใช้ จำนวน
คนที่ตอ้ งเชิญเข้ำร่ วมประชุม และผูท้ รงคุณวุฒิผใู ้ ห้ควำมเห็นแก่งำนวิจยั
5. กำรวิเครำะห์ ผลของสมกำรเศรษฐมิ ติพบว่ำ เมื่ อกลุ่ มตัวอย่ำ งมี กำรศึ กษำสู งขึ้ นจะทำให้มีกำร
บริ โภคยำสู บน้อยลง และเพศหญิงมีแนวโน้มสู บยำสู บลดลง นอกจำกนี้ ที่ประชุ มได้มีกำรอภิปรำยกันอย่ำง
กว้ำงขวำงถึงควำมสำมำรถของแบบจำลองในกำรวิเครำะห์ผลของมำตรกำรภำษี เทียบกับมำตรกำรที่มิใช่ภำษี
ว่ำ มำตรกำรด้ำ นใดมี ผ ลต่ อ กำรลดกำรบริ โ ภคยำสู บ โดยนำยยุ ท ธภู มิ แจ้ง ว่ำ แบบจ ำลองไม่ ส ำมำรถ
เปรี ยบเทียบมำตรกำรภำษีและมิใช่ภำษีได้ แต่สำมำรถวิเครำะห์ได้วำ่ มำตรกำรที่มิใช่ภำษีรำยกำรใดมีผลต่อ
กำรบริ โภคยำสู บมำกที่สุด (เปรี ยบเทียบภำยใต้ทำงเลือกของมำตรกำรที่มิใช่ภำษี)
6. น.ส. วรำภร รำยงำนให้ ที่ ป ระชุ ม ทรำบ เรื่ อง กำรตรวจสอบบัญชี โดยต้องมี ค่ ำ ใช้จ่ำ ยในกำร
ตรวจสอบทั้งหมด 15,000 นอกจำกนั้นขอให้ลองตัดข้อมูลที่เป็ นข้อมูล Outlier ออก เนื่องจำกดูจำกผลของ
ค่ำ Standard Deviation แล้วพบว่ำมีปัญหำ Outlier
7. ที่ประชุมขอให้นำยยุทธภูมิ ลองหำควำมเป็ นไปได้ในกำรเปรี ยบเทียบผลของมำตรกำรภำษีและ
ไม่ใช่ ภำษีต่อกำรบริ โภคยำสู บ โดยหำกกำรเปรี ยบเทียบระหว่ำงมำตรกำรทั้ง 2 ทำไม่ได้ให้เขียนเป็ นข้อจำกัด
ของแบบจำลองให้ชดั เจนด้วย
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8. ที่ประชุมได้มอบหมำยให้ น.ส. วรำภร ติดต่อประสำนงำนกับทำง ศจย. เรื่ อง กำรนำเสนอผลงำน
เพื่อรั บฟั งควำมคิ ดเห็ นว่ำได้กำหนดจำนวนผูเ้ ข้ำร่ วมขั้นต่ ำหรื อไม่ พร้ อมทั้ง ติ ดต่อสอบถำมในเรื่ องของ
สถำนที่ และหน่วยงำนที่จะเข้ำร่ วมในกำรนำเสนอผลงำนดังกล่ำว
บำท โดยแบ่งเป็ นกำรตรวจ 2 ครั้ง คือ 1) งวดที่ 1 และ 2 และ 2) งวดสุ ดท้ำย โดยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
มิ ได้ต้ งั ไว้ต้ งั แต่เริ่ มโครงกำรเนื่ องจำกทำง ศจย. มิ ได้แจ้ง มำก่ อน โดยที่ ประชุ มได้เห็ นชอบในเรื่ องกำร
ตรวจสอบบัญชีให้โอนจำกค่ำใช้จ่ำยในส่ วนอื่นตำมกฎระเบียบของ ศจย. อย่ำงเคร่ งครัด
มติทปี่ ระชุ ม
1. ที่ประชุมได้มอบหมำยให้นำยนริ นทร รวบรวมรำยงำนกำรประชุ มในแต่ละครั้ง เพื่อนำมำใส่ ใน
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 2 ในรู ปแบบของกำรรำยงำนสรุ ป ผลที่ได้จำกกำรประชุม ต่อไป
2. ที่ ประชุ มได้มอบหมำยให้นำยยุทธภูมิ หำค่ำควำมยืดหยุ่นในรู ปแบบต่ำงๆ เนื่ องจำกต้องใส่ ไว้ใน
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งที่ 2 ด้วย นอกจำกนี้ ให้ run สมกำรแต่ละชนิดของยำสู บ เช่น บุหรี่ ในประเทศ บุหรี่
นำเข้ำ เนื่องจำกที่ประชุมมีสมมุติฐำนว่ำ ผูบ้ ริ โภคยำสู บทั้ง 2 กลุ่มนั้นแตกต่ำงกันมำก
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รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 18.00 น.
ณ ร้ าน Aree Alley
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสุ วรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. นำยนริ นทร กลันทกพันธุ์
นักวิจยั อำวุโส
3. นำยยุทธภูมิ จำรุ เศร์นี
นักวิจยั
4. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
5. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
1. น.ส. วรำภร ได้รำยงำนโครงร่ ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
1.1 เหตุผลและควำมจำเป็ น
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตกำรดำเนินงำน
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
บทที่ 2 กำรจัดเก็บภำษียำสู บของไทยและต่ำงประเทศ และมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีเพื่อกำรลดกำร
บริ โภคยำสู บ
2.1 กำรจัดเก็บภำษียำสู บ
2.1.1 ประเทศไทย
(1) ควำมหมำยของยำสู บ
(2) กำรแบ่งประเภทยำสู บ
(3) หลักกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
(4) ผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษี
(5) ฐำนภำษี
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(6) โครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
(7) สู ตรกำรคำนวณภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
(8) รำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
2.1.2 กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บของต่ำงประเทศ
(1) ตัวอย่ำงกำรจัดเก็บภำษียำสู บในต่ำงประเทศ
(2) หลักกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บโดยทัว่ ไป
2.1.3 กำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บของกำรจัด เก็ บ ภำษี ส รรพสำมิ ต ยำสู บ ของ
ประเทศตัวอย่ำง
2.2 มำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีเพื่อควบคุมยำสู บ
2.2.1 ประเทศไทย
2.2.2 ต่ำงประเทศ
บทที่ 3 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 ระเบียบวิธีกำรวิจยั
4.1กำรสร้ ำ งแบบจำลองพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บและกำรประมำณกำรรำยได้จำก
สมกำรเศรษฐมิติในกำรหำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
4.2 กำรจัดทำแบบสอบถำมและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
บทที่ 5 กำรวิเครำะห์และประมวนผลกำรวิจยั
5.1 กำรประมวลผลพฤติกรรมกำรบริ โภคสุ รำจำกแบบสอบถำม
5.2 กำรวิเครำะห์ผลของแบบจำลองและกำรประมำณกำรรำยได้
บทที่ 6 บทสรุ ปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
2. ดร. กนต์ธีร์ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโดยได้ดำเนิ นกำรจัดทำบทที่ 1 บทนำ บทที่ 3 ทฤษฎี และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และบทที่ 4 ระเบียบวิธีวจิ ยั ในโครงร่ ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
3. สำหรั บ กำรวิเครำะห์ ผลของแบบจำลองและกำรประมำณกำรรำยได้ ในกำรวิเครำะห์ Tax
Buoyancy ต้องใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับรำยได้ภำษี เพื่อนำข้อมูลมำ run regression ที่ประชุ มได้มอบหมำยให้นำย
นริ น ทรดำเนิ นกำรสอบถำมข้อมู ล จำกส ำนัก นโยบำยกำรคลัง (ส ำนัก งำนเศรษฐกิ จ กำรคลัง ) และกรม
สรรพสำมิต ในส่ วนของรำยได้ภำษี โดยแยกตำมประเภทยำสู บ ได้แก่ ยำสู บในประเทศ นอกประเทศ ยำเส้น
และอื่นๆ เป็ นข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี หำกข้อมูลที่มีเป็ นรำยไตรมำสให้ยอ้ นหลัง 10 ปี หำกไม่มีขอ้ มูลรำยได้ภำษี
ของยำเส้ น ให้ใช้รำยได้รวมแทน และหำกไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ให้คำนวณโดยใช้วิธี Moving Average
แทน
4. สำหรับข้อเสนอแนะและนโยบำย นำยนริ นทรมีควำมเห็นว่ำ ให้ใช้ raffle curve เพื่อหำจุด
Maximun เป็ นจุดที่เมื่อเพิ่มอัตรำภำษีข้ ึนและจะทำให้รำยได้ลดลง
5. น.ส. วรำภร ได้ร ำยงำนเกี่ ย วกับ รำยงำนกำรตรวจสอบบัญ ชี เ กี่ ย วกับ ประเด็ น ปั ญ หำและ
ข้อเสนอแนะที่ทำงทีมตรวจสอบบัญชีได้แจ้งมำให้ที่ประชุมได้รับทรำบ
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มติทปี่ ระชุ ม
1. ที่ประชุมได้มอบหมำยให้นำงสำววรำภร และนำงสำวปั สสณำ ดำเนิ นกำรในส่ วนของบทที่
2.1 เกี่ยวกับกำรจัดเก็บภำษียำสู บ ในประเทศและต่ำงประเทศ
2. ที่ ป ระชุ ม ได้ม อบหมำยให้ น ำยนริ น ทรหำมำตรกำรที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ ำษี เ พื่ อ ควบคุ ม ยำสู บ ของ
ประเทศไทย และต่ำ งประเทศ พร้ อมทั้ง หำข้อมู ลเกี่ ย วกับ รำยได้ภำษี แยกตำมประเภท เพื่ อนำมำ run
regression
3. ที่ ป ระชุ ม ได้ม อบหมำยให้นำยยุทธภู มิ นำข้อมู ลเกี่ ย วกับ รำยได้ภำษี เพื่ อนำมำหำค่ำ Tax
Buoyancy พร้อมทั้ง หำจุด Maximum ของ Raffle curve
4. ที่ประชุ มได้มอบหมำยให้นำงสำววรำภร ปรึ กษำที มตรวจสอบบัญชี ว่ำ ประเด็นปั ญหำที่
ตรวจพบในส่ วนของกำรจ้ำงเก็บแบบสอบถำมว่ำต้องทำเป็ นสัญญำหรื อไม่
ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนกลับไปดำเนิ นกำรในส่ วนของตนเพื่อรำยงำนแก่ที่ประชุ มในครั้ งต่อไปในวันที่ 12
พฤษภำคม 2554
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รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.00 น.
ณ ร้ าน Fuji
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสุ วรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. นำยนริ นทร กลันทกพันธุ์
นักวิจยั อำวุโส
3. นำยยุทธภูมิ จำรุ เศร์นี
นักวิจยั
4. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
1. นำงสำวปั สสณำ ได้รำยงำนกำรจัดทำในส่ วนของบทที่ 2 ที่เกี่ ยวกับกำรจัดเก็บภำษียำสู บ โดย
ประกอบด้วย
1.1 กำรจัดเก็บภำษียำสู บประเทศไทย
(1) ควำมหมำยของยำสู บ
(2) กำรแบ่งประเภทยำสู บ
(3) หลักกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
(4) ผูม้ ีหน้ำที่เสี ยภำษี
(5) ฐำนภำษี
(6) โครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
(7) สู ตรกำรคำนวณภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
(8) รำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
สำหรับในส่ วนของหลักกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บ ดร.กนต์ธีร์ จะนำงำนวิจยั ที่มีขอ้ มูล
เกี่ยวกับหลักกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บมำให้
1.2 กำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บของต่ำงประเทศ
(1) ตัวอย่ำงกำรจัดเก็บภำษียำสู บในต่ำงประเทศ
(2) หลักกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บโดยทัว่ ไป
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สำหรับตัวอย่ำงกำรจัดเก็บภำษียำสู บในต่ำงประเทศ ได้จดั ทำมำ ได้แก่ ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์
มำเลเซี ย ออสเตรเลีย แคนำดำ และ ดร.กนต์ธีร์ ได้เสนอให้เพิ่มสหภำพยุโรปเข้ำไปด้วย
1.3 กำรวิเครำะห์ เชิ งเปรี ยบเที ยบของกำรจัดเก็บภำษี สรรพสำมิ ตยำสู บ ของประเทศตัวอย่ำ ง
สำหรับกำรเปรี ยบเทียบ ดร.กนต์ธีร์ ได้แนะนำให้เปรี ย บเทียบของแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยเข้ำไป
ด้วย โดยให้นำควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง และนำให้เสนอออกมำในรู ปของตำรำง
2.
นำยยุทธภูมิ ได้รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจัดทำแบบจำลอง Demand Behavior เพื่อหำ
ผลกระทบต่อรำยได้ของรัฐบำล หลังมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำยำสู บชนิ ดต่ำงๆ ทั้งนี้ ดร.กนต์ธีร์เสนอว่ำ ควร
คำนวนหำอัตรำภำษีที่เหมำะสมที่ทำให้กำรบริ โภคยำสู บลดลง แต่รำยได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่นำยนริ นทรได้มี
ข้อเสนอว่ำให้ขยำยฐำนภำษี โดยให้นำประเด็นของ Cross price เข้ำมำพิจำรณำด้วย และที่ประชุ มได้มี
ควำมเห็นว่ำให้นำยยุทธภูมินำข้อมูลยำเส้นหลังจำกกำรปรับภำษีกลับไปวิเครำะห์ รวมทั้งตอบคำถำมที่วำ่ ควร
มีกำรปรับขึ้นภำษียำสู บชนิ ดใดบ้ำง โดยมีทำงเลื อก 3 แนวทำง คือ 1) ปรับขึ้นภำษีบุหรี่ ท้ งั หมด 2) ปรับขึ้น
ภำษียำเส้นอย่ำงเดียว และ 3) ปรับขึ้นภำษีบุหรี่ เพียงอย่ำงเดียว
มติทปี่ ระชุ ม
1. ที่ประชุมได้มอบหมำยให้นำงสำววรำภร และนำงสำวปั สสณำ ดำเนิ นกำรในส่ วนของบทที่
2.1 เพิ่มในส่ วนของหลักกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บ และเพิ่มตัวอย่ำงกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
ของสหภำพยุโรปด้วย
2. ที่ประชุ มได้มอบหมำยให้นำยยุทธภูมิ ปรับปรุ งแบบจำลองโดยใช้ขอ้ มูลยำสู บหลังมีกำร
ปรับขึ้นภำษี
3. ที่ประชุ มได้มอบหมำยให้นำงสำววรำภร ประสำนงำนกับทีมตรวจสอบบัญชี ในส่ วนของ
สัญญำกำรจ้ำงเก็บแบบสอบถำม
4. ที่ประชุมได้มอบหมำยให้นำยนริ นทรเป็ นผูร้ วบรวมรำยงำนทั้งหมด
ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนกลับไปดำเนิ นกำรในส่ วนของตนและจัดส่ งให้นำยนริ นทรเพื่อรวบรวมเป็ นรู ปเล่ม
ภำยใน 31 พฤษภำคม 2554
_________________________________________________
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รายงานการประชุ มงานวิจัย
“ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย”
ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 11.30 น.
ณ ร้ านครัวไทยบางปะกอก
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. ดร. กนต์ธีร์ นุชสุ วรรณ
หัวหน้ำโครงกำร
2. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
ที่ปรึ กษำโครงกำร
3. นำยนริ นทร กลันทกพันธุ์
นักวิจยั อำวุโส
4. นำยยุทธภูมิ จำรุ เศร์นี
นักวิจยั
5. นำงสำวปัสสณำ เจริ ญสำรำญ
ผูช้ ่วยนักวิจยั
6. นำงสำววรำภร เหมณี
ผูช้ ่วยนักวิจยั
เนือ้ หาการประชุ ม
ดร. กนต์ธีร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ทำง ศจย. ได้ส่งสรุ ปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อ ร่ ำง
รำยงำนกำรวิจยั ฉบับสมบูรณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะทั้งหมด 5 ท่ำน มำให้คณะวิจยั เพื่อปรับปรุ งรำยงำน ให้มี
ควำมสมบูรณ์มำกขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมำยผูร้ ับผิดชอบในกำรปรับปรุ งแก้ไขในแต่ละหัวข้อ ดังนี้
1. การตอบคาถามการวิจัย มีความครบถ้ วนหรือไม่ อย่างไร
โดยทำง ศจย. ได้แนะนำว่ำ ควรแยกประเภทกำรปรับปรุ งโครงสร้ำงอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บ
ออกเป็ นแนวทำงระยะสั้น กลำง และยำว เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิสำมำรถนำผลกำรวิจยั ไปต่อยอด และเป็ นแนวทำงกำร
ดำเนินงำนที่เป็ นรู ปธรรมให้กบั รัฐมำกยิง่ ขึ้น เช่น กำรปรับอัตรำภำษีที่เหมำะสมของยำเส้นและยำสู บแต่ละชนิด
กำรเปลี่ยนฐำนกำรจัดเก็บภำษี กำรปรับปรุ งนิยำมและคำจำกัดควำมของประเภทยำสู บเพื่อให้ครอบคลุมถึง
ผลิตภัณฑ์ยำสู บชนิดใหม่ ซึ่ งที่ประชุมได้มอบหมำยให้นำยนริ นทรดำเนินกำรเพิ่มเติมรำยละเอียด ในส่ วนของ
สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
2. การใช้ ระเบียบวิธีวจิ ัย มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
ข้อเสนอแนะ 1: ผลกำรวิจยั บำงข้อในประเด็นของยำเส้น ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมไม่เพียงพอ ที่
จะทำให้กำรตอบคำถำมกำรวิจยั อยูใ่ นระดับควำมเชื่อมัน่ และสรุ ปคำตอบสำหรับคำถำมกำรวิจยั ในประเด็น
กำรขึ้นภำษีที่ผำ่ นมำมีผลต่อรำยได้รัฐบำลอย่ำงไร รวมทั้งข้อเสนอแนะในทิศทำงกำรปรับโครงสร้ำงอัตรำภำษี
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โดยที่ประชุมได้มอบหมำยให้นำยยุทธภูมิ เพิม่ กำรทดสอบแบบจำลอง Cross-Price elasticity โดยให้แบ่ง
ประเภทบุหรี่ ตำมรำคำได้แก่ รำคำถูก รำคำปำนกลำง และรำคำสู ง
ข้อเสนอแนะ 2: ควรศึกษำถึงมำตรกำรควบคุมกำรบริ โภคยำสู บที่มิใช่มำตรกำรภำษี ในต่ำงประเทศ
ด้วย เนื่ องจำกในปั จจุบนั มำตรกำรที่มิใช่ภำษีเป็ นตัวแปรสำคัญที่จะส่ งผลถึงกำรบริ โภคยำสู บ และรำยได้ของรัฐ
ที่จดั เก็บได้จำกภำษียำสู บในแต่ละปี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควรศึกษำถึงควำมร่ วมมือ และควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตั ิตำม “กรอบอนุสัญญำว่ำด้วยกำรควบคุมยำสู บ (FCTC)” ของแต่ละประเทศ และนำมำเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศไทย โดยที่ประชุมได้มอบหมำยให้นำงสำวปั สสณำ หำข้อมูล มำตรกำรที่มิใช่ภำษีของต่ำงประเทศ เพื่อ
นำมำเปรี ยบเทียบกับมำตรกำรที่มิใช่ภำษีของประเทศไทย
3. ข้ อมูลการวิจัย มีความน่ าเชื่ อถือหรือไม่ อย่ างไร
ข้อเสนอแนะ 1: ในกำรเขียนเชิงพรรณนำควรสรุ ปให้กระชับ อ่ำนง่ำย ใช้ตำรำงน้อยลง และแสดง
เฉพำะข้อมูลหรื อตัวแปรสำคัญเท่ำนั้น ไม่จำเป็ นต้องแสดงตำรำงทุกจังหวัด ทุกตัวแปร โดยที่ประชุมได้
มอบหมำยให้นำงสำววรำภร แก้ไขในส่ วนของกำรสรุ ปตำรำงโดยให้สรุ ปปริ มำณกำรบริ โภค ในแต่ละจังหวัดว่ำ
มีกำรบริ โภคยำสู บประเภทใดมำกที่สุด
ข้อเสนอแนะ 2: ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์สมกำรเศรษฐมิติเป็ นแบบใด ควรอธิบำยให้ชดั เจน และ
ควรมีกำรทดสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและทดสอบคุณลักษณะของตัวแปรตำม และตัวแปรอิสระ ในสมกำร
อุปสงค์ เช่น Multicollinearity, Heteroscedasticity, Endigeneity, Autocorrelation โดยที่ประชุมได้มอบหมำยให้
นำยยุทธภูมิดำเนินกำรทดสอบ Multicollinearity, Heteroscedasticity และอธิบำยไว้ในรำยงำนเพื่อให้รำยงำน
วิจยั สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะ 3: ข้อมูลแสดงปริ มำณกำรใช้ยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต มีควำม
แปรปรวนสู งมำก โดยเฉพำะในตำรำงที่ 8.17 ที่แสดงปริ มำณกำรสู บมำกถึง 1,029 มวนต่อวัน ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
ควำมถูกต้อง ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล โดยที่ประชุมได้มอบหมำยให้นำงสำววรำภร ดำเนินกำรตรวจสอบและ
แก้ไขให้ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ 4: กำรประมำณค่ำ Tax buoyancy ควรแสดงข้อมูลที่ชดั เจนที่ใช้ในกำรคำนวณ และ
อ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล ตำรำงที่ 18 ควรแสดงวิธีกำรคำนวณด้วย เพื่อให้ตวั เลขที่ได้มำมีควำมน่ำเชื่ อถือ โดย
ที่ประชุมได้มอบหมำยให้นำยยุทธภูมินำตำรำงที่คำนวณไว้ใส่ ในรำยงำนวิจยั ด้วย
4. ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
ที่ประชุมได้มีมติมอบหมำยให้
5.1 นำงสำววรำภรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยให้อำ้ งอิงงำนของ Isara Sarntisart
ของ World Bank ในเล่มตีพิมพ์ และแก้ไขกำรอ้ำงอิงวิทยำนิพนธ์ “ผลกระทบของกำรขึ้นภำษีบุหรี่ ต่ออุปสงค์ยำ
เส้น” ให้เป็ นของ นริ ศรำ เจริ ญพันธ์ คนเดียว ไม่เกี่ยวกับ อิศรำ ศำนติศำสน์
5.2 ดร. กนต์ธีร์ ทบทวนกำรเขียนบทสรุ ปผูบ้ ริ หำรโดยบรรยำยตอบคำถำมของกำรวิจยั ให้ครบถ้วน
ชัดเจนตำมข้อเสนอแนะ และทบทวนทฤษฎีรูปแบบกำรบริ โภคสิ นค้ำเสพติด ซึ่งเป็ นที่มำของแบบจำลอง ใน
งำนวิจยั นี้ เพื่ออธิ บำยสมมติฐำนที่แตกต่ำงกันของพฤติกรรมกำรบริ โภคสิ นค้ำเสพติด
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5.3 นำงสำวปั สสณำ สรุ ปงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับค่ำควำมยืดหยุน่ ของยำสู บเพื่อใส่ ในงำนวิจยั เพิม่ เติม
และเพิ่มเติมข้อมูลด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับ พรบ. สรรพสำมิตยำสู บ ด้วย
ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้นำงสำววรำภรเป็ นผูร้ วบรวมให้แล้วเสร็ จภำยในวันศุกร์ ที่ 27 มกรำคม 2555
และจัดส่ งให้ ดร. กนต์ธีร์ ในวันจันทร์ที่ 30 มกรำคม 2555 ต่อไป
_________________________________________________
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง ผลของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีและไม่ ใช่ ภาษีต่อพฤติกรรมการบริ โภคยาสู บของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทรำบผลของกำรปรับอัตรำภำษีสรรพสำมิตยำสู บที่ผำ่ นมำจะมีผลต่อ
อุปสงค์กำรบริ โภคบุหรี่ ยำเส้นและยำสู บประเภทอื่นๆ อย่ำงไร โดยวัดขนำดกำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ำวจำก
ข้อมูลปฐมภูมิจำกแบบสอบถำม เพื่อสร้ ำงสมกำรเศรษฐมิติหำค่ำควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรำคำ (Ownprice elasticity) และค่ำควำมยืดหยุน่ ไขว้ของอุปสงค์ต่อรำคำ สำหรับยำเส้น บุหรี่ และยำสู บอื่นๆ
2. เพื่อให้ทรำบถึ งผลของกำรปรั บปรุ งอัตรำภำษี สรรพสำมิ ตยำสู บว่ำมี ผลต่อรำยได้ภำษี
สรรพสำมิตของรัฐอย่ำงไร
3. เพื่อสร้ำงตัวแบบ (Model) ที่มีหลักวิชำและน่ ำเชื่ อถื อเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือแก่ผกู ้ ำหนด
นโยบำยภำษีสรรพสำมิตยำสู บ โดยเฉพำะนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับยำเส้น โดยวิเครำะห์จำกปั จจัยด้ำนอุปสงค์
นิยาม
ยำสู บ หมำยถึง บุหรี่ ซิกำร์แรต บุหรี่ ซิกำร์ บุหรี่ อื่น ยำเส้นปรุ ง และยำเคี้ยว โดยภำยใต้แบบสอบถำม
นี้จะแบ่งยำสู บออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. บุหรี่ หรื อบุหรี่ ซิกำร์ แรต คือ ยำเส้นหรื อยำเส้นปรุ ง ไม่วำ่ จะมีใบยำแห้งหรื อยำอัดเจือปนหรื อไม่
ซึ่ งมวนด้วยกระดำษหรื อวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดำษ หรื อใบยำแห้งหรื อยำอัด โดยรวมทั้งชนิ ดที่มีกน้ กรอง
และชนิดที่ไม่มีกน้ กรอง
2. ยำเส้น คือ บุหรี่ ที่ไม่ได้ผลิตจำกโรงงำนยำสู บกระทรวงกำรคลัง หรื อยำเส้นที่เป็ นยำเส้นพื้นเมือง
ได้แก่ บุหรี่ ที่มวนเอง โดยใช้วสั ดุที่หำง่ำยในท้องถิ่น เช่น กระดำษ ใบตอง ใบจำก ใบมะกำ เป็ นต้น
3. อื่นๆ ในที่น้ ีได้แก่ บุหรี่ ซิกกำร์ ไปป์ ยำเส้นปรุ ง หรื อ ยำเคี้ยว เป็ นต้น
ที่ต้ งั ________________________อำเภอ_________________________จังหวัด__________________
ที่พกั อำศัย
( ) ในเขตเทศบำล
( ) นอกเขตเทศบำล
ผูส้ ัมภำษณ์_______________________________วันสัมภำษณ์________________________________
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ตอนที่ 1 : ข้ อมูลทั่วไป
( คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลในช่องว่ำง และกำเครื่ องหมำย ลงในช่อง ( ) )
1. เพศ ( ) 1.ชำย
( ) 2.หญิง
2. วัน/เดือน/ปี เกิด ______________________
3. ระดับกำรศึกษำสู งสุ ดของท่ำน (ถ้ำกำลังศึกษำอยูใ่ ห้ใช้ระดับที่เรี ยน)
( ) 1. ต่ำกว่ำ ป.4
( ) 2. ป.4
( ) 3. ป.6
( ) 4. มัธยมศึกษำตอนต้น
( ) 5. มัธยมศึกษำตอนปลำย / ปวช.
( ) 6. ปวส. / อนุปริ ญญำตรี
( ) 7. ปริ ญญำตรี
( ) 8. ปริ ญญำโท หรื อ สู งกว่ำ
4. อำชีพ
( ) 1. ว่ำงงำน / แม่บำ้ น
( ) 2. นักเรี ยน / นักศึกษำ
( ) 3. รับรำชกำร
( ) 4. พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
( ) 5. พนักงำนบริ ษทั เอกชน
( ) 6. ธุ รกิจส่ วนตัว
( ) 7. อื่นๆ ระบุ________________________________
5. สถำนภำพกำรสมรส
( ) 1. โสด
( ) 2. สมรสแล้ว มีบุตร_______คน
( ) 3. หม้ำย / หย่ำร้ำง / แยกกันอยู่
6. รำยได้รวมต่อเดือน (รวมโบนัส ค่ำล่วงเวลำ รำยได้พิเศษ)________________บำท/เดือน
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดือนเท่ำกับ___________บำท หรื อคิดเป็ น______% ของรำยได้
ตอนที่ 2 : ข้ อมูลการสูบยาสูบ
8. คุณเริ่ มสู บยำสู บครั้งแรก เมื่ออำยุ___________ปี
9. เหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก เนื่องมำจำก
( ) 1. อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
( ) 2. เพื่อนชักชวน
( ) 3. เรี ยนแบบพฤติกรรมบุคคลรอบข้ำง
( ) 4. ระบำยควำมเครี ยด
( ) 5. อื่นๆ ระบุ________________________
10. คุณได้ยำสู บมวนแรกมำอย่ำงไร
( ) 1. ซื้ อเอง
( ) 2. เพื่อน
( ) 3. ผูป้ กครอง
( ) 4. ญำติคนอื่นๆ
( ) 5. อื่นๆ ระบุ__________________
11. จำนวนยำสู บที่สูบในช่วง 3 เดือนแรก_____________มวน/วัน
12. แหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก มำจำก
( ) 1. ซื้ อด้วยตัวคุณเองทั้งหมด
( ) 2. ส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง
( ) 3. ส่ วนใหญ่ผอู ้ ื่นซื้ อให้
( ) 4. ผูอ้ ื่นซื้ อให้ท้ งั หมด
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13.ยำสู บชนิดใดที่คุณสู บเป็ นครั้งแรก
( ) 1. บุหรี่ ถูกกฎหมำย (ติดแสตมป์ สรรพสำมิต) ยีห่ อ้ ระบุ______________________
( ) 2. บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย ยีห่ อ้ ระบุ______________________
( ) 3. ยำเส้น ยีห่ อ้ ระบุ______________________
( ) 4. ยำสู บอื่นๆ ยีห่ อ้ ระบุ______________________
14. คุณยังคงสู บยำสู บชนิดเดียวกับที่คุณได้สูบเป็ นครั้งแรกหรื อไม่
( ) ใช่ เพรำะ______________________________________
( ) ไม่ใช่ เพรำะ____________________________________
15. คุณมียหี่ อ้ ยำสู บที่คุณสู บเป็ นประจำหรื อไม่
( ) มี โปรดระบุ____________________
( ) ไม่มี
ยำสู บที่คุณสู บประจำ มีรำคำ____________บำท / ซอง
16. ปัจจุบนั คุณสู บยำสู บ_________มวน/วัน หรื อคิดเป็ น______________บำท/วัน
ปี ที่แล้วคุณสู บยำสู บ_________มวน/วัน และคิดว่ำปี หน้ำจะสู บยำสู บ_________มวน/วัน
17. ยำสู บส่ วนใหญ่ที่คุณสู บเป็ น
( ) 1. บุหรี่ ไทย
( ) 2. บุหรี่ นำเข้ำที่ถูกกฎหมำย
( ) 3. บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย
( ) 4. ยำเส้น
( ) 5. ยำสู บอื่นๆ
18.โดยปกติแล้วคุณซื้ อยำสู บจำกที่ใด
( ) 1. แผงขำยบุหรี่
( ) 2. ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
( ) 3. อื่นๆ
19. คุณเคยเลิกสู บยำสู บหรื อไม่
( ) เคย ประมำณ_____เดือน และกลับมำสู บอีกครั้งเพรำะ____________________
( ) ไม่เคย
ในเวลำนี้ คุณคิดว่ำคุณต้องกำรที่จะเลิกสู บยำสู บหรื อไม่
( ) ใช่ เพรำะ_______________________________
( ) ไม่ เพรำะ______________________________
20. ยำสู บประเภทใดที่คุณสู บเป็ นประจำมำกที่สุด (เรี ยงอันดับ 1 2 3 )
( ) บุหรี่ …ยีห่ อ้ …….
( ) ยำเส้น…ยีห่ อ้ ……
( ) ยำสู บประเภทอื่น ระบุ________________________
หำกยำสู บที่ท่ำนสู บเป็ นประจำอันดับ 1 มีรำคำเพิ่มขึน้ ___________บำท/ซอง จะมี ผลกระทบให้
ท่ำนบริ โภคยำสู บอันดับ 1 ลดลง ____________มวน/วัน
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21. ถ้ำยำสู บที่ท่ำนสู บเป็ นประจำอันดับที่ 1 (จำกข้อ 23.) มีรำคำเท่ำเดิม
- หำกยำสู บที่ท่ำนสู บเป็ นประจำอันดับที่ 2 มีรำคำลดลง_____________บำท/ซอง จะทำให้ ท่ำน
บริ โภคยำสู บอันดับ 1 เพิม่ ขึน้ _______________มวน/วัน
- หำกยำสู บที่ ท่ำนสู บเป็ นประจำอันดับที่ 3 มีรำคำลดลง_____________บำท/ซอง จะทำให้ท่ำน
บริ โภคยำสู บอันดับ 1 เพิม่ ขึน้ _______________มวน/วัน
22. ถ้ำยำสู บทุกประเภทมีรำคำไม่เปลี่ยนแปลง หำกท่ำนมีรำยได้เพิ่มขึ้น ……. บำท/เดือน จะทำ
ให้ท่ำนเพิม่ /ลด กำรบริ โภคยำสู บที่ท่ำนสู บเป็ นประจำอันดับ 1 เป็ นจำนวน…………มวน/วัน
23. ภำยหลังกำรเพิ่มภำษีสรรพสำมิตบุหรี่ ในครั้งล่ำสุ ด พฤติกรรมกำรสู บยำสู บของคุณได้รับ
ผลกระทบอย่ำงไร
( ) 1. ลดกำรสู บยำสู บลงประมำณ___________มวน/วัน
( ) 2. สู บยำสู บในปริ มำณที่เท่ำกับที่เคยสู บในช่วงก่อนขึ้นรำคำภำษี
( ) 3. เพิม่ กำรสู บยำสู บขึ้นประมำณ____________มวน/วัน
24. คุณงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำหรื อไม่
( ) 1. ไม่งด
( ) 2. งด
25. กำรที่คุณงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำมีผลต่อกำรสู บยำสู บของคุณหรื อไม่
( ) 1. ไม่มีผล
( ) 2. มีผล โดยทำให้สูบเพิ่มขึ้น/ลดลง เป็ น_________มวน/วัน
กิจกรรมใดทีม่ ีผลต่ อการสู บยาสู บของท่ าน
ระดับค่ำคะแนน 5 = มำกที่สุด 4 = มำก 3 = ปำนกลำง 2 = น้อย 1 = ไม่มีผลเลย
คะแนน
5
4
3
2
รำยกำร
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต
คำเตือนโทษของกำรสู บหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )

1
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ภาคผนวกตาราง
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
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ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสู บ
1) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตำรำงที่ (1) แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
เพศ
จานวน (คน)
ชำย
274
หญิง
6
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (2) แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
อายุ
จานวน (คน)
0 – 18 ปี
25
19 – 30 ปี
129
31 – 40 ปี
59
41 – 50 ปี
37
51 – 60 ปี
26
61 ปี ขึ้นไป
2
ไม่ตอบ
2
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
97.86
2.14
100

ร้ อยละ
8.93
46.07
21.07
13.21
9.29
0.71
0.71
100.00

ตำรำงที่ (3) แสดงระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ำกว่ำประถมศึกษำปี ที่ 4
5
1.79
ประถมศึกษำปี ที่ 4
8
2.86
ประถมศึกษำปี ที่ 6
34
12.14
มัธยมศึกษำตอนต้น
33
11.79
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
74
26.43
ปวส./อนุปริ ญญำตรี
69
24.64
ปริ ญญำตรี
39
13.93

160
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ปริ ญญำโทหรื อสู งกว่ำ
18
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
6.43
100.00

ตำรำงที่ (4) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
การประกอบอาชีพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ว่ำงงำน/แม่บำ้ น
Z(1
0.36
นักเรี ยน/นักศึกษำ
66
23.57
รับรำชกำร
75
26.79
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
9
3.21
พนักงำนบริ ษทั เอกชน
24
8.57
ธุ รกิจส่ วนตัว
38
13.57
อื่นๆ
67
23.93
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (5) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
โสด
171
61.07
สมรส
108
38.57
หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่
1
0.36
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (6) แสดงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
หน่วย: บำทต่อเดือน
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

60,000
500
11,540
8,200
10,074
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ตำรำงที่ (7) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภค
ยำสู บ
หน่วย: บำทต่อเดือน
4,095
Max
35
Min
922
Average
870
Mode
652
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (8) แสดงอำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
หน่วย: ปี
37
Max
8
Min
17
Average
18
Mode
3.29
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (9) แสดงเหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
เหตุผล
อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
เพื่อนชักชวน
เลียบแบบพฤติกรรมบุคคลรอบข้ำง
ระบำยควำมเครี ยด
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
124
76
38
38
4
280

ร้ อยละ
44.29
27.14
13.57
13.57
1.43
100.00
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ตำรำงที่ (10) แสดงกำรได้มำของยำสู บมวนแรก
แหล่งทีม่ า
จานวน (คน)
ซื้ อเอง
85
เพื่อน
178
ผูป้ กครอง
0
ญำติคนอื่นๆ
14
อื่นๆ
3
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
30.36
63.57
0.00
5.00
1.07
100.00

ตำรำงที่ (11) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
หน่วย: มวนต่อวัน
30
1
4
2
4.14

Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ตำรำงที่ (12) แสดงแหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
แหล่งทีม่ า
จานวน (คน)
ซื้ อด้วยตัวคุณเองทั้งหมด
74
ส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง
136
ส่ วนใหญ่ผอู ้ ื่นซื้ อให้
58
ผูอ้ ื่นซื้ อให้ท้ งั หมด
12
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (13) แสดงชนิดยำสู บที่สูบเป็ นครั้งแรก
ชนิด
บุหรี่ ถูกกฎหมำย
บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย

จานวน (คน)
258
2

ร้ อยละ
26.43
48.57
20.71
4.29
100.00

ร้ อยละ
92.14
0.71
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ชนิด
ยำเส้น
ยำสู บอื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
13
7
280

ร้ อยละ
4.64
2.50
100.00

ตำรำงที่ (14) แสดงชนิดยำสู บว่ำยังเป็ นชนิดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
เหตุผล
จานวน (คน)
ใช่
129
ไม่ใช่
150
รวม
279
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
46.24
53.76
100.00

ตำรำงที่ (15) แสดงยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
เหตุผล
จานวน (คน)
มี
274
ไม่มี
6
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
97.86
2.14
100.00

ตำรำงที่ (16) แสดงรำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
หน่วย:บำทต่อซอง
ค่ าสถิติ
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ราคา
80
5
53
58
12.56
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ตำรำงที่ (17) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ปริมาณการสู บในอดีต ปริมาณการสู บในปัจจุบัน ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าสถิติ
(บาท/วัน)
(มวนต่อวัน)
(มวนต่อวัน)
Max
60
Min
1
Average
11
Mode
10
S.D.
7.15
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

60
2
12
10
7.28

315
2.5
32.03
29
27.50

ปริมาณการสู บในอนาคต
(มวนต่อวัน)
60
0
10
10
7.51

ตำรำงที่ (18) แสดงประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ประเภทยาสู บ
จานวน (คน)
บุหรี่ ไทย
221
บุหรี่ นำเข้ำที่ถูกกฎหมำย
55
บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย
2
ยำเส้น
2
ยำสู บอื่นๆ
0
รวม
280

ร้ อยละ
78.93
19.64
0.71
0.71
0.00
100.00

ตำรำงที่ (19) แสดงแหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ประเภทยาสู บ
แผงขำยบุหรี่
ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
อื่นๆ
รวม

ร้ อยละ
4.64
94.29
1.07
100.00

จานวน (คน)
13
264
3
280
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ตำรำงที่ (20) แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มาตรการ
คะแนน (ร้ อยละ)
5
4
3
2
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
13.57
22.50
19.64
16.43
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
17.86
21.79
28.57
19.29
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต
12.14
26.79
27.50
19.29
คำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
12.50
14.64
26.07
27.14
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

1
ไม่ มีผลเลย
27.86
12.50
14.29
19.64

ตำรำงที่ (21) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่เคยเลิกสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
เคย
146
ไม่เคย
134
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
52.14
47.86
100.00

ตำรำงที่ (22) แสดงข้อมูลควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
ต้องกำร
200
ไม่ตอ้ งกำร
75
รวม
275
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
72.73
27.27
100.00

ตำรำงที่ (23) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
เหตุผล
จานวน (คน)
ไม่งด
135
งด
104
ไม่ตอบ
36
รวม
275
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
49.09
37.82
13.09
100.00
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ตำรำงที่ (24) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อกำรสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ไม่มีผล
90
32.73
มีผล
14
5.09
ไม่ตอบ
171
62.18
รวม
275
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
2) จังหวัดกระบี่
ตำรำงที่ (25) แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
เพศ
จานวน (คน)
ชำย
270
หญิง
5
รวม
275
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
98.18
1.82
100

ตำรำงที่ (26) แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
อายุ
จานวน (คน)
0 – 18 ปี
28
19 – 30 ปี
101
31 – 40 ปี
62
41 – 50 ปี
52
51 – 60 ปี
22
61 ปี ขึ้นไป
5
ไม่ตอบ
5
รวม
275
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
10.18
36.73
22.55
18.91
8.00
1.82
1.82
100

167
ตำรำงที่ (27) แสดงระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ำกว่ำประถมศึกษำปี ที่ 4
2
0.73
ประถมศึกษำปี ที่ 4
41
14.91
ประถมศึกษำปี ที่ 6
45
16.36
มัธยมศึกษำตอนต้น
41
14.91
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
65
23.64
ปวส./อนุปริ ญญำตรี
36
13.09
ปริ ญญำตรี
39
14.18
ปริ ญญำโทหรื อสู งกว่ำ
6
2.18
รวม
275
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (28) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
การประกอบอาชีพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ว่ำงงำน/แม่บำ้ น
3
1.09
นักเรี ยน/นักศึกษำ
43
15.64
รับรำชกำร
22
8.00
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
5
1.82
พนักงำนบริ ษทั เอกชน
29
10.55
ธุ รกิจส่ วนตัว
59
21.45
อื่นๆ
114
41.45
รวม
275
100
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (29) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
โสด
128
46.55
สมรส
145
52.73
หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่
1
0.36
ไม่ตอบ
1
0.36
รวม
275
100
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
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ตำรำงที่ (30) แสดงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
หน่วย:บำทต่อเดือน
200,000
1,200
14,735
10,000
18,606

Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ตำรำงที่ (31) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดื อนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึ กษำพฤติ กรรมกำรบริ โภค
ยำสู บ
หน่วย:บำทต่อเดือน
5,220
Max
21
Min
957
Average
870
Mode
799
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (32) แสดงอำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
หน่วย: ปี
35
Max
9
Min
17
Average
18
Mode
3.49
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (33) แสดงเหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
เหตุผล
อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
เพื่อนชักชวน

จานวน (คน)
166
51

ร้ อยละ
60.36
18.55
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เหตุผล
เลียบแบบพฤติกรรมบุคคลรอบข้ำง
ระบำยควำมเครี ยด
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (34) แสดงกำรได้มำของยำสู บมวนแรก
แหล่งทีม่ า
ซื้ อเอง
เพื่อน
ผูป้ กครอง
ญำติคนอื่นๆ
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
24
28
6
275

ร้ อยละ
8.73
10.18
2.18
100

จานวน (คน)
131
134
4
2
4
275

ร้ อยละ
47.64
48.73
1.45
0.73
1.45
100

ตำรำงที่ (35) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
หน่วย: มวนต่อวัน
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

20
1
4
2
3.87
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ตำรำงที่ (36) แสดงแหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
แหล่งทีม่ า
จานวน (คน)
ซื้ อด้วยตัวคุณเองทั้งหมด
96
ส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง
130
ส่ วนใหญ่ผอู ้ ื่นซื้ อให้
39
ผูอ้ ื่นซื้ อให้ท้ งั หมด
10
รวม
275
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
34.91
47.27
14.18
3.64
100

ตำรำงที่ (37) แสดงชนิดยำสู บที่สูบเป็ นครั้งแรก
ชนิด
จานวน (คน)
บุหรี่ ถูกกฎหมำย
258
บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย
3
ยำเส้น
13
ยำสู บอื่นๆ
1
รวม
275
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
93.82
1.09
4.73
0.36
100

ตำรำงที่ (38) แสดงชนิดยำสู บว่ำยังเป็ นชนิดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
เหตุผล
จานวน (คน)
ใช่
150
ไม่ใช่
125
รวม
275
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (39) แสดงยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
เหตุผล
มี
ไม่มี
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
275
0
275

ร้ อยละ
54.55
45.45
100

ร้ อยละ
100.00
0.00
100
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ตำรำงที่ (40) แสดงรำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ค่ าสถิติ
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ราคา (บาทต่ อซอง)
83
2
55
58
13.42

ตำรำงที่ (41) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ปริมาณการสู บในอดีต ปริมาณการสู บในปัจจุบัน
ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าสถิติ
(มวนต่ อวัน)
(มวนต่ อวัน)
(บาท/วัน)
Max
60
60
174
Min
1
1
0.71
Average
12
12
31.91
Mode
10
10
29
S.D.
9.74
9.09
26.56
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (42) แสดงประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ประเภทยาสู บ
จานวน (คน)
บุหรี่ ไทย
228
บุหรี่ นำเข้ำที่ถูกกฎหมำย
33
บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย
1
ยำเส้น
12
ยำสู บอื่นๆ
1
รวม
275
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ปริมาณการสู บในอนาคต
(มวนต่ อวัน)
60
0
10
10
8.28

ร้ อยละ
82.91
12.00
0.36
4.36
0.36
100
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ตำรำงที่ (43) แสดงแหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ประเภทยาสู บ
จานวน (คน)
แผงขำยบุหรี่
14
ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
259
อื่นๆ
2
รวม
275
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (44) แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มาตรการ
5
มากทีส่ ุ ด
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
17.82
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
22.91
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต
11.64
คำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
18.18
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
5.09
94.18
0.73
100

4
มาก
19.64
25.82
16.00
16.36

คะแนน (ร้ อยละ)
3
2
ปานกลาง น้ อย
17.82
12.36
18.55
18.55
17.28
20.73
19.27
14.91

ตำรำงที่ (45) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่เคยเลิกสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
เคย
168
ไม่เคย
107
รวม
275
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
61.09
38.91
100

ตำรำงที่ (46) แสดงข้อมูลควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
ต้องกำร
200
ไม่ตอ้ งกำร
75
รวม
275
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
72.73
27.27
100.00

1
ไม่ มีผลเลย
32.36
14.18
33.82
31.27
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ตำรำงที่ (47) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
เหตุผล
จานวน (คน)
ไม่งด
135
งด
104
ไม่ตอบ
36
รวม
275
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
49.09
37.82
13.09
100.00

ตำรำงที่ (48) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อกำรสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ไม่มีผล
90
32.73
มีผล
14
5.09
ไม่ตอบ
171
62.18
รวม
275
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
3) จังหวัดชัยนำท
ตำรำงที่ (49) แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
เพศ
จานวน (คน)
ชำย
274
หญิง
6
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (50) แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
อายุ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
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

ร้ อยละ
97.86
2.14
100
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อายุ
จานวน (คน)
61 ปี ขึ้นไป
11
ไม่ตอบ
2
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
3.93
0.71
100.00

ตำรำงที่ (51) แสดงระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ำกว่ำประถมศึกษำปี ที่ 4
3
1.07
ประถมศึกษำปี ที่ 4
28
10.00
ประถมศึกษำปี ที่ 6
22
7.86
มัธยมศึกษำตอนต้น
22
7.86
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
94
33.57
ปวส./อนุปริ ญญำตรี
54
19.29
ปริ ญญำตรี
52
18.57
ปริ ญญำโทหรื อสู งกว่ำ
5
1.79
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (52) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
การประกอบอาชีพ
จานวน
ร้ อยละ
ว่ำงงำน/แม่บำ้ น
0
0.00
นักเรี ยน/นักศึกษำ
95
33.93
รับรำชกำร
60
21.43
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
11
3.93
พนักงำนบริ ษทั เอกชน
23
8.21
ธุ รกิจส่ วนตัว
22
7.86
อื่นๆ
69
24.64
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
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ตำรำงที่ (53) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
โสด
151
53.93
สมรส
120
42.86
หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่
9
3.21
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (54) แสดงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
หน่วย: บำทต่อเดือน
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

300,000
1,200
13,500
3,000
23,611.66

ตำรำงที่ (55) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดื อนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึ กษำพฤติ กรรมกำรบริ โภค
ยำสู บ
หน่วย: บำทต่อเดือน
8,100
Max
20
Min
936
Average
870
Mode
830.73
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
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ตำรำงที่ (56) แสดงอำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
หน่วย: ปี
38
Max
6
Min
17
Average
15
Mode
4.12
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (57) แสดงเหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
เหตุผล
อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
เพื่อนชักชวน
เลียบแบบพฤติกรรมบุคคลรอบข้ำง
ระบำยควำมเครี ยด
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (58) แสดงกำรได้มำของยำสู บมวนแรก
แหล่งทีม่ า
ซื้ อเอง
เพื่อน
ผูป้ กครอง
ญำติคนอื่นๆ
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
121
77
49
28
5
280

จานวน (คน)
108
149
1
14
8
280

ร้ อยละ
43.21
27.50
17.50
10.00
1.79
100.00

ร้ อยละ
38.57
53.21
0.36
5.00
2.86
100.00
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ตำรำงที่ (59) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
หน่วย: มวนต่อวัน
20
1
4
2
3.56

Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ตำรำงที่ (60) แสดงแหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
แหล่งทีม่ า
จานวน (คน)
ซื้ อด้วยตัวคุณเองทั้งหมด
99
ส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง
96
ส่ วนใหญ่ผอู ้ ื่นซื้ อให้
75
ผูอ้ ื่นซื้ อให้ท้ งั หมด
10
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
35.36
34.29
26.79
3.57
100.00

ตำรำงที่ (61) แสดงชนิดยำสู บที่สูบเป็ นครั้งแรก
ชนิด
บุหรี่ ถูกกฎหมำย
บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย
ยำเส้น
ยำสู บอื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
259
0
21
0
280

ร้ อยละ
92.50
0.00
7.50
0.00
100.00

ตำรำงที่ (62) แสดงชนิดยำสู บว่ำยังเป็ นชนิดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
เหตุผล
จานวน (คน)
ใช่
118
ไม่ใช่
162
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
42.14
57.86
100.00
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ตำรำงที่ (63) แสดงยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
เหตุผล
มี
ไม่มี
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
279
1
280

ตำรำงที่ (64) แสดงรำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ค่ าสถิติ
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
99.64
0.36
100.00

ราคา (บาทต่ อซอง)
90
5
54
58
11.90

ตำรำงที่ (65) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ปริมาณการสู บในอดีต ปริมาณการสู บในปัจจุบัน
ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าสถิติ
(มวนต่ อวัน)
(มวนต่ อวัน)
(บาท/วัน)
Max
80
80
270
Min
0
2
2.5
Average
12
11
31.20
Mode
10
10
29
S.D.
8.62
8.43
27.68
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (66) แสดงประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ประเภทยาสู บ
จานวน (คน)
บุหรี่ ไทย
227
บุหรี่ นำเข้ำที่ถูกกฎหมำย
49
บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย
2
ยำเส้น
2

ปริมาณการสู บในอนาคต
(มวนต่ อวัน)
80
0
10
10
8.03

ร้ อยละ
81.07
17.50
0.71
0.71
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ประเภทยาสู บ
ยำสู บอื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (67) แสดงแหล่งซื้ อยำสู บ
ประเภทยาสู บ
แผงขำยบุหรี่
ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
0
280

ร้ อยละ
0.00
100.00

จานวน (คน)
30
248
2
280

ร้ อยละ
10.71
88.57
0.71
100.00

ตำรำงที่ (68) แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มำตรกำร
5
มำกที่สุด
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
13.57
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
21.43
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต
17.50
คำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )

16.43

ตำรำงที่ (69) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่เคยเลิกสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
เคย
169
ไม่เคย
111
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

4
มำก
25.00
22.14
17.86
11.43

คะแนน (ร้อยละ)
3
2
ปำนกลำง
น้อย
20.36
17.14
21.07
17.14
21.79
20.36
24.29

15.00

ร้ อยละ
60.36
39.64
100.00

1
ไม่มีผลเลย
23.93
18.21
22.50
32.86
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ตำรำงที่ (70) แสดงข้อมูลควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
ต้องกำร
182
ไม่ตอ้ งกำร
97
ไม่ตอบ
1
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
65.00
34.64
0.36
100.00

ตำรำงที่ (71) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
เหตุผล
จานวน (คน)
ไม่งด
197
งด
79
ไม่ตอบ
4
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
70.36
28.21
1.43
100.00

ตำรำงที่ (72) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อกำรสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ไม่มีผล
50
17.86
มีผล
29
10.36
ไม่ตอบ
201
71.79
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
4) จังหวัดปรำจีนบุรี
ตำรำงที่ (73) แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
เพศ
จานวน (คน)
ชำย
266
หญิง
14
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
95
5
100
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ตำรำงที่ (74) แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
อายุ
จานวน (คน)
0 – 18 ปี
19
19 – 30 ปี
99
31 – 40 ปี
80
41 – 50 ปี
47
51 – 60 ปี
28
61 ปี ขึ้นไป
5
ไม่ตอบ
2
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
6.79
35.36
28.57
16.79
10.00
1.79
0.71
100

ตำรำงที่ (75) แสดงระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ำกว่ำประถมศึกษำปี ที่ 4
4
1.43
ประถมศึกษำปี ที่ 4
24
8.57
ประถมศึกษำปี ที่ 6
29
10.36
มัธยมศึกษำตอนต้น
50
17.86
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
77
27.50
ปวส./อนุปริ ญญำตรี
25
8.93
ปริ ญญำตรี
68
24.29
ปริ ญญำโทหรื อสู งกว่ำ
3
1.07
รวม
280
100
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (76) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
การประกอบอาชีพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ว่ำงงำน/แม่บำ้ น
7
2.50
นักเรี ยน/นักศึกษำ
28
10.00
รับรำชกำร
22
7.86
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
7
2.50
พนักงำนบริ ษทั เอกชน
95
33.93
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การประกอบอาชีพ
ธุ รกิจส่ วนตัว
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
55
66
280

ร้ อยละ
19.64
23.57
100

ตำรำงที่ (77) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
โสด
122
43.57
สมรส
153
54.64
หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่
5
1.79
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (78) แสดงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
หน่วย: บำทต่อเดือน
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

200,000
1,200
15,152
15,000
16,744.57

ตำรำงที่ (79) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดื อนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึ กษำพฤติ กรรมกำรบริ โภค
ยำสู บ
หน่วย: บำทต่อเดือน
4,680
Max
0
Min
908
Average
870
Mode
651.47
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

183
ตำรำงที่ (80) แสดงอำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
หน่วย: ปี
54
Max
10
Min
17
Average
15
Mode
4.14
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (81) แสดงเหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
เหตุผล
อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
เพื่อนชักชวน
เลียบแบบพฤติกรรมบุคคลรอบข้ำง
ระบำยควำมเครี ยด
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (82) แสดงกำรได้มำของยำสู บมวนแรก
แหล่งทีม่ า
ซื้ อเอง
เพื่อน
ผูป้ กครอง
ญำติคนอื่นๆ
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
144
73
31
27
5
280

จานวน
108
147
4
13
8
280

ร้ อยละ
51.43
26.07
11.07
9.64
1.79
100.00

ร้ อยละ
38.57
52.50
1.43
4.64
2.86
100.00

184
ตำรำงที่ (83) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
หน่วย: มวนต่อวัน
40
0.5
5
2
5.53

Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (84) แสดงแหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
แหล่งทีม่ า
จานวน (คน)
ซื้ อด้วยตัวคุณเองทั้งหมด
117
ส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง
95
ส่ วนใหญ่ผอู ้ ื่นซื้อให้
49
ผูอ้ ื่นซื้ อให้ท้ งั หมด
19
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
41.79
33.93
17.50
6.79
100.00

ตำรำงที่ (85) แสดงชนิดยำสู บที่สูบเป็ นครั้งแรก
ชนิด
บุหรี่ ถูกกฎหมำย
บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย
ยำเส้น
ยำสู บอื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
92.86
1.79
5.00
0.36
100.00

จานวน
260
5
14
1
280

ตำรำงที่ (86) แสดงชนิดยำสู บว่ำยังเป็ นชนิดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
เหตุผล
จานวน (คน)
ใช่
122
ไม่ใช่
158
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
43.57
56.43
100.00

185
ตำรำงที่ (87) แสดงยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
เหตุผล
มี
ไม่มี
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
276
4
280

ตำรำงที่ (88) แสดงรำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ค่ าสถิติ
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
98.57
1.43
100.00

ราคา (บาทต่ อซอง)
100
0
53
58
5.53

ตำรำงที่ (89) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าสถิติ ปริมาณการสู บในอดีต ปริมาณการสู บในปัจจุบัน
(บาท/วัน)
Max
50
1,029
200
Min
0
0.5
0
Average
12
15
30.90
Mode
10
10
29
S.D.
8.62
61.89
24.15
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (90) แสดงประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ประเภทยาสู บ
จานวน (คน)
บุหรี่ ไทย
233
บุหรี่ นำเข้ำที่ถูกกฎหมำย
31
บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย
6
ยำเส้น
9

ปริมาณการสู บในอนาคต
160
0
10
10
11.64

ร้ อยละ
83.21
11.07
2.14
3.21

186
ประเภทยาสู บ
ยำสู บอื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (91) แสดงแหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ประเภทยาสู บ
แผงขำยบุหรี่
ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
1
280

ร้ อยละ
0.36
100.00

จานวน (คน)
22
254
4
280

ร้ อยละ
7.86
90.71
1.43
100.00

ตำรำงที่ (92) แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มาตรการ
5
มากทีส่ ุ ด
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
11.43
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
20.00
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต
19.29
คำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
11.79
ตำรำงที่ (93) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่เคยเลิกสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
เคย
162
ไม่เคย
118
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

4
มาก
17.86
18.21
16.07
12.14

คะแนน (ร้ อยละ)
3
ปานกลาง
21.43
22.86
16.79
16.43

2
น้ อย
14.64
20.00
18.93
19.64

ร้ อยละ
57.86
42.14
100.00

1
ไม่ มีผลเลย
34.64
18.93
28.93
40.00

187
ตำรำงที่ (94) แสดงข้อมูลควำมต้องกำรเลิกสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
ต้องกำร
180
ไม่ตอ้ งกำร
99
ไม่ตอบ
1
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
64.29
35.36
0.35
100.00

ตำรำงที่ (95) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
เหตุผล
จานวน (คน)
ไม่งด
194
งด
51
ไม่ตอบ
35
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
69.29
18.21
12.50
100.00

ตำรำงที่ (96) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อกำรสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ไม่มีผล
26
9.29
มีผล
27
9.64
ไม่ตอบ
227
81.07
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
5) จังหวัดหนองบัวลำภู
ตำรำงที่ (97) แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
เพศ
จานวน (คน)
ชำย
272
หญิง
8
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
97.14
2.86
100

188
ตำรำงที่ (98) แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
อายุ
จานวน (คน)
0 – 18 ปี
15
19 – 30 ปี
85
31 – 40 ปี
67
41 – 50 ปี
61
51 – 60 ปี
38
61 ปี ขึ้นไป
13
ไม่ตอบ
1
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
5.36
30.36
23.93
21.79
13.57
4.64
0.36
100

ตำรำงที่ (99) แสดงระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ำกว่ำประถมศึกษำปี ที่ 4
7
2.50
ประถมศึกษำปี ที่ 4
50
17.86
ประถมศึกษำปี ที่ 6
46
16.43
มัธยมศึกษำตอนต้น
53
18.93
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
57
20.36
ปวส./อนุปริ ญญำตรี
25
8.93
ปริ ญญำตรี
35
12.50
ปริ ญญำโทหรื อสู งกว่ำ
7
2.50
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (100) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
การประกอบอาชีพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ว่ำงงำน/แม่บำ้ น
11
3.93
นักเรี ยน/นักศึกษำ
23
8.21
รับรำชกำร
30
10.71
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
5
1.79
พนักงำนบริ ษทั เอกชน
28
10.00

189
การประกอบอาชีพ
ธุ รกิจส่ วนตัว
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
39
144
280

ร้ อยละ
13.93
51.43
100

ตำรำงที่ (101) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
โสด
112
40.00
สมรส
160
57.14
หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่
8
2.86
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (102) แสดงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
หน่วย: บำทต่อเดือน
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

180,000
500
10,786
8,000
13,259.48

ตำรำงที่ (103) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดื อนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภค
ยำสู บ
หน่วย: บำทต่อเดือน
3,480
Max
0
Min
912
Average
870
Mode
601.15
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

190
ตำรำงที่ (104) แสดงอำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
หน่วย: ปี
60
Max
3
Min
17
Average
15
Mode
4.60
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (105) แสดงเหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
เหตุผล
อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
เพื่อนชักชวน
เลียบแบบพฤติกรรมบุคคลรอบข้ำง
ระบำยควำมเครี ยด
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (106) แสดงกำรได้มำของยำสู บมวนแรก
แหล่งทีม่ า
ซื้ อเอง
เพื่อน
ผูป้ กครอง
ญำติคนอื่นๆ
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
156
63
33
19
9
280

จานวน (คน)
124
130
8
14
4
280

ร้ อยละ
55.71
22.50
11.79
6.79
3.21
100.00

ร้ อยละ
44.29
46.43
2.86
5.00
1.43
100.00

191
ตำรำงที่ (107) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
หน่ วย: มวนต่ อวัน
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

40
1
5
2
5.35

ตำรำงที่ (108) แสดงแหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
แหล่งทีม่ า
จานวน (คน)
ซื้ อด้วยตัวคุณเองทั้งหมด
166
ส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง
65
ส่ วนใหญ่ผอู ้ ื่นซื้ อให้
36
ผูอ้ ื่นซื้ อให้ท้ งั หมด
13
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
59.29
23.21
12.86
4.64
100.00

ตำรำงที่ (109) แสดงชนิดยำสู บที่สูบเป็ นครั้งแรก
ชนิด
จานวน (คน)
บุหรี่ ถูกกฎหมำย
242
บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย
1
ยำเส้น
36
ยำสู บอื่นๆ
1
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
86.43
0.36
12.86
0.36
100.00

ตำรำงที่ (110) แสดงชนิดยำสู บว่ำยังเป็ นชนิดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
เหตุผล
จานวน (คน)
ใช่
126
ไม่ใช่
154
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
45.00
55.00
100.00

192
ตำรำงที่ (111) แสดงยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
เหตุผล
มี
ไม่มี
ไม่ตอบ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
277
2
1
280

ตำรำงที่ (112) แสดงรำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ค่ าสถิติ
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
98.93
0.71
0.36
100.00

ราคา (บาทต่ อซอง)
83
0
50
58
16.00

ตำรำงที่ (113) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ค่ าใช้ จ่าย
ปริมาณการสู บในอดีต ปริมาณการสู บในปัจจุบัน
ค่ าสถิติ
(บาท/วัน)
(มวนต่ อวัน)
(มวนต่ อวัน)
Max
40
Min
1
Average
13
Mode
10
S.D.
7.86
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

40
1
13
10
7.23

ตำรำงที่ (114) แสดงประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ประเภทยาสู บ
จานวน (คน)
บุหรี่ ไทย
231
บุหรี่ นำเข้ำที่ถูกกฎหมำย
22

ปริมาณการสู บในอนาคต
(มวนต่ อวัน)

145
0
31.03
29
21.14

40
0
11
10
7.05

ร้ อยละ
82.50
7.86

193
ประเภทยาสู บ
บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย
ยำเส้น
ยำสู บอื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
2
24
1
280

ร้ อยละ
0.71
8.57
0.36
100.00

ตำรำงที่ (115) แสดงแหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ประเภทยาสู บ
จานวน (คน)
แผงขำยบุหรี่
8
ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
266
อื่นๆ
6
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
2.86
95.00
2.14
100.00

ตำรำงที่ (116) แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มาตรการ
คะแนน (ร้ อยละ)
5
4
3
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
9.29
20.00
22.14
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
14.29
17.50
21.79
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต
14.64
13.21
14.64
คำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
14.64
9.64
15.71

2
น้ อย
13.93
20.71
20.00
18.57

ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (117) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่เคยเลิกสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
เคย
180
ไม่เคย
100
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
64.29
35.71
100.00

1
ไม่ มีผลเลย
34.64
25.71
37.50
41.43

194
ตำรำงที่ (118) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่ตอ้ งกำรเลิกสู บยำสู บในปั จจุบนั
เหตุผล
จานวน (คน)
ต้องกำร
199
ไม่ตอ้ งกำร
81
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
71.07
28.93
100.00

ตำรำงที่ (119) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
เหตุผล
จานวน (คน)
ไม่งด
173
งด
79
ไม่ตอบ
28
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
61.79
28.21
10.00
100.00

ตำรำงที่ (120) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อกำรสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ไม่มีผล
51
18.21
มีผล
28
10.00
ไม่ตอบ
201
71.79
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
6) กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ตำรำงที่ (121) แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
เพศ
จานวน (คน)
ชำย
234
หญิง
46
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
83.57
16.43
100

195
ตำรำงที่ (122) แสดงช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
อายุ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
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 ปี ขึ้นไป
2
0.71
ไม่ตอบ
3
1.07
รวม
280
100
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (123) แสดงระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ำกว่ำประถมศึกษำปี ที่ 4
6
2.14
ประถมศึกษำปี ที่ 4
6
2.14
ประถมศึกษำปี ที่ 6
19
6.79
มัธยมศึกษำตอนต้น
26
9.29
มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.
49
17.50
ปวส./อนุปริ ญญำตรี
31
11.07
ปริ ญญำตรี
127
45.36
ปริ ญญำโทหรื อสู งกว่ำ
16
5.71
รวม
280
100
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (124) แสดงกำรประกอบอำชีพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
การประกอบอาชีพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ว่ำงงำน/แม่บำ้ น
9
3.21
นักเรี ยน/นักศึกษำ
37
13.21
รับรำชกำร
27
9.64
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
3
1.07

196
การประกอบอาชีพ
พนักงำนบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
อื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
97
79
34
280

ร้ อยละ
34.64
26.07
12.14
100

ตำรำงที่ (125) แสดงสถำนภำพของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
โสด
187
66.79
สมรส
84
30.00
หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู่
9
3.21
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (126) แสดงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
หน่วย: บำทต่อเดือน
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

500,000
3,000
25,533
20,000
54,778.33

197
ตำรำงที่ (127) แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรสู บยำสู บต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภค
ยำสู บ
หน่วย: บำทต่อเดือน
4,680
Max
40
Min
910.43
Average
870
Mode
674.78
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (128) แสดงอำยุเริ่ มแรกในกำรสู บยำสู บของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริ โภคยำสู บ
หน่วย: ปี
50
Max
8
Min
17
Average
15
Mode
4.27
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (129) แสดงเหตุผลที่สูบยำสู บครั้งแรก
เหตุผล
อยำกรู้/อยำกลองสู บเอง
เพื่อนชักชวน
เลียบแบบพฤติกรรมบุคคลรอบข้ำง
ระบำยควำมเครี ยด
อื่นๆ
ไม่ตอบ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
116
74
46
40
3
1
280

ร้ อยละ
41.43
26.43
16.43
14.29
1.07
0.36
100.00

198
ตำรำงที่ (130) แสดงกำรได้มำของยำสู บมวนแรก
แหล่งทีม่ า
จานวน (คน)
ซื้ อเอง
69
เพื่อน
190
ผูป้ กครอง
8
ญำติคนอื่นๆ
9
อื่นๆ
4
รวม
280

ร้ อยละ
24.64
67.86
2.86
3.21
1.43
100.00

ตำรำงที่ (131) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
หน่วย: มวนต่อวัน
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

40
0
4
2
4.91

ตำรำงที่ (132) แสดงแหล่งที่มำของรำยจ่ำยจำกกำรสู บยำสู บในช่วง 3 เดือนแรก
แหล่งทีม่ า
จานวน (คน)
ซื้ อด้วยตัวคุณเองทั้งหมด
83
ส่ วนใหญ่ซ้ื อด้วยตัวคุณเอง
87
ส่ วนใหญ่ผอู ้ ื่นซื้ อให้
101
ผูอ้ ื่นซื้ อให้ท้ งั หมด
9
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (133) แสดงชนิดยำสู บที่สูบเป็ นครั้งแรก
ชนิด
จานวน (คน)
บุหรี่ ถูกกฎหมำย
267
บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย
3
ยำเส้น
7

ร้ อยละ
29.64
31.07
36.07
3.21
100.00

ร้ อยละ
95.36
1.07
2.50

199
ยำสู บอื่นๆ
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

3
280

1.07
100.00

ตำรำงที่ (134) แสดงชนิดยำสู บว่ำยังเป็ นชนิดเดียวกับที่สูบครั้งแรก
เหตุผล
จานวน (คน)
ใช่
113
ไม่ใช่
167
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
40.36
59.64
100.00

ตำรำงที่ (135) แสดงยีห่ อ้ ยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
เหตุผล
มี
ไม่มี
รวม
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
99.64
0.36
100.00

ตำรำงที่ (136) แสดงรำคำยำสู บที่สูบเป็ นประจำ
ค่ าสถิติ
Max
Min
Average
Mode
S.D.
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

จานวน (คน)
279
1
280

ราคา (บาทต่ อซอง)
95
5
59
58
13.75

200
ตำรำงที่ (137) แสดงปริ มำณกำรสู บยำสู บต่อวันในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต
ค่ าใช้ จ่าย
ปริมาณการสู บในอดีต ปริมาณการสู บในปัจจุบัน
ค่ าสถิติ
(บาท/วัน)
(มวนต่ อวัน)
(มวนต่ อวัน)
Max
40
Min
0
Average
11
Mode
10
S.D.
8.06
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

40
0.5
10
10
7.05

ปริมาณการสู บในอนาคต
(มวนต่ อวัน)

232
2.5
30.64
29
25.92

40
0
8
10
7.13

ตำรำงที่ (138) แสดงประเภทยำสู บที่กลุ่มตัวอย่ำงฯ สู บเป็ นประจำ
ประเภทยาสู บ
จานวน (คน)
บุหรี่ ไทย
85
บุหรี่ นำเข้ำที่ถูกกฎหมำย
186
บุหรี่ นำเข้ำที่ผดิ กฎหมำย
6
ยำเส้น
3
ยำสู บอื่นๆ
0
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
30.36
66.43
2.14
1.07
0
100.00

ตำรำงที่ (139) แสดงแหล่งที่ซ้ื อยำสู บเป็ นประจำ
ประเภทยาสู บ
จานวน (คน)
แผงขำยบุหรี่
36
ร้ำนสะดวกซื้ อ/ร้ำนขำยของชำ
240
อื่นๆ
4
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
12.86
85.71
1.43
100.00

201
ตำรำงที่ (140) แสดงมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีที่มีผลต่อกำรสู บยำสู บ
มาตรการ
คะแนน (ร้ อยละ)
5
4
3
มากทีส่ ุ ด
มาก
ปานกลาง
กำรโฆษณำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
20.00
15.71
31.43
กำรกำหนดสถำนที่สูบบุหรี่
38.93
23.21
15.36
กำรขึ้นภำษีสรรพสำมิต
17.14
14.29
27.50
คำเตือนโทษของกำรสู บบุหรี่ (ข้ำงซองบุหรี่ )
16.07
9.64
15.71

2
น้ อย
11.79
9.29
16.07
14.29

ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม
ตำรำงที่ (141) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่เคยเลิกสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
เคย
158
ไม่เคย
122
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
56.43
43.57
100.00

ตำรำงที่ (142) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่ตอ้ งกำรเลิกสู บยำสู บในปั จจุบนั
เหตุผล
จานวน (คน)
ต้องกำร
190
ไม่ตอ้ งกำร
89
ไม่ตอบ
1
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
67.86
31.79
0.36
100.00

ตำรำงที่ (143) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่งดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำ
เหตุผล
จานวน (คน)
ไม่งด
189
งด
85
ไม่ตอบ
6
รวม
280
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

ร้ อยละ
67.50
30.36
2.14
100.00

1
ไม่ มีผลเลย
21.07
13.21
25.00
44.29

202
ตำรำงที่ (144) แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงฯ ที่กำรงดเหล้ำช่วงเข้ำพรรษำจะมีผลต่อกำรสู บยำสู บ
เหตุผล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ไม่มีผล
62
22.14
มีผล
67
23.93
ไม่ตอบ
151
53.93
รวม
280
100.00
ที่มำ: จำกกำรคำนวณจำกแบบสอบถำม

