
ปที่ 13  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Tol : 064-5853818    Website : https://www.trc.or.th    Email : webmaster@trc.or.th    https://twitter.com/@trcorth
https://www.facebook.com/TRCTobaccoControlResearch    https://www.youtube.com/user/TRCthailandchanel



TRC research 
update2

ศาสตราจารย์ นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
หริสร์  ทวีพัฒนา  

Director’s Talk

 ศจย. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู ้เชิงวิชาการในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมยาสูบอย่างรอบด้าน โดยเน้นพัฒนาฐานข้อมูล ด้านพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ผลกระทบด้าน

สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคม และเน้นการเช่ือมโยงข้อมูลกับภาคีเครือข่ายท่ีท�างานด้านการควบคุมยาสูบในประเทศไทย 

และต่างประเทศ ให้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการรณรงค์ควบคุมยาสูบของประเทศไทยอยู่บนฐานความรู ้

เชิงวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย และเข้ากับบริบทปัญหาในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายในการลดการบริโภคยาสูบของประชากรไทย 

อย่างต่อเนื่อง 

 TRC Research Update “วารสารก้าวทันวิจัยกับ ศจย.” จัดท�าเพื่อเป็น 

สื่อกลางในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการควบคุมยาสูบระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้

และน�าไปสู่การผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมบนฐานขององค์ความรู้ โดยฉบับน้ีเน้นถึงความส�าคัญประโยชน์ของ 

“การปลูกพืชทดแทนยาสูบ”

บรรณาธิการ
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จุดประเด็น : การปลูกพืชทดแทนยาสูบ
ยาสูบ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
สถานการณ์การปลูกยาสูบของประเทศไทย
การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกที่มีความเป็นไปได้
ในทางเศรษฐกิจแทนการปลูกยาสูบ
ถอดบทเรียนการปลูกพืชทดแทนยาสูบ
Replacing tobacco crops : An international perspective
แวดวง ศจย. 
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ขับเคลื่อน ศจย.

รศ.ดร.อัจฉราพร  สี่หิรัฐวงศ์  นพ.สุเทพ  เพชรมาก  ศ.นพ.วิชัย  เอกพลากร 

พัชรนันท์  คงมั่นปวีณา  ปั้นกระจ่างดร.วศิน  พิพัฒนฉัตร

ผศ.ดร.สมนึก  สกุลหงส์โสภณดร.นิฤมน  รัตนะรัต รศ.ดร.เนาวรัตน์  เจริญค้า อ.สุชาติ  สุจินตวงษ์

อุไร  บูรณพิเชษฐ จเร  ทั่งโต

พญ.นาฏ  ฟองสมุทร 

รติกร  เพมบริดจ์ 

รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา

ภญ.ดร.อรลักษณ์  พัฒนาประทีป

รศ.ดร.ประสิทธิ์  ลีระพันธ์

Dr.Stephen  Hamann

ธนกร ประพันธ์พงพินิจ หริสร์  ทวีพัฒนาคัทลียา  จระกา รวมยศ จ้อยหล่อย ณัฐวรา สุวรรณปรีด

คณะท�ำงำน

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้อ�านวยการ ศจย.

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้รับผิดชอบในการด�เนินงานของ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
โดยมีภารกิจหน้าที่ด้านการสนับสนุนงานวิจัย

พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ เฝ่าระวัง ควบคุม
ก�กับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และสังเคราะห์นโยบาย
อันจะน�ไปสู่การก�หนดทิศทาง เพื่อการควบคุมยาสูบ

ซึ่งจะท�งานร่วมกับคณะท�งาน และภาคีเครือข่ายต่างๆ
ในการสนับสนุนงานวิชาการเพื่อควบคุมยาสูบ
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จุดประเด็น

กำร

 พืชยาสูบทำ�ให้สูญเสียทำางด้านเศรษฐศาสตร์จากการบริโภค
ยาสูบและต่อสุขภาพของผู ้บริโภคและผู ้ใกล้ชิด จึงเป็นสาเหตุ
ส�คัญทำี่ต้องลด การผลิต การจ�หน่าย การบริโภคยาสูบ และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ ด้วย แล้วเปลี่ยนไปปลูกพืชทำดแทำนยาสูบ
ทำี่ทำ�รายได้ใกล้เคียงยาสูบ ซึ่งพืชทำดแทำนยาสูบจะเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพและไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ปลูกพืชทดแทนยำสูบ
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์  
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  การเลิกปลูกยาสูบและแนวทางส่งเสริมปลูกพืชทดแทนยาสูบ
 การศึกษาวิจัยความต้องการเลิกปลูกยาสูบและแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนของ

เกษตรกรปลูกยาสูบพันธ์เบอร์เล่ย์จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัย1 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ ่

เป็นสมาชิกของสมาคมชาวไร่ยาสูบพันธุ์เบอร์เล่ย์ (ร้อยละ 62.48) มีพื้นที่ปลูกยาสูบน้อยกว่า 7 ไร่  

(ร้อยละ 50.82) ส่วนใหญ่ได้รับโควต้าปลูกยาสูบจากการยาสูบแห่งประเทศไทย (ร้อยละ 54.95) รองลงมา 

ได้รับโควต้าปลูกยาสูบจากเอกชน (ร้อยละ 36.63) และส่งขายให้พ่อค้าเร่ (ร้อยละ 2.51) 

ชาวไร่ยาสูบท่ีเป็นกลุ ่มตัวอย่างที่ปลูกยาสูบในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่มีความคิด 

จะเลิกปลูกยาสูบในอนาคต (ร้อยละ 67.80) ที่เหลือมีความคิดอยากเลิกปลูกยาสูบ 

โดยระบุเหตุผลว่าเพราะไม่มีลูกหลานท�าต่อ (ร้อยละ 12.26)  

ใบยาสูบราคาตกต�่า (ร ้อยละ 10.78) ได ้รับโควต้าลดลง  

(ร้อยละ 9.16) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ร้อยละ 8.71) และ 

ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ (ร้อยละ 6.94) โดยพืชทางเลือก 

ที่ชาวไร่ยาสูบมีความคิดว่าจะน�ามาปลูกแทนยาสูบมากท่ีสุดคือ 

ข้าว (ร้อยละ 59.38) รองลงมาคือ ข้าวโพด (ร้อยละ 22.75) และ

พริก (ร้อยละ 21.57) โดยชาวไร่ยาสูบกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือจาก

ทางภาครัฐในช่วงเลิกปลูกยาสูบ คือ ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า (ร้อยละ 48.15) 

ฝึกอาชีพเสริมหรืออาชีพทดแทน (ร้อยละ 31.76) และต้องการให้รัฐหาตลาดและ

รับประกันราคาผลผลิต (ร้อยละ 17.13)
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  ความเป็นไปได้ในการปลูกพืชทดแทนยาสูบ
 การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้และผลกระทบในการปลูกพืชทดแทนของเกษตรกรใบยาสูบ มีการ

ศึกษากรณีตัวอย่างในเขตภาคเหนือ2 เพื่อศึกษาหาพืชที่เหมาะสมที่ใช้ในการปลูกพืชทดแทนยาสูบ และ

ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบในการปลูกพืชทดแทนของเกษตรกรใบยาสูบ  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

ได้แก่ ผู้สูบยา รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ และเจ้าหน้าที่ส�านักงานยาสูบ ในภาคเหนือของประเทศไทย 

ศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า

 ความเป็นไปได้ในการปลูกพืชทดแทน เกษตรกรผู ้ปลูกยาสูบได้รับค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที ่

ส่งเสริมการเกษตรให้มีการปลูกพืชร่วมกับยาสูบร้อยละ 46.1 ในส่วนของการปลูกพืชทดแทนกลุ ่ม

ตัวอย่างร้อยละ 36.6 ได้รับค�าแนะน�าให้มีการปลูกพืชทดแทนยาสูบ ส่วนร้อยละ 48.5 มีการปลูกพืช

เศรษฐกิจอื่นร่วมกันกับการปลูกยาสูบแล้ว โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.7 จะปลูกข้าวโพดร่วมกับ

ยาสูบ รองลงมาได้แก่ ผัก (กะหล�่าดอก และกะหล�่าปลี) และพริก ร้อยละ 19.3 และ 9.8 ตามล�าดับ 

ร้อยละ 68.8 ไม่มีความคิดที่จะท�าการปลูกพืชทดแทน และร้อยละ 31.2 มีความคิดที่จะปลูกพืชทดแทน

ยาสูบ ถ้าพืชชนิดนั้นมีราคาที่ดีเท่ากับหรือราคาแพงกว่ายาสูบ
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ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนพืชทางเลือกทดแทนยาสูบ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถอดบทเรียนคุณภาพชีวิต และความ

ต้องการอาชีพเสริมหรือพืชทางเลือกของเกษตรกรชาวไร ่ยาสูบพันธุ ์ เบอร ์เล ่ย ์

เขตภาคเหนือ ในเดือนมกราคม พ.ศ.25633 ซ่ึงถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ 

ต�าบลบ้านติ้ว อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการด�าเนินงานของหน่วยปฏิบัต ิ

การวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งใน ปีพ.ศ.2548 ต�าบลบ้านติ้ว อ�าเภอหล่มสัก จังหวัด

เพชรบูรณ์ ที่เดิมที่เคยปลูกยาสูบ ผู ้น�าชุมชนและชาวบ้านได้เริ่มขับเคล่ือนมองหา

พืชทางเลือกและมีเป้าหมายปลูกพืชปลอดสารพิษ เริ่มตั้งแต่การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง, 

การปลูกโหระพา, ปลูกมะเขือ เพื่อน�าผลผลิตท่ีได้ส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารอซื้อ 

จนมาถึงปัจจุบัน ปีพ.ศ.2563 ส�าหรับรายได้ต่อวันไม่ต�่ากว่าหลักพัน ส่วนรายได้ 

ต่อเดือนหลักแสน ขึ้นอยู่กับจ�านวนเนื้อที่ของแต่ละครัวเรือน



TRC research 
update8

1 หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 2563. 
 รายงานการศึกษาความต้องการเลิกปลูกยาสูบและแนวทางการ 
 ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนของเกษตรกรปลูกยาสูบพันธ์เบอร์เล่ย์ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสุโขทัย.                                                                    
2 อรพิน กฤษณเกรียงไกร, สมคิด จูหว้า, พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์. 2549.  
 รายงานการศึกษาความเป ็นไปได ้และผลกระทบในการปลูกพืช 
 ทดแทนของเกษตรกรใบยาสูบในเขตภาคเหนือ.                                                                                                                 
3 http://nuradio.nu.ac.th/?p=3833. 15 กุมภาพันธ์ 2563.

อ้างอิง :

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1) รัฐควรหาตลาดและรับประกันราคาผลผลิตพืชทดแทนยาสูบให้เกษตกร 

 2) รัฐควรฝึกอาชีพเสริมหรืออาชีพทดแทนให้เกษตกร 

 3) เกษตรควรตระหนักถึงสุขภาพที่ เสียไปจากการสัมผัสยาสูบ ควรปรับเปลี่ยนโครงสร ้าง 

การเพาะปลูกโดยลดพื้นที่เพาะปลูกยาสูบไปสู่            พืชผักทดแทนยาสูบ โดยค่อยๆปรับลดพื้นที่ด้วย

การปลูกพืชหมุนเวียนร่วมในแปลงยาสูบ จน              เลิกปลูกยาสูบในท่ีสุด

 4) เกษตรกรควรตระหนักเรื่องผลเสียต่อ        สุขภาพตนเองและครอบครัว จากการใช้สารเคมี

ส่งเสริมการผลิต และควรปรับเปลี่ยน                      ไปสู่เกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมี โดยรัฐต้องส่งเสริม

เกษตรอินทรีย์โดยการประกันราคา                                        หาตลาดรองรับ เพื่อให้ได้ราคาดี
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“ยาสูบ” เป็นพืชทำี่มีประวัติมายาวนาน ในอดีตเป็นพืชศักด์ิสิทำธ์ 
ทำี่น�มาใช้ในพิธีกรรมและการรักษา เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อ  
ต่อมากลับกลายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีำส�คัญในหลายประเทำศจนถึง
ปัจจุบัน และก่อให้เกิดอันตรายจากการเสพมากมาย อนาคต 
ข้างหน้าเส้นทางของยาสูบจะด�เนินอย่างไร

อดีต ปัจจุบัน อนำคต
ผศ.ดร.สมนึก  สกุลหงส์โสภณ

ยำสูบ :
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 ยาสูบเริ่มมีหลักฐานปรากฏเมื่อประมาณ 8000 ปี โดยชนเผ่ามายาในอเมริกากลางที่มีการน�าใบยาสูบ

มาใช้โดยพบกล้องยาสูบสมัยโบราณ เรียกว่า ทาบาโค (Tobacco)1, 2 ราว 5000 ปี ก่อนชาวอินเดียนแดง

น�าใบยาสูบมาใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ภายหลังการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์และใช้เป็นยาในการรักษาความเจ็บป่วยเช่น  

หอบหืด ปัญหาล�าไส้ ไข้ เจ็บตา ซึมเศร้า ถูกแมลงกัด แผลไฟไหม้ ผื่นคัน เป็นต้น ยาสูบเป็นที่แพร่หลายมากข้ึน 

เมื่อคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  เดินเรือมาที่ซันซัลวาดอร์ หมู่เกาะเวสต์อินดีส์ ในปี พ.ศ.2035  ได้เห็นชาวอินเดียนแดง

น�าเอาใบยาสูบมามวนและจุดไฟตอนปลายแล้วดูดควัน จึงน�ายาสูบกลับไปท่ียุโรปด้วยความเชื่อว่ายาสูบมีพลัง 

ในการฟื้นหาย  ประมาณ 100 ปี ต่อมา นายฌอง นิโกต์ (Jean Nicot) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศ

โปรตุเกส ได้ส่งเมล็ดยาสูบกลับไปยังราชส�านักฝรั่งเศส ท�าให้ชื่อของนายนิโกต์ ถูกน�ามาใช้เป็นชื่อสารนิโคติน 

(Nicotin) ในปัจจุบัน ต่อมามีการแพร่กระจายไปยังประเทศอังกฤษท�าให้มีการส่งเสริมการปลูกยาสูบเชิงพาณิชย์

เป็นคร้ังแรก และส่งผลผลิตไปยังประเทศอาณานิคมจ�านวนมหาศาลท่ัวโลก

 ยาสูบยังมีเรื่องราวความหมายในเชิงสัญลักษณ์ค่านิยมความเชื่อทางวัฒนธรรมและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง

มากมาย ซึ่งถูกวิเคราะห์ว่ายาสูบเป็นวัฒนธรรมของการพึ่งพา (Culture of dependence) ผ่านการสูบ  

การเคี้ยว การดื่ม การนัดทางจมูก หรือการสวนโดยมีหมอผี (shaman) ช่วยท�าพิธีหรือท�าการรักษา นอกจาก

แบบแผนพฤติกรรมเหล่านี้  ยาสูบยังถูกใช ้เป ็นของขวัญ การรวมกันและชนชั้นในสังคม (Community 

hierarchies) ยุโรปมีมุมมองว่ายาสูบเป็นสมุนไพร เรียก panacea (ยาครอบจักรวาล) เพื่อช่วยลดความหิว 
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ลดอาการปวด แถบประเทศกลุ ่มอาหรับน�ามาใช้กับHookahในการสนทนาและดื่มกาแฟร่วมกัน ภายหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 1 ยาสูบเข้ามามีอิทธิพลทางสังคมเป็นอย่างมาก เมื่อมีการโฆษณาบุหรี่ในภาพยนตร์ฮอลีวูด 

เช่น ภาพยนตร์คาวบอย ท�าให้การสูบบุหรี่กลายเป็นแฟชั่นและค่านิยมทางสังคม เป็นสัญลักษณ์ของเพศชาย 

ท่ีมีความเท่ ส�าหรับเพศหญิงมีการสูบบุหรี่ของสตรีในสังคมชั้นสูง เกิดเป็นกระแสการสูบบุหรี่แพร่หลายมาก  

ซึ่งค่านิยมเหล่าน้ียังคงมีอยู่แต่เปล่ียนแปลงรูปแบบไป เช่น การสูบบุหรี่ในรายการทีวี วีดีโอเกมส์ ภาพยนตร์  

การเฉลิมฉลอง กีฬา ปรากฏในแต่ละประเทศ

 ประเทศไทยมีหลักฐานการใช้ยาสูบตั้งแต่สมัยอยุธยา คนช้ันสูงในราชส�านักมีการใช้ยาสูบและแพร่กระจาย

ออกมา โดยในอดีตการบริโภคยาสูบเป็นเรื่องปกติและมีค่านิยมน�าบุหรี่เป็นเคร่ืองรับรองแขกที่ไปมาหาสู ่กัน  

เมื่อ พ.ศ.2230 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อัครราชทูตฝรั่ ง เศสชื่อเมอร ์ซิ เออร ์  เดอลาลูแบร ์  

เขียนจดหมายเหตุเล่าเรื่องคนสยามใช้ยาสูบอย่างฉุนทั้งผู ้ชายและผู้หญิงโดยได้ยาสูบจากฟิลิปปินส์ จีน และ 

ปลูกเองในประเทศ ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว บริษัทชาวอังกฤษท�าการผลิตบุหรี่

จ�าหน่ายข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยเป็นบุหรี่มวนด้วยมือ ต่อมาใช้เครื่องจักรท�าการผลิตบุหรี่ออกมาจ�าหน่ายหลายย่ีห้อ

ท�าให้การสูบบุหร่ีแพร่หลายมากยิ่งขึ้น พ.ศ.2482 รัฐบาลได้ตั้งโรงงานยาสูบขึ้นโดยซ้ือกิจการจากบริษัทเอกชน 

มาด�าเนินการภายใต้การควบคุมของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังจนถึงปัจจุบัน
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 ยาสูบกลายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของไทย เกษตรกรท่ีปลูกยาสูบมีรายได้ดีเมื่อเทียบกับปลูกพืชไร ่

ชนิดอ่ืน ทั้งนี้การเพาะปลูกยาสูบต้องใช้ความรู ้และทักษะเฉพาะอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีถ่ายทอดกันมา 

ในครอบครัวหรือชุมชน ตั้งแต่การเพาะกล้า การเตรียมดินเพาะปลูก การดูแลรักษาต้นยาสูบ ทักษะในการเก็บเกี่ยว 

การบ่มใบยา การซอยการตากการเก็บและการบรรจุ ต้องอาศัยทักษะความช�านาญทุกขั้นตอนและมีความยุ่งยาก 

ซับซ้อนมากกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ การปลูกยาสูบพื้นเมืองจึงเป็นภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมของคนไทย 

ท่ีสืบทอดกันมา เมื่อมีการตั้งโรงงานยาสูบท�าให้มีการตั้งสถานีทดลองปลูกยาสูบ และขยายองค์ความรู้จนตั้งสาขา

พืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตรและมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรมากขึ้น นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ยาสูบยังมีมากมาย

หลายรูปแบบ เริ่มจากการ “สูด” (Snuff) โดยผ่านทางจมูก ต่อมาเริ่มมีการสูบผ่านกล้องเรียกว่า “ไปป์” (Pipe) 

หรือเอามามวนโตแล้วสูบเรียกว่า “ซิการ์” (Cigar) กันอย่างแพร่หลายก่อนที่จะเป็นบุหร่ีมวนที่จ�าหน่ายทั่วไป  

ยังมีบุหรี่มวนเองที่ผู ้สูงอายุนิยมเรียกว่า “ยาเส้น” ซ่ึงเป็นการน�ามาสูบมาหั่นและตากให้แห้ง “ยาฉุน” เป็น

ยาเส้นสีน�้าตาลแก่ท่ีน�ามวนด้วยใบจาก ใบตองแห้ง ใบบัว เปลือกฝักข้าวโพดอ่อน ใบมะกาหรือกระดาษบางๆ 

หรือบรรจุลงในกล้องสูบ “ยาจืด” หมายถึงยาเส้นชนิดที่ไม่ฉุนสีค่อนข้างขาวนิยมใช้กินกับหมาก และ “ยาแดง” 

คือยาเส้นสีแดงๆ น�าเข้าจากจีน “ยาเคี้ยว” เป็นยาฉุนที่ปรุงรสและกลิ่นมากขึ้น ชาวบ้านนิยมอมไว้ที่มุมปาก 

หรือเคี้ยวพร้อมกับหมาก หรือนัดเข้าทางจมูกที่เรียกว่า “ยานัตถุ์” เป็นต้น ปัจจุบันบุหรี่มีการปรับเปล่ียนเป็น 

รูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมเรียกว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือบุหรี่ไฟฟ้า โดยเริ่มเข้ามาในประเทศไทย  

ปี พ.ศ.25503 ระยะแรกผู้ผลิตพยายามออกแบบให้คล้ายบุหรี่มวนมากที่สุด หลังจากน้ันมีการปรับเปลี่ยนรูปร่าง 

คล้ายปากกา และเปลี่ยนเป็นแบบกล่องหรือแทงค์บรรจุนิโคตินเหลว ล่าสุดมีรูปร่างคล้าย Flash drive  

โดยสามารถใช้รีชาร์คกับคอมพิวเตอร์ได้ มีการบรรจุนิโคตินในตลับหรือ pod ท่ีไม่จ�าเป็นต้องเผาไหม้เหมือน

ในอดีตอีกแล้ว (Heat not burn)  แต่ใช้เป็นเกลือนิโคตินแทน รูปแบบย่อมเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายของ

อุตสาหกรรมยาสูบที่มุ ่งประเด็นไปยังเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ ลูกค้าที่สูบบุหรี่

ประจ�าในอนาคต
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อ้างอิง :

 ดังนั้นการเรียนรู้ทำ�ความเข้าใจเรื่องยาสูบ ซึ่งมีมิติทำี่หลากหลายและ
ระดับท่ีำแตกต่างกันจึงเป็นสิ่งทำี่ทำ้าทำายต่อนักวิจัยในการทำ�งานข้ามสายงาน
ทำั้งในระดับเล็กหรือใหญ่ เพ่ือร่วมกันหาทำิศทำางทำี่เหมาะสมในการจัดการ
ยาสูบในอนาคต สร้างค่านิยมใหม่ๆ ในสังคม ค�ตอบทำี่ได้คงไม่ใช่วิธีการ
เพียงวิธีเดียวท่ีำจะใช้กับยาสูบทำี่มีมาประวัติศาสตร์มานับพันปี

 ยาสูบในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตที่มวนขึ้นมา ด้วยวิธีการผลิตท่ีซับซ้อนมากขึ้นมีสารปรุงรสแต่งกล่ิน 

มากมาย ท�าให้เมื่อถูกเผาไหม้เกิดเป็นสารพิษมากกว่า 4000 ชนิด ได้แก่ เช่น อะซีโทน (acetone) แอมโมเนีย 

(ammonia) สารเบื่อหนู (arsenic) เบนซีน (benzene) แคดเมี่ยม(cadmium) และฟอร์มาลดีไฮด์

(formaldehyde) ฯลฯ และสารก่อมะเร็ง 43 ชนิด ได้แก่ นิโคติน ไนโตรซามิน (Nitrosamines) โปโลเนียม 210 

(polonium 210)1,2 ท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็ง

กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น หรือเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง (strokes) โรคถุงลมปอดโป่งพอง (COPD) หรือ 

โรคอุบัติใหม่จากบุหรี่ไฟฟ้า เช่น EVALI (E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury) จึงได้

มีความพยายามในการลดอันตรายจากยาสูบ การรณรงค์ป้องกันโรคอันเกิดจากการบริโภคยาสูบ แต่ความจริง 

ที่เกิดขึ้นยาสูบเป็นแหล่งรายได้มหาศาลคู ่ขนานไปกับอันตรายที่เกิดขึ้น การท�างานของประเทศต่างๆ 

ร่วมกันจนสามารถผลักดันให้เกิดกรอบอนุสัญญาการควบคุมการบริโภคยาสูบ (WHO Framework 

Convention on Tobacco Control: FCTC) ส�าเร็จในปี ค.ศ.2003
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สถำนกำรณ์
กำรปลูกยำสูบ

ประเทศไทย
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยา (ศจย.)

ของ

ภาพ 1 : ข้อมูลจ�านวนผู้เพาะปลูก (ราย) อัตราส่วน 1:1,000 ปี พ.ศ. 2557/2558 – 2560/2561

  ข้อมูลจำ�นวนผู้เพาะปลูก
 จากการส�ารวจข้อมูลจ�านวนผู้เพาะปลูก (ราย) ในช่วง ปีพ.ศ.2551/2552 ถึง 2560/2561 รวม 10 ช่วง 

พบว่า พันธ์ที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ พันธุ์เตอร์กิซ รองลงมา คือ พันธุ์เบอร์เลย์ และพันธุ์เวอร์ยิเนีย ซึ่งนับตั้งแต่

ช่วงแรกจนถึงช่วงปี พ.ศ.2560/2561 แน้วโน้มหรือปริมาณจ�านวนผู้เพาะปลูกท้ังสามพันธุ์ดังกล่าว มีแนวโน้ม

ลดลงจากเดิมกว่า 2 เท่า ดังแสดงในภาพที่ 1

4.7

17.8

21.1

5.8

13.3

14.9

3.8

13.1

14.3

3.6

12.7

12.8

57-58 58-59 59-60 60-61
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  ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก 
 จากการส�ารวจข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) ในช่วง ปีพ.ศ.2551/2552 ถึง 2560/2561 รวม 10 ช่วง พบว่า 

ในภาพรวมแล้วทั้ง พันธุ์เตอร์กิซ พันธุ์เบอร์เลย์ และพันธุ์เวอร์ยิเนีย ใช้พื้นท่ีเพาะปลูกในแต่ละช่วงที่ส�ารวจพอๆ กัน 

ประมาณ 40,000 ไร่ ถึง 60,000 ไร่แต่จะมีเพียงบางปีที่สัดส่วนเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในช่วง ปีพ.ศ.2553/2554 

พันธุ์เวอร์ยิเนีย เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเป็น 95,035 ไร่ และในช่วง ปีพ.ศ.2555-2556 และ 2556/2557 พันธุ์เบอร์เล่ย์ 

เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเป็น 117,574 ไร่ และ 93,056 ไร่ ตามล�าดับ ดังแสดงในภาพที่ 2

พันธุ์เบอร์เล่ย์ (ราย)

2551 - 2552

2552 - 2553

2553 - 2554

2554 - 2555

2555 - 2556

2556 - 2557

2557 - 2558

2558 - 2559

2559 - 2560

2560 - 2561

5K0K 10K 15K 20K 25K 30K 35K

12,740

13,173

13,358

17,869

18,913

21,877

15,417

13,301

17,932

20,369

ฤดูการผลิต

2551 - 2552

2552 - 2553

2553 - 2554

2554 - 2555

2555 - 2556

2556 - 2557

2557 - 2558

2558 - 2559

2559 - 2560

2560 - 2561

5K0K 10K 15K 20K 25K 30K 35K

12,836

14,331

14,962

21,147

19,829

17,772

21,191

19,461

30,658

30,300

พันธุ์เอตร์กิช (ราย)ฤดูการผลิต
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ภาพ 2 : ข้อมูลจ�านวนผู้เพาะปลูก (ราย) ปีพ.ศ.2551/2552 – 2560/2561
ที่มา : ส�านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต (4 มกราคม พ.ศ. 2562)

2551 - 2552

2552 - 2553

2553 - 2554

2554 - 2555

2555 - 2556

2556 - 2557

2557 - 2558

2558 - 2559

2559 - 2560

2560 - 2561

5K0K 10K 15K 20K 25K 30K 35K

3,615

3,873

5,803

4,708

4,842

9,537

15,262

16,404

12,514

12,489

พันธุ์เวอร์ยิเนีย (ราย)ฤดูการผลิต
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  ข้อมูลปริมาณการรับซื้อยาสูบ 
 จากการส�ารวจข้อมูลปริมาณการรับซื้อยาสูบ (กิโลกรัม) ในช่วงปีพ.ศ.2551/2552 ถึง 2560/2561 รวม 9 ช่วง 

พบว่า พันธุ์เบอร์เลย์มีปริมาณการรับซื้อยาสูบสูงสุด รองลงมา คือ พันธุ์เวอร์ยิเนีย และพันธุ์เตอร์กิซ ดังแสดงในภาพที่ 3

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

พันธุ์เวอร์ยิเนีย 17,548,548 กิโลกรัม และพันธุ์เตอร์กิซ 10,767,709 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วง ปี พ.ศ. 2559/2560 

พบว่าทั้ง 3 พันธุ์มีปริมาณการรับซื้อที่ลดลงร้อยละ 85  36.5 และ 20 ตามล�าดับ ดังแสดงในภาพที่ 4

2551 - 2552

2552 - 2553

2553 - 2554

2554 - 2555

2555 - 2556

2556 - 2557

2557 - 2558

2558 - 2559

2559 - 2560

2560 - 2561

20K0K 40K 60K 80K 100K

34,875

37,530

40,264

44,848

45,495

44,269

47,558

41,122

62,688

60,922

พันธุ์เตอร์กิช (ไร่)ฤดูการผลิต

2551 - 2552

2552 - 2553

2553 - 2554

2554 - 2555

2555 - 2556

2556 - 2557

2557 - 2558

2558 - 2559

2559 - 2560

2560 - 2561

20K0K 40K 60K 80K 100K

53,288

53,874

49,460

67,266

93,056

117,574

50,633

41,249

53,620

78,248

พันธุ์เบอร์เล่ย์ (ไร่)ฤดูการผลิต
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ภาพ 3 : ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ปีพ.ศ.2551/2552 – 2560/2561
ที่มา : ส�านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต (4 มกราคม พ.ศ. 2562)

2551 - 2552

2552 - 2553

2553 - 2554

2554 - 2555

2555 - 2556

2556 - 2557

2557 - 2558

2558 - 2559

2559 - 2560

2560 - 2561

20K0K 40K 60K 80K 100K

27,839

43,506

42,515

44,509

64,660

79,727

77,338

98,035

69,656

68,977

พันธุ์เวอร์ยิเนีย (ไร่)ฤดูการผลิต

2551 - 2552

2552 - 2553

2553 - 2554

2554 - 2555

2555 - 2556

2556 - 2557

2557 - 2558

2558 - 2559

2559 - 2560

2M0M 4M 6M 8M 10M 12M 14M

10,584,180

9,755,186

7,993,581

8,830,000

3,736,000

10,767,709

10,829,820

8,805,000

8,603,481

พันธุ์เอตร์กิช (กิโลกรัม)ฤดูการผลิต
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รายงานสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2562. 
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยา (ศจย.).

อ้างอิง :

ภาพ 4 : ข้อมูลปริมาณการรับซื้อยาสูบ (กิโลกรัม) ปีพ.ศ.2551/2552 – 2559/2560
ที่มา : กรมสรรพสามิต ข้อมูลล่าสุด 4 มกราคม พ.ศ. 2562

2551 - 2552

2552 - 2553

2553 - 2554

2554 - 2555

2555 - 2556

2556 - 2557

2557 - 2558

2558 - 2559

2559 - 2560

10M0M 20M 30M 40M 50M

35,529,119

34,008,706

32,103,809

27,105,000

31,077,000

38,060,038

25,681,365

19,903,000

20,571,445

พันธุ์เบอร์เล่ย์ (กิโลกรัม)ฤดูการผลิต

2551 - 2552

2552 - 2553

2553 - 2554

2554 - 2555

2555 - 2556

2556 - 2557

2557 - 2558

2558 - 2559

2559 - 2560

5M0M 10M 15M 20M 25M

15,816,695

18,655,515

19,481,573

18,230,000

16,004,000

17,548,548

13,204,379

12,162,000

11,149,255

พันธุ์เวอร์ยิเนีย (กิโลกรัม)ฤดูการผลิต
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กำรสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมทำงเลือกที่มีควำมเป็นไปได้ในทำงเศรษฐกิจ

 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายุทำธศาสตร์เพื่อลดอุปทำาน
ของยาสูบ : กรณีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทำางเลือก 
ทำี่มีความเป็นไปได้ในทำางเศรษฐกิจแทำนการปลูกยาสูบ และ 
การคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพบุคคลทำี่เกี่ยวข้องกับ 
สภาพแวดล้อมในส่วนของการเพาะปลูกและการผลิตยาสูบ”

ผศ.ดร.ขวัญฤทัย  ศิริพัฒนโกศล

แทนกำรปลูกยำสูบ
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 การศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 414 คน ใน 3 จังหวัดเป้าหมายได้แก่ จังหวัด

เพชรบูรณ์ (คิดเป็นร้อยละ 49.03) จังหวัดร้อยเอ็ด  

(คิดเป็น ร้อยละ 41.30) และจังหวัดเชียงราย (คิดเป็น

ร้อยละ 9.66) ตามล�าดับ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เป็นหัวหน้าครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 51.93) หรือคู่สมรส 

ของหัวหน้าครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 28.02) และ 

สมาชิกในครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 19.32) ส�าหรับ

สัดส่วนความแตกต่างทางเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

มีสัดส ่วนที่ ไม ่ต ่างกันเนื่องจากการศึกษานี้ก�าหนด

เงื่อนไขการคัดเลือกผู ้ตอบแบบสอบถามโดยก�าหนด

สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงและเพศชาย

ในจ�านวนที่เท่ากัน

 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยที่ 

52.39 ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ

ประมาณ 40 – 59 ปี (คิดเป็นร้อยละ 68.12) รองลงมา 

เป็นกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (คิดเป็นร้อยละ 23.19) 

ตามล�าดับ โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอายุประมาณ 

21 – 39 ปี เป็นกลุ ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด (คิดเป็น

ร้อยละ 8.45) ของกลุ่มประชากรทั้งหมด และผู้ตอบ

แบบสอบถามส ่วนใหญ ่ มีระดับการศึกษาสูงสุดที่

ระดับประถมศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 66.67) รองลง

มาเป็นกลุ่มที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น (คิดเป็นร้อยละ 

16.43) และกลุ ่มผู ้ตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษา

สูงสุดที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทีนบเท่า 

(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) คิดเป็นร้อยละ 14.25 ส่วน

กลุ ่มผู ้ตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษาสูงสุดสูงกว่า

ระดับมัธยมศึกษามีเพียงร้อยละ 2.66 เท่านั้น ทั้งนี้

เมื่อพิจารณาจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า โดยเฉลี่ยครัวเรือนมีสมาชิกจ�านวน 

5 คน โดยจะมีสมาชิกครัวเรือนที่มีอายุต�่ากว่า 15 ป ี

และสมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี อาศัยร่วมในครัว

เรือนด้วย

  สภาพสังคมเศรษฐกิจำ

 เม่ือพิจารณาสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ  

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาของรายได้

ครัวเรือนจากการท�าไร่ยาสูบ คิดเป็นร้อยละ 81.40 

ส่วนแหล่งที่มาจากการท�านา หรือพืชไร่อื่นๆ คิดเป็น

ร้อยละ 18.60 เท่านั้น โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ 

เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 19,651.22 บาทต่อครัวเรือน โดย

ช่วงรายได้โดยเฉลี่ยของครัวเรือนโดยส่วนใหญ่ต�่ากว่า 

10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 47.83 รองลงมา 

คือช่วงรายได้ประมาณ 10,000 – 20,000 บาท ต่อเดือน 

คิดเป็นร้อยละ 34.54 มีบางครัวเรือนมีช่วงรายได้ตั้งแต่ 

30,001 บาท ขึ้นไปประมาณ ร้อยละ 7.73 เท่าน้ัน 

 ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนพบว่า โดย

เฉลี่ยครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 12,020.44 โดยเป็น

ค่าใช้จ ่ายที่ใช ้ในการลงทุนเพื่อการเกษตรโดยเฉลี่ย

ประมาณ 6,094.79 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของครัวเรือนโดย

เฉลี่ยประมาณ 3,013.52 บาท 

 อย่างไรก็ดีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่

มักมีหนี้ สินในจ�านวนที่สู งมาก โดยเฉลี่ ยคิด เป ็น 

356,900.21 บาท หรือมีหนี้สินตั้งแต่ 250,000 ข้ึนไป 
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มากถึงร้อยละ 95.89โดยหนี้โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ

ลงทุนเพื่อการเกษตรคิดเป็น 85.75 รองลงมาเป็นหน้ี 

ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 9.90 และ

การเช่าซื้อสินค้าคิดเป็นร้อยละ 0.72 ตามล�าดับ โดย 

ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะขอกู้ยืมจากหลายแหล่ง 

คิดเป็นร้อยละ 70.0 ซึ่งกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร 

สูงถึง 91.55 มีน้อยรายที่จะกู้ยืมเงินจากบริษัท/โรงงาน 

ยาสูบ คิดเป็นร้อยละ 10.14 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่สามารถช�าระหน้ีได้ตามเง่ือนไขคิดเป็นร้อยละ 

85.51 ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ในกรณีที่ 

ไม ่อาจช�าระหนี้ได ้ตามเงื่อนไขผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่จะท�าการขอพักช�าระหนี้ มีเพียงส่วนน้อย

เท่านั้นที่จะมีการขายทรัพย์สินเพื่อท�าการช�าระหน้ื

 เมื่อพิจารณาจากที่ดินในการประกอบอาชีพ 

โดยเฉลี่ ยครั ว เรื อนมีที่ ดิน ในการประกอบอาชีพ

ประมาณ 13.06 ไร ่ โดยผู ้ตอบแบบสอบถามบาง

รายอาจมีที่ดินในการประกอบอาชีพสูงสุดประมาณ 

112 ไร่ อย่างไรก็ดีพบว่าในการท�าการเกษตร ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มักจะพึ่งพาแหล่งน�้าของตนเอง 

แต่มักพบกับปัญหาการขาดแคลนน�้าในการท�าเกษตร 

  สถานการณ์การท�ไร่ยาสูบ

 เมื่อพิจารณาถึงการเพาะปลูกยาสูบ พบว่า 

ครัวเรือนโดยส่วนใหญ่มีการท�าไร่ยาสูบมาเป็นระยะ

เวลากว่าชั่วอายุคน โดยเฉลี่ยคิดเป็น 28.29 ปี ใน

จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าบางรายมีการท�าไร่

ยาสูบมาเกือบ 70 ปี ในแต่ละครัวเรือนพบว่ามีการใช้

แรงงานในครัวเรือนทุกเพศ ทุกวัย จากการส�ารวจพบว่า 

มีสมาชิกครัวเรือนอายุระหว่าง 18  - 60 ปี ถือเป็น

ก�าลังแรงงานหลักของครัวเรือนในการท�าไร ่ยาสูบ  

รองลงมาคือสมาชิกครัวเรือนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เป็น 

กลุ ่มหลักในการช่วยครัวเรือนปลูกยาสูบ อย่างไรก็ดี 
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พบว่ามีสมาชิกครัวเรือนที่มีอายุต�่ากว่า 15 ปีช่วยท�า

ไร่ยาสูบ และแรงงานผู้เยาว์อายุระหว่าง 15  - ต�่ากว่า 

18 ปี แต่มีจ�านวนไม่มากนัก และเนื่องจากข้อจ�ากัดของ

แบบสอบถามจึงไม่สามารถท�าการวิเคราะห์ในประเด็น

ดังกล่าวได้

 ครัวเรือนชาวไร ่ยาสูบโดยส่วนใหญ่ใช ้พื้นที่ 

ในการเพาะปลูกยาสูบโดยเฉลี่ย 6.42 ไร ่ ซ่ึงเมื่อ 

เปรียบเทียบกับจ�านวนที่ดินโดยเฉลี่ยนที่ครัวเรือน 

ใช้ในการประกอบอาชีพประมาณ 13.06 ไร่ พบว่าอาจมี 

ความเป็นได้ที่ครัวเรือนใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกยาสูบ

เพียงร้อยละ 49 ของพ้ืนที่ในการประกอบอาชีพทั้งหมด

เท่านั้น จากการส�ารวจพบว่าที่ดินที่ใช้ในการท�าไร่ยาสูบ

โดยส่วนใหญ่เป็นของเกษตรกรหรือคนในครัวเรือนเอง 

หรือของเครือญาติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 69 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ในขณะที่ร้อยละ 19 

ของผู ้ตอบแบบสอบถามใช้ดินในการท�าไร่ยาสูบของ 

ตนเองทั้งหมด และมีการเช่าที่ดินเพิ่มบางส่วนและ 

ร้อยละ 12 ของผู้ตอบแบบสอบถามเช่าที่ดินท้ังหมด

เพื่อท�าไร่ยาสูบ

 ช่วงเวลาที่เกษตรกรชาวไร่ยาสูบท�าการเพาะปลูก 

ยาสูบครอบคลุมต้ังแต่เดือน กรกฎาคม – พฤษภาคม ของ

แต่ละปีอย่างไรก็ดีพบว่าระยะเวลาท�าการเพาะปลูก 

ยาสูบ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท�าการเพาะปลูกและสายพันธุ์

ยาสูบที่ปลูก ดังนี้ จังหวัดเชียงรายมีช่วงเวลาท�าการ 

เพาะปลูกระหว่างเดือนกันยายน – เมษายน จังหวัด 

ร ้อยเอ็ด มีช่วงเวลาท�าการเพาะปลูกระหว่างเดือน

ตุลาคม – เมษายน และจังหวัดเพชรบูรรณ์มีช่วงเวลา

ท�าการเพาะปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน  

 จากการส�ารวจพบว่าสายพันธ์ยาสูบที่พบว่า 

มีการเพาะปลูกในแต ่ละพื้นที่ที่ท� าการศึกษาเป ็น 

สายพันธ์ที่ต่างกัน กล่าวคือ ในจังหวัดเชียงรายพบว่ามี

การเพาะปลูกยาสูบสายพันธ์เวอร์จิเนียเพียงสายพันธุ์

เดียว อย่างไรก็ดีในจังหวัดเพชรบูรณ์มีการเพาะปลูก

ยาสูบสายพันธ์เบอร์เลย์สูงสุด รองลงมาคือสายพันธุ ์

พื้นเมือง ส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่ามีการเพาะปลูก

ยาสูบสายพันธ์เตอร์กิชเพียงสายพันธุ์เดียว

 จากการส�ารวจพบว่าภายหลังที่มีการประกาศ

นโยบายควบคุมยาสูบ รวมถึงการประกาศใช้ พระราช

บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นต้น พบว่า 

ร้อยละ 64 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีพื้นที่ในการท�า

ไรยาสูบลดลง โดยเฉลี่ยน 5.62 ไร่ ในขณะที่ประมาณ

ร้อยละ 32 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการท�าไร่ยาสูบ

ไม่เปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มี

การท�าไร่ยาสูบเฉลี่ย 1 ไร่ อย่างไรก็ดีพบว่าประมาณ

ร้อยละ 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีพื้นที่ท�าไร่ยาสูบ

เพิ่มขึ้น โดยเฉล่ีย 3.23 ไร ่

 เกษตรกรชาวไร่ยาสูบมีการส่งขายยาสูบเพียง 

1 แหล่ง คิดเป็นร้อยละ 89.86 โดยส่วนใหญ่ส่งขาย

ยาสูบให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว 

คิดเป็นร้อยละ 49 ในขณะที่ร้อยละ 19 ของผู ้ตอบ 

แบบสอบถามส ่ งขายยาสูบให ้ กับการยาสูบแห ่ ง

ประเทศไทยและบริษัทเอกชน เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ

ที่ส ่งขายยาสูบให้กับบริษัทเอกชนเพียงอย่างเดียว 

คิดเป็นร ้อยละ 21 ซึ่งเป ็นสัดส่วนที่ไม ่ต ่างไปจาก

จ�านวนเกษตรกรชาวไร ่ยาสูบที่ส ่งขายยาสูบให้กับ

พ่อค้าท้องถิ่นเพื่อน�าไปผลิตยาเส้น เมื่อพิจารณาจังหวัด

ที่มีการส่งขายยาสูบมากกว่า 1 แหล่ง พบว่ามีเพียง

จังหวัดเพชรบูรณ์และร้อยเอ็ดเท่านั้น 

 เมี่อพิจารณาถึงผลผลิตยาสูบพบว่าในฤดูการ

เก็บเกี่ยวที่ผ่านมา เกษตรกรชาวไร่ยาสูบขายผลผลิต

ยาสูบโดยเฉลี่ยได้จ�านวน 1,637 กิโลกรัม หรือคิดเป็น 

254.95 กิโลกรัม/ไร่ โดยราคาของผลผลิตขึ้นอยู ่กับ 

สายพันธุ์ยาสูบ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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 พันธุ์เบอร์เลย์ ราคาผลผลิตอยู่ที่ 60.75 บาท/

กิโลกรัม ส่วนพันธุ ์ซันติอากา (หรือพันหูราม) ราคา

ผลผลิตอยู่ที่ 74.12 บาท/กิโลกรัม พันธุ์แซมซูล ราคา 

ผลผลติอยูท่ี ่75.36 บาท/กโิลกรมั พนัธุอ์ดี�า ราคา 103 บาท/ 

กิโลกรัม พันธุ์เวอร์จิเนีย ราคา 106.23 บาท/กิโลกรัม 

พันธุ์ยาฉุน ราคา 137.86 บาท/กิโลกรัม พันธุ์พื้นเมือง

ราคา 120 บาท/กิโลกรัม พันธุอีเปอร์ ราคา 110 บาท/

กิโลกรัม และพันธุอีหอม ราคา 140 บาท/กิโลกรัม 

 จากการศึกษาพบว่า ในฤดูเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา 

ผลผลิตยาสูบมีปริมาณที่น้อยลง หรือเท่าเดิมในสัดส่วน

ที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 42 ในขณะที่ร้อยละ 15 ของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผลผลิตยาสูบมีปริมาณมากขึ้น 

เกษตรกรชาวไร่ยาสูบร้อยละ 46 คาดการณ์ว่าในฤดูกาล

เก็บเกี่ยวนี้ผลผลิตยาสูบน่าจะมีปริมาณเท่าเดิม ใน 

ขณะที่ผู ้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 34 คาดการณ์ว่า

ผลผลิตยาสูบอาจมีปริมาณน้อยลง อย่างไรก็ดีร้อยละ 15 

ของผู ้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว ่าผลผลิตยาสูบ 

น่าจะมีปริมาณมากข้ึน 

 ส�าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามแล้วเหตุผลส�าคัญ

ที่ท�าให้ผู ้ตอบแบบสอบถามยังคงท�าไร่ยาสูบเน่ืองจาก

เป็นอาชีพที่สืบทอดต่อเนื่องกันมา คิดเป็นร้อยละ 64 

และร้อยละ 25 เห็นว่าได้รับการสนับสนุนจากโรงงาน

หรือบริษัทยาสูบ และความสะดวกในกระบวนการ

ผลิตและจ�าหน่ายการค้าขายผลผลิต ในขณะที่ผู ้ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ 3 เห็นว่า การเพาะปลูกยาสูบ 

ดูแลง่าย สภาพทางกายภาพเหมาะสมกว่าการเพาะปลูก 

พืชชนิดอื่นๆ เช่นเดียวกับเหตุผลอื่นๆ ส่วนเหตุผล

ของการท�าไร่ยาสูบเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่

มั่นคง มีเพียงร้อยละ 3 เท่าน้ัน เมื่อพิจารณากลุ ่ม

อายุ ในกลุ ่มที่เลือกเหตุผลที่ยังท�าไร่ยาเป็นอาชีพที่

สืบทอดต่อเนื่องกันมา พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 40-59 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 69 รวมถึงกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีถึง 
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ร้อยละ 20 ในขณะที่กลุ่มอายุ 21-39 ปี มีเพียงร้อยละ 10 

เท่านั้น อย่างไรก็ดีพบว่า เกษตรกรชาวไร่ยาสูบได้รับ

การสนับสนุนจากกรณีการสนับสนุนจากร้านค้ายาสูบ 

โรงงานผลิตยาเส้น โรงงานยาสูบ หรือบริษัทยาสูบด้าน

อุปกรณ์คิดเป็นร้อยละ 56 ของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ในขณะท่ีร้อยละ 44 ได้รับการสนับสนุนด้านการเข้าถึง 

สินเชื่อ

 ในการเพาะปลูกยาสูบพบว่าจ�านวนแรงงาน 

ที่ต้องการใช้โดยเฉลี่ยประมาณ 4 คนส�าหรับไร่ยาสูบ

รายย่อย ในขณะที่อาจใช้แรงงานสูงสุดถึง 32 คน กรณี

ไร่ยาสูบแปลงใหญ่ จากการส�ารวจพบว่าร้อยละ 71 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการจ้างแรงงานนอกครัวเรือน 

เพื่อท�าการท�าไร่ยาสูบ ในขณะที่ร้อยละ 28 ไม่มีการ

จ้างแรงงานนอกครัว ซึ่งแรงงานนอกครัวเรือนโดย 

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานหญิง คิดเป็นร้อยละ 66 และ

แรงงานชายคิดเป็นร้อยละ 35 ของแรงงานทั้งหมด  

โดยการใช้แรงงานนอกครัวเรือนโดยส่วนใหญ่เป็นการ

ใช้แรงงานตลอดช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก คิดเป็น

ร้อยละ 54 ในขณะที่มีการใช้แรงงานนอกครัวเรือน

ในบางช่วงกิจกรรมการเพาะปลูก อาทิช ่วงเตรียม

พื้นที่เพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 8 หรือในช่วงการดูแล

ระหว่างเพาะปลูก รวมถึงการปลูก การรดน�้า ก�าจัด

วัชพืช ใส่ปุ๋ย ตัดยอด คิดเป็นร้อยละ 12 อย่างไรก็ดีพบ

ว่าในช่วงการเก็บเกี่ยว เก็บมัดยาสูบมีการใช้แรงงาน

นอกครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 27

 การจ้างแรงงานนอกครัวเรือนจะเป็นการจ้างงาน 

แบบรายวันคิดเป็นร้อยละ 56 ในขณะที่เป็นการจ้าง 

แรงงานแบบเหมาคิดเป็นร้อยละ 46 ส�าหรับการท�างาน 

รายวัน แรงงานจะต้องท�างานโดยเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง 

โดยได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 290 บาท ต่อวัน ในขณะที ่

ค ่าจ ้างเหมาเฉลี่ยคิดเป ็น 5,721 บาทต่อฤดูการ 

เพาะปลูก 

  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  ในการท�งาน/การประกอบอาชีพ

 ในป ีที่ผ ่านมาเกษตรกรชาวไร ่ยาสูบที่ตอบ

แบบสอบถามร้อยละ 91 เคยได้รับการอบรมเรื่องการ

ใช้สารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช ในขณะที่ร้อยละ 9 

ไม่ได้รับการอบรมในเรื่องการใช้สารเคมีป้องกันและ

ก�าจัดศัตรูพืช ซ่ึงเกษตรกรที่ได้รับการอบรมฯ ได้รับ 

การอบรมจากผู้ประกอบการยาสูบ คิดเป็นร้อยละ 82 

ของจ�านวนทั้งหมด อาทิ การยาสูบแห่งประเทศไทย และ

บริษัทเอกชน ในขณะที่ได้รับการอบรมจากหน่วยงาน 

ภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 43 ของจ�านวนทั้งหมด อาทิ 

เกษตรอ�าเภอ สาธารฯสุขอ�าเภอ

 นอกจากตัวเกษตรกรแล้ว แรงงานทั้งแรงงาน

ในครัวเรือนและแรงงานนอกครัวเรือนร้อยละ 86 ได้รับ 

การผึกอบรมเร่ืองการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีโดยเกษตรกร 

ในขณะท่ีร้อยละ 14 ไม่ได้รับการอบรมในเรื่องดังกล่าว

 แม้ว ่าเกษตรกรชาวไร่จะได้รับการฝึกอบรม

เรื่องการใช้สารเคมี และอันตรายจากการใช้สารเคมี

ก็ตาม เกษตรกรชาวไร่ยาสูบกว่าร้อยละ 90 ยังคงใช ้

สารเคมี โดยเหตุผลหลักที่ใช้สารเคมี คือ การก�าจัดแมลง 

(ร้อยละ 50) การบ�ารงและเพ่ิมผลผลิต (ร้อยละ 27) 

การบ�ารุงดิน (ร้อยละ 9) ก�าจัดวัชพืช (ร้อยละ 7)  

และอื่นๆ (ร้อยละ 4) ส�าหรับการใช้สารเคมีในการท�า 

การเพาะปลูกยาสูบ เกษตรกรชาวไร่ยาสูบใช่อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลร้อยละ 98 และอีกร้อยละ 2 

ไม่มีการระบุ นอกจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลโดยเกษตรกรแล้ว  เกษตรกรชาวไร่คิดเป็น

ร้อยละ 87 ยังจัดอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับแรงงานและ

ก�าหนดให้บุคคลดังกล่าวใช้อุปกรณ์ทุกครั้งท่ีใช้สารเคมี

อีกด้วย ในขณะที่ร้อยละ 7 ไม่ได้มีการจัดอุปกรณ์ให้กับ

แรงงาน ส่วนร้อยละ 6 ไม่ได้ระบุ
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อ้างอิง :

ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล และคณะ. 2563. รายงานวิจัย
การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อลดอุปทานของยาสูบ : กรณีการ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกที่มีความเป็นไปได้
ในทางเศรษฐกิจแทนการปลูกยาสูบ และ การคุ้มครองสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมใน
ส่วนของการเพาะปลูกและการผลิตยาสูบ.

 จากการศึกษาพบว่าในกรณีเจ็บป่วย เกษตรกร

ชาวไร่ยาสูบร้อยละ 21 เห็นว่าเกิดจากสาเหตุของการ

ใช้สารเคมีจากการท�าเกษตร ในขณะที่ร้อยละ 22 เห็น

ว่าสาเหตุที่เกิดความจ�าป่วยเนื่องจากพฤติกรรมการ

บริโภค ร้อยละ 9 เห็นว่าสาเหตุเกิดจากพันธุกรรม ร้อย

ละ 38 เห็นว่าเกิดจากสาเหตุอื่นๆ 

  การสนับสนุนกิจำกรรมทางเลือก
  ที่มีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจำ

 การส�ารวจการสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกที่

เป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ

เห็นว ่าในรอบ 3 ปีที่ผ ่านมาการเพาะปลูกยาสูบมี

อุปสรรคถึงร้อยละ 94 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

โดยในจ�านวนดังกล่าวเห็นว่า นโยบายรัฐเป็นอุปสรรค

ในการเพาะปลูกยาสูบถึงร้อยละ 55 ในขณะที่ร้อยละ 

31 เห็นว่าอุปสรรคในการเพาะปลูกยาสูบมาจากสภาพ

อากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรชาวไร่ยาสูบร้อยละ 

12 เห็นว่ารายได้ที่ลดลงเป็นอุปสรรคในการเพาะปลูก

ยาสูบ ส่วนอุปสรรคอื่นๆ ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ และ

ขาดแคลนแรงงานซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก

 นอกจากปลูกยาสูบแล้ว พบว่าเกษตรกร

ชาวไร่ยาสูบร้อยละ 82 ใช้ประโยชน์ในที่ดินในการ

ท�านา ในขณะที่มีการน�าที่ดินไปท�าประโยชน์ในการ

ท�าพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ในสัดส่วนที่เท่าๆกัน อย่างไร

ก็ดีพบว่า ในจังหวัดร้อยเอ็ดเกษตรกรชาวไร่ยาสูบมี

สัดส่วนของการใช้ประโยชน์ในที่ดินในการท�านาและ

เลี้ยงสัตว ์ในสัดส่วนที่ เท ่ากันและค่อนข้างสูง โดย

เหตุผลที่น�าที่ดินมาใช้ประโยชน์ภายหลังที่เพาะปลูก

ยาสูบเนื่องจากเป็นการเพ่ิมรายได้ถึงร้อยละ 75 ที่เหลือ

เป็นการบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือรอการผลิตในรอบ

ต่อไป เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า ทั้งสามจังหวัดมี

มีผลการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นไปในลักษณะเดียวกัน 

 จากการส�ารวจพบว่าในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

เกษตรกรชาวไร ่ยา สูบร ้อยละ 73 ของผู ้ ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดมีการลดพื้นที่ปลูกยาสูบ ใน

ขณะท่ีร้อยละ 26 ไม่ได้มีการลดลงของการปลูกยาสูบ 

ส่วนร้อยละ 1 ไม่ได้ระบุค�าตอบ เมื่อพิจารณาราย

จังหวัด พบว่า ทั้งสามจังหวัดมีมีผลการใช้ประโยชน์

ในที่ดินหลังที่เพาะปลูกยาสูบแตกต่างกันออกไป

 แม้ว่าจะมีการลดลงของพื้นทำี่ปลูก
ยาสูบ แต่เกษตรกรชาวไร่ยาสูบร้อยละ 
70 ยังไม่มีการวางแผนว่าจะเลิกปลูก
ยาสูบ และร้อยละ 30 เห็นว่าภายใน 2-3 
ปี ข้างหน้าอาจจะเลิกปลูกยาสูบ โดยพบ
ว่าในกรณีทำี่ไม่ปลูกยาสูบหรือในกรณีทำี่
รัฐบางประกาศห้ามไม่ให้ทำ�การเพาะปลูก
ยาสูบ เกษตรกรชาวไร่ยาสูบส่วนใหญ่
ร้อยละ 78 มีแนวโน้มว่าจะยังคงหา
รายได้จากการทำ�เกษตรเพื่อมาทำดแทำน
รายได้จากการปลูกยาสูบ รองลงมา
คือการปศุสัตว์ และค้าขาย ตามล�ดับ 
เกษตรกรชาวไร่ยาสูบร้อยละ 78 เห็นว่า 
หากต้องมีการประกอบอาชีพใหม่แทำน
การปลูกยาสูบ ป ัจจัยท่ีำส�คัญทำี่ต ้อง
พิจารณาคือตลาดรองรับซื้อผลผลิต 
และการสนับสนุนด้านเงินทำุน
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ควำมส�ำเร็จ
กำรปลูกพืชทดแทนยำสูบ
ถอดบทเรียน

ถอดบทเรียนเรื่อง “ไม่เสียดาย ไม่เสียใจ ที่เลิกปลูกยาสูบ”
ถอดบทเรียนความส�เร็จของเกษตรกรต�บลบ้านติ้ว 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีเลิกปลูกยาสูบมานานกว่า 10 ปี

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการ
ด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ 

 ถอดบทเรียนความส�าเร็จของเกษตรกรต�าบลบ้านติ้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2563 ที่เลิกปลูกยาสูบ 

มานานกว่า 10 ปี โดยการด�าเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในปีพ.ศ.2548 ต�าบลบ้านต้ิว อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ท่ีเดิมเคยปลูกยาสูบ ผู้น�าชุมชนและชาวบ้านได้เริ่มขับเคลื่อนมองหาพืชทางเลือกและมีเป้าหมายปลูกพืช

ปลอดสารพิษ เริ่มตั้งแต่การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง, การปลูกโหระพา, ปลูกมะเขือ เพื่อน�าผลผลิตที่ได้ส่งขาย 

ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารอซ้ือจนมาถึงปัจจุบันในปี พ.ศ.2563 ส�าหรับรายได้ต่อวันไม่ต�่ากว่าหลักพัน ส่วนรายได ้

ต่อเดือนหลักแสน ขึ้นอยู่กับจ�านวนเนื้อท่ีของแต่ละครัวเรือน
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 “ยุ่งยาก” “งานหนัก” “ลงทุนเยอะ” “รอนาน 

กว่าจะได้เงิน” “เป็นหนี้” เสียใจ” “เหม็น” “ผื่นคัน” 

“ลูกหลานไม่เอา” นี่เป็นบางค�าพูดจากค�าบอกเล่า 

บางช ่วงบางตอนที่อดีตชาวไร ่ยาสูบต�าบลบ้านต้ิว 

อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ น�ามาใช้แทนความรู้สึก 

ถึงวิถีชีวิตแบบเดิมๆ สมัยเมื่อครั้งที่ยังปลูกยาสูบอยู ่

หรือเมื่อประมาณ 15 ปี ที่ผ่านมา เมื่อไร้ความหวังและ

หมดความอดทน ในปี พ.ศ.2548 ผู้น�าชุมชน และชาวไร่

ยาสูบกลุ ่มแกนน�าจึงเร่ิมค้นหาพืชเศรษฐกิจทางเลือก

ใหม่ๆ เพื่อจะสามารถน�ามาปลูกทดแทนยาสูบได้ ซึ่งใน

ขณะนั้นหน่อไม้ฝรั่ง ก็คือพืชทางเลือกที่ถูกเลือก และ

น�าเข้ามาปลูกในบ้านต้ิวเพียงไม่ก่ีแปลง ก่อนที่จะกลาย

เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้เกษตรกรต�าบลบ้านต้ิว 

สามารถเปลี่ยนอาชีพเล้ียงครอบครัว เปล่ียนวิถีชีวิต 

เปล่ียนความคิด และเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ 

และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว

 เพียง 5 ปี ต่อมา บ้านติ้วในวันที่มองไปทางไหน 

ก็เห็นแต่หน่อไม้ฝร่ัง จนแทบจะพูดได้ว่าไม่เหลือต้น

ยาสูบในบ้านติ้วอีกแล้ว ซึ่งจากค�าบอกเล่าของอดีต

ชาวไร ่ยาสูบหลายครอบครัวถึงเหตุผลที่ท�าให ้เกิด

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า  

การปลูกยาสูบมีแรงผลัก ที่ในกลุ่มชาวไร่ยาสูบต่างก็รู ้ 

กันดีว่าการปลูกยาสูบในแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลา

เกือบครึ่งป ีกว ่าจะได ้เก็บขายได ้กระบวนการปลูก 

ก็ยุง่ยาก และต้องพถิพีถินัทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การเพาะเมลด็ 

และอนุบาลต้นกล้าอย่างใกล้ชิดทีละต้น การน�าไปลง

แปลงปลูกและการดูแลที่ใช้ต้นทุนสูง ทั้งการให้น�้า ให้ปุ๋ย 

และฉีดสารเคมีก�าจัดแมลง แม้แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิต

ก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ซับซ ้อนและเป ็นงานหนัก  

เริ่มจากการใช้แรงงานคนเด็ดใบยาสูบทีละใบต้องก้มๆ 

เงยๆ ทุกวัน จากน้ันจึงน�ามาร้อยใส่ราวเพื่อน�าไปแขวน

บ่มอากาศไว้ใต้ถุนบ้านหรือไม่ก็เพิงพักข้างบ้านจนกว่า

จะแห้ง บ้านติ้วในตอนนั้นจึงตลบอบอวลไปด้วยกล่ิน 

ใบยาสูบ ฉุนจนเหม็น บางรายก็เวียนหัว คลื่นไส้อาเจียน 

บ้างรายก็ผื่นคันเรื้อรัง หรือแม้กระท่ังขั้นตอนการน�า 

ใบยาสูบไปขายก็ยังไม่อาจคาดเดาราคาที่สถานีใบยาสูบ 

จะรับซื้อได้อย่างแน่นอนนักเพราะอาจถูกตัดราคาจาก

ค่าความชื้นและปริมาณสารส�าคัญในใบยาสูบ บางครั้ง 

ก็ถูกปฏิเสธไม่รับซื้อต้องขนทั้งยาสูบและความผิดหวัง

กลับบ้าน ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ีเองที่ท�าลูกหลานชาวไร่

ยาสูบส่วนใหญ่จึงไม่สนใจที่จะท�าอาชีพนี้ต ่อจากรุ ่น 

พ่อแม่ และละทิ้งถิ่นฐานออกไปท�างานต่างถิ่นคาดหวัง 

ที่จะสร้างโอกาสและรายได้ในชีวิตให้ได้มากกว่า นี่เอง

ที่เป็นความทุกข์ใจของชาวไร่ยาสูบบ้านต้ิว และก็เป็น

แรงผลักที่ท�าให้ชาวไร ่ยาสูบคิดอยากออกห่างและ

อยากเลิกปลูกยาสูบ

 ในขณะเดียวกันน้ันเอง “หน่อไม้ฝรั่ง” ก็เข้ามา 

เป็นพืชทางเลือกตัวใหม่ที่มีแรงดึงดูดใจชาวไร่ยาสูบ

ได้มากกว่าการปลูกยาสูบ
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ทั้งนี้ จากค�าบอกเล่าของอดีตชาวไร่ยาสูบถึงเหตุผลของ

การเปลี่ยนใจมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งก็เพราะว่า การปลูก 

และดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่งนั้นง่ายกว่ายาสูบมากนัก 

ลงทุนปลูกเพียงครั้งเดียวก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต

ได ้ทุกวันต ่อเนื่องไปได ้นานถึง 8-9 ป ี จึงท�าให ้

ชาวสวนได้รายได้ทุกวันมีการประกันราคาข้ันต�่า 

และกระบวนการปลูกก็ปลอดภัยจากสารเคมี ด้วย

เหตุนี้ชี วิตความเป็นอยู ่ของชาวไร่ยาสูบที่ผันตัวเอง 

มาปลูกหน่อไม้ฝร่ังจึงดีขึ้นแบบพลิกฝ่ามือ หมดหนี้สิน 

มีเงินเหลือเก็บ มีรถยนต์ใช้ มีบ้านหลังใหญ่ ลูกหลาน

ก็ไม่ต้องย้ายไปประกอบอาชีพในต่างถิ่นส่งผลท�าให้

คุณภาพชีวิต และความสัมพันธ ์ในครอบครัว และ 

ในชุมชนดีขึ้นตามไปด้วย

 ในป ัจจุบัน ป ีพ.ศ.2563 ต�าบลบ ้านติ้ว 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ได้มีแค่หน่อไม้ฝรั่ง หากแต่มี

พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ๆ ให้ได้ปลูกหมุนเวียนกันสร้าง 

รายได้ให้เป็นกอบเป็นก�าให้กับคนในชุมชน ไม่ว่าจะ

เป็นโหระพา มะเขือเจ้าพระยา พริกจินดา ท่ีสามารถ 

เด็ดขายได้ทุกวันวันหนึ่งๆ สร้างรายได้ให้แต่ละครัวเรือน 

ได้ไม่ต�่ากว่าสองพันบาท กลายเป็นผืนแผ่นดินที่อุดม- 

สมบูรณ์ที่เลื่องชื่อและดึงดูดพ่อค้าแม่ค้าคนกลางและ

บริษัทเอกชนค้าส่งเข้ามารับซื้อผลผลิตถึงในพื้นที่ ซึ่ง 

คุณลักษณะที่ส�าคัญของพืชทางเลือกที่น�าเข้ามาปลูก

ในต�าบลบ้านติ้วนั้นก็คือเป็นพืชท่ีปลูกครั้งเดียวแต่ให ้

ผลผลติได้นาน กระบวนการปลูกและดแูลรกัษาไม่ยุง่ยาก 

เก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้เป็นประจ�าทุกวัน ตลาดมี

ความต้องการซื้ออย่างต่อเน่ือง และมีระบบประกัน

ราคาหรือเป็นเกษตรแบบพันธะสัญญา

 ความส�าเร็จของเกษตรกรบ้านต้ิวในวันนี้ไม่ใช ่

เรื่องบังเอิญ หากแต่มาจากความกล้าหาญที่จะปรับเปล่ียน 

วิถีชีวิตท่ีตนเองคุ้นเคยมานาน เริ่มต้นจากเปิดใจยอมรับ 

พืชทางเลือกใหม่ๆ แล้วทดลองน�ามาปลูกในแปลงเล็กๆ 

เมื่อมั่นใจจึงแพร่ขยายให้คนในชมชน แต่ก็ไม่ผูกมัด

ตนเองกับพืชเชิงเดี่ยว หากแต ่ให ้ความส�าคัญกับ 

ระบบเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ ม่ันคงด้วยการปลูกพืชที่ 

หลากหลายเน้นเกษตรแบบปลอดภัย และต้องรวมตัวกัน 

เป็นกลุ่มก้อนเพื่อต่อรองราคา สุดท้ายต้องเป็นเกษตรกร 

ที่มีหัวคิดแบบก้าวหน้าคือไม่หยุดอยู ่กับความส�าเร็จ 

ในปัจจุบัน และมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าและเสาะแสวงหา

พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งจากหนังสือ 

จากอินเตอร์เน็ต จากการสนทนา จากการถอดบทเรียน 

ตัวเอง รวมทั้งต้องยอมลงทุนพาตัวเองไปเข้าร่วมอบรม

พัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานร ่วมกับกลุ ่มและ 

เครือข่ายเกษตรกรภายนอก

 ส�าหรับค�าถามสุดท้ายนั้น เกษตรกรต�าบลบ้านติ้ว 

ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาไม่เคยเสียดาย และ

ไม่เคยเสียใจที่ตัดสินใจเลิกปลูกยาสูบเมื่อสิบห้าปี 

ที่แล้ว แต่ก็ยังมีค�าถามค้างคาใจมานานว่า ท�าไมไม่เลิก 

ปลูกยาสูบให้เร็วกว่านี้

อ้างอิง :

ถอดบทเรียนจากการลงพ้ืนที่ต�าบลบ้านติ้ว อ�าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2563. หน่วยปฏิบัติการวิจัยและ
วิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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Replacing tobacco crops : 
An international perspective

Dr.Stephen Hamann

Focusing on crops that could replace tobacco is primarily an agricultural topic, 
but one that has dimensions of interest to stakeholders. In contrast to other 
tobacco control priorities by the World Health Organization and most national 
governments, the commercial supply of tobacco has not received as much 
attention as efforts against tobacco demand. This omission is also evident in 
the very brief mention of alternative crops in FCTC Article 17, and tobacco 
consequences on the environment and individual health in Article 18. Each of 
these Articles is only one sentence, leaving a great deal of detail missing.1 A 
review of research interests in tobacco control shows that demand-side areas 
have gotten the most attention. This means that the selling of tobacco and its 
uptake and use by customers has the primary focus in tobacco control.2

 n contrast, the tobacco industry has given 
major attention to the funding and support of 
tobacco growing and product. In short, they cannot 
further their business without a stable, sufficient, 
and reasonably-priced product. In the hierarchy 
of product, price, promotion and place, an ample 
product supply comes first. This is reflected in how 
the tobacco industry has invested in controlling 
tobacco farming, farm organizations and tobacco 
suppliers.3,4 This is most clearly illustrated in the 
seven countries (China, India, Brazil, the United 
States, Turkey, Zimbabwe and Malawi) with over 
80% of worldwide production. The tobacco industry 
continually highlights economic benefits to tobacco-
growing countries and farmers.5  

 It is easy to oversimplify tobacco production 
as a conflict between harms to health and economic 
reward. However, attention has also increasingly 
been placed on the areas of environmental damage 
from tobacco, and the rights of people who have 
been recruited to grow tobacco. As early as 1985, 
73% of the world’s tobacco was grown in developing 
countries where human and environmental 
resources are often irreparably damaged.6 Aspects 
of these dimensions are reported below.
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 This article aims to show that tobacco 
production is especially problematic where tobacco 
industry influence is strongest, but that tobacco’s 
environmental damage and human rights arguments 
are providing reasons to forward alternative crops 
to tobacco. 

Health and Economics
 The tobacco industry readily admits that its 
products are harmful, but have argued that they are 
addressing this harm with ‘less harmful’ products. 
Huge resources have been used to convince people 
that the industry is moving away from tobacco 
cigarettes. Yet, it is projected that tobacco will 
continue to dominate as the raw material for the 
industry to continue their strategies of keeping 
customers satisfied with addictive nicotine products. 
While there has been research on synthetic nicotine, 
the prospect of it replacing nicotine from tobacco 
is distant.7 

 Despite the US tobacco companies being 
convicted of hiding the highly addictive nature of 
their product, the tobacco industry has continued to 
aggressively push many myths about their product.8 
The tobacco industry’s resources have enabled 
them to sell tobacco as a worthwhile agricultural 
product that brings many benefits to individual 
farmers and developing countries that choose 
to promote its growth, especially as an export 
crop.9 Although tobacco production in Thailand 
in 2019 was only about 80,000 tons, the tobacco 
industry has continually used farm groups to lobby 
against tobacco control legislation and action.10 It 
is clear that the tobacco industry finds tremendous 
benefit in using arguments for tobacco farming as a 
lobbying tool to oppose tobacco control in many 
countries.11,12

Is there a chance that alternative 
crops may replace tobacco?
 For alternative crops to get a foothold in 
countries that now grow tobacco, several things 
must happen. Perhaps the biggest challenge is 
overcoming the inertia of tobacco farming that the 
tobacco industry has produced by subsidizing and 
institutionalizing agricultural practice in countries it 
has chosen. This inertia is a barrier to change. The 
industry has encouraged farmers and government 
agriculturalists to invest in tobacco production. 
Once financially committed, farmers find it difficult 
to switch to an alternative crop even if one is 
available in their country. Agricultural conditions 
vary in and across countries, so an assessment of 
the trajectory of change is important in making a 
successful transition. 

 Fortunately, there is experience in shifting 
from tobacco to alternative crops that indicates what 
must be done to initiate, implement and sustain the 
growing of alternative crops. International examples 
have been provided by the FCTC Secretariat on 
the process of establishing alternate crops which 
provide useful lessons for making this transition. 
Countries and regions used as examples have 
included Bangladesh, Brazil, Bulgaria, Canada, China, 
Egypt, the EU, Indonesia, Jamaica, Kenya, Malawi, 
Malaysia, Mexico, Oman, Philippines, Spain, Sri Lanka, 
Tanzania, Uruguay, Zambia with discussion of six 
key areas of importance: 1) political commitment 
and legislative requirement, 2) financial schemes 
to support diversification, 3) understanding the 
socioeconomic context of tobacco farming, 4) 
support from nongovernmental organizations, 5) 
programs to identify and promote economically 
viable alternative crops, and 6) South-South 
cooperation.13
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Environmental and rights-based 
principles
 will play an increasing role in the move 
from tobacco to alternative crops. Tobacco causes 
environmental damage from deforestation, soil 
degradation, fertilizer and pesticide utilization, and 
tobacco product wastes, including from cigarette 
butts.

 “Forest degradation, deforestation to obtain 
the wood needed for the curing process, and 
deforestation as cultivators clear land (sometimes 
compensating for lost nutrient levels on existing 
cultivated land), leads to some of the major types 
of vegetation change associated with biodiversity 
losses that result from tobacco cultivation in many 
developing countries.
 Although the global share of agricultural 
land used for tobacco growing is less than 1%, its 
impact on global deforestation is higher. In some 
countries, research suggests that tobacco growing 
may be up to 10 times more aggressive than the 
sum of all other factors in regard to deforestation. 
The cost of mitigating the socio-ecological losses is 
borne almost exclusively by farmers. Tobacco, being 
a mono-crop, depletes soil nutrients. It is a high 
input-oriented crop and the per-acre requirement 
of pesticides and fertilizers is very high under certain 
conditions. Tobacco ranks among the 10 crops with 
the highest fertilization rates.”14 In addition, tobacco 
companies have not taken responsibility in designing 
their products to eliminate plastic and other wastes 
which harm the natural environment.15

Human Rights approaches are 
necessary to address social 
exploitation of workers
 “The social disruption caused by tobacco 
growing must be addressed from a development 
perspective, taking into consideration poverty, unfair 
contracts, and child and bonded labor. Child labor 
and bonded labor must be tackled from a human 
rights perspective – these practices violate rights 
established in international law – in collaboration 
with relevant international organizations such as ILO, 
UNICEF and UNDP.”16

 The 2014 FCTC COP document of policy 
options and recommendations provides a detailed 
framework for addressing both Articles 17 and 18. 
Section 5.1 of the document, Implementation 
of Article 17, presents a framework for building 
diversification in tobacco growing regions. Section 5.2, 
Implementation of Article 18, addresses both health 
and environmental issues, including rights-based 
concerns of tobacco growing. This document gives a 
detailed framework for launching efforts to replace 
tobacco with alternative crops. It is important to note 
that the actual implementation of such an effort 
often takes several years and depends on sustained 
support in launching this change in crop production 
by local farmers. As one agricultural specialist talking 
about tea production replacing tobacco noted, “it 
is difficult for small farmers to wait to get a yield, 
so the government should provide more loans on 
easy terms in order to expand this sector.”17

“The individual health and societal harms of tobacco use are irrefutable and justifiably receive attention 
from regulators, policymakers, and public health practitioners. Less attention, however, has been paid to the 
incredible amount of human and environmental harm the entire tobacco product lifecycle inflicts. Both the 
human and environmental crises created by commercial tobacco demand urgent attention and action.”18

Conclusion :
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แวดวง
ศจย.

หริสร์  ทวีพัฒนา

สสส. ศจย. 
ชวนปฏิรูปวิถีแรงงำน 

“เลิกสูบ เลิกจน”
ผ่ำนกลไกสมำพันธ์จังหวัด

ภำยใต้สมำพันธ์เครือข่ำยแห่งชำติ
เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่
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PRESS RELEASE :  
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

ข่าวเผยแพร่ : วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ปฏิรูปวิถีแรงงำน
“เลิกสูบ เลิกจน”

 สสส. ศจย. ชวนปฏิรูปวิถีแรงงาน “เลิกสูบ 

เลิกจน” ผ่านกลไกสมาพันธ์จังหวัดภายใต้สมาพันธ์

เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ชี้ บุหรี่

บั่นทอนสุขภาพ สร้างภาระรายจ่าย หลังส�ารวจพบ

วิกฤตโควิด-19 ท�าแรงงานสูญเสียรายได้และเกิดภาวะ

เครียด จึงท�าให้สูบบุหรี่ลดลง แรงงานเกือบ ร้อยละ 65 

วางแผนเลิกสูบ

 เมือ่วนัที ่12 ตลุาคม ทีโ่รงแรมเอเชยี ศ.นพ.รณชยั 

คงสกนธ์ ผู ้อ�านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู ้

เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์  

โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวในการแถลงข่าว “ปฏิรูป

วิถีแรงงาน เลิกสูบ เลิกจน” จัดโดย ศูนย์วิจัยและ

จัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต ้

การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ศจย. ให้ความส�าคัญกับ

กลุ่มผู้ใช้แรงงานเพราะมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ และบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งของ

ต้นตอปัญหาทางเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ดังนั้น 

ศจย. จึงสนับสนุนให้สวนดุสิตโพลท�าส�ารวจพฤติกรรม

การบริ โภคยาสูบของกลุ ่มผู ้ ใช ้แรงงานทั้ ง ในและ 

นอกระบบ และจะน�าผลส�ารวจนี้มาพัฒนาประสิทธิภาพ

การท�างานควบคุมยาสูบในกลุ่มผู้ใช้แรงงานของประเทศ

ให้เหมาะสมกับถานการณ์ป ัจจุบัน โดยจะร่วมกับ 

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี ่

เชิญชวนชาวแรงงานปฏิรูปวิถีชีวิต “เลิกสูบ เลิกจน” 

โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกของสมาพันธ์จังหวัดในการส่งต่อ

คนอยากเลิกบุหรี่ไปยังสายเลิกบุหรี่ 1600 เพื่อสนับสนุน 

ให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้ส�าเร็จ

 ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล ว่า 

สวนดุสิตโพล ร่วมกับ ศจย. ท�าการส�ารวจพฤติกรรม

การบริ โภคยาสูบของกลุ ่มผู ้ ใช ้แรงงานทั้ ง ในและ 

นอกระบบ จ�านวน 1,098 คน ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล เปรียบเทียบการสูบบุหรี่ในช่วงสถานการณ์

โควิด-19 ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2563 

กับช ่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ทุเลาลง ตั้งแต ่

เดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม 2563 พบว่าช่วงสถานการณ์

โควิด-19 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสูบบุหรี่น้อย (1-5 มวนต่อวัน) 

เป็นร้อยละ 17.76 มีการสูบบุหรี่น้อยลงหลังสถานการณ์

โควิด-19 ทุเลา โดยมีสาเหตุจากรายได้ลดลง รองลงมา 
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คือ ต้องการดูแลสุขภาพ และกังวลว่าการสูบบุหรี่ 

จะท�าให้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น และร้อยละ 64.10  

ของกลุ่มดังกล่าวมีการวางแผนที่จะเลิกสูบบุหรี่  

 “ในขณะทีก่ลุ่มทีสู่บบหุรีม่าก (11-15 มวนต่อวนั) 

ร้อยละ 5.01 มีการสูบบุหรี่มากขึ้นหลังสถานการณ์

โควิด-19 ทุเลา เนื่องจากมีความเครียดในการท�างาน

และความเครียดจากสถานการณ์โควิด-19 และร้อยละ 

29.09  มีการวางแผนที่จะเลิกสูบบุหรี่ โดยจะใช้วิธีการ

ลดปริมาณการสูบ หักดิบ และการใช้ยา ตามล�าดับ ใน

ส่วนของผู้ใช้แรงงานที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่มีบุคคล

ใกล้ชิดสูบบุหรี่ และมีความกังวลเรื่องผลกระทบด้าน

สุขภาพจากคนใกล้ชิดที่สูบบุหรี่” ดร.ณัฐพล กล่าวว่า

 รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการบริหารแผน

คณะ 1 ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 

และกรรมการก�ากับทิศทางของ ศจย. กล่าวว่า ปัญหา

การความยากจนกับการสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ควบคู่กันไป 

ตั้งแต่ในระดับโลกถึงระดับครัวเรือนหรือแม้แต่ตัวบุคคล 

ในระดับโลกพบว่า ผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 84 อยู่ในประเทศ

ยากจนท่ีเรียกว่าประเทศก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะกับ

ประชากรวัยท�างานซึ่งเป ็นก�าลังหลักในการพัฒนา

ประเทศ ดังนั้นการแก้ปัญหาการติดบุหรี่ในประชากร

วัยท�างานจึงเป็นการปลดล็อกให้กับการพัฒนาประเทศ

โดยตรง สาเหตุที่ส�าคัญของการติดบุหรี่ในประชากรวัย

แรงงาน มีทั้งปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบการท�างาน

และปัญหาส่วนตัว ในเชิงโครงสร้างสภาพการจ้างและ

สภาพการท�างานที่มีช่ัวโมงยาวนานระหว่าง 8-12 ชั่วโมง

ต่อวัน สร้างความเครียดให้กับคนงานได้มากจนอาจ

ต้องหาทางผ่อนคลายด้วยการสบูบหุรี ่ส่วนปัญหาส่วนตวั 

นั้นอาจมาจากการเลียนแบบบริโภคตามเพื่อนร่วมงาน 

โดยไม่ได ้รับรู ้ผลร ้ายอย่างแท้จริงของการสูบบุหรี ่

ท้ังหมดนี้ท�าให้การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องท�า

ทั้งการปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างการท�างานให้มีความ

ผ่อนคลายมากขึ้น และการให้ความรู ้ในเรื่องผลร้าย

ของการสูบบุหรี่ท้ังต่อส่วนตัวและส่วนรวมอย่างจริงจัง  

ซึ่ง สสส. โดย ศจย. และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ 

ด�าเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชน

ปลอดภัยจากควันบุหรี่ 

 นายอนุชิต ธูปเหลือง อดีตรองประธานสหพันธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บุหรี ่

ย่ิงสูบย่ิงจน ย่ิงเครียด เป็นวงจรอุบาทว์ เพราะบุหรี่ 

หรือยาสูบมีสารนิโคตินที่ก่อให้เกิดการเสพติด เป็นเรื่อง

ที่ดีที่จากผลการส�ารวจพบว่า เหตุผลที่สูบน้อยลงมา

จากเร่ืองรายได้ เพราะบุหรี่ท�าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่

ไม่จ�าเป็นต่อตัวเองและครอบครัว รวมถึงปัญหาค่าใช้

จ่ายที่จะเกิดแก่สุขภาพของตนเองในอนาคตด้วย โดย

บุหรี่เพิ่มความจนและภาระทางการคลังให้แก่ประเทศ  

ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียแรงงานการ

ผลิตอันเน่ืองมาจากความเจ็บป่วยและตายก่อนวัย

อันควร รวมถึงการท�าลายสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวน

แรงงานทั้งในและนอกระบบรวมถึงแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

“เลิกบุหรี่ เลิกจน” 

 ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

(ศจย.) และอาจารย์พิเศษคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การเลิกสูบบุหรี่

ด้วยวิธีการลดจ�านวนมวนบุหรี่ลง ไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม 

และยังคงมีผลต ่อสุขภาพเช ่นเดิม การสูบบุหรี่แม ้

เพียงมวนเดียวต่อวัน ก็มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ 

หลอดเลือดเกือบ 20 เท่า และเพิ่มความเสี่ยงต่อ 

หัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองถึงร ้อยละ 40  

ดังนั้น หากต้องการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

และหลอดเลือด จ�าเป็นต้องเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
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