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 ผลิตภัณฑบุหรีแ่ปลงรางเปนปรากฎการณทาทายความพยายามในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพราะ

ผลิตภัณฑบุหรีแ่ปลงรางมาในรูปลักษณที่เยายวนใจ มาพรอมกับความเช่ือผิดวาอันตรายนอยกวาหรือใชเพ่ือทดแทน

การเลิกบุหรี่ รวมทั้งมีชองทางการเขาถึงที่มากมายแพรหลายไปทั่วกรุงเทพมหานครและในชองทาง social media 

network  ย่ิงทําใหการควบคุมการบริโภคยาสูบในสังคมไทยประสบอุปสรรคเพ่ิมมากขึ้น และเปนปรากฎการณทาทาย

สังคมไทยที่วา นักสูบอายุนอยวัยมัธยมตนก็รูจักและเคยทดลองผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางเหลาน้ีมาแลว และหาซื้อไดงาย

แมกระทั่งหนาโรงเรียนตนเอง สังคมไทยจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีมาตรการและการบังคับใชกฎหมายเรื่องชอง

ทางการขายและการเขาถึงอยางจริงจัง 
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เยาวชนผูใหขอมูลทุกทาน ขอบพระคุณเยาวชนผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ขอบพระคุณคณะครูอาจารยและ
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ชื่อโครงการ การศึกษาผลของการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑยาสบู “แปลงราง” 

ผูวิจัย ดร.ศรีรชั ลอยสมุทร 

ป 2557 การศึกษาครั้งน้ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 การศึกษาเรื่อง การศึกษาผลของการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณ

ทางการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ “แปลงราง” มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาเรื่องผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง และ

เรื่องผลกระทบของ CSR ธุรกิจยาสูบ เพ่ือสนับสนุนรางพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ ป 2555 ที่กําลังมีการ

ปรับปรุงเน้ือหามาตราดานการควบคุมแหลงจําหนาย และประเด็นเรื่อง CSR 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สํารวจกลุมตัวอยาง

เยาวชนระดับมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและ 4 จงัหวัดที่เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบ รวม 2427 ราย และทํา

การสัมภาษณเชิงกลุม (group interview) กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและทางออม(stakeholder) 

จํานวน 76 ราย รวมทั้งสิ้น 2503 ราย 

 ผลการศึกษาในเชิงปริมาณ พบวา เยาวชนวัยมัธยมมีพฤติกรรมสูบบุหรี่แลวถึงรอยละ 42 รูจัก

ผลิตภัณฑยาสบูแปลงรางเปนอยางดี ผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางที่เยาวชนมัธยมสูบมากที่สุด รอยละ 44  คือ 

บารากุไฟฟา รองลงมา คือ บารากุธรรมดา  สูบมากเปนลําดับสอง รอยละ 25   ลําดับสามคือ บุหรีชู่รส  สูบ

รอยละ 21 และ บุหรี่กานพลู รอยละ 20 สาเหตุที่บารากุไฟฟาไดรับความนิยมสูงสุด คือ ไรควัน สบูงาย เปน

แฟช่ัน และเช่ือวาปลอดภัย ชองทางสื่อ social media ทําใหเยาวชนเขาถึงผลิตภัณฑแปลงรางไดงาย และ

พบวา มีการใชชองทางสื่อ social media เชน Line, Facebook และ Instragram ในการคาขายบารากุ

ไฟฟา/บุหรี่ไฟฟามากถึง 1300 ID ในแตละสื่อ  

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา เยาวชนในกรุงเทพมหานครสวนใหญไมรูจักกิจกรรม CSR ของธุรกิจ

ยาสูบ แตเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบรูจักและเคยเขารวมกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบผานทางโรงเรียนและ

ชุมชน เยาวชนในกรุงเทพมหานครสวนใหญไมเห็นดวยกับการอนุญาตใหธุรกิจยาสบูทํากิจกรรม CSR กับ

เยาวชน แตเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบเห็นดวยวาควรสนับสนุนใหธุรกิจยาสูบสามารถทํากิจกรรม CSR ได

ตอไปโดยใหเหตุผลวา CSR เปนการใหโอกาสแกเยาวชนในพ้ืนที่หางไกล มีทัศนคติบวกตอ CSR และตอธุรกิจ

ยาสูบรวมทั้งมีทาทีปกปองธุรกิจยาสูบ ในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงคือกลุมเกษตรกรน้ันพบวา เขารวม

กิจกรรม CSR ดานรับประกันใบยาและการใหทุนการศึกษาบุตรหลานของธุรกิจยาสูบเปนหลักและสวนใหญมี

ทัศนคติบวกตอกิจกรรมดังกลาว ในดานการประทวงรางพระราชบัญญัติน้ัน พบวากลุมเกษตรกรปฏิเสธวา

ไมไดมีสวนเกี่ยวของและไมใชเกษตรกรใน 4 จังหวัดน้ี กลุมเกษตรกรระบุวาถึงแมภาครัฐไมอนุญาตใหธุรกิจ

ยาสูบทํากิจกรรม CSR อีกตอไป กลุมเกษตรกรก็ไมไดรับความเดือดรอนแตอยางใด ในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย



ทางออมในจังหวัด คือ ผูนําชุมชน คร ูสื่อทองถิ่น พระสงฆ ผูทํางานดานอนามัยชุมชน ขาราชการทองถิ่น ระบุ

วาในพ้ืนที่ของตนมีกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบในหลายรูปแบบ และสวนใหญมทีัศนคติลบตอ CSR ของ

ธุรกิจยาสูบโดยใหเหตุผลวาเปนเพียงการสรางภาพของธุรกิจเทาน้ัน 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                               Abstract 

Project The Study of Alternative Tobacco Products and Tobacco Industry CSR Activities  

Researcher Dr.Sirach Loysmut 

Year 2014 

This project received support from Tobacco Control Research and Knowledge Management 
Center and Thai Health Promotion 

This study sought to investigate tobacco industry CSR activities in 4 provinces and to study 
alternative tobacco products. This study will be an academic support to the amendment of 
Tobacco Control Act. 

Self-reported questionnaire was collected from 2427 students (12-17years) in Bangkok and 4 
provinces which are tobacco growing areas.Group interview was used to collect data from 76 
major and minor stakeholders, total participants in this study was 2503. 

Results showed that youth age between 12-17 were smokers and were familiar to alternative 
tobacco products. 42% of youth smoked white cigarettes and 44% smoked electric hookah 
which was the most popular tobacco product among underage youth. Apart from electric 
hookah, 25% of young participants smoked hookah, 21% used flavoured cigarette and 20% 
smoked kretek. Underage youth preferred electric hookah because of it being smokeless 
product, easy to smoke, fashionable and youth believed it was not as harmful as cigarette. 
The study showed that social media led underage youth to alternative tobacco products. From 
the survey, data showed that social media such as Line, Instragram and Facebook were used 
to sell alternative tobacco products, the number of alternative tobacco products online 
merchants was as high as 1300ID in each social medium. 

Results also showed that attitudes toward tobacco industry CSR varied among participants, 
those who involved directly in CSR activities tended to show positive attitude toward CSR. 
Bangkok youth knew very little about tobacco industry CSR activities, however, youth in 4 
provinces involved directly with tobacco industry CSR activities and had positive attitude 
toward CSR and tobacco industry, becoming its frontgroup. Attitudes toward CSR activities 
among major and minor adult stakeholders were similar, they had negative attitude toward 
CSR, believing it acting as the industry’s image maker. Tobacco farmers were nearest to CSR 
activities and involved directly in tobacco-leaf price guarantee project and scholarship 
granting to tobacco farmer’s family, they agreed to accept if government sector and the Act 
put a stop to CSR, since tobacco was not their main crop. 
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                                                      บทสรปุผูบรหิาร 

 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาผลของการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาด

ของผลิตภัณฑยาสูบ “แปลงราง” มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาเรื่องผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง และเรื่องผลกระทบของ CSR 

ธุรกิจยาสูบ เพ่ือสนับสนุนรางพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ ป 2555 เปนการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ สํารวจกลุมตัวอยางเยาวชนและกลุมผูมสีวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและทางออม(stakeholder) จํานวนรวม

ทั้งสิ้น 2503 ราย สามารถสรุปผลการศึกษาได 6 ดาน ดังน้ี 

1.ผลการศึกษาในดานพฤตกิรรมการสบู: ผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางที่เยาวชนมัธยมสูบมากที่สุด รอยละ 44  คือ บา

รากุไฟฟา รองลงมา คือ บารากุธรรมดา  สูบมากเปนลําดับสอง รอยละ 25   ลําดับสามคือ บุหรี่ชูรส  สูบรอยละ 21 

และ บุหรี่กานพลู รอยละ 20  

พบวา บารากุไฟฟา กลายเปนผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางที่เยาวชนวัยไมเกิน18 รูจักดีที่สุด สูบมากทีสุ่ด คือ รอยละ 78 

รูจักบารากุไฟฟา และเปนผูสูบบารากุไฟฟาเปนประจําถึงรอยละ 44  ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชนิดอ่ืน 

นอกจากสูบประจําแลว ยังมีเยาวชนอีกจํานวนมากคือรอยละ 51 เคยลองบารากุไฟฟามาแลว ซึ่งก็เปนอัตราที่สูงที่สุด

อยูดี เมื่อเปรียบเทียบกับผลติภัณฑอ่ืน  บารากุไฟฟา จึงเปนผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางที่เยาวชนวัยไมเกิน 18 รูจักดี

ที่สุด  สูบมากที่สุด เคยลองมากที่สุด 

สาเหตุที่บารากุไฟฟาไดรับความนิยมสูงสุด คือ ไรควัน หางาย ราคาถูก สูบงาย เปนแฟช่ัน และเช่ือวาปลอดภัย 

พบวา สถานการณการสูบบุหรี่ในเยาวชนวัยไมเกิน 18 ปมีความนาเปนหวงอยางยิ่ง เน่ืองจาก เยาวชนวัยมัธยมมี

พฤติกรรมสูบบุหรี่แลวถึงรอยละ 42   และรูจักผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางเกือบทุกชนิด  

2.ผลการศึกษาในดาน 4Ps ผลติภณัฑยาสบูแปลงราง ราคา ชองทางการขาย การสื่อสาร และขอเสนอแนะเชิง

มาตรการระยะยาวเพือ่ควบคุมและเฝาระวัง 4Ps อยางตอเนื่อง: 

ดานผลิตภัณฑ: ในป 2557 กลุมยาสูบไฟฟา เปนผลิตภัณฑที่พบมากที่สุดในทุกแหลงขาย โดยเฉพาะ บารากุไฟฟา 

แพรขยายอยางรวดเร็ว เพราะไดรับความนิยมมากที่สุด ในแงความสะดวกในการใช ราคา และรสชาติ รวมทั้งการเปน

ผลิตภัณฑไรควัน  ผูหญิงและวัยรุนระดับมัธยมเปนกลุมเปาหมายสําคัญของบารากุไฟฟา 

ผลิตภัณฑแปลงรางที่พบการขายในประเทศไทยมี 9 ประเภท คือ 1)บารากุ 2)บุหรี่นอก 3)บุหรีชู่รส 4)บุหรี่กานพลู 

5)บุหรี่ผูหญิง 6)กลุมยาสูบไฟฟา 7)บุหรี่ไรควัน 8)บุหรี่มวนเอง และ 9)ยาเสน 

 

ดานแหลงขาย: พบ 14 แหลงขายผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แหลงขายสวนใหญเปน

ตลาดนัด วิธีการขายที่พบ เปนการเรขายแบบแผงลอยแตต้ังประจําที่  

 



II 
 

แหลงขายที่พบ คือ  

1)ตลาดสะพานพุทธ-วัดเลียบ  

2)ตลาดนัดหนามหาวิทยาลัยรามคําแหง  

3)ตลาดคลองถมและคลองถมเซ็นเตอร   

4)ตลาดนัดสวนจตุจักร  

5)ตลาดนัดหนาหางเซียรรังสิต  

6)ตลาดนัดสวนรถไฟ  

7)ตลาดนัดหวยขวางไนท  

8)ตลาดนัดหนาโรงภาพยนตรเมเจอรรังสิต        

9)สยามสแควร  

10)ตลาดนัดตะวันนา  

11)ตลาดนัดสลีม  

12)ตลาดนัดสีแ่ยกประตูนํ้า-พันธทิพยพลาซา  

13)ถนนขาวสาร และ ซอยรามบุตรี  

14)ตลาดนัดเมืองเอก  

ทั้ง 14 แหลงขายน้ี มีทั้งคาปลีกและคาสง และคาขายผลิตภัณฑยาสบูแปลงรางมานานกวา 3 ปแลวโดยไรซึ่งการ

ปราบปรามหรือควบคุมอันใดจากหนวยงานภาครัฐ และทุกแหลง ผูคาสามารถวางแสดงสินคายาสูบไดอยางเสรีและ

เปดเผยรวมทั้งสามารถแสดงปายลดราคาหรือสงเสริมการขายอ่ืนๆไดอยางเสรี ในบางแหลง เชน สวนจตุจักร ผูซื้อ

สามารถเขาถึงแผงขายยาสูบไดในเวลาไมถึง 15 นาท ี เน่ืองจากต้ังอยูในที่ๆสะดวกและมองเห็นไดงายที่สุด คือ ต้ังราน

อยูหนาทางเขาสถานีรถไฟฟา BTS เปนตน 

 

ดานราคา: ราคาผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางทุกประเภทมีแนวโนมลดลงอยางนอยรอยละ 30 จากราคาป 2556 ในดาน

กลุมยาสูบไฟฟา พบวา บารากุไฟฟามีราคาถูกที่สุด ซึ่งปจจัยทางดานราคามีผลทําใหบารากุไฟฟาเปนที่นิยมมากที่สุด 

รวมทั้งผูคาใชเหตุผลเรื่องราคาและความคุมคาในการสูบมาเปนแรงจูงใจในการโปรโมทสินคากับนักสบูวัยเยาว 

ดานการสื่อสาร: พบวา ชองทางสื่อ social media ทําใหเยาวชนเขาถึงผลิตภัณฑแปลงรางไดงาย และพบวา มีการใช

ชองทางสื่อ social media เชน Line, Facebook,Whatsapp และ Instragram ในการคาขายบารากุไฟฟา/บุหรี่ไฟฟา

มากถึง 1300 ID ในแตละสื่อ สินคาที่พบการขายผานชองทาง social media มากที่สุด คือ บารากุไฟฟา  พบวา 

ชองทาง social media นอกจากจะถูกใชเปนแหลงคาขายและสื่อสารกับผูซื้ออยางเปนสวนตัวแลวน้ัน ยังกลายเปน

ชองทางแพรกระจายความเช่ือผิดเกี่ยวกับบารากุไฟฟามากที่สุด คือ ผูคาพยายามประโคมความเช่ือผิดในดานความ

ปลอดภัยมากที่สุด วา บารากุไฟฟาปลอดภัยเพราะไมมีนิโคติน เปนเพียงการสูบไอนํ้ามีกลิ่นรสเทาน้ัน ไมมีการเสพติด 

สามารถสูบไดทุกที่เพราะไรควัน เหมาะสาํหรับผูหญิง เหมาะสําหรับปารต้ี และสามารถสูบในผับบารไดไมผิดกฎหมาย

เพราะไมใชบุหรี่ ในดานการสงเสริมการขาย พบวา ในชองทาง social media น้ัน มีการสงเสริมการขายทุกรูปแบบ 
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เชน การแจกรางวัล การลดราคา การแถม การใหราคาพิเศษ การหาตัวแทนจําหนาย การโปรโมทเรื่องกลิ่นรส    การ

โปรโมทเรื่องความทันสมัย 

ผลิตภัณฑแปลงรางที่ควรจับตามองมากที่สุด คือ บารากุไฟฟา พบวา เยาวชนวัยไมเกิน 18 ป มีความสนใจผลิตภัณฑ

ยาสูบประเภทมีกลิ่นรสและไรควันมากที่สุด ซึ่งบารากุไฟฟาสามารถตอบโจทยน้ีแกวัยรุนระดับมัธยมไดเปนอยางดี คือ 

มีกลิ่นรส ไรควัน ไมมีกลิ่นติดตัว คิดวาไมมีนิโคติน ไมเสพติด สูบงาย หาซื้องาย และราคาถูก 

 

3.ผลการศึกษาในดานทศันคตทิี่มีตอ CSR: ในกลุมเยาวชนในกรุงเทพมหานคร พบวาสวนใหญไมรูจักกิจกรรม CSR 

ของธุรกิจยาสูบ แตเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบรูจักและเคยเขารวมกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบผานทางโรงเรียนและ

ชุมชน เยาวชนในกรุงเทพมหานครสวนใหญไมเห็นดวยกับการอนุญาตใหธุรกิจยาสูบทาํกิจกรรม CSR กับเยาวชน แต

เยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบเหน็ดวยวาควรสนับสนุนใหธุรกจิยาสูบสามารถทํากิจกรรม CSR ไดตอไปโดยใหเหตุผลวา 

CSR เปนการใหโอกาสแกเยาวชนในพ้ืนที่หางไกล พบวาเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบมีทัศนคติบวกตอ CSR และตอธุรกิจ

ยาสูบรวมทั้งมีทาทีปกปองธุรกิจยาสูบ  

ในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงคือกลุมเกษตรกรน้ันพบวา เขารวมกิจกรรม CSR ดานรับประกันใบยาและการให

ทุนการศึกษาบุตรหลานของธุรกิจยาสูบเปนหลักและสวนใหญมีทศันคติบวกตอกิจกรรมดังกลาว 

ในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางออมในจังหวัด คือ ผูนําชุมชน ครู สื่อทองถิ่น พระสงฆ ผูทํางานดานอนามัยชุมชน 

ขาราชการทองถิ่น ระบุวาในพ้ืนที่ของตนมีกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบในหลายรูปแบบ และสวนใหญมีทศันคติลบตอ 

CSR ของธุรกิจยาสูบโดยใหเหตุผลวาเปนเพียงการสรางภาพของธุรกิจเทาน้ัน และไมเห็นดวยกับการที่ธุรกิจยาสูบทํา 

CSR ผานโรงเรียนในพ้ืนที่ของตนเองและแสดงตราสัญลักษณองคกรในโรงเรียนหรือมีการเกณฑนักเรียนในพ้ืนที่เขา

รวมงานกีฬาที่ธุรกิจยาสูบสนับสนุนและมีการขายบุหรี่ในงาน รวมทั้งไมเห็นดวยกับการที่ธุรกิจยาสูบจัดการใหนักเรียน

และโรงเรียนทีเ่คยไดรับทุนจากธุรกิจ มาเดินขบวนโดยใสเสื้อหรือถือปายที่แสดงขอความยกยองธุรกิจยาสูบหรือแสดง

ตราสัญลักษณของธุรกิจยาสูบ โดยกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทางออมระบุวาเปนการฉกฉวยประโยชนจากเยาวชนและ

สถานศึกษาและสินคายาสูบเปนสินคาที่ทําลายสุขภาพ 

ในดานการประทวงรางพระราชบัญญัติตามเวทีประชาพิจารณที่ผานมาน้ัน พบวากลุมเกษตรกรปฏิเสธวาไมไดมีสวน

เกี่ยวของและไมใชเกษตรกรใน 4 จังหวัดน้ี รวมทั้งไมทราบเรื่องการประทวงใดๆ กลุมเกษตรกรระบุวาหากภาครัฐไม

อนุญาตใหธุรกิจยาสูบทํากิจกรรม CSR อีกตอไป ตนเองก็ยอมรับได เพราะยาสูบไมใชพืชเศรษฐกิจหลัก แตเปนพืชที่

ปลูกแซมในชวงไมไดปลูกขาวมากกวา แตปจจุบัน รัฐมีโครงการจํานําขาว และทองถิ่นมีการสนับสนุนใหปลูกพืชอ่ืนที่ได

ราคาและไมเหน่ือยเทาการปลูกยาสูบ ทําใหเกษตรกรยังมีตัวเลือกมากขึ้น 

4.ผลการศึกษาในดานผลกระทบของ CSR: ผลกระทบทีส่ําคัญทีสุ่ดจาก CSR คือ การทําใหมาตรการหามธุรกิจยาสูบ

ทํา CSR กลายเปนลบในสายตาประชาชน ทําใหภาคประชาชนมีทัศนคติคัดคานมาตรการน้ี ทําใหภาคประชาชนเขาใจ

มาตรการน้ีผิด และทําใหภาคประชาชนเขาขางธุรกิจยาสูบโดยเช่ือผิดวา CSR ของธุรกิจยาสูบคือการชวยเหลือบริจาค
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สังคมไมควรหามไมควรใหยกเลิกและเช่ือผดิวา มาตรการน้ีจะทําใหเกษตรกรเดือดรอนขาดรายได ซึ่งกลายเปนการ

สนับสนุนขอกลาวอางของธุรกิจยาสูบที่ยกมาอางวามาตรการน้ีทําลายเกษตรกร 

ผลกระทบที่เหน็ไดชัดเจนมากที่สุดของการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ คือ การเปลี่ยนภาพลักษณของสินคาบุหรี่จากลบ

กลายเปนบวก จากสินคาทีม่ภีาพลักษณในทางลบเปนสินคายาเสพติด ของธุรกิจที่คาขายสินคาเสพติด กลายเปนธุรกิจ

ที่ทําคุณงามความดี เปนธุรกิจที่เกื้อกูลลูกหลานชาวไร เปนองคกรที่สามารถสรางอนาคตใหเยาวชนไทยได และเยาวชน

ในตางจังหวัดตองรอเงินสนับสนุนรอโอกาสที่ธุรกิจยาสูบจะหยิบย่ืนให ซึ่งกอผลบวกเปนอยางมากในทัศนคติของ

เยาวชนตางจังหวัด โดยเฉพาะเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ  

ผลกระทบอีกประการหน่ึงที่เห็นชัดเจน คือ สามารถสรางใหเยาวชนกลุมลูกหลานชาวไรยาสูบและผูไดรับประโยชนจาก 

CSR กลายเปน frontgroup ปกปองธุรกิจยาสูบ ดวยการเห็นคานการหามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรม CSR โดยมีขอแยงวา 

ธุรกิจยาสูบสรางอนาคตใหเยาวชนได ถาไมมีกิจกรรมแบบน้ี เยาวชนบางสวนที่ยากจนจะขาดโอกาส และกลุมเยาวชน

กลับเห็นวา ควรเปดโอกาสใหธุรกิจยาสูบทาํการโฆษณาไดตามปกติ เน่ืองจากกลุมเยาวชนมีภาพลักษณที่ดีมากตอธุรกิจ

ยาสูบและเคยไดรับสิ่งของจากธุรกิจมากอน ทําใหมองวาภาครัฐ “รังแก” ธุรกิจ 

ผลกระทบของ CSR อีกประการหน่ึง คือ สามารถตอกยํ้าความเช่ือผิดขอหน่ึงไดวา บุหรี่ไมใชสิ่งผิด บุหรี่ไมใชสิ่งไมดี แต

คนสูบที่ไมสูบเปนที่เปนทางตางหากน้ันเปนสิ่งที่ผิด กลายเปนการโยนโทษโยนบาปใหคนสูบ ผลของการทํา CSR มีขอดี

อยางมากจนลดทอนภาพลักษณของสินคาบุหรี่ใหกลายเปนสินคา “ปกติ” แตทําใหเกิดความเช่ือใหมที่ผิดวา บุหรี่เปน

สินคาธรรมดาๆ การสูบเปนเรื่องสวนตัว การสูบไมมีผลกระทบตอสังคม ถาคนสูบ สูบอยางรับผิดชอบแลวก็ไมผิด แตถา

สูบอยางไมรับผิดชอบ จะเปนสิ่งที่ผิด ความเช่ือขอน้ีแพรหลายมากในกลุมเยาวชนตางจังหวัด ทําใหกระแสการรณรงค

การสูบบุหรี่มือสอง มือสาม น้ันลมเหลว 

พบวา CSR ประเภทหยิบยื่นเงินสนับสนุนและเลี้ยงดูปูเสื่อสื่อทองถิ่นทําใหสื่อทองถิ่นคลอยตามธุรกิจยาสูบหรือเห็น

ธุรกิจยาสูบเปน “เพ่ือน” 

นอกจากน้ี ผลกระทบอีกประการหน่ึงของ CSR ตอเยาวชน คือ การทําใหช่ือของโรงงานยาสูบ เปนที่รูจักกวางขวาง 

และสามารถเขาถึงสถานศึกษาและกิจกรรมตางๆของสถานศึกษาไดอยางงายดาย เชน กิจกรรมกฬีาจังหวัด กิจกรรม

เขาคาย และสามารถนําช่ือโรงงานยาสูบเขาไปผนวกในกิจกรรมของสถานศึกษาไดเกือบทุกกิจกรรม เชน นําเด็กมา

เดินขบวนพาเหรดแตใหใสเสือ้มีคําวาโรงงานยาสูบ เปนตน 

ผลของการระดมทํา CSR ในจังหวัดที่เปนพ้ืนที่ปลูกยาสบู เปนการทํา CSR ในหลายๆรูปแบบ ทั้งกับเยาวชน โรงเรียน 

ขาราชการทองถิ่น สื่อทองถิ่น ศาสนสถาน และชุมชน ทําใหเปนการ “ครอบงํา” จังหวัด ทําใหธุรกิจมีพลังมากใน

จังหวัดที่เขาไปดําเนินงานอยูและมีแรงคานจากในจังหวัดนอยมาก และเปนการดึงใหภาคประชาชนในจังหวัดหันมาเปน

ผูสนับสนุนธุรกิจเสียเอง หากมีแรงคานจากองคกรหรือหนวยงานดานสุขภาพในจังหวัด ภาคประชาชนในจังหวัดจะเปน

ปากเปนเสียงแทนธุรกิจเอง โดยมักมีวาทกรรมที่ยกมากลาวอางเสมอๆคือ CSR เปนการใหโอกาสแกเยาวชนดอยโอกาส
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ขาดแคลน เปนการพัฒนาเยาวชนพัฒนาชุมชนโดยไมตองรอการสนับสนุนจากภาครัฐ ฯลฯ ซึ่งจะทาํใหแรงคานน้ันลด

ถอยลงไปโดยอัตโนมัติ และจะทําใหธุรกิจสามารถครอบงําจังหวัดไดอยางเบ็ดเสร็จ 

 

5.การสนบัสนนุมาตรการ plain packaging ดวยการหามใชสสีญัลกัษณ และขอเสนอแนะ 

พบวา ธุรกิจยาสูบมีการสงเสริมการขายที่ผดิ/เลี่ยงกฎหมาย คือ ใชวิธีการเปน co-sponsor กับธุรกิจสุรา ในการทํา 

music-sponsorship ในรานสุรารอบสถานศึกษาที่มีช่ือเสียงเปนที่นิยม วิธีการ คือ จัดคอนเสิรตหรือกิจกรรมดนตรีที่

เครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปน sponsor และจัดบูธแสดงเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและบุหรี่ในงาน แตไมแสดงช่ือสินคาอยาง

ตรงไปตรงมา แตใชสีสญัลักษณ ซึ่งเปน descriptor สําคัญของบรรจุภัณฑบุหรี่ ธุรกิจจะเลือกใชสีสญัลักษณบนบรรจุ

ภัณฑบุหรี่มาโฆษณาในงานทีไ่ปทําการสงเสริมการขาย  

ขอเสนอแนะเชิงมาตรการ ทบทวนการหามใช descriptor ประเภทสีสัญลักษณแสดงบนบรรจุภัณฑบุหรี่ เน่ืองจาก

ธุรกิจไดนําไปใชในการโฆษณาและสื่อสารเพ่ือสงเสริมการขาย ขอคนพบจากการวิจัยน้ีจึงสนับสนุนมาตรการ plain 

packaging วา สี สามารถสื่อสารเพ่ือการโฆษณาไดและทําใหระลึกถึงตราสินคาได 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ ปจจุบัน ยังขาดองคความรู ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลภาคสนาม และขอมลูจากการเฝาระวังการ

สงเสริมการขายของธุรกิจยาสูบแบบ co-sponsor กับธุรกิจสุราตามรานสุราช่ือดังรอบสถานศึกษา ซึ่งงานวิจัยช้ินน้ี

คนพบวา ธุรกิจยาสูบกับธุรกิจสุรา co-sponsor กันในการสงเสริมการขายผาน music sponsorship ในรานสุรารอบ

สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย คือ วัยรุนระดับอุดมศึกษา ธุรกิจยาสูบนิยมใชวิธีต้ังบูธ จัด mini-event แนะนําสินคา 

แสดงสินคายาสูบ ฯลฯ ในงาน concert ทีธุ่รกิจยาสูบและสุรา co-sponsor และหลีกเลี่ยงกฎหมายดวยการแสดงเพียง

สีสัญลักษณบนซองบุหรี่ผานสื่อทุกชนิดในงาน รวมทังโฆษณาดวยการแสดงรูปซองบุหรี่ (ปดช่ือสินคา แตปราศจากภาพ

คําเตือนและขอความ) ในสื่อโฆษณาประเภทปายไฟและปายตกแตง event งานวิจัยช้ินน้ีไดศึกษาการสงเสริมการขาย

ประเภทน้ีเพียงระยะสั้น และศึกษาอยูในพ้ืนที่เดียว แตการสงเสริมการขายเชนน้ีมีทั่วประเทศ โดยเฉพาะตามรานสุรา

ช่ือดังรอบสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ควรมีขอมูลดานการติดตามอยางเปนระบบ เฝาระวังกลวิธีการ

สงเสริมการขายแบบ co-sponsor  และติดตามเก็บขอมูลกลวิธีการหลกีเลี่ยงกฎหมายดานการโฆษณาและแสดงสินคา

ตอไป 

 

6ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการผลักดนัมาตรการหามธุรกิจยาสบูทาํ CSR ในรางพระราชบญัญตัคิวบคมุยาสบู

ฉบบัป 2555 

1) เรงรัดสรางความเขาใจในภาคประชาชนเรื่องผลเสียและผลกระทบของ CSR รวมทัง้มีการเปดโปงการฉกฉวย

โอกาสจาก CSR ในการบิดเบือนความเขาใจผิดในภาคประชาชนใหมาตอตานมาตรการทางกฎหมาย จาก

การศึกษาในครั้งน้ี พบวา ภาคประชาชนเขาใจผิดวา หากมีมาตรการหามธุรกิจยาสูบทาํ CSR จะกลายเปนการ 
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ทําใหเกษตรกรลําบาก หรือหากหามธุรกิจยาสูบทําการบริจาคสนับสนุนการศึกษา จะกลายเปนการตัดโอกาส

เยาวชนดอยโอกาส ฯลฯ ขออางเหลาน้ีเกิดขึ้นเมื่อภาคประชาชนไมเขาใจ และคลอยตามขออางน้ีที่ธุรกิจยาสูบ

หยิบยกมาใชเพ่ือปกปองตนเองและใชเสียงของภาคประชาชนมาบังหนา หากจะมีการผลักดันมาตรการหามทํา 

CSR ควรเรงสรางความเขาใจที่ถูกตองใหภาคประชาชนกอน ถึงแมจะมกีารทําประชาพิจารณไปแลวก็ตาม แต

ภาคประชาชนยังไมเขาใจและไดรับขอมูลทีไ่มถูกตอง จะทําใหภาคประชาชนเขาขางธุรกิจยาสูบ 

2) เสนอนโยบายหามสถานศึกษา และ สถานพยาบาล เขารวมกิจกรรม CSR หรือเปดพ้ืนที่ใหธุรกิจยาสูบเขามา

ทํากิจกรรม CSR โดยเด็ดขาด ในกรณีสถานศึกษา โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา ควรมีนโยบายหาม

สถานศึกษาอนุญาตใหธุรกิจยาสูบนํานักเรียนของสถานศึกษาน้ันๆไปเขารวมกิจกรรมของธุรกิจยาสูบหรือ

กิจกรรมทีส่นับสนุนโดยธุรกิจยาสูบ เพ่ือมิใหธุรกิจยาสูบฉกฉวยประโยชนไปทําการประชาสัมพันธสราง

ภาพลักษณตนเองและเขาถึงใจเยาวชน และเรียกรองใหสถานศึกษา สถานพยาบาล และวัด มีจดุยืนในการ

ปฏิเสธการตอบรับ/การเขารวม/การใหพ้ืนที่แก CSR ของธุรกิจยาสูบ 

3) ควรเฝาระวังการครอบงําสื่อทองถิ่นของธุรกิจยาสูบ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ เพราะสื่อจะกลายเปน

เครื่องมือประชาสัมพันธช้ันดีใหกับธุรกิจยาสูบ เชน การเย่ียมพบปะเกษตรกรในพ้ืนที่ การแจกขาวของการ

บริจาค การรับประกันใบยาโดยสื่อสารแตขอดีเทาน้ัน ฯลฯ เรียกรองใหสื่อทองถิ่นมีจุดยืนในดานวิชาชีพตอ

การนําเสนอขอมูลขาวสารของธุรกิจสีเทา 

4) เสนอนโยบายหามขาราชการและหนวยงานของรัฐใหความรวมมือกับ CSR ของธุรกิจยาสูบ พบวา    

บริษัทฟลลิปมอริสสามารถดึงขาราชการและหนวยงานภาครัฐในจังหวัดแพรและรอยเอ็ดรวมงานในกิจกรรม 

CSR ของบริษัทได 

5) ควรเฝาระวังกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมดนตรีที่ธุรกิจยาสูบใหการสนับสนุนหรือรวมสนับสนุนกับธุรกิจสุรา เชน 

กีฬาไทคัพ ซึ่งกลายเปนทั้งการขายตรงบุหรี่สุราในงานกีฬา การขายราคาพิเศษหากซือ้ในงาน มหกรรมสูบและ

ด่ืมในงานกีฬา และกลายเปนการนําเยาวชนเขารวมกับงานโดยใหเยาวชนถือปาย เดินขบวนหรือใสเสื้อผามี

สัญลักษณหรือขอความเชิงบวกตอธุรกิจยาสูบ ทั้งน้ี จังหวัดที่สามารถงดกีฬาไทคัพไดผล คือ จังหวัดสุโขทัย 

เน่ืองจากภาคประชาชนในจังหวัดไดทําหนังสือเรียกรองไปยังผูวาราชการจังหวัดในการปฏิเสธมิใหจังหวัดรับ

จัดงานไทคัพและใหจังหวัดปฏิเสธการขอใชสนามกีฬาจังหวัดในการจัดงาน ซึ่งสามารถเปนตนแบบในการ

ปฏิเสธงานประเภทน้ีไดในจังหวัดอ่ืนๆตอไป 
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           Executive summary 

 

The Study of Alternative Tobacco Products and Tobacco Industry CSR Activities sought to 
investigate tobacco industry CSR activities in 4 provinces and to study alternative tobacco products. 
This study will be an academic support to the amendment of Tobacco Control Act. 

This study used mixed method combining both qualitative and quantitative approach, data were 
collected from 2427 students (12-17years) in Bangkok and 4 provinces which are tobacco growing 
areas and 76 major and minor stakeholders, total participants in this study was 2503. 

This study gives 6 conclusions as following; 

1 Alternative tobacco consumption: youth age between 12-17 were smokers and were familiar to 
alternative tobacco products. Popularity in electric hookah has increased rapidly in 2014, 44% of 
underage youth smoked electric hookah which was the most popular product. Apart from electric 
hookah, 25% of young participants smoked hookah, 21% used flavoured cigarette and 20% smoked 
kretek.  

It is shown that electric hookah was very fashionable and widely affordable among youth under 18, 
becoming youth’s most favourite choice of tobacco. Data showed that it was most widely recognized 
as 78% of young Thais recognized electric hookah while 44% smoked electric hookah regularly and 
51% ever tried more than once. Compared to other alternative products, electric hookah was the most 
consumed and well-recognized.  

Why electric hookah became a fashion in 2014?: because of its being smokeless, easy to smoke, 
fashionable, available, affordable, cheap  and youth believed it was not as harmful as white cigarette. 

The study showed that social media led underage youth to alternative tobacco products. From the 
survey, data showed that social media such as Line, Instragram and Facebook were used to sell 
alternative tobacco product, the number of alternative tobacco products online merchants was as high 
as 1300ID in each social medium. 

This study pointed out that youth under 18 were an important risk group, prone to alternative tobacco 
products and showed a high tendency to smoke. 

 

2 Marketing mix study and surveillance of alternative tobacco product: product, price, place, 
promotion and communications and recommendations on alternative tobacco product 
surveillance 

Product: in 2014 electric product is the most highly available and affordable in every tobacco outlet 
especially electric hookah which is mostly prevalent in Bangkok. Reasons are cheapness, easy to 
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smoke, smokeless and flavourful taste. It is shown that young women and highschool teenagers are 
main targets of electric hookah. 

Place: 14 alternative tobacco outlets were found in Bangkok and outer areas, most of these outlets 
were weekends, street or night markets and some were both wholesalers and retailers;  
 
1) Chatuchak weekend market  
2) Phra Phuttha Yodfa Bridge night market  
3) Klongthom night market  
4) street market in front of Ramkamhang University  
5) Zeer Department Store’s evening market  
6) Traingarden(suan-rot-fai) night market  
7) Huaykwang night bazar  
8) Major Cineplex’s evening market  
9) SiamSqaure  
10) Tawanna market 
11) Silom Road nightstreet market 
12) Khaosarn Road street market  
13) MuangAke village’s weekly market.   
14) Pratunam intersection street market 
 
Alternative products found sold in these outlets were;  
 
1) International brands cigarette  
2) Flavoured cigarette  
3) Kretek  
4) Women’s cigarette  
5) Electric cigarette and electric hookah  
6) Smokeless product  
7) RYO  
8) Hookah  
9) Loose-leaf tobacco.  
 
Most importantly, these outlets have remained tobacco shopping outlets for smokers more than 3 
years without any intervention from government sectors. All tobacco products in these outlets were 
displayed openly, sold freely and promotions were largely offered. In some outlets, for example 
Chatuchak weekend market, one could access tobacco product less than 15 minutes since hawkers in 
these outlets displayed their merchandises in most convenient locations where access was easy. 

Price: Decreasing trend in product price has shown since 2013, price has decreased up to 30% in 
2014. Lower price has made alternative product more affordable to underage group. 
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Promotion and communication: The study showed that social media led underage youth to 
alternative tobacco products. From the survey, data showed that social media such as Line, 
Instragram and Facebook were used to sell alternative tobacco product, the number of online 
merchants was as high as 1300ID in each social medium. 

Sellers used social network media to communicate in private with smokers, spreading false myth 
about safety, and setting promotional activities online. Data showed that electric hookah was sold 
prevalently in these social media. 

Point of concern: underage group and popularity of electric hookah among this group must be 
watched carefully. 

Recommendation: Despite strict laws on tobacco product, Thailand is facing a fierce challenge from 
alternative tobacco product, especially electric hookah and cigarette. Enforcement on sales of these 
product, both online and in market, must be employed by responsible sectors. 

 

3 Impact of CSR 

Results also showed that attitudes toward tobacco industry CSR varied among participants, those 
who involved directly in CSR activities tended to show positive attitude toward CSR. Bangkok youth 
knew very little about tobacco industry CSR activities, however, youth in 4 provinces involved 
directly with tobacco industry CSR activities and had positive attitude toward CSR and tobacco 
industry, becoming its frontgroup. Attitudes toward CSR activities among major and minor adult 
stakeholders were similar, they had negative attitude toward CSR, believing it acting as the 
industry’s image maker. Tobacco farmers were nearest to CSR activities and involved directly in 
tobacco-leaf price guarantee project and scholarship granting to tobacco farmer’s family, they agreed 
to accept if government sector and the Act put a stop to CSR, since tobacco was not their main crop. 

Indirect stakeholders believed CSR from tobacco industry was only lip service and building up 
positive image of the industry, they believed tobacco industry should not interfere with young 
children and schools through CSR and sports sponsorship activities in which the industry asked 
schools to join. In those sports events supported by the industry, evidence has shown that cigarettes 
were sold openly and with special price. Children from schools which received support from the 
industry were led to join in sporting parade, wearing t-shirts displaying the industry’s symbols 
Stakeholders believed the industry should not victimize young children through CSR. 

Among tobacco-leaf farmers, they reported of not involving with mobs against the newly-drafted 
Tobacco Control Act and knew nothing about this anti-Control Act. Farmers said if the Government 
put a stop to CSR from tobacco industry, they were willing to accept this bill. 

One of the most severe impact from CSR was that CSR has successfully built positive image for the 
industry and whitewashed the industry. Society believed the industry was doing charity through CSR 
and the government should allow the industry to continue with charitable activities. This point of 
view may blur the society from seeing CSR as image making and will slow down attempts from any 
sectors in implementing and amendment of the Tobacco Control Act. Its positive image has set 
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children and schools who received support from CSR as frontgroup protecting the industry and set 
up the image of the industry as donator. 

CSR from the industry does not only victimize children but also control and silence the media as 
well. By sponsoring local media, CSR has turned the media to see the industry as an ally. 

CSR from the industry has also silenced government sectors in tobacco-leaf growing areas through 
sports-sponsorship events such as ‘TiCup’ in which the cigarette industry formed a partnership with 
alcohol business in this sporting event held in arenas in many provinces in the North. 

Apart from sponsoring sports events, the industry also continues CSR activities with several sectors 
such as hospitals, communities, schools and temples, with special attention in provinces which are 
tobacco-leaf growing areas. More CSR activities, more support from the province and people the 
industry will receive, making these people a very useful frontgroup. 

 

4 evidence-based support for Plain-packaging implementation 

This study gives an evidence-based support for plain-packaging implementation, it was shown in 
field survey that the industry employed some descriptors on cigarette pack as non-verbal 
communication with smokers. Pack colour was used by the industry as advertising in promotional 
events and activities and was successfully acknowledged by smokers. 

It was found in field survey that cigarette industry formed a business partnership with alcohol 
business in sponsoring music events in pubs around universities in several parts of the country. 
Through music-sponsorship, cigarette industry will have a channel of direct sales, promotional 
activities and indirect advertising. Although the industry avoided displaying logo, slogan or name of 
any cigarette brand, smokers also still recall cigarette brand names through pack colour which  was 
used as advertising and brand communication in promotional events. 

5 Next step for further implementation and recommendations 

1 Priority should be given to stop CSR from cigarette industry, especially in tobacco-growing 
provinces, in schools and hospitals which received support from cigarette industry or involved in 
CSR activities, sports events or educational activities. Schools and hospitals should stand firm 
against CSR from the industry. Priority should be given to putting a stop to CSR and interference 
from the industry in schools. 

2 Unmasking CSR from cigarette industry and leveraging CSR literacy is also very important to Thai 
society. 

3 Watchful surveillance must be acted on all kinds of sponsorship from the industry, especially 
sports sponsorship events such as ‘TiCup’. Sports sponsorship strategy will allow the industry to take 
advantage in the name of benevolent donator, in fact, it gives a very good direct marketing channel, a 
place to advertise, to build positive image, to communicate  brand and organization and to sell 
cigarette with special promotions. 
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4 Provincial government sectors should be a leadership in tobacco control movement by denying all 
sponsorship, support and involvement with cigarette industry and should not receive funds from the 
industry. 

5 Law enforcement on alternative tobacco product must be strictly and strongly acted. Sales 
locations, both online and in markets, must be controlled and a closer attention must be given to 
online and social media which is used as channel of distribution and sales. 
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[ อารัมภบท: สถานการณปจจุบันของบุหรี่แปลงราง ]  

  

 ผลิตภัณฑยาสบูแปลงราง (new tobacco product)  หรอื บุหรี่ “แปลงราง” (alternative cigarette) เปน

ปญหาและความทาทายมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทย แตเปนความเยายวนสําหรับนักสบู โดยเฉพาะนักสูบ

หนาใหม วัยรุนและกลุมผูหญิง 

 จากการติดตามเฝาระวังสถานการณผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางต้ังแตหลังชวงอุทกภัยป 2554 เปนตนมา ถึงตนป 

2556 พบวา มีการเปลี่ยนแปลงและเคลือ่นไหวทางการตลาดในตลาดผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางในประเทศไทย และ

กลายเปนความทาทายมาตรการควบคุมผลติภัณฑยาสูบเพ่ิมขึ้นในหลายประเด็น ดังน้ี  

 

[ ประเด็นที1่: ผลิตภัณฑใหม---ลวงแบบไรกลิ่น ]   

   ในป 2556 มีผลิตภัณฑแปลงรางแบบใหมเกิดขึ้น คือผลิตภัณฑประเภทบุหรี่ไรควัน โดยเฉพาะในกลุมบุหรี่

ผูหญิง  ม“ีบุหรี่นํ้าหอม” ซึ่งกําลังเปนที่สรรหา เพราะเมื่อสูบออกมาแลวจะเปนกลิ่นนํ้าหอมแทน บารากุไฟฟาที่ไรควัน 

และ “บุหรี่สายรุง” ซึ่งมีลกัษณะเดียวกันกับบุหรี่นํ้าหอม คือ ไรควันไรกลิ่นบุหรี่ แตควันเปนสีแบบสายรุง  

 นอกจากกลุมไรควันไรกลิ่นแลวน้ัน ยังพบวามีผลิตภัณฑเจาะกลุมผูหญิงโดยเฉพาะมากขึ้น ในป 2555-2556  

มีบุหรี่เฉพาะสาํหรับผูหญิงเพ่ิมขึ้นถึง 18 ย่ีหอ  

 นอกจากน้ี ยังพบวาผลิตภัณฑแปลงรางมีการสรางบรรจุภัณฑแบบใหมๆ ที่ลวงนักสูบ เพ่ือใหนักสบูเขาใจผิดวา

เปนบุหรี่รสออนและปลอดภัย คือ ลวงผานการใช descriptor ตางๆ   โดยเฉพาะ สี 

                          

ภาพที่1 บุหร่ีน้ําหอมยี่หอ Pianissimo รุน Viv  รสเมนทอล โฆษณาขายทางอินเตอรเนต โดยระบุคุณสมบัติของบุหร่ีวา เปนบุหร่ีแนวใหม เพียงบีบเม็ดตรงกน

กรอง ก็จะมีน้ําหอมออกมาแทนควันและกล่ินบุหร่ีตามปกติ ทําใหรูสึกเย็น หอม สะอาดสดชื่น เพลิดเพลินและลดกล่ินปาก เปนกลุมบุหร่ีไรควันแบบใหม  

และดานขวา บุหร่ีสายรุง 
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[ ประเด็นที ่2: แหลงขาย---รุกออนไลน ]   

 แหลงขายผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางในป 2556 มีมากขึน้อยางเห็นไดชัดในสื่อ social media network และ 

application สื่อสารที่มาพรอมกับโทรศัพทแบบ smart phone  

  พบการขายบุหรี่ผานแอพ (application) ในโทรศัพทมือถือหรือสามารถไลน (line) สั่งซื้อบุหรี่ไดกับผูคาโดยตรง 

มีเว็บประเภท pre-order สั่งสินคาบุหรี่จากตางประเทศ  ผูคาลงโฆษณาแฝงขาย-แนะนําบุหรี่หรือโปรโมทบารากุผาน

คลิปในยูทูป เรียกไดวา สื่อ social media ทั้งหลาย ถูกใชเพ่ือการคาผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางทุกชองทางที่เขาถึงตัวผู

สูบ พรอมทั้งโปรโมช่ันทุกประเภท ไมวาจะเปนการลดแลกแจกแถมตางๆ  

 พบวา บารากุ กลับมาระบาดอีกครั้งในป 2556  ระบาดเขาไปตามลานเบียรสดซึ่งพบวาใหบริการบารากุดวย 

 

                     ภาพท่ี 2 ลานเบียรสดในงานวันโคนมแหงชาติ มกราคม ป 2556 ในลานเบียรมีบริการบาราก ุ

ท่ีมาภาพ: วิษณุ ศรีทะวงศ 

                         

ภาพท่ี 3 การขายบารากุของราน Baragu VIP ทางเฟสบุค แสดงการขายผานสื่อ social media ท่ีนับวันย่ิงหนาตามากขึ้น และมีการนํา
ดารานักแสดงท่ีเปนลูกคาซ้ือบารากุของรานมาโปรโมททางเฟสบุคดวย ในภาพนี้ คือ นักแสดงชายรายหนึ่ง 

2 ดร.ศรรีชั ลอยสมุทร                                                                                                         ศูนยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคุมยาสบู 

  

 



การศึกษาผลของการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ “แปลงราง”  
2557 

 

[ ประเด็นที ่3: การสงเสริมการขาย---เลี่ยงกฎหมาย ]   

  

 ถึงแมวา กฎหมายและมาตรการตางๆที่ประเทศไทยมีเพ่ือควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจะมีความเขมแขง็และดูเสมอืน

จะครอบคลุม ไมวาจะเปน อนุสญัญาขอ 13 ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ระบุวาหามธุรกิจยาสูบทําการโฆษณาและ

สงเสริมการขาย แตในความเปนจริง ธุรกิจยาสูบรุกสังคมในทุกทิศทาง ไมวาจะเปนการออกผลิตภัณฑใหมๆ การ

สงเสริมการขายในรูปแบบทีแ่อบแฝงซอนเรนพยายามเลี่ยงกฎหมาย และทํากิจกรรมสงเสริมสังคม (CSR) ในดานการ

สงเสริมการขายและโฆษณา  

 

    ในดานการสงเสริมการขาย พบวา ธุรกิจยาสูบมีวิธีการสงเสริมการขายที่เลี่ยงกฎหมายที่พบมากที่สุดต้ังแตปลายป 

2555 คือ การเปดตัวสินคาบุหรี่ใหมตามรานสุรารอบสถานศึกษา เปนวิธีการโปรโมทสินคาดวยการเปน co-sponsor 

รวมกับธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในการจัดคอนเสิรตนักรองที่วัยรุนนิยมลงตามรานสุรารอบสถานศึกษา จัด party 

ตามรานสุรา ซึง่เขาถึงกลุมเปาหมายมากที่สดุและเปนทั้งโฆษณา โปรโมทสินคาและขายบุหรี่โดยตรงในงาน  

  

 การสงเสริมการขายที่พบมากที่สุดน้ัน ปรากฏในชองทางการขายในเว็บไซตขายบุหรี่แปลงราง รวมไปถึงชอง

ทางผานสื่อ social network ทุกชองทาง ต้ังแต เฟซบุค ไลน และอินสตาแกรม ที่ถกูใชเปนชองทางขายผลิตภัณฑทั้ง

บุหรี่เถื่อนและบุหรี่แปลงรางทุกประเภท ซึง่จะพบการสงเสริมการขายทกุวิธี ต้ังแตการลดราคา สาธิตวิธีการสูบ การ

แจกแถม การทําโปรโมช่ันดวยราคา และการสงเสริมความเช่ือผิดๆ 

 

[ ประเด็นที่ 4: CSR---รุกหนัก สรางภาพ สื่อสาร เปลี่ยนคานยิม ]   

 นอกจากการเลี่ยงกฎหมายดานการสงเสริมการขายแลวน้ัน ธุรกิจยาสบูยังรุกสังคมอยางหนักดวยการทํา CSR 

หลายรูปแบบเพ่ือสรางภาพ สรางแนวรวมเพ่ือตอตานกฎหมายใหม สรางมายาคติ  พบวา ธุรกิจยาสูบทํา CSR หลาย

ดาน ตามตารางสรุปดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 สรุปกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ ป 2555-ตนป 2556 

กิจกรรม แนวทางดําเนนิการ กลุมเปาหมาย/พืน้ที ่ เหตุผล 

การบริจาค โรงงานยาสูบแจกผาหมฤดู

หนาว 

 

 

 

เกษตรกรไรยาสูบในพ้ืนท่ีปลูก

ยาสูบ 6 จังหวัด สุโขทัย แพร 

เชียงใหม รอยเอ็ด นครพนม 

หนองคาย 

สรางภาพลักษณในสายตา

เกษตรกร 

การชวยเหลือในภาวะวิกฤติ โรงงานยาสูบแจกถุงยังชีพชวง

น้ําทวม 

 

โรงงานยาสูบแจก EM Ball 

 

โรงงานยาสูบบริจาคเงิน

ชวยเหลือผูประสบภัย 

เขตหลักสี่/บางบัวทอง 

 

 

แจกผานสื่อ 

 

ผานสํานักนายกฯ 

เพ่ือเปนขาวในสื่อมวลชน (ชอง

3 รายการเรื่องเลาเชานี้) 

เพ่ือสรางภาพลักษณองคกร

และสานสัมพันธกับหนวยงาน

รัฐดวยกัน 

การใหทุนการศึกษา โรงงานยาสูบใหทุนการศึกษา ลูกหลานเกษตรกร 

โรงเรียนตามตางจังหวัด 

สมาคมตางๆ 

เพ่ือสรางภาพลักษณและเพ่ือให

สังคมยอมรับ 

การสนับสนุนสถานพยาบาล/

สุขภาพ 

โรงงานยาสูบบริจาคเงินให

โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลโรคทรวงอก 

มูลนิธิรักษหัวใจ 

สภากาชาด 

เพ่ือลดขอครหาเรื่องสุขภาพ 

การสานสัมพันธเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฟลลิปมอริสทําโครงการ 

น้ําเพ่ือชีวิต  

 

บ.ฟลลิปฯสรางฝายชะลอน้ํา 

บ.ฟลลิปฯสรางถงัเก็บน้ําฝน 

 

บ.ฟลลิปฯรับประกันราคาใบ

ยาสูบ 

บ.ฟลลิปฯ กอตั้งสมาคมชาวไร

ยาสูบสุโขทัย 

 

บ.ฟลลิปฯสนับสนนุเงินเดือนครู

ในภาคใต 

 

โรงงานยาสูบบริจาคเงินสราง

ตึก/สนับสนุนมหาวิทยาลัยและ

เกษตรกร จ.รอยเอ็ด 

 

 

จ.แพร 

 

5จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ทุกจังหวัดท่ีปลูกยาสูบ 

 

สุโขทัย 

 

 

นราธิวาส 

 

 

สรางเครือขายกับเกษตรกรให

เกษตรกรเปน front group 

หรือ “กันชน”ในการเปลี่ยน

มาตรการใหม  

เขาหาสวนราชการ 

เพ่ือใหเกษตรกร สมาคมฯ เปน

ผูพูดแทนธุรกิจยาสูบ 

 

 

 

 

 

 

สรางภาพ ไดเปนขาว 
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การรุกเขาสถานศึกษา 

 

 

 

 

การสนับสนุนกลุมศาสนา/

กลุมผูดอยโอกาส 

 

 

การสรางทัศนคติที่ดีตอการสูบ

บุหรี่ 

 

 

การรุกเขาหาวัยรุน 

 

 

การรุกเขาหาชุมชน 

 

 

 

การสนับสนุนการกีฬา 

 

 

กิจกรรมสิ่งแวดลอม 

โรงเรียนตางๆ 

 

โรงงานยาสูบบรจิาคเงินใหกลุม

ตางๆ 

 

 

โรงงานยาสูบสราง “ท่ีสูบบุหรี่” 

แบบสวยงาม ในท่ีสาธารณะ 

 

โรงงานยาสูบทําโครงการเขาใจ

เร่ืองเพศ 

 

โรงงานยาสูบทําโครงการเปด

พ้ืนท่ีใหชุมชนแออัดใช

ประโยชน 

 

สนับสนุนทีมฟุตบอลและกีฬา

พ้ืนบาน 

 

ทํากิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม

กับโรงเรียนตางๆ 

 

หลายสถานศึกษา 

 

 

 

สมาคมทหารผานศึก 

สมาคมผูพิการ 

ชมรมมุสลิม 

 

ศูนยประชุมตางๆ 

ทารถ เชน หมอชิต 

 

 

วัยมัธยมศึกษาตามรร ตางๆ

และอาชีวศึกษา 

 

ชุมชนคลองเตย 

 

 

 

หลายจังหวัดในภาคเหนือและ

ภาคกลาง 

 

หลายจังหวัดในภาคเหนือและ

ภาคกลาง 

 

สรางภาพลักษณ ซ้ือใจ

สถานศึกษา 

 

 

 

สรางภาพลักษณ เปนการสราง 

“กันชน” ระดับสังคม 

 

 

เปลี่ยนทัศนคติวาการสูบบุหรี่

ไมใชสิ่งนารังเกียจ สงเสริมเรื่อง

การสูบอยางรับผิดชอบ 

สรางภาพลักษณในสายตา

วัยรุน ใหวัยรุนมีทัศนคติท่ีดีกับ

ผูคาบุหรี ่

สรางภาพลักษณ สราง “กัน

ชน” ระดับสังคมและชุมชน 

 

สรางแนวรวม สรางภาพลักษณ 

และเปนการเปดโอกาสโปรโมท

องคกร 

สรางภาพลักษณ สรางแนวรวม

ระดับเยาวชนและ รร. 

                        

                                    ภาพท่ี 4 โครงการน้ําเพ่ือชีวิต ของบริษัทฟลลิปมอริส ท่ี จ.รอยเอ็ด 
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 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ป 2535 มาตรา 8 ระบุการหามโฆษณาและแสดงช่ือและ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑในสื่อใดๆและในกิจกรรมใดๆที่มีวัตถุประสงคใหสาธารณชนเขาใจวาเปนช่ือและเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑยาสูบ และในรางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสบูฉบับใหม ไดยํ้าเรื่องมาตรการหามโฆษณา
ผลิตภัณฑยาสบูแบบเบ็ดเสร็จและการดําเนินกิจกรรม CSR เชน การใหทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน
สาธารณะ การบริจาคสิ่งของตางๆ รวมทั้งยังหามมิใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปมาขายผลิตภัณฑยาสูบ และหามขาย
โดยรอบสถานศึกษา วัด ฯลฯ ซึ่งนับวาเปนการควบคุมการทําการตลาดและการสื่อสารแบบครบวงจรของธุรกิจยาสูบ 

 

       แตในความเปนจริง กลับพบวา กฎหมายและมาตรการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบถูกละเมิดอยางหนักและอยาง

โจงแจงจนเปนที่รับรูวาเปนเรื่องปกติในสังคมไทย ไมวาจะเปน แหลงขายผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายก็มีอยูกวา 14 

จุดในกรุงเทพมหานคร พบไดงายตามหนาหางสรรพสินคาเกือบทุกแหงในกรุงเทพมหานคร เชน สยามสแควร ตลาดนัด

สะพานพุทธ และรวมไปถึงหนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ก็ยังมีแผงเรขายบุหรี่แปลงรางมากถึง 8 จุด หางจากรั้ว

สถานศึกษาไมเกิน 20 เมตรเทาน้ัน ไมนับรวมรานเหลารอบสถานศึกษาที่มีบริการบารากุในรานเหลาแทบทุกราน หรือ

งานกีฬา “ไทคัพ” ในหลายจังหวัด ก็มีการแสดงช่ือสินคาและต้ังบูธขายบุหรี่กันในสนามกีฬาอยางครึกโครม  

 นอกจากแหลงขายชนิดเรขายที่มีมากและโจงแจงแลวน้ัน วิธีการขายก็ยังเปนวิธีที่จูงใจและเขาถึงใจผูซื้อ

วัยรุน เชน การซื้อแลวแถมบุหรี่ที่ออกใหมใหลองสูบฟรี และผูคาเหลาน้ีก็เปนเด็กวัยรุนดวยกัน หลายรายอายุตํ่ากวา 

18 อยางชัดเจน โดยเฉพาะที่ตลาดสะพานพุทธ หนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ตลาดนัดตะวันนา เปนแหลงของพอคา

วัยรุนขายกับลูกคาวัยรุนอยางแทจริง ซึ่งการใชเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปมาขายบุหรี่ เปนการกระทําที่ผดิกฎหมายตามราง 

พรบ. ฉบับใหม โดยสรุป จะพบวา ธุรกิจยาสูบพยายามทาทายกฎหมายในทุกประเด็น พยายามหาทางเลี่ยง หาทาง

สื่อสาร หาทางเปลี่ยนภาพลักษณและทศันคติที่มีตอการสูบบุหรี่ 

[ ขอสรุป ]  

 จากสถานการณทั้งหมดที่กลาวมา จะเห็นไดวา สถานการณทางการตลาดผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางมีการ

พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีกลยุทธใหมๆ  มีการกระทําหลีกเลี่ยงและทาทายกฎหมาย และเขาถึง

กลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็วเชนกัน มีการสงเสริมการขายแบบทาทายกฎหมายทั้งทางตรงและทางออม  สถานการณ

เชนน้ีจึงควรมีการเฝาระวังอยางเปนระบบ (surveillance) รวมทัง้ยังตองเรงสรางองคความรูในดานผลกระทบของ 

CSR ซึ่งเปนการสงเสริมการขายรูปแบบหน่ึงที่ธุรกิจยาสูบทําอยางเขมแข็งและเขาถึงตัวถึงใจเกษตรกร จนกลายเปน

การใชกลุมเกษตรกร กลุมผูคารายยอย มาเปน front group ในการชะลอนโยบายและมาตรการใหมที่ควบคุมธุรกิจ

มากขึ้น เพราะธุรกิจนิยมใชขออางเรื่องการสนับสนุนเกษตรกร การเปนผูจายภาษีรายใหญใหประเทศ การเปนผูสงออก

ใบยาสูบทํารายไดใหประเทศ การทําใหผูคารายยอยพันธมิตรการคามีงานทํา ฯลฯ มาเปนแรงตานนโยบายใหม 

            การศึกษาในครั้งน้ี จึงเปนการตอบโจทยที่สําคญัของสังคม คอื การทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ ที่มีผล

ในการคัดคานรางพระราชบัญญัติฉบับใหมและสังคมยังมทีัศนคติตอ CSR ในแงบวก ซึ่งองคความรูในเรื่อง CSR ธุรกิจ
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ยาสูบในประเทศไทยยังมีอยูไมมากนัก รวมทั้งการเคลื่อนไหวของธุรกิจยาสูบในการผลักดันสนิคาลอลวงแบบใหมๆ 

แปลงรางใหมมาเขาตลาดอยูเรื่อยๆ มีวิธีการสงเสริมการขายแบบเลี่ยงกฎหมาย ซึ่งย่ิงทําใหการควบคุมชองทางการขาย

และวิธีการขายออนแอลง รวมทั้งยังกอความเขาใจผิดมากขึ้นในกลุมผูสบูและผูอยากสบู เหลาน้ี จึงเปนประเด็นสําคัญที่

ตองมีการศึกษาเพ่ือสนับสนุนรางพระราชบัญญัติฉบับใหมและลดขอคัดคานจากสังคม 

 

[ คําถามนําวิจัย ] 

1. จากโครงการวิจัยเรื่อง การสํารวจสถานการณและสวนประสมทางการตลาดการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบ

แปลงรางในกลุมผูบริโภควัยรุน (2555) พบวา ผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางมีภาวะคุกคามหลายประการ ภาวะคุกคาม

เหลาน้ียิ่งมีหนักมากขึ้นอยางไรการควบคุมโดยสิ้นเชิง บุหรี่แบบใหมๆ ที่มีวางขายก็ยิ่งมีการ “แปลงราง” มากขึ้นไป

เรื่อยๆ เชน กลายเปนบุหรี่นํ้าหอม บุหรี่ควันสายรุง เปนตน เทากับวาในป 2555 ตลอดป สังคมไทยถูกคุกคามอยาง

รุนแรง แตกลบัไมมีแรงสะทอนอันใดจากหนวยงานภาครัฐและขาดการเฝาระวังอยางตอเน่ือง  จากภาวะคุกคามเหลาน้ี 

ควรมีการติดตามสถานการณทางการตลาด 4P อยางเปนรูปธรรม ทั้งในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการขาย และ 

การสงเสริมการขาย เพ่ือสนับสนุนอนุสัญญาและรางพระราชบัญญัติฉบับใหมที่ตองการควบคุมมาตรการทางการตลาด

ใหมากขึ้น เพราะธุรกิจยาสูบทาทายกฎหมายและมาตรการควบคุมยาสูบในดานผลิตภัณฑ การโฆษณา ประชาสัมพันธ 

และสงเสริมการขายมากที่สุด  

2. ธุรกิจยาสูบทํา CSR ที่รุกเขาหาสถานศึกษา ทําโครงการกับสถานศึกษาและเยาวชน ทํา CSR ผาน

สถานศึกษาเปนจํานวนมากในตางจังหวัดที่เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบและทําหลายรูปแบบ กลุมเปาหมายในสถานศึกษามี

ความรูเทาทันการทํา CSR หรือไม และมีทศันคติตอ CSR และธุรกิจยาสบูอยางไร  

3. การทํา CSR ในพ้ืนที่เพาะปลูกยาสูบโดยตรงและกับกลุมที่เกี่ยวของกับการเกษตรยาสูบโดยตรง 

(stakeholder) เชน ชาวไร ขาราชการในพ้ืนที่ๆปลูกยาสูบที่ทางธุรกิจยาสูบทํากิจกรรม CSR ดวย และบางสวนของ 

stakeholder เหลาน้ีออกมาแสดงแรงคดัคานรางพระราชบัญญัติในชวงปลายปที่ผานมาและเมื่อตนปน้ีน้ัน มีทัศนคติ

อยางไรตอ CSR  การทํา CSR กับ stakeholder โดยตรงมีผลอยางไรตอธุรกิจยาสูบ เปลี่ยนทัศนคติของ stakeholder 

หรือไม อยางไร และแตกตางอยางไรหรือไมกับทัศนคติของสาธารณชนทั่วไปที่มีตอ CSR ของธุรกิจยาสูบ 

 

[ วัตถุประสงคของโครงการ ] 

1. ศึกษาเชิงสํารวจและเฝาระวัง 4P (ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริมการขาย) 

ของผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง คือ 

 บารากุ 
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 บุหรี่ชูรส 

 บุหรี่ไฟฟา เพราะมีวางขายใหเห็นมากขึ้น  

 บุหรี่ผูหญิง  

 บุหรี่นวัตกรรม เชน บุหรี่นํ้าหอม บุหรี่ไรกลิน่ บุหรี่มีลูกเลน ฯลฯ 

 บารากุไฟฟา 

 

        โดยเปนการศึกษาและเฝาระวังความเคลื่อนไหวทางการตลาด (marketing movement) ในทุกรอบ 3 เดือน/ป 

โดยแบงประเด็นการเฝาระวังตาม 4 P คือ 

 

 เฝาระวังความเคลื่อนไหวดานผลิตภัณฑ 

 เฝาระวังความเคลื่อนไหวดานราคา 

 เฝาระวังความเคลื่อนไหวดานชองทางการขาย 

 เฝาระวังความเคลื่อนไหวดานการสงเสริมการขาย 

 

2        ศึกษาผลกระทบของการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ เฉพาะประเด็นการทํา CSR กับสถานศึกษาที่อยูในพ้ืนที่ปลูก

ยาสูบ ในกลุมนักเรียน คร ูฯลฯ วามีผลในดานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอธุรกิจยาสูบ มีผลตอการประเมินภาพลักษณ

ขององคกรยาสูบ มผีลตอทัศนคติตอการสูบบุหรี่อยางไร แตกตางอยางไรหรือไมกับทัศนคติที่มีตอ CSR ของกลุม

เยาวชนอ่ืนๆที่ไมไดอยูในพ้ืนที่ CSR โดยเปนการศึกษาเปรียบเทียบ 

 

3 ศึกษาผลกระทบของการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ กับกลุม stakeholder ในพ้ืนที่ปลกูยาสูบ คือ กลุมชาวไร

ยาสูบ กลุมขาราชการ กลุมสื่อในพ้ืนที ่ วามีผลในดานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตอธุรกิจยาสูบ มผีลตอการประเมิน

ภาพลักษณขององคกรยาสูบ มีผลตอทัศนคติตอการสูบบุหรี่อยางไร 

 

[ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ] 

 

ประโยชนเชิงวิชาการ 

 

1. สรางองคความรูเรื่องผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง ซึ่งยังเปนองคความรูที่มีไมเพียงพอ เชน  บุหรี่สําหรับ

ผูหญิง กลุมบุหรี่ไรควัน ที่รกุตลาดประเทศไทยมากขึ้นฯลฯ องคความรูเรื่องผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางน้ีจะสามารถสราง

พ้ืนฐานความรูและชวยตอยอดการออกมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวของได  

2. สรางองคความรูเรื่องผลกระทบของ CSR ธุรกิจยาสูบ ทั้งผูที่เกี่ยวของโดยตรง คือ บุคคลในพ้ืนที ่CSR 

เยาวชนในพ้ืนที่ CSR และเยาวชนอ่ืนๆในฐานะตัวแทนของสาธารณชนกลุมหน่ึง 
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3. นําเสนอขอมูลเรื่องการสงเสริมการขายแบบกิจกรรมที่เลี่ยงกฎหมาย โดยเฉพาะการใช descriptor ที่

สามารถสื่อสารได เน่ืองจากการศึกษาในครั้งน้ี จะมีการสํารวจการสงเสริมการขายประเภท mini-event ในรานสุรา

รอบสถานศึกษา 2 พ้ืนที่ๆ พบวามีการจัดกิจกรรมสงเสรมิการขายประเภท mini-event โดยธุรกิจบุหรี่ และใน event 

มีการใชการโฆษณา-ประชาสัมพันธที่เลี่ยงกฎหมาย 

 

ประโยชนเชิงนโยบาย 

1. สามารถสนับสนุนรางพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ ป 2555 ที่กําลังมีการปรับปรุงเน้ือหามาตราดาน

การควบคุมแหลงจําหนาย และประเด็นเรื่อง CSR ที่เปนที่วิพากษของสังคม เน่ืองจากสังคมมีความเช่ือผิดเรื่อง CSR 

และธุรกิจยาสบูใชประโยชนจากการทํา CSR กับกลุม stakeholder และสังคมใหมองธุรกิจยาสูบในแงบวกและคดัคาน

ราง พรบ. ฉบับใหมอยางกาวราวรุนแรงตามที่ปรากฏเปนขาว เชน ชาวไรยาสูบหลายจังหวัดยื่นหนังสือประทวง เนน

ประเด็น CSR วากอประโยชนแกชาวไร ชาวไรกอม็อบประทวง front-groupใชความรุนแรงคุกคามนักวิชาการ เปนตน 

2. สนับสนุนประเด็นนโยบายเรื่อง plain packaging และความสําคัญของ descriptor บนซองบุหรี่วาถึง

อยางไร ธุรกิจบุหรี่ก็พยายามใช descriptor ในการสื่อสารและใชในกิจกรรมตางๆอยางเปดเผยแตเลี่ยงกฎหมาย 

การศึกษาครั้งน้ีจะสามารถช้ีมูลไดวา descriptor บางประการ สามารถสื่อสารไดดีตอกลุมเปาหมายและถูกใชขยายผล

เพ่ือการโฆษณาโดยธุรกิจบุหรี่ เชน นํา descriptor บางตัวไปทําเปนปายโฆษณา เปนตน และควรที่จะมีการยกเลิกการ

ใช descriptor บางตัวบนซองบุหรี่ตอไปหรือไม เชน สีตางๆ รวมทั้งมีการใชในการทํากจิกรรม CSR ดวย 

3.  เปนประโยชนตอการควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางและการใชมาตรการ นโยบายและ

การบังคับใชกฎหมาย เปนประโยชนตอการหาทางเลือกเชิงนโยบายและการปฏิบัติการที่เหมาะสมกบับริบท โดยเฉพาะ

การควบคุมแหลงขายและผลติภัณฑ ซึ่งนับวันจะกาวหนามากขึ้นเรื่อยๆ 

 

[ ขอบเขตของการวิจัย ] 

1.        ศึกษาผลติภัณฑยาสูบแปลงรางหรือบุหรี่แปลงรางที่มีอยูในทองตลาด  คือ บุหรี่ไฟฟา กลุมบุหรีชู่รส กลุม

บุหรี่ผูหญิง กลุมบุหรี่ไรควัน บารากุ แตไมรวมถึงผลิตภัณฑยาสูบประเภทเคี้ยว (chewing tobacco) เน่ืองจากยังพบ

นอยมากในทองตลาด ปจจุบัน พบวา ผลติภัณฑชนิดไรควัน (smokeless) และบุหรี่ไฟฟาแพรหลายและไดรับความ

นิยมมาก  

2. การศึกษาผลกระทบของ CSR ธุรกิจยาสูบน้ัน จํากัดเฉพาะพ้ืนที่ๆธุรกิจยาสูบเขาไปดําเนินกิจกรรม CSR 

โดยตรง เหตุผลในการเลือกคอื 1) เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบขนาดใหญ  2) ยาสูบ เปนพืชเศรษฐกิจสําคญัตัวหน่ึงของจังหวัด

น้ันๆ 3) มีจํานวนชาวไรยาสูบจํานวนมาก 4) ชาวไรยาสูบในพ้ืนที่แสดงตนเปน front group คัดคานราง พรบ. อยาง

ชัดเจนและมีบทบาทสูง  5) เปนพ้ืนที่กิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบโดยตรงและทําหลายรูปแบบ คือพ้ืนที่ตอไปน้ี 

   3.1  จังหวัดสุโขทัย อ.ศรีสําโรง ซึ่งเปนพ้ืนที่ปลูกยาสบูพันธเบอรเลย เปนพ้ืนที่ๆมีกิจกรรม CSR  มีการจัดต้ัง

แกนนํา ช่ือ “สมาคมชาวไรยาสูบสุโขทัย” ที่เปนปากเปนเสียงแทนธุรกิจยาสูบในการคัดคานรางพรบ. และเปน
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พ้ืนที่ๆปลูกยาสูบมากถึง 50,000 ไร มีชาวไรยาสูบ 18,000 ราย และมีการกอม็อบชาวไรจังหวัดน้ีเพ่ือคัดคาน 

พรบ. ในวันที ่ 2 กย.55 สมาคมน้ีแสดงตนคัดคานราง พรบ. อยางหนักในทุกเวท ี และมีกิจกรรมคัดคานหลาย

รูปแบบ 

   3.2  จังหวัดเพชรบูรณ อ.หลมสัก เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบพันธเบอรเลย  50,000 ไร มีชาวไรยาสูบ 10,000ราย 

ชาวไรยาสูบจังหวัดน้ีต้ังตนเปนแกนนําในช่ือกลุมวา “กลุมเกษตรกรผูปลูกยาสูบ จ.เพชรบูรณ” และกลุมน้ีไดกอ

ม็อบคัดคาน พรบ. ในวันที่ 4 กค. 2555 รวมทั้งแสดงการคัดคานอยางรุนแรงในเวทีประชาพิจารณรางพรบ. ทั้งที่

เวทีเชียงรายและเวทีที่ กทม. 

   3.3  จังหวัดแพร อ. สอง    ซึ่งเปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบพันธเวอรจิเนีย  10,000 ไร มีชาวไรยาสูบ 8,000 ราย 

ชาวไรยาสูบจังหวัดน้ีต้ังตนเปนกลุมใชช่ือวา “กลุมเกษตรกรผูปลูกยาสบู จ.แพร” และกลุมน้ีไดกอม็อบคัดคาน 

พรบ. ในวันที่ 7 กค. 2555 รวมทั้งแสดงการคัดคานอยางรุนแรงในเวทีประชาพิจารณรางพรบ. ทั้งที่เวทีเชียงราย

และเวททีี ่กทม. 

   3.4  จังหวัดพิษณุโลก อ.เนินมะปราง และ อ.พรหมพิราม เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบพันธเบอรเลยและเวอรจิเนีย แต

มีปริมาณการปลูกนอยกวาจังหวัดอ่ืนๆ  ไมพบชาวไรในนามจังหวัดน้ีแสดงการคัดคานพรบ.ฉบับใหม 

 

3. การสํารวจการสงเสริมการขายประเภทการจัดกิจกรรมของธุรกิจบุหรี่ตามรานสุรารอบสถานศึกษาในโครงการ

น้ี กําหนดพ้ืนที่ๆพบวา ธุรกิจบุหรี่นิยมมาจดัการสงเสริมการขาย คือ 

3.1 รานสุรา รอบมหาวิทยาลัยรงัสิต รานสุราที่พบวา ธุรกิจบุหรี่และสุรา นิยมมาจัดการสงเสริมการขายที่น่ีมี 

3 ราน คือ ราน บังกะโล ราน Room of us  และราน สภาโสต(โสตสโมสร) พบวา บุหรี่ มารลโบโร นิยม

มาจัด mini-event ที่น่ีหลายครั้งในป 2555-56 เพราะเปนรานใหญที่สุดและคนนิยมมากที่สุด 

โดยจะมีการสํารวจในป 2556-2557 ทีร่านเหลาน้ีจัดคอนเสิรตขนาดใหญ (ถาเปนงานคอนเสิรตขนาดใหญ จะมีบูธ

บุหรี่และพริตต้ีบุหรี่มาจัดการสงเสริมการขายตามรานสุราเหลาน้ี แตตามปกติ จะไมมี) 
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นิยามศพัท 

1.ผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ประกอบดวยใบยาสูบตามกฎหมายวาดวยยาสูบหรือพืชนิโคเชียนา

ทาแบกกุม (NICOTIANATABACUM) ตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัติควบคุมผลติภัณฑยาสูบ พุทธศักราช 2535  

โดยในการศึกษาครั้งน้ี จะไมรวมถึงผลิตภัณฑบุหรี่ประเภทซิกาแรต (cigarette) ธรรมดาที่วางจําหนายในชองทางที่ถูก

กฎหมายและไดรับใบอนุญาต คําวา ผลติภัณฑยาสูบแปลงราง ในการศึกษาครั้งน้ี หมายความถงึผลิตภัณฑยาสูบอ่ืน

นอกเหนือจากผลิตภัณฑบุหรีป่ระเภทซิกาแรตธรรมดา (ไมรวม ยานัตถ) ดังน้ี 

 บารากุ คือ ผลติภัณฑยาสูบแบบเปยกที่ผสมนํ้าตาลและแตงกลิ่นรส ตองใชอุปกรณคือ หมอสูบและสายสูบ ใน
การสูบ โดยตองเผายาสูบใหเกิดควันในหมอสูบกอนแลวจึงสูบผานสายสูบ ยาสูบมีการปรุงแตงกลิ่นรสใหมรีส
และกลิ่นตางๆนานา เชน รสสตรอเบอรี่ รสกลวยหอม เปนตน 
 

 บุหรี่ชูรส (flavoured cigarette) หมายถึง บุหรี่ที่มีการปรงุแตงกลิ่น รส ควัน รูปลักษณของมวน ใหมีรสชาติ
ตางๆนานา หรือเลียนแบบรสชาติเครื่องด่ืมหรือผลไม เชน รสสม  รสชอคโกแลต  เปนตน 

 
 บุหรี่ไฟฟา (E-cigarette) หมายถึง อุปกรณอิเลกโทรนิกสําหรับการสูบบุหรี่ที่ทํารูปลกัษณอุปกรณ (cartridge) 

เลียนแบบมวนบุหรี่จริง ไมไดใชผงยาสูบหรือเสนยาสูบจริง แตมสีวนประกอบสําคัญในอุปกรณเหมือนบุหรี่
ทั่วไป คือ นิโคติน โดยใชวิธีการเติมนํ้ายาลงไปในอุปกรณ และตองใชไฟฟาหรือแบตเตอรี่ ในการทําให
เกิดปฏิกิริยาปลดปลอยนิโคตินในตัวอุปกรณมวน ซึ่งปจจุบัน บุหรี่ไฟฟามีความหลากหลายมากขึ้น คอื มีการชู
รส โดยมีการผลิตนํ้ายาที่มีการชูรสและมีกลิ่นรสคลายบุหรี่ชูรส เชน เปนนํ้ายากลิ่นมินท กลิ่นแอปเปล เปน
ตน ซึ่งผูสูบจะไดรับรสและกลิ่นเหมือนกับการสูบบุหรี่ชูรส 
 

 บุหรี่ไรกลิ่นไรควัน (smokeless tobacco) ในที่น้ี หมายถึง บุหรี่ประเภทซิกาแรตทีไ่ดรับการปรุงแตงจนไมมี
ควันและไมมีกลิ่นการเผาไหม แตจะใหกลิ่นอ่ืนๆออกมาแทนและไมมีควันเวลาสูบ เชน ใหกลิ่นนํ้าหอม กลิ่น
ผลไม เปนตน 
 

 บุหรี่นวัตกรรม คือ บุหรี่ที่มีการดัดแปลงแตงเติมประเภทอ่ืนๆ เชน บุหรี่สายรุง ที่สามารถปลอยควันเปนสี เชน 
สีเขียว สีมวง เปนตน 
 

 บารากุไฟฟา หมายถึง อุปกรณอิเลกโทรนิกที่ทําเลียนแบบมวนบุหรี่แตมีรสชาติและกลิ่นเหมือนบารากุ คลาย
บุหรี่ไฟฟา แตตางกันในดานรสชาติ กลิ่น และควัน 

 
2   CSR (corporate social responsibility) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร มหีลายนิยาม
และเปนที่รูจักในหลายช่ือเชน corporate responsibility หรือ corporate citizenship หรือ responsible 
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business สรปุรวมกันมีความหมายวา การทํางานดานตอบแทนสังคม เกื้อกูลหรือชวยเหลือสังคมและประชาชนในทาง
ใดทางหน่ึงขององคกรในฐานะการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม รับผิดชอบตอผลกระทบที่องคกรอาจกอใหเกิด 
รับผิดชอบตอผูบริโภค ซัพพลายเออร ลกูจาง ผูรวมทนุ สิ่งแวดลอมและชุมชน วัตถุประสงคอยางหน่ึงของ CSR คือ 
การสรางภาพลักษณบวกใหองคกร 
 
3 บุหรี่แปลงราง (alternative cigarette) มีความหมายเดียวกันกับผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง คือ ผลิตภัณฑที่มกีาร
ดัดแปลง ไดแก บุหรี่ไฟฟา บุหรี่ชูรส บุหรีไ่รควันไรกลิ่น บารากุ และบารากุไฟฟา 
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[ บทที่ 2: ทบทวนวรรณกรรม ]   
 
ในบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมน้ี จะมกีารทบทวนวรรณกรรม 3 ประเด็นยอยคือ 

1 สถานการณการตลาดผลิตภัณฑยาสูบรูปแปลงราง 

2.แนวคิดเรื่องการรูเทาทัน และ CSR ของธุรกิจยาสูบ 

3.งานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 

[1.สถานการณการตลาดผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหม]       

 ผลิตภัณฑยาสบูรูปแปลงรางในประเทศไทยน้ัน มีผลิตภัณฑทั้งหมด 10 แบบ ดังน้ี (จากการสํารวจภาคสนาม 

ในปลายป 2555-ป 2557)  

ผลติภณัฑ timeline คณุสมบตั ิ ความเคลื่อนไหวในตลาด 

กลุมบุหรี่ชูรส ระบาดมาเปนเวลากวา 15 ปแลว 

โดยเฉพาะในกรุงเทพ 

มีความหลากหลายดานกล่ินรสและ

บรรจุภัณฑมากที่สุด 

มีผลิตภัณฑยี่หอใหมเขาตลาด เฉล่ีย 

ทุก 3 เดือน 

กลุมบุหรี่กานพลู บุหร่ีกานพลูรุนเกาเปนที่นิยมในหมู

ชาวใตมานานเกือบ 20 ปและ

กระจายความนิยมมาสูกรุงเทพ 

บุหร่ีกานพลูรุนใหม เร่ิมพบในป 

2553 

ปจจุบัน แบงไดเปนกลุมบุหร่ีกานพลู

รุนเกา และ รุนใหมที่มีการพัฒนา

ดานกล่ินรส บรรจุภัณฑ พัฒนาเปน

บุหร่ีกานพลูสําหรับผูหญิง พัฒนา

เปนบุหร่ีกานพลูแบบ light แบบ 

mild และแบบ low tar 

บุหร่ีกานพลูรุนเกาสามยี่หอเปนยี่หอ

ที่ติดตลาดไทยไปแลวและทุกแผง

ขายจะตองมีไวจําหนายเปนประจํา 

คือ ยี่หอกาแรม ซัมโปนา และดีเจรัม 

สวนบุหร่ีกานพลูรุนใหม เฉล่ีย เขา

ตลาดทุก 4 เดือน  

กลุมบุหรี่ผูหญิง ระบาดมาเปนเวลานานกวา 20 ป

แลว โดยเฉพาะในกลุมผูหญิง

กรุงเทพ  

ปจจุบัน นักสูบผูหญิงรุนใหมนิยม

บุหร่ีผูหญิงจากเกาหลีและรัสเซีย

มากกวายี่หอเดิมๆที่มาจากอเมริกา 

บุหร่ีเกาหลียี่หอ Esse เปนบุหร่ีที่ติด

ตลาดไทยไปแลวและจะตองมีประจํา

แผงขายทุกแผง  สวนยี่หออ่ืนๆเฉล่ีย 

เขาตลาดทุก 4 เดือน  

กลุมบุหรี่ไฟฟา เร่ิมไดรับความนิยมมากขึ้นในชวงป 

2555 

ปจจุบัน ไดรับความนิยมแพรหลาย

มาก มีวางขายแพรหลาย ทั้งตามแผง

ขายบุหร่ี ตามแผงขายอุปกรณบารา

กุ ตามตลาดนัด และในอินเตอรเนต 

มียี่หอใหมๆจากประเทศจีนเขาตลาด 

เฉล่ีย ทุก 3 เดือน และพบวาเปน

ผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายเร่ือง

ยี่หอมากที่สุด 

กลุมบุหรี่ไรกลิ่นไรควัน เร่ิมไดรับความนิยมมากขึ้นในชวงป 

2556 

ไดรับความนิยมในกลุมผูหญิงมาก

ที่สุด 

พบยี่หอเดียว คือ ยี่หอ Pianissimo 

จากญี่ปุน ซึ่งเปนยี่หอที่ไดรับความ

นิยมมากที่สุด 
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กลุมบุหรี่มวนเอง ไดรับความนิยมในชวงป 2554 ปจจุบัน ไมไดรับความนิยมจากนัก

สูบวัยรุน 

ปจจุบัน พบนอยมาก มียี่หอเดียวที่

เปนที่รูจักดีคือยี่หอ Mascotte 

บารากุ ระบาดมาต้ังแตกอนป 2550 ไดรับความนิยมสูงสุดในกลุมนักสูบ

วัยรุน ทั้งหญิงและชาย 

ยี่หอเดิมๆสองยี่หอ คือ Al fakher 

และ Nakhla ติดตลาดไทยไปแลว

และมีขายเปนประจําทุกแผง สวน

ยี่หอใหมๆนั้นมีนอยมาก 

บารากุไฟฟา เร่ิมไดรับความนิยมมากขึ้นในชวงป 

2556 

ไดรับความนิยมสูงสุดในกลุมนักสูบ

วัยรุน ทั้งหญิงและชาย 

ไมมียี่หอชัดเจน แตเปนสินคาที่ติด

ตลาดไปแลว ตองมีประจําทุกแผง 

กลุมซิการชูรส ไดรับความนิยมในชวงป 2552 ปจจุบัน ไดรับความนิยมลดลงใน

กลุมวัยรุน 

ปจจุบัน พบเพียงยี่หอเดียวคือ Lips 

ตองมีประจําทุกแผง 

กลุมบุหรี่นอกราคาถูก  

 

ระบาดมานานเกินกวาสิบป ยังไดรับความนิยมมากเชนเดิม มียี่หอใหมๆเขาตลาด เฉล่ีย ทุก 3 

เดือน และพบวาเปนผลิตภัณฑที่มี

ความหลากหลายเร่ืองยี่หอมากที่สุด 

 

ผลิตภัณฑยาสบูรูปแบบใหมทุกผลิตภัณฑในในประเทศไทยน้ัน เปนสินคายาสูบลักลอบแทบทั้งสิ้น เสนทางลักลอบ

ของผลิตภัณฑบุหรี่เหลาน้ี มดัีงน้ี 

         

TOBACCO
SMUGGLING

:Evidence from 
the

Industry’s 
Documents

*courtesy: Eric LeGresley  

ภาพท่ี 5 แผนท่ีแสดงเสนทางของสินคายาสูบลักลอบ 

ท่ีมา: จากไฟลสวนตัวของ Dorotheo, U. (2010) 

 จากแผนที ่ จะเห็นไดวา เสนทางของบุหรี่ลักลอบน้ันมาจากอินโดนีเซีย ต้ังตนจากเมืองจาการตา และไป

ชุมนุมที่มาเลเซียและสิงคโปร ซึ่งเปนตนทางที่สองที่กระจายเขาสูแผนดินใหญตอไปคือ ไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม  

จากแผนที ่ จะพบวา เสนทางของผลิตภัณฑเหลาน้ีที่เขามายังประเทศไทยน้ันมาจากหลายแหลง แหลงตนทางที่สําคัญ

ที่สุดคือ มาเลเซีย สวนหน่ึงของกลุมบุหรี่ชูรสและบุหรี่กานพลูมาจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ในสวนกลุมบุหรี่ผลไมน้ัน มา

จากทั้งมาเลเซยีและฮองกง กลุมบุหรี่ผูหญงิ มาจากเกาหล ี ซึ่งสงผานมายังฮองกงและพรมแดนกัมพูชา  และกลุมสวีท

ซิการชูรสสําหรับผูหญิงน้ันมาจากประเทศอินเดีย สวนกลุมบารากุ มาจากมาเลเซียเปนหลัก 
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[ 1.1 สถานการณดานผลิตภัณฑ ] ในดานผลิตภัณฑใหม พบวา ในปลายป 2555 ถึงตนป 2556 น้ัน มี

ผลิตภัณฑยี่หอใหมเขาตลาดเปนจํานวนมาก ดังน้ี 

 กลุมบุหรี่ชูรส พบวา มีย่ีหอใหมเขาตลาดมากที่สุด เชน ยีห่อ Pine  

 กลุมบุหรี่ผูหญงิ พบวา เปนกลุมที่มีการเคลือ่นไหวดานผลิตภัณฑมากที่สดุ คือ มสีินคาใหมๆ เขาตลาด

ทุก 3 เดือน  

 บารากุ มีความเคลื่อนไหวดานรสชาติมากขึ้น มีรสชาติแปลกใหม เชน มีรสกระทิงแดง รสโคก  

 กลุมบุหรี่นอกราคาถูก พบวา กลุมน้ีมปีริมาณยี่หอใหมๆเขาตลาดมากที่สุด เชน ยี่หอ Tex, 

GoldMount, A-Satu, Luffman, Fisher, U-20, Rave, Durfree, Sir, Kent, L&B เปนตน 

 

                                         ภาพท่ี 6 กลุมผลิตภัณฑบุหรี่ชูรสย่ีหอใหมๆ  
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 [ 1.2 สถานการณดานชองทางการขาย ] ในดานชองทางการขาย พบวา ชองทางการขายผลิตภัณฑยาสูบ

รูปแบบใหมมคีวามหลากหลายและเขาถึงตัวผูบริโภคมากขึ้น หลบเลี่ยงกฎหมายมากขึ้น และแนบเนียนมากขึ้น โดย

พบวา ชองทางการขายผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหมน้ีไปปรากฎในสื่อ social network มากขึ้น ดังน้ี 

 ปรากฎใน facebook เปนจํานวนมาก  

 ปรากฎใน twitter ซึ่งเปนทั้งขอความโฆษณาและให link ไปยัง facebook หรือเว็บไซต 

 ปรากฎเปนการขายในโปรแกรม chat ทางโทรศพัทแบบสมารทโฟน คือพบใน line และ whatsapp 

 ปรากฎใน Youtube เปน VDO แนะนําสินคาบุหรี่และบารากุ แนะนําวิธีการสูบ  

 สื่อประเภท social media และ Youtube ถูกใชเปนชองทางสงเสริมการขาย และกระจายความเช่ือ

ผิด อยางไรการควบคุม 

 Delivery ผูขายบริการสงสินคาทางไปรษณีย ถึงบานผูรับภายในเวลาไมเกิน 3 วัน สะดวกงายดายใน

การซื้อสินคาบุหรี่แปลงรางเหลาน้ี 

 นัดรับสินคากันตามหางสรรพสินคา และ สถานีรถไฟฟา หากผูซื้อตองการความรวดเร็วในวันเดียว 

นอกจากสื่อ social media เหลาน้ีที่กลายเปนชองทางการขายสินคาบุหรี่แปลงรางแลวน้ัน ก็ยังมีชองทางการขายอ่ืนๆ

ตามแหลงตอไปน้ี 

 ตามตลาดนัดกลางวัน ไดแก หนาตลาดนัดสวนจตุจักร 

 หนาหางสรรพสินคา เกือบทกุแหงในกรุงเทพมหานคร 

 ตลาดกลางคืน ไดแก ตลาดสะพานพุทธ ตลาดหวยขวาง ตลาดรถไฟ ตลาดริมคลองหลอด  

 ตลาดนัดหนาหางและในหาง ไดแก ตลาดนัดหางเซียรรังสิต หางฟวเจอรปารครังสิต ตลาดหนาหางตะวันนา 

 หนามหาวิทยาลัย ไดแก หนามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 หนาสถานีรถไฟฟา ไดแก หนาสถานีรถไฟฟาจุดหมอชิต 
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                                               ภาพท่ี 7 เฟสบุคขายบาราก ุ        

[ 1.3 สถานการณดานราคา ] ในดานราคา พบวา  

 ราคาของบารากุถูกลงรอยละ 30-40 เน่ืองจากมีผูคานําสินคา (ตัวยา) มาขายแขงกนัมากขึ้น ทําใหตองแขง

กันดานราคา รวมทั้งมีสินคาราคาถูกจากประเทศจีนเขามาตีตลาด ทําใหราคาถูกลงทั้งตัวยาและอุปกรณ 

 ราคาบุหรี่ชูรส พบวา ราคาคงตัวอยูที่กลองละประมาณ 80-120 บาท แลวแตย่ีหอและความเปนของใหม  

 กลุมบุหรี่ผูหญงิ พบวา ราคาสูงกวาบุหรี่ชูรสทั่วไป ราคาเฉลี่ยกลองละ 100-160 บาท 

 กลุมบุหรี่นํ้าหอมหรือบุหรี่ไรควันมีราคาสูงที่สุดคือ กลองละ 170-200 บาท  

 บุหรี่ไฟฟามีราคาลดลงจากกลางป 2555 รอยละ 10-20 เพราะมีสินคาจากประเทศจีนเขาตลาด ทําใหราคา

ถูกลง  

 บารากูไฟฟา ราคาลดลงประมาณรอยละ 10 จากปลายป 2556 เน่ืองจากมีผูนําเขาสินคามาขายแขงกันมาก

ขึ้น ทําใหตองลดราคาลงเพ่ือแขงขัน ราคาเฉลี่ยแทงละ 150-180 บาท 

 

[ 1.4 สถานการณดานการสงเสริมการขาย ] ในดานการสงเสริมการขาย พบวา บุหรี่แบงขายน้ัน ระบาดหนัก 

มีขายทุกพ้ืนที ่ มีขายตามรานชําหนาโรงเรียน เพ่ือเอ้ือใหเด็กวัยเรียนไดซื้อได มวนละ 5-8 บาท ถาซื้อเปนแพค

สําเร็จรูปราคา 3 มวน 20 บาท และปจจุบัน พบวา มีบุหรี่แบงขายแบบสําหรับผูหญิงโดยเฉพาะอีกดวย คือ ผูคาจะจัด

แพคบุหรี่ผูหญงิโดยเฉพาะ 2-3 ย่ีหอ 2-3 รสรวมกันในแพคเดียว ในราคา 3 มวน 20 บาทเชนกัน  
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สินคาที่พบวามีการสงเสริมการขายมากที่สดุ คือ บารากูไฟฟา โดยจะเปนการสงเสริมการขายดวยการโฆษณา

ชวนเช่ือ การจัดแพคเกจราคาโปรโมช่ัน การโฆษณาดานกลิ่นรส และการแจกแถม ชิงรางวัลเปนการแจกบารากูไฟฟา  

การโฆษณาชวนเช่ือที่พบมากที่สุดสําหรับสนิคาบุหรี่แปลงราง คือ การชวนเช่ือดานกลิ่นรส  

การโฆษณาชวนเช่ือที่พบมากที่สุดสําหรับสนิคากลุมไฟฟา คือ ความปลอดภัยกวาบุหรี่ธรรมดา 

รูปแบบการสงเสริมการขายทีพ่บมากต้ังแตป 2555 เปนตนมา คือ ธุรกิจบุหรี่รวมมือกับรานสุรารอบ

สถานศึกษาและธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล จัดกิจกรรมประเภท music marketing ตามรานสุรารอบสถานศึกษา และ

มีการต้ังบูธขายบุหรี่ เปดตัวบุหรี่ใหม มีพริตต้ีเชียรบุหรี่ ภายในงาน โดยไมแสดงช่ือสินคาบุหรี่ แสดงเพียง descriptor 

บางประการ เชน สี และสญัลักษณที่ถกูดัดแปลง 

 

[ 2. แนวคิดเรื่องการรูเทาทัน และ CSR ของธุรกิจยาสูบ ]  

 

กลยุทธหลักๆของธุรกิจยาสูบคือการหลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมยาสูบในแตละประเทศดวยวิธีการตางๆ 

ทางตรงคือ ใชวิธีการสื่อสารและการตลาดที่ยังไมถูกควบคุม เชน การทาํ CSR  การทาํ sponsorship ประเภทตางๆใน

ประเทศที่หามการโฆษณาตรง สวนทางออมคือ ยับย้ังมาตรการควบคุมยาสูบกอนที่จะมีมาตรการออกมาดวยการมี

อิทธิพลเหนือรัฐบาล ใชการบริจาคเงิน ชวยเหลือการศึกษา ฯลฯ มาเปนขออาง หรือหาแนวรวม (frontline) มาพูด

แทนธุรกิจยาสบู เชน กลุมชาวไรยาสูบ กลุมผูคารายยอย เปนตน ตัวอยางเชน การต้ังช่ือถนนวา Philip Morris ใน

ฟลิปปนส เปนตัวอยางที่ชัดเจนในการใชอิทธิพลเหนือรัฐ หรือการคัดคานการควบคุมบุหรี่กานพลูในอินโดนีเซีย โดย

กลุมแนวรวมต้ังประเด็นคานการควบคุมบุหรี่สองประเภทน้ีวา บุหรี่ประเภทน้ีเปนสัญลกัษณทางวัฒนธรรม (national 

heritage) ของอินโดนีเซียที่ตกทอดมาจากชาวดัชท หากควบคุมบุหรี่ประเภทน้ี สัญลักษณทางวัฒนธรรมจะสญูหาย  

ทําใหบุหรี่อยาง DJrum ยังสามารถโฆษณาบุหรี่ทางโทรทัศนไดเชนเดิม  หรือการใชกลุมชาวไรยาสูบมาเปนแนวหนาใน

การคัดคานมาตรการควบคุมยาสูบในประเทศจีน โดยใชขออางวา หากมีมาตรการควบคุมยาสูบ ชาวไรจะตกงาน  หรือ

การทํา CSR ประเภทการต้ังกองทุน มูลนิธิ เชน  Sampoerna ในอินโดนีเซียต้ังมูลนิธิเพ่ืออาชีพครู เพ่ือสนับสนุน

การศึกษาและครู 

กลยุทธที่ถูกใชมากที่สุดคือ การทํา CSR แบบการสรางภาพนักบุญ ของธุรกิจยาสูบ ในกลุมประเทศกําลัง

พัฒนา เพ่ือประโยชนหลายๆดาน ต้ังแต การไดภาพลักษณที่ดีทั้งในสายตาชาวบานและรัฐบาล  การทํา CSR ยังเปนกล

ยุทธการตลาดที่ “เนียน” มากและคนรูเทาทันนอย รวมทั้งการนําเอาการบริจาคหรือการกุศล การศึกษา มาบังหนา

กิจกรรมการตลาดที่อยูเบ้ืองหลัง CSR ทําใหสังคมเขาใจผดิและเช่ือผิดทาง   
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กลยุทธ CSR ที่ธุรกิจยาสบูใชมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย คือ ธุรกจิยาสูบเปนผูสรางและกระจายรายไดให

ประเทศ ธุรกจิยาสูบสรางงาน สรางเงิน พยุงการเกษตร และเสียภาษีใหรฐั ตัวอยางเชน ในประเทศจีน อินเดีย 

อินโดนีเซีย บังกลาเทศ และเวียดนาม ธุรกิจยาสูบออกมาตอตานมาตรการควบคุมยาสูบในหาประเทศน้ีดวยการใช 

CSR ดานการเปนผูใหรายไดเขาประเทศ จากการที่ธุรกิจยาสูบเปนผูสนับสนุนเกษตรกรยาสูบในประเทศ ทําใหเกิดการ

จางงาน ทําใหเกิดการสงออก มีรายไดเขาประเทศและประชากร ซึ่งตามขอเท็จจริงแลว ภาษีที่ไดจากธุรกิจยาสูบน้ันใน

ประเทศจีนมีเพียงรอยละ 9 เทาน้ัน และในอินเดีย รัฐไดรับภาษีจากธุรกิจยาสูบเพียงรอยละ 2  หรือในอินโดนีเซีย 

ธุรกิจยาสูบก็ใช CSR ในการตอตานการควบคุมยาสูบเชนกัน ขออางคือ ธุรกิจยาสูบเปนผูสรางการสงออก ทําให

อินโดนีเซียกลายเปนประเทศผูผลิต เกิดการจางงาน แตในความเปนจริง มีการจางงานในธุรกิจยาสูบเพียงรอยละ 2-3 

เทาน้ัน   

กลยุทธการตลาดแนวสรางสรรคสังคมหรือ CSR น้ันมีหลายนิยามและเปนที่รูจักในหลายช่ือเชน corporate 

responsibility หรือ corporate citizenship หรือ responsible business สรุปรวมกันมีความหมายวา เปนองคกรที่

มิไดมุงแสวงหากําไรอยางเดียวโดยไมตอบแทนสังคม เกื้อกูลหรือชวยเหลือสังคมและประชาชนในทางใดทางหน่ึง 

รวมทั้งรับผิดชอบตอผลกระทบที่องคกรอาจกอใหเกิดทั้งตอผูบริโภค ซพัพลายเออร ลูกจาง ผูรวมทุน สังคมสิ่งแวดลอม

และชุมชน แนวคิดเรื่อง CSR น้ันเริ่มเกิดในทศวรรษที่ 70  จากแนวคิดในการสงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณเชิง

ธุรกิจสําหรับธุรกิจขนาดใหญที่มีผลกระทบสูงตอสังคม เชน ธุรกิจนํ้ามัน ธุรกิจกาซหุงตม เปนตน ซึ่งแนวคิดในการ

สงเสริมใหธุรกจิมีจริยธรรมเชิงสังคม (social ethics) น้ันกลายเปนประเด็นใหญมาต้ังแตทศวรรษที่ 1980 เปนตนมา  

อยางไรก็ตาม ปรากฏวาธุรกิจบางประเภท เชน ธุรกิจยาสูบและธุรกจิบุหรี่ ตางก็หันมาดําเนินกลยุทธ CSR 

เชนกัน เน่ืองจากเปนแนวทางการดําเนินงานที่ไดรับการยอมรับสูงทั้งจากสังคมและภาครัฐ รวมทั้งองคกรที่ดําเนินงาน

แบบ CSR จะไดรับการประกันมาตรฐานจากหลายหนวยงานหากมีการรายงานหรือเสนอรายงานประจําปในการ

ดําเนินงานแนว CSR ซึ่งหากไดรับมาตรฐาน ก็ยอมสงผลดีตอองคกรและเปนผลพลอยไดตอในการประชาสัมพันธ

ภาพลักษณองคกรตอไป ซึ่ง CSR ยอมสงเสริมความเช่ือถือของผูบริโภคตอองคกร ชวยสรางความภักดีตอตราสินคาของ

องคกร สงเสริมช่ือเสียงขององคกรในทางบวกและสรางจุดขายอันเปนเอกลักษณใหกบัตราสินคา (unique selling 

point) มีรายงานวา บริษัทบุหรี่ยักษใหญลําดับสองของโลก British American Tobacco ซึ่งหันมาดําเนินงานแนว 

CSR เชนกันน้ันถูกฟองวา ใชกลยุทธแนวเกื้อกูลสังคมและดําเนินงานสาธารณกุศลประเภทตางๆเพ่ือหลีกเลี่ยงขอครหา

เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพที่บุหรี่กอขึ้นหรือกลาวงายๆวา ทํา CSR เพ่ือบังหนาการขายบุหรี่น่ันเองโดยเฉพาะการ

ขายบุหรี่ในประเทศกําลังพัฒนาที่บริษัทบุหรี่เขาไปเปดตลาดใหมโดยอาศัยการทําการกุศลหรือสรางโครงการการกุศล

ตางๆในประเทศน้ันๆ  

รูปแบบ CSR ที่ธุรกิจบุหรีแ่ละเครื่องด่ืมแอลกอฮอลนิยมใชคือ การใหความชวยเหลือเด็กยากจนทั้งในดาน

การศึกษา การพัฒนาดานกีฬา การใหเงินทุน การใหที่อยูอาศัยและการต้ังคลินิกเคลื่อนที่เพ่ือตรวจรักษาโรคใหคน

ยากจน ซึ่งจะกลายเปนขออางช้ันดีในการทําธุรกิจตอไปและยังผลใหรฐับาลในประเทศกําลังพัฒนาไมกลาตรากฎหมาย

ใดๆเพ่ือยับย้ังธุรกิจเหลาน้ี  

19 ดร.ศรีรัช ลอยสมทุร                                                                                                                   ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคมุยาสบู 
  

 



การศึกษาผลของการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ “แปลงราง”    
2557 

 
Porter and Kramer (2006) ยกตัวอยางจากประวัติของบริษัทไนกี้  (Nike) วาเคยถูกผูบริโภคควํ่าบาตร

มาแลวในทศวรรษที่ 1990 จากการถกูเปดโปงโดยหนังสือพิมพวาไนก้ีเอารัดเอาเปรียบแรงงานตางชาติในการผลิต

สินคา และกรณีของบริษัท Shell ที่ถูกกลุมกรีนพีซประทวงกลางทะเลในปญหาแทนขุดเจาะนํ้ามันจนกลายเปนขาวไป

ทั่วโลก หรือธุรกิจอาหารฟาสตฟูดก็ตองจํายอมที่จะ “รับผิดชอบ” ปญหาโรคอวนในเด็ก ซึ่ง Porter and Kramer ช้ีวา 

ธุรกิจที่หันมาดําเนินงานแนว CSR สวนใหญแลว ทําเพ่ือรักษาภาพและเพ่ือการประชาสัมพันธ ซึ่งโดยหลักการแลว การ

ดําเนินงานแนว CSR มีหลักการสําคัญสี่ประการคือ 1) องคกรมีขอผูกมดัทางจริยธรรม (moral obligation) 2) องคกร

ตองการการเติบโตอยางย่ังยืน 3) องคกรจาํเปนตองไดรับอนุญาตใหดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย และ 4) องคกรตองการ

ช่ือเสียง โดยอาศัยเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงานแนว CSR ก็คือ การโฆษณาและการประชาสัมพันธเพ่ือสื่อสารให

สังคมรับทราบ 

[ 2.1 ความสําคัญของ CSR ตอธุรกิจบุหรี ่]    

 

ธุรกิจบุหรี่ใชกลยุทธ CSR มาเปนเวลากวาทศวรรษแลว ธุรกิจบุหรี่ใช CSR เพ่ืออะไร? ธุรกิจบุหรี่ใช CSR เพ่ือ

การสรางภาพลักษณบวกใหกับธุรกิจตนเอง เปนการ “ฟอก” ภาพของตนเองใหดูดีขึ้นในสายตาสาธารณชนและ

พยายามลบภาพของธุรกิจที่ขายความตายผอนสงและทําลายสุขภาพ แต CSR ของธุรกิจบุหรี่ ก็คือเทคนิคการตลาด

รูปแบบหน่ึง ที่ไมใชขายสินคาโดยตรง แตธุรกิจบุหรี่ใช CSR เพ่ือที่จะ “ลงทุน” ตอไปในอนาคต บริษัทยักษใหญแหง

วงการยาสูบ ฟลิปมอริส ไดกลาวไวในเอกสารภายในของตนเองวา “การทําการกุศล ในความหมายของเรา เราไมเคย

บอกวาจะทําการกุศลโดยไมหวังผลตอบแทน ไมมีการบริจาคอันใดหรือใหเงินอันใดที่ทําไปโดยไมหวังผล”  

การทํา CSR ของธุรกิจบุหรี่ขัดกับ article13 ของ FCTC  แตธุรกิจบุหรี่ก็พยายามทั้งหลีกเลี่ยง ขดัขืนและ

ตอตานทั้งอยางเนียนและอยางโจงแจงในบางประเทศ 

สรุปวา ธุรกิจบุหรี่ทํา CSR เพ่ือจุดหมายสามประการคือ 1) เอาชนะกฎหมายตอตานบุหรี่  2) แกภาพลักษณ

ของบุหรี่ที่สังคมเริ่มยอมรับวาเปนอันตรายตอสุขภาพ  และ 3) เอาชนะรัฐบาลและสังคมที่ตอตานบุหรี่ (ศรีรัช ลอย

สมุทร, 2555) 

 

การทาํ CSR และการรกุตลาดของธรุกิจบหุรีใ่นอินโดนเีซีย: กรณศีกึษา 

อินโดนีเซีย คือ สวรรคของธุรกิจยาสูบ เพราะรัฐบาลมีการตอตานนอย ทําใหธุรกิจยาสบู ตางพยายามทําตลาด

ในอินโดนีเซียแขงขันกัน (ศรีรัช ลอยสมทุร, 2553) 

 การรุกดวย CSR ในอินโดนีเซยีน้ันมีหลายรปูแบบ หลักๆคือ  
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1) การใหทุนการศึกษาทั้งระดับประถม มัธยม และระดับอุดมศึกษา ที่สําคญั มีการใหทุนการศึกษาในระดับการ

ฝกหัดอาชีพครูของธุรกิจบุหรี่กานพลู โดยกอต้ังสถาบันฝกหัดอาชีพครูขึ้นมาและใหทุนการศึกษาผูที่จะมาเรียน

ตอ 

2) การใหทุนการศึกษาทั่วไปและแจกคาเลาเรียนหรือใหทุนเรียนฟรี พบวา บุหรี่กานพลูย่ีหอ Djarum เปนผูทุม

ทุน CSR ดานน้ีมากที่สุด  

3) การทํา CSR กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาโดยตรงและสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือ

ประโยชนทั้งภาพลักษณและธุรกิจบุหรี่ก็สามารถนํามาโฆษณาประชาสัมพันธไดอีกทางหน่ึง  

4) การทํา CSR ผานการสนับสนุนกีฬาที่สังคมน้ันนิยมหรือกฬีาพ้ืนบานหรือกีฬาที่สรางช่ือใหประเทศ พบวา บุหรี่

กานพลูย่ีหอ DJrum ทํา CSR สนับสนุนการจัดแขงขันแบดมินตัน ซึ่งเปนกีฬาที่ชาวอินโดนีเซียช่ืนชอบมาก ซึ่ง 

DJrum ทําทั้งการจัดแขงขันระดับชาติ ใหการสนับสนุนนักกีฬาดวย ทําใหสังคมอินโดนีเซียตอบรับในทางบวก

ตอการที่ธุรกิจบุหรี่เขามาสนับสนุนการแขงขันกีฬาครั้งน้ี 

5) การทํา CSR กับกลุมหญิงดอยโอกาส เชน แมบาน กลุมชมรมผูหญงิ ผูหญิงพ้ืนเมืองที่ไมไดรับการศึกษาสูง 

พบวา บุหรี่ยี่หอ DJrum เขาไปทํากิจกรรม CSR  สนับสนุนกลุมหญิงแมบานเหลาน้ี ทั้งในดานการเปดโอกาส

ใหเขารับการศกึษาภาคผูใหญ ใหทุนเรียน  และสนับสนุนกิจกรรมการผลิตสินคาของกลุมแมบาน 

6) การจัดการประกวด การแขงขันในรูปแบบตางๆ เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนเขารวม เชน บุหรี่ยี่หอ 

DJrum เปด Facebook ช่ือ BlackExperience  และเว็บไซต www.blackexperience.com เพ่ือใหเยาวชน

เขามารวมลงช่ือแขงขันและชิงรางวัล DJrum Awards 

                   

                        ภาพท่ี 8 โครงการ CSR ประเภทตางๆของบุหรี่กานพลูย่ีหอ Djarum ในอินโดนีเซีย 
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การใช CSR และการตอตาน CSR ของธุรกิจบหุรี่ในฟลปิปนส อาเจนตนิา บราซิล และโคลัมเบีย: กรณศีึกษาการ

ทาํ CSR เพื่อตอตานกฎหมายควบคุมบหุรี่ 

 

ฟลปิปนส  ฟลิปปนสไดช่ือวา เปนประเทศที่เปนผูผลติบุหรี่รายใหญ ธุรกิจบุหรี่มอิีทธิพลสูงมากในประเทศน้ีจน

ถึงกับสามารถต้ังตัวแทนระดับนานาชาติของธุรกิจบุหรี่ในประเทศน้ีได และการสูบบุหรี่ในฟลปิปนสไดถูกธุรกิจบุหรี่

สรางใหเห็นวาเปนเรื่อง “ปกติ” ไปแลว (ศรีรัช ลอยสมทุร, 2553) 

สิ่งที่ธุรกิจบุหรีท่ําในประเทศน้ี ควบคูกับการขายบุหรี่ คือ การทํา CSR เพ่ือฟอกภาพใหสังคมเห็นวาธุรกิจบุหรี่เปน

ธุรกิจที่ดี  CSR ที่ธุรกิจบุหรี่ทาํในประเทศฟลิปปนสคือ 

 การจางงาน ธุรกิจบุหรี่พยายามบอกวา ธุรกิจบุหรี่เปนกลไกเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเกิดการจางงาน

ในประเทศมากมาย คนฟลิปปนสจึงไมจําเปนตองออกนอกประเทศไปหางานทําอีก 

 การบริจาคผานกระทรวงตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงกระทรวงศึกษาธิการ และการบริจาคมีทุกรูปแบบ 

ต้ังแต การใหทนุนักเรียนยากจน การใหทุนเรียนตอระดับสูง  การใหทุนนักเรียนที่ผลการเรียนดีเย่ียม  การ

สรางตึกสรางอาคารเรียน การอบรมครู การจัดกิจกรรมสันทนาการไปลงตามโรงเรียน การใหอุปกรณ

การศึกษา กิจกรรมเหลาน้ี ธุรกิจบุหรี่จะทําผานกระทรวงทบวงกรมตางๆ เพ่ือใหเปนขาว ได

ประชาสัมพันธได และทําใหภาพลักษณดีขึ้นวาไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ 

 มีการบริจาคอ่ืนๆ นอกจากการศึกษา คือ CSR ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน ปลูกปา รักษาชายฝง 

เก็บขยะ อนุรักษสัตว ฯลฯ โดยเปนการทํากิจกรรมผานกระทรวงวิทยาศาสตร กระทรวงสิ่งแวดลอม อีก

เชนกัน 

 การมอบเงินใหกับหนวยงานภาครัฐ ผานหนาฉากที่เปนการทํากิจกรรมรวมกับภาครัฐ 

 การมอบเงินและใหความชวยเหลือหนวยงานภาครัฐในระดับหมูบานหรือชุมชน 

 เชิญชวนใหหนวยงานภาครัฐหรือขาราชการเขารวมโครงการทําความดีตางๆที่ธุรกิจบุหรี่จัดขึ้น เพ่ือสราง

ความนาเช่ือถือและอาศัยช่ือเสียงของภาครัฐ 

 มอบของขวัญ มอบสิ่งของ บริจาคใหกับหนวยงานภาครัฐโดยตรง 

 กิจกรรมประเภทสปอนเซอรรายการตางๆที่ภาครัฐเปนผูจัดและธุรกิจบุหรี่รวมเปนผูสนับสนุน 

 มอบเงินและบริจาคใหกับกระทรวงตางๆ 

การตอตาน CSR ของธุรกิจบุหรี่จึงเริ่มเกิดขึ้น เพ่ือแกภาพที่ธุรกิจบุหรี่พยายามสรางภาพนักบุญและเพ่ือทําให

สังคมเห็นวา CSR ไมใชเรื่อง “ปกติ”  การตอตานมีรูปแบบดังน้ี 
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 ตีแผ CSR ของธุรกิจบุหรี่ผานสื่อ เพ่ือใหสังคมรับรูวาเปนสิ่งไมถูกตอง  

 พยายามมีนโยบายและมาตรการระดับชาติในดานจริยธรรมของหนวยงานภาครัฐดานการรับเงินหรือทํา

กิจกรรมรวมกบัธุรกิจบุหรี่  โดยไมใหหนวยงานภาครัฐเขามาใหความรวมมือกับธุรกิจบุหรี่ในทุกๆดาน 

 หามการเปนสปอนเซอรจากธุรกิจบุหรี่ในกจิกรรมที่หนวยงานภาครัฐเปนผูจัด 

 หามหนวยงานภาครัฐรับเงิน รับของขวัญ หรือรับการบริจาคในทุกรูปแบบจากธุรกิจบุหรี่ 

 สรางเครือขายพลังสังคม เผยแพรดานลบของ CSR ธุรกิจบุหรี่ 

จากมาตรการดังกลาว ทําใหหนวยงานภาครัฐมีการปรับตัว โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวงศึกษาธิการและทําใหกระทรวงเหลาน้ีตองมีการตราประกาศกระทรวงขึ้นมาเพ่ือบังคับเรื่องการรับกิจกรรม 

CSR ของธุรกิจบุหรี่ (ศรีรัช ลอยสมุทร, 2553) 

 

      ภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุขของประเทศฟลิปปนสออกมาเรียกรองไมใหมีการรบักิจกรรม CSR จากธุรกิจบุหรี่ 

อาเจนตนิา การทํา CSR ของธุรกิจบุหรี่ในประเทศอาเจนตินาน้ัน ธุรกิจบุหรี่ไมไดทําเพ่ือคนสูบบุหรี่ หรือเพ่ือหามไมให

คนสูบ แตทําเพ่ือใหสังคมยอมรับธุรกิจบุหรี ่และทําเพ่ือใหกลุมตอตานบุหรี่ทํางานไดยากมากขึ้น ธุรกิจบุหรี่ทํา CSR ใน

ประเทศอาเจนตินา เพ่ือ 

 เพ่ือทําใหสังคมยอมรับธุรกิจบุหรี่วาเปนธุรกิจที่ดี 

 ทําใหเยาวชนสามารถเขาถึงบุหรี่ไดงายขึ้นหรือจําช่ือยี่หอบุหรี่ได โดยทํากิจกรรมที่มุงไปที่กลุมเยาวชนเทาน้ัน 

เชน ดนตรี กีฬา 

 เพ่ือสรางพันธมิตรในสังคม 

 เพ่ือทําใหครอบครัว สังคมโดยรวม ครู ผูทํางานสาธารณสุข ยอมรับธุรกจิบุหรี่ และไมตอตานการสูบ 
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 สรางความนาเช่ือถือใหธุรกิจ 

CSR ที่ธุรกิจบุหรี่ทําคือ โครงการที่ช่ือวา “18 period” เปนโครงการที่ดูภายนอกคือความหวังดีของธุรกิจ

บุหรี่วาเปนโครงการที่ทําเพ่ือไมใหมีการขายบุหรี่ใหเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เมื่อมีโครงการน้ีออกมา ทําใหสังคมช่ืนชม

ธุรกิจบุหรี่วา ถึงแมธุรกิจจะขายบุหรี่ แตจะขายใหผูใหญหรือผูมีวุฒิภาวะเทาน้ันโดยปฏิเสธชัดเจนวาเราไมขายใหเด็กๆ 

ซึ่งเปนการสรางความนาเช่ือถือและภาพบวกใหกับธุรกิจบุหรี่ รวมทั้งยังสรางมายาคติอีกวา ผูใหญหรือเด็กอายุมากกวา 

18 จะสูบบุหรี่ก็เปนเรื่อง “ปกติ” เพราะบุหรี่เปนสินคาสําหรับผูใหญ  นอกจากน้ี โครงการน้ี ซึ่งดําเนินการในหลาย

ประเทศ เชน อาเจนตินา เวเนซูเอลา ก็ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง

ศึกษา แต CSR น้ี เปนเพียงแคโฆษณาทีส่วยหรูเพ่ือสรางภาพใหสังคมยอมรับ แตในทางปฏิบัติน้ัน ไมไดมีมาตรการใดๆ

เกิดขึ้น การขายบุหรี่ใหเด็กจงึยังคงมีตอไป   

นอกจาก CSR ประเภทน้ีแลว ธุรกิจบุหรี่ยงัเนน CSR ประเภท Youth prevention campaign เชน โฆษณา

หามเด็กสูบบุหรี่ หรือมีโครงการรณรงคปลกูฝงไมใหเด็กทดลองบุหรี่ แตธุรกิจบุหรี่พยายามผลักดันเน้ือหาไปสูเยาวชน

ผานโครงการ youth prevention ประเภทน้ีวา บุหรี่จะสูบไดเมื่อพนวัยเด็ก ทําใหเด็กเขาใจผิดวา สูบตอนเด็กไมได แต

สูบไดตอนโตแลว ซึ่งธุรกิจบุหรี่ทราบดีวา การทําโครงการประเภทปกปองเยาวชนน้ันไมไดผลจริง แตทําเพ่ือสรางภาพ

เทาน้ัน (ศรีรัช ลอยสมุทร, 2555) 

      

ภาพท่ี 10 ประเทศอาเจนตินามีนโยบายหามธุรกิจบุหรี่โฆษณาและหามการสูบบุหรี่ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ย่ิงทําใหธุรกิจบุหรี่รุกดวยกิจกรรม 

CSR เพ่ือสรางการยอมรับ 

บราซิล  บราซิลเปนประเทศที่สงออกใบยาสูบเปนอันดับหน่ึง ธุรกิจยาสูบจึงมีอิทธิพลมากในประเทศน้ีและธุรกิจบุหรี่

ไดเขาไปแทรกแซงรัฐบาลในหลายรูปแบบ สิ่งที่ธุรกิจทํามากที่สุดคือ การหามการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่ เชน รัฐมี

นโยบายขยายขนาดของรูปภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ ธุรกจิบุหรี่ก็เขาไปแทรกแซง จนนโยบายน้ีไมเกิด หรือรัฐมีนโยบาย

จะหามโฆษณาบุหรี่ดวยสื่อ point of sale แตธุรกิจบุหรี่ก็เขาไปแทรกแซงจนได จนปจจุบัน ธุรกิจบุหรี่ในบราซิลจึง
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สามารถโฆษณาไดในเกือบทุกสื่อ แตธุรกิจกยั็งทํา CSR แตกิจกรรม CSR ของธุรกิจบุหรี่น้ันมุงเนนไปที่กลุมเกษตรกรผู

ปลูกใบยา เน่ืองจากเกษตรกรมีจํานวนมากมายในบราซิลและสามารถเปนกระบอกเสียงช้ันดีใหธุรกิจบุหรี่ได 

กิจกรรม CSR ที่ธุรกิจทํากับกลุมผูปลูกใบยา คือ กิจกรรมประเภทจางงาน สรางรายได กิจกรรมสงเสริมอาชีพ

เกษตรกร ฯลฯ เพ่ือเนนสารสาํคัญคือ การปลูกยาสูบคือกลไกของเศรษฐกจิของประเทศ ถามีการหยุดขายบุหรี่หรือบุหรี่

ขายยากขึ้น เกษตรกรจะเปนคนแรกที่ไดรบัผลกระทบมากที่สุดคือตกงาน ไมมีรายได  ธุรกิจบุหรี่ลงทุนทําโฆษณาเพ่ือ

สงเสริมแนวคดิน้ี ใชสโลแกนวา “Today is tobacco, tomorrow can be you”  เพ่ือบอกวา รัฐหามบุหรี่วันน้ี วัน

หนาเกษตรกรก็ตองตาย  ทําใหกลุมเกษตรกรหันมาตอตานรัฐบาลเสียเอง 

 นอกจากการปลุกระดมกลุมเกษตรกรแลว ธุรกิจบุหรี่ยังแทรกแซงดวยการซื้อตัวนักการเมืองและซื้อเสียงจากผู

มีช่ือเสียงในสังคมใหพูดแทนบริษัทบุหรี่  และยังซื้อสือ่ได เชน หนังสือพิมพบางฉบับในบราซิล ก็ถูกซื้อไปเปน

กระบอกเสียงใหบริษัทบุหรี ่ เกษตรกรผูปลูกยาสูบในประเทศบราซิล ถูกใชเปนเหย่ือของ CSR ของธุรกิจบุหรี่ เพ่ือให

กลุมเกษตรกรเปน “มือทีส่าม” พูดแทนธุรกจิบุหรี่ 

 

โคลัมเบยี  ในประเทศโคลมัเบีย มีบริษทัยักษใหญอยูสองเจาที่แขงกันคือ PM และ BAT ซึ่งพบวา BAT ทํา CSR 

มากกวา โดยทําในประเด็นตอไปน้ี 

 สนับสนุนกิจกรรมประเพณีของสังคม เพ่ือสรางภาพ 

 ทํากิจกรรมกับเยาวชน โดยเนนกิจกรรมประเภทหามเด็กสูบบุหรี่ 

 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

 ทํากิจกรรมเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน โครงการทํากระดาษมวนบุหรี่แบบ organic 

 สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ใหทุนเรียน บรจิาคเพ่ือการศึกษา 

 ชวยเหลือเหย่ือภัยพิบัติ 

 ออกโรงสนับสนุนการชวยเหลือกองโจรกลับใจ ในโคลัมเบีย มีกลุมกองโจรเถื่อนอยูจํานวนมาก ธุรกิจบุหรี่

พยายามสรางกิจกรรมและโฆษณาวาจะใหการชวยเหลือกลุมกองโจรเหลาน้ีถากลับใจมาเปนคนดีของสังคม ทํา

ใหสังคมโคลัมเบียช่ืนชมธุรกิจบุหรี่มาก 

 ทํากิจกรรมประเภท cause-related marketing มากที่สุด คือกิจกรรมประเภทชวนผูอ่ืนมารวมทําความดี 

เชน ซื้อสินคาน้ีแลวกําไรสวนหน่ึงจะนําไปบริจาค 

 ธุรกิจบุหรี่จะพยายามนําเรื่องที่เปนประเด็นสังคม เชน เด็กยากจน โจรกลับใจ มาสรางเปนกิจกรรม CSR เสมอ 

เพ่ือใหชนะใจประชาชน 
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 สิ่งที่ธุรกิจบุหรีท่ําในโคลัมเบีย อาจแตกตางกับประเทศอ่ืน ที่น่ี ธุรกิจบุหรี่พยายามทํา CSR กับกลุมกองโจรใน

ประเทศ เพ่ือสรางภาพวาชวยเหลือใหกองโจรเหลาน้ีกลับตัวเปนคนดี เพ่ือสรางภาพวาธุรกิจบุหรี่คือธุรกิจเดียว

ที่กลาทําใหสังคม กลาเขาไปถึงกลุมกองโจร และทําเพ่ือใหเห็นวาธุรกิจบุหรี่คือผูสรางสันติภาพใหสังคม

โคลัมเบีย 

 หวานเงินบริจาคใหกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหมีอิทธิพล 

 เขาไปแทรกแซงการเมืองในทุกระดับ 

 

การใช CSR เพื่อตอตาน plain packaging ในออสเตรเลีย: กรณศีกึษาการใช front group 

 ออสเตรเลีย เปนประเทศแรกๆที่ริเริม่การใช plain packaging กับสนิคาบุหรี่  การใชนโยบาย plain 

packaging สรางแรงสั่นสะเทือนใหธุรกิจบุหรี่เปนอยางมาก เพราะเทากับสูญเสียชองทางโฆษณาและการจดจําตรา

สินคา ทําใหธุรกิจบุหรี่ในออสเตรเลียพยายามใชวิธีการตางๆในการตอตานการเปลี่ยนบรรจุภัณฑดังกลาว วิธีการที่

ธุรกิจบุหรี่ในออสเตรเลียใช คือ 

 การขมขูคุกคามรัฐบาล ทั้งทางกฎหมายและทางอ่ืนๆ โดยธุรกิจบุหรี่สองเจา คือ PM และ BAT ตางย่ืนฟอง

รัฐบาลออสเตรเลียในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑในครั้งน้ี  

 

 การสรางอิทธิพลหรือพยายามซื้อตัวผูอยูในตําแหนงสูงในรัฐบาลใหได เพ่ือใหชวยบีบรัฐบาลใหยกเลิก

มาตรการน้ี หรือทําใหยืดเย้ือออกไปเรื่อยๆ การซื้อสือ่บางเจา เชน ซื้อสื่อโฆษณาทางโทรทัศน ซื้อหนา

หนังสือพิมพบางฉบับ เพ่ือใหเลนขาววารัฐไมเปนธรรม 

 

 

 ธุรกิจบุหรี่ทําโฆษณาของตนเองออกมาตอตานการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ โดยใชเน้ือหาหลักวา การเปลี่ยน

บรรจุภัณฑทําใหรานคารายยอยจะตองสูญรายไดไปมาก ธุรกิจเล็กๆแบบน้ีจะตองสูญสลาย ทําใหคนคาขาย

ระดับเล็กๆเหลาน้ีเดือดรอน ซึ่งธุรกิจบุหรี่ลงทุนทําโฆษณาชุดน้ีทั้งทางโทรทัศนและสือ่สิ่งพิมพ และซื้อเวลา

การออกอากาศใหโฆษณาชุดน้ีดวยเปนระยะเวลากวาสองเดือน เพ่ือใหสังคมรับรูและเห็นใจ ธุรกิจบุหรี่ต้ัง 

front group หรือกลุมตัวแทนขึ้นมา ในออสเตรเลีย front group คือ กลุมที่เรียกตัวเองวาเปนตัวแทนของคน

คาขายรายยอยหรือพวกโชหวย ใชช่ือกลุมวา AAR หรือ Alliance of Australian retailers ออกมาเรียกรอง

ขอความเห็นใจวาธุรกิจโชหวย 15000 รายจะตองลมสลายเพราะนโยบายที่ไมเอ้ือตอการคาขาย  มีการออก

หนังสือรองเรียนรัฐบาลจากกลุมAAR  น้ี รวมทั้งกลุมน้ียังมีโฆษณาทางโทรทัศน โฆษณาทางปายบิลบอรดและ

สื่อสิ่งพิมพเพ่ือตอตานนโยบาย โดยใชสโลแกนในการโฆษณาวา “Good policy makes good reason” เพ่ือ

จะบอกวา นโยบายน้ีเปนนโยบายที่แย ไมมีเหตุผล 
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 ธุรกิจบุหรี่เรงทํา CSR เพ่ือสรางภาพบวกใหมากขึ้น เพ่ือใหสังคมสวนรวมเห็นใจ และจะใชภาพบวกน้ีในการ

คัดคานรัฐบาล CSR ที่ถูกใชมากที่สุดในออสเตรเลีย คือ กิจกรรมอนุรักษประเภทตางๆ  และมีการทํา CSR 

สนับสนุนกิจกรรมประเภทแสดงออกซึ่งเสรีภาพตางๆ เพ่ือใหสะทอนกลบัมายังรัฐบาล 

 

 

 ธุรกิจบุหรี่พยายามเปลี่ยนและสรางกระแสใหมวา การสูบบุหรี่ไมใชเรื่องสวนรวมหรือเรื่องทําลายสังคม

โดยรวม แตเปนเรื่องสวนตัว เปนเรื่องของบุคคลและสทิธิสวนตน โดยมีการออกโฆษณาเกี่ยวกับสิทธิสวน

บุคคลออกมามากขึ้นในชวงคัดคาน เพ่ือใหกลุมผูสูบรูสึกวารัฐบาลไมเปนธรรม 

รูปแบบและวิธีการของ CSR ธุรกิจบุหรี่ สามารถสรุปไดดังน้ี 

 CSR เปนการสรางช่ือเสียงทางดานจริยธรรมใหบริษทับุหรี่ ฟอกภาพลักษณ 

 CSR สรางแรงสนับสนุนจากสังคมที่ไมรูเทาทัน 

 CSR เปนการเปดทางเขาสูการเมืองและบุคคลที่มีอิทธิพลตอสังคม 

 CSR เปนการสรางภาพลักษณ 

 CSR เปนการสรางภาพใหองคกร มผีลตอช่ือเสียงสินคา ทาํใหเปดตลาดใหมๆไดงายขึ้น ทําใหดึงผูรวมลงทุน

ไดงายขึ้นเพราะภาพลักษณดี 

 CSR เลี่ยงกฎหมายได 

 CSR ที่ธุรกิจบุหรี่จะเนนแคไมกี่ประเด็น คือ การศึกษา การบริจาค และการสังคมสงเคราะหเพราะสังคม

เห็นดีดวย 

 CSR ของธุรกิจบุหรี่จะไมทําคนเดียว แตจะดึงภาครัฐหรือหนวยงานอ่ืนที่มีช่ือเสียงดีมารวมกิจกรรมดวย

เสมอ 

 CSR แบบบริจาคจะชวยเสริม key message ขององคกร สรางภาพวาเปนธุรกิจเอกชนที่ชวยสังคม 

 CSR ทําเพ่ือเปลี่ยนมายาคติของสังคม โดยเฉพาะความคิดเรื่องการสูบอยางรับผิดชอบ  เปลี่ยนแนวคิดเรื่อง

การสูบมาเปนเรื่องสวนตัว  

 CSR จะมองหากลุมดอยโอกาสมาเพ่ือทํากิจกรรมกับกลุมน้ันๆ เชน คนไขโรคเอดส เปนตน 

 CSR ทางดานสุขภาพ จะเนนการชวยเหลือโรครายแรง และโรคของคนจน เชน โรคเอดส วัณโรค มาเลเรีย 

เปนตน เพ่ือใหสังคมเขาใจผิดวา โรคที่เกิดจากบุหรี่ไมใชโรครายแรง แตเปนโรคพวกน้ีตางหาก 
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 CSR ทําเพ่ือสรางอิทธิพลในสังคม ตอการเมือง และตอความคิดของสังคมโดยรวม 

 CSR ทําเพ่ือไมใหมีแรงตอตานหรือถามีก็ตานไดยาก 

กลยุทธ CSR ที่ธุรกิจยาสูบนิยมใช คือ 

 การเปนผูให สรางภาพนักบุญดวยการบริจาคสิ่งของตางๆ 

 สนับสนุนการศึกษา ทั้งทางตรงและทางออม ทางตรง เชน กอต้ังโรงเรียนหรือสถาบันหรือโครงการ

การศึกษาของตนเอง สนับสนุนทางออม เชน บริจาคทุนการศึกษา บรจิาคอุปกรณการเรียน 

 สนับสนุนเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ทั้งทางตรงและทางออม โดยยกประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและปากทอง

ของชาวไรมาสนับสนุน เชน การรับประกันราคาใบยาสูบเมื่อเก็บเกี่ยว การบริจาคสิ่งของใหชาวไร

ยาสูบ การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาใหลูกหลานชาวไรยาสูบ เปนตน 

 เปนผูชวยเหลือสังคมในยามภัยพิบัติ เชน นํ้าทวม แผนดินไหว ภัยแลง ธุรกิจยาสูบก็จะใชวิธีการ

ออกมาใหความชวยเหลือดานบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข จัดต้ังศูนยชวยเหลือตางๆ บริจาคสิ่งของให

ผูประสบภัย บริจาคเงินใหกับหนวยงานบรรเทาทุกข ฯลฯ 

 สนับสนุนหนวยงานทางสุขภาพ เพ่ือแสดงภาพวาหวงใยสังคม ตอบแทนสังคม เชน บริจาคเงินให

โรงพยาบาล สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ ฯลฯ 

 สนับสนุนหนวยงานภาครัฐ หรือ รวมมือกบัหนวยงานภาครัฐ 

 เขาหาสถาบันการศึกษาตางๆ เขาหาสถาบันทางศาสนา 

 จัดทําโครงการเพ่ือเด็ก เยาวชนและวัยรุน สตรี ในประเด็นตางๆ 

 ดําเนินกิจกรรมประเภทเพ่ือสิ่งแวดลอม เพ่ือสังคมสีเขียว อนุรักษธรรมชาติ ฯลฯ  

 ทําโฆษณาและประชาสัมพันธองคกร 

  สรางพันธมิตรกับสื่อมวลชน จัดโครงการสําหรับสื่อ เชน พาสื่อเยี่ยมชมไรยาสูบ พาสื่อไปทัวร ฯลฯ 

เพ่ือใหสื่อนําเสนอแงบวกของธุรกิจยาสูบ 

 จัดกิจกรรมในเทศกาลตางๆ เชน จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมในเทศกาลวันเด็ก เปนตน 

 สงเสริมการสูบบุหรี่ “อยางรบัผิดชอบ” เชน รณรงคใหเด็กวัยตํ่ากวา 18 ไมสูบบุหรี่ รณรงคใหผูสูบ 

สูบอยางเปนที่เปนทาง ฯลฯ ซึ่งก็เทากับไมไดรณรงคใหเลกิ แตกลับย่ิงสงเสริมการสูบใหเปนที่ยอมรับ 

และเปนการบอกใบวา ถาอายุเกิน 18 กส็ามารถสูบไดไมใชปญหา หรือ ถาสูบเปนที่เปนทางแลวก็

ไมใชปญหา 
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 ทําการกุศล สงเคราะหกลุมบุคคลผูขาดโอกาสหรือตองการความชวยเหลือ เชน เด็กพิการ ทหารผาน

ศึก โรงเรียนในถิ่นชนบท ฯลฯ 

  

  

ภาพที่ 11 โรงงานยาสูบกับกิจกรรม CSR: แจกผาหมใหชาวไรยาสูบ บริจาค EM Ball ผานสื่อ โครงการจิตอาสาชวย

นํ้าทวม และการสนับสนุนทนุการศึกษาใหบุตรหลานชาวไรยาสูบ 
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    ภาพที่ 12 โครงการสรางฝายถวายพอหลวง ของ จ.แพร ที่ฟลลิปมอริส สนับสนุน 

 

ธุรกิจบหุรี่มี CSR ไวเพื่อตอตานหรือพยายามลมเลกิอะไรบาง? 

 ธุรกิจบุหรี่ ทํา CSR เพ่ือตอตานสิ่งตอไปน้ี 

 การขึ้นภาษีบุหรี่ 

 ตอตานมาตรการเปลี่ยนบรรจุภัณฑเปนแบบ plain packaging  

 ตอตานมาตรการหามการโฆษณา หามการแสดงสินคาบนช้ันวาง (power wall)   

 ตอตานมาตรการหามสูบบุหรีใ่นสถานที่ตางๆ  

 ตอตานมาตรการหามโฆษณาในทุกสื่อ 

 ตอตานมาตรการดานคําเตือน การเปลี่ยนขอความคําเตือนหรือรูปภาพคําเตือน 

 สงเสริมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ สรางภาพลักษณบวกใหธุรกิจ  

 

เหตุผลอ่ืนที่ธุรกิจยาสูบจงใจใช CSR เน่ืองจาก CSR เปนเครื่องมือสงเสริมสินคาและองคกรเพียงไมกี่อยางที่

ธุรกิจยาสูบยังสามารถทําได โดยเฉพาะในประเทศที่หามการโฆษณาสินคายาสูบ ทําใหสินคายาสูบขาดเครื่องมือสื่อสาร 
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ธุรกิจยาสูบจึงตองหันมาทํา CSR และสื่อสารองคกรผาน CSR รวมทั้งเรงสรางภาพบวกผาน CSR (ศรีรัช ลอยสมุทร, 

2555) 

[ 3. แนวคิดเรื่องการรูเทาทัน  CSR ]    

การรูเทาทันเปนกระบวนทัศน (paradigm) ที่ไดรับการพัฒนามาเพ่ือเสริมทักษะทางการศึกษาของบุคคลใน
ช้ันตน โดยประเทศที่เริ่มพัฒนากระบวนทัศนน้ีคือ ประเทศอังกฤษในชวงทศวรรษที่ 1930 การรูเทาทันเปนสวน
หน่ึงของการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย พัฒนาสังคม การรูเทาทนัหมายถึงทักษะขั้นสูงในการพินิจพิจารณาขาวสาร
ขอมูล วิเคราะหเปน แยกแยะได ไมหลงเช่ือโดยงาย มีเหตุผลในการยอมรับสาร ใชประโยชนจากขอมูลขาวสารเปนและ
ใชสรางประโยชนตอตนเองได รวมทั้งสามารถแสดงเหตุผล อภิปรายเหตุผลได 

การรูเทาทัน คือความสามารถในการเขาถึง การวิเคราะหวิพากษ การประเมินคุณคา และทักษะการ

ตอบสนองตอขาวสารในรูปแบบตางๆ  

การรูเทาทันการสื่อสาร  คือ  การอานสื่อใหออก เพ่ือพัฒนาทักษะในการเขาถึงสื่อ  การวิเคราะหสื่อ  การ

ตีความเน้ือหาของสื่อ  การประเมินคาและเขาใจผลกระทบของสื่อและสามารถใชสื่อใหเกิดประโยชนได (พรทิพย เย็น

จะบก, 2552) 

         

                                  องคประกอบของความรูเทาทนัการสื่อสาร (Rubin,2001) 

บุคคลที่มคีวามรูเทาทันการสื่อสาร หมายถึง บุคคลทีม่ทีัศนียมิติกวางไกล มทีักษะสวนตนที่สูงในการแยกแยะ 

ตีความและเขาใจสื่อ โดยอาศัยองคความรูหลายดานและสามารถที่จะนําสารหรือขอมูลจากสื่อมาวิเคราะห ตีความ ทํา

ความเขาใจ โดยอาศัยองคความรูดังกลาว ดังน้ัน บุคคลที่มคีวามรูเทาทันสูงจะสามารถเลือกเน้ือหาสื่อและสารที่

เหมาะสมและถูกตองที่สุดได ในทางตรงกันขาม บุคคลที่มีความรูเทาทันที่ตํ่าน้ัน จะมีทัศนียมิติที่คับแคบและจํากัด

เน่ืองจากมีองคความรูในเรื่องตางๆจํากัด จึงไมสามารถนําความรูมาวิเคราะหได และเมื่อไมมีองคความรูที่เพียงพอ จึง

ไมสามารถใชทกัษะหรือพัฒนาทักษะสวนตนในการเรียนรูแยกแยะ บุคคลที่ความรูเทาทันตํ่าจึงมักจะยอมรับเน้ือหาสื่อ

 

วิเคราะห์ ตีความ 

           ความรู้เทา่ทนั 

  ความสามารถ 

    ความรู้ ความเข้าใจ 
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โดยงาย และเขาใจเพียงแคพ้ืนผิวของเน้ือหาเทาน้ัน ไมสามารถที่จะตีความสารที่แฝงมาในสื่อ ไมสามารถแยกแยะความ

ถูกตองเที่ยงตรงในเน้ือหาของได ไมสามารถแยกแยะประเด็นสาระของเน้ือหาสื่อออกจากความไมมสีาระได หรอืไม

สามารถพัฒนามุมมองที่กวางไกลเกินมุมมองสวนตนไดและเน้ือหาอาจมีอิทธิพลตอความคิด อารมณและพฤติกรรมได

ตอบุคคลที่รูไมเทาสื่อโดยตนเองไมรูตัวได เชน การปลุกปน ย่ัวยุ ปลุกระดม เปนตน ซึ่งเน้ือหาในการสื่อสาร CSR น้ัน 

มีลักษณะทีแ่นบเนียน ทําใหผูรับสารขาดความรูเทาทันตอเน้ือหาและวัตถุประสงคที่แฝงมาในการสือ่สาร CSR น้ันๆ 

ดังน้ัน ในการรูเทาทันการสื่อสาร บุคคลจําเปนตองมีทักษะ ดังตอไปน้ี 

1 ทักษะในการต้ังคําถามตอสิ่งที่เปดรับ 
2 เรียนรูศึกษาวิธีในการชักจูงใจของสื่อ 
3 ทักษะในการวิพากษ วิเคราะหเน้ือหา 
4 ทักษะในการจบัสังเกตรูปแบบของการสื่อสารวารูปแบบสื่อคืออะไร เชน เปนโฆษณาชวนเช่ือหรือไม เปนการโนมนาว

ใจดวยการใชบุคคลที่มีช่ือเสียงมาชวยพูดหรือไม 
5 ทักษะในการจบัสังเกตความไมเปนกลางหรือความโนมเอียงสูขางใดขางหน่ึงของการสื่อสาร เชน การนําเสนอขาว

การเมือง เปนตน 
6 เขาใจการครอบครองการสื่อสารวาสื่อมีการครอบครองโดยธุรกิจใดหรือผูใดหรือกลุมผลประโยชนใดหรือสื่อไดรับ

รายไดจากแหลงใด เขาใจโครงสรางของสื่อ 
7 เขาใจรูปแบบปฏิบัติของแตละสื่อ เชน เขาใจวาโฆษณาไมใชการนําเสนอความจริง เขาใจวาการประชาสัมพันธคือการ

นําเสนอแตภาพบวก เปนตน 
8 เขาใจบทบาทของสื่อแตละสือ่ แตละประเภท 
9 เขาใจ รูจักผูสงสาร รูแหลงของขาวสารวามาจากฝายใดและประเมินความนาเช่ือถือ 
10 เขาใจวัตถุประสงคที่แฝงมาในสื่อของผูสงสาร 
 

 พรทิพย เย็นจะบกและคณะ (2551) อธิบายวาองคความรูการรูเทาทันการสื่อสาร ใน

บริบทของสังคมไทยประกอบดวย  

 มิติในการรับสือ่        

 การวิเคราะหสื่อ        
 การเขาใจสื่อ 
 การประเมินคาสื่อ 
 การใชสื่อใหเกดิประโยชน 

 

ในการรูเทาทันการสื่อสารน้ัน จําเปนตองต้ังคําถามสําคัญ 5 ขอ คือ 

1 ใครเปนผูสงสาร 
2 สารที่สงมาใชเทคนิคสรางสรรคอยางไรเพ่ือจูงใจผูชม 
3 ผูชมที่แตกตางกันจะตีความสารน้ันตางกันหรือไม 
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4 มีคานิยม วิถีชีวิตและทัศนะใดที่นําเสนอในสารน้ัน และคานิยมใด ทัศนคติใดที่สารน้ันละเลยไมกลาวถึง 
5 สารน้ีสงมาเพ่ือวัตถุประสงคใด 
 

ดังน้ัน ในการสรางความรูเทาทันการสื่อสาร CSR น้ัน จงึตองเขาใจวัตถุประสงคของการทํา CSR วาขี้น อยูกับ

หลักการ 5 ประการของ CSR คือ 

1. เปาหมายขององคกรหรือธุรกิจน้ันที่ทํา CSR 

2. วิสัยทัศนของผูนําองคกรน้ันๆ 

3. ความตองการของสังคม 

4. มาตรการและกฎหมายตางๆที่องคกรน้ันๆตองอยูภายใตกฎหมาย 

5. แรงกดดันจากภายนอก เชน สังคม ขอตกลงระหวางประเทศ ฯลฯ 

และจําเปนตองเขาใจที่มาของการทํา CSR ขององคกรวาเปนสิ่งที่ทุกองคกรตองปฏิบัติ โดยเฉพาะองคกรระดับโลกที่มี

ธุรกิจขามชาติ 

[ 4. ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของ ]    

CSR  

ประเทศไทย--- หนวยวิจัยปฏิบัติการและวิชาการดานการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2555) ไดศึกษาการทํา

กิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบในประเทศไทย พบวา โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ทํากิจกรรม CSR มากที่สุด และ

บริษัทเจแปนโทแบคโค ทํากิจกรรม CSR นอยที่สุดในประเทศไทย การลงทุนกับกิจกรรม CSR น้ัน พบวา ลงทุนกับ

กิจกรรมประเภทสังคม/ประเพณีศาสนามากที่สุด กลุมเปาหมายของการทํา CSR คือ กลุมประชาชนหลายวัย กลุม

อาชีพ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หนวยงานรัฐตางๆ ผูพิการ กลุม-มูลนิธิ-ชมรม-สมาคมตางๆ ผูประสบภัย และ

กลุมสื่อมวลชน ประเภทกิจกรรม CSR ที่พบมีทั้งหมด 9 ประเภท เชน กิจกรรมชุมชน กิจกรรมสขุภาพ กิจกรรม

เกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมสิ่งแวดลอม เปนตน รูปแบบกิจกรรมหลักๆคือ การมอบทุนตางๆ การสนับสนุนเงินใน

โครงการตางๆ เชน งานลอยกระทงจังหวัด งานแขงเรือยาวจังหวัด การประกวดตางๆ การมอบอุปกรณการศึกษา การ

บริจาค และการจัดอบรม แนวทางการทําใหกิจกรรม CSR เปนขาว คือ การทําใหเปนภาพขาวและบทความขาวในสื่อ

หนังสือพิมพ การใชบุคคลที่มช่ืีอเสียง การประชาสัมพันธในอินเตอรเนต การจัดอีเวนท และการใชสื่อเฉพาะกิจ 

ปภัส มาคําจันทร (2552) ศกึษาเรื่อง การรับรูภาพลักษณ ทัศนคติ ความนาไววางใจ และการตัดสินใจในการ

ใหความรวมมอืกับบริษัทบุหรี่ของเจาหนาที่รัฐ  พบวา เจาหนาที่รัฐมีการรับรูภาพลักษณตอบริษทับุหรี่ในเชิงบวก มี

ทัศนคติตอกิจกรรมสนับสนุนสังคมของบริษัทบุหรี่ในเชิงบวก มีแนวโนมตัดสินใจใหความรวมมือกับบริษัทบุหรี่ในระดับ

ปานกลาง สวนการรับรูของเจาหนาที่รัฐที่มตีอภาพลักษณของบริษัทบุหรี่ ไมพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

กับการตัดสินใจใหความรวมมือของเจาหนาที่รัฐกับบริษทับุหรี่   
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กิติยา ปรัตถจริยา (2552) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการธุรกิจบุหรี่ 

พบวา แนวทางการสื่อสารเกี่ยวกับแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของผูประกอบการธุรกิจบุหรี่แบงออกเปน 5 

แนวทาง คือ การทําใหเปนขาว การใชการสื่อสารผานบุคคล การสื่อสารผานอินเตอรเน็ต การใชการสื่อสารผานสื่อ

เฉพาะกิจ และการใชการสื่อสารผานการจัดเหตุการณพิเศษ โดยกลุมเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว 

ประกอบดวย กลุมเด็กและเยาวชน กลุมผูดอยโอกาสทางสังคม กลุมผูหญิงและองคกรสตรี กลุมผูชายหรือนักกีฬาชาย 

และกลุมผูสูงอายุ รวมถึงลักษณะกิจกรรม 5 ประเภท ประกอบดวย กิจกรรมดานการศึกษา กิจกรรมดานสงัคม 

กิจกรรมดานกีฬา กิจกรรมดานสาธารณสุข และ กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม  รูปแบบการสื่อสารเกี่ยวกับแนวคิด

ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของผูประกอบการธุรกิจบุหรี่ประกอบดวย 6 รูปแบบ คือ 1) การบริจาคเงินใหกับ

มูลนิธิหรือหนวยงานองคกรสาธารณกุศล 2) การเพ่ิมเงินลงทุนเพ่ือการแลกเปลีย่นแนวทางการดําเนินงานของบริษัท

เพ่ือสังคมโดยรวม 3) การสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทเปนอาสาสมคัรเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับชุมชน 4)การ

เปนผูสนับสนุนในการสงเสรมิกิจกรรมเพ่ือสังคมหรือตัวองคกร 5)การบริจาคเงินจากสวนแบงการขายสินคาหรือบริการ

ขององคกรภายในชวงเวลาที่กําหนดใหกับองคกรตางๆในสงัคม 6)การสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอสังคม  พบวา กลุมสาธารณชนมีทัศนคติเกี่ยวกับกิจกรรมทีแ่สดง

ความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกันโดย กลุมนักวิชาการดานสรางเสริมสุขภาพมีทัศนคติเชิงลบตอกิจกรรมที่แสดง

ความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการธุรกิจบุหรี่ สวนกลุมสื่อมวลชนมีทัศนคติเปนกลางตอกิจกรรมทีแ่สดงความ

รับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการธุรกิจบุหรี่ ในขณะเดียวกันกลุมบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนจากธุรกิจบุหรี่พบวา มี

ทัศนคติเชิงบวกตอกิจกรรมทีแ่สดงความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการธุรกิจบุหรี ่

ทบทวนมาตรการหาม CSR ในประเทศไทย—มติ ครม.เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 หามธุรกิจยาสูบดําเนินกิจกรรม 
CSR เพราะถือวา CSR เปนลักษณะของโฆษณาแฝงผานการบริจาคตางๆ เปนการแทรกซึมทางความคิดไปสูคนรุนใหม 
และพบวา ธุรกิจยาสูบ นําโดยโรงงานยาสูบ เปนเจาหลักที่เนนการทํา CSR มากทีส่ดุในรูปแบบการบริจาคและโฆษณา
ทางออม โดยพบวา ปจจุบัน โรงงานยาสูบใชงบประมาณปละกวา 100 ลานบาท บริจาคใหโรงเรียนยากจนและขาด
แคลนอุปกรณกวา 120 แหง รวมถึงทุนการศึกษา การวิจัย โครงการชวยเหลือชาวบานในชวงมหาอุทกภัย การมอบผา
หมกันหนาว สมทบทุนสรางมสัยิด และสงเสริมอาชีพชุมชน เปนตน  ทั้งน้ี ประเด็นเรื่อง CSR เปนประเด็นใหมที่อยูใน
เน้ือหาพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบและคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ ฉบับยกรางใหม ที่ครอบคลมุเรื่องการทํา CSR 
ของธุรกิจยาสูบ (ครม.หามทาํ CSR, 2556) 

หลังจากมีการหามดําเนินการ CSR แลวน้ัน ทางธุรกิจยาสูบไดตอบโตดวยการที่ทางผูบริหารโรงงานยาสูบ ไดทําหนังสือ
ไปถึงสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพ่ือขอใหตีความมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ใหเกิดความ
ชัดเจนวา การทํา CSR ครอบคลุมการดําเนินการอะไรบาง และจําเปนตองออกเปนกฎกระทรวงหรือประกาศเพ่ือ
รองรับหรือไม โดยกลาววา การทํา CSR ของโรงงานยาสูบเปนไปตามที่หนวยงานตางๆย่ืนเรื่องมาที่โรงงานยาสูบขอรับ
การสนับสนุนและสวนหน่ึงเปนการทํา CSR เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐ เชน โครงการขุดลอกคูคลอง รวมไปถึงโรงเรียน 
สถาบันการศึกษาตางๆที่รองขอการสนับสนุนเขามาที่โรงงานยาสูบ โรงงานยาสูบกลาวอางถึงความสําคัญของการทํา 
CSR วา เปนการสนับสนุนมลูนิธิตางๆที่ขาดแคลนการชวยเหลือ เชน ทนุอานันทมหิดล ทุนสมเด็จเจาฟามหิดล มลูนิธิ
สายใจไทย มลูนิธิศิลปาชีพ มูลนิธิพระดาบส รวมถึงการสนับสนุนเงินจัด “งานกาชาด” ประจําทุกป รวมทั้งเปนการ
สนับสนุนอุปกรณใหกับโรงเรียนขาดแคลน 
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นพ.หทัย ชิตานนท ประธานสถาบันสงเสรมิสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ กลาววา การทํา CSR เปน
กิจกรรมสงเสรมิการตลาดโดยแทจริง โดยเปนการกระตุนที่แฝงไปดวยรูปแบบของการใหสิ่งของและเงินทอง ซึ่งในแต
ละปโรงงานยาสูบมีงบประมาณในการใหรูปแบบน้ีถึง 100 ลานบาท นพ.นพพร ช่ืนกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข กลาววา มติ ครม. เมือ่วันที่ 17 เมษายน 2555 ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของตองเรงไปดําเนินการ 
ทั้งเรื่องการหามการโฆษณาผานกิจกรรมเพ่ือสังคม รวมถึงระเบียบการควบคุมการรับบริจาคเงินจากโรงงานยาสูบ ที่
ใหแกหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจ และกลาววา การทํา CSR คือการทําการตลาดแบบหน่ึงของธุรกิจยาสูบ เปนการ
แทรกแซงทางใจที่ไดผลมาก (ครม.หามทํา CSR, 2556)  สวน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพ่ือ
การไมสูบบุหรี ่กลาววา การทํา CSR ขัดตอมาตรา 5.3 อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ องคการอนามัยโลก โดยมี 
174 ประเทศรวมลงนาม และประเทศไทยก็เปนหน่ึงในน้ัน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กลาววา การทํา CSR เพ่ือ
ลดทอนกระแสรณรงคไมสูบบุหรี่ ทําใหบริษทับุหรี่กลายเปนที่ยอมรับของคนในสังคม นอกจากน้ียังใชกิจกรรมน้ีในการ
เขาถึงผูกําหนดนโยบายตางๆ ไมวาจะเปนนักการเมือง ผูบริหาร หรอืขาราชการ เพ่ือสรางความเปนเพ่ือน ทําใหเกิด
การเพิกเฉยตอการคัดคานการไมสูบบุหรี ่ และวิธีที่ดีที่สุด คือ การเปดโปง CSR และใหความรูกับสังคมเรื่อง CSR ของ
ธุรกิจยาสูบใหมากที่สุด (หยุด CSR, 2556) 
 
 
ตางประเทศ---ในกรณขีองผลกระทบของ CSR ของธุรกิจยาสูบ Barraclough and Morrow (2008) ไดศึกษาการทํา 
CSR ของบริษทั BAT (หรือ BATM) ในมาเลเซีย ซึ่งมาเลเซีย ก็เปนอีกประเทศหน่ึงที่หามธุรกิจยาสูบทําการโฆษณาทั้ง
ทางตรงและทางออม ทําให CSR กลายเปนเครื่องมือเดียวของธุรกิจยาสูบในการสงเสริมสินคาในขณะที่ BATM คือ
บริษัทบุหรี่ยักษใหญที่มียอดการตลาดเปนอันดับหน่ึงในมาเลเซีย  BATM ไดประกาศจุดยืนเรื่อง CSR วาจะทําการ
ชวยเหลือสังคมใน 4 ประเด็นใหญ คือ เรื่องการศึกษา เรื่องการอานออกเขียนไดของประชากร เรื่องสิ่งแวดลอม และ
เรื่องความปลอดภัยและสุขภาวะของสังคม  นอกจากการบริจาคเงินใหกับกลุมองคกรและหนวยงานตางๆเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นทั้งสี่ประเด็นแลวน้ัน  BATM ยังไดจัดต้ังมูลนิธิเพ่ือใหทนุการศึกษาแกนักเรียนเรียนดีแตยากจน และยก
ประเด็นน้ีวาเปนการสนับสนุนระบบการศึกษาของประเทศ  นอกจากนักเรียนทั่วไปแลว มลูนิธิน้ียังเนนการชวยเหลือ
และใหทุนการศึกษาแกลูกหลานชาวไรยาสูบ จัดต้ังมูลนิธิคุมครองสตรีดอยโอกาส โดยระบุวา เปนการชวยเหลือสังคม
ในอีกทางหน่ึง   นอกจากประเด็นสิ่งแวดลอม สังคม แลวน้ัน BATM ยังขยายการสนับสนุนไปยังศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ เชน สนับสนุนวงดนตรีออเคสตราที่จะเลนในตึกเปโตรนาส ซึง่ถือวาเปนสถานที่
สําคัญของเมือง และถือวาเปนความพยายามของธุรกิจยาสูบที่พยายามจะสรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมในระดับชาติ   
นอกจากน้ี  BATM ยังจัดทําโครงการเพ่ือวัยรุน โดยเฉพาะอยางย่ิง โครงการ “สูบอยางรับผิดชอบ” โดยจัดทําโครงการ
ประเภทหามวัยรุนตํ่ากวา 18 สูบบุหรี ่ และทําโฆษณาออกสื่อมวลชนในนามโครงการดังกลาว เน้ือหาเตือนวัยรุนอายุ
ตํ่ากวา 18 ไมใหสูบบุหรี่ แตผลเทากับวา กลายเปนการโฆษณาภาพลักษณบวกใหกับ BATM   เขาหา
สถาบันการศึกษาดวยการใหทุนวิจัยเรื่องการสูบบุหรี่   สวนในดานการเมืองระดับชาติ BATM ก็ออกโรงชัดเจนเรื่องการ
ตอตานการคาบุหรี่เถื่อนวาสงผลลบกับประเทศ    

ผลกระทบจากการดําเนินงาน CSR  มากมายหลายดานในประเทศมาเลเซียน้ัน พบวา สงผลบวกตอ

ภาพลักษณของธุรกิจบุหรี่  การทํา CSR ทําใหธุรกิจบุหรี่ไดออกสื่อ ไดเปนขาวอยูตลอดเวลา   การต้ังมูลนิธิ การใหทุน

และการใหรางวัลตางๆ ย่ิงทําใหธุรกิจบุหรี่ยิ่งไดเปนขาวอยูบอยๆและไดรับเสียงช่ืนชมจากสังคม การใหทุนสนับสนุน
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สังคมในหลายภาคสวนของ BATM ทําใหบริษัทไดรับรางวัลจากรัฐบาลและรฐับาลเองก็ออกมายกยององคกรอยางออก

หนา เชน รองนายกของมาเลเซียไดกลาวสรรเสริญ BATM วาเปนหน่ึงในไมกี่บริษัทในมาเลเซียทีม่หีุนในดัชนีดาวโจนส

ที่เขมแข็งมาก  ในดานการทําโครงการที่มีตอเยาวชน ธุรกิจบุหรี่ก็ย่ิงไดรับผลบวกกลับมา รัฐบาลมาเลเซียไดประกาศวา

ยินดีที่ธุรกิจบุหรี่สนับสนุนกจิกรรมหรือโครงการเยาวชน โดยเฉพาะการสูบอยางรับผิดชอบ และยกยองบริษัทบุหรี่วามี

ความจริงใจทีป่ระกาศวาเยาวชนไมควรสูบบุหรี่ สวนการขัดขวางตอตาน CSR  ของธุรกิจบุหรี่ในมาเลเซีย พบวา มนีอย

มาก เน่ืองจากผลบวกของ CSR ที่ธุรกิจบุหรี่สรางไวน้ันมีมากในสายตาของสังคมและรัฐบาล 

 

บหุรี่ไฟฟา      Pepper, Reiter,  McRee, Cameron Gilkey, Brewer (2013) กลาวถึง บุหรี่ไฟฟา หรือที่เรียกกัน

วา vaper น้ีวากลายเปนสินคายาสูบใหมที่นักสูบพูดถึงเปนอยางมาก สื่อกลาวขวัญถงึ นักสูบสวนใหญอยากที่จะลอง 

แตยังไมมีรายงานใดกลาวถึงผลกระทบระยะยาวของสินคายาสูบใหมน้ี ยังไมมีขอพิสูจนแนชัดวา บุหรี่ไฟฟาชวยลดการ

สูบบุหรี่ไดจริง ในขณะที่สังคมวิตกวา บุหรี่ไฟฟาจะกลายเปนสินคาย่ัวใจนักสูบวัยรุนหนาใหมใหลองไดงายๆและเปน

การเปดทางใหเสพติดนิโคตินและลองบุหรี่ธรรมดาตอไป และ FDA กําลังพยายามที่จะควบคุมบุหรี่ไฟฟาในฐานะสินคา

ยาสูบอีกชนิดหน่ึง Pepper et al ไดศึกษาการตระหนักรูและความพรอมที่จะทดลองบุหรี่ไฟฟาในฐานะบุหรี่ใหมของ

กลุมวัยรุนเพศชายอายุ 11-19 ป 228 รายซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่จะพรอมทดลองสินคายาสูบแปลกใหมหรือใชบุหรี่ไฟฟา

เพ่ือเปดทางไปสูการสูบบุหรี่ธรรมดาตอไป พบวา สวนใหญคือรอยละ 67 รูจักบุหรี่ไฟฟาแลว ในดานความอยากลอง 

พบวา เด็กผูชายรอยละ 18 ยอมรับวา ถาเพ่ือนสนิทชวนก็อยากจะลอง อีกรอยละ 13 ระบุวา อยากลองบุหรี่ไฟฟา

แบบไมมีรสหรอืแบบธรรมดา ในขณะที่รอยละ 5 ระบุวาอยากลองแบบมีรส กลุมทีร่ะบุวาอยากลองน้ันคือกลุมวัยรุน

ตอนกลาง อายุระหวาง 17-19 ป  

Cho, Shin & Moon (2011) ศึกษาการตระหนักรูเรื่องบุหรี่ไฟฟาในกลุมวัยรุนในประเทศเกาหลี พบวา วัยรุนเกาหลี

ใหความสนใจบุหรี่ไฟฟากันอยางมาก และสวนใหญ รับรูมาจากอินเตอรเนต รองลงมาคือไดยินมาจากเพ่ือน และพบวา 

ในชองทางอินเตอรเนตน้ันมีการโปรโมทบุหรี่ไฟฟากันเปนอยางมากและมีขอมูลผิดๆเกีย่วกับบุหรี่ไฟฟาอยางมากมายใน

อินเตอรเนต เชน ลดการสูบบุหรี่ไดจริง ทําใหไมอยากบุหรี่ ฯลฯ และมีการขายผานชองทางอินเตอรเนตกันอยาง

มากมายจนไรการควบคุม ในดานการรับรู พบวา วัยรุนชายรูจักมากกวาวัยรุนหญิงถึง 6 เทา เด็กวัยมัธยมตนอยากลอง

มากกวาวัยมัธยมปลาย และสวนใหญของการรับรูน้ันรูมาจากการขายในอินเตอรเนต  

Bell and Keane (2012) ศึกษาเรื่องบุหรี่ไฟฟา โดยระบุคลายคลึงกันกับ Pepper et al (2013) วา บุหรี่ไฟฟาเปน

ที่กลาวขวัญถึงในสังคมอยางมาก เพราะสื่อมวลชนปลุกกระแส Bell and Keane ระบุวา บุหรี่ไฟฟา เปนที่สนใจมาก

เปนครั้งแรกเพราะถูกนําไปใสไวในภาพยนตรเรื่อง The Tourist ซึ่งมีดาราช่ือดังคือ Johnny Depp แสดงนํา และใน

บทเปดตัว ภาพยนตรไดใหดาราชายรายน้ีสูบบุหรี่ไฟฟา และมีนางเอกช่ือดังคือ Angelina Jolie อยูในจอตอนพระเอก

สูบบุหรี่ไฟฟาดวย นอกจากภาพการสูบบุหรี่ไฟฟาในจอแลว ภาพยนตรยังไดกําหนดใหพระเอก (ในเรื่องช่ือแฟรงก) มี

บทพูดกับนางเอกเรื่องบุหรี่ไฟฟาดวยวา “น่ีไมใชบุหรี่จรงิ เปนไฟฟา ไดนิโคตินปริมาณเทาเดิมแตควันเปนไอนํ้าเทาน้ัน
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เอง” ฉากน้ีทําใหบุหรี่ไฟฟาโดงดังเปนที่กลาวถึงกันทั่วไปต้ังแตป 2011 เปนตนมา และทําใหนักสบูเขาใจผิดวาชวยลด

การสูบบุหรี่หรอืทําใหสามารถสูบไดในที่สาธารณะ  

Bunnell, Agaku, Arrazola, Apelberg, Caraballo, Corey, Coleman, Dube, King (2014) สํารวจกลุมเยาวชน
ระดับชาติในประเด็นความสัมพันธระหวางกลุมเยาวชนที่ไมเคยสูบบุหรีธ่รรมดาแตเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟา วามีความเสี่ยง
ทําใหเยาวชนสนใจจะสูบบุหรีธ่รรมดามากขึ้นหรือไม ซึ่งผลสํารวจ พบวา กลุมเยาวชนที่ไมเคยสูบบุหรี่ธรรมดาแตเคย
ลองสูบบุหรี่ไฟฟามีความต้ังใจเพ่ิมขึ้นรอยละ 43.9 ทีจ่ะสูบบุหรี่ธรรมดา ผลสํารวจระบุวา ในป 2013 พบเยาวชนที่
เคยสูบบุหรี่ไฟฟามีจํานวนเฉลี่ย 1 ใน 4 สวนของกลุมเยาวชนทั้งหมด และบุหรี่ไฟฟามีสวนเพ่ิมความสนใจในการสูบ
บุหรี่ธรรมดาตอไป 
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[ บทที่ 3: ระเบียบวิธีวิจยั ]  

 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (mixed-method) ซึ่งเปนการผสานทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพเขาไวดวยกัน ทั้งในแงวิธีการ ระเบียบวิธีวิจัย และการวิเคราะหผล เพ่ือการศึกษาที่รอบดาน 

การศึกษาในครั้งน้ี จะแบงเปน 2 สวนคือ 

1. การสํารวจทัศนคติและผลกระทบของการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ 

2. การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑบุหรี่ “แปลงราง”   

 

โดยแตละสวนจะมีระเบียบวิธีวิจัยและการศึกษาที่ตางกัน ดังน้ี 

 

 กลุมตัวอยาง วิธีการไดมาซ่ึง

กลุมตัวอยาง 

จํานวนรวม เครื่องมือ ขอมูลที่ตองการ 

สวนที่ 1 

 

1.เยาวชน ช-ญ 

ในพ้ืนท่ีปลูกยาสูบ 

4 จังหวัด 

 

 

 

2.กลุม 

stakeholderใน

พ้ืนท่ีปลูกยาสูบ  

 

Random 

sampling 

 

 

 

Purposive 

sampling 

637 

 

 

 

 

36 

แบบสอบถามชุด1 

และ focused-

group interview 

 

 

Group interview 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร

บริโภคยาสูบของ

ก ลุ ม เ ย า ว ช น

ต า ง จั ง ห วั ด แ ล ะ

ทัศนคติตอ CSR ใน

พ้ืนท่ีตนเอง 

ทัศนคติตอ CSR ใน

พ้ืนท่ีตนเอง 

 

 

สวนที่ 2 เยาวชน ช -ญ ใน

กทม . (ไมไดอยู ใน

พ้ืนท่ีปลูกยาสูบ) 

Random 

sampling 

1789 แบบสอบถามชุด2 

(ตางจากชุด 1 ตรง

คําถามเร่ือง CSR 

ในพ้ืนท่ีตนเอง) 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร

บริโภคยาสูบของ

เยาวชน กทม. และ

ทัศนคติตอ CSR 

รวม 2452 ราย 
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รายละเอียดสวนที่ 1 

 

การศกึษาสวนที่ 1: การสํารวจทัศนคติและผลกระทบของการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ 

 

กลุมตัวอยางและเกณฑการคดัเลือก 

นิยามกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง ในที่น้ี หมายถึง  

1) กลุมเยาวชนในพ้ืนที่ๆปลกูยาสูบและมีกจิกรรม CSR ในพ้ืนที่น้ันๆ ทีร่ับรูเรื่องกิจกรรม CSR เคยไดเขารวม

กิจกรรม CSR ของธุรกิจบุหรี่   

2) ผูที่เปน stakeholder วัยผูใหญที่มีบทบาทเกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออมกับกิจกรรม CSR ของธุรกิจ

บุหรี่ในพ้ืนที่ของตนเอง และเปนผูไดรับผลกระทบ/ผลประโยชนโดยตรงและโดยออมจากกิจกรรม CSR น้ันๆ 

 

ดังน้ัน นอกจากกลุมตัวอยางที่เปนเยาวชนในโรงเรียนที่ธุรกิจยาสูบเขาไปดําเนินกิจกรรม CSR แลวน้ัน การศึกษาน้ี

ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางที่เปนผูเกี่ยวของ (stakeholder) ทั้งทางตรงและทางออม ของการดําเนินกิจกรรม CSR ใน

พ้ืนที่น้ัน โดยไดเลือกกลุมตัวอยางที่เปนผูเกี่ยวของน้ีเปนกลุมผูใหญ ดังน้ี 

กลุมstakeholder ทางตรง คือ กลุมเกษตรกรผูปลูกยาสูบในพ้ืนที่ปลูกยาสูบที่กําหนดไวเปนพ้ืนที่ศึกษาและเขา

รวมกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ ไมวาจะเปนโครงการรับประกันใบยาและโครงการดูแลลูกหลานเกษตรกรตลอดจน

กิจกรรมอ่ืนๆทีจ่ัดโดยธุรกิจยาสูบ เชน แจกผาหม จับรางวัล เปนตน 

กลุม stakeholder ทางออม คือ กลุมผูเกี่ยวของ/เคยเขารวมกับกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ กลุมที่เกี่ยวของกับ

กลุมเกษตรกรผูปลูกยาสูบในพ้ืนที่ของตนเอง ไดแก 

1) ครใูนโรงเรียนที่มี/เคยรับ/เคยเขารวมกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ 

2) ขาราชการทองถิ่นในพ้ืนที่น้ันๆและรับรูหรือเกี่ยวของกับ CSR ของธุรกิจยาสูบ ไดแก ผูใหญบาน อบต. อบจ. 

นายกเทศมนตรี เทศบาล ฯลฯ 

3) ผูนําชุมชน/แกนนําชุมชน/ผูนําทางศาสนาหรือประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนน้ันๆที่เปนทั้งพ้ืนที่ปลูกยาสูบและมี

กิจกรรม CSR  

5) ผูทํางานดานสาธารณสุข/สุขภาพในพ้ืนที่น้ันๆ  ไดแก ผูทํางานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูทํางาน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(ในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ) นักรณรงคสุขภาพในพ้ืนที่  

6) สื่อมวลชนทองถิ่นในพ้ืนที่น้ันๆ (หากมี) 
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พืน้ทีแ่ละขอบเขตดานพืน้ที่ในการเลือกกลุมตัวอยาง 

 

จากการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ พบวา ธุรกิจยาสูบเลือกทํากิจกรรมเฉพาะกับ

พ้ืนที่ปลูกยาสบูในจังหวัดใหญๆ จึงไดเลอืกกลุมตัวอยางจากพ้ืนที่ทั้งหมด มา 4 พ้ืนที ่ ในภาคกลางตอนบนและ

ภาคเหนือตอนลาง ซึ่งเปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง(purposive selection) โดยมีเกณฑการเลือก

ดังน้ี 

 

วิธีและเกณฑการคดัเลือกพืน้ทีต่ัวอยางเพือ่เกบ็ขอมูล 

 

1. เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพ่ือศึกษาความแตกตางของกิจกรรม CSRใน

แตละพ้ืนที ่

2. มีชาวไรยาสูบจํานวนมากกวา 1000 รายในพ้ืนที่ 

3. ยาสูบเปนหน่ึงในพืชเศรษฐกจิของพ้ืนที่หรือเปนพืชที่เกษตรกรจํานวนมากเลือกปลูกปริมาณรวมมากกวา 

1000 ไรตอจังหวัด 

4. มีกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบเปนประจํา เฉลี่ยทกุฤดูกาลเพาะปลูกยาสูบหรือประมาณ 2 ครั้งตอป 

5. มีโรงเรียนที่ต้ังอยูในพ้ืนที่ปลกูยาสูบหรือต้ังอยูในไรยาสูบ มีนักเรียนทีเ่ปนลูกหลานชาวไรยาสูบอยางนอย

รอยละ50 (จากการสอบถามโรงเรียนลวงหนา) 

6. เปนพ้ืนที่ๆพบวา มีการใช front group เปนชาวไรยาสูบในนามจังหวัด/พ้ืนที่ ทีแ่สดงตนคัดคานราง พรบ.

ควบคุมยาสูบประเด็น CSR และมีหลักฐานปรากฏทางสื่อมวลชน หรือรวมเวทีประชาพิจารณรางพรบ.ทั้ง

เวทีที่จังหวัดเชียงรายและกรุงเทพมหานคร หรือเปนพ้ืนที่ๆพบวา มีการคัดคาน/ประทวง และอ่ืนๆในการ

ไมเห็นดวยกับราง พรบ.ควบคุมยาสูบประเด็น CSR โดยสามารถสืบคนไดในขาวจากสื่อตางๆและการ

ปรากฎตัวตามเวทีประชาพิจารณ 

 

จากเกณฑการคัดเลือกดังกลาว จึงไดคัดเลือกพ้ืนที่เก็บขอมูลและพ้ืนทีข่องกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

 

1. จังหวัดสุโขทัย อ.ศรีสําโรง เปนตัวอยางของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบขนาดใหญประมาณ 

50,000 ไร มีชาวไรยาสูบประมาณ 30,000 ราย พบวามีกิจกรรม CSR แนวบริจาคสิ่งของใหโรงเรียนและ

ลูกหลานของผูปลูกยาสูบ เชน แจกผาหมเปนหลัก แจกอุปกรณการเรียน รับประกันใบยา ธุรกิจยาสูบสงเสริม

ใหปลูกยาสูบแทนปลูกขาวโดยใชเรื่องการรับประกันใบยาในราคาที่สูงกวาการปลูกขาวเปนแรงจูงใจ สงเสริม

ใหทําการเกษตรไรยาสูบแบบ contract farming รวมทั้งมีกิจกรรมพบปะชาวไรยาสูบจูงใจใหปลกูยาสูบเพ่ือ

สื่อสารวาไดราคาดีสามารถสงลูกหลานเรียนปริญญาตรีได รวมทั้งจังหวัดน้ีมีการจัดต้ังสมาคมชาวไรยาสูบ

ประจําจังหวัดสุโขทัย และเปนกลุม front group ที่คัดคานเน้ือหาในพรบ.ฉบับใหมอยางมากในทุกเวทีประชา
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พิจารณ มีกิจกรรมคัดคานในนามกลุมหลายรูปแบบ พบการนําเสนอขาวกลุมน้ีกอม็อบคัดคานในวันที่ 2 

กันยายน 2555 เปนตัวอยางพ้ืนที่ปลูกขนาดใหญ 

 

2. จังหวัดเพชรบูรณ อ.หลมสัก เปนตัวอยางของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลางกึ่งภาคกลางตอนบน เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบ

ขนาด 65,000 ไร และมีกจิกรรม CSR แนวบริจาคสิ่งของใหโรงเรียนและผูปลูกยาสูบเหมือนกับสุโขทัย คือ 

แจกผาหมเปนหลัก  แจกอุปกรณการเรียน บริจาคทุนการศึกษา รับประกันใบยา ทําการเกษตรไรยาสูบแบบ 

contract farming มีการจดัต้ัง front group ช่ือกลุม “กลุมเกษตรกรผูปลูกยาสูบ จ.เพชรบูรณ” และเปน

กลุมทีแ่สดงการคัดคาน พรบ. ใหมอยางรุนแรงเชนเดียวกับกลุมสุโขทยั พบการนําเสนอขาวกลุมน้ีกอม็อบ

คัดคานในวันที่ 4 กันยายน 2555 เปนตัวอยางพ้ืนที่ปลูกขนาดใหญ 

 

3. จังหวัดแพร อ.สอง เปนตัวอยางของพ้ืนที่ภาคเหนือ เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบขนาด 15,000 ไรและมีกิจกรรม 

CSR แนวบริจาคสิ่งของใหโรงเรียนและผูปลูกยาสูบ เหมอืนกับสุโขทัย คือ แจกผาหมเปนหลัก แจกอุปกรณ

การเรียน เขาถึงโรงเรียน (ผาน รร. ไทยxxวิทxx เปนหลัก) บริจาคทุนการศึกษา ทาํโครงการเพ่ือสิ่งแวดลอม 

ทํา contract farming ฯลฯ มี front group ในช่ือวา “กลุมเกษตรกรผูปลูกยาสูบ จ.แพร” เปนกลุมที่ออกโรง

คัดคานอยางรุนแรงที่เวทีประชาพิจารณที่ จ.เชียงราย โดยกลาววา กลุมตนเองเปนตัวแทนกลุมเกษตรกร

ภาคเหนือที่ไดรับผลกระทบ เปนตัวอยางพ้ืนที่ปลูกขนาดกลาง 

 

4. จังหวัดพิษณุโลก อ.พรหมพิราม เปนตัวอยางของพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน พบวาเปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบเชนกันทั้ง

ในอ.พรหมพิรามและอ.เนินมะปราง ประมาณ 5,000 ไร เปนตัวอยางพ้ืนที่ปลูกขนาดเล็ก แตพบวามีกิจกรรม 

CSR ของธุรกิจยาสูบแนวบริจาคสิ่งของใหโรงเรียนเชนกัน แตไมพบวาจังหวัดน้ีมีการจัดต้ัง front group ใน

นามของจังหวัด 

 

วิธีและเกณฑการคดัเลือกกลุมตัวอยางในพืน้ที ่

 

ในสวนกลุมเยาวชน ไดเลือกโรงเรียนระดับประถม-มัธยม ในพ้ืนทีท่ั้งสี่พ้ืนที่ ไดเลือกแบบเจาะจงไว 4 โรงเรียน (ไม

เปดเผยช่ือโรงเรียน เพ่ือจริยธรรมการวิจัยและเพ่ือปกปองช่ือเสียงของโรงเรียน) เหตุผลในการเลือกแบบเจาะจง คือ  

 

1)ทุกโรงเรียนที่เลือกอยูในพ้ืนที่เกษตรกรรมยาสูบ สองในสี่ของโรงเรียนต้ังอยูในไรยาสูบ 

2)พบวานักเรียนสวนใหญในโรงเรียนรอยละ 70 เปนลูกหลานชาวไรยาสูบ (จากการสอบถามโรงเรียนลวงหนา) 

3)ครอบครัวของนักเรียนทําไรยาสูบหรือมีอาชีพเกี่ยวของกับการปลูกยาสูบ เชน เปนเจาของไร เปนลูกมือปลูก 

เปนลูกมือเก็บใบยา ตากใบยา ฯลฯ (จากการสอบถามโรงเรียนลวงหนา) 

4) พบวานักเรียนรูเรื่องการปลูกใบยาสูบเปนอยางดี (โรงเรียนใหขอมลูลวงหนา) 

41 ดร.ศรรีชั ลอยสมทุร                                                                                                          ศนูยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคุมยาสบู 
 



การศึกษาผลของการทาํกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสูบ “แปลงราง”    
2557           

 
5) นักเรียนเคยเขารวมกิจกรรม CSR ของธุรกิจบุหรี่มากอน ไมวาจะผานทางโรงเรียนหรือผานทางชุมชน (จากการ

สอบถามโรงเรียนลวงหนา) 

 

วิธีการคดัเลือก 

 

ใชวิธีการคัดเลือกแบบ random sampling จากจํานวนนักเรียนเฉพาะมัธยมศึกษา จํานวนนักเรียน

มัธยมศึกษาใน 4 รร.มีทั้งหมด 1567 ราย โดยใชสูตรการหากลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan ตามตาราง

ดานลาง กําหนดความเช่ือมั่นที่รอยละ 95  Margin of error ที่รอยละ 3.5 

 
ไดจํานวนกลุมตัวอยางตามสูตร 515 ราย ในการเก็บขอมูลจริง ณ ภาคสนาม เก็บไดเพ่ิมทั้งหมด 637 ราย คละเพศ

ชายหญิง 
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สวนกลุมตัวอยางที่เปนผูเกี่ยวของ (stakeholder) ที่เปนกลุมผูใหญ ไดแก 

 

o กลุมเกษตรกร ในพ้ืนที่ปลูกยาสูบและมีกิจกรรม CSR 

o กลุมคร ูในพ้ืนที่ปลูกยาสูบและมีกิจกรรม CSR 

o กลุมขาราชการระดับทองที่ ในพ้ืนที่ปลูกยาสูบและมีกจิกรรม CSR 

o กลุมสื่อมวลชนทองถิ่น ในพ้ืนที่ปลูกยาสูบและมีกิจกรรม CSR 

o กลุมทํางานดานสาธารณสุข ชุมชนสัมพันธ ในพ้ืนที่ปลูกยาสูบและมีกิจกรรม CSR 

o กลุมทํางานดานศาสนา วัฒนธรรม ในพ้ืนทีป่ลูกยาสูบและมีกิจกรรม CSR 

 

โดยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง สําหรับการเก็บขอมูลแบบ focused-group interview กับกลุมผูเกี่ยวของ 

โดยไดเก็บขอมูลกลุมตัวอยางผูเกี่ยวของ 2 พ้ืนที่ คือ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย อ.ศรสีําโรง จํานวน 36 ราย แบงเปน  

 

o กลุมเกษตรกรผูปลูกยาสูบ จาํนวน 7 ราย 

o กลุมสื่อทองถิน่ 1 ราย 

o กลุมคร ู3 ราย 

o กลุมผูทํางานดานสาธารณสุข/สุขภาพ จํานวน 10 ราย 

o กลุมขาราชการ/ อบต./ นายกเทศมนตรี / ปลัดอําเภอ/ ผูใหญบาน จํานวน 14 ราย 

o กลุมผูทํางานดานชุมชน ศาสนา วัฒนธรรม จํานวน 1 ราย 

 

รวม จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดในการศึกษาสวนที่ 1 คอื   673 ราย (ผูใหญ 36 + เยาวชน 637) 

 

กรอบในการศกึษาสวนที่ 1 

 

1. การตระหนักรู 

1. การรับรู ตระหนักรูถึงกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบในพ้ืนที่ของตนเอง (awareness) 

2. การจดจําไดถึงกิจกรรม CSR ในพ้ืนที่ของตนเอง  (recalling)  

3. การเขาใจเน้ือหากิจกรรม CSR ในพ้ืนที่ของตนเอง (understanding message) 

4. การรับรูวาเปนองคกรใดที่ทํากิจกรรม CSR ในพ้ืนที่ของตนเอง (acknowledge) 

 

2.ผลกระทบดานทัศนคติที่มีตอธุรกิจยาสูบที่ทํา CSR 

1. ทัศนคติทางดานบวก/ลบที่มตีอองคกรธุรกิจยาสูบที่ทํา CSR ในพ้ืนที่ของตนเอง (CSR attitude) 
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2. ความอยากเขารวมกิจกรรม/เปนสวนหน่ึงของกิจกรรม หรอืการมองเห็นขอดีและผลประโยชนจากกิจกรรม 

CSR (CSR involvement) 

3. การใหคุณคาและความหมายตอกิจกรรม CSR ในพ้ืนที่ของตนเอง (CSR value & meaning) 

4. การรูเทาทัน (CSR literacy) 

5. ทัศนคติที่มีตอสินคายาสูบ และการสูบบุหรีท่ี่มีกอนและหลังการทํา CSR ในพ้ืนที่ของตนเอง (CSR & attitude 

toward smoking) 

 

3 ผลกระทบที่มีตอการสนบัสนนุ/การคดัคานเนื้อหาเกี่ยวกบั CSR ในพรบ ฉบบัใหม 

1 การรับรูเรื่องเน้ือหาการหามทํา CSR ในพรบ. ฉบับใหม 

2 ทัศนคติบวก/ลบ ทีมีตอการหามทํา CSR ในพรบ. ฉบับใหม 

 

การศึกษาสวนที่ 2 การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑบุหรี่ “แปลงราง”   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง ในที่น้ี คือ กลุมเสี่ยงตอผลิตภัณฑยาสูบชนิดใหมตางๆ ซึ่งเปนกลุมวัยรุนอายุระหวาง 13-18 ป 

โดยพบวา กลุมวัยมัธยม เปนกลุมเสี่ยงสําคัญที่จะเริ่มตนสูบบุหรี่และทดลองผลิตภัณฑยาสูบตางๆ  

 กลุมตัวอยางในสวนที่ 2 น้ี แยกออกจากกลุมตัวอยางในสวนที่ 1 คือ กลุมตัวอยางในสวนที่ 2 เปนผูที่ไมไดมี
สวนไดสวนเสียโดยตรงกับ CSR ของธุรกิจยาสูบ และไมไดอยูในพ้ืนที่ปลูกยาสูบแตอยางใด เปนกลุมเยาวชนใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติที่มีตอ CSR ระหวางเยาวชนในกรุงเทพมหานครและเยาวชน
ตางจังหวัดในพ้ืนที่ๆมี CSR 
 
 จํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษาสวนที่ 2 เปนกลุมอายุ 13-18 ป ศึกษาต้ังแตมัธยมตนถึงมัธยมปลายปที่ 6 

ในโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 4 โรงเรียน (ไมเปดเผยช่ือโรงเรียน เพ่ือจริยธรรมการวิจัยและ

เพ่ือปกปองช่ือเสียงของโรงเรียน) คละเพศชายหญิง ใชวิธี random sampling ใชสูตรการหากลุมตัวอยางของ Krejcie 

and Morgan  โดยมีจํานวนนักเรียนรวมทัง้หมดของทั้ง 4 โรงเรียนที่ 56800 ราย  

 

เมื่อใชสูตรการหากลุมตัวอยางโดยกําหนดความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 และ margin of error ที่รอยละ 2.5 ได

กลุมตัวอยาง 1491 ราย  เมื่อเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง ณ ภาคสนามจรงิ ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 1789 ราย 
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กรอบในการศึกษาสวนที่ 2  
 

สถานการณการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหมในกลุมผูบริโภควัยรุน 

1) กลุมใดใชผลิตภัณฑใด มีดัชนีใดบงบอก เชน วัย การศึกษา เพศ รายได ฯลฯ และใชจากเหตุใดหรือมีที่มาที่ไป
อยางไร ทัศนคติ ความเขาใจ ความเช่ือผิดที่มีตอบุหรี่แปลงราง 

2) แหลงซื้อ รูปแบบการแพรระบาดของผลิตภัณฑ 
3) การสื่อสารเรื่องผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางที่กลุมเสี่ยงไดรับ  
4) สถานการณทางการตลาด (4P) ของผลติภัณฑบุหรี่แปลงรางแตละประเภท 
5) ทัศนคติตอ CSR (เพ่ือเปรียบเทียบกับกลุมเยาวชนในพ้ืนที่ CSR โดยตรง) 

 
 
สรุปแนวทางการศึกษา 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 
1.ใชสถิติบรรยายโดยโปรแกรมสําเร็จรูปSPSS เพ่ือแจกแจงความถี่และคารอยละของขอมูล  
2.ใช crosstabulation เพ่ือแสดงการกระจายของขอมูล 
3.ใชสถิติอางอิง Chi-square เพ่ือทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 
 
 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ: ตามกรอบการศึกษาสวนที่ 1 และ 2 
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[ บทที่ 4.2 รายงานผลเชิงปริมาณ: พฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑยาสบูแปลงรางของเยาวชนระดับ

มัธยมศึกษา ในจังหวัดที่เปนพื้นที่ปลกูยาสูบ]  

 

[ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางของเยาวชนวัยมัธยมศึกษา ในจังหวดัพื้นที่ปลูก

ยาสูบ ] 

รายงานสวนที่ 2 น้ี เปนรายงานเชิงปริมาณพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางของเยาวชนในพ้ืนที่

ปลูกยาสูบจํานวน 637 ราย จาก 4 จังหวัดที่เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบ คือ พิษณุโลก แพร เพชรบูรณ และ สุโขทัย  โดย

เลือกอําเภอที่เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบโดยเฉพาะ คือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  อ.สอง จ.แพร   อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 

และ อ.ศรีสําโรง จ. สุโขทัย โดยไดเลือกโรงเรียนที่มีที่ต้ังใกลไรยาสูบและเปนโรงเรียนที่มีลูกหลานชาวไรยาสูบศึกษาใน

โรงเรียนเกินรอยละ 50 ซึ่งพบวา จากโรงเรียนที่ไดคัดเลือกไว (ขอสงวนนามทุกโรงเรียน) ต้ังอยูในไรยาสูบและรองรับ

ลูกหลานชาวไรยาสูบมากกวารอยละ 60 

 

                                            

จากตาราง กลุมตัวอยางเปนลูกหลานชาวไร มีต้ังแตระดับมัธยมตนจนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 อายุต้ังแต 12-18 ป เพศ

ชาย รอยละ 38 เพศหญิง รอยละ 62   
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[ บุหรี่ธรรมดา พฤติกรรมการสูบและการเขาถึงของเยาวชนในพื้นที่ปลูกยาสูบ ] 
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เยาวชนในพืน้ทีป่ลกูยาสบู สบูบหุรี:่  พบวา เยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสบูมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ รอยละ 21  แตเปนที่นา

กังวลวาผูที่สูบสวนใหญเปนผูสูบหนัก คือ สบูวันละ1-5 มวน ถึงรอยละ 94 และรอยละ 45 สูบบุหรีม่าต้ังแตอยูมัธยม

ตน นอกจากน้ี ยังพบวา มีนักสูบเยาวชนอีกรอยละ 17 สบูบุหรี่มาต้ังแตเรียนประถม   

นักสบูเยาวชนตางจังหวัด สบูที่ไหน? : สถานที่ๆนักสูบเยาวชนตางจังหวัดสวนใหญนิยมสูบบุหรี่คือ สูบที่บาน รอยละ 

39   

สวนการสูบที่โรงเรียนน้ัน พบวา มีจํานวนนอยกวาการสูบที่บาน คือรอยละ 20  

นักสบูเยาวชนตางจังหวัดซื้อบหุรีท่ี่ไหน: ในดานการเขาถึงบุหรี่ของเยาวชนตางจังหวัด พบวา นักสูบสวนใหญ รอยละ 

20 นิยมซื้อจากรานชํา ดวยเหตุผลเรื่องความงายในการเขาถึง รองลงมา คือ ซื้อตามตลาด สวนใหญ ซื้อแบบแบงขาย 

ดวยเหตุผลเรื่องเงิน  

สวนการซื้อในชองทางอ่ืนๆ เชน ผับบาร ยานชอปปง รานสะดวกซื้อ ฯลฯ พบวา มีนอยมาก 

สวนการซื้อผานชองทางออนไลน ในกลุมนักสูบเยาวชนตางจังหวัด พบวา มีการซื้อผานชองทางออนไลนนอยมาก 

[ บหุรีแ่ปลงราง พฤติกรรมการสบู และ การรูจักผลติภณัฑ ] 

การรูจัก

และสบูผลติภณัฑบหุรีแ่ปลงราง:  พบวา เยาวชนวัยไมเกิน 18 ป ตางจังหวัด รูจักผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางทุก

ประเภทเปนอยางดี  คือ รูจกับุหรี่แปลงรางทุกชนิด 

นอกเหนือจากการสูบบุหรี่ธรรมดา พบวา เยาวชนวัยมัธยม ตางจังหวัด ก็ยังเปนผูสูบผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางชนิดอ่ืนๆ

อีกดวย  แตสบูนอยกวาบุหรี่ธรรมดา 

 71 ดร.ศรีรัช ลอยสมทุร                                                                                       ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคมุยาสบู 

 



  การศึกษาผลของการทํากิจกรรม CSR ของธรุกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสูบ “แปลงราง”              2557 

 
ยาเสน เปนผลติภัณฑยาสูบอีกประเภทที่เยาวชนตางจังหวัดรูจักรองลงมาจากบุหรี่ธรรมดา รูจักรอยละ 64  รองลงมา

เปนลําดับสาม คือ บุหรี่มวนเอง รูจักรอยละ 35 

สวนกลุมบารากุธรรมดาและบารากุไฟฟา พบวา มีการสูบนอยกวาผลิตภัณฑอ่ืนๆ สูบบารากุธรรมดา รอยละ 4 และบา

รากุไฟฟา รอยละ 3 

สวนบุหรี่ชูรส พบวา กลุมเยาวชนตางจังหวัด นิยมสูบนอยที่สุด คือ รอยละ 2  

จะเห็นไดวา กลุมเยาวชนวัยไมเกิน 18 ป ตางจังหวัด ไมนิยมสูบบารากุไฟฟา และบุหรี่ชูรส แตนิยมสูบผลิตภัณฑบุหรี่

และผลิตภัณฑรสชาติเหมือนบุหรี่ คือ ยาเสน และ บุหรี่มวนเอง มากกวา 

 

วาระในการสูบทุกผลิตภัณฑยาสูบของกลุมเยาวชนวัยตํ่ากวา 18 ตางจังหวัดน้ัน พบวา นักสูบรุนเยาวมีการแยกวาระ

ในการสูบอยางชัดเจน คือ หากเปนการสูบยามปกติ คือ สูบในชีวิตประจําวัน นักสูบรุนเยาวจะสูบบุหรี่ธรรมดามากที่สุด 

แตถาอยูกับกลุมเพ่ือนรวมกัน ก็จะรวมตัวกันสูบทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรีแ่ปลงราง 
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สถานทีเ่สี่ยงในการเขาถึงบหุรีข่องเยาวชนวัยไมเกนิ 18 ตางจังหวัด:  พบวา โรงเรียน และ บาน กลายเปนสถานที่ๆ

เสี่ยงที่สุดในการเขาถึงบุหรี่ในกลุมเยาวชนวัยไมเกิน 18 ตางจังหวัด  และโรงเรียนกลายเปนสถานที่ๆมีการกระทาํผิด

กฎหมายมากที่สุด คือ 

เยาวชนรอยละ 66 ระบุวา แถวโรงเรียนของตนเองมีบุหรี่ขาย และมีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

เยาวชนรอยละ 61 ระบุวา แถวโรงเรียนของตนเอง มีบุหรี่แบงขาย และรอยละ 84 ระบุวา แถวบานมีบุหรี่ขาย หางาย 

เยาวชนรอยละ 72 ระบุวา ตนสามารถซื้อบุหรี่ไดแถวโรงเรียนโดยผูขายไมถามอายุหรือไมขอดูบัตรประชาชน 

เยาวชนรอยละ 29 ระบุวา มีเพ่ือน รุนพ่ีรุนนองในโรงเรียน นําบุหรี่มาขายในโรงเรียน 

เยาวชนรอยละ 70 บอกวาอายุตํ่ากวา 18 สามารถซื้อบุหรี่ไดโดยไมมีการตรวจบัตรเลย 

 

 

[ พฤตกิรรม และ ความเชือ่ผดิเกี่ยวกบัผลติภณัฑบหุรีแ่ปลงรางอ่ืนๆ ในกลุมเยาวชนวัยต่ํากวา 18 ป ตางจังหวัด 

] 

 

 

พฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑยาสบูประเภทอ่ืน 

 73 ดร.ศรีรัช ลอยสมทุร                                                                                       ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคมุยาสบู 

 



  การศึกษาผลของการทํากิจกรรม CSR ของธรุกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสูบ “แปลงราง”              2557 

 
พบวา เยาวชนวัยตํ่ากวา 18 ตางจังหวัด มีความสนใจที่จะลองสูบผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางอ่ืนๆ และมีความเช่ือผิด

เกี่ยวกับผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางอ่ืนๆ 

บุหรี่มวนเอง: พบวา เยาวชน รอยละ 35 รูจักบุหรี่มวนเอง  รอยละ 17 รูวามีอุปกรณสําหรับทําบุหรีม่วนเองขาย และ

สามารถทําบุหรี่ออกมาเองได และรอยละ 7 รูสึกวาอยากลองซื้ออุปกรณมาทําบุหรี่เองบาง  

บุหรี่ชูรส-ผลไม: พบวา เยาวชนจํานวนครึ่งหน่ึง คือ รอยละ 50 รูสึกวา บุหรี่ผลไมเปนสิ่งนาสนใจ แปลกใหม และอีก

รอยละ 7 ในกลุมผูที่ไมไดสูบ รูสึกวาอยากจะลองเมื่อมีโอกาส และอีกรอยละ 27 คิดวา นาสนใจ   รอยละ 26 เช่ือวา 

บุหรี่ประเภทน้ีไมอันตราย และรอยละ 31 เช่ือวานาสูบเพราะมีกลิ่นหอม 

สวนใหญ เหตุผลที่เยาวชนลองผลิตภัณฑบุหรี่แปลงราง มาจากความอยากรูอยากทดลอง  

 

 

 

[  ความเสี่ยงของกลุมเยาวชนวยัต่ํากวา 18 ป ตางจังหวัด ในการเขาถึงผลิตภัณฑบุหรีแ่ปลงราง ] 
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พบวา โรงเรียน ยังคงเปนอีกสถานที่หน่ึงที่เยาวชนวัยตํ่ากวา 18 ป สามารถเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางได 

นอกเหนือจากการมีบุหรี่ธรรมดาขายแถวโรงเรียน  

อยางไรก็ตาม พบวา ความเสี่ยงใกลโรงเรียนของเยาวชนตางจังหวัดน้ันมีความเสี่ยงไมสูงเทาโรงเรียนใน

กรุงเทพมหานคร 

เยาวชนรอยละ 13 ยืนยันวา แถวโรงเรียน มีบุหรี่ มาเรขาย 

เยาวชนรอยละ 3 ระบุวา แถวโรงเรียน มีบุหรี่ชูรส-ผลไมมาเรขายหรอืหาซื้อได  

เยาวชนรอยละ 2.2 ระบุวา แถวโรงเรียน มีบุหรี่ไฟฟามาเรขาย  

เยาวชนรอยละ 1.6 ระบุวา มีบารากุมาเสนอขายแถวโรงเรียน และสามารถหาซื้อบารากุไดแถวโรงเรียน 

 

        

ความเสี่ยงดานอ่ืนๆในกลุมเยาวชนตางจังหวัด พบวา ตลาดนัด เปนสถานที่เสี่ยงตอการเขาถึงผลิตภัณฑบุหรี่แปลงราง

มากที่สุด พบวา เยาวชนรอยละ 35 ระบุวา บุหรี่แปลงรางมีขาย หาซือ้งายตามตลาดนัด ความเสี่ยงระดับรองลงมาคือ 

คนใกลตัวเยาวชนเอง คือ เพ่ือน รุนพ่ีรุนนองที่นําบุหรี่แปลงรางมาขายใหรอยละ 25 

สวนชองทางอินเตอรเน็ตและแรงจูงใจจากผูขายในกลุมตางจังหวัดน้ันพบวา มีความเสี่ยงคอนขางนอย 

[ ความเชื่อผิดที่มีตอผลติภัณฑบหุรีแ่ปลงราง เปรียบเทียบกับบุหรี่ธรรมดา ]  
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 77 ดร.ศรีรัช ลอยสมทุร                                                                                       ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคมุยาสบู 

 



  การศึกษาผลของการทํากิจกรรม CSR ของธรุกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสูบ “แปลงราง”              2557 

 
จากความเช่ือผิดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑบุหรี่แปลงราง พบวา เยาวชนจํานวนมากที่สุดคือ รอยละ 53 เช่ือผิดวา บา

รากุ ไมใช บุหรี่ ดังน้ัน สามารถสูบไดปลอดภัย  

บาราก ุกบั บหุรี:่ รอยละ 53 เช่ือผิดวา บารากุ ไมใช บุหรี่ รอยละ 12 เช่ือวา บารากุไมเสพติด เพราะไมใชบุหรี่และ

เช่ือวาบารากุไมมีนิโคติน และรอยละ 23 เช่ือวา สูบบารากุปลอดภัยกวาสูบบุหรี่ธรรมดา สวนรอยละ 17 เช่ือวา บารา

กุ มีนิโคติน มีทารแตนอยกวาบุหรี่  รอยละ 14 เช่ือวาสูบบารากุแลวดีกวาบุหรี่เพราะสูบบารากุแลวคลายเครยีดได 

รวมทั้งรอยละ 22 บอกวา สังคมยอมรับบารากุมากกวายอมรับบุหรี่  และ เช่ือวา บารากุ เปนประเพณีของชาวมุสลิม 

ไมใชสิ่งผิดและไมใชสิ่งเสพติด สวนรอยละ 5 เช่ือวา บารากุสูบงายเพราะมกีลิ่นรสผลไม 

บหุรี่ไฟฟา กบั บหุรี:่  รอยละ 19 เช่ือวา บุหรี่ไฟฟา ปลอดภัยกวาบุหรี่ธรรมดา สอดคลองกับอีกรอยละ 13 ที่ระบุวา 

สังคมยอมรับบุหรี่ไฟฟามากกวาบุหรี่ธรรมดา เพราะไมใชบุหรี่ อีกรอยละ 8 เช่ือวา บุหรี่ไฟฟาลดการสูบบุหรี่ธรรมดาได

จริง และรอยละ 3 เช่ือวา สูบงายเพราะมีกลิ่นมีรสใหเติมได  

บหุรี่ชูรส กบั บหุรี:่  รอยละ 40 เช่ือวา บุหรี่ชูรส-ผลไม สูบงายกวาบุหรี่ธรรมดา เพราะมีกลิ่นรสที่หอมและรสชาติดี  

รอยละ 20 เช่ือวา บุหรี่ชูรสไมกอมะเร็งเหมือนบุหรี่ธรรมดา และรอยละ 16 บอกวา สูบแลวไมติด ไมเหมือนสบูบุหรี่

ธรรมดา  รอยละ 27 บอกวา บุหรี่ชูรสมีนิโคตินนอยกวาบุหรี่ธรรมดา และ รอยละ 4 ระบุวา บุหรี่ผลไมน้ันหอม 

รสชาติดี สูบงายกวามาก  รวมทั้งรอยละ 21  บอกวา บุหรี่เหลาน้ี เหมาะสมที่ผูหญิงจะสูบมากกวาบุหรี่ธรรมดา 

บหุรีก่านพลู บหุรี่มวนเอง บหุรี่ไรควัน กบั บหุรี:่ รอยละ 38 ยอมรับวา บุหรี่มวนเอง ดีกวาบุหรี่ธรรมดา เพราะถูก

กวา คุมกวา รอยละ 18 เช่ือวา การสูบบุหรี่ไรควันน้ันดีกวาบุหรี่ธรรมดา เพราะไมมีควันรบกวนใคร และ เช่ือวา สูบ

บุหรี่กานพลูน้ันดีกวาบุหรี่ธรรมดา เพราะไมกอมะเร็งเทาบุหรี่ธรรมดา   
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 ผลิตภัณฑบุหรี่แปลงราง ที่เยาวชนวัยตํ่ากวา 18 ป ตางจังหวัด เลือกที่จะสูบมากที่สุด คือ บุหรี่ชูรส-ผลไม ถึงรอยละ 

37 เหตุผล คอื สวนใหญ รอยละ 46 มีความเช่ือผิด คิดวา บุหรี่เหลาน้ี ปลอดภัยที่สุด อีกรอยละ 12 บอกวา บุหรี่

เหลาน้ี สูบงายและรสชาติดีที่สุด และอีกรอยละ 42 บอกวา เมื่อเปรียบเทียบทุกผลิตภัณฑแลว บุหรีผ่ลไมน้ันดีทีส่ดุ 

ผลิตภัณฑที่เลอืกสูบรองลงมา คือ บุหรี่มวนเอง รอยละ 20 และรองลงมาเปนลําดับสามคือ บุหรี่กานพลู   

               

พบวา เยาวชนตางจังหวัด สวนใหญ ไมเขาใจเรื่องการสื่อสารเชิงสัญลักษณบนซองบุหรี่ที่ธุรกิจบุหรี่พยายามนําเสนอ มี

เยาวชนสวนนอย เพียงรอยละ 26 เทาน้ันที่เขาใจวา ส ีบนซองบุหรี่ สื่อสารเรื่องรสชาติ สีที่เยาวชนเขาใจเรื่องรสชาติ

ไดดีที่สุด รอยละ 24 คือ สีดํา สีฟา สีเขียว  รองลงมา คือ สีแดง และ สีทอง 

สวนภาพคําเตือนที่สามารถสือ่สารไดน้ัน พบวา เยาวชนสวนใหญเขาใจและรับรูเรื่องภาพคําเตือน โดยภาพผูปวย เปน

ภาพที่ทําเยาวชนสวนใหญ รอยละ 84 รูสกึกลัวมากที่สุด 
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พบวา เยาวชนตางจังหวัด สวนใหญ รอยละ 80 มกีารรับรูเรื่อง CSR ในจังหวัดของตนเอง รอยละ 87 รูวาธุรกิจยาสูบ

สนับสนุนเงินใหชาวไรยาสูบ รอยละ 92 รูวาธุรกิจยาสูบสนับสนุนบรจิาคเงินใหสังคมในรูปแบบตางๆ เหตุผลของการ

รับรู คือครอบครัวของเยาวชนจํานวนมากทําไรยาสูบ และเยาวชนหลายโรงเรียนเคยไดเขารวมกิจกรรม CSR กับธุรกิจ
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ยาสูบมากอน  อยางไรก็ตาม เยาวชนสวนนอย รอยละ 7 ทราบวาธุรกิจยาสูบบริจาคเงินใหโรงพยาบาล เหตุผลที่รับรู

นอย คือ ธุรกิจยาสูบไมไดทํากิจกรรมสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดเหลาน้ี 

พบวา เยาวชนตางจังหวัด จํานวนมากเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) กับกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ และ

สวนใหญมีทัศนคติบวกตอกิจกรรม CSR  

สวนใหญของเยาวชนตางจังหวัด รอยละ 60 มีทัศนคติบวกตอการทํากิจกรรม CSR แนวบริจาค โดยเห็นวา เปน

กิจกรรมที่ดี  

สวนใหญของเยาวชนตางจังหวัด รอยละ 75 มีทัศนคติบวกตอการทํากิจกรรม CSR ที่สนับสนุนชาวไรยาสูบ โดยเห็นวา 

เปนสิ่งที่ดี  

ในประเด็นเรื่องการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ เปนการคืนกําไรกลับสูสงัคม เปนการชวยเหลือสังคมน้ัน 

ความเห็นของเยาวชนตางจังหวัดตอประเด็นน้ีมีทั้งทัศนคติบวกและลบอยางละประมาณกึ่งหน่ึง เยาวชนตางจังหวัด 

รอยละ 46 มีทัศนคติบวกตอการที่ธุรกิจยาสูบทํากิจกรรม CSR โดยเห็นวาเปนการคืนกําไรสูสังคม ในขณะที่รอยละ 

54 ไมเห็นดวย ระบุวาไมใชการชวยเหลือสังคม  

ในประเด็นเรื่องสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลรับเงินสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบน้ัน เยาวชนตางจังหวัดมีทัศนคติ

ทั้งลบและบวกตอประเด็นน้ีในจํานวนที่คอนขางใกลเคียงกัน คือ รอยละ 46 ของเยาวชนตางจังหวัด เห็นวา ควร

สนับสนุนให โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ รับเงินอุดหนุนจากธุรกิจยาสูบ ในขณะที่รอยละ 54 เห็นคานวาไมควรให

โรงเรียน โรงพยาบาล รับเงินอุดหนุนจากธุรกิจยาสูบ  

ในประเด็นเรื่องการใหธุรกิจยาสูบทําการตลาดอยางเสรี  พบวา เยาวชนตางจังหวัดมีทัศนคติทั้งลบและบวกตอประเด็น

น้ีในจํานวนที่คอนขางใกลเคียงกัน รอยละ 59 เห็นพองกันวา รัฐไมควรอนุญาตใหธุรกิจยาสูบทาํการตลาดโดยเสรี  

ในขณะที่อีกรอยละ 41 เห็นวาไมควรหามธุรกิจยาสูบทําการตลาด ควรอนุญาตใหธุรกิจยาสูบทําการตลาดอยางเสรี

เหมือนธุรกิจอ่ืนๆได 

ในประเด็นเรื่องการโฆษณาน้ัน พบวา เยาวชนตางจังหวัดมีทัศนคติทั้งลบและบวกตอประเด็นน้ีในจํานวนอยางละกึ่ง

หน่ึง คือ รอยละ 50 เห็นวา ไมควรใหธุรกิจยาสูบทําการโฆษณาไดอยางเสรี ควรงดการโฆษณาในทุกสื่อเชนเดิม ไมควร

ใหธุรกิจยาสูบทําโฆษณาทางโทรทัศน แตอีกครึ่งหน่ึง คือ อีกรอยละ 50 เห็นคานวา ควรอนุญาตใหธุรกิจยาสูบสามารถ

โฆษณาไดในทกุสื่อ 

ในประเด็นเรื่องการเปนองคกรที่ดีน้ัน พบวา เยาวชนตางจังหวัดมีทัศนคติทั้งลบและบวกตอประเด็นน้ีในจํานวนที่

คอนขางใกลเคยีงกัน รอยละ 54 เห็นวา การทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ ไมไดแปลวา ธุรกิจยาสูบจะเปนองคกรที่ดี แต

รอยละ 46 คดิวา ถาธุรกิจยาสูบทํากิจกรรม CSR ใหสังคมแลว กจ็ะเปนธุรกิจที่ดี 

 81 ดร.ศรีรัช ลอยสมทุร                                                                                       ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคมุยาสบู 

 



  การศึกษาผลของการทํากิจกรรม CSR ของธรุกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสูบ “แปลงราง”              2557 

 
ในประเด็นเรื่องการสูบบุหรี่น้ัน พบวา เยาวชนตางจังหวัดมีทัศนคติทั้งลบและบวกตอประเด็นน้ีในจํานวนที่คอนขาง

ใกลเคียงกัน รอยละ 47 ยังเช่ือวา การสูบบุหรี่เปนเรื่องสวนตัว ไมมีผลกระทบกับใคร และรอยละ 58 เช่ือวา ถาผูสูบ

สูบอยางรับผิดชอบ ก็เปนสิ่งที่ดีได และยังสามารถสูบไดหากรับผิดชอบได 

เยาวชนสวนใหญ คือ รอยละ 80 เช่ือวา การทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบน้ันทําจริง ไมไดหลอกลวง และไมใชเปน

การสรางภาพ ไมไดเปนการโฆษณา  มีเยาวชนสวนนอยเทาน้ันที่รูเทาทัน CSR  

 

ขอสรปุ: พฤตกิรรมการใชผลติภณัฑบหุรีแ่ปลงรางและทศันคตติอ CSR ของเยาวชนตางจังหวัด วัยต่ํากวา 18 ป 

ทศันคตติอCSR 

1. เยาวชนตางจังหวัดสวนใหญรูจักและเคยไดทราบขาวการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ  

2. เยาวชนตางจังหวัดสวนใหญหรือจํานวนกวากึ่งหน่ึงมีทัศนคติบวกตอ CSR ในทุกๆดาน 

3. เยาวชนสวนนอย รอยละ 20 เช่ือวา ธุรกิจไมไดทํา CSR จริง แคโฆษณาสรางภาพและหลอกลวงทางสื่อ 

พฤตกิรรมการใชผลติภณัฑบหุรี่แปลงราง 

4. เยาวชนวัยมัธยมตางจังหวัดมีพฤติกรรมสบูบุหรี่ธรรมดาแลว และมีการเริ่มสูบมาต้ังแตช้ันประถม ผูที่สูบในวัย

มัธยมก็เปนผูสบูหนักเปนสวนใหญ  

5. ตลาดนัด เปนสถานที่อันตรายในการซื้อหาเขาถึงผลิตภัณฑบุหรี่ทุกประเภทสําหรับเยาวชนตางจังหวัด สวน

ชองทางออนไลนในการซื้อหาเขาถึงผลิตภัณฑบุหรี่ทุกประเภทในกลุมเยาวชนตางจังหวัดน้ันพบวา มีการใช

ชองทางออนไลนตํ่า (ตางจากเยาวชนกรุงเทพ) สวนการที่เยาวชนอายุตํ่ากวา 18 จะสามารถซื้อหาบุหรี่ไดน้ัน 

พบวา เปนเรื่องงายมากพอๆกับสถานการณเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

6. เยาวชนวัยมัธยมตางจังหวัดรูจักผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางทุกประเภท ผลิตภัณฑยอดนิยมในกลุมมัธยมคือ ยา

เสน บุหรี่มวนเอง บุหรี่กานพลู  สวนผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาน้ัน ยังไมไดรับความนิยมมากนัก 
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การอภิปรายขอมูลดวยผลเชงิสถิต ิ

1 ระดบัอายขุองเยาวชนกลุมเปาหมายและความสัมพนัธที่มีตอการรูจักผลติภณัฑบหุรี่แปลงราง เปรียบเทียบกับ

การรูจักบหุรีธ่รรมดา   การศึกษาครั้งน้ีตองการทดสอบวาวัยของเยาวชนที่ตํ่ากวา 18 ป ซึ่งมีทั้งวัยมัธยมตนและวัย

มัธยมปลาย มคีวามแตกตางกันหรือไมในการรับรู รูจักผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง เมื่อเทียบกับบุหรี่ธรรมดา ซึ่งรูจกัทุก

คนทุกวัย และหากมีความแตกตาง วัยใดหรือช้ันการเรียนระดับใดที่รูจักผลิตภัณฑยาสบูแปลงรางมากที่สุด ซึ่งอาจเปน

กลุมเสี่ยงที่ควรติดตามและเฝาระวังตอไป จากการทดสอบตัวแปรตน คอื วัย และตัวแปรตามคือ การรูจักรับรู ดวยสถิติ 

Chi-square test (N=2260) และ crosstabulation เพ่ือแสดงการกระจายของขอมูลการรูจักตามแตละวัย มีผลดังน้ี 

1.1 crosstabulation และ Chi-square test แสดงการกระจายของขอมูลตามระดับการศึกษา ในดานการสบูบุหรี่

ธรรมดา 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
 พฤติกรรมสูบบุหรี่ สูบ 
 ไมเคยสูบ 
           เคยสูบแตเลิกเกิน3เดือนแลว 
Total 100% N=2263 
Pearson Chi-square Asympsig. 2-
sides 
Likelihood ratio 

0.04% 
24.304% 

1.414% 
 

.000 

.000 

0.7% 
12.24% 
0.751% 

 
.000 
.000 

0.7% 
14.052% 

1.59% 
 

.000 

.000 

3.182% 
10.693% 

0.795% 
 

.000 

.000 

5.214% 
9.014% 
0.221% 

 
.000 
.000 

7.468% 
7.379% 
0.353% 

 
.000 
.000 

  

ผลจากการกระจายขอมูลแสดงใหเห็นวา ผูสูบเพ่ิมมากขึน้เมื่อวัยและมกีารศึกษาสูงขึ้น กลุมผูไมสบูมีปริมาณมากที่สุด

ในชวงช้ันมัธยมปที่ 1 และในตารางแสดงกลุมผูที่สูบแตเคยเลิกมานานกวา 3 เดือนดวย 

ผลการทดสอบดวย Chi-square test ตัวแปรตนคือวัย ตัวแปรตามคือพฤติกรรมการสบูบุหรี่ธรรมดา พบวา ตัวแปรตน

มีผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .000 คือ วัยมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

1.2 crosstabulation แสดงการกระจายของขอมูลตามวัย และ chi-square test แยกตามแตละผลติภัณฑ 

เปรียบเทียบกับบุหรี่ธรรมดา (แสดงเปนคารอยละ) 

ระดับอายุ รูจักบุหรี่ชู
รส 

รูจักบารา
ก ุ

รูจักบุหรี่
ไฟฟา 

รูจักบุหรี่
มวนเอง 

รูจักยา
เสน 

รูจักบุหรี่
กานพลู 

รูจักบารา
กุไฟฟา 

รูจักบุหรี่
ธรรมดา 

12ป 3.4% 2% 13.8% 10.3% 75.9% 3.4% 3.4% 100% 
13 22.1% 26.4% 24.7% 45.9% 71.2% 6.6% 19% 100% 
14 22.8% 38.7% 28.7% 45.5% 71.3% 20.1% 30.2% 100% 
15 11.6% 38.8% 28.7% 46.8% 69.8% 20.4% 30% 100% 
16 16.7% 23.8% 28.9% 46.9% 66.9% 20.2% 30.6% 100% 
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17 30.3% 39.1% 37.8% 46.3% 66.9% 31.6% 32.4% 100% 
Asymp.sig 
Likelihood 
ratio 

.000 

.000 
.000 
.000 

.000 

.000 
.000 
.000 

.000 

.000 
.000 
.000 

.000 

.000 
.622 
.351 

 

ผลจาก crosstabulation แสดงการกระจายของขอมูล พบวา เมื่ออายุมากขึ้น กลุมตัวอยางมีการรับรู รูจักผลิตภัณฑ

แปลงรางมากขึ้น แตสําหรับบุหรี่ธรรมดา พบวา วัยไมมีความแตกตางในดานการรูจักบุหรี่ธรรมดา เพราะทุกคนทุกวัย

รูจักบุหรี่ธรรมดา 

ในดานแตละผลิตภัณฑ พบวา ในกลุมวัย 12 ป รูจักผลิตภัณฑแปลงรางในระดับตํ่า ยกเวนยาเสน 

เมื่อวัย 13 ป พบวา การรูจักแตละผลิตภัณฑสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดในทุกผลิตภัณฑ โดยเฉพาะบารากุ และ บารากุไฟฟา 

ผลการวิเคราะหเชิงสถิติสรุปวา ระดับอายุมีความสัมพันธโดยตรงกับการรูจักผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางในกลุมเยาวชน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ย่ิงเยาวชนมีอายุมากขึ้น พบวา มีการรูจักมากขึ้น โดยพบวา การรูจักจะเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญเมื่อเยาวชนมีอายุ 13 ปขึ้นไป แตการรูจักบุหรี่ธรรมดาน้ัน พบวา ไมมีสวนสัมพันธกับอายุแตอยางใด  

ดังน้ัน วัยที่เปนกลุมเสี่ยง คือ วัย 13 ป  

2 ระดบัอายุของเยาวชนกลุมเปาหมายและความสัมพนัธที่มีตอการสบูผลติภณัฑบหุรี่แปลงราง การศึกษาครั้งน้ี

ตองการทดสอบวาวัยของเยาวชนที่ตํ่ากวา 18 ป ซึ่งมีทัง้วัยมัธยมตนและวัยมัธยมปลาย มีความแตกตางกันหรือไมใน

การสูบผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง จากการทดสอบตัวแปรตน คือ วัย และตัวแปรตามคือ การสูบ ดวยสถิติ Chi-square 

test (N=1789 เฉพาะผูที่รายงานวาสูบหรือเคยสูบ) และ crosstabulation เพ่ือแสดงการกระจายของขอมูลการสูบ

ตามแตละวัย มีผลดังน้ี 

1.2 crosstabulation แสดงการกระจายของขอมูลตามวัย และ chi-square test แยกตามแตละผลติภัณฑ  

ระดับอายุ สูบบุหรี่ชู
รส 

บารากุ บุหรี่ไฟฟา บุหรี่มวน
เอง 

ยาเสน บุหรี่
กานพลู 

บารากุ
ไฟฟา 

12ป 0% 0% 0% 0% 3.4% 0% 0% 
13 7.2% 9% 1.3% 2% 9.6% 4.1% 0.7% 
14 10% 18.1% 6.1% 5.7% 14.3% 11.5% 2.7% 
15 10.1% 18.8% 8.1% 5.7% 18.2% 13.9% 8.2% 
16 13.1% 18.9% 8.7% 6.2% 16.2% 12.9% 11.1% 
17 27.5% 28.2% 17.1% 8.4% 12.0% 30% 27.1% 
Asymp.sig 
Likelihood 
ratio 

.000 

.000 
.000 
.000 

.000 

.000 
.002 
.000 

.000 

.000 
.000 
.000 

.000 

.000 
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ผลการวิเคราะหเชิงสถิติสรุปวา ระดับอายุมีความสัมพันธโดยตรงกับการสูบผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางในกลุมเยาวชน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ .000 และมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ธรรมดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .000  สวน

บุหรี่มวนเองน้ันพบวา วัยมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่มวนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ .002  

ผลสถิติสามารถแปลผลไดวา ย่ิงเยาวชนมีอายุมากขึ้น พบวา มีการสูบมากขึ้น โดยพบวา การสูบจะเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญเมื่อเยาวชนมีอายุ 13 ปขึ้นไป ในสวนของยาเสน พบวา มกีารสูบต้ังแตอายุ 12 ปแตเริ่มลดลงเมื่อกลุม

ตัวอยางมีอายุมากขึ้น ในสวนของบารากุไฟฟา พบวา ย่ิงมีอายุมากขึ้น ยิ่งมีการสูบมากขึ้นอยางเห็นไดชัด 

3 ระดบัอายุของเยาวชนกลุมเปาหมายและความสัมพันธกบัการเขาถึงผลติภณัฑบหุรีแ่ปลงราง  

3.1 การเขาถึงดวยการไปซื้อไดดวยตนเอง: การศึกษาน้ีตองการแสดงการกระจายของขอมูลดานการไปซื้อผลิตภัณฑ

ยาสูบแปลงราง เฉพาะ 2 ชนิดหลัก คือบุหรี่ชูรส และ บารากุไฟฟา (A= บุหรี่ชูรส B = บารากุไฟฟา)  ซึ่งผลการวิจัยช้ี

วา เปนผลิตภัณฑแปลงรางที่เยาวชนอายุตํ่ากวา 18 นิยมมากที่สุด โดยแจกแจงแตละสถานที่ๆ เปนสถานที่ยอดนิยม

ของวัยรุน วาแหลงใดเปนแหลงที่เยาวชนอายุตํ่ากวา 18 นิยมไปมากที่สุด เพ่ือการเฝาระวังแหลงน้ันๆตอไป  

(N=1789 เฉพาะผูที่รายงานวาสูบ เคยสบู) 

crosstabulation แสดงการกระจายของขอมูลตามวัย แยกตามแตละผลิตภัณฑ A และ B และแยกตามแตละสถานที่ 

9 แหงที่เปนแหลงชอปปงยอดนิยมของวัยรุนและเปนแหลงที่นักสูบรูจักดีวามีผลิตภัณฑยาสูบจําหนาย 

อายุ สยาม สะพาน
พุทธ 

JJ ประตูน้ํา หนาราม เซียร ตะวันนา ขาวสาร คลองถม 

12 A 0% 
B 0% 

A 
3.4% 
B 
6.9% 

A 0% 
B 
3.4% 

A 24.1 
B 6.9 

A 3.4 
B 3.4 

A 0 
B 0 

A 3.4 
B 3.4 

A 6.9 
B 0 

A 6.9 
B 17.2 

13 A 15.8 
B 7.7 

A 10.4 
B 9.9 

A 31.8 
B 20.7 

A 13.5 
B 9.6 

A 7.6 
B 15.7 

A 16.4 
B 18.5 

A 12.3 
B 21.3 

A 18.1 
B 22.7 

A 22.9 
B 18.9 
 

14 A 24 
B 27.6 

A 29.9 
B 27.8 

A 43.5 
B 43 

A 25 
B 19.9 

A 19.7 
B 18.7 

A 28.9 
B 24.4 

A 20.5 
B 21.3 

A 24.5 
B 22.7 
 

A 38.1 
B 23.7 

15 A 26.6 
B 25.5 

A 29.9 
B 27.5 

A 46.7 
B 33.5 

A 12.4 
B 18.6 

A 15.5 
B 19.6 

A 25.2 
B 17.9 

A 22.2 
B 21.7 

A 24.7 
B 22.9 

A 21.6 
B 29.1 

16 A 26.9 
B 31 

A 29 
B 37.4 

A 46.8 
B 46.5 

A 17.7 
B 16.9 

A 17.5 
B 24.5 

A 29.8 
B 28 

A 20.6 
B 35.3 

A 21.9 
B 37.7 

A 33.1 
B 33 

17 A 27.9 
B 31.9 

A 28. 
B 37.4 

A 47 
B 46 

A 17.9 
B 18.7 

A 19.1 
B 24.6 

A 29.9 
B 29 

A 17.7 
B 31.5 

A 41.9 
B 41.9 

A 50.6 
B 51 
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ผลการกระจายขอมูล สรุปวา ย่ิงเยาวชนมีอายุมากขึ้น พบวา ย่ิงมีความสามารถมากขึ้น โดยพบวา การไปซื้อผลิตภัณฑ

บุหรี่แปลงรางไดดวยตนเองจะเพ่ิมขึ้นเมื่อเยาวชนมีอายุ 14 ป แตในบางสถานที่ เชน ตลาดนัดคลองถม พบวา เปน

สถานที่ๆทุกระดับอายุสามารถไปซื้อไดมากที่สุด 

สถานที่ๆพบวา กลุมตัวอยางไปซื้อบุหรี่ชูรส (A) มากที่สุด คือ สวนจตุจักร ซึ่งแสดงคาที่สงูอยางเห็นไดชัดเมื่อ

เปรียบเทียบกับแหลงอ่ืนๆ  รองลงมาคือ คลองถม และ ตลาดสะพานพุทธ ในระดับที่ไลเลี่ยกัน 

สถานที่ๆพบวา กลุมตัวอยางไปซื้อบารากุไฟฟา (B) มากที่สุด คือ สวนจตุจักร แตในกรณีบารากุไฟฟาน้ันแสดงคาในแต

ละสถานที่คอนขางใกลเคียงหรือไลเลี่ยกัน รองลงมาคือ ตลาดนัดหนาหางเซียรรังสิต ถนนขาวสารและรามบุตรี คลอง

ถม และ ตลาดสะพานพุทธ ในระดับที่ไลเลีย่กัน 

สรุปวา สถานที่ๆเปนแหลงยอดนิยมในการไปหาซื้อผลิตภัณฑแปลงรางไดดวยตนเองของกลุมวัยตํ่ากวา 18 ป และเปน

แหลงควรจับตามอง คือ สวนจตุจักร ตลาดนัดหนาหางเซียรรังสิต ถนนขาวสารและรามบุตรี คลองถม และ ตลาด

สะพานพุทธ 

3.2 ชองทางที่ทําใหเยาวชนรูจักยาสูบแปลงราง โดยใช crosstabulation แสดงการกระจายของขอมูลตามช้ันป

การศึกษา มีผลดังน้ี 

  ชองทางการรูจักยาสูบแปลงราง Total 

เพ่ือน ชองทาง
ออนไลน 

เห็นตามท่ี
วางขาย 

ระดับชั้นท่ีกําลังศึกษาอยู          ม.1 6% 11.45% 13.82% 25.273% 

ม.2 5.818% 6.000% 6.545% 18.364% 

ม.3 7.636% 6.727% 4.727% 19.091% 

ม.4 2.545% 4.909% 1.273% 8.727% 

ม.5 0.909% 6.727% 2.364% 10.000% 

ม.6 5.091% 4.545% 2.909% 12.545% 

Total 28.000% 40.364% 31.636% 100.% 

 

จากตาราง แสดงใหเห็นวา ในกลุมมัธยมตน ชองทางออนไลน การรูจากเพ่ือน และ การเห็นตามที่วางขายมีผลใกลเคียง

กัน สวนในกลุมมัธยมปลาย พบวา ชองทางออนไลน และการเห็นตามที่วางขาย มีผลสูงกวาการรูจากเพ่ือน อาจแปล

ผลไดวา ในกลุมมัธยมตน อิทธิพลเพ่ือนมีสูงกวาปจจัยอ่ืนๆ 
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3.3 ชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางใกลโรงเรียน (ศึกษาเฉพาะบุหรี่ชูรส/บุหรี่ผลไมเทาน้ัน) โดยใช 

crosstabulation แสดงการกระจายของขอมูลตามช้ันปการศึกษา มีผลดังน้ี 

  สามารถซ้ือบุหรี่ผลไมแถวโรงเรียนได Total 

เคยซ้ือได ไมได 

ระดับชั้นท่ีศึกษา        ม.1 4.076% 12.77% 12.500% 

ม.2 4.076% 11.051% 15.127% 

ม.3 2.355% 8.967% 11.322% 

ม.4 3.351% 16.576% 19.928% 

ม.5 2.536% 15.127% 17.663% 

ม.6 4.891% 14.221% 19.112% 

Total 21.286% 78.714% 100. % 

 

ผลจากการกระจายของขอมูล แสดงวา ทุกระดับช้ันปยังสามารถซื้อบุหรี่ชูรสใกลโรงเรียนไดหรือยังมีผลิตภัณฑบุหรี่

แปลงรางจําหนายใกลโรงเรียน แตมีจํานวนไมมาก 

 

4 ระดบัอายขุองเยาวชนกลุมเปาหมายและความสัมพนัธที่มีตอความเชื่อผดิเกี่ยวกบัผลติภณัฑยาสบูแปลงรางและ 

CSR ของธุรกจิยาสบู  

การศึกษาครั้งน้ีตองการทดสอบวาวัยของเยาวชนที่ตํ่ากวา 18 ป มีความสัมพันธและความแตกตางกันหรือไมเกี่ยวกับ

การเช่ือผิดเขาใจผิดในเรื่องการสูบผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง จากการทดสอบตัวแปรตน คือ วัย และตัวแปรตามคือ 

ความเช่ือผิดในแตละประเด็น ดวยสถิติ Chi-square test  (N=2263) และ crosstabulation เพ่ือแสดงการกระจาย

ของขอมูลตามแตละวัย มีผลดังน้ี 

4.1 ความเช่ือผิดวา ผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางปลอดภัยกวา มีนิโคตินนอยกวาบุหรี่ธรรมดา จากการทดสอบดวย Chi-

square และ crosstabulation กับผลิตภัณฑ 4 ประเภท คือ บุหรี่ชูรส บารากุ บุหรีไ่ฟฟา และ บารากุไฟฟา  

ระดับอายุ เชื่อวา
บุหรี่ชูรส
ปลอดภัย 

บารากุ บุหรี่ไฟฟา บารากุ
ไฟฟา 

12ป 34.5% 6.9% 13.8% 23.7% 
13 27.3% 9% 1.3% 0.7% 
14 10% 18.1% 6.1% 2.7% 
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15 10.1% 18.8% 8.1% 8.2% 
16 13.1% 18.9% 8.7% 11.1% 
17 27.5% 28.2% 17.1% 27.1% 
Asymp.sig 
Likelihood ratio 

.000 

.000 
.000 
.000 

.000 

.000 
.000 
.000 

 

ผลจากการกระจายขอมูลดวย crosstabulation พบวา กลุมอายุ 12 และ 13 ป มขีอเขาใจผิดมากที่สุด คือ เขาใจผิด

วา บุหรี่ชูรสปลอดภัยที่สุด เมื่อเทียบกับบุหรี่ธรรมดา กลุมอายุ14 ปขึ้นไป มีขอเขาใจผิดมากทีสุ่ด คือ เขาใจผิดวา บา

รากุปลอดภัยที่สุด เมื่อเทียบกับบุหรี่ธรรมดา 

ผลการวิเคราะหเชิงสถิติสรุปวา ระดับอายุมีความสัมพันธโดยตรงกับความรูเทาทันในเรื่องความเช่ือผิดเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑยาสบูแปลงรางอยางมีนัยสําคัญที่ .000 สามารถแปลผลไดวา เยาวชนอายุตํ่ากวา 18 มีความเช่ือผิด

เกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง 

4.2 ความเช่ือผิดในประเด็นทัศนคติบวกตอ CSR 

  เชื่อวาบริษัทบุหรี่ทําการกุศลถือเปนสิ่งท่ีด ี

ใช/เปนสิ่งท่ีด ี ไมใช/เปนสิ่งไมดี 

ระดับชั้นท่ีศึกษา        ม.1 15.1% 6.4% 

ม.2 9.8% 6.7% 

ม.3 9.5% 8.6% 

ม.4 9.8% 8.5% 

ม.5 8.2% 1.43% 

ม.6 9% 7% 

Total 
Asymp.sig 
Likelihood ratio 

61.4% 
.000 
.000 

38.6% 
.000 
.000 

 

ผลการวิเคราะหเชิงสถิติสรุปวา ระดับอายุมีความสัมพันธโดยตรงกับความรูเทาทันในเรื่องความเช่ือผิดเกี่ยวกับCSR 

ของธุรกิจยาสูบอยางมีนัยสําคัญที ่.000 สามารถแปลผลไดวา เยาวชนอายุตํ่ากวา 18 ไมรูเทาทันCSR ของธุรกิจยาสูบ 
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[ บทที่ 4 รายงานผลเชิงปริมาณ: พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑยาสบูแปลงรางของเยาวชน

ระดับมัธยมศึกษา ]  

 

 ในบทน้ี เปนการรายงานผลเชิงปริมาณในดานพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางของ

เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายทั้งในกรงุเทพมหานคร และเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ 4 

จังหวัด จํานวนทั้งสิ้น 2427 ราย แบงเปนเยาวชนกรุงเทพมหานคร 1789 ราย และเยาวชนในพ้ืนที่ปลูก

ยาสูบ 637 ราย โดยแบงการรายงานออกเปน 2 สวน คือ เยาวชนกรุงเทพมหานคร และ เยาวชนในพ้ืนที่

ปลูกยาสูบ ดังน้ี 

 

[ 1 พฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางของเยาวชนวัยมัธยมศึกษา ในกรุงเทพ 

มหานคร ]  

                  

 

กลุมเปาหมาย:  กลุมเสี่ยงวัยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย อายุ13-18 ป คละเพศ เพศ

ชาย รอยละ 53 เพศหญิง รอยละ 47  ระดับมัธยมตอนตนรอยละ 44 และมัธยมตอนปลายรอยละ 56 
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[ บุหรี่ธรรมดา พฤตกิรรมการสูบและการเขาถึง ]  

     

                                            

เยาวชนวัยไมเกิน 18 คือกลุมสบูหนกั:  พบวา สถานการณการสูบบุหรี่ในเยาวชนวัยไมเกิน 18 ปมีความนา

เปนหวงอยางย่ิง พบวา เยาวชนวัยมัธยมมีพฤติกรรมสูบบุหรี่แลวถึงรอยละ 42   ในกลุมผูสูบ พบวา ผูสูบสวน

ใหญถึงรอยละ 94 เปนผูสูบธรรมดาไปจนถึงสูบหนัก คือ สูบวันละ1-5 มวน และรอยละ 86 สูบบุหรี่มาต้ังแต

อยูมัธยมตน นอกจากน้ี ยังพบวา มีนักสูบเยาวชนอีกรอยละ 10 สูบบุหรี่มาต้ังแตเรียนประถม   
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นักสบูวัยไมเกนิ 18 สบูที่ไหน? : สถานที่ๆ นักสูบเยาวชนสวนใหญนิยมสูบบุหรี่คือ สบูที่โรงเรียน รอยละ 44  

เพราะเปนสถานที่สะดวกที่สดุในการสูบ 

สวนการสูบที่บานน้ัน พบวา มีจํานวนนอยคือรอยละ 25 สวนการสูบในที่สาธารณะและอ่ืนๆ พบวามีจํานวน

นอยมาก เน่ืองจากไมสามารถสูบที่บานหรอืในที่สาธารณะไดเพราะถูกผูใหญตอวาในฐานะที่อายุไมถึง 18 ป 

แตการสูบที่โรงเรียนกลับสูงที่สุด เพราะไมมีใครตอวาเหมือนการสูบทีบ่าน และการสูบที่โรงเรียนน้ันมีเพ่ือน

รวมสูบดวย 

นักสบูวัยไมเกนิ 18 ซื้อบหุรี่ที่ไหน: ในดานการเขาถึงบุหรี่ของเยาวชนวัยไมถึง 20 ป พบวา เขาถึงงาย หาซื้อ

งายมากที่สุด  สวนใหญ รอยละ65 นิยมซื้อจากรานชํา ดวยเหตุผลเรือ่งความงายในการซื้อ ผูขายรานชํายินดี

ขายใหเยาวชนทันทีโดยไมถามอายุ โดยสวนใหญรอยละ73 ซื้อแบบแบงขาย ดวยเหตุผลเรื่องเงิน นอกจากน้ี 

พบวา เยาวชนวัยไมถึง 20 ปเหลาน้ี จํานวนรอยละ 35 ยังสามารถซื้อบุหรี่ในผับบารไดดวยทั้งๆที่โดยอายุไม

สามารถเขาผับบารได แตสามารถเขาไปด่ืมไดและสามารถซื้อบุหรี่ในผับบารไดดวย 

ชองทางออนไลน ก็เปนอีกชองทางหน่ึงที่เยาวชนหาซื้อบุหรี่ไดงาย โดยรอยละ 35 สัง่ซื้อบุหรี่ทางอินเตอรเน็ต  

สวนสถานที่ชอปปง-ตลาดนัดที่วัยรุนนิยม กยั็งเปนสถานที่เสี่ยง เพราะเยาวชนวัยไมถึง 20 ปอีกรอยละ 35 

สามารถหาซื้อบุหรี่ไดตามสถานที่ชอปปง-ตลาดนัด 

ถึงแมเยาวชนกลุมน้ีจะมีอายุไมถึง 18 ปก็ตาม ซึ่งจะไมสามารถซื้อบุหรี่ไดตามกฎหมาย แตพบวา เยาวชนวัย

ตํ่ากวา 18 ปเหลาน้ีจํานวนรอยละ 11 ระบุวาตนสามารถซื้อบุหรี่ไดจากรานสะดวกซื้อ 7-11 ไดอยางสะดวก 

และอีกรอยละ 10 ก็ระบุคลายกันวา ตนสามารถซื้อบุหรีไ่ดตามเคานเตอรในหางสรรพสินคาไดอยางงายดาย 
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สถานทีเ่สี่ยงในการเขาถึงบหุรีข่องเยาวชนวัยไมเกนิ 18:  พบวา โรงเรียน และ บาน กลายเปนสถานที่ๆ

เสี่ยงที่สุดในการเขาถึงบุหรี่ในกลุมเยาวชนวัยไมเกิน 18  และโรงเรียนกลายเปนสถานที่ๆมีการกระทําผิด

กฎหมายมากที่สุด คือ 

เยาวชนรอยละ 70 ระบุวา มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

เยาวชนรอยละ 56 บอกวา แถวโรงเรียนมีบุหรี่ขาย รอยละ 49 ระบุวา แถวโรงเรียนของตนเอง มีบุหรี่แบบ

แบงขาย   

เยาวชนรอยละ 78 ระบุวา ตนสามารถซื้อบุหรี่ไดแถวโรงเรียนโดยผูขายไมถามอายุหรือไมขอดูบัตรประชาชน 

เยาวชนรอยละ 33 ระบุวา มีเพ่ือน รุนพ่ีรุนนองในโรงเรียน นําบุหรี่มาขายในโรงเรียน 

ในสวนที่บานของเยาวชน พบวา 

เยาวชนรอยละ 72 ระบุวา แถวบานมีบุหรี่ขายและตนสามารถซื้อได  

เยาวชนรอยละ 71 ยืนยันวา เด็กอายุตํ่ากวา 18 ก็สามารถซื้อบุหรี่ไดอยางงายดาย 

 

[ บหุรีแ่ปลงราง พฤติกรรมการสบู และ การรูจักผลติภณัฑ ]  
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การรูจักและสบูผลติภณัฑบหุรีแ่ปลงราง:  พบวา เยาวชนวัยไมเกิน 18 ป รูจักผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางทุก

ประเภทเปนอยางดี  คือ รูจกับุหรี่แปลงรางทุกชนิด 

นอกเหนือจากการสูบบุหรี่ธรรมดา พบวา เยาวชนวัยมัธยม ก็ยังเปนผูสบูผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางชนิดอ่ืนๆอีก

ดวย  

พบวา บารากุไฟฟา กลายเปนผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางที่เยาวชนกรุงเทพมหานคร วัยไมเกิน18 รูจักดีที่สุด 

สูบมากที่สุด คอื รอยละ 78 รูจักบารากุไฟฟา และเปนผูสูบบารากุไฟฟาเปนประจําถึงรอยละ 44  ซึง่สูงที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชนิดอ่ืน นอกจากสูบประจําแลว ยังมีเยาวชนอีกจํานวนมากคือรอยละ 51 เคย

ลองบารากุไฟฟามาแลวดวย ซึ่งก็เปนอัตราที่สูงที่สุดอยูดี เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอ่ืน  บารากุไฟฟา จึง

เปนผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางที่เยาวชนวัยไมเกิน 18 รูจักดีที่สุด  สูบมากที่สุด เคยลองมากที่สุด 

บารากุธรรมดา ก็ยังคงเปนผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางที่นักสูบวัยรุนนิยม รองลงมาจากการสูบบารากุไฟฟา บา

รากุธรรมดากลายเปนผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางที่เยาวชนวัยไมเกิน 18 สูบมากเปนลําดับสอง รอยละ 25 

นอกจากบารากุไฟฟา บารากุธรรมดาแลว ผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางที่นักสูบวัยรุนนิยม รองลงมาลําดับสามคือ 

กลุมบุหรี่ชูรส  บุหรี่ชูรส สูบรอยละ 21 และ บุหรี่กานพลู ในจํานวนที่ใกลเคียงกันคือรอยละ 20 

ดังน้ัน จะเห็นไดวา กลุมเยาวชนวัยไมเกิน 18 ป นิยมสูบผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางชนิดมีกลิ่นรส (flavoured 

tobacco product) แทบทั้งสิ้น ไมวาจะเปนบารากุไฟฟา บารากุธรรมดา และบุหรี่ชูรส  

สาเหตุที่บารากุไฟฟาไดรับความนิยมสูงสุด เพราะพกพางาย ไรควัน สูบงาย ไมมีกลิ่นติดตัวเหมือนการสูบบุหรี่ 

ทําใหผูใหญจับไมได และกําลงัเปนแฟช่ัน 

สวนบุหรี่ไฟฟา พบวา ในกลุมเยาวชนวัยไมเกิน 18 ป ยังไมเปนที่นิยมมากนัก มีการสูบเพียงรอยละ 12 

เน่ืองมาจากราคาของบุหรี่ไฟฟา มีราคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑอ่ืน 

สวนบุหรี่มวนเอง พบวา มีเยาวชนจํานวนหน่ึงคือรอยละ 26 รูจัก แตการสูบและลองสูบบุหรี่มวนเองยังอยูใน

ปริมาณนอย คอื รอยละ 5.5 ทั้งสูบประจําและเคยลอง 

บุหรี่เมนทอลน้ันพบวา รูจักรอยละ 13 สูบรอยละ 12 
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การรูจักบหุรีส่ายรุงและบหุรีไ่รควัน 

             

 

พบวา กลุมตัวอยางเยาวชนรูจักผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางชนิดอ่ืนอีก คือ บุหรี่สายรุง และ บุหรี่ไรควัน โดย

พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 13 รูจักบุหรีส่ายรุง และรอยละ 11 รูจกับุหรี่ไรควัน โดยสวนใหญ คือ รอยละ 

41 รูจักจากอินเตอรเน็ต รองลงมาคือรอยละ 32 รูจักจากเพ่ือน และรอยละ 27 รูจักเพราะเคยเห็นสินคา

เหลาน้ีวางขาย 
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นอกเหนือจากการสูบประจําแลว พบวา กลุมเยาวชนยังเคยมีการทดลองสูบผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางประเภท

ตางๆดวย พบวา ผลิตภัณฑที่เยาวชนนิยมทดลองสูบมากที่สุด คือ บารากุไฟฟา มีเยาวชนถึงรอยละ 51 ที่

ยอมรับวา เคยลองบารากุไฟฟา  รองลงมา คือ บารากุธรรมดา และ บุหรีไ่ฟฟา รอยละ 8 

[ บารากุไฟฟา  พฤติกรรมการสูบ และ การเขาถึง ]  
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บารากุไฟฟา: บารากุไฟฟา กลายเปนผลิตภัณฑที่เยาวชน กทม.อายุตํ่ากวา 18 ป สูบมากที่สุด คอื เยาวชน

จํานวนมากรอยละ 78 รูจักบารากุไฟฟา  สูบเปนประจําถึงรอยละ 44  รอยละ 51 เคยลองสูบมากอน และ

เยาวชนที่ยังไมเคยสูบอะไรเลยอีกรอยละ 28 รูสึกวาอยากลองสูบบารากุไฟฟา  สวนความถี่ในการสูบน้ัน 

เยาวชนสวนใหญรอยละ 70 สูบบารากุไฟฟาถี่มาก คือ สูบตลอดเวลา 

รูจักบารากุไฟฟา จากไหน? : พบวา เยาวชนวัยตํ่ากวา 18 รูจักบารากุไฟฟามากที่สุดคือ รูจักจากเพ่ือนรอย

ละ 40 รองลงมาคือ รอยละ 28 ระบุวา รูจักเพราะเคยเห็นตามหนาหางสรรพสินคาและตลาดนัด  

ชองทางอินเตอรเนต็ ทาํใหเขาถึงบารากุไฟฟา:   เยาวชนวัยตํ่ากวา 18 รอยละ 35 รูจักบารากุไฟฟาจากใน

ชองทางอินเตอรเน็ต  และ เยาวชนอีกรอยละ 18 ระบุวา ตนซื้อบารากุไฟฟาจากในชองทางอินเตอรเน็ต ไมวา

จะเปนชองทางเฟซบุค ไลน หรืออ่ืนๆที่เปน social media 

เยาวชนซื้อบารากุไฟฟาจากไหน:  พบวา เยาวชนสวนใหญรอยละ 67 ไปซื้อบารากุไฟฟาดวยตนเอง และ

สถานที่ๆเยาวชนวัยตํ่ากวา 18 นิยมไปซื้อบารากุไฟฟามากที่สุด คือ ตลาดนัดสะพานพุทธ และ ตลาดนัดสวน

จตุจักร และผูขายสวนใหญคอื รอยละ 86 ขายบารากุไฟฟาใหเยาวชนทันทีโดยไมเคยถามอายุ 

โรงเรียน สถานทีเ่สี่ยงสาํหรบับารากุไฟฟา: พบวา โรงเรียน กลายเปนสถานที่เสี่ยงสําหรับบารากุไฟฟา 

เพราะเยาวชนรอยละ 60 ระบุวา มีรุนพ่ีรุนนอง เพ่ือน นําบารากุไฟฟามาขายในโรงเรียน อีกทั้งเยาวชนรอย

ละ 18 นําบารากุไฟฟาไปสูบที่โรงเรียน และอีกรอยละ 51 แอบสูบทีบ่าน 

พบวา เยาวชนวัยตํ่ากวา 18 ป เปนกลุมที่นอกจากจะสบูบารากุไฟฟาหนักแลว ยังมคีวามเช่ือผิดที่สนับสนุน

การสูบบารากุไฟฟาอีกหลายประการ คือ 

เยาวชนรอยละ 83 ระบุวา ที่สูบบารากุไฟฟา หรือเคยลองสูบบารากุไฟฟา เพราะเห็นวาเปนแฟช่ัน ทันสมัย 

เปนของแปลกใหมนาสนใจ และนาลอง 

เยาวชนรอยละ 76 เช่ือวา บารากุไฟฟาสูบงายกวาบุหรี่ธรรมดา และรอยละ 48 เช่ือวา บารากุไฟฟา ดีกวา

บุหรี่ธรรมดา ถาจะสูบ สูบบารากุไฟฟาดีกวาสูบบุหรี่ธรรมดา 

เยาวชนรอยละ 53 เช่ือวา บารากุไฟฟา ไมมีนิโคติน ไมเหมือนบุหรี่ธรรมดา และไมเสพติด เพราะไมมีนิโคติน

น่ันเอง และรอยละ 41 เช่ือวา บารากุไฟฟาน้ันปลอดภัยไมมีอันตรายเลย 

จากความเช่ือผิดเหลาน้ี ลวนสนับสนุนการสูบบารากุไฟฟาของนักสูบวัยเยาว 
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[ ความเชื่อผดิเกี่ยวกบัผลติภณัฑบหุรี่แปลงรางอ่ืนๆ ในกลุมเยาวชนวัยต่ํากวา 18 ป ] 

 

นอกจากบารากุไฟฟา บารากุธรรมดา และบุหรี่ชูรสแลวน้ัน พบวา เยาวชนวัยตํ่ากวา 18 ยังมีความสนใจทีจ่ะ

ลองสูบผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางอ่ืนๆ และมีความเช่ือผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางอ่ืนๆ 

บุหรี่มวนเอง: พบวา เยาวชนจํานวนมาก คอื รอยละ 41 รูจักบุหรี่มวนเอง  รอยละ 26 รูวามีอุปกรณสําหรับ

ทําบุหรี่มวนเองขาย และสามารถทําบุหรี่ออกมาเองได และรอยละ 15 รูสึกวาอยากลองซื้ออุปกรณมาทําบุหรี่

เองบาง  

บุหรี่ชูรส-ผลไม: พบวา เยาวชนรอยละ 26 รูสึกวา บุหรี่ผลไมเปนสิ่งนาสนใจ แปลกใหม และอีกรอยละ 7 ใน

กลุมผูที่ไมไดสบู รูสึกวาอยากจะลองเมื่อมีโอกาส   ในกลุมที่สูบบุหรี่ชูรส-ผลไม น้ัน พบวา สูบเพราะมีความ

เช่ือผิด คือ รอยละ 30 ของผูสูบวัยเยาว ระบุวา เลือกสูบบุหรี่ชูรส-ผลไม เพราะชอบความหอม ชอบกลิ่นรส 

อีกรอยละ 20 ระบุวา บุหรี่ชูรส-ผลไม มีความนาสนใจ แปลกใหม ตรงกลิ่นรส จึงอยากทดลองสูบ และรอยละ 

16 เช่ือวา บุหรี่ประเภทน้ีไมอันตราย 

บารากุ: พบวา เยาวชนที่สูบบารากุ สวนใหญ รอยละ 33 สูบเพราะบารากุมีกลิ่นหอม มีรสชาติผลไม จูงใจให

สูบ รองลงมาคอื สูบเพราะอยากรูอยากลอง และรอยละ 21 สูบเพราะเช่ือวาไมอันตราย  
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บุหรี่ไฟฟา: พบวา เยาวชนรอยละ 20 สูบบุหรี่ไฟฟาเพราะอยากรูอยากลอง และรอยละ 19 สูบเพราะเช่ือวา

ไมอันตราย  

ดังน้ัน จะเห็นไดวา การสูบผลิตภัณฑเหลาน้ีของนักสูบรุนเยาว สวนใหญ มาจากแรงจูงใจดานกลิ่นรสของ

ผลิตภัณฑ และ ความเช่ือผิดวา ผลิตภัณฑเหลาน้ีไมอันตราย 

 

[ แหลงขายผลิตภัณฑบหุรี่แปลงรางที่เยาวชนวัยต่าํกวา 18 รูจักและเคยไปซ้ือ ] 

 

เยาวชนวัยตํ่ากวา 18 นอกจากรูจักผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางแลว ยังรูจักดวยวา จะหาซื้อผลิตภัณฑเหลาน้ีไดที่

ไหนอยางไร 
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สถานที่ๆ เยาวชนทราบดีวามีผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางขายและหาซื้อได มี 10 แหลง คือ สยามสแควร ตลาด

นัดสะพานพุทธ ตลาดนัดสวนจตุจักร  ประตูนํ้า-หนาหางพันธทิพยพลาซา  ตลาดนัดหนามหาวิทยาลัย

รามคําแหง ตลาดหวยขวางไนท  ตลาดนัดหางเซียรรังสิต ตลาดนัดตะวันนา ถนนขาวสาร และ ตลาดคลองถม 

ซึ่งทุกแหลง คอื แหลงชอปปงที่วัยรุนวัยเรียนนิยม 

ในสวนของบุหรี่ชูรส-ผลไม แหลงยอดนิยมที่เยาวชนรูวามีขายและนิยมไป เรียงตามลําดับ คือ 1) ตลาดคลอง

ถม 2)  ตลาดนัดสวนจตุจักร และ 3) ถนนขาวสาร 

ในสวนของบารากุ แหลงยอดนิยมที่เยาวชนรูวามีขายและนิยมไป เรียงตามลําดับ คือ 1) ถนนขาวสาร 2) 

ตลาดคลองถม และ 3) ตลาดนัดตะวันนา 

ในสวนของบุหรี่ไฟฟา  แหลงยอดนิยมที่เยาวชนรูวามีขายและนิยมไป เรยีงตามลําดับ คือ 1) ตลาดคลองถม 

และ ตลาดนัดสวนจตุจักร 2) สะพานพุทธ และ ถนนขาวสาร และ 3) ตลาดตะวันนา  

[  ความเสี่ยงของกลุมเยาวชนวยัต่ํากวา 18 ป ในการเขาถึงผลิตภัณฑบหุรี่แปลงราง ] 
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พบวา โรงเรียน ยังคงเปนอีกสถานที่หน่ึงที่เยาวชนวัยตํ่ากวา 18 ป สามารถเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางได 

นอกเหนือจากการมีบุหรี่ธรรมดาขายแถวโรงเรียน 

เยาวชนรอยละ 17 ยืนยันวา แถวโรงเรียน มีบุหรี่กานพล-ูกาแรม มาเรขาย 

เยาวชนรอยละ 21 ระบุวา แถวโรงเรียน มีบุหรี่ชูรส-ผลไม มาเรขาย หรือสามารถหาซื้อไดแถวโรงเรียน ไม

ตองเดินทางไปไกล 

เยาวชนรอยละ 8 ระบุวา มบุีหรี่ไฟฟามาเสนอขายแถวโรงเรียน และสามารถหาซื้อบุหรี่ไฟฟาไดแถวโรงเรียน 

รวมทั้งเยาวชนรอยละ 21 ระบุวา มีบารากุมาเสนอขายแถวโรงเรียน และสามารถหาซื้อหาสูบไดดวยแถว

โรงเรียน 

เยาวชนรอยละ 31 ระบุวา มีรุนพ่ีรุนนองหรือเพ่ือนในโรงเรียน นําผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางมาเสนอขายให

นักเรียนดวยกันในโรงเรียน 

นอกจากโรงเรียนที่กลายเปนแหลงเสี่ยงแลว พบวา เยาวชนวัยตํ่ากวา 18 ยังมีความเสีย่งอ่ืนๆตอการเขาถึง

ผลิตภัณฑบุหรีแ่ปลงรางดวยเชนกัน 
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เยาวชนรอยละ 67 ระบุวา นอกเหนือจากการซื้อบุหรี่ธรรมดาไดโดยงายแลว การซื้อผลิตภัณฑบุหรีแ่ปลงราง

ของเยาวชนเองก็งายเชนกัน เพราะสามารถซื้อไดงาย 

นอกเหนือจากโรงเรียนแลว ชองทางอินเตอรเน็ต และใน social media ทั้งหลาย ก็กลายเปนสถานที่เสี่ยงใน

การเขาถึงผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางของเยาวชน เพราะเยาวชนรอยละ 33 บอกวา ตนเคยซื้อผลิตภัณฑบุหรี่

แปลงรางมาแลวในชองทาง social media ตางๆ  อีกรอยละ 57 ระบุวา สามารถซื้อผลิตภัณฑแปลงรางได

งายดายตามตลาดนัด  

เหตุผลที่เยาวชนวัยตํ่ากวา 18 ใชผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางเหลาน้ี สวนหน่ึง นอกเหนือจากความอยากลอง คือ 

การโฆษณาชวนเช่ือจากผูขายในทุกๆแหลงซื้อ วา สูบงายกวาบุหรี่ธรรมดา  

 

[ ความเชื่อผิดที่มีตอผลติภัณฑบหุรีแ่ปลงราง เปรียบเทียบกับบุหรี่ธรรมดา ] 

บุหรีชู่รส-ผลไม 
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บารากุ 

 

 

 

 

ไมใชบุหรี ่

 

 60 ดร.ศรีรัช ลอยสมทุร                                                                                                    ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพือ่การควบคุมยาสูบ 

 



การศึกษาผลของการทาํกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสูบ “แปลงราง”   2557

 

บุหรีไ่ฟฟา 
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ผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

 

จากความเช่ือผิดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑบุหรี่แปลงราง พบวา เยาวชนจํานวนมากที่สุดคือ รอยละ 53 เช่ือ

ผิดวา บารากุ ไมใช บุหรี่ ดังน้ัน สามารถสบูไดปลอดภัย  

บาราก ุกบั บหุรี:่ รอยละ 53 เช่ือผิดวา บารากุ ไมใช บุหรี่ สอดคลองกับอีกรอยละ 18 ที่เช่ือวา บารากุไม

เสพติด เพราะไมใชบุหรี่ รอยละ 26 เช่ือวาบารากุมีนิโคตินเชนกัน แตนอยกวาบุหรี่ธรรมดา และรอยละ 23 

เช่ือวา สูบบารากุปลอดภัยกวาสูบบุหรี่ธรรมดา สวนรอยละ 17 ที่เช่ือวา บารากุ ไมมีนิโคติน ไมมีทารแตอยาง

ใด  สูบบารากแุลวดีกวาบุหรี่เพราะสูบบารากุแลวคลายเครียดได รวมทั้งรอยละ 26 บอกวา สังคมยอมรับบา

รากุมากกวายอมรับบุหรี่  และรอยละ 21 เช่ือวา บารากุ เปนประเพณีของชาวมุสลิม ไมใชสิ่งผิดและไมใชสิ่ง

เสพติด 

บหุรี่ไฟฟา กบั บหุรี:่  รอยละ 32 เช่ือวา บุหรี่ไฟฟา ปลอดภัยกวาบุหรี่ธรรมดา สอดคลองกับอีกรอยละ 19 

ที่ระบุวา สังคมยอมรับบุหรี่ไฟฟามากกวาบุหรี่ธรรมดา เพราะไมใชบุหรี่ อีกรอยละ 14 เช่ือวา บุหรี่ไฟฟาลด

การสูบบุหรี่ธรรมดาไดจริง และ สูบงายเพราะมีกลิ่นมีรสใหเติมได  

บหุรี่ชูรส กบั บหุรี:่  รอยละ 40 เช่ือวา บุหรี่ชูรส-ผลไม สูบงายกวาบุหรี่ธรรมดา เพราะมีกลิ่นรสที่หอมและ

รสชาติดี  รอยละ 20 เช่ือวา บุหรี่ชูรสไมกอมะเร็งเหมือนบุหรี่ธรรมดา และรอยละ 17 บอกวา สูบแลวไมติด 
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ไมเหมือนสูบบุหรี่ธรรมดา  รอยละ 29 บอกวา บุหรี่ชูรสมีนิโคตินนอยกวาบุหรี่ธรรมดา และ รอยละ 21 ระบุ

วา บุหรี่ผลไมน้ันหอม รสชาติดี สูบงายกวามาก  รวมทั้งรอยละ 24  บอกวา บุหรี่เหลาน้ี เหมาะสมที่ผูหญิงจะ

สูบมากกวาบุหรี่ธรรมดา 

บหุรีก่านพลู บหุรี่มวนเอง บหุรี่ไรควัน กบั บหุรี:่ รอยละ 23 เช่ือวา การสูบบุหรี่ไรควันน้ันดีกวาบุหรี่ธรรมดา 

เพราะไมมีควันรบกวนใคร และ เช่ือวา สูบบุหรี่กานพลูน้ันดีกวาบุหรี่ธรรมดา เพราะไมกอมะเร็งเทาบุหรี่

ธรรมดา  รอยละ 28 ยอมรบัวา บุหรี่มวนเอง ดีกวาบุหรี่ธรรมดา เพราะถูกกวา คุมกวา และเปนตามแฟช่ัน

สมัยนิยมมากกวา 

 

วาระในการสูบทุกผลิตภัณฑยาสูบของกลุมเยาวชนวัยตํ่ากวา 18 น้ัน พบวา นักสูบรุนเยาวมีการแยกวาระใน

การสูบอยางชัดเจน คือ หากเปนการสูบยามปกติ คือ สบูในชีวิตประจําวัน นักสูบรุนเยาวจะสูบบุหรี่ธรรมดา 

แตหากเปนวาระพิเศษ คือ ไปเที่ยวกลางคืน ไปเที่ยวผับบาร จะเลือกสบูบารากุมากกวา แตถาอยูกับกลุมเพ่ือน

รวมกัน ก็จะรวมตัวกันสูบบุหรี่ธรรมดา 
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ผลิตภัณฑบุหรีแ่ปลงราง (ยกเวนบารากุไฟฟา) ที่เยาวชนวัยตํ่ากวา 18 ป เลือกที่จะสบูมากที่สุด คือ บุหรี่ชูรส-

ผลไม ถึงรอยละ 52 เหตุผล คือ สวนใหญ รอยละ 59 มีความเช่ือผิด คิดวา บุหรี่เหลาน้ี ปลอดภัยที่สุด อีก

รอยละ 31 บอกวา บุหรี่เหลาน้ี สูบงายและรสชาติดีที่สุด และอีกรอยละ 10 บอกวา เมื่อเปรียบเทียบทุก

ผลิตภัณฑแลว บุหรี่ผลไมน้ันดีที่สุด   ผลิตภัณฑที่เลือกสูบรองลงมา คือ บารากุ รอยละ 24   
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ในดานการสื่อสารบนบรรจุภัณฑของบุหรี่ พบวา การใชเพียง descriptor เรื่องสี ก็สามารถสื่อสารได แตยังไม

สามารถสื่อสารไดดีและมีประสิทธิผลนักในกลุมนักสูบรุนเยาว เพราะมีนักสูบรุนเยาวจํานวนนอยคือ รอยละ 

25 เทาน้ัน ทีเ่ขาใจวา ส ีบนซองบุหรี่สามารถสื่อสารเรื่องรสชาติได สวนสีที่สื่อสารรสชาติไดดีที่สุดในกลุมนัก

สูบรุนเยาวคือ สีแดง และ สีทอง  

 สวนภาพคําเตือน (pictoral warning) บนซองบุหรี่ พบวา มีประสิทธิผลกับนักสบูรุนเยาวเปนอยางสูง คือ 

สวนใหญ รอยละ 78 รูสึกกลัวภาพคําเตือนที่เปนภาพผูปวย และมีผลตอการตัดสินใจสูบ 

 

[ ทัศนคตแิละความเขาใจเรือ่ง CSR ของธุรกิจยาสบูในกลุมเยาวชนกรุงเทพมหานคร ]  

 

พบวา เยาวชนกรุงเทพมหานครสวนใหญไมทราบ ไมเคยไดรับขอมูล ไมไดรับรูเรื่องกิจกรรม CSR ของธุรกิจ

ยาสูบ รอยละ 89 หรือสวนใหญไมเคยทราบวาโรงงานยาสูบบริจาคเงินใหสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล 

รอยละ 88 หรือสวนใหญไมทราบวาโรงงานยาสูบบริจาคเงินชวยเหลือชาวไรยาสูบ รอยละ 87 หรือสวนใหญ

ไมทราบเรื่องกิจกรรมการกุศลตางๆของธุรกิจยาสูบ 

อยางไรก็ตาม เยาวชนจํานวนมากคือ รอยละ 68 เหน็คานกับมาตรการหามธุรกิจยาสูบทํา CSR โดยคิดวา 

มาตรการน้ีจะมีผลกระทบตอชาวไรยาสูบ ทําใหชาวไรเดือดรอนไปดวยเพราะจะขายใบยาไดนอยลง 
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พบวา สวนใหญของเยาวชนกรุงเทพมหานคร คือ รอยละ 80 ไมเคยรูจัก ไมเคยไดทราบขาว และไมทราบ

ขอมูลขาวสารใดๆเลยเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ 

เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไมไดเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) กับกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ และ

สวนใหญมีทัศนคติลบตอกิจกรรม CSR เมือ่ไดรับขอมูล (ดูภาพขาวกิจกรรมCSR และขาวประชาสัมพันธ)  

สวนใหญของเยาวชนกรุงเทพมหานคร รอยละ 65 มีทัศนคติลบตอการที่ธุรกิจยาสูบทาํกิจกรรม CSR โดยเห็น

วา ถึงแมจะทาํกิจกรรมที่ดี ก็ไมไดหมายความวาธุรกิจยาสูบจะเปนองคกรที่ดีตามไปดวย เพราะเปนธุรกิจที่

ขายบุหรี่  การทํา CSR ไมสามารถสรางภาพใหองคกรได 

สวนใหญของเยาวชนกรุงเทพมหานคร รอยละ 63 มีทัศนคติลบตอการที่ธุรกิจยาสูบทาํกิจกรรม CSR โดยเห็น

วา การทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ ไมไดเปนการคืนกําไรกลับสูสังคม หรือ ไมไดเปนการชวยเหลือสังคม

แตอยางใด เพราะเปนธุรกิจที่ขายบุหรี่ 
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สวนใหญของเยาวชนกรุงเทพมหานคร รอยละ 61 มีทัศนคติลบตอการที่ธุรกิจยาสูบทํากิจกรรม CSR กับ

สถาบันหรือองคกรอ่ืนๆ โดยเห็นวา ไมควรสนับสนุนใหองคกรที่มีเยาวชนและองคกรเกี่ยวกับสุขภาพ เชน 

โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ รบัเงินอุดหนุนจากธุรกิจยาสูบอีกตอไป เพราะเปนเงินจากการขายบุหรี่   

สวนใหญของเยาวชนกรุงเทพมหานคร รอยละ 68 เห็นพองกันวา รัฐไมควรอนุญาตใหธุรกิจยาสูบทํา

การตลาดโดยเสร ี แตควรมีการควบคุมการทําตลาดของธุรกิจบุหรี ่ และเห็นดวยกับมาตรการใน พรบ. ฉบับ

ใหมในการหามธุรกิจยาสูบทาํ CSR 

สวนใหญของเยาวชนกรุงเทพมหานคร รอยละ 67 เห็นตรงกันวา ไมควรใหธุรกิจยาสบูทําการโฆษณาไดอยาง

เสรี ควรงดการโฆษณาในทุกสื่อเชนเดิม ไมควรใหธุรกิจยาสูบทําโฆษณาทางโทรทัศน 

สวนใหญของเยาวชนกรุงเทพมหานคร รอยละ 60 เห็นวา การสูบบุหรี่ มีผลกระทบตอสังคม ไมใชเรื่องสวนตัว

ของผูสูบคนเดียวอีกตอไป และรอยละ 56 คิดวา การสูบอยางรับผิดชอบ น้ัน ไมสามารถทําได เพราะการสูบมี

ผลตอผูอ่ืนดวย  

เยาวชนสวนใหญเช่ือวา CSR เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง แตมีเยาวชนสวนนอย คือ รอยละ 29 เช่ือวา ธุรกิจ

ไมไดทํา CSR จริง คิดวาเปนเรื่องหลอกลวงทางสื่อ เปนแคการโฆษณาเทาน้ัน และคิดวาเปนการทําการกุศล

เพ่ือบังหนาและสรางภาพลักษณ 

 

ขอสรปุ: พฤตกิรรมการใชผลติภณัฑบหุรีแ่ปลงรางและทศันคตติอ CSR ของเยาวชนกรุงเทพมหานคร วัย

ต่ํากวา 18 ป 

ทศันคตติอ CSR 

1. เยาวชนกรุงเทพมหานครสวนใหญ รอยละ 87 ไมรูจกัและไมเคยไดทราบขาวการทํากิจกรรม CSR 

ของธุรกิจยาสูบ แตเมื่อไดรบัทราบจากภาพขาว เยาวชนสวนใหญมีทศันคติลบตอ CSR ไมคิดวาเปน

การชวยเหลือสังคม เพราะสนิคาที่ขายคือสนิคาเสพติด 

2. เยาวชนกรุงเทพมหานครสวนใหญ รอยละ 68 เห็นดวยกับมาตรการ total ban เห็นดวยกับ

มาตรการหามทํา CSR และการงดโฆษณาในทุกสื่อ รวมทั้งเห็นดวยกับมาตรการควบคุมการตลาด

สินคายาสูบ 

3. เยาวชนสวนนอย รอยละ 29 เช่ือวา ธุรกิจไมไดทํา CSR จริง แคโฆษณาสรางภาพและหลอกลวงทาง

สื่อ 

4. ถึงแมจะมีทัศนคติลบตอ CSR แตเยาวชนก็ยังเช่ือผิดวา มาตรการหามCSR จะทําใหเกษตรกรลําบาก

เพราะขายใบยาไมได 
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พฤตกิรรมการใชผลติภณัฑบหุรี่แปลงราง 

5. สถานการณการสูบบุหรี่ในเยาวชนวัยไมเกิน 18 ปมีความนาเปนหวงอยางยิ่ง เพราะ เยาวชนวัยมัธยม

มีพฤติกรรมสบูบุหรี่ธรรมดาแลวถึงรอยละ 42  และมีการเริ่มสูบมาต้ังแตช้ันประถม ผูทีสู่บในวัย

มัธยมก็เปนผูสบูหนักเปนสวนใหญ สามารถเขารานเหลาผับบารไดทั้งๆที่อายุไมถึง 20 ป และ

สามารถซื้อบุหรี่สูบในรานเหลาผับบารไดดวย 

6. โรงเรียน เปนสถานที่อันตราย เพราะเยาวชนสวนใหญทีสู่บบุหรี่ธรรมดา นิยมไปสูบบุหรี่ธรรมดาที่

โรงเรียนมากกวาที่อ่ืน เพราะสูบที่โรงเรียนไมมีใครวา แถวโรงเรียน มีที่ขายบุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาและ

บุหรี่แปลงราง ซื้อไดทั้งแบบแบงขายและแบบยกซอง ผูขายไมเคยถามอายุผูซื้อ ขายใหทันท ีทําใหซือ้

หาไดงาย ผลิตภัณฑที่มีขายแถวโรงเรียนมีทั้งบุหรี่ธรรมดา บุหรี่ชูรส บารากุไฟฟา และบุหรี่กานพลู 

นอกจากน้ี เพ่ือน รุนพ่ีรุนนองในโรงเรียนก็ยังเปนผูขายผลิตภัณฑบุหรี่ใหนักเรียนดวยกันในโรงเรียน 

7. เยาวชนวัยมัธยมรูจักผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางทุกประเภท ผลิตภัณฑยอดนิยมในกลุมมัธยมคือ บุหรี่ชู

รส บารากุธรรมดา และ บารากุไฟฟา  บารากุไฟฟา กลายเปนผลิตภัณฑยอดนิยมมากที่สุดในกลุม

มัธยม สูบมากที่สุด เขาถึงงาย หาซื้องาย และราคาถูก 

8. ชองทางอินเตอรเน็ตและ social media อยาง line, Facebook และ Instragram กลายเปน

ชองทางหาซื้อผลิตภัณฑทั้งบุหรี่และบุหรีแ่ปลงรางของวัยมัธยม โดยเฉพาะการซื้อขายบารากุไฟฟา 
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[ บทที่ 5 : ผลกระทบและทัศนคติของเยาวชนวยัต่ํากวา 18 ปและกลุม stakeholder ที่มีตอ CSR 

ของธุรกิจยาสูบในพื้นทีข่องตนเอง ]  

 

 ในบทน้ี จะเปนการรายงาน 3 ประเด็น คือ 

ก. ทัศนคติตอกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ ในกลุมเยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบที่เขารวมกิจกรรม CSR ของ

ธุรกิจยาสูบในพ้ืนที่ของตนเอง 

ข. ทัศนคติตอกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ ในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ที่เขารวมหรือไดรับรู

กิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบในพ้ืนที่ของตนเอง 

ค. ทัศนคติตอกิจกรรม CSR ในกลุมเกษตรกรผูปลูกยาสูบ 

 

[ 1 ทัศนคตติอกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ ในกลุมเยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบที่เขารวมกิจกรรม 

CSR ของธุรกิจยาสูบในพื้นทีข่องตนเอง ] 

 การเก็บขอมูลในประเด็นน้ีใชวิธีการ focused-group interview กับกลุมตัวอยางจํานวน 43 ราย ใน 3  

พ้ืนที่เก็บขอมูล มีรายละเอียดดังน้ี 

  กลุมตัวอยาง: เยาวชนชาย-หญิง ในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ เปนกลุมลูกหลานชาวไรยาสูบทั้งหมด 

ครอบครัวทําไรยาสูบและมีไรยาสูบ เยาวชนคุนเคยกับไรยาสูบและการปลูกยาสูบดี โรงเรียนอยูทามกลางไร

ยาสูบ ดานหนาและดานขางโรงเรียนก็เปนไรยาสูบทั้งหมด กลุมตัวอยางน้ีอยูในวัยมัธยมปลาย เคยเขารวม

กิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบมาแลวหลายกิจกรรม เคยไดรับของแจกจากธุรกิจยาสูบโดยตรง และทราบเรื่อง 

CSR ของธุรกิจยาสูบดี ทราบเรื่องการรับประกันราคาใบยาของธุรกิจยาสูบดีและทราบราคาซื้อขายใบยา 

1.1 พฤติกรรมการสูบบหุรี่ของกลุมตัวอยาง  

 

พบวา กลุมตัวอยางเยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบ มีพฤติกรรมสูบบุหรี ่  คิดเปนรอยละ 58 ประวัติ

การสูบ สูบมาต้ังแตวัยมัธยมศึกษาตอนตน คือเมื่ออายุไมถึง 15 ป เฉลี่ยสวนใหญเริ่มสูบเมื่อกําลงัศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปที่หน่ึง อายุ 13 ป  

 

ประวัติการเริ่มสูบ คือ สูบกับเพ่ือน เพ่ือนชวน  
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สถานที่ๆสูบ คอื ที่โรงเรียนของตนเอง และเมื่ออยูนอกบาน  

เหตุผลในการเริ่มตนสูบ คือ ความอยากเท คิดวาการสูบบุหรี่คือความเท และการเอาตามเพ่ือนที่สูบอยูกอน

แลวโดยคิดวาเพ่ือนที่สูบเปนน้ันมีบุคลิกที่เทและดูโกเก จึงเลียนแบบเพราะอยากเทและอยากโกเกแบบเพ่ือน

บาง  

 

เหตุผลที่ยังสูบอยู ณ ปจจุบัน คือ เมื่อสบูบุหรี่พบวาตนเองมีอาการสบายตัว ไมเครียด ความไมสบายใจจะ

หายไป เช่ือวาสูบแลวระบายความเครียดได  

 

ลักษณะการสบู พบวา เปนผูสูบหนักต้ังแตอายุยังนอย คือ สูบเกินวันละ 3 มวน สบูทุก 2-3 ช่ัวโมง บางราย

สูบทั้งซองตอวัน และพบวา มีอาการเสพติดบุหรี่ต้ังแตอายุยังนอย คือ มีอาการทางกายภาพและทางจิต

ประสาทเมื่อไมไดสูบบุหรี่ โดยเฉพาะอาการที่ระบบทางเดินหายใจและปาก แคเพียงมีแรงกระตุนเล็กนอย กท็ํา

ใหเกิดอาการอยากสูบบุหรี่ได สรุปวา ลูกหลานชาวไรยาสูบกลุมน้ี กลายเปนผูสูบหนักต้ังแตอายุยังนอย คือ วัย

ไมเกิน 17 ป 

“สูบวันละ 16-17 มวน มนัอยากลอง อยากตามเพ่ือน รูตัววาติดบุหรี่เพราะสูบเยอะ สูบประมาณ

ช่ัวโมงละมวนสองมวนได”-เยาวชนชายวัย 16 ป  

“สูบวันละ 10 มวน รูสึกวามันเท ตามเพ่ือน ตอนน้ีติดบุหรี่ สูบเยอะ แคไดกลิ่นบุหรี่กค็ันคออยากสูบ

ทันที” -เยาวชนชายวัย 16 ป  

“สูบตอนอายุ 13 ป  สูบกับเพ่ือนๆที่โรงเรียน สูบแถวๆบานบาง สูบบานเพ่ือนบาง ถาเพ่ือนมาก็ไป

สูบกัน” -เยาวชนชายวัย 16 ป  

“สูบวันละครึ่งซอง ที่สูบเพราะอยากรูอยากลองอยากตามเพ่ือน แตพอสูบแลวมันก็สบายตัว ผอน

คลาย คลายเครียด” -เยาวชนชายวัย 15 ป  
 

 การสูบผลิตภัณฑอ่ืนๆ พบวา กลุมตัวอยางลูกหลานชาวไรน้ี นอกจากจะสูบบุหรี่ธรรมดาในวัยไมเกิน 

17 ปแลวน้ัน ยังเปนผูสูบผลิตภัณฑยาสูบอ่ืนๆอีกดวย คือ บารากุ และ บุหรี่กานพลู ที่รูจักกันในนาม “กา

แรม” โดยรูจักจากการไปเที่ยวตลาดและงานออกรานตางๆในจังหวัดของตนเองและพบวามีผูคานําบารากุมา

จําหนาย ผูที่สบูหลายผลิตภัณฑบอกวา ชอบบุหรี่กานพลูมากกวาบุหรี่ธรรมดา เพราะรสชาติแรงกวาและ “ถึง

ใจ” มากกวา 

“รูจักบารากุกับกาแรม สูบอยู ไปเห็นในตลาดเทศบาลและงานคาราวาน ขายกลองละ 150-200 

บาท ซื้อแลวเอาไปสูบบานเพ่ือนเพราะเพ่ือนมีเตา” -เยาวชนชายวัย 16 ป  
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 ผลกระทบทีนั่กสูบเยาวชนไดรับจากบุคคลรอบขาง นักสูบเยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบไมสามารถ

สูบบุหรี่ไดที่บานตนเอง ไมสามารถสูบบุหรี่ใหพอแมไดรับรู เน่ืองจากพอแมและครอบครัวไมอนุญาตใหสูบบุหรี ่

เมื่อเพ่ือนที่ไมไดสูบรับรูวาตนเองสูบบุหรี่หรือเมื่อสูบบุหรี่ในกลุมเพ่ือนที่ไมสูบ นักสูบเยาวชนเหลาน้ี พบวา 

เพ่ือนที่ไมสูบแสดงความรังเกียจการสูบบุหรีใ่นวัยเยาวอยางเปดเผย และนักสูบเยาวชนเหลาน้ีทราบดีวาการ

สูบบุหรี่เปนที่รงัเกียจในสายตาสังคมทั่วไป  

 “เพ่ือนที่ไมสูบ เขารังเกียจเราเวลาที่เราสูบบุหรี่ เพ่ือนไมชอบ”-เยาวชนชายวัย 15 ป 

 

ทัศนคติตอ “การสูบอยางรับผิดชอบ” เยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบทุกรายเขาใจเรื่อง “การสูบอยาง

รับผิดชอบ” วา ผูสูบสามารถสูบได แตตองไมสูบในที่ๆ มผีูอ่ืนอยูดวย ไมสูบในหองปด ไมสูบในทีส่าธารณะ ไม

สูบในที่ๆ มีปายหามสูบ ถึงจะเรียกวา สูบอยางรับผิดชอบ แตไมไดหมายถึงการเลิกสูบ ผูสูบยังมีสิทธิทีจ่ะสูบแต

ตองสูบใหไกลผูอ่ืนถึงจะเรียกวา สูบอยางรับผิดชอบ 

 

 ทัศนคติตอการสูบอยางรับผิดชอบ ทําใหเยาวชนกลุมน้ีเขาใจวา การสูบเปนเรื่อง “สวนตัว” ไม

กระทบกับใคร ไมกอความเดือดรอนใหใคร และไมจําเปนตองเลิกสูบเพราะผูอ่ืนไมเดือดรอนไปดวย รวมทั้ง

เห็นวาสังคมไมควรประณามถาผูสูบ สูบอยางรับผิดชอบ 

 

1.2 การรับรูองคกรธุรกิจยาสูบ  

 

การรูจักธุรกิจยาสบู   

บริษัทฟลลิปมอริส: เยาวชนลูกหลานทุกรายไมรูจักช่ือบริษัทฟลลิปมอรสิ แตรูจกัตราสินคาบุหรี่ของบริษัทฟล 

ลิปมอริสอยูยีห่อเดียว คือ LM แตไมทราบวาเปนตราสินคาของบริษัทใด  

 

โรงงานยาสูบ:   ทุกรายรูจักโรงงานยาสูบ และทราบวาในจังหวัดของตนเองมีโรงงานของโรงงานยาสูบต้ังอยู 

และรูจักตราสนิคาบุหรี่ทุกย่ีหอของโรงงานยาสูบ คือ กรองทิพย สายฝน wonder และ SMS รูจักวาตราสินคา

เหลาน้ีคือสินคาบุหรี่ของโรงงานยาสูบ 

 

เหตุผลในการรูจักโรงงานยาสูบ เพราะกิจกรรม CSR โรงงานยาสูบเขามาทํากิจกรรม CSR หลายครั้งที่โรงเรียน

ของตนเอง เห็นปายโฆษณาช่ือโรงงานยาสูบ จําสีสญัลักษณโรงงานยาสูบไดเพราะเห็นบอย เห็นสื่อโฆษณาของ

โรงงานยาสูบที่นํามาติดต้ังที่โรงเรียนเวลาโรงงานยาสูบมาทํากิจกรรม รูจักย่ีหอบุหรี่เพราะซื้อสูบเองและเห็น

ขายทั่วไป 

รูจักโรงงานยาสูบจากหัวหนาหมูบาน ผูใหญบาน อบ. ที่เปนผูนําตัวแทนของโรงงานยาสูบมาพบปะชาวบาน 
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รูจักโรงงานยาสูบจากกิจกรรม CSR ที่ไดเขารวม คือ โครงการแจกจักรยาน โครงการแจกผาหม และโครงการ

รับประกันใบยา 

จําช่ือองคกรได จําสัญลักษณองคกรได จําสีสัญลักษณองคกรได โดยจําไดจากปายโฆษณาตางๆที่แสดงช่ือ

องคกรในโรงเรียนของตนเองและตามกิจกรรม CSR 

 

สรุปวา  กิจกรรม CSR และสือ่โฆษณาที่ใชในกิจกรรม CSR  กอใหเกิดการรูจักองคกรยาสูบ จดจําช่ือองคกรได 

ทราบวาองคกรทําธุรกิจอะไร จดจําสัญลักษณองคกรได จดจําสีสญัลกัษณองคกรได รูจักสินคาทีอ่งคกรเปน

เจาของ 

 

1.3 การรับรูและรูจัก CSR ของธุรกิจยาสูบ  

 

การรูจัก: เยาวชนสวนใหญ (รอยละ 80) รูจักกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ (เฉพาะโรงงานยาสูบ)  

เยาวชนสวนใหญ (รอยละ 80)  เคยเขารวมกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบที่จัดที่โรงเรียน 

เยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบเฉพาะในโรงเรียนจังหวัดสุโขทัยทุกราย เคยเขารวมกิจกรรม CSR ของธุรกิจ

ยาสูบที่มาจัดตามหมูบานของตนเองและในโรงเรียนตนเอง 

 

ปจจัยที่กอการรับรูกิจกรรม CSR: การรูจักกิจกรรม CSR ของกลุมลูกหลานชาวไรเกิดจากปจจัยตอไปน้ี  

 

ก. โรงงานยาสูบติดตอโดยตรงที่โรงเรียนเพ่ือเกณฑนักเรียนเขาทํากิจกรรมกบัโรงงานยาสูบ 

ข. พอแมและผูใหญแถวบานที่เปนชุมชนชาวไรยาสูบเลาใหฟงถึงกิจกรรม CSR ของโรงงานยาสูบ 

ค. ถูกชักชวนใหเขารวมกิจกรรม CSR ของโรงงานยาสูบ ผานทางผูใหญบาน กํานัน ฯลฯ ซึ่งโรงงาน

ยาสูบติดตอผานมาทางผูใหญบาน กํานัน อบ ฯลฯ อีกตอหน่ึงเพ่ือใหบุคคลและหนวยงานเหลาน้ี

ชักชวนลูกบานมาเขารวมกิจกรรม 

ง. ทราบขาวกิจกรรม CSR ของโรงงานยาสูบจากการประชุมหมูบาน 

จ. โรงเรียนและครูอาจารยในโรงเรียนตนเองเปนผูบอก 

 

การเขารวมกิจกรรม:  

เยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบเฉพาะในโรงเรียนจังหวัดสุโขทัยทุกราย (รอยละ 100)  เคยเขารวมกิจกรรม 

CSR ของธุรกิจยาสูบที่โรงเรียนของตนเอง รอยละ 80 ไดเคยเขารวมกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบที่จัดใน

ชุมชนของตนเอง  
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ประเภทกิจกรรม CSR ที่เขารวม: กิจกรรม CSR ที่กลุมเยาวชนลูกหลานชาวไรรูจักและเคยเขารวม แบงเปน 2 

ระดับ คือ ระดับโรงเรียน และ ระดับหมูบาน 

 

1.ระดับโรงเรียน มีกิจกรรม CSR ที่นักเรียนลูกหลานชาวไรยาสูบไดเขารวม ดังน้ี 

 

ก. โรงงานยาสูบแจกทุนการศึกษาใหลูกหลานชาวไรยาสูบโดยเฉพาะ 

ข. โรงงานยาสูบจัดประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับอนาคต 

ค. โรงงานยาสูบจัดกิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม ชวนนักเรียนปลูกตนไม ในช่ือโครงการวา TTM 

ง. โรงงานยาสูบแจกอุปกรณสิ่งของใหนักเรียน สิ่งของที่กลุมตัวอยางกลุมน้ีไดรับแจกจรงิ คือ จักรยาน 

จ. โรงงานยาสูบมาบรรยายใหนักเรียนฟงเรื่องเกี่ยวกับยาสูบ 

 

ทุกกิจกรรม โรงงานยาสูบติดตอผานทางโรงเรียนและโรงเรียนเปนผูรวมจัดกิจกรรมทกุครั้ง ในกรณีการแจก

เงินทุนการศึกษา โรงงานยาสูบเปนผูมอบเงินกอนใหทางโรงเรียนโดยตรง 

 

2.ระดับหมูบาน มีกิจกรรม CSR ที่นักเรียนลูกหลานชาวไรยาสูบไดเขารวมและรับทราบ ดังน้ี 

 

ก. โรงงานยาสูบเขามาแจกผาหมตอนฤดูหนาวใหชุมชนชาวไรยาสูบ ผานทางกํานัน ผูใหญบาน 

อบต. ซึ่งจะมาประกาศใหลูกบานไปรวมกิจกรรม มีนักเรียน 3 ราย ไดรับแจกผาหมจรงิ จากการ

ไปรวมงานแจกผาหมที่หมูบาน 

ข. โรงงานยาสูบจัดทําโครงการรับประกันใบยาสูบ โดยผานทางผูนําชุมชนในชุมชนน้ันๆ ผานทาง

กํานัน ผูใหญบาน อบต. เขาไปพบชาวไรโดยตรง  

 

ทุกกิจกรรม โรงงานยาสูบติดตอผานทางหนวยงานราชการในทองที่น้ันๆ ผานผูนําชุมชนในแตละหมูบาน และ

ผูนําชุมชนก็เปนผูชักนําโรงงานยาสูบไปพบชาวไรถึงในชุมชนดวยตนเอง 

 

ความตองการที่จะเขารวมกิจกรรม CSR:  เยาวชนทุกราย (รอยละ 100) ตองการเขารวมกิจกรรม CSR ของ

ธุรกิจยาสูบ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา สวนกิจกรรม CSR ประเภทอ่ืนๆน้ัน เยาวชนสวนใหญไม

สนใจจะเขารวม 
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1.4 ทัศนคตติอกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ  

 

 พบวา กลุมเยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบสวนใหญ มีทัศนคติบวกเปนอยางมากตอกิจกรรม CSR ของธุรกิจ

ยาสูบ 

 

สามารถระบุทศันคติของกลุมลูกหลานชาวไรยาสูบ แยกเปนแตละกิจกรรม ดังน้ี 

 

กิจกรรม CSR ทศันคตติอกิจกรรมและ
ตอธรุกิจยาสบู 

เหตุผลรองรบัทศันคต ิ ขอเปรยีบเทยีบ 

แจกอุปกรณใหโรงเรียน รอยละ 98 มีทัศนคติบวก เปนการสนับสนุนการศึกษา 
ใหโอกาสกับเด็กยากจน 
ชวยเหลือโรงเรียนท่ีขาด
แคลน 

ธุรกิจอ่ืนไมเคยมาทําให 

แจกทุนการศึกษา รอยละ 98 มีทัศนคติบวก  
 
มีนักเรียนเพียงรอยละ 2 ท่ีมี
ทัศนคติลบ โดยใหเหตุผลวา
เปนการนําเงินจากสิ่งมอม
เมามาใหเยาวชน 

ไดรับเงินสดจริง 
เปนการตอบแทนชาวไร
เพราะใหลูกหลานชาวไร
ยาสูบเทานั้น 
เปนการตอบแทนสังคม 
สรางอนาคตใหลูกหลาน
ชาวไร 

ธุรกิจอ่ืนไมเคยมาทําให 

แจกผาหม รอยละ99  
มีทัศนคติบวกสูงท่ีสุด 
 
 

เปนการคืนกําไรสูสังคม 
เปนการตอบแทนชาวไร 
 
เปนการชวยเหลือคนจน 

ธุรกิจอ่ืนไมเคยมาทําให 
 
เหมาะสมกับฤดูหนาวใน
จังหวัดภาคเหนือ 
 
 

รับประกันใบยา มีทัศนคติบวกสูงท่ีสุด 
ทุกรายหรือ 
รอยละ 100 มีทัศนคติวา
เปนโครงการท่ีดีท่ีสุด 

ไดรับเงินสูงและไดรับจริง 
เปนการสรางความเชื่อม่ัน
ใหกับชาวไร 
สรางกําไรสูง 
ขายไดแนนอน 
เสี่ยงนอยกวา 
รวมท้ังเม่ือโรงงานยาสูบทํา
รับประกันใบยาก็จะมีการ
แจกทุนการศึกษาให
ครอบครัวชาวไรควบคูไป
ดวย 
ขายใหโรงงานยาสูบไดราคา
ดีกวาขายใหพอคาคนกลาง 

ดีกวาการปลูกขาวตรงท่ีได
เงินแนนอน เหนื่อยนอยกวา
ทํานาขาว รวมท้ังไดกําไรสูง
กวาปลูกขาว 
ขายใหโรงงานยาสูบไดราคา
สูงกวาขายท่ีอ่ืน และราคา
สูงขึ้นทุกป ป 55 ขายไดกิโล
ละ 65-70 บาท ป56-57 
นี้จะขายไดถึงกิโลละ 80 
บาท 
 
ไมเคยมีหนวยงานไหนมา
ดูแลชาวไรแบบนี ้
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ดีกวาปลูกพืชอ่ืนๆ  
สรางฝาย  รอยละ 90มีทัศนคติบวก เปนการทําเพ่ือสิ่งแวดลอม ธุรกิจอ่ืนไมเคยมาทําให 

หนวยงานรัฐไมทํา 

 

CSR เพื่อบังหนา---พบวา การทํากิจกรรม CSR ดานการแจกทุนการศกึษาใหนักเรียนที่เปนลูกหลานชาวไรยาสูบ เปน

การนํากิจกรรม CSR มาอางเพ่ือชักจูงใจใหชาวไรปลูกยาสูบและเขาโครงการโควตาปลูกยาสูบกับโรงงานยาสูบเพ่ิมขึ้น 

  

โรงงานยาสูบมีกติกาบังคับในกิจกรรม CSR ดังกลาว คือ จะใหเฉพาะนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ลงทะเบียนเปน

สมาชิกโรงงานยาสูบเทาน้ัน คือ ชาวไรที่เขาโครงการโควตาเพาะปลูกยาสูบกับโรงงานยาสูบ ถาไมใชสมาชิกโรงงาน ก็

จะไมไดรับทุนการศึกษาน้ี เทากับเปนการผูกมัดและสรางแรงจูงใจใหชาวไรหันมาเขาโครงการโควตาเพาะปลูกยาสูบกับ

โรงงานยาสูบกันทุกคน เพราะหวังจะใหบุตรหลานไดรับทุนการศึกษาน้ีบาง ซึ่งผลดีที่โรงงานยาสูบไดรับ คือ รับประกัน

ไดวาจะมีผลผลิตปอนโรงงานอยางตอเน่ืองและคาดปริมาณไดลวงหนา 

 

“มีการแจกทุนการศึกษาใหลกูหลานชาวไรยาสูบ คัดเฉพาะลูกหลานชาวไรยาสูบเทาน้ัน และตองเปน

ครอบครัวที่เปนสมาชิกของโรงงานยาสูบดวย ถาไมเปนสมาชิกโรงงาน ลูกหลานก็ไมไดรับทุน และตองมาคัด

เกรดเฉลี่ยอีกทีดวย ตองเกรด 3.00 ถึงจะไดรับทุนน้ีจากโรงงานยาสูบ กอนจะเขาโครงการรับทุน ทางโรงงาน

จะติดตอมาที่โรงเรียน คัดเกรด แลวก็ใหนักเรียนเขียนเรียงความไปสงโรงงานยาสูบกอน หัวขอเรียงความก็

แลวแตที่โรงงานจะเปนคนต้ัง การแจกทุนน้ีเปนสิ่งที่ดีเพราะเปนการคืนกําไรกลับใหลูกหลานชาวไรยาสูบ”—

นักเรียนหญิงวัย 17 ป 
 

1.5  ผลกระทบทีมี่ตอทัศนคตติอองคกรยาสบู หลังจากไดเขารวมกิจกรรม CSR   

 

ผลกระทบทีม่ตีอทัศนคติของกลุมเยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบ หลังจากไดเขารวมกิจกรรม CSR ของธุรกิจ

ยาสูบมานานกวา 1 ปน้ัน มีผลตอการสรางสมทัศนคติบวกตอธุรกิจยาสูบ อยางเห็นไดชัด มีผลตอการสรางความคิดให

เยาวชนกลายเปนเสมือน frontgroup ปกปองธุรกิจยาสูบในนามของเกษตรกร  มีผลตอการสรางความคิดใหเยาวชน

ตอตานมาตรการหามการทํา CSR  

 

กลุมลูกหลานชาวไรยาสูบสวนใหญ คือ รอยละ 98 มีทศันคติบวกตอธุรกิจยาสูบ หลังการไดเขารวมกิจกรรม 

CSR และรับทราบกิจกรรม CSR ในชุมชนของตนเอง โดยแสดงความช่ืนชมกับการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ 

ช่ืนชมองคกร  โดยใหเหตุผลวา องคกรทําในสิ่งที่ดี และองคกรไมไดชวนใหเยาวชนไปสูบบุหรี่ถึงแมองคกรจะขายบุหรี่ก็

ตาม 
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มีเยาวชนเพียงสวนนอย คือ รอยละ 2 ที่สามารถวิเคราะหไดวา กิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบน้ันเปนไปเพ่ือ

ประโยชนของธุรกิจยาสูบและเปนการสรางภาพลักษณ รวมทั้งมีทัศนคติลบตอองคกรยาสูบวา ขายสิ่งมอมเมา ไมควร

นําเงินจากการขายสิ่งมอมเมามาใหเยาวชน 

 

พบวา กลุมเยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบ สวนใหญ คือ รอยละ 78 แสดงทาทีปกปองธุรกิจยาสูบ ปกปองการ

ทําไรยาสูบ  แสดงเหตุผลแทนธุรกิจยาสบูโดยมีเหตุผลวา อาชีพการทําไรยาสูบเปนอาชีพสุจริต และ ธุรกิจยาสูบ

ชวยเหลือชาวไร สังคมไมควรประณามธุรกิจยาสูบ สวนการสูบบุหรี่แลวกออันตรายตอสุขภาพน้ัน เปนการตัดสินใจ

สวนตัวของผูสูบเอง ไมควรประณามธุรกิจยาสูบ  บุคคลทีค่วรประณาม ในทัศนคติของเยาวชน คือ ผูที่สูบบุหรี่ไมเปนที่

เปนทางและกอความรําคาญแกผูอ่ืน 

 

 พบวา กลุมเยาวชนลูกหลานชาวไรสวนใหญ คือ รอยละ 80 มีทาทีปกปองโรงงานยาสูบอยางเห็นไดชัด และ

รอยละ 91 แสดงออกวาไมเห็นดวยกับการมีมาตรการหามโรงงานยาสูบทํากิจกรรม CSR อีกตอไป โดยระบุเหตุผลวา 

การทํากิจกรรม CSR กับเยาวชนเปนการสรางอนาคต ใหโอกาสแกเด็กขาดแคลน หากหามทํา CSR จะเทากับตัด

อนาคตเด็กยากไร 

“ไมเห็นดวยที่จะหามเขาบริจาคเงิน เพราะมันยังมีเด็กอีกหลายคนที่รออนาคต มันจะกลายเปนไปตัดอนาคต

เด็ก”----นักเรียนหญิงวัย 17 ป  

ทศันคตดิานบวกที่กลุมเยาวชนมีตอธุรกิจยาสูบ มีดังตอไปน้ี 

ธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจที่ดีตอชาวไรยาสูบ  รอยละ 98 ใหเหตุผลวา เพราะที่บานเคยปลูกพืชอ่ืนมากอนและรายไดไมดี

เทาปลูกยาสูบรวมทั้งไมมีหนวยงานใดเขามาดูแลเหมือนธุรกิจยาสูบ จึงเลิกปลูกขาว หนัมาปลูกยาสูบ 

(แตในความเปนจริง ชาวไรจํานวนมาก เริ่มหันมาปลูกขาวเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากโครงการรับจํานําขาว)  

ธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจที่ดีเพราะดูแลลูกหลานชาวไรยาสูบ ใหอนาคตแกลูกหลานชาวไรยาสูบ รอยละ 87 ใหเหตุผลวา 

แจกทุนการศึกษาใหแกลูกหลานชาวไรยาสูบ คือ การตอบแทนชาวไรดวยการสรางอนาคตใหลูกหลานชาวไร  เปนการ

สรางความมั่นใจใหครอบครัวชาวไรยาสูบ เพราะถาไมมีเงินเรียน เยาวชนก็ไมมีอนาคต 

ธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจที่ดีเพราะตอบแทนสังคม คืนกําไรกลับสูสังคม รอยละ 89 ใหเหตุผลวา การแจกทุน แจกอุปกรณ

ใหโรงเรียน แจกผาหม แจกขาวของ ฯลฯ คอืการทําบุญ คอืการที่ธุรกิจนําเงินกลับมาใหสังคมไดรับประโยชนดวย 

ธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจที่ดีเพราะชวยเหลือคนจน โดยเฉพาะชาวไรยาสูบที่ยากจน  รอยละ 98 ใหเหตุผลวา การนําขาว

ของมาแจกชาวไรในตางจังหวัด โดยเฉพาะในฤดูหนาวในจังหวัดภาคเหนือที่หนาวมาก เปนการชวยเหลือสังคม 

ชวยเหลือคนยากคนจน 
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ธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจที่ดีเพราะทําในสิ่งที่ดี ถึงแมจะขายสนิคาเสพติดก็ตาม เพราะสิง่ที่ทําเปนการกุศล  รอยละ 80 ให

เหตุผลวา ถึงแมธุรกิจยาสูบจะขายสินคาเสพติด แตชวยเหลือชาวไรยาสูบทําใหมีรายไดมั่นคง ลูกหลานมีอนาคต ดีกวา

ทํานาขาว และการสูบบุหรี่น้ันเปนพฤติกรรมสวนบุคคลทีจ่ะเลือกสูบหรอืไมสูบ ไมเกี่ยวกับธุรกิจยาสูบ 

ธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจที่ดีเพราะทําดวยความจริงใจ ตอชาวไรยาสูบ ตองการชวยเหลือชาวไรจริงๆ รอยละ 92 ใหเหตุผล

วา เพราะเปนการคืนกําไรกลับสูชาวไรยาสูบดวยการมาแจกทุนเฉพาะลูกหลานชาวไรยาสูบ แจกอุปกรณในอําเภอที่

เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบ เทากับจริงใจตอชาวไร   

“เขาทําดวยความจริงใจจริงๆ เพราะเขาตองการชวยเหลือชาวไรยาสูบจริงๆและเปนการคืนกําไรกลับสูชาวไร

ดวย เขาตองการชวยเหลือสังคม” –นักเรียนชายวัย 17 ป 

สรปุ  กลุมตัวอยางเกินกวารอยละ 80 หรือสวนใหญ มทีศันคติบวกตอธุรกิจยาสูบ โดยคิดวา ธุรกิจยาสูบ เปนธุรกิจที่ดี 

เพราะชอบกิจกรรม CSR โดยเฉพาะการรับประกันใบยาและการมอบทุนการศกึษาใหลูกหลานชาวไรในโครงการ

รับประกันใบยา เหตุผลที่เยาวชนลูกหลานชาวไรมีทัศนคติบวกตอธุรกิจยาสูบ เพราะเปนธุรกิจที่สรางประโยชนโดยตรง

ใหชาวไร และเปนธุรกิจที่เขามาทําการกุศลกับสถาบันการศึกษาและคนจนดวย 

1.6 การรูเทาทนั CSR ของธุรกิจยาสบู    

พบวา เยาวชนสวนนอย รูเทาทันธุรกิจยาสูบ     

เยาวชนรูเทาทันในดานตอไปน้ี: 

รูเทาทันวา: ธุรกิจหวังประโยชน  ธุรกิจยาสูบหวังประโยชนจากชาวไร เพ่ือใหชาวไรปลูกยาสูบปอนโรงงานตอไป แต

ชาวไรก็ไดประโยชนดวย เรียกวาสมประโยชนทั้งสองฝาย รอยละ 25 สามารถระบุเหตุผลวา เพราะ ธุรกิจยาสูบอยาก

ไดใบยา จึงตองทําการตอบแทนสังคม เพ่ือใหชาวไรปลูกยาสูบใหตอไป แตชาวไรก็ไดประโยชนตอบแทนสูงดวยเชนกัน 

จึงเปนการไดทั้งสองฝาย 

รูเทาทันวา: สรางภาพ   ธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมการกุศลเพ่ือสรางภาพลักษณใหดูดี  รอยละ 28 สามารถระบุเหตุผลวา  

เปนการสรางภาพใหธุรกิจยาสูบ ดูแลวไมจริงใจ ทําเพ่ือสรางภาพลักษณใหดูดีในสายตาสังคม   

“เขาทําเพราะสรางภาพใหบริษัทเขาดูดี เปนทั้งโฆษณาบริษัทและสรางภาพดีๆไปในตัว”—นักเรียนวัย 17 ป 

รูเทาทันวา:  แกหนากับสังคม  ธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมการกุศล เพ่ือชดเชยจากการเปนผูคาสิ่งเสพติด รอยละ 30 

สามารถระบุเหตุผลไดวา  เพราะสังคมรับรูวาบุหรี่เปนสิ่งเสพติด ธุรกิจยาสูบก็รูวาตนเองขายสิ่งเสพติดใหสังคม จึงตอง

ชดเชยดวยการทําดี  การทํา CSR จึงเปนแคการชดเชยสิ่งที่ทําไมดีกับสังคมไว 
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“เขาแคทําชดเชย เพราะจริงๆเขาขายสิ่งเสพติด มันไมดี เขาก็รูตัว เขาจึงตองทําดีเพ่ือชดเชย” —นักเรียนชาย

วัย 17 ป 

รูเทาทันวา: เปนการโฆษณา   ธุรกิจยาสูบทาํกิจกรรม CSR เพ่ือหวังผลตอบแทนในดานการประชาสัมพันธช่ือองคกร 

เปนการโฆษณาแบบหน่ึง รอยละ 35 สามารถใหเหตุผลวา เพราะเวลามาทํากิจกรรม CSR จะตองมีปายช่ือโรงงาน

ยาสูบมาติดทุกที่ในโรงเรียน และการทํากิจกรรมแบบน้ีก็เทากับโฆษณาช่ือองคกรไปในตัว   

“เขาตองการโฆษณาช่ือบริษัทแนนอน ถาไมตองการโฆษณา เขาก็ไมตองบอกช่ือก็ได ก็มาแจกทุนแลวไมตอง

ประกาศช่ือบริษัทก็ได แตที่เขาทําแบบน้ีคือโฆษณาแบบหน่ึง ถาไมทําเพราะตองการโฆษณาช่ือบริษัท เขาจะ

ทําไปทําไม”—นักเรียนชายวัย 17 ป 

อยางไรก็ตาม เยาวชนไมเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม CSR ในเรื่องการผูกใจเยาวชนใหรูสึกดีกับธุรกิจยาสูบ 

และไมเขาใจวัตถุประสงคแฝงของการทํากิจกรรม CSR เพ่ือลดแรงตานการสูบบุหรี่  

วัตถุประสงคของกิจกรรม CSR ที่เยาวชนทุกรายไมรูเทาทนัเลย มีดังตอไปน้ี 

ไมรูเทาทันวา: เปนการสงเสริมการสูบบุหรี่หรือการ normalize การสูบบุหรี่    เยาวชนทุกรายไมคิดวา การทํา CSR 

ของธุรกิจยาสูบเปนการสงเสริมการสูบบุหรี ่ไมชวยลดการสูบบุหรี่ หรือเปนการทําใหการสูบบุหรี่เปนเรื่องปกติของ

สังคม ยอมรับได และไมคิดวาเปนการชักจูงใหสูบบุหรี่   

“เขาแคโฆษณาบริษัท ไมไดชวนใหไปสูบบุหรี่หรือใหมองบุหรี่เปนเรื่องปกติ” –นักเรียนชายวัย 16 ป 

“เขาแคโฆษณาบริษัท ไมไดสงเสริมการสูบบุหรี่หรือใหมองบุหรี่ในแงดี เพราะเขาไมไดมาขายบุหรี่เลย”—

นักเรียนวัย 17 ป 

ไมรูเทาทันวา เปนการผูกใจเยาวชน เยาวชนทุกรายไมคิดวา ธุรกิจยาสูบทํา CSR กับนักเรียน คือ การผูกใจเยาวชน 

การทําใหเยาวชนมีภาพลักษณที่ดีตอธุรกิจยาสูบต้ังแตยังเด็ก 

1.7 ผลกระทบจากการเขารวมกิจกรรม CSR ที่มีตอความคาดหวังทีเ่ยาวชนมีตอธุรกิจยาสบู  

พบวา หลังจากการเขารวมกิจกรรม CSR มานานกวา 1 ป และเขารวมกิจกรรมอยางใกลชิด มีผลกระทบอีก

ดานหน่ึงตอกลุมเยาวชน คือ  กลุมเยาวชนมีความคาดหวังดานบวกตอธุรกิจยาสูบ ซึ่งความคาดหวังดานบวกน้ี เกิดมา

จากทัศนคติบวกตอกิจกรรม CSR   
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ความคาดหวังดานบวกของกลุมเยาวชน มีดังตอไปน้ี 

ตองการใหธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาตอไป--สิ่งที่กลุมลูกหลานชาวไรตองการจากธุรกิจยาสูบ คือ 

การสนับสนุนทุนการศึกษาตอไปใหลูกหลานชาวไรยาสูบ เพราะเปนการสรางอนาคตใหลูกหลานชาวไร สนับสนุน

การศึกษา เปนสิ่งที่ดี และอยากใหธุรกิจยาสูบสนับสนุนทนุการศึกษาใหอีกหลายๆโรงเรียน 

ธุรกิจยาสูบควรขยายกิจกรรมไปหลายๆโรงเรียน---เพราะเปนการใหโอกาสแกเด็ก   

“อยากใหไปหลายๆโรงเรียนเพราะมันเปนการใหโอกาสแกเด็กที่ไมมีโอกาสในการศึกษา เปนการสรางโอกาส

ใหเด็กไดทุนดวย”—นักเรียนวัย 16 ป 

ตองการใหขยายโครงการรับประกันใบยาผนวกกับการใหทนุแกครอบครัวของสมาชิกโครงการ—เปนการสรางความ

มั่นใจใหชาวไรยาสูบ ลดความเสี่ยง คืนกําไรกลับสูลูกหลานชาวไรยาสูบ 

1.8 ผลกระทบจากการเขารวมกิจกรรม CSR ที่มีตอมาตรการหามธุรกิจยาสบูทาํกจิกรรม CSR    

พบวา เยาวชนทุกราย (รอยละ 100) สนับสนุนการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ และตองการใหมีตอไป 

ทุกราย (รอยละ 100)   ไมเห็นดวยกับมาตรการหามธุรกิจยาสูบทํา CSR โดยมีเหตุผล ดังน้ี 

o CSR ของธุรกิจยาสูบเปนสิ่งที่ดี เพราะลูกหลานชาวไรไดประโยชน   

o CSR ของธุรกิจยาสูบเปนสิ่งที่ดี เพราะเปนการกุศล  

o CSR ของธุรกิจยาสูบเปนสิ่งที่ดี เพราะเปนการสนับสนุนการศึกษา ใหโอกาสแกเด็ก 

o CSR ของธุรกิจยาสูบ ไมเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ 

o โรงงานยาสูบไมไดทํา CSR เพ่ือชักชวนคนไปสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เปนเรื่องสวนตัวของผูสูบ 

o CSR ของโรงงานยาสูบ ไมไดขายบุหรี่ เพราะไมไดโฆษณาบุหรี่ ไมไดเห็นภาพกลองบุหรี่ และไมไดมคีําโฆษณา

วาใหไปสูบบุหรี่หรือแสดงขอดีของบุหรี่ ดังน้ัน CSR จึงไมเกี่ยวกับโฆษณาบุหรี่ 

 

ทุกราย (รอยละ 100) เห็นตรงกันวา ควรยกเลิกเน้ือหาการหามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรม CSR ในราง

พระราชบัญญัติควบคุมยาสูบฉบับใหม 

“ไมเห็นดวยเลยกับการหามเขาทํากิจกรรมการกุศลควรเอากฎหมายขอน้ีออกไปเลย เพราะถาเขาไม

ทํา เด็กจํานวนมากก็จะไมมีโอกาสทางการศึกษา อาจมีเด็กที่ไมมีโอกาสไปเลยก็ได” —นักเรียนวัย 

17 ป 

“ไมเห็นดวย ควรใหเขาทํากิจกรรมของเขาตอไป เพราะมันคือการบริจาค และเขาก็รวยอยูแลวดวย ก็

ย่ิงนาใหเขาเอาเงินมาบริจาค” —นักเรียนวัย 17 ป 
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“ควรเอากฎหมายขอน้ีออกไป สนับสนุนใหโรงงานยาสูบทํากิจกรรมตอไปเพราะเปนสิ่งที่ดี” —

นักเรียนวัย 16 ป 

1.9 ผลกระทบจากการเขารวมกิจกรรม CSR ที่มีตอมาตรการหามธุรกิจยาสบูโฆษณาทกุรปูแบบ  

พบวา เยาวชนสวนใหญ (รอยละ 80)   สนับสนุนใหธุรกิจยาสูบทาํโฆษณาได แตควรเปนโฆษณาแนว

สรางสรรคสังคมหรือโฆษณา CSR เหมอืนโฆษณาสินคาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่เปนโฆษณาแนวสวยงามและมีเน้ือหา

สรางสรรคสังคม ไมไดขายเหลาขายบุหรี่  

เหตุผลในการสนับสนุนใหธุรกิจยาสูบทําโฆษณาแนวสรางสรรคสังคม คอื  

o โฆษณาแนว CSR ไมไดขายบุหรี่  

o โฆษณาแนว CSR ไมมีภาพการสูบบุหรี่ (เหมือนโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่ไมมีภาพการด่ืม)  

o โฆษณาแนว CSR มีเน้ือหาทีดี่ จรรโลงสังคมไทย (เคยเหน็จากโฆษณา CSR เครื่องด่ืมแอลกอฮอล) 

o โฆษณาแนว CSR มีขอความคําเตือน  ขอความคําเตือนจะทําใหคนไมสบูบุหรี่ได  

o โฆษณาแนว CSR มักมีภาพสวยงาม และโฆษณาแนวน้ีมักสงเสริมความเปนไทย ซึ่งเปนสิ่งที่ดี ควรให

โฆษณาได (เคยเห็นจากโฆษณา CSR เครื่องด่ืมแอลกอฮอล) 

o การสูบบุหรี่เปนการตัดสินใจสวนตัว โฆษณาไมมีผล 

ทุกรายเห็นตรงกันวา ควรสนับสนุนใหธุรกิจยาสูบสามารถโฆษณาได 

[ ประเด็นที ่2. ทัศนคตติอกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ ในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) 

ที่เขารวมหรอืไดรบัรูกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบในพื้นทีข่องตนเอง ]  

     กลุมตัวอยางกลุม minor stakeholder กลุมที ่2 ในที่น้ี คือ กลุมผูมีสวนไดสวนเสียระดับรอง คือ กลุมที่

ไมใชเกษตรกรชาวไรยาสูบโดยตรง แตเปนผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับผลกระทบหรือมีผลประโยชน/ผลเสียในกิจกรรม 

CSR ของธุรกิจยาสูบในทางออม ซึ่งไดแก กลุมผูทํางานดานสาธารณสุขชุมชน หมออนามัย กลุมสื่อมวลชนทองถิ่น กลุม

ครูอาจารยในพ้ืนที่ กลุมพระสงฆที่มีบทบาทในการเปนผูนําชุมชน และกลุมขาราชการในทองถิ่นผูทาํงานกับชุมชน  

 พ้ืนที่ในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางกลุม minor stakeholder น้ัน คือ พ้ืนที่ๆ มีกิจกรรม CSR ของธุรกิจ

ยาสูบเกิดขึ้นในชุมชน เปนพ้ืนที่ปลูกยาสบู มีชุมชนที่ปลูกยาสูบ และธุรกิจยาสูบเขาไปดําเนินกิจกรรม CSR ในพ้ืนที่

ดังกลาวและพ้ืนที่ใกลเคียง คอื จ.เพชรบูรณ พิษณุโลก และแพร 
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กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 33 ราย แบงเปน กลุมผูทํางานดานสาธารณสุขชุมชนและหมออนามัย จํานวน  3 ราย  

กลุมเยาวชนที่ทํางานดานการรณรงคสุขภาพชุมชน จํานวน 8 ราย พระสงฆผูมีบทบาทในการเปนผูนําชุมชน 1 รูป 

สื่อมวลชนทองถิ่น 2 ราย กลุมครูอาจารยในชุมชน 4 ราย ผูใหญบาน 3 ราย ปลัดอบต. 1 ราย นายกเทศมนตรี 1 

ราย ขาราชการผูทํางานใน อบต. จํานวน 10 ราย  

2.1 พฤตกิรรมการสบูบหุรีข่องกลุมตัวอยางผูเปน minor stakeholder และทัศนคตติอการสบูบหุรี ่

พบวา มีเพียง 1 รายในกลุมตัวอยางกลุมน้ีที่เปนผูสูบบุหรี่ ณ ปจจุบัน มีประวัติการสูบมา 20 ปแลว ปจจุบัน 

ไดพยายามลดการสูบบุหรี่ใหเหลือเพียงวันละ 1-2 มวน เน่ืองจากมีปญหาดานสุขภาพ และไดรับรูขอมูลขาวสารเรื่อง

พิษภัยการสูบบุหรี่มากขึ้นจากผูใกลชิดและจากการทํางานรวมกันกับกลุมสาธารณสุข  

มี 2 รายที่เคยเปนผูสูบบุหรีม่ากอน ปจจุบัน เลิกสูบบุหรี่เด็ดขาด  รายแรก สาเหตุที่เลิกสูบ เน่ืองจาก มา

ทํางานดานการเปนผูนําชุมชน จึงเลิกสูบมานานกวา 20 ปแลว  รายที่สอง สาเหตุที่เคยสูบ คือ สมัยเรียน ถูกปลูกฝงให

สูบบุหรี่ด่ืมสุรา เพ่ือใหเขากับชาวบานได ทําใหติดบุหรี่ติดสุรา สาเหตุที่เลิกสูบ คือ ปญหาสุขภาพ ปญหาครอบครัว 

และมาทํางานดานสุขภาพ 

รายอ่ืนๆ 31 ราย ไมเคยสูบบุหรี่เลยและไมเคยคิดอยากจะลองสูบ เน่ืองจากรูสึกรังเกียจควันบุหรี่จากผูสูบ 

ทัศนคติของกลุมตัวอยางกลุมน้ีตอการสูบบุหรี่น้ันพบวา 32 ราย มีความรังเกียจการสูบบุหรี่ เพราะกลิ่นและ

ควันที่เหม็น และ รังเกียจการสูบบุหรี่มือสอง และการสบูบุหรี่ในที่สาธารณะ โดยมองวา การสูบในที่สาธารณะเปนการ

ทํารายผูอ่ืนที่ไมไดสูบไปดวย สวน 1 รายที่เปนผูสูบบุหรี่น้ัน ยอมรับวา เวลาสูบบุหรี่ จะถูกมองอยางรังเกียจจากคน

รอบขาง ทาํใหตองไปสูบในที่หางไกลและรูสึกวาลําบากกับการสูบบุหรี่ในสังคมไทยปจจุบันที่ตอตานการสูบบุหรี่ในที่

สาธารณะเปนอยางมาก 

ทัศนคติของกลุมตัวอยางน้ีตอการสูบบุหรี่น้ัน พบวา ทุกราย คิดวา การสูบบุหรี่คือการเสพติด เพราะบุหรี่มีสาร

เสพติด และเหตุผลของผูสบูที่พูดวาตนเองสูบเพ่ือคลายเครียดน้ัน กลุมตัวอยางน้ีคิดวา เปนเหตุผลเทียมของผูสูบ

เทาน้ัน แตที่จริงคือ ผูสูบบุหรี่ทุกรายไมยอมรับวาบุหรี่คือสารเสพติด ไมยอมรับวาตนเองติดบุหรี่ จึงตองหาเหตุผลเทียม 

เรื่องความเครียด มากลาวอางแทน สวนสาเหตุของการสูบบุหรี่น้ัน กลุมตัวอยางกลุมน้ี ระบุวา สาเหตุการสูบบุหรี่เริ่ม

มาจากชวงการเปนวัยรุนที่มีพฤติกรรมทําตามเพ่ือน มีความอยากรูอยากลองโดยวัย เมื่อเห็นเพ่ือนสูบหรือมีเพ่ือนที่สูบ

บุหรี่ ก็จะทําตาม ทําใหเกิดการเสพติดตามมา รวมทั้งพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของดารา ผูมีช่ือเสียง ละคร ภาพยนตร ที่

ปรากฏในสื่อมวลชน กลุมตัวอยางกลุมน้ีเห็นตรงกันวา มีสวนอยางมากในการหลอหลอมพฤติกรรมและกระตุนเด็ก

วัยรุนใหทดลองสูบตามเพราะคิดวาเปนสิ่งที่โกเก  

“คนที่สูบชอบพูดวาสูบเพ่ือคลายเครียด จริงๆมันไมไดเครียดอะไร แตคนสูบเขาพยายามหาเหตุผลที่ดูดีมาพูด

ใหเขาดูดีดูมีเหตุผลตอนสูบ เพราะจริงๆมันคือการเสพติด บุหรี่คือยาเสพติดชนิดหน่ึงเทาน้ันเอง แตคนสูบเขา

เอาเรื่องความเครียดมาอาง”—ครูหญิง 
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“คนที่สูบไมไดสูบเพ่ือคลายเครียดอะไรหรอก แตเปนการเสพติดมากกวา เพราะบุหรี่สูบแลวเสพติด เปนการ

ทําลายสุขภาพ แตคนสูบชอบยกเหตุผลเรื่องความเครียดมาเพ่ือสนองความอยากของตัวเอง”—พระสงฆ 

“การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเปนสิ่งนารังเกียจ สําหรับคนสมัยน้ีเปนเรื่องที่นารังเกียจเปนอยางมากและเริ่มมี

พฤติกรรมไมยอมรับมากขึ้น เริ่มมีการตอตานเพราะมีการรณรงคเลยทําใหคนกลาที่จะแสดงออกถึงการไม

ยอมรับคนที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ”---ขาราชการหญิง 

 

2.2 การรูจักองคกรธุรกิจยาสูบของกลุมตัวอยางผูเปน minor stakeholder  

 

โรงงานยาสูบ: ทุกรายรูจักโรงงานยาสูบ รูจักสินคาของโรงงานยาสูบ รูจักตราสัญลักษณของโรงงานยาสูบ และ

รูจักสีสัญลักษณของโรงงานยาสูบ 

บริษัท ฟลลิปมอริส: สวนใหญ รอยละ 85 ไมรูจักบริษัทฟลลิปมอริส แตทุกรายรูจักสินคาของบริษัทฟลลิป 

มอริส คือ ทุกรายรูจักบุหรี่ย่ีหอ มารลโบโร และ ย่ีหอ L&M 

กิจกรรม CSR ที่ทุกรายพบ และ ไดรับทราบมา เปนกิจกรรมของโรงงานยาสูบทุกกิจกรรม โดยจดจําไดจากสื่อ

โฆษณา จากขาว ที่โรงงานยาสูบนํามาประชาสัมพันธ จดจําไดจากตราสัญลักษณและสีสัญลักษณของโรงงาน

ยาสูบที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธตางๆในกิจกรรม CSR 

 

2.3 การรบัรูเรื่องกิจกรรม CSR ในพืน้ทีชุ่มชนของตนเอง 

 พบวา กิจกรรม CSR ที่ทุกรายไดรับรู และไดพบเห็นน้ัน มี 7 กิจกรรม ดังน้ี 

 

กิจกรรมที่ 1: CSR เรื่องการสบูอยางรบัผดิชอบ เพื่อลดแรงตานเรื่องสังคมรงัเกียจการสบูบหุรี ่

ทุกรายเคยไดรับทราบเรื่อง การสูบอยางรับผิดชอบ แตไมทราบวาเปนหน่ึงในกิจกรรม CSR ของโรงงานยาสูบ 

แตเคยไดยินวาทกรรมน้ีควบคูมากับ การด่ืมอยางรับผิดชอบ 

สวนใหญมีทัศนคติตรงกันวา การสูบอยางรับผิดชอบ ไมมีจริงและเปนไปไมได เน่ืองจาก การสูบ โดย

พฤติกรรมแลว ก็เปนการไมรับผิดชอบตอสุขภาพของตนเองอยูแลว และผูสูบสวนใหญก็สูบโดยไมไดสนใจวาการสูบจะ

ไปรบกวนใครหรือไม หรือสบูในที่ๆหามสบูหรือไม เพราะผูสูบสวนใหญมักจะสูบในทุกๆที่เมื่ออยากสูบ และถึงแมผูสูบ
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จะเดินออกจากหองไปสูบนอกหอง กลิ่นควันจากการสูบก็ยังสามารถลอยไปไดไกลถึงผูอ่ืนอยูดี ดังน้ัน การสูบอยาง

รับผิดชอบ ไมมีจริง เปนเพียงวาทกรรมที่จดัสรางขึ้นมาเพ่ือตอตานการรณรงคไมสูบบุหรี่มากกวา   

มีผูเห็นแยง 4 ราย เห็นแยงวา ถาผูสูบไปสูบในที่ๆ หางไกลจริงๆ ไมสบูในที่หามสูบ ก็ถือวา เปนการสูบอยาง

รับผิดชอบได คือ รับผิดชอบตอคนอ่ืน แตไมรับผิดชอบตอสุขภาพตนเอง 

สวนผูสูบบุหรีอ่ยูแลว (ที่มีเพียง 1 ราย) เหน็วา การสูบของตนเอง ที่พยายามเลี่ยงไปสูบในที่หางไกลแลว ถือวา

เปนการแสดงความรับผิดชอบตอผูอ่ืนแลว 

สรปุ สวนใหญเห็นพองวา การสูบอยางรับผิดชอบ ไมมีจรงิ เปนวาทกรรมที่ถูกสรางมาเพ่ือลดทอนแรงตานการสูบบุหรี่

ในที่สาธารณะมากกวา 

กิจกรรมที่ 2: CSR แนวอุปถัมภการศกึษา สถานศกึษา เพื่อประชาสมัพนัธชื่อองคกร 

ทุกรายไดรับรูเรื่องธุรกิจยาสูบมาทํากิจกรรม CSR ประเภทอุปถัมภการศึกษา สถานศึกษา ในจังหวัดของ

ตนเอง และระบุไดวา ธุรกิจยาสูบมาทํากิจกรรมดังกลาว เฉพาะในบางอําเภอเทาน้ัน เพราะเปนพ้ืนที่ปลูกยาสบูทั้ง

อําเภอ  

กิจกรรม CSR แนวการศึกษาที่ไดรับรูมา คือ การแจกทนุการศึกษาใหโรงเรียนที่อยูในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ แจก

อุปกรณการเรียนใหโรงเรียน แจกอุปกรณกีฬาใหโรงเรียน แจกทุนอาหารกลางวัน ซึ่งการแจกทั้งหมด จะเปนการแจก

ผานโรงเรียน และมีการจัดงาน CSR ในโรงเรียนน้ันๆ มีการแสดงปายช่ือและติดต้ังปายช่ือโรงงานยาสูบในโรงเรียนน้ันๆ 

นอกจากกิจกรรมน้ี กลุมตัวอยาง จ.พิษณุโลก รายงานวา ไดพบเห็นกิจกรรมประชาสัมพันธของโรงงานยาสูบที่

ดึงเด็กเยาวชนระดับประถมเขามาแสดงตนในแนว frontgroup วาสนับสนุน ช่ืนชม ขอบคุณโรงงานยาสูบ โดยให

เยาวชนถือปายขอบคุณโรงงานยาสูบที่เขามาสนับสนุนการศึกษา  มีการจัดคายกิจกรรมเกณฑเด็กนักเรียนไปรวม

กิจกรรมและใหเด็กๆออกมาแสดงความขอบคุณโรงงานยาสูบในกิจกรรมครั้งน้ีที่ไดเขารวม 

“เคยเห็นกิจกรรมหน่ึงที่โรงงานยาสูบใหเด็กๆออกมาถือปายวา ขอบคุณโรงงานยาสูบ ใหเด็กๆนักเรียนออกมา

แสดงความช่ืนชมโรงงานยาสูบโดยโรงงานเปนคนจัดอีเวนทน้ันเอง แตใหเด็กออกมาพูด และพอเด็กออกมาพูด

ขอบคุณช่ืนชมโรงงาน เด็กก็จะไดรางวัล และเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆที่โรงงานจัดให”----นักรณรงคดานสุขภาพ 

พิษณุโลก 

“มีคายเรียกวาคาย TMT หรือ TTM จําช่ือไมแมน เปนคายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ที่โรงงานยาสูบจัด ใหเด็กทั้ง

โรงเรียนไปเขารวมในคาย เรียกวาเอาไปเปนโรงเรียนๆไปเลย และในคายจะมีวิทยากรของโรงงานยาสูบมา

บรรยายใหเด็กฟง สุดทาย คอื ใหเด็กออกมาขอบคุณโรงงานยาสูบ” ----นักรณรงคดานสุขภาพ พิษณุโลก 

แหลงขาวที่ทําใหไดรับรูเรื่องกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ คือ ไดรับรูขอมูลน้ีจากสื่อทองถิ่นที่ทําหนาที่

กระจายขอมูลน้ีใหคนในจังหวัดไดรับทราบ รวมทั้งไดรับรูมาจากเกษตรกรในชุมชนเอง ชาวบานและผูใหญบานที่ไดไป
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เขารวมกิจกรรมของธุรกิจยาสูบมา พบวา สื่อหนังสือพิมพและวิทยุทองถิ่น มักเปนแหลงขาวในการกระจายขอมูลน้ี

ใหกับสังคมในจังหวัดน้ันๆไดรับทราบมากทีสุ่ด 

นอกจากแหลงขอมูลประเภทบุคคลและสื่อทองถิ่นที่ทําหนาที่กระจายขอมูลการทํา CSR ในฐานะประโยชนแก

ชุมชนแลว กลุมตัวอยางกลุมน้ีบางราย ยังไดรับแจกสื่อจากโรงงานยาสูบ ประเภทปฏิทิน โบรชัวร ฯลฯ เกี่ยวกับการทํา 

CSR ในจังหวัด โดยปฏิทินจะไดรับแจกเฉพาะในบางจังหวัดเทาน้ัน โดยปฏิทินแสดงภาพการดําเนินกิจกรรม CSR 

ตางๆในจังหวัดสุโขทัย เชน การเปดไรยาสูบ การแจกทุนการศึกษา ฯลฯ 

สรปุ  CSR  ของธุรกิจยาสบูนั้นเนนเรื่องอุปถัมภการศึกษาในกลุมพื้นทีป่ลกูยาสบูเปนพเิศษ เพื่อประโยชนหลายตอ 

รวมทั้งไดนําเสนอขาวเชิงบวกในสื่อประจําจังหวัดดวยวาธุรกิจยาสบูใหประโยชนแกจังหวัด 

 

กิจกรรมที่ 3: CSR แนวสนองประโยชนใหชาวไรยาสบู เพื่อผกูใจชาวไร 

  กลุมตัวอยาง ที่ จ.สุโขทัย และ เพชรบูรณ  ระบุวา ธุรกิจยาสูบ เนนการทํา CSR กับชาวไรยาสูบมากเปนพิเศษ 

ซึ่งการทํา CSR กับชาวไรยาสูบน้ันมีหลายระดับ ระดับแรก คือ การเอ้ือประโยชนตอชาวไรโดยตรง คือ การทําโครงการ

รับประกันใบยา และระดับที่สอง คือ การเอ้ือประโยชนทางออม เชน การแจกทุนลูกหลานชาวไรที่เขาโครงการ

รับประกันใบยาแลว เปนตน 

การติดตอชาวไรใหเขาโครงการรับประกันใบยาน้ี ธุรกิจยาสูบจะติดตอดวยการสงตัวแทน เรียกวา ตัวแทนซื้อ

ใบยา หรือ ตัวแทนใบยา มาพบปะชาวไรถึงที่ โดยตัวแทนจะติดตอผานผูนําชุมชน ผานผูใหญบานอีกตอหน่ึง ใหผูนํา

ชุมชนพาไปพบชาวไร เพ่ือชักชวนใหเขาโครงการรับประกันใบยา แรงจงูใจที่สําคญัที่บอกชาวไร คือ เรื่องรายไดจากการ

รับประกันใบยา และ ความเสี่ยงที่ตํ่าเมื่อเทียบกับการปลูกขาวแบบอาชีพเดิมของชาวไรที่น่ี  

สาเหตุของการรับประกันใบยา คือ ความตองการผลผลติคงที่ปอนโรงงานยาสูบ โรงงานตองการลดบทบาท

พอคาคนกลาง ตองการซื้อจากชาวไรโดยตรงมากกวาจะผานพอคาคนกลาง และจูงใจใหชาวไรหันมาปลูกยาสูบเพ่ิมขึ้น 

เพราะเหตุผลที่แทจริงคือ ชาวไรยาสูบบางพ้ืนที่ เชน สุโขทัยเริ่มปลกูยาสูบนอยลง เพราะการปลูกยาสูบน้ันปลูกยาก

กวาพืชอ่ืน ที่สุโขทัยน้ันปลูกยาสูบไดปละครั้งซึ่งบางครั้งปลูกแลวไมคุมทนุ (สวนที่เพชรบูรณ ระบุวา ปลูกแลวคุมทุน) 

รวมทั้งมีการรบัประกันราคาขาว ทําใหชาวไรสุโขทัยเริ่มปลูกยาสูบนอยลง โรงงานยาสูบจึงตองเรงทําโครงการ

รับประกันใบยา และมสีิ่งลอใจตามมา เชน การแจกทนุการศึกษาใหลูกหลานชาวไรถาชาวไรเขาโครงการน้ี แตมีขอ

แมวา ชาวไรตองลงทะเบียนเขาโครงการกอน จึงจะสามารถรับประกันใบยาในราคากิโลกรัมละ 70-80 บาทได ถา

ไมไดเขาโครงการ โรงงานจะรับซื้อในราคาทีตํ่่า ชาวไรสวนใหญพอใจกับโครงการน้ี แตชาวไรจํานวนมากกําลังเปลี่ยนไป

ปลูกขาวมากขึ้นกวายาสูบ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ จ. สุโขทัย เพราะพ้ืนที่เอ้ือตอการปลูกขาวไดดี และเพราะปจจุบันมี

โครงการจํานําขาวที่ใหราคาดีและคุมกวาปลูกยาสูบ  
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เหตุผลที่กลุมตัวอยางระบุวา ชาวไรพอใจโครงการน้ีมากที่สุด เพราะสรางความมั่นใจใหชาวไร มั่นใจเรือ่งราคา

วาไมขาดทุน ยาสูบขายไดแนนอนเพราะตลาดตองการ และไมตองขายผานพอคาคนกลางเน่ืองจากชาวไรจะถูกกดราคา

จากพอคาคนกลาง  

อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางระบุวา โครงการน้ีไมไดโปรงใสอยางแทจริงตามที่โฆษณาประชาสัมพันธใหชาวไร

รับทราบ เพราะเมื่อถึงเวลาขายใบยา โรงงานจะรับซื้อเฉพาะใบยาที่ผานการตากแหงแลวเทาน้ัน ซึ่งจะตองเปนภาระ

ของชาวไรเอง รวมทั้งโรงงานจะมีการคัดเกรดใบยา ราคาที่โฆษณาไวอาจไมเปนไปตามที่โฆษณาใหชาวไรรับทราบ 

รวมทั้งตลาดการซื้อใบยาเปนตลาดที่โรงงานยาสูบดําเนินการแตเพียงเจาเดียว ชาวไรจะไมมีปากเสียงไมสามารถตอรอง

อะไรไดเหมือนการขายพืชชนิดอ่ืนๆที่มีผูรับซื้อจํานวนมาก แตตลาดใบยาน้ันมีลักษณะผูกขาด กลุมตัวอยางระบุวาไม

เปนธรรมกับชาวไรและมีลักษณะบังคับผูกขาดชาวไร 

“เรื่องรับประกันใบยา โรงงานยาสูบทําเพ่ือใหชาวไรมั่นใจ แตเวลาขายจริงๆมันไมใช มนัตองใหราคาตามเกรด

ใบยา และตองใหชาวไรเขาโครงการโควตากับโรงงานยาสูบดวย สวนที่เขาประชาสัมพันธวาปลูกยาสูบรายได

ดีกวาปลูกขาว ผมวาไมจริง เพราะในพ้ืนที่ผมอยู เขาปลกูขาวกันเปนพืชหลักอยูแลว ปลูกขาวเสร็จเขาถึงปลูก

ยาสูบ แตที่บอกวามันดีกวา เพราะปลูกยาสูบมันปลูกไดหลายครั้งกวาปลูกขาวเทาน้ันเอง ยาสูบขายไดจริง แต

ราคาไมแนนอน ขาวราคาแนนอนกวา”-----หมออนามัย เพชรบูรณ 

“ที่สุโขทัยเน่ีย โรงงานแทบจะผูกขาดเปนล็อตๆเลย แบบวาพอปลูกยาสูบ โรงงานก็จะใหลูกปลกูตอแลวให

ราคาเดียวกับที่พอเคยทําไว แตที่เขารับประกันเพราะเด๋ียวน้ีคนสมัยใหมเขาไมอยากปลูกใบยากันแลว มัน

เหน่ือยมาก โดยเฉพาะชวงตากใบยา 7 วันเน่ียตองเฝาบมใบยาทั้งวันเรียกวาประคบประหงมกันเลย ทิ้งใบยา

ไมไดเลย สวนใหญมแีตคนแกทํา ลูกหลานไมอยากจะทําเพราะมันเหน่ือยมาก”----ผูใหญบาน สุโขทัย 

“เคยไปคุยกับชาวไร พบวาเขาถูกผูกขาดกันดวยระบบกูจากโรงงานยาสูบ คือชาวไรคนไหนมีที่ดินและอยาก

ปลูกยาสูบ ก็ไปบอกโรงงาน โรงงานก็จะเอาปุยเอายามาใหกูทํากอน ใหชาวไรค้ํากันเอง สมมติวาจะปลูกล็อตน้ี

ตองลงทุน 3 แสน โรงงานก็จะใหกูงายๆ แตไมไดเปนตัวเงินนะ จะไดเปนกลาพันธเปนยาเปนปุยมาทํากอน 

ปลูกเสร็จเอาไปสงก็ตีราคามาวาจะไดเทาไร เคยมีเหตุทางเหนือ ลูกเห็บตก ใบยาเสียเก็บไมได ชาวไรถึงกับฆา

ตัวตายเลย เพราะหมดเน้ือหมดตัว ไมรูจะเอาอะไรไปคืนโรงงาน”----นักรณรงคสุขภาพ 

สรปุ การรบัประกนัใบยา เปนการสรางแรงจูงใจในดานรายไดใหกบัชาวไร   

 

กิจกรรมที่ 4: CSR แนวอุปถัมภศาสนา เพื่อประชาสัมพนัธชื่อองคกร ผูกใจชุมชน 

กลุมตัวอยางระบุวา พบเห็นธุรกิจยาสูบ มีการทํา CSR กับวัดตางๆ ในรูปแบบของการสรางอาคาร สราง

หองนํ้าถวายวัด ทาสีอาคารใหวัด ซอมแซมบํารุงอาคารใหวัด และติดปายช่ือองคกรในอาคารหรือสิ่งกอสรางที่ทําใหวัด 

พบเห็นใน 3 จังหวัดที่เปนพ้ืนที่ปลูกยาสูบรายใหญ ซึ่งกลุมตัวอยางระบุวา เปนการซื้อใจชุมชน 
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กิจกรรมที่ 5: CSR แนวอุปถัมภการกฬีา แตแฝงการขายบหุรีแ่ละการแสดงชื่อยีห่อบหุรี ่

ใน จ.พิจิตร สโุขทัย และพิษณุโลก มีผูทราบวา ธุรกิจยาสูบมีการอุปถัมภการกีฬาประจําจังหวัดและมีการจัด

งานกีฬาประจําจังหวัดโดยธุรกิจยาสูบเปนผูจัดงานรายใหญรวมกับธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอลตราสินคา สิงห และ ลีโอ  

โดยรวมมือกันจัดงานกีฬาประจําจังหวัด คืองาน ไทคัพ ซึ่งเปนงานแขงกีฬาทองถิ่น เชน ตะกรอ ว่ิงกระสอบ ฯลฯ งาน

ดังกลาวเปนงานใหญของจังหวัดและระดับภูมิภาค ใหแตละจังหวัดจัดเวียนกันเปนเจาภาพเรื่องสถานที่ จัดที่สนามกีฬา

จังหวัด ธุรกิจยาสูบและธุรกจิเครื่องด่ืมแอลกอฮอลรวมกนัสนับสนุน มกีารแสดงปายช่ือสินคายาสูบ ปายโรงงานยาสูบ

และปายช่ือสินคาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอยางชัดเจนในงาน ภายในงาน จะมีการแสดงเดินพาเหรด โดยจะนําเยาวชนใน

จังหวัดมาเดินขบวน สวมเสือ้ที่มีช่ือสินคาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือช่ือโรงงานยาสูบรวมทั้งมีการถือปายตางๆที่แสดงช่ือ

ธุรกิจยาสูบและธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  

ในงานดังกลาว ที ่ จ.พิจิตร พิษณุโลก กลุมตัวอยางรายงานวา พบเห็นวามีการต้ังบูธขายแนะนําบุหรี่ของ

โรงงานยาสูบในงานกีฬาดังกลาว มีพริตต้ีแนะนําบุหรี่ มกีารแจกบุหรี่ และมีการต้ังบูธขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลควบคู

กันไปในสนามกีฬา  

“มันคืองานไทคัพที่ จ.พิจิตร ที่โรงงานยาสูบกับคายสิงหรวมกันจัด ไทคัพน้ีเปนเบียรลีโอรวมกับโรงงานยาสูบ  

ไทคัพมันมีทุกป เปนงานแขงกีฬาทองถิ่น ว่ิงกระสอบ เขาจะจัดในสนามจังหวัดแบงเปนงานกีฬา กับโซน

อาหารเพราะจะขายเบียรขายบุหรี่ดวย  ที่รูวาเปนโรงงานยาสูบเพราะเห็นจากธงสีเลือดหมูของโรงงานยาสูบ 

และก็จะมีตราโรงงานยาสูบ  วิธีการประชาสัมพันธคือ โรงงานยาสูบจะจัดใหเด็กๆเดินพาเหรดใสเสื้อมีตรา

โรงงาน มีการมอบเสื้อในพ้ืนที่ ในจังหวัดก็จะมีเด็กมาเดินพาเหรดถือปายช่ือตําบล ใหเด็กใสเสื้อมีช่ือสินคา

เหลาเบียรบุหรี่ น่ีเปนวิธีการของเขา ในสวนที่เปนกีฬา โรงงานยาสูบก็จะเขามาขนเอาชุมชนไป เอาชาวบานไป 

ไปแขงไปดู พอเสร็จแลวเขาก็จะวนใหจังหวัดน้ันเปนเจาภาพจังหวัดน้ีเปนเจาภาพ ที่พิจิตรมีขายบุหรี่กันใน

สนามกีฬาเลย โรงงานยาสูบต้ังบูธขาย  แตจังหวัดเรา เรารูกอน เราขอไมใหมี เพราะเราทําหนังสือถึงผูวา”—

พระสงฆ จ.สุโขทัย 

“มีงานไทคัพ ที่ลีโอและโรงงานยาสูบจัดรวมกัน แสดงตราสัญลักษณทุกอยาง มีบูธขายบุหรี่ เบียรในงานและ

มีพริตต้ีสาวเชียรบุหรี่ดวย”---เยาวชนนักรณรงค พิษณุโลก 

“ผมเคยไปงานไทคัพที่สนามกีฬา มีบูธขายลีโอในสนามกีฬาเลย มีบูธขายบุหรี่ สามารถด่ืมและสูบไดในงาน 

เด็กๆก็เขาไปไดงานน้ี และมีบูธเลนเกมของโรงงานยาสูบ ผมก็ไปเลน ตอบถูกยังไดเสื้อมาตัวหน่ึงเลย คําถาม

ของเขาในเกมคือคําถามเก่ียวกับโรงงานยาสูบ เชน ถามวารูไหมวาโรงงานยาสูบในจังหวัดต้ังอยูที่ไหน ถามี

เด็กๆเขาไปเลนเกม ก็จะไดรางวัลเปนสมุด ปากกา หรืออุปกรณกีฬา แตทุกอันจะมีโลโกของโรงงานยาสูบหมด 

แลวก็ขายบุหรี่ราคาถูกในงาน สวนใหญที่เอามาขายในไทคัพ คือ กรองทิพย ราคาจะถูกเปนพิเศษถาซื้อในงาน

น้ัน ถูกกวาราคาขางนอกมาก” ----เยาวชนนักรณรงคดานสุขภาพ 
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 นอกจากการอุปถัมภแบบ co-sponsorship รวมกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแลว พบวา ธุรกิจยาสูบ ยังมีการ

สนับสนุนกีฬามาก และใชกีฬาเปนตัวเช่ือมโยงระหวางเยาวชน จังหวัด และธุรกิจยาสูบ โดยใชกีฬาฟุตบอลเปนตัวเช่ือม 

และมีการจัดต้ังแฟนคลับขึ้นมาเพ่ือใชเปนชองทางเช่ือมโยงและสื่อสาร รวมทั้งใชช่ือแฟนคลับในการทํากิจกรรมตางๆใน

ระดับเยาวชนและจังหวัด 

“โรงงานยาสูบมีการสนับสนุนฟุตบอลจังหวัดชัดเจน แตไมเก่ียวกับฟุตบอลดิวิช่ันของจังหวัด อันน้ีจะเปนอีก 

league หน่ึงซึ่งจริงๆก็คือทีมสโมสรโรงงานยาสูบเกา แตตอนน้ีเขาเอามาเปลี่ยนใหมหมด ใชกีฬาฟุตบอลเปน

ตัวขับเคลื่อนกิจกรรมในจังหวัด และเอ่ียวกับการเมืองดวย เพราะผูวาสนับสนุนชัดเจน มีการจัดต้ังแฟนคลับ

ขึ้นมา และใชแฟนคลับช่ือ TTM น่ีแหละเปนตัวทํากิจกรรมในจังหวัด ที่เห็นชัดคือพิจิตร แฟนคลับจะเขาไปทํา

กิจกรรมตามอําเภอตางๆ เวลาทีมน้ีไปแขงสนามไหน ก็เปดบูธขายบุหรี่ไปดวย เปดตัวบุหรี่ใหมๆในระหวาง

กีฬาน้ันแหละ ผมก็เคยไปดู ที่รายกวาคือพอเปดตัวบุหรี่ใหมในงานแฟนคลับ มีพริตต้ีมาเชียร ก็จะมีใหลองฟรี

กอน แลวเขาจะใหพวกย่ีปวบุหรี่มารับบุหรี่ใหมๆไป มีเด็กมาเลาใหฟงวาพอซื้อบุหรี่ปป เขาจะย่ืนบุหรี่ย่ีหอใหม

ใหทันทีและบอกวา เอาๆ รับไวลองดิๆ  ลองดูดดูวาย่ีหอใหมดีไหม พอลองดูดแลวก็จะบอกวา ย่ีหอใหมนะ 

ตอนน้ีมีขายแลวนะ” ----เยาวชนและนักรณรงคดานสุขภาพ 

สรปุ การอุปถัมภกีฬา คือ การแฝงขายบหุรี ่โฆษณาบหุรี่ใหม และการประชาสัมพนัธชื่อองคกร 

 

กิจกรรมที่ 6: CSR กบัสื่อ การแสวงหาพนัธมิตรสื่อทองถ่ิน เพื่อประโยชนการประชาสัมพนัธ 

ผูทํางานดานสื่อทองถิ่นระบุวา ธุรกิจยาสูบ มีการทํา CSR ประเภทแสวงหาพันธมิตรสื่อทองถิ่น เพ่ือประโยชน

ในการชวยประชาสัมพันธองคกร สรางความเปนมิตรระหวางสื่อและธุรกิจยาสูบ และชวยนําเสนอขาวในแงบวก 

ลักษณะการทาํ CSR ในการแสวงหาพันธมิตรสื่อทองถิ่นของธุรกิจยาสูบน้ี จะเปนไปโดยลักษณะตัวแทนของ

ธุรกิจยาสูบ รวมมือกับตัวแทนผูคาสงเครือ่งด่ืมแอลกอฮอลของจังหวัด มาเยี่ยมพบสือ่ทองถิ่นของจังหวัด ไมวาจะเปน

สื่อเว็บไซตประจําจังหวัด สื่อสิ่งพิมพประจําจังหวัด สื่อเคเบ้ิลประจําจังหวัด และสือ่วิทยุประจําจังหวัด รวมทั้งวิทยุ

ชุมชน และในชวงปใหม ธุรกิจยาสูบจะรวมมือกับธุรกิจเครื่องด่ืมแอลกอฮอล เปนเจาภาพจัดเลี้ยงสื่อทองถิ่นทั้งหมด

ของจังหวัด ใหมางานเลี้ยงปใหมรวมกัน โดยเลี้ยงอาหารและเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอยางเต็มที่ รวมทั้งมีกิจกรรมบันเทิง

และมอบของขวัญใหสื่อดวย นอกจากน้ี ธุรกิจยาสูบยังมีการมอบเงินใหสื่อทองถิ่นดวย เจาละ 6000 บาท โดยระบุวา

เปนเงินงบประมาณในการสนับสนุนสื่อทองถิ่น 

กลุมตัวอยางใหเหตุผลในการทํา CSR ประเภทน้ีวา เปนการทําเพ่ือมีอิทธิพลเหนือสื่อทองถิ่น ไมใหเสนอขาว

ทองถิ่นในทางลบและใหชวยประชาสัมพันธองคกรในทางบวกใหเปนประจํา รวมทั้งใหชวยรายงานขาว เสนอภาพ เวลา

ธุรกิจยาสูบไปทํากิจกรรมในจังหวัด 
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“เปนกิจกรรมประจําปที่เขาจะครอบสื่อ โรงงานยาสูบจะจัดงานเชิญสื่อทุกสื่อเลยทั้งจังหวัด หนังสือพิมพ วิทยุ 

เคเบ้ิล ทั้งหมดเพราะสื่อทองถิ่นมีอิทธิพลมาก เขาจะจัดงานเลี้ยงใหบอยๆ ด่ืมกินไมอ้ัน แตเขาไมไดแจกบุหรี่ใน

งานนะ มีเหลาเบียรกินฟรีมีบุหรี่ใหสูบฟรีในงานแนๆ และเขาจะแจกเงินแทนรายละ 6000 บาท ที่เขาทํา

แบบน้ีเพราะไมอยากใหเราดาเขา นําเสนอเขาในทางลบ”— สื่อทองถิ่น สุโขทัย 

สรปุ  การทาํ CSR กบัสือ่ทองถ่ิน คือ การชกัจูงสื่อใหมาเปนพวกพอง และนาํเสนอขาวสารใหเปนเชิงบวกกบั

องคกร 

กิจกรรมที่ 7: CSR แนวการกุศล บริจาคสิง่ของ เขาหาชมุชน 

 กิจกรรม CSR ที่พบเปนประจําในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ คือ ทุกฤดูหนาว โรงงานยาสูบจะมีการจัดกิจกรรม CSR การ

กุศล คือ แจกผาหมใหชาวไร และแจกอุปกรณการศึกษาใหเยาวชนลูกหลานชาวไรในงานเดียวกัน  ซึ่งตัวแทนรับซื้อใบ

ยาในพ้ืนที่จะเปนผูติดตอมาทางหัวหนาชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธใหชาวไรเขารวมงาน 

 นอกจากน้ี จะเปนลักษณะการสนับสนุนงบประมาณใหชุมชนโดยโรงงานยาสูบเปนผูสนับสนุนงบประมาณให

โดยตรง เชน สรางหองนํ้าใหศาลาประชาคมของชุมชน ซอมแซมถนน ทาสีอาคาร ทาํปายช่ือถนน ฯลฯ โดยผานทาง

หัวหนาชุมชน อบต. ฯลฯ ซึง่กลุมตัวอยางระบุวา ชุมชนจะพอใจลักษณะการอุปถัมภแบบน้ีมาก เพราะไดเห็นรูปธรรม

จริงๆและรวดเร็วกวาการของบประมาณจากภาครัฐ สวนการขึ้นปายขอบคุณโรงงานยาสูบหรือใสช่ือโรงงานยาสูบที่

อาคารน้ัน กลุมตัวอยางระบุวา ชาวบานไมสนใจ สนใจแตวาไดการสนับสนุนจริงและเร็ว 

“โรงงานยาสูบจะลงไปตามหมูบาน ไปดูวาเขาขาดอะไร ก็ไปทําให ทาสี ซอมตึก สรางหองนํ้า ทําถนน ทําปาย

ถนน ซอมโรงเรียน สรางอะไรตออะไรใหชุมชน แลวใหขึน้ช่ือหรือปายขอบคุณโรงงาน ชาวบานเขาก็ชอบ ชอบ

ตรงที่โรงงานเอางบประมาณมาลงให ชาวบานเขาไมไดสนใจหรอกวาเปนโรงงานยาสูบ เขาถือวามาสรางความ

เจริญให เขาก็ชอบแลว จะขึ้นปายอะไรก็ขึ้นไป สวนใหญเขาจะเลือกชุมชนที่มันกนัดารๆ ผานมาทางกํานัน 

กํานันจะเลือกหมูบานไปใหโรงงานวาหมูบานน้ีๆ เขาก็จะเกณฑคนมาทั้งหมูบานเลย มีคนจากโรงงานยาสูบมา

พูดๆ แตเทาทีดู่ ก็ไมไดมาขายบุหรี่ตรงๆนะ”-----ผูใหญบาน แพร 

“ที่พบมาคือโรงงานยาสูบลงไปตามหมูบาน ไปซอมแซมวัด ทาสี ซอมแซมโรงเรียน ซอมอาคาร ทาสีให

โรงเรียน ใหวัด แลวก็มีการมอบทุน อันน้ีพบในพ้ืนที่ของผมเลย เวลาโรงงานเขาเขาไป เขาก็เขาผานผูนําชุมชน 

ผูนําบางคนไมไดคิดถึงพิษภัยมองไมเห็นปญหาของสิ่งเหลาน้ี ก็พาเขาเขาชุมชนตัวเอง พวกกํานันผูใหญบาน

สวนใหญกจ็ะมองวาเขาเปนบริษัทที่ดีเพราะเขาแบงปนสังคม ก็จะเขาทางเขาเพราะโรงงานเขาเขามาหา

ผลประโยชน ราชการเองบางที่ก็ว่ิงเขาหาเขาเพ่ือของบ”----นักรณรงคสขุภาพ เพชรบูรณ 

2.4 ทัศนคตติอ CSR ของธรุกิจยาสบู 

 พบวา สวนใหญ รอยละ 95 เขาใจวัตถปุระสงคของ CSR และมีทศันคติลบตอ CSR ของธุรกิจยาสูบใน

ประเด็นตอไปน้ี 
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o ทุกรายไมเห็นดวยกับการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบในโรงเรียน โดยใหเหตุผลคลายกันวา เปน

การเขาถึงเยาวชน 

o ทุกรายไมเห็นดวยวา การทํากิจกรรม CSR เปนการตอบแทนสังคม เหตุผลคือ ธุรกจิยาสูบทํากําไร

มากมายบนสุขภาพ แตสิ่งที่ทํา CSR เปนเพียงเงินเล็กนอยที่ไมคุมคากนักับสุขภาพ และมองวาการ

บริจาคน้ันเปน “เงินบาป” เพราะไดมาจากการขายบุหรี่ที่ทํารายคน 

o รอยละ 85 คดิวา การทํา CSR เปนการสรางภาพลักษณของโรงงานยาสูบ 

o รอยละ 85 คิดวา การทํา CSR เปนการโฆษณาอยางหน่ึง เพราะธุรกิจบุหรี่ถูกหามโฆษณา จึงทํา CSR 

เพ่ือเปนการโฆษณา และใช CSR ในการโฆษณาตลอดมา 

o ทุกรายเห็นดวยวา การทํา CSR ของโรงงานยาสูบ ทําเพ่ือผูกใจชาวไร และเพ่ือตอบสนองผลประโยชน

หลักของโรงงานยาสูบเอง คือ เรื่องการซื้อใบยาปอนโรงงานอยางตอเน่ือง 

o รอยละ 15 เห็นดวยวา ธุรกิจยาสูบยังสามารถทํากิจกรรม CSR ในดานการบริจาคหรือการกุศลอ่ืนๆ

ไดที่ไมเกี่ยวกับเยาวชน 

o ทุกรายเห็นดวยวา การทํา CSR เปนการโฆษณาองคกร แตไมไดโฆษณาสินคา โฆษณาวาองคกรยาสูบ

ทําดีเพ่ือสังคมเพราะนําเงินกลับมาชวยเหลือสังคม 

o ทุกรายเห็นดวยวา การทํา CSR ไมใชเปนการชวยเหลือจังหวัดตามที่ธุรกิจยาสูบโฆษณาไวในสื่อตางๆ 

o รอยละ 75 เห็นวา การทํา CSR กับเกษตรกร ชุมชน หมูบาน ฯลฯ เพ่ือใหบุคคลเหลาน้ีเปน 

frontgroup เปนปากเปนเสียงใหกับธุรกิจยาสูบแทนเวลาที่มีการออกมาตรการใหมๆ ที่กระทบกับ

ธุรกิจยาสูบ 

o สวนใหญ รอยละ 85 ไมตองการเขารวมกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ และไมตองการใหธุรกิจยาสบู

มาทํากิจกรรม CSR ในองคกรที่ตนเองทํางานอยู โดยเฉพาะในโรงเรียน โรงพยาบาล 

 

“ผมคิดวามันเหมือนฆาตกรใสหนากากนักบุญ ผมดูเปนภาพลบ แตผมสงสารคนที่ตกเปนเหย่ือเขา ถา

ไดรับแจกเงินหรือบริจาคแลวยอมเปนสมัครพรรคพวกเขาใหความรวมมือเขาและมองเขาในแงดี เห็น

เขาเปนนักบุญ แตเขาไมรูเลยวาเงินที่เขาใหมาน้ันมันเปนเงินที่มาจากการทําลายคนไมรูเทาไหร”----

นักรณรงคสุขภาพ เพชรบูรณ 

 

“การทําของโรงงานยาสูบมันคือการโฆษณา แคฟงช่ือก็เปนการประชาสัมพันธแลว พอเขาไปใน

โรงเรียน เด็กก็จะสนใจ มาใหทุนดวย ดีเนอะ มันเปนการชักจูงมอมเมาเยาวชนแตแหลงเงินมันมาจาก

ไหน ถาเรารูวาที่มาของเงินเปนเงินดีไดมาอยางถูกตอง เราก็ยินดีรับ แตเงินน้ีมาจากไหน มาจากการ

ขายบุหรี่ และมาโฆษณาแบบแอบแฝง โรงเรียนก็ไมนาจะรับหรอก”----ขาราชการทองถิ่น เพชรบูรณ 
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2.5 ทัศนคตติอมาตรการหามธุรกิจยาสบูทาํกิจกรรม CSR 

 พบวา กลุม stakeholder มคีวามเห็นตอมาตรการหามธุรกิจยาสูบทํากจิกรรม CSR เปนสองดาน คือ 

1. รอยละ 68 เห็นดวยกับมาตรการเดิมคือ total ban การโฆษณาของธุรกิจยาสูบในทกุสื่อและเห็นดวยกับ

มาตรการ total ban CSR หามธุรกิจยาสูบทํา CSR ในพระราชบัญญัติฉบับรางใหม เห็นพองวา ควร

อนุญาตใหขายตามกฎหมายเชนเดิม แตหามโฆษณาและทํากิจกรรม CSR ทุกรูปแบบ 

 

“ควรหามใหหมดทุกสื่อเพราะภาพการโฆษณามันติดตาเด็ก ควรหามเขาทํา CSR ดวยเพราะมันเปนการ

ซื้อใจ สรางภาพ ทําใหดูดี และไมไดขายบุหรี่ก็จริงแตมันเปนการสื่อทางออมๆ เวลาเขาลงไปที่โรงเรียน 

เขาก็ติดปายช่ือองคกรเขา ใสเสื้อองคกรเขา ใครๆก็รู มันเปนการสื่อ”----ขาราชการทองถิ่น เพชรบูรณ 

 

“ควรหามเลยทุกอยาง สนับสนุนกฎหมายใหมนะ ย่ิงถาไปในนามโรงงานยาสูบ ไปกับเด็กเยาวชนอันน้ียิ่ง

ไมไดใหญเลย”-----ขาราชการทองถิ่น สุโขทยั 

 

2. รอยละ 32 เห็นดวยกับมาตรการเดิมคือ total ban การโฆษณาของธุรกิจยาสูบในทุกสื่อ แตเห็นวาควร

อนุญาตใหธุรกิจยาสูบสามารถทํากิจกรรม CSR ได แตตองมีเง่ือนไขและขอจํากัด คือ บริจาคสิ่งของได ทํา

กิจกรรมไดแตไมอนุญาตใหโฆษณา ไมอนุญาตใหประชาสัมพันธหรือแสดงช่ือองคกร แสดงช่ือสินคา หาม

ต้ังปายโฆษณาองคกรและหามนําสื่อโฆษณาองคกรไปแสดงเมื่อบริจาคสิ่งของ 

 

อยางไรก็ตาม มีบางสวนในกลุม stakeholder ซึ่งพบวา ไมใชผูทํางานดานรณรงคสุขภาพ มีความเห็นวา

ไมควร total ban CSR ทุกกิจกรรม แตควรอนุญาตใหทาํ CSR เฉพาะบางกิจกรรม เชน ควรใหธุรกิจ

ยาสูบสนับสนุนเงินทุนใหสถานพยาบาล ควรใหธุรกิจยาสูบสนับสนุนเงินทนุเพ่ือการศึกษาวิจัยกับ

หนวยงานวิจัยหรือมูลนิธิตางๆ เหตุผลของกลุมที่เห็นดวยในสวนน้ีคือ มองวา การทํา CSR น้ันเปนการได

ประโยชนเปนตัวเงิน และยังมีผูขาดแคลนอีกมากที่สามารถไดประโยชนจากเงินน้ี จึงไมควร total ban 

“เราตองมองสองสวนนะ มองประโยชนกอน ถาทํา CSR กับเด็ก โรงเรียนก็ไมควรทํา แตถาเขา

บริจาคใหโรงพยาบาล เชน โรงพยาบาลโรคทรวงอก ก็ควรรับและใหเขาทําเพราะมันเปนประโยชน หรือควร

อนุญาตใหเขาทํา CSR แนวบริจาคกับพวกสถาบันวิจัยตางๆ มูลนิธิ ก็ควรจะรับและไมควรหาม เพราะประเทศ

ไทยขาดแคลนทุนสําหรับการวิจัยศึกษาอีกมาก เรายังตองการทุนในการวิจัยอีกเยอะ เห็นวาควรอนุญาตใหรับ

ทุนจากโรงงานยาสูบเพ่ือมาทํางานวิจัย” ----ขาราชการทองถิ่น เพชรบูรณ (ไมเห็นดวยกับการ total ban 

CSR) 

ขอสรปุ กลุม stakeholder มีความเขาใจวัตถุประสงคของ CSR ในระดับดี โดยเขาใจไดวาเปนการโฆษณาช่ือองคกร

เพ่ือสรางภาพลักษณและผูกใจระยะยาว แตยังไมเขาใจวัตถุประสงคของ CSR ในดานการเปลี่ยนความเช่ือระดับบรรทัด
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ฐานเรื่องการสูบบุหรี่  กลุม stakeholder สวนใหญมีทัศนคติลบตอกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ โดยไมคิดวาเปนการ

ตอบแทนสังคม แตเปนการฉกฉวยประโยชนมากกวา และกลุม stakeholder ไมตองการใหธุรกิจยาสูบทํากิจกรรม 

CSR ในองคกรของตน คือ โรงพยาบาล โรงเรียน วัด ชุมชน ในดานทัศนคติตอมาตรการหามธุรกิจยาสูบทํา CSR น้ัน 

กลุม stakeholder มีความเห็นแตกเปนสองฝาย แตสวนใหญเห็นพองกับมาตรการคือ total ban ทุกอยางทั้งโฆษณา

และ CSR และสวนนอยเห็นพองกับ total ban โฆษณาแตควรอนุญาตใหธุรกิจทํา CSR ไดแตมีเง่ือนไขหามโฆษณา 

  

[ 3 ทัศนคตติอกิจกรรม CSR ในกลุมเกษตรกรผูปลูกยาสบู ] 

  กลุมตัวอยางเกษตรกรผูปลูกยาสูบถือวาเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี 

เปนเกษตรกรที่เปนทั้งเจาของไรและผูปลกูยาสูบในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ จ.สุโขทัย และ อ.บานต้ิว จ.เพชรบูรณ จํานวน 25 

ราย วิธีการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดเดินทางไปยังไรยาสูบ 3 แหงในเวลาที่เปนชวงลงตนกลายาสูบ ในเดือนธันวาคม 2556 

ซึ่งเปนชวงที่เกษตรกรจะอยูไรเพ่ือลงตนกลายาสูบพรอมๆกัน และหลังชวงเก็บใบยา เดือนมิถุนายน 2557 การเก็บ

ขอมูลใชวิธีการสัมภาษณบุคคลตอบุคคล 

 

 

ภาพท่ี13พ้ืนท่ีปลูกยาสูบท่ีเปนพ้ืนท่ีเก็บขอมูล ในภาพ เกษตรกรทุกไรกําลังลงกลายาสูบพรอมๆกัน กลาท่ีนํามาลงเปนพันธเบอรเลย 

จากโครงการรับประกันใบยาของโรงงานยาสูบ จ.สุโขทัย 
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3.1 ความสัมพนัธระหวางเกษตรกรและโรงงานยาสบู: เกษตรกรและโรงงานยาสูบมีความสัมพันธอยางใกลชิด โดย

สรางความสัมพันธระบบเครือขายอุปถัมภ คือ มีตัวแทนจากโรงงาน เรียกวา “ตัวแทนใบยา” เดินสายพบปะเกษตรกร

ตามชุมชน โดยผานการแนะนําจากกํานัน ผูใหญบาน หรอืหัวหนาชุมชน  และมีหัวหนากลุมปลูกใบยาเปนผูประสานให

ตัวแทนไดพบปะลูกไรอีกตอหน่ึง 

 ตัวแทนใบยา จะทําหนาที่ช้ีแจงใหเกษตรกรเขาโครงการรับประกันใบยา ประสานงานกับหัวหนาชุมชน 

ประสานงานเรื่องตนกลาใบยา และประสานงานขั้นสุดทาย คือ รับซื้อใบยา ทําใหตัวแทนใบยา ใกลชิดกับเกษตรกรมาก

ที่สุด 

 การเขาโครงการรับประกันใบยาน้ัน มีแรงจูงใจที่ผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ผลประโยชนทางตรงคือ 

รายไดที่โรงงานยาสูบประกันไววาจะไดราคารับซื้อใบยาไมตํ่ากวา 40000 บาทตอไร ผลประโยชนทางออมเปนเชิงอุป

ภัมภ คือ ลูกหลานของเกษตรกรที่เขาโครงการรับประกันใบยากับโรงงาน หรือที่เกษตรกรเรียกวา “ขึ้นทะเบียน” จะมี

สิทธิไดรับทุนการศึกษาจากโรงงานยาสูบฟรี ถาเกษตรกรรายไหนไมไดเขาโครงการ ลูกหลานก็จะไมมีสิทธิไดรับทนุน้ี

ถึงแมจะเรียนในโรงเรียนที่โรงงานยาสูบไปสนับสนุนทุนอยูก็ตาม จึงเทากับ เปนการใชระบบอุปถัมภในการจงูใจให

เกษตรกรเขาโครงการรับประกันใบยา 

 การปลูกใบยาน้ัน เกษตรกรระบุวา ปลูกกันมากเพราะชวงแรกไดราคาดี และม ี“พอเลี้ยง” (ผูวาจาง) มาปลูก

และใหราคาดี 

“เมื่อกอนไมไดปลูก แตพอมีพอเลี้ยงมาปลูกแลวไดราคาดี คนก็หันมาปลูกกันมาก เมื่อกอนบานต้ิวเปนแชมป

ปลูกพอๆกับหลมสัก แตตอนหลัง หันไปปลูกหนอไมฝรั่งกันมากกวา ตอนน้ีก็หันกลับมาปลูกยาสูบอีกแลว ทั้ง

หลมสัก บานต้ิว เมืองนอย ปากชอง บานโคก บานหวาย หวยไร ปลูกกนัหมด”---เกษตรกรผูปลูกยาสูบ หญิง 

จ.เพชรบูรณ 

“ปที่แลวไดโลละ 65 บาท ปน้ีไดราคาดีคือ 70 ถาปลูกไดเกิน 400 โลก็ไมขาดทุน ที่น่ีปลูกได 400-600 โล 

ก็จะไดราคาประมาณ 40000 บาทตอไร ถาปลูกไดตํ่ากวา 400 โลจะขาดทุน ใชเวลาปลูกก็ 3 เดือน แตเรา

ตองบมเองตากใบยาเอง” ---เกษตรกรผูปลูกยาสูบ ชาย จ.สุโขทัย 

3.2  กิจกรรม CSR ทีก่ลุมเกษตรกรรูจัก:  กิจกรรม CSR ที่เกษตรกรรูจกัมี 2 กิจกรรม คือ 1. โครงการรับประกันใบ

ยา และ 2 กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา แจกอุปกรณ ฯลฯ ใหลูกหลานเกษตรกร 

 ชองทางในการไดรับรูน้ันมาจาก 1. ตัวแทนใบยา ที่เปนผูช้ีแจงโดยตรง   2. จากหัวหนาหมูบาน โดยหัวหนา

หมูบานเปนผูชักชวนและช้ีแจงประโยชนที่จะไดรับ โดยไดรับฟงจากการประชุมหมูบาน 3. จากเพ่ือนเกษตรกรดวยกัน   

“โรงงานยาสูบเขาเขามาทําโครงการรับประกันใบยากับเรา ผานทางหัวหนากลุม หัวหนาก็จะพาเขามาหาลูกไร

อีกที เขาบอกวาเขารับประกันใบยาตามเกรดใบ แบงเปนเกรด A กับ B ราคาก็ตางกัน ตนกลาเปนของเราเอง 

เขาเขามาแนะนําวิธีและเอาปุยเอาอะไรมาใหหมด คิดวาดีที่เขาเขามารับประกันใบยา สวนโครงการใหทุน ก็ได
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จริง มีทุนสงใหถึงมหาลัย แตเด็กไมไดทุกคน เขาจะคัดจากเกรดเฉลี่ยของเด็กอีกที คิดวาดีนะคะมีแบบน้ี” ---

เกษตรกรผูปลกูยาสูบ หญิง จ.เพชรบูรณ 

 

3.4 ทัศนคตติอกิจกรรม CSR ของโรงงานยาสบู: เกษตรกรทุกราย (รอยละ 100) มคีวามพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอ

กิจกรรม CSR ทั้งสองกิจกรรมของโรงงานยาสูบ แตรับรูถงึความเสี่ยงในการปลูกใบยา 

 ความพอใจในโครงการรับประกันใบยา มาจากเหตุผลดานคาตอบแทน โดยเกษตรกรระบุวา ราคาใบยาสูงขึ้น

ทุกป ในปทีผ่านมา ราคาใบยารับซื้อที่กิโลกรัมละ 65 บาท ปน้ีมีราคารบัประกันที่ดีขึ้นคือกิโลกรัมละ 70 บาท โดย

ปลูกแตละครั้งจะไดผลผลิตประมาณ 400-600 กิโลกรัมตอไร จะไดคาตอบแทนประมาณ 40000 บาทตอไร โดย

เกษตรกรจะตองเปนผูตากใบยาเองกอนสงขาย และยาสบูเปนพืชเก็บเกี่ยวเร็ว ใชเวลาไมนานก็สามารถเก็บเกี่ยวได 

ความพอใจในโครงการรับประกันใบยา อีกประการหน่ึงมาจากเกษตรกรเห็นวา คาตอบแทนคุมคากวาการปลูก

ขาว และเปนไปตามที่โรงงานยาสูบโฆษณาไว คือ ไดคาตอบแทนไรละ 40000 บาท สวนความเสีย่งน้ันคือ ตองไดผล

ผลิตไมตํ่ากวา 400 กิโลกรัมตอไร เพ่ือไมใหขาดทุน 

“ที่โรงงานยาสูบเขาบอกวา เขารับประกันใบยาไดประมาณ 40000 บาทตอไร ก็เปนเรื่องจริง ไดจริง และได

ราคาดีกวาปลูกขาวดวย เพราะไดเงินดีกวา มันก็ดีนะ น่ีกป็ลูกกันหมดแหละ รอลูกมือปลูกกันอยูทุกคน” ---

เกษตรกรผูปลกูยาสูบ ชาย จ.สุโขทัย 

“ที่เราปลูกเยอะเพราะมันเริ่มไดราคาดีอีกแลว คือ เขาเอาราคาเปนตัวลอไง เกรด A กไ็ด 60 บาทขึ้นไปตอโล 

ราคาสูงสุดที่เคยไดกันคือ 65  67-68 บาท”---เกษตรกรผูปลูกยาสูบ หญิง จ.เพชรบูรณ 

“ที่เขารับประกันใบยา คิดวาดีนะคะ เพราะเขาใหเงินไง ถาถามวาดีกวาปลูกขาวไหม ดีกวาแนนอน ในดาน

ราคานะ ปลูกยาสูบไดเงินดีกวาคะ แตถามวาชวยสังคมอะไรไหมก็ไมไดชวยหรอก ใหชาวไรมากกวา นานๆที

เขาก็มีแจกของนะ มีจับรางวัล ใหเครื่องยนตเปนรางวัล แตใหจับรางวัลเฉพาะชาวไรยาสูบนะ แบบเหมือนให

รางวัลชาวไรที่ปลูกสงเขามานานๆ” ---เกษตรกรผูปลูกยาสูบ หญิง จ.เพชรบูรณ 

สวนกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาลูกหลานเกษตรกรน้ัน ทุกรายมีความพอใจ โดยใหเหตุผลวา เปนการตอบ

แทนเกษตรกรและใหอนาคตแกเยาวชนและสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ 

“ตอบตรงๆเลยคะ เพราะเราเปนเกษตรกร ถามีใครมาชวยมาใหเอาอะไรมาใหมาสรางฝายหานํ้าใหเราใชทําไร

ทํานา เราก็ดีใจ ขอบคุณอยางใหญหลวงเลย จะใหฉันชวยอะไรฉันยินดีชวย ดีใจที่เขาเขามาชวย และไดใจเรา

ดวยที่จะปลูกใหเขาอีกนานๆ” ---เกษตรกรผูปลูกยาสูบ หญิง จ.เพชรบูรณ 
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3.5 ทัศนคตติอมาตรการหามธุรกิจยาสบูทาํ CSR:  เกษตรกรทุกรายไมทราบเรื่องมาตรการน้ี  ไมทราบเรื่อง

พระราชบัญญัติฉบับใหมที่จะมีการหามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรม CSR  ไมทราบเรื่องกลุมเกษตรกรที่ประทวง

พระราชบัญญัติฉบับน้ี และไมทราบเรื่องการประทวงแตอยางใด โดยระบุวา ไมใชเกษตรกรจังหวัดของตนแน เพราะ

ตนเองไมเคยทราบเรื่องการประทวงน้ีเลยทั้งๆที่เปนผูปลูกใบยาโดยตรง 

“เรื่องประทวง ไมรูเรื่องเลย และไมเคยไปดวย แถวๆน้ีก็ไมมีใครไป คงไมใชเกษตรกรจังหวัดน้ีหรอกเพราะ

ไมไดยินวาใครไป แคน้ีก็ไมมีเวลาแลวจะเอาเวลาทิ้งไรที่ไหนไปได” ---เกษตรกรผูปลูกยาสูบ ชาย จ.สุโขทัย 

 อยางไรก็ตาม ทุกรายไมเห็นดวยกับการหามธุรกิจยาสูบทาํกิจกรรม CSR โดยใหเหตุผลวา กิจกรรม CSR เปน

เพียงการบริจาค การแจกทนุการศึกษา การแจกผาหม ไมไดเปนการโฆษณาบุหรี่และไมไดเปนการชวนใหสูบบุหรี่แต

อยางใด แตถาภาครัฐมีการหาม ก็เห็นดวย เพราะถึงไมมีกิจกรรม CSR  ก็ไมไดเดือดรอนอะไร 

“ถาหามเขาบริจาคหรืออะไร ถามเรา เกษตรกรอยางเรา ก็เสียใจนะคะ แตถารัฐไมยอม รัฐหาม ก็ไมเปนไร เรา

ก็ยังปลูกของเราตอไปได” ---เกษตรกรผูปลูกยาสูบ หญิง จ.เพชรบูรณ 

หรือถาโรงงานยาสูบจะยุติโครงการรับประกัน กลุมชาวไรระบุวา ไมไดเดือดรอนมากนัก เพราะยังสามารถไป

ปลูกพืชอ่ืนๆได และยาสูบไมใชพืชหลักอยางเดียวที่ปลูก 

สรปุ  

กลุมเยาวชน สวนใหญมีทศันคติบวกตอการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบเฉพาะกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา มี

เหตุผลวา เปนการใหอนาคตแกเยาวชนและสนับสนุนการศึกษา เยาวชนสวนใหญไมเขาใจวัตถุประสงคทั้งตรงและแผง

ของการทํากิจกรรม CSR เยาวชนสวนใหญไมเห็นดวยกับมาตรการหามธุรกิจยาสูบทาํกิจกรรม CSR แตเห็นวาควร

อนุญาตใหธุรกิจยาสูบสามารถทําไดทั้งโฆษณาแนว CSRและทํากิจกรรม CSR ได โดยใหเหตุผลวา เปนสิ่งที่ดีเพราะเปน

การสนับสนุนการศึกษา และโฆษณาแนว CSR ไมไดเกี่ยวของกับสินคาและไมไดชวนใหสูบบุหรี่  มีทัศนคติลบตอ

กิจกรรมประเภทโรงงานยาสูบใหเงินสนับสนุนโรงพยาบาล เหตุผล คือ เปนสินคาทําลายสุขภาพอยูแลว ไมควร

เกี่ยวของกับสถานพยาบาล 

กลุม minor stakeholder สวนใหญมทีัศนคติลบตอการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ มเีหตุผลวา เปนการ

โฆษณาองคกร สรางภาพ และฉวยประโยชน สวนใหญเขาใจวัตถุประสงคทั้งตรงและแผงของการทํากิจกรรม CSR  

และไมตองการรับกิจกรรม CSR ในองคกรและจังหวัดของตนเอง สวนใหญเห็นดวยกับมาตรการทั้ง total ban และ

การหามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรม CSR ทัศนคติลบตอธุรกิจยาสูบมากที่สุด คือ การทํา CSR กับเยาวชน 

กลุมเกษตรกร หรือผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง ทุกรายมีทัศนคติบวกตอการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบเฉพาะ 2 

กิจกรรม คอื โครงการรับประกันใบยา และการสนับสนุนทุนการศึกษาลูกหลานเกษตรกร โดยใหเหตุผลดาน

คาตอบแทนและผลประโยชนที่ดีกวาการปลูกขาว เขาใจวัตถุประสงคตรงของการทํากิจกรรม CSR วาผูกใจชาวไร  แต

คิดวา ถาไมมีโครงการรับประกันใบยาก็ไมเปนไร เพราะยังมีตัวเลือกในการปลูกพืชอ่ืนๆไดอีก 

 114 ดร.ศรีรัช ลอยสมทุร                                                                                                     ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 

 



                      การศึกษาผลของการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสบู “แปลงราง”    2557 

 

[ บทที ่6 ผลิตภัณฑยาสบูไฟฟา ]  

  

 ในบทน้ี รายงานสรุปสถานการณผลิตภัณฑไฟฟาในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนายและการสงเสริม

การขาย ในฐานะที่ผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาทวีจํานวนแพรหลายมากขึ้นจนเห็นไดชัดในป 2557 

 

[1.2 สถานการณการบริโภคผลิตภัณฑยาสบูไฟฟา ]  
 

 
 

 
 
 
 

รูจักบหุรี่ไฟฟารอยละ 20 สบูประจํารอยละ 12 
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[1.2 ผลิตภัณฑ: มีผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาอะไรบางในป 2556-57 ]  
 
 จากการสํารวจแหลงขาย 14 แหง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาที่มีวางขาย
ในป 2556-57 มี 3 ประเภท คือ 
 

1) บารากูไฟฟา 
2) บุหรี่ไฟฟา 
3) ซิการไฟฟา 

 
สดัสวนผลติภณัฑยาสบูไฟฟา 
 
แผนภูมิแสดงสดัสวนผลิตภัณฑไฟฟาในทองตลาด 
 

 
*ประเมินจากแหลงขายท้ังหมด 14 แหลง 

 
 

จากแผนภูมิ จะเห็นไดวา สัดสวนบารากุไฟฟา (e-shisha) มรีอยละ 54 ใกลเคียงกับสัดสวนของบุหรี่ไฟฟา (e-
cig)  รอยละ 45 ถึงแมบารากุไฟฟาจะเปนผลิตภัณฑเกิดใหมก็ตาม แตกลับไดรับความนิยมมากกวาบุหรี่ไฟฟา และทํา
ใหแพรหลายในทองตลาดมากกวาบุหรี่ไฟฟา  สวนซิการไฟฟา (H-cigar) พบวา เริ่มมวีางจําหนาย แตยังไมแพรหลาย
และยังไมไดรับความนิยม เพราะราคาแพงมาก และไมมีคณุสมบัติดานกลิ่นรสเหมือนบารากุไฟฟา  
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Timeline ของผลติภณัฑยาสบูไฟฟา 
 
จากการเก็บขอมูลตอเน่ือง สามารถเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑยาสบูไฟฟาในรอบ 3 ป ไดดังน้ี 
 
ตารางที่2 เปรียบเทียบผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาป 2555-2556-2557 

ป 2555 ป 2556 ป2557 

บุหรี่ไฟฟา (พบนอย ราคาแพง) บารากุไฟฟา (เริ่มปรากฏ ราคาแพง) 
 

บารากุไฟฟา (พบมากที่สดุ ราคา
ถูก) 
 

ไมมีบารากุไฟฟา บุหรี่ไฟฟา (มีมาก ราคาถูกลง) 
 

บุหรี่ไฟฟา (พบมากที่สุด ราคาถูก) 
 

ไมมีซิการไฟฟา ไมมีซิการไฟฟา ซิการไฟฟา(เริ่มปรากฏ ราคาแพง) 
 

  
จากตาราง จะพบวา กลุมผลติภัณฑยาสูบไฟฟาที่พบวาเริ่มมีในป 2555 คือ บุหรี่ไฟฟา แตพบนอย สวนในป 

2556 บุหรี่ไฟฟามีมากขึ้นอยางเห็นไดชัด  สวนบารากุไฟฟา เริ่มปรากฏในป 2556 
 
สวนในป 2557 ผลิตภัณฑที่พบวามีมากขึ้นอยางเห็นไดชัด คือ บารากุไฟฟา และ บุหรี่ไฟฟา  สวน ซกิาร

ไฟฟา พบวาเริ่มปรากฏในป 2557 
 

 
Timeline แสดงผลิตภัณฑยาสูบไฟฟา และผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง (บารากุธรรมดา และ บุหรี่ชูรส)  
 
จาก timeline จะเห็นไดวา ผลิตภัณฑยอดนิยมในป 2554 คือ บารากุธรรมดา และ บุหรี่ชูรส ในป ซึ่งยังคงเปน
ผลิตภัณฑยาสบูแปลงรางยอดนิยมจนถึงปจจุบัน ในป 2555 เริ่มพบบุหรี่ไฟฟาวางจําหนายในบางแหลง เชน ตลาด
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นัดเซียรรังสิต   ในป 2556 เริ่มพบบารากุไฟฟา ในป 2557 บารากุไฟฟาแพรกระจายอยางมาก สวนผลิตภัณฑอ่ืน ก็
ยังคงมีอยูเชนเดิม 
 
แผนภูมิแสดงราคาที่เปลี่ยนแปลงของผลติภณัฑยาสบูไฟฟา 
 

 
จากแผนภูมิ จะเห็นไดวา เมื่อเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาทั้งสองประเภทแลว ต้ังแตป 2556-2557 
พบวา ราคาของบารากุไฟฟาลดลงอยางเห็นไดชัด ลดลงกวารอยละ 60 ซึ่งเปนผลมาจากการที่มีผูคามากขึ้นทั้งทาง
ชองทาง social media network และตามแหลงจําหนายที่นิยมนําบารากุไฟฟามาจําหนายมากขึ้นและแขงขันเรื่อง
ราคา โดยเฉพาะการขายในชองทาง social media network  สวนราคาบุหรี่ไฟฟา พบวา ลดลงทุกป 
 
 

[1. 3 ผลิตภัณฑยาสบูไฟฟาเปนอยางไร?]  
 
บารากไุฟฟา  

บารากุไฟฟา เปนผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาที่ “แปลงราง” มาจากบารากุธรรมดา บวกกับบุหรี่ไฟฟา มาเปน บารา

กุไฟฟา หรือที่เรียกกันวา E-shisha   E-hookah   

รูปรางลักษณะของบารากุไฟฟามีลักษณะเปนหลอดยาวเหมือนปากกา ความยาวประมาณ 3 น้ิว มีแบตเตอรี่

ขนาดเล็กในหลอด ดานทายเปนที่สูบ เมื่อจะสูบ ผูสูบเพียงแคสูบตรงดานทายหลอดโดยไมตองจุดไฟหรือจุดดวยไฟแชค

เหมือนบุหรี่ ก็สามารถสูบไดทันที มีควันเพียงเล็กนอยและเบาบางมาก เมื่อสูบจะมีไฟติดตรงดานทายหลอด สวน

รสชาติและกลิน่น้ันถูกบรรจุไวในหลอดอยูแลว แตละหลอดจะสามารถสบูไดประมาณ 400-600 ครั้ง (puff) ถึงจะ
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หมดกลิ่นหมดรส  บารากุไฟฟาที่จําหนายในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเปนแบบใชแลวทิ้ง (disposable) ไมมี

อุปกรณชารจหรืออุปกรณเติมเหมือนบุหรี่ไฟฟา ทําใหสะดวกในการใชมากกวาบุหรี่ไฟฟา 

นอกจากความสะดวกในดานการใชที่งายมากและการพกพาแลวน้ัน บารากุไฟฟายังมีความนาสนใจในดาน

รูปลักษณของผลิตภัณฑ กลาวคือ บรรจุภัณฑหรือตัวหลอดสูบมีสีสันสดสวย มีลวดลายสวยงาม มีขนาดเล็ก มีกลิน่และ

รสเหมือนบารากุธรรมดาทุกประการ คือ มีรสผลไมตางๆ ควันนอยมาก มีกลิ่นหอม หลายยี่หอจัดทําบารากุไฟฟามา

เปนแพครวมในกลองคลายกลองบุหรี่ โดยรวมรสตางๆในแพคใหซื้อทั้งแพค รสยอดนิยมก็ยังคงเปนรสผลไมเชนเดิม 

เหมือนกับความนิยมรสผลไมในการสูบบารากูธรรมดาเชน ในแพครวม กจ็ะมีรสยอดนิยม 5 แทง แตละแทงก็จะเปนแต

ละกลิ่นรส บงบอกดวยสีของแทง เชน แทงสีชมพูจะเปนกลิ่นรสสตรอเบอรี่ แทงสีเหลอืงเปนรสมะนาว แทงสีเขียวเปน

รสแอปเปล แทงสีมวงเปนรสบลูเบอรี่ เปนตน 

ลักษณะที่สําคญัของบารากุไฟฟาอีกประการหน่ึงคือ คําโฆษณาที่ระบุบนกลอง ซึ่งมีความเกินจริง คําโฆษณา

ระบุวา บารากุไฟฟาไมมีนิโคติน ไมมีทาร ไมกอการสูบบุหรี่มือสอง (secondhand smoke) ไรควันไมกอการรบกวน

ใคร 

ปจจุบัน พบวา บารากุไฟฟา มีพัฒนาการดานกลิ่นรสอยางมากมาย แตกตางจากบารากุธรรมดา บารากุไฟฟา

ที่พบวางขายในกรุงเทพมหานครมีความแปลกใหมดานกลิน่รส เชน สาํรวจพบบารากุไฟฟารสไอศกรีมบานานาสปลิต 

เปนตน คําโฆษณาบารากูไฟฟาทุกย่ีหอน้ันเหมือนกัน คือ เนนการเปนยาสูบไรควัน การสูบไมรบกวนใครเพราะไมมีควัน 

สามารถสูบที่ไหนก็ได ไมมีนิโคติน ไมมสีารทาร ไมมีสารพิษ ไมมีคารบอนมอนอกไซด และไมกอการสูบบุหรี่มือสอง 

สวนผสม (ingredient) มกัระบุวา มีสวนผสมของนํ้าเปลา (water)เปนสําคัญและแตงกลิ่น ทําใหผูสูบเขาใจผดิวา

ปลอดภัย ซึ่งจะโฆษณาไวขางกลอง 

       

ภาพท่ี 14 โฆษณาขายบารากุไฟฟาท่ีโฆษณาวาไดรับการรับรองจาก FDA เรียบรอยแลวและสามารถสูบไดทุกท่ี (ภาพจากอินเตอรเนต) 
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ภาพท่ี15 บารากุไฟฟาท่ีมีคําโฆษณาขางกลองวาไมมีสารทารไมกอการสูบบุหรี่มือสอง ไมมีควันและไมกอมลพิษรวมท้ังไมมี

คารบอนมอนอกไซด (ภาพกลองบารากุของผูวิจัย) 

 

       ภาพท่ี 16 บารากุไฟฟาในรูปแบบตางๆ ท่ีมีขายในประเทศไทยท้ังวางแผงและสั่งออนไลน (ภาพประกอบจากอินเตอรเนต) 

120 ดร.ศรีรัช ลอยสมทุร                                                                                                     ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 

 



                      การศึกษาผลของการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสบู “แปลงราง”    2557 

 

บหุรี่ไฟฟา 

 บุหรี่ไฟฟา เปนอีกหน่ึงผลิตภัณฑที่แปลงรางมาจากบุหรี่ธรรมดา มาเปนไฟฟา รูจักกันในช่ือวา E-cigarette 

หรือเรียกกันในหมูนักสูบวา E-cig 

รูปรางลักษณะของบุหรี่ไฟฟาน้ันคลายปากกา มีอุปกรณมาเปนชุด คือ ชารจเจอร (charger) และอแดปเตอร 

(adapter)สําหรับเติมไฟใหแบตเตอรี่ นํ้ายาเติม ตัวมวนหรือที่เรียกวา cartridge และตัวสรางควันหรือที่เรียกวา 

atomizer       บุหรี่ไฟฟาจะไมมีควันหรือมีกลิ่นฉนุเหมือนการสบูบุหรี่ธรรมดา บุหรี่ไฟฟาตองใชนํ้ายาเติม นํ้ายา

สําหรับเติมบุหรี่ไฟฟาน้ันมีสารนิโคติน แลวแตระดับความเขมขนทีผู่สูบตองการ และมีนํ้ายาชนิดชูรสเปนรสตางๆให

เลือกเหมือนบารากูเชนเดียวกัน ซึ่งนํ้ายาเติมบุหรี่ไฟฟาน้ันมีรสชาติที่หลากหลายกวาบารากูไฟฟา มีการเลียนแบบกลิ่น

และรสชาติของบุหรี่ธรรมดายี่หอตางๆใหเลือก เชน นํ้ายากลิ่นรสของบุหรี่มารลโบโร กลิ่นรสของบุหรี่ย่ีหอแอลเอ็ม ไป

จนถึง กลิ่นรสผลไมนานาชนิด เชน สม องุน ลิ้นจี ่มีระดับนิโคตินตางกันต้ังแต 0.1 มลิลิกรัมไปจนถงึ 24 มลิลิกรมั 

ลักษณะที่สําคญัของบุหรี่ไฟฟาน้ันเหมือนบารากุไฟฟา คือ ผลิตภัณฑทั้งสองอยางมักโฆษณาวาไมมีนิโคติน 

หากตองการสูบแบบมีนิโคตินมากนอยน้ันก็สามารถเลือกได ไมมีสารทาร ไมมสีารพิษแบบบุหรี่ธรรมดา เปนทางเลือก

สําหรับการสูบบุหรี่และการเลิกบุหรี่ ไรควันไมรบกวนใคร สามารถสูบที่ไหนก็ได มีรสชาติ และไมมีสวนผสมของใบ

ยาสูบ รวมทั้งไมกอมะเร็ง 

        

            ภาพท่ี17 บุหรี่ไฟฟา พรอมอุปกรณครบชุด ท้ังตัวมวน ตัวหลอดน้ํายา แบตเตอรี่ และชารจเจอร  (ภาพจากอินเตอรเนต)   
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                                         ภาพท่ี 18 บุหรี่ไฟฟาในรูปลักษณตางๆกัน (ภาพจากอินเตอรเนต) 

      

ภาพท่ี 19 ภาพโฆษณารสชาติของน้ํายาเติมบุหรี่ไฟฟา ซ่ึงเรียกวา E-liquid โฆษณาไวในเว็บไซตขายบุหรี่ไฟฟา(ภาพจากอินเตอรเนต) 
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ภาพท่ี 20 น้ํายาเติมบุหรี่ไฟฟาย่ีหอท่ีโฆษณาวาเปน smoke juice เพราะเปนกลิ่นรสผลไม มีจําหนายในประเทศไทยท้ังทางออนไลน

และทางโทรศัพทสั่งซ้ือ ผูขายโฆษณาวาไมเปนอันตรายตอคนสูบ 
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                          ภาพท่ี 21 ความหลากหลายของกลิ่นรสของน้ํายาเติมบุหรี่ไฟฟา(ภาพจากอินเตอรเนต) 

 

 

ซิการไฟฟา  

 

 ซิการไฟฟา เปนผลิตภัณฑไฟฟาใหมที่พบในป 2557 พัฒนามาจากบุหรี่ไฟฟา เรียกกันวา H-cigar หรือ U-

cigar ซิการไฟฟาแตกตางจากบุหรี่ไฟฟาที่รูปรางลักษณะและกลิ่นรส ซิการไฟฟาจะถูกผลิตออกมาใหรูปลักษณะ

เหมือนซิการธรรมดา คือ มีมวนกระดาษสีนํ้าตาล มีนํ้ายาเติมเหมือนบุหรี่ไฟฟาแตกลิ่นรสของนํ้ายาเติมจะมีกลิ่นรส

เหมือนซิการธรรมดา นํ้ายาเติมซิการไฟฟาจะมีความเขมขนของนิโคตินในปริมาณสูงคอื 10-24 มิลลิกรัม ซิการไฟฟามี

อุปกรณเสริมเหมือนบุหรี่ไฟฟา คือ มีหลอดนํ้ายา อแดปเตอรและชารจเจอร 

                              
 
                                              ภาพท่ี 22 ซิการไฟฟา (ภาพจากอินเตอรเนต) 
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จากการสํารวจ พบวา ซิการไฟฟา ยังไมมีวางจําหนายในแผงขายทั่วไป แตมีจําหนายในชองทางออนไลนในประเทศไทย 

การจําหนายยังไมแพรหลายเทาบุหรี่ไฟฟาหรือบารากุไฟฟา เน่ืองจาก ซิการไฟฟา มรีาคาสูงถึงชุดละ 2000-2700 

บาท รวมทั้งนํ้ายาเติมยังไมมีความหลากหลายดานกลิ่นรสเทาบุหรี่ไฟฟาหรือบารากุไฟฟา การจําหนายซิการไฟฟาในป 

2557 เทาที่พบ จึงยังจํากัดอยูในชองทางออนไลน ที่มผีูคาบุหรี่ไฟฟาบางเจานําเขามาแนะนําเปนสินคาใหม 

 

 

[1.4 ราคาของผลิตภัณฑยาสบูไฟฟา] 

  

 ราคาของผลิตภัณฑยาสูบไฟฟา ในป 2557 มีแนวโนมลดลงจากราคาป 2556 ดังน้ี 
 

เปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑยาสูบไฟฟา ป 2556-2557 

ผลิตภัณฑ ป2556 ป2557 

บารากุไฟฟา 350 บาท/แทง 150-500 บาท/แทง   1กลอง 

(5แทง)ราคา/กลอง 600-2500 บาท 

บุหรี่ไฟฟา 

ซิการไฟฟา  

1000-3000บาท/ชุด 

--- 

800-2500 บาท/ชุด 

2000-2700 บาท/ชุด 

 

ปจจัยที่สงผลตอราคา คือ ปจจัยดาน supply เปนสําคัญ เน่ืองจาก 

 

1. มีผูขายเพ่ิมมากขึ้น ทําใหมีการเสนอราคาที่ถูกกวาเพ่ือจูงใจลูกคา  จากการสํารวจแหลงขาย 14 แหลงใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ในป 2556 มีเพียง 2 แหลงที่จาํหนายผลิตภัณฑไฟฟา แตในป 2557 

ทุกแหลง มีผลติภัณฑไฟฟาจําหนาย ทําใหผูคาตองตัดราคากันเองใหถูกลง 

2. มีชองทางการซื้อมากขึ้น แทนที่ลูกคาจะออกมาหาซื้อตามสถานที่ตางๆก็สามารถสั่งทาง online ได ทาํใหผูคา

ตามแผงตองปรับตัวดานราคา 

3. มีสินคามากขึ้น หลายย่ีหอมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมบารากุไฟฟา ทําใหผูคาตองปรับลดราคา 

4. เน่ืองจาก ผลิตภัณฑยาสูบไฟฟา ไดรับความนิยมมากในป 2557 ทําใหผูคานําเขาสินคาราคาถูกจากประเทศ

จีน ทั้งบุหรี่ไฟฟาแบบไมมียี่หอ และ บารากุไฟฟา ที่ประเทศจีนทําสินคาเลียนแบบ ทาํใหราคากลุมผลิตภัณฑ

ไฟฟาราคาถูกลงมาก โดยเฉพาะบารากุไฟฟา 

5. เน่ืองจาก บารากุไฟฟา ไดรับความนิยมมากในกลุมวัยรุนระดับมัธยม ทําใหผูคานําเขาสนิคาบารากุไฟฟาราคา

ถูกจากประเทศจีนเขามาสนองตลาดวัยรุนกลุมน้ี ทําใหมสีินคาบารากุไฟฟาราคาถูก 
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[1.5 แหลงขายผลติภัณฑยาสบูไฟฟา ] 

 

 ผลิตภัณฑยาสบูไฟฟามีแหลงขายมากมายกระจายตัวทั้งแบบ online และแบบวางแผงทั่วไป  

 

1.3.1 การขายแบบ online 

                

พบวา แหลงขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟามีจํานวนแพรหลายมากในสื่อ online  5 ประเภท ซึ่งเปนสือ่ประเภท 

social media ดังน้ี 

 

 เว็บไซต 

 Facebook/fanpage ที่ต้ังขึ้นมาสําหรับขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาโดยเฉพาะ 

 Line  

 Whatsapp  

 Instragram  

        ทุกสื่อ จะมี link เช่ือมโยงถึงกันหมด จากในเว็บไซต ก็จะมีบอกเบอร line หรือเบอรโทรศัพท  หรือเบอร 

whatapp และ ที่อยู instragram หรือที่อยู facebook/fanpage ของผูคา ใหลูกคาไดติดตอสื่อสารดวย 

 

พบการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาในเว็บไซต ประมาณ 1700 เว็บไซต 

 

 พบการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาในสื่อ facebook/fanpage ประมาณ 1200 fb/fp 

 

 พบการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาใน line ประมาณ  1300 ID line 

 

 พบการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาใน whatsapp ประมาณ  450 ID 

 

 พบการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาใน instragram ประมาณ  350 ID 
*สืบคนและนับจํานวน ณ วันที่ 30/4/57 
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สื่อ online ทีพ่บมากที่สุด คือ เว็บไซต ถงึ 1700 เว็บไซต (เปนเว็บไซตที่ขายเฉพาะบารากุไฟฟา/บุหรี่ไฟฟา

เทาน้ัน)  รองลงมา คือ สื่อ social network คือ line พบถึง 1300 เบอรหรือ ID และรองลงมาคือ 

facebook/fanpage พบถึง 1200 ID   สวนสื่ออ่ืนๆ คอื  whatsapp และ instragram ยังพบในปริมาณไมมากเทา

สื่ออ่ืนๆ 

 

ชองทางการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟากระจายตัว แพรขยายไดเร็วในสื่อ online เพราะไมตองมีหนาราน ไมตองมี

ทําเลใดๆ ทําไดงาย การเปดสื่อ online เพ่ือขายสินคาน้ันไมมีคาใชจาย นอกจากคาโทรศัพท ไมเหมอืนการวางแผงขาย 

และยังเปนสื่อยอดนิยม ทําใหการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาใน online กระจายตัวอยางรวดเร็วมากในป 2557 

 

 

 

        
                                  ภาพท่ี 23 การขายบารากุไฟฟาใน instragram 
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1.3.2 การขายแบบวางแผงตามสถานทีต่างๆ 

 

จากการสํารวจ พบวา มีสถานที่ขายผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางที่พบวา มีผลิตภัณฑยาสบูไฟฟาจําหนายดวย ดังตอไปน้ี 

 

สํารวจแหลงขาย 2556-2557 

พ้ืนท่ี ท่ีต้ัง  
ประเภทของ

แหลง
จําหนาย 

จํานวนราน
ที่พบ 

ประเภทสินคาที่พบ ประเภทการขาย 

คร้ัง
ที่ 
1 

คร้ัง
ที่ 
2 

บุหรี่
นอก 

บุหรี่
ชูรส/
กาน
พล ู

บุหรี่
ผูหญิง 

บุหรี่
ไฟฟา 

บา
รากู 

บารากู
ไฟฟา 

ยา
เสน
ชู
รส 
 

บุหรี่
ไร

ควัน 

ขาย
ยก
ซอง 

ขาย
สง 

แบง
มวน 

1.สยามสแควร กรุงเทพ หางสรรพสินคา 4 3  √ √ √ 
 

    
 

√ √ √   
2ตลาดสะพาน
พุทธ-วัดเลียบ กรุงเทพ 

ตลาดนัด
กลางคืน 

18   √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 
 3 ถนนขาวสาร-
ตรอกรามบุตรี กรุงเทพ 

ยานบันเทิง
กลางคืน 

3   √ √ √ √ √ 
 

   √   √ 
 4ตลาดนัดตะวัน
นา กรุงเทพ 

ตลาดนัดรอบ
หาง 

6 7  

 
√ √ √ √ √ √  √ √ √ 

 5ตลาดนัดหาง
เซียร จ.ปทุมธานี 

ตลาดนัดรอบ
หาง 

3  3 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

6ตลาดจตุจักร กรุงเทพ 
ตลาดนัดสุด
สัปดาห 

5  4 √ √ √ 
 

√ √    √ √ √ 
7.ตลาดนัดเมือง
เอก ปทุมธาน ี

ตลาดนัดใกล
สถานศึกษา 

1  1 

 
√ 

  
 √  √    

 
  

 
 8 ยานประตูน้ํา กรุงเทพ 

หนา
หางสรรพสินคา 

3  4 √ √ √ √   √    √ 
  9 ตลาดหวยขวาง

ไนทบาซาร กรุงเทพ 
ตลาดนัด
กลางคืน 

5 5  √ √ √ √ √ √ √  √ 
  10 ตลาดนัดคลอง

ถมและคลองถม
เซ็นเตอร กรุงเทพ 

ตลาดนัด
กลางคืน 

5 7  
√ √ √ √ √ √    √  √ √ 

11 ตลาดหนา
มหาวิทยาลัยรามฯ กรุงเทพ 

ตลาดนัดหนา
สถานศึกษา 

1
0 

  
√ √ √ 

 
    √  √   √ 

12 ตลาดสวน
รถไฟ กรุงเทพ 

ตลาดนัด
กลางคืน 

7  7   √ √ √ √ √ √ 
 

 √   √ 
13 ตลาดนัด
เมเจอรสาขารังสิต ปทุมธาน ี

หนา
หางสรรพสินคา 

2  2   √ 
 

√ √ √ 
 

 √   √ 

14 ถนนสีลม กรุงเทพ 
ตลาดนัด
กลางคืน 

6  6       √ 
 

√    √     
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สถานที่ๆพบวา มีผลิตภัณฑยาสูบทั้ง แปลงราง และ ไฟฟา จําหนายมีทั้งหมด 14 แหง ในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ดังน้ี 

 

1. ตลาดสะพานพุทธ-วัดเลียบ ที่ต้ังคือ บนถนนใตสะพานพุทธ เปน ตลาดนัดกลางคืน ขายผลิตภัณฑยาสูบ

แปลงรางทุกประเภท และมมีากที่สุด กลุมเปาหมายคือ วัยรุนระดับมัธยมศึกษา ปวช/ปวส 

2. ตลาดนัดหนามหาวิทยาลัยรามคําแหง หรอื ที่เรียกกันวา ตลาดหนาราม ที่ต้ัง คือ หนามหาวิทยาลัย

รามคําแหง เปนตลาดนัดตอนเย็น เนนการขายบุหรี่กานพลูมากที่สุด ยาเสน ยาเสนชูรส กลุมเปาหมาย 

คือ นักศึกษา ชาวใต วัยทํางานตอนตน กลุมผูขับรถรับจาง 

3. ตลาดคลองถมและคลองถมเซ็นเตอร เนนการขายบุหรี่ไฟฟา และมีการขายอุปกรณบุหรี่มวนเอง 

4. ตลาดนัดสวนจตุจักร ที่ต้ังแผง คือ ริมประตูทางเขาตลาดนัด และ ทางเขาออกสถานีรถไฟฟาหนาตลาดนัด 

เนนการขายบุหรี่นอก บุหรี่ชูรส บุหรีผู่หญิง และบารากุไฟฟา กลุมเปาหมาย คือ วัยรุน 

5. ตลาดนัดหนาหางเซียรรังสิต หรือที่เรียกกนัวา ตลาดเซียร ที่ต้ัง คือ รอบหางสรรพสินคา มีผลิตภัณฑยาสูบ

แปลงรางทุกประเภท กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา และกลุมรานเหลาทีซ่ื้อไปบริการลกูคาตอ 

6. ตลาดนัดสวนรถไฟ หรือ ที่เรียกกันวา ตลาดรถไฟ เนนการขายบารากุไฟฟา กลุมเปาหมาย คือ วัยรุน 

นักศึกษา วัยทาํงานตอนตน 

7. ตลาดนัดหวยขวางไนท หรือ ที่เรียกกันวา ตลาดหวยขวาง เนนการขายบารากุธรรมดา กลุมเปาหมาย คือ 

วัยรุน นักศึกษา วัยทํางานตอนตน นักเที่ยวกลางคืน 

8. ตลาดนัดหนาโรงภาพยนตรเมเจอรรังสิต หรือ ที่เรียกกนัวา ตลาดเมเจอร ที่ต้ัง คือ รอบโรงภาพยนตร

เมเจอร สาขารังสิต มีผลิตภัณฑยาสูบทั้งบุหรี่ชูรส บุหรี่กานพลู และบารากุไฟฟา กลุมเปาหมายคือ วัยรุน 

นักศึกษา วัยทาํงานตอนตน 

9. สยามสแควร ที่ต้ังแผงคือ ซอย 3-4 เนนการขายบุหรี่ชูรส บุหรี่ผูหญิง บุหรี่ไรควัน ไมขายกลุมผลิตภัณฑ

ไฟฟา 

10. ตลาดนัดตะวันนา หรือที่เรียกกันวา ตะวันนา เนนการขายบารากุและกลุมผลิตภัณฑไฟฟา 

11. ตลาดนัดสีลม เนนการขายบารากุและกลุมผลิตภัณฑไฟฟา กลุมเปาหมาย คือ นักเที่ยวกลางคืน และ 

ตางชาติ 

12. ตลาดนัดประตูนํ้า เนนการขายกลุมบุหรี่แปลงรางทุกประเภท กลุมเปาหมาย คือ วัยรุน และ ตางชาติ 

13. ถนนขาวสาร และ ซอยรามบุตรี เนนการใหบริการสูบบารากุ และขายกลุมบุหรี่แปลงราง กลุมเปาหมาย 

คือ วัยรุน และ ตางชาติ 

14. ตลาดนัดเมืองเอก เปนตลาดใกลสถานศึกษา คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มีการขายบารากุไฟฟา และกลุมบุหรี่

แปลงราง 
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ทุกแหลงที่พบ เปนการขายแบบวางแผงลอย มีทั้งแบบต้ังแผงประจําและเคลื่อนยาย แตสวนใหญเปนแบบต้ัง

แผงประจําเพ่ือใหลูกคาตามมาซื้อตอไดถูก มีแหลงเดียว คือ สยามสแควร ที่พบวา เปนรานประจําคือรานอาคาร

พาณิชย ช่ือ ราน ป.บรั่นดี ที่ขายกลุมบุหรี่นอกและบุหรี่ชูรส ที่ไมใชรานประเภทแผงลอย แตรานจะขายทั้งบุหรี่และ

สุรา 

 

ในป 2554-2555 พบวา หางสรรพสินคา JJ Mall มีรานขายบารากุ 2 ราน แตในการสํารวจป 2556 พบ 

1 ราน ในป 2557 ไมพบการจําหนายแตอยางใด 

 

แหลงจําหนายที่พบใหมในป 2556 คือ ตลาดนัดรถไฟ ซึ่งเปนสถานทีเ่ที่ยวประเภทตลาดกลางคืนกําลังไดรับ

ความนิยมจากวัยรุน จึงมีสินคายาสูบเขาไปจําหนาย 

 

[1.6 การสงเสริมการขายและการโฆษณา ] 

 

การสงเสริมการขายของผลิตภัณฑยาสูบไฟฟา พบวา มีการสงเสริมการขาย 3  ประเภท คือ 

 

1 การสงเสริมดานราคา (price promotion) 

2 การโฆษณาชวนเช่ือเรื่องความปลอดภัยและการทดแทนบุหรี่ธรรมดา 

3 การสงเสริมการขายดวยความสะดวกในชองทางการขายออนไลน 

  

1.4.1 การสงเสริมดานราคา (price promotion) 

 

 พบวา ผลิตภัณฑยาสูบไฟฟา มีการสงเสรมิการขายดานราคามากที่สุด ดังน้ี 

 

o ลดราคา  พบกลยุทธน้ีในการขายบารากุไฟฟามากที่สุด ทกุเจาจะแขงขันกันในเรื่องราคา 

o ซื้อยกกลองไดราคาลดพิเศษ พบกลยุทธน้ีในการขายบารากุไฟฟามากที่สุด  ทุกเจาจะทําเหมือนกันใน

การขายบารากุไฟฟา คือ หากลูกคาซื้อแทงเดียว จะไดราคาสูง หากลูกคาซื้อยกกลอง (5 แทง) จะได

ราคาลดพิเศษ 

o ซื้อแลวมีการแจกแถมฟร ี พบกลยุทธน้ีในการขายบารากุไฟฟาทางชองทางออนไลน ซือ้ยกกลองสอง

กลอง (10 แทง) จะไดแถม 1-2 แทง 

o ซื้อแลวแถมนํ้ายาเติมบุหรี่ฟรี พบกลยุทธน้ีในการขายบุหรี่ไฟฟา เมื่อซื้ออุปกรณบุหรี่แลว จะไดรับ

นํ้ายาเติมบุหรี่ฟรี 1 ขวด หรือซื้อนํ้ายาเติม 5 ขวดแถมฟร ี1 ขวด 
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                  ภาพท่ี 24 ตัวอยางการสงเสริมการขายดานราคาของบาราก-ุบุหรี่ไฟฟาท่ีตลาดนัดตะวันนา (ภาพของผูวิจัย)                       
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ภาพท่ี 25 ตัวอยางการสงเสริมการขายดวยราคาของบารากุไฟฟาในชองทางออนไลนตางๆ (ภาพจากอินเตอรเนต)  
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                                          ภาพท่ี 26 การสงเสริมการขายบารากุไฟฟา (ภาพจากอินเตอรเนต) 
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1.4.2 การสงเสริมการขายดวยการโฆษณาชวนเชื่อ 

 

 พบวา ผลิตภัณฑยาสูบไฟฟา มีการสงเสรมิการขายดวยการโฆษณาชวนเช่ือดวยขอมูลตางๆมากมาย ดังน้ี 

 

o ความปลอดภัย ไมใชบุหรี ่

o บารากุไฟฟาไมมีนิโคติน 

o สูบบุหรี่ไฟฟาเปนการชวยเลิกการสูบบุหรี่ธรรมดา และลดไดจริง 

o บุหรี่ไฟฟา ไมอันตราย เพราะผูสูบเลือกนํ้ายาที่มีนิโคตินหรือไมมีนิโคตินก็ได 

o บารากุไฟฟาไมมีสารทาร 

o บารากุไฟฟาไมมีควัน 

o บารากุไฟฟาและบุหรี่ไฟฟา ไมกอการสูบบุหรี่มือสอง (secondhand smoke) 

o สูบไดทุกที่  

o สูบไดในที่หามสูบบุหรี่ เชน ผบับาร รานอาหาร หรือที่สาธารณะ เพราะไมใชบุหรี่ ไมมคีวัน 

o ไมรบกวนใคร 

o มีกลิ่นหอม สรางความรูสึกสบาย 

o เปนทางเลือกในการสูบบุหรี่ที่ดีที่สุด 

o ไมมีพิษภัยเหมอืนบุหรี่ธรรมดา ไมมีสารพิษ 

o ควันที่ออกมาจากบุหรี่ไฟฟาหรือบารากุไฟฟา คือ ไอนํ้าธรรมดาๆ ไมอันตราย 

o ไมมีสารกอมะเร็งเหมือนบุหรี่ธรรมดา ไมมีสารพิษเหมือนบุหรี่ธรรมดา 

o ไดรับการรับรองจากตางประเทศแลว ไดรบัการรับรองจาก FDA ของสหรัฐอเมริกาแลววาไมเปน

อันตราย 

o ไมกอการเสพติด 

o ไมกอมลพิษ 

o เหมาะกับผูหญิง เพราะไมเหม็น ปากไมดํา ไมเสพติด 

o เหมาะกับงานปารต้ี สนุกสนาน ทันสมัย 

 

วิธีการขายในสื่อ social media network น้ัน พบวา ผูขายนิยมโฆษณาชวนเช่ือเรื่องราคา ความทันสมัย 

ความปลอดภัย และความเหมาะสมกับงานปารต้ี กลุมเปาหมายที่เนนมากคือกลุมผูหญิงทีใ่ชสื่อ social media 

นอกจากการโฆษณาชวนเช่ือแลวน้ัน พบวา ผูขายมีวิธีการขายดวยการนําวัยรุนหญิงหนาตาดีมาชวยโฆษณาบารากุ

ไฟฟาในลักษณะอางอิงวาตนเองก็สูบ เพ่ือจูงใจวัยรุนหญงิดวยกัน ผูขายยังมีการนํานักศึกษาหญิงใสเครื่องแบบนักศึกษา
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มาชวยโฆษณาบารากุไฟฟาในลักษณะวาเปนลูกคาตัวจริงมารีวิวสินคาให หรือเปนการนํา "หนามา” มารีวิวชมเชย

สินคาใหในสื่อ social media น้ันๆ เพ่ือจูงใจลูกคารายอ่ืนๆ 

 

การโฆษณาชวนเช่ือทั้งหมด เปนการเปรียบเทียบความอันตรายระหวางผลิตภัณฑยาสูบไฟฟากับบุหรี่ธรรมดา 

และผูขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาเปนผูสรางและกระจายขอมูลโฆษณาชวนเช่ือเหลาน้ีผานทางชองทางออนไลน กอความ

เขาใจผิดอยางมากในกลุมนักสูบวัยรุน 

 

 

 
                                  ภาพท่ี 27 โฆษณาชวนเชื่อจากผูขายบารากุไฟฟาในชองทางสื่อ social media 
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                           ภาพท่ี 28 การโฆษณาชวนเชื่อความปลอดภัยของบารากุไฟฟาในชองทางสื่อsocial media 
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                 ภาพท่ี 29 การโฆษณาชวนเชื่อและวิธีการขายบารากุไฟฟา การลดแลกแจกแถมและการใช “หนามา” รีวิวสินคา 
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                   ภาพท่ี 30 ตัวอยางการ comment ในเชิงบวกใน facebook ของผูขายบารากุไฟฟาเจาหนึ่ง 

 

 

 

 

138 ดร.ศรีรัช ลอยสมทุร                                                                                                     ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ 

 



                      การศึกษาผลของการทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสบู “แปลงราง”    2557 

 

ตัวอยางขอความโฆษณาชวนเชื่อในเฟสบุคขายบุหรี่ไฟฟา 

บุหรี่ไฟฟา อันตราย จริงหรือ ? 

  

จากการที่ กฏหมายในประเทศไทยยังไมยอมรบัขอดีของ บุหรี่ไฟฟา โดยอางพระราชบัญญัติในขอตางๆดังน้ี  

• พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ผูใดนําหรือพาของที่ยังมไิดเสยีคาภาษีหรอืของตองจํากัดหรือของตองหาม หรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาใน
ราชอาณาจักรสยาม ความผิดครั้งหน่ึงจะมโีทษปรับเปนเงิน 4 เทาของราคาของ ซ่ึงไดรวมคาอากรขาเขาดวยแลว หรอืจําคุกไมเกิน 10 ป หรือทั้งปรับทั้งจํา ซ่ึงทางกระทรวง
สาธารณสุขไดทาํหนังสอืถึงกรมศลุกากร เพื่อใหดําเนินการตรวจสอบบุหรี่ไฟฟา ตามชายแดนทั่วประเทศ 

• พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 10 เรื่องหามผลิตนําเขา เพื่อขายหรือเพื่อจายแจกเปนการทั่วไป หรอืโฆษณาสนิคาอื่นใด ที่มีรูปลักษณะที่ทาํให
เขาใจไดวาเปนสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑยาสูบ ประเภทบุหรี่ซิการแรตหรือบุหรี่ซิการ มโีทษปรบัไมเกิน 20,000 บาท 

• พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 12 หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรอืนํา หรอืสั่งเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงยาแผนปจจุบัน เวนไดแตไดรับอนุญาต ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 5 
ป และปรับไมเกิน 10,000 บาท และมาตรา 72 หามมิใหผูใดผลิตขาย หรอืนําเขา หรือสั่งนําเขายาที่มไิดข้ึนทะเบียนตํารบัยามาในราชอาณาจักร ฝาฝนมโีทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
และปรับไมเกิน 20,000 บาท 

จากพระราชบัญญัติศุลกากร : จะปรับเพราะไมไดเสยีภาษี (ถาง้ันก็ทาํใหเสียภาษีไดสิ จะไดไมตองมีการลักลอบนําเขา) แตทาํไมไมใหเสยีภาษี ทั้งที ่บุหรี่ไฟฟา อนัตราย นอย กวาบุหรีจ่ริง
มากมาย แต บุหรี่จริงกลับยอมใหเสียภาษีได ขายได 

 

 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภณัฑยาสูบ: ขอน้ีก็ไมใหนําเขา เพราะไมไดข้ึนทะเบียนตํารับยา (แลวทาํไมไมใหข้ึน ก็ขายแตผูทีติ่ดบุหรี่ และตองการเลิกจริงๆสิ) 
พระราชบัญญัติยา : หมากฝรั่งนิโคติน ขายได แต นํ้ายาบุหรี่ไฟฟา ( E-Liquid ) กลับหามขาย ทั้งที ่บุหรี่ไฟฟา สามารถทาํใหผูคนมากมายทั่วโลก เลิกบุหรี ่จริงได แตหมากฝรั่งนิโคติน ไม
สามารถทาํใหผ็ที่ติดบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได 

  

  

และในตัว บุหรี่ไฟฟา จะมีสวนประกอบ ทีอ่ันตรายอยางเดียวกับหมากฝรั่ง เลิกบุหรี่มี ซ่ึงสวนสําคญัน้ีก็คอื สารนิโคติน ที่ผูติดบุหรี่ ตองการสารตัวน้ีเปนหลัก ไมไดตองการสารอันตรายกวา
4000 ชนิด ซ่ึงใน นํ้ายาบุหรี่ไฟฟา กอไดแบงระดับนิโคตินเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

• ระดับ High มีนิโคติน 16mg/ML. 

• ระดับ Medium มีนิโคติน 11mg/ML 

• ระดับ Low มีนิโคติน 6mg/ML 

• ระดับ None มีนิโคติน 0mg/ML. ซ่ึงคือการไมมีนิโคตินเปนสวนประกอบเลย เปรียบเสมือนการสูบเลนควันเทาน้ัน ไมมีอันตรายจากนิโคตินเลย 

ซ่ึง บุหรี่ไฟฟา ผูสูบเองสามารถเลือกระดับของนิโคตินของ นํ้ายาบุหรีไ่ฟฟา (E-Liquid)ไดตามตองการ ซ่ึงกระบวนการวิธีในการลดก็ใหสูบไลจากระดับ High มากอน หรือบางคนก็เริ่มจาก 

Med และจากน้ันคอยๆลดระดับของนิโคตินลง จนเลิกติดสารนิโคติน และสามารถเลิกบุหรี่ได 

ในสวนที่วากันวา บุหรีไ่ฟฟา มีสารนิโคตินสูงเทียบเทาเฮโลอีน หากเปนจริงทําไมบางประเทศถึงใหยอมขายในรานขายยา และใหเสยีภาษีได โดยมีการเขียนสรุปใหดูนากลัววา ( หากสูบบุหรี่
ไฟฟา 1 มวน จะเทากับสูบบุหรี่ทั่วไปถึง 15 มวน ) แตไมไดรูเลยวาคนที่สูบบุหรี่จริงประมาณวันละ 1 ซอง สามารถมาสูบบุหรี่ไฟฟา 1 วัน ใช E-Liquid แค 1–2 ML. สามารถสูบไดทัง้วัน 
แลวจะบอกวาอันตรายกวาบุหรี่จริงไดอยางไร หากเทียบตามสัดสวนกันจริงๆ บุหรี่ จริง ซ่ึงมสีารอันตรายถึง 4000 ชนิด แตสําหรับ บุหรี่ไฟฟา มสีารอันตรายแคชนิดเดียว คอืนิโคติน 

ลองคิดกันเองนะคะ วาทานจะเลือกสูบบุหรี่จริง หรือ บุหรี่ไฟฟา 

นึกถึง บุหรี่ไฟฟา นึกถึง  www.ecigdd.com  บุหรี่ไฟฟา คณุภาพสูงในราคาที่ทุกๆคนเอื้อมถึง 
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1.4.3 การสงเสริมการขายดวยความสะดวกในชองทางการขายออนไลน 

 

 เน่ืองจากผลิตภัณฑยาสูบไฟฟา ขายผานชองทางสื่อออนไลนกันเปนจํานวนมาก ทําใหผูคาหาทางสงเสริมการ

ขายดวยความสะดวกในชองทางสื่อออนไลน ดังน้ี 

 

o เจรจากับลูกคาหรือสั่งสินคาไดทางโทรศัพท ทาง line ทาง whataspp หรือทางเบอรติดตอตางๆที่

ผูคาโฆษณาไว ซึ่งพบวา ผูคาออนไลนทุกเจาจะมีชองทางติดตอกับลูกคาทุกชองทางไมวาจะเปนการ

ใหเบอรโทรศัพท เบอร line หรือเบอร whatsapp รวมทัง้สงขอความเขาใน facebook ของผูคา 

o โฆษณาชวนเช่ือไดในสื่อออนไลน 

o ผูคามักจะแสดงรีวิว (review) ความคิดเห็นหรือผลการสูบของลูกคาทีซ่ื้อไปแลวและนํารีวิวน้ันมาลง

ในชองทางออนไลนของตนเอง เพ่ือโฆษณาชวนเช่ือใหลูกคารายอ่ืนคลอยตาม 

o เน่ืองจากผูคากับลูกคาสามารถเจรจากันไดในชองทางออนไลน ผูคากับลูกคามักจะนัดรับสินคากัน

ตามสถานที่ตางๆ สวนใหญ มักจะนัดรับสนิคากันตามสถานีรถไฟฟาและหางสรรพสินคา 

o ผูคามักโฆษณาหาตัวแทนจําหนายมารับขายตอ 

o ผูคามักสงเสรมิการขายทางออนไลนดวยการใหเลนเกม กดไลค คอมเมนทใตภาพ ตอบคําถาม แชร

ภาพ สงภาพใหเพ่ือน ฯลฯ และใหรางวัลเปนบารากุไฟฟาหรือบุหรี่ไฟฟาฟรี 

 

 
ภาพท่ี 31 ตัวอยางการแสดงรีวิวจาก “หนามา” ท่ีนํามาลงในชองทางการขายบารากุไฟฟาออนไลนของผูคารายหนึ่ง  
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ภาพท่ี 32 วิธีการโปรโมทสินคา หาตัวแทนจําหนายดวยการใชวัยรุนหญิงหนาตาดีมาแสดงวิธีการสูบ 

 

 

สรปุ  ผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาเปนผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางที่กําลังระบาดอยางรวดเร็วในกลุมนักสบูและวัยรุนที่อยาก

ลองสูบ เพราะการโฆษณาชวนเช่ือเรื่องความปลอดภัย และการไมมีนิโคติน รวมทั้งความสะดวกในการใช นอกจากน้ี 

การมีชองทางสื่อ social network ทําใหการขายและโฆษณาชวนเช่ือผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาแพรกระจายเปนอยางมาก 
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[ บทที่ 7 สถานการณผลติภัณฑยาสูบแปลงราง: แหลงจําหนาย  การเขาถึง  ความเสีย่งและ

แผนที่จดุเสี่ยง ]  

 

 ในบทน้ี เปนการรายงานสถานการณผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางในดานการเขาถึง สถานที่จําหนาย 

ความเสี่ยงในแตละสถานที่ และแผนทีจุ่ดเสีย่ง (risk map) แบงเปน 2 ประเด็น คือ 

 1 แหลงขายทัว่ไป 

 2 การสงเสริมการขายบุหรี่ในรานสุรารอบสถานศึกษา 

 

[ 1 แหลงขายทั่วไป ]  

  

 ในสวนน้ี จะเปนการรายงานการเฝาระวังและขอสรุปของแหลงขายทั้งหมด 15 แหลง คือ 

1.1 ตลาดนัดสวนจตุจักร 

1.2 ตลาดนัดหางเซียร รังสิต 

1.3 ตลาดนัดรอบโรงภาพยนตรเมเจอร รังสิต 

1.4 ตลาดนัดรถไฟ 

1.5 สยามสแควร 

1.6 ตลาดสะพานพุทธ 

1.7 ตลาดคลองถม 

1.8 ตลาดนัดตะวันนา 

1.9 หนามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1.10 ตลาดคลองถม 

1.11 ตลาดนัดสีลม 

1.12 ถนนขาวสารและซอยรามบุตรี 

1.13 หนาประตูนํ้า 

1.14 ตลาดนัดหวยขวางไนทพลาซา 

1.15 ตลาดนัดเมืองเอกพลาซา 
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ตารางแสดงรายละเอียดของแหลงจําหนายและผลิตภัณฑ 

สถานที ่ บุหรี่
นอก 

บุหรี่ชูรส/
บุหรี่
กานพลู 

กลุมไฟฟา 
(บุหรี่ไฟฟา+
บารากุ
ไฟฟา) 

บารากุ
ธรรมดา 

บุหรี่
ผูหญิง 

บุหรี่
มวนเอง 

บุหร่ีไร
ควัน 

การ
สงเสริม
การขาย 

จํานวน
ราน/
พ้ืนที ่ 

สวนจตุจักร 
 

√ √ √ √ √   แบงขาย/
จัดแพค/
ลดราคา 

5 / 750 
เมตร 
(รอบนอก
สวน) 
 

ตลาด
นัดเซียร 

√ √ √ √    แบงขาย/
จัดแพค/
ลดราคา/
โฆษณา
ชวนเชื่อ/
แถม 

3 ราน/ 
1 กม. 
 

สะพานพุทธ √ √ √ √ √   แบงขาย/
จัดแพค/
ลดราคา/
โฆษณา
ชวนเชื่อ/

แถม/แจก 

21 ราน/
2 กม. 

คลองถม √ √ √ √  √  แบงขาย/
จัดแพค/
สาธิต
วิธีการ
มวน/
โฆษณา
ชวนเชื่อ/
แถม 

7 ราน/2 
กม. 

 

ตลาดรถไฟ √ √ √ √    แบงขาย/ 
โฆษณา
ชวนเชื่อ/
ใหทดลอง
สูบ 

7 ราน/ 
1 กม. 

 

ตลาดหวย
ขวาง 

 √ √ √    โฆษณา
ชวนเชื่อ 

5 ราน/2 
กม. 

 
ตลาด
เมเจอร
รังสิต 

 √ √ √    แบงขาย/ 
ลดราคา/
โฆษณา
facebook
/Pre-
order/
แถม 

2 ราน/ 
1 กม. 

 

สยามสแควร √ √   √  √ ไมมีการ
สงเสริม
การขาย 

3 ราน/3 
กม. 
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ตะวันนา  √ √ √    ลดราคา/
จัดแพค/
ขายสง/
โฆษณา
ชวนเชื่อ 

7 ราน 

 

สีลม   √ √    ลดราคา/
โฆษณา
ชวนเชื่อ 

6 ราน 

 

ประตูนํ้า √ √ √     ไมมี 4 ราน 

 
ตลาดนัด
เมืองเอก 

  √     โฆษณา
ชวนเชื่อ 

1 ราน 

หนาราม  √ √ √    จัดแพค/
ขายสง/
โฆษณาชวน
เชื่อ 

 

ขาวสาร   √ √    ลดราคา/
โฆษณาชวน
เชื่อ 

4 ราน/ 
2กม. 

 

 

1.ตลาดนดัสวนจตุจักร  

ทีต่ั้ง: เขตจตุจักร 

รายละเอียดพืน้ที่เสี่ยง 

 

พืน้ที:่ พ้ืนที่ๆสํารวจพบแหลงขายผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง คือ แนวถนนกําแพงเพชร3 ซึ่งเปนถนนแลนผาน

ดานหนาทางเขาหลักของตลาดนัดสวนจตุจักร และเปนศนูยรวมที่จอด/ขึ้นลง ยานพาหนะทุกชนิดที่จะมาถึง

ตลาดนัดสวนจตุจักร คือ รถเมล รถแท็กซี่ รถตู รถไฟฟาBTS และรถไฟใตดินMRT  การสํารวจไดสํารวจตาม

ความยาว (length) ของถนนกําแพงเพชร 3  ต้ังแตจุดเริ่มตนขอบรั้วของตลาดนัดสวนจตุจักรจนถึงสถานี

รถไฟฟา BTS/MRT  มีความยาวทั้งสิ้น 557 เมตร   

 

สภาพ: สภาพของพ้ืนที่เสี่ยง คือ การขายบนบาทวิถีบนถนนกําแพงเพชร ตามแนวรั้วของตลาดนัดสวนจตุจักร

และตามประตูทางเขาตลาดนัด ลักษณะแหลงขาย  เปนแผงลอย วิธีการขายแบบเรขาย วันและเวลาในการ

ขาย คือ วันเสาร-อาทิตย ตามเวลาเปด-ปดตลาดนัด ประมาณ 9.00-18.00 น. 
 

ความชกุ (density of outlet): พบแผงลอยทั้งหมด 5 แผง เฉลี่ยในทุก 100 เมตร จะพบแผงขาย

ผลิตภัณฑบุหรีแ่ปลงราง 1 ราน (100ม.: 1 ราน)  
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ผลติภณัฑที่จําหนาย:  ทั้ง 5 แผงเนนขายบุหรี่ชูรสเปนหลัก  3 ใน 5 แผงขายทั้งบุหรี่ชูรสและบารากุไฟฟา   

1 ใน 3 แผงน้ีขายบุหรี่ชูรส/บารากุไฟฟา/บารากุธรรมดา และอุปกรณการสูบบารากุ ทุกแผงขายทุกแบบ คือ 

ทั้งปลีกมวน และทั้งกลอง  

ราคาและการสงเสริมการขาย: เนนการสงเสริมการขายบุหรี่ที่มีลูกเลน คือ กลุมประเภท ice หรือเนนความ

เย็นพิเศษ    ย่ีหอบุหรี่ที่ผูขายแนะนํามากที่สุดมีสองย่ีหอ คือ 1) Marlboro รุน ice blast ซึ่งไมมจีําหนายใน

ประเทศไทย และ 2) ยี่หอ Oris เปนบุหรี่ผลไมรสเย็น  กลิ่นรสทีผู่ขายแนะนํามากทีสุ่ด คือ รสแอปเปล สม 

และ เชอรี ่ วิธีโฆษณาชวนเช่ือ คือ จูงใจเรื่องกลิ่นรส ความหอม  ความเย็น  ควันไมรุนแรง และการเปนสินคา

มาใหมย่ีหอใหม   

สวนบารากูไฟฟาน้ัน ผูขายมวิีธีโฆษณาชวนเช่ือเรื่องการไมมีนิโคติน ไมใชบุหรี่ สูบสบาย และมีกลิน่หอมผลไม

ตามรูปในกลอง 

วิธีการสงเสริมดวยราคา คือ การขายทั้งซองและปลีกมวน รวมทั้งราคาแบบจัดแพค 3 มวน สามารถตอรอง

ราคาไดถาซื้อทั้งซอง แตไมมกีารแจกแถม 

ราคาที่จําหนาย คือ บารากุไฟฟามีราคาแพงที่สุดตอมวน คือ มวนละ 350 บาท ทั้งกลอง (5 มวน) ราคา 

1500 บาท ตอรองได 50 บาท   ราคาที่สูงเปนอันดับสองคือ Marlboro รุน ice blast ซองละ 300 บาท 

ถาซื้อปลีกมวน มวนละ 15 บาท ถาจัดเปนแพค คือ 3 มวน 40 บาท  ราคาที่สูงเปนอันดับสาม คอื บารากุ

ธรรมดา ถาซื้อแบบแบงขาย (ซอง) ซองละ 100 บาท ถาซื้อทั้งกลอง กลองละ 250 บาท   ราคาสนิคาที่ถูก

ที่สุดในแผง คอื กลุมบุหรี่ชูรสและบุหรีผ่ลไมอ่ืนๆทุกยี่หอ ราคาเทากัน คือ กลองละ 100 บาท จัดเปนแพค 3 

มวน 20 บาท สามารถเลอืกคละรสได 

สรุป เนนขายบารากุไฟฟาและบุหรี่ชูรส 

ความเสี่ยงและเหตผุล: มีความเสี่ยงสูงสําหรับกลุมเยาวชนและวัยรุน เพราะกลุมเปาหมายของตลาดนัดสวน

จตุจักรคือกลุมวัยรุน นอกจากน้ีบริเวณน้ีเปนพ้ืนที่ๆมีคนสญัจรไปมาเปนจํานวนมากเน่ืองจากเปนจุดจอดสถานี

รถไฟฟา MRT/BTS รถตูและปายรถเมลทุกสาย 

การเขาถึง:  หากลงจากสถานีรถไฟฟา MRT/BTS (สถานีหมอชิต) จะสามารถเขาถึงการซื้อผลิตภัณฑอยางใด

อยางหน่ึงไดในเวลาประมาณ 7-10 นาท ี(วันเสาร-อาทิตยเทาน้ัน) 

ขอสรปุ แหลงขายตลาดนัดสวนจตุจักร: ขายบุหรี่ชูรสและบารากุไฟฟาเปนหลัก กลุมเปาหมายคือวัยรุนชาย-

หญิงอายุระหวาง 18-25 ป  
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ภาพท่ี33 แสดงแผงลอยเรขายท่ีเปนจุดเสี่ยงท่ีสุดในระยะไมถึง 5 เมตร 7นาที จากทางขึ้น/ลง สถานีรถไฟฟา และเปนแผง

ลอยแรกบนถนนกําแพงเพชร หากนับจากจุดขึ้น/ลงรถไฟฟา/ปายรถเมล จะเห็นไดวา แผงเรขายตั้งอยูในจุดสัญจรของผูคนจน

เปนท่ีสังเกตไดงาย และจะเห็นไดวา ผูซ้ือคือเยาวชนและวัยรุนท้ังสิ้น ท้ังหญิงและชาย สวนสินคาบุหรี่แปลงรางนั้น ผูขายวาง

แสดงอยางชัดเจน มีท้ังบุหรี่ชูรส บุหรี่ผูหญิง และบารากุไฟฟา 

 

                                             ภาพท่ี34 แผงขายบุหรี่ และบารากุไฟฟา 

 

 

 

 

สถานีรถไฟฟา 
ผูซ้ือ 

ผูขาย 
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2.ตลาดนดัในหางสรรพสินคาเซียร รังสิต 

 ทีต่ั้ง: ตลาดนดัในหางสรรพสินคา ชัน้ใตดนิ หางเซียร รงัสติ 

รายละเอียดพืน้ที่เสี่ยง 

 

พืน้ที:่ พ้ืนที่ๆสํารวจพบผลติภัณฑบุหรี่แปลงราง คือ ในตลาดนัด ซึ่งต้ังในช้ันใตดิน (ทั้งช้ัน) ของ

หางสรรพสินคาเซียร รังสิต การสํารวจไดสํารวจตามแตละล็อคของตลาดนัดซึ่งถูกแบงพ้ืนที่ออกเปนล็อคยอยๆ

เพ่ือต้ังแผงขายของ มีแผงประมาณ 80-100 แผง 

 

สภาพ: สภาพของพ้ืนที่น้ีคือ ตลาดนัดตอนเย็น ในอาคารของหางสรรพสินคา ซึ่งแบงพ้ืนที่ใหผูคารายยอยมา

เชาเปดแผงขายของเปนตลาดนัด สินคาสวนใหญคือเสือ้ผาและขาวของกระจุกกระจิก เชน เครื่องสําอาง 

กระเปา รองเทา ฯลฯ กลุมเปาหมาย คือ วัยรุนและวัยทํางาน เปดทุกวัน เริ่มต้ังแผงต้ังแตเวลาประมาณ 

16.30 น. จนถึงเวลาประมาณ 21.30 น. 

 

ความชกุ (density of outlet): พบ 3 ราน (แผง) เฉลีย่ใน 100 เมตร จะพบ 1 ราน  1:100 ม. 

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  กลุมผลิตภัณฑไฟฟาและบารากุ คือ บุหรี่ไฟฟา บารากุไฟฟาและบารากุธรรมดา และ

บุหรี่ชูรส แตเนนกลุมไฟฟามากกวา 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  ผลิตภัณฑที่ราคาแพงที่สุด คือ บุหรี่ไฟฟา ขายปลีกมวน 800 บาท/ทั้งกลอง 

1500 บาท รองลงมาคือ บารากูไฟฟา มวนละ 250 บาท/กลองละ 1200 บาท (5 มวน) รองลงมาคือตัวยา

บารากุธรรมดา ซองละ 120 บาท  ผลิตภัณฑที่ราคาถูกที่สุด คือ บุหรี่ชูรส มขีายเปนแพค 3 มวน 20 บาท

เทาๆกับทุกแหลง ที่แหลงน้ี มีบารากุไฟฟาขายมากที่สุด และมีย่ีหอใหเลือกมากที่สุด ทั้งแบบราคาแพงและ

แบบราคาถูก 

การสงเสริมการขายเนนการสงเสริมการขายบารากุไฟฟามากที่สุด ผูขายแนะนําบารากุไฟฟามากที่สุด วิธีใน

การโฆษณาชวนเช่ือคือผูคาจะบอกวาเปนสินคาที่มีลูกคาถามหามากที่สุด และปลอดภัย คือไมมีนิโคติน ไมมี

สารใดๆ ไมเสพติด แตกลิน่หอมเหมือนการสูบบารากุ 

การสงเสริมการขายอีกแบบหน่ึงที่ผูคาในแหลงน้ีใชกันทุกเจา คือ การลดแลกแจกแถม โดยจะลดแลกแจกแถม

เมื่อลูกคาซื้อผลิตภัณฑแบบยกกลอง หากซือ้บุหรี่ไฟฟายกกลอง จะลดราคา แถมสายชารจและแถมนํ้ายาเติม

ในราคา 150 บาท หากซื้อบารากุไฟฟายกกลอง จะลดราคา 

ความเสี่ยงและเหตผุล: มคีวามเสี่ยงสูง จากการสํารวจมาต้ังแตป 2554 จนปจจบัุน พบวา ตลาดนัดแหงน้ี 

เปนแหลงคาสง-ปลีกผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางแหลงใหญในแถบชานเมืองมาตลอด มีผูคาและแผงประจําตลอด

ทั้ง 3 ปตอเน่ือง ไมเคยมีการควบคุมอันใด ไมเคยมีหนวยงานใดเขามาตรวจสอบหรือหามการขาย ตลอด
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ระยะเวลา 3 ปที่ติดตามขอมูล พบวา ถึงแมแหลงขายอ่ืนจะมีการปดตัวไปหรือมีการหยุดจําหนายในบางพ้ืนที่ 

แตตลาดนัดเซียร เปนอีกแหงหน่ึงที่ไมเคยหยุดจําหนายแตอยางใด และย่ิงเปนที่รูจักมากขึ้นเรื่อยๆ  

การเขาถึง:  หากเขาจากทางเขาดานหนาของหางสรรพสินคาเพ่ือลงบันไดมาช้ันใตดิน จะเขาถึงแผงแรกใน

ระยะเวลาเดินประมาณ 10 นาท ี

ขอสรปุ เนนการขายกลุมผลิตภัณฑไฟฟาเปนหลัก กลุมเปาหมายคือวัยรุนและวัยทาํงาน รวมทั้งกลุมเจาของ

รานสุราที่นิยมมาซื้ออุปกรณสูบบารากุที่น่ีไปบริการลูกคาที่รานสุรา 

 

 

 

ภาพที3่5 สภาพแผงขายผลติภัณฑบุหรี่แปลงรางในหางเซียรรังสิต เนนการขายกลุมผลิตภัณฑไฟฟา มีปาย

บอกที่รานดวยวามีบารากุไฟฟาจําหนาย  
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3.ตลาดนดัหนาโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพลกซ สาขารังสิต (ตลาดนัดเมเจอร)  

รายละเอียดพืน้ที่เสี่ยง 

 

พืน้ที:่ บริเวณสํารวจคือในตลาดนัดเมเจอรรังสิต เปนตลาดนัดต้ังอยูหนาโรงภาพยนตรเมเจอรซีนีเพลกซ สาขา

รังสิต ซึ่งเช่ือมตอกับหางฟวเจอรปารครังสิต สินคาที่จําหนายสวนใหญเปนสินคาแฟช่ัน เปดในชวงเย็นเทาน้ัน 

คือ ประมาณ 16.30-22.00 น. 

 

สภาพ: สภาพของพ้ืนที่เสี่ยง คือ การขายในตลาดนัดบนพ้ืนที่ใหเชาของโรงภาพยนตร ลักษณะแหลงการขาย 

คือ เปนแผงลอย วิธีการขายคือแบบเรขาย  
 

ความชกุ (density of outlet): พบแผงลอยทั้งหมด 2 แผง เฉลี่ยในทุก 100 เมตร จะพบแผงขาย

ผลิตภัณฑบุหรีแ่ปลงราง 1 ราน  

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  ทั้ง 2 แผงเนนขายผลิตภัณฑกลุมไฟฟาและบารากุเปนหลัก  เนนการขายบุหรี่ไฟฟา/

บารากุไฟฟา/บารากุธรรมดา บุหรี่ชูรสเปนสินคารอง ขายทุกแบบ คือ ทั้งปลีกมวน และทั้งกลอง 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  เนนการลดราคา มีวิธีการสงเสริมการขายดวยการใหลูกคาติดตามรานและ

สินคาบน facebook ของราน  มีวิธีการสงเสริมการขายแบบ pre-order คือ ใหลูกคาสั่งของที่ตองการ

ลวงหนาได รวมทั้งมีการแจกนามบัตรของผูคาใหลูกคาไดสั่งซื้อของ 

การขาย ขายทั้งปลีกมวนและยกกลองทุกอยาง บุหรี่ไฟฟาขายเปนชุด ชุดละ 1400 บาท แยกซื้อมวนเดียว

ราคา 800 บาท แตมีการแถม คือ แถมนํ้ายาเติม 1 ขวด ราคานํ้ายาเติมขวดละ 100 บาท บารากุไฟฟาขาย

ยกกลอง (5 มวน) 1400 บาท แยกซื้อมวนละ 250-300 บาท ราคาตอรอง  

ความเสี่ยงและเหตผุล: มีความเสี่ยงสูงสําหรับกลุมเยาวชนและวัยรุน เพราะกลุมเปาหมายของโรงภาพยนตร

คือกลุมวัยรุน นอกจากน้ีบริเวณน้ีเปนพ้ืนที่ๆมีคนสัญจรไปมาเปนจํานวนมากเน่ืองจากเปนจุดจอดรถตูและปาย

รถเมลทุกสาย 

การเขาถึง:  หากเดินจากหนาทางเขาโรงภาพยนตร จะสามารถเขาถึงการซื้อผลิตภัณฑอยางใดอยางหน่ึงไดใน

เวลาประมาณ 10-15 นาท ี 

ขอสรปุ    ขายกลุมผลิตภัณฑไฟฟาเปนหลัก กลุมเปาหมายคือวัยรุนชาย-หญิงอายุระหวาง 18-20 ป  
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ภาพที่36 รานจําหนายบารากูไฟฟาที่ตลาดนัดเมเจอร ในภาพแรก จะเห็นผูคาแสดงกลองบารากุไฟฟาให
ลูกคาชม ภาพที่สองจะเห็นอุปกรณสูบบารากุ บุหรี่ไฟฟาและนํ้ายาเติม บารากุธรรมดา รวมทั้งบุหรี่ชูรส 
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4.ตลาดนดัรถไฟ (ถ.ศรีนครินทร) 

รายละเอียดพืน้ที่เสี่ยง 

 

พืน้ที:่ บริเวณสํารวจคือในตลาดนัดรถไฟ เปนตลาดนัดกลางคืนที่เปดมาไดประมาณ 2 ป และเปนที่นิยมใน

ฐานะแหลงเทีย่วกลางคืนแหลงใหมในกลุมวัยรุนและดารา แตเดิมต้ังอยูใกลเคียงตลาดนัดสวนจตุจักรและสวน

รถไฟ ปจจุบัน ไดยายจากที่ต้ังเดิม มาเปดใหมที่ถนนศรนีครินทร ขางหางซีคอนสแควร แบงเปน 2 โซน โซน

พลาซา เปดใหบริการวันอังคาร–อาทิตย  และโซนตลาดนัด เปดใหบริการวันพุธ  และวันศุกร เสาร อาทิตย 

สินคาที่จําหนายสวนใหญเปนสินคาแฟช่ัน เปดในชวงกลางคืนเทาน้ัน คือ ประมาณ 17.30-01.00 น. 

 

สภาพ: สภาพของพ้ืนที่เสี่ยง คือ การขายในตลาดนัดบนพ้ืนที่ใหเชา ลกัษณะการขาย คือ วางขายกับพ้ืน แบบ

เรขาย นอกจากน้ี ยังมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น คือ ในตลาดนัด มีการเปดรานเหลาและลานเบียรอีกดวย ย่ิงทําให

เปนแหลงรวมตัวของวัยรุน 
 

ความชกุ (density of outlet): พบแผงลอยทั้งหมด 7 แผง เฉลี่ยในทุก 100 เมตร จะพบแผงขาย

ผลิตภัณฑบุหรีแ่ปลงราง 2 ราน  

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  ใน 7 แผง มีแผงขายบารากุ1 แผง  บุหรี่ชูรส  1 แผง บุหรี่ไฟฟาและบารากุไฟฟา 5 

แผง ทั้ง 5 แผงเนนขายผลิตภัณฑกลุมไฟฟาและบารากูเปนหลัก  เนนการขายบุหรี่ไฟฟา/บารากุไฟฟา/บารากุ

ธรรมดา บุหรี่ชูรสเปนสินคารอง เนนการขายแบบยกกลอง 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  ผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางแหลงน้ีจําหนายมีทั้งในราคาที่แพงที่สุดและถูกทีสุ่ด

เมื่อเทียบกับแหลงอ่ืนๆ บารากุไฟฟา (5 มวน) แพงที่สุดคือกลองละ 1750 บาท ขายปลีกมวนละ 350 บาท 

และมีแผงที่จําหนายในราคาที่ถูกที่สุดคือ มวนละ 280 บาท ยกกลอง (5 มวน) กลองละ 1100 บาท บุหรี่

ไฟฟามีราคาต้ังแตชุดละ 1090-1200 บาท  

การสงเสริมการขายน้ัน ที่แหลงจําหนายน้ีเนนการโฆษณาชวนเช่ือมากที่สุด ผลิตภัณฑที่โฆษณาชวนเช่ือมาก

ที่สุดคือกลุมไฟฟา ผูขายโฆษณาชวนเช่ือเรื่องความปลอดภัยของกลุมผลิตภัณฑไฟฟาวา ปลอดภัยเพราะไมมี

นิโคติน ไมกอมะเร็ง ไมมีสารใดๆ รวมทั้งโฆษณาชวนเช่ือเรื่องความสะดวกและงายในการใช โดยเฉพาะบารากุ

ไฟฟา ทุกเจาจะโฆษณาชวนเช่ือเหมือนกันคือ ปลอดภัย ไมมีนิโคติน ใชงาย พกพาได สะดวก คุมคาเงินเพราะ

สูบได 300-400 ครั้งในราคา 300-350 บาท และมกีลิน่หอม ผูคารายหน่ึงโฆษณาบารากูไฟฟาวา “คุมคา

มาก สูบได 400 ครั้งเพราะเทากับสูบครั้งละ 1 บาทเทาน้ันเอง” 

นอกจากน้ี แหลงจําหนายน้ี ยังมีวิธีการสงเสริมการขายที่แตกตางไปจากที่อ่ืน คือ มีการใหทดลองสูบกอน 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑกลุมไฟฟา เพ่ือทดลองรสชาติและกลิ่นที่ชอบ ผูคาจะเตรียมรสชาติใหเลือกทดลองสูบ

มากมายกวาที่อ่ืน เชน รสบลเูบอรี่ สตรอเบอรี่ แอปเปล เลมอน 
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ความเสี่ยงและเหตผุล: มคีวามเสี่ยงสูงสําหรับกลุมเยาวชนอายุนอยและวัยมัธยม เพราะกลุมเปาหมายของ

ตลาดนัดแหงน้ีคือกลุมวัยรุนอายุตํ่ากวา 18 ป  กลุมที่มาเดินเที่ยวที่น่ีมากที่สุด คือ กลุมวัยมัธยม กลุมเด็กแวน

ซึ่งจะมากันเปนกลุมใหญ และกลุมเด็กโรงเรียนพาณิชย  ผูคา 3 ราย ระบุตรงกันวา กลุมที่มาซื้อบารากูไฟฟา

มากที่สุดคือ กลุมเด็กมัธยม และกลุมเด็กโรงเรียนพาณิชย 

การเขาถึง:  สามารถเขาถึงการซื้อผลิตภัณฑอยางใดอยางหน่ึงไดในเวลาประมาณ 10-15 นาท ี 

   

 

                                                          ภาพท่ี 37 บารากุไฟฟา 

ขอสรปุ    ขายบารากุไฟฟาเปนหลัก กลุมเปาหมายคือวัยรุนมัธยมตนชาย-หญิงอายุตํ่ากวา 18 ป  
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[ 5. สยามสแควร ] 

รายละเอียดพืน้ที่เสี่ยง 

 

พืน้ที:่ บริเวณสํารวจคือในสยามสแควร ซึง่แบงเปนซอยสองฟากมีถนนคั่นกลาง สํารวจต้ังแตซอย 1 ถึงซอย6 

สินคาที่จําหนายในสยามสแควรสวนใหญเปนเสื้อผาวัยรุน เปดทุกวัน ต้ังแตประมาณ 10.00-21.00 น. 

 

สภาพ: สภาพของพ้ืนที่เสี่ยง คือ สยามสแควร เปนแหลงรวมตัวของวัยรุน และอยูใกลสถานศึกษา 
 

ความชกุ (density of outlet): พบราน 1 รานและแผงลอย 2 แผง เฉลี่ยในทุก 100 เมตร จะพบแผงขาย

ผลิตภัณฑบุหรีแ่ปลงราง 1 ราน  

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  บุหรีน่อก บุหรี่ผูหญิง บุหรี่ชูรส บุหรี่ผลไม บุหรี่ไรควัน 

รานที่พบวาจําหนายเปนรานประจําอยูในตึกแถว ช่ือราน ป.บรั่นดี อยูในซอย6 ขายบุหรี่นอก มีทัง้ย่ีหอที่มี

จําหนายในประเทศไทยและย่ีหอที่ไมมีจําหนายในประเทศไทย สุราตางประเทศและบุหรี่ไทย ซึ่งสนิคาบุหรี่ที่

ขายไมมีแสตมปอากร พบวา รานน้ีมีลูกคาวัยรุนชายเขารานตลอดเวลา เฉลี่ยทกุ 5 นาทีจะมีลูกคาเขามาซื้อ

บุหรี่ และไปยืนสูบที่หนาราน 

สวนแผงลอยทีพ่บมี 2 แผง ในซอย 6 และซอย 3 ขายบุหรี่นอก บุหรี่ผูหญิงและบุหรีชู่รสทั้ง 2 แผง เนนขาย

บุหรี่นอกและบุหรี่ชูรสเปนหลัก ไมพบสินคากลุมไฟฟา ไมพบการขายบารากุ 

พบวา สินคาบุหรี่ที่จําหนายในแหลงน้ี จะมคีวามทันสมัยดานย่ีหอมากที่สุด โดยจะมย่ีีหอใหมๆ มาวางขายกอน

แหลงอ่ืน และสินคาแปลกใหมก็จะพบที่แหลงน้ีมากที่สุดและวางขายกอนที่อ่ืน 

พบสินคากลุมไรควันที่แหลงขายแหงน้ีเปนที่แรก คือ พบสนิคา “บุหรี่นํ้าหอม” ย่ีหอ Pianissimo ซึ่งเปนบุหรี่

ญี่ปุน ในแผงลอยแผงที่ 2 ซอย 3 โฆษณาวาเปนบุหรี่ไมมีควันไมมีกลิ่น แตควันจะออกมาเปนกลิ่นนํ้าหอม 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  ผลิตภัณฑบุหรี่ที่จําหนายที่น่ีมีราคาแพงที่สุดเมื่อเทียบกับแหลงอ่ืนๆ บุหรี่ชู

รส บุหรีผู่หญิง บุหรี่นอก มีราคาต้ังแต 100-180 บาท 

การสงเสริมการขายน้ัน ที่แหลงจําหนายน้ีไมมีการสงเสริมการขายใดๆ ไมลดราคา ไมแจกแถม ไมแบงมวนขาย 

ขายยกกลอง แตพบการขายสงที่แผงบุหรี่ 1 เจา ซึ่งลกูคาสามารถมาสั่งบุหรี่ในปริมาณมากลวงหนาไดและจะ

ไดราคาพิเศษ แตผูขายไมยอมใหเบอรโทรศพัทกับลูกคา จะใหลูกคามาสัง่ดวยตนเองที่แผงเทาน้ัน 

ผูขายเนนการขายบุหรี่ผลไมมากที่สุด ย่ีหอที่ผูขายพยายามสงเสริมมากที่สุด คือ ย่ีหอ Mond และ ยี่หอ Oris 

ซึ่งเปนบุหรี่ผลไมทั้งสองย่ีหอ 
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ความเสี่ยงและเหตผุล: มีความเสี่ยงสูงที่สดุสําหรับกลุมเยาวชนอายุนอยและวัยมัธยม เพราะเปนแหลงรวมตัว

ของวัยรุนต้ังแตวัยมัธยมตนจนถึงวัยอุดมศึกษา เพราะเปนทั้งแหลงชอปปง สันทนาการทุกประเภท และเปน

แหลงรวมสถานที่เรียนพิเศษของเด็กมัธยมดวย 

การเขาถึง:  สามารถเขาถึงการซื้อผลิตภัณฑอยางใดอยางหน่ึงไดในเวลาประมาณ 10-15 นาท ีจากซอย 1  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           ภาพท่ี 38 แผงบุหรี่ 
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ขอสรปุ  สยามสแควรเปนแหลงจําหนายผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางที่ไดช่ือวามีบุหรี่ย่ีหอใหมๆ ทันสมัยมากที่สุด 

ที่แหลงจําหนายน้ี เนนการขายบุหรี่ชูรส บุหรี่นอก บุหรี่ผลไม และบุหรี่ไรควัน นอกจากน้ี ยังพบวา เปนแหลง

ที่จําหนายบุหรี่ผูหญิงมากทีส่ดุดวย 

 

[ 6. ตลาดนดัหวยขวางไนท ] 

รายละเอียดพืน้ที่เสี่ยง 

 

พืน้ที:่ บริเวณสํารวจคือในตลาดนัดหวยขวางไนท ซึ่งเปนตลาดกลางคืน ต้ังอยูที่ถนนหวยขวางตัดกับรัชดา 

ซอยหวยขวาง 49 เปนตลาดที่ต้ังแผงตามแนวถนน สนิคาที่จําหนายสวนใหญเปนเสื้อผา เปดทุกวัน ต้ังแต

ประมาณ 20.00-24.00 น. 

 

สภาพ: เปนแหลงรวมตัวของวัยรุน และแหลงชอปปงตอนกลางคืนอีกแหลงหน่ึง 
 

ความชกุ (density of outlet): พบแผงลอย 5 แผง เฉลี่ยในทุก 100 เมตร จะพบแผงขายผลิตภัณฑบุหรี่

แปลงราง 2 ราน  

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  กลุมผลิตภัณฑไฟฟา และ บารากธุรรมดา 

จากการสํารวจในรอบ 3 ปที่ผานมา ตลาดนัดหวยขวางไนทเปนแหลงคาบารากุที่โดงดัง เพราะมีรานประจําที่

เปดรานขายบารากุอยางโจงแจงและมสีินคาบารากุมากที่สุด ช่ือราน “การตูน” ซึ่งโดงดังมากจนเจาของราน

ตองเปดรานที่สอง ช่ือ “การตูน2” รองรับลูกคา รานน้ีเปนรานตึกแถว ไมใชแผงลอย เปดหนารานขายบารากุ

และเตา แสดงสินคาอยางชัดเจน และมีสมุดเมนูรายการช่ือสินคายาบารากุและรสชาติใหลูกคาเลือก ซึ่ง

เจาของรานบอกวา ที่รานมยีาบารากุหลายรสชาติมากที่สุดจนตองทําเมนูมาใหเลือก ปจจุบัน พบวา ราน 

การตูน ปดไปแลว เน่ืองจากถูกจับกุมดําเนินคดี 

รานอ่ืนๆที่มาจาํหนายแทนราน การตูน เปนรานแผงลอย พบทั้งหมด 5 แผง ทุกแผงเนนการขายบุหรี่ไฟฟา 

บารากุไฟฟา บารากุธรรมดาพรอมอุปกรณสูบครบ และบุหรี่ชูรส 

พบวา สินคาบุหรี่ที่จําหนายในแหลงน้ี เนนการขายสินคากลุมไฟฟาและบารากุธรรมดามากที่สุด 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  ราคาสินคาที่จําหนายในแหลงน้ี พบวา ราคาบุหรี่ไฟฟาคอนขางถูกกวาที่อ่ืน 

แตบารากุไฟฟามีราคาแพง บารากุธรรมดามีราคาซองละ 150 บาท บุหรี่กานพลู (กาแรม) ซองละ 100 บาท 

บารากุไฟฟาแทงละ 350-450 บาท สวนบุหรี่ไฟฟา ราคา 650-1200 บาท 
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พบวา บารากุธรรมดา ก็ยังเปนสินคา “ขายดี” ของแหลงน้ี ทุกรานจะมียาบารากุหลายรสชาติใหลูกคาเลือก

มากกวาที่อ่ืน  การสงเสริมการขายบารากุน้ัน ผูขายจะโปรโมทเรื่องรสชาติที่หลากหลายทั้งรสมินท แคนตาลูป 

สม ฯลฯ 

การสงเสริมการขายน้ัน ที่แหลงจําหนายน้ีไมมีการสงเสริมการขายใดๆ ไมลดราคา ไมแจกแถม ไมแบงมวนขาย 

ขายยกกลอง แตเนนโฆษณาเรื่องกลิ่นรสของบารากุไฟฟาและความสะดวกของการสูบบารากุไฟฟา โดยผูขาย

พยายามขายบารากุไฟฟาโดยใหเหตุผลวา สะดวกกวาบุหรี่ไฟฟา เพราะไมตองเติมไมตองชารจ และสูบไดถึง 

400-600 ครั้ง 

ความเสี่ยงและเหตผุล: เปนแหลงหาซื้อบารากุที่มีช่ือเสียงมานานกวา 3 ปในหมูผูสูบบารากุ 

การเขาถึง: ภายในเวลาประมาณ 10 นาทีจากปากซอยหวยขวาง 49 

 

 
                                                  ภาพท่ี 39 แผงขายยาสูบทุกประเภท 

 

 

[ 7. ตลาดนดัตะวันนา ] 

รายละเอียดพืน้ที่เสี่ยง 

 

พืน้ที:่ บริเวณสํารวจคือในตลาดนัดตะวันนา ซึ่งเปนตลาดนัดกลางวัน ต้ังอยูดานขางของหางเดอะมอลลบาง

กะป สินคาที่จาํหนายในตลาดน้ีสวนใหญเปนเสื้อผา เปดทุกวัน ต้ังแตเวลาประมาณ 14.00-21.00 น. 
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สภาพ: เปนแหลงชอปปงช่ือดังของวัยรุนและวัยทํางานตอนตน อยูใกลสถานศึกษา อยูใกลหาง และเปนจุด

จอดรถตูและรถโดยสาร ทําใหมีคนพลุกพลานตลอดเวลา 

 

ความชกุ (density of outlet): พบแผงลอย 7 แผง เฉลี่ยในทุก 100 เมตร จะพบแผงขายผลิตภัณฑบุหรี่

แปลงราง 2 ราน  

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  กลุมผลิตภัณฑไฟฟา บารากุธรรมดาพรอมอุปกรณสูบ บุหรี่ชูรส 

แผงลอยที่พบเปนแผงประจําต้ังแผงถาวรกั้นเปนลอค มี 7 แผง เนนขายบุหรี่ไฟฟาและบารากุไฟฟามากที่สุด 

รวมทั้งบารากุธรรมดาพรอมอุปกรณสูบ 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  บารากุไฟฟาและบุหรี่ไฟฟาที่จําหนายที่น่ีมีราคาถูกเมื่อเทียบกับแหลงอ่ืนๆ 

บารากุไฟฟาราคาแทงละ 250-350 บาท กลองละ 1100-1500 บาท/5 แทง บุหรี่ไฟฟาราคาแทงละ 

650 บาท สวนบุหรี่ชูรสราคาสูงกวาที่อ่ืนประมาณ 20-30 บาท คือ ราคากลองละ 120 บาท  สวนบารากุ

ธรรมดา ราคาใกลเคียงกับแหลงอ่ืนๆ คือ กลองเล็ก 150 บาท กลองใหญ (500กรัม) ราคา 450 บาท 

การสงเสริมการขายน้ัน ทีแ่หลงจําหนายน้ีเนนการสงเสริมการขายดานราคาเปนพิเศษ มีการลดราคา ขายใน

ราคาสง  มีโปรโมช่ันซื้อบุหรีไ่ฟฟาเปนแพคคูสองแทงราคา 1200 บาท  และเนนการขายสงในจํานวนมาก 

นอกจากเนนการสงเสริมการขายดานราคาแลวน้ัน พบวา ผูขายโปรโมทสินคากลุมไฟฟามากที่สุด โดยเฉพาะ

บารากุไฟฟา โดยโฆษณาชวนเช่ือดานกลิ่นรส ความสะดวก และความไมอันตราย โดยผูขายแนะนําใหลูกคาซื้อ

บารากุไฟฟามากที่สุด ใหเหตุผลวา หอมกวา ไมมีนิโคติน ไมอันตราย และเหมาะสําหรับผูที่ไมเคยสบูแตอยาก

ลอง  

พบวา บารากุไฟฟา เปนสินคาบุหรี่แปลงรางที่ขายดีที่สุดในแหลงน้ี ผูขายทกุเจาจะพยายามแนะนําบารากุ

ไฟฟากอนสินคาอ่ืน และผูขายทุกเจายอมรับวา บารากุไฟฟาขายดีที่สุด ขายไดมากที่สุด เพราะราคาถูกและ

วัยรุนหาซื้อไดงายเพราะราคาที่ถูกกวาสินคาอ่ืน 

ผูขายหญิงรายหน่ึงแนะนําผูวิจัยวา “ไมอันตรายนะ ถากลัวหรือไมเคยสูบ พ่ีแนะนําใหสูบบารากุไฟฟาดีกวา 

หอมกวาและไมอันตรายดวย เขาเขียนไวทีก่ลองนะวาไมมีนิโคติน ของขายดีมากนะ ที่ขายดีสุดคือกลิ่นองุนกับ

แอปเปล”  

ผูขายชายอีกรานหน่ึง แนะนําคลายกันในเรือ่งความปลอดภัยของบารากุไฟฟา  “บารากุไฟฟามันกลิ่นเหมือน

บารากุเตา แตวามันพกสะดวกกวา และไมอันตรายเลย บารากุไฟฟาตัวน้ีไมมีสารนิโคตินเลย” 

ผูขายอีกรานหน่ึง เปรียบเทียบบุหรี่ไฟฟาและบารากุไฟฟาวา บารากุไฟฟาปลอดภัยกวา “บารากุไฟฟาขายได

เยอะกวา เพราะมันถูก เด็กซื้องาย พ่ีวาบุหรี่ไฟฟาอันตรายกวานะเพราะมันตองใสนํ้ายานิโคติน แตบารากุ

ไฟฟามันไมตองใสอะไรเลย สบูหมดก็ทิ้งไดเลย ก็ไมนาจะมีอันตรายอะไร” 
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พบวา แหลงน้ีเปนแหลงขายสงบารากุไฟฟา และ บารากุธรรมดา โดยสงใหลูกคากลุมสถานบันเทงินําไปขาย

ตอหรือนําไปบริการลูกคาในรานเหลา 

ความเสี่ยงและเหตผุล: มคีวามเสี่ยงสูงที่สดุสําหรับกลุมเยาวชนอายุนอยและวัยมัธยม เพราะเปนแหลงชอปปง

ช่ือดังของวัยรุนต้ังแตวัยมัธยมตนจนถึงวัยอุดมศึกษา อยูใกลสถานศึกษา นักเรียนสามารถมาเดินไดหลังเลิก

เรียนทันทีเพราะตลาดเปดตอนบาย และพบวา มีวัยรุนมาเดินจํานวนมาก 

 

 
                                            ภาพที ่40 การขายพรอมโปรโมช่ัน 
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[ 8  ตลาดคลองถม  ] 

รายละเอียดพืน้ที่เสี่ยง 

 

พืน้ที:่ บริเวณสํารวจคือในตลาดคลองถมทกุซอย และรอบนอกตลาดคลองถม คือ ตามแนวถนนหลวง วรจักร 

เจริญกรุง และเสือปา เน่ืองจากตลาดขยายตัวออกไปครอบคลุมถนนทั้งสี่สาย และสํารวจในวันเสารตอน

กลางคืน ซึ่งจะเปนวันและเวลาที่มีแผงมากที่สุดและจะมสีนิคาผิดกฎหมายมาลงมากกวาวันอ่ืนๆ ตลาดคลอง

ถมเปดทุกวัน ต้ังแตประมาณ 19.00-24.00 น. 

 

สภาพ: สภาพของพ้ืนที่เสี่ยง คือ เปนแหลงรวมสินคาผิดกฎหมายทุกชนิด 
 

ความชกุ (density of outlet): พบแผงลอย 7 แผง เฉลี่ยในทุก 100 เมตร จะพบแผงขายผลิตภัณฑบุหรี่

แปลงราง 1 ราน  

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  บุหรีชู่รส บุหรี่ผูหญงิ บุหรี่มวนเอง บารากุธรรมดา บารากุไฟฟา บุหรี่ไฟฟา  

แผงลอยที่พบม ี7 แผง  ขายบุหรี่ชูรส 4 แผง ขายบารากุธรรมดา 1 แผง ขายบารากุไฟฟา บุหรี่ไฟฟา 1 แผง 

และขายอุปกรณบุหรี่มวนเอง 1 แผง 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  ผลิตภัณฑบุหรี่ชูรสที่จําหนายที่น่ีทุกเจาขายในราคาเดียวกัน บุหรี่ชูรส บุหรี่

ผูหญิง ราคาเดียวกันทุกกลองทุกยี่หอ คือ กลองละ 100 บาท 

การสงเสริมการขายน้ัน ที่แหลงจําหนายน้ีมีการสงเสริมการขายบุหรี่ชูรสประเภทแบงมวนขาย มวนละ 7 บาท 

ถาจัดแพค 3 มวนจะไดลดราคาเหลือ 3 มวน 20 บาท ย่ีหอที่ผูขายพยายามสงเสริมมากที่สุด คือ บุหรี่ผลไม 

ย่ีหอ Mond และ ย่ีหอ Oris  โดยบอกวาเปนสินคาใหมลาสุด 

พบวา แหลงน้ี เปนแหลงจําหนายเดียวที่มีสินคาบุหรี่มวนเองและอุปกรณมวนขาย โดยพบเปนรานประจําอยู

ในอาคารคลองถมเซ็นเตอร ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดยอมต้ังอยูในตลาดคลองถม วิธีการสงเสริมการขายคือ

ผูขายจะสาธิตวิธีทําบุหรี่ใหลกูคาชม และเปดโอกาสใหลูกคาลองทําเอง โดยโปรโมทในดานความงายในการทํา

บุหรี่เอง รสชาติวาเหมือนบุหรี่ซอง และ ความคุมคาเมื่อเทียบกับการซือ้บุหรี่ซอง 

ผูขายบุหรี่มวนเอง โปรโมทวา “ทําบุหรี่เองไมยาก อุปกรณราคา 500 บาทแถมกระดาษมวน และตัวยา มีให

เลือกไดวาจะเอาใบยากลิ่นมารลโบโรหรือของแอลเอ็มก็ได ขายไดเรื่อยๆลูกคาซื้อกันเยอะ เพราะมันประหยัด

กวาซื้อบุหรี่ซอง” 

สวนบารากุไฟฟา บุหรี่ไฟฟาน้ัน มีทั้งขายสงและขายปลีก มีราคาที่หลากหลาย บารากุไฟฟาราคาแทงละ 250 

บาท สวนบุหรีไ่ฟฟาแทงละ 650 บาท ขายเปนแพคคู แพคละ 1200 บาท 
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ความเสี่ยงและเหตผุล: เปนแหลงขายปลีกขายสงสินคาบุหรี่แปลงรางทุกประเภท 

 

 

    ภาพท่ี 41ราน Mascotteในภาพ เปนรานขายอุปกรณบุหรี่มวนเองและมีการสาธิตมวนใหลูกคาไดชมและทดลองทํา 
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[ 9  ตลาดนดัสีลม  ] 

รายละเอียดพืน้ที่เสี่ยง 

 

พืน้ที:่ บริเวณสํารวจคือตลาดนัดสีลม เปนตลาดนัดกลางคืน ซึ่งผูคาจะมาต้ังแผงลอยบนทางเทาตามแนวถนน

สีลม ตลาดนัดเปดทุกวัน ต้ังแตประมาณ 18.00-24.00 น. 

 

สภาพ: สภาพของพ้ืนที่เสี่ยง คือ เปนแหลงเที่ยวกลางคืนทั้งของวัยรุนไทยและนักเที่ยวตางชาติ 
 

ความชกุ (density of outlet): พบแผงลอย 6 แผง เฉลี่ยในทุก 100 เมตร จะพบแผงขายผลิตภัณฑบุหรี่

แปลงราง 2 ราน  

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  แผงลอยเนนการขายกลุมผลิตภัณฑไฟฟา คือ บารากุไฟฟา บุหรี่ไฟฟา ซิการไฟฟา  

และมีรานบริการสูบบารากุธรรมดาอีกเปนจํานวนมาก 

แผงลอยและรานถาวรที่พบมี 6 แผง  ขายบุหรี่ไฟฟาอยางเดียว 3 แผง ขายทั้งบารากุไฟฟาและบุหรี่ไฟฟา 2 

แผง มีรานถาวรเปนรานในตึกแถวขายทั้งบารากุไฟฟาและบุหรี่ไฟฟา 1 ราน 

พบวา สินคาบุหรี่ที่จําหนายในแหลงน้ี เนนกลุมผลิตภัณฑไฟฟามากที่สุด และมีครบทุกอยางทั้งบารากุไฟฟา 

บุหรี่ไฟฟา และ ซิการไฟฟา 

สวนรานที่ใหบริการสูบบารากุธรรมดาในราน จะเปนรานประเภทผับบารรานเหลา มีเตาบารากุเปนบริการ

เสริม 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  ผลิตภัณฑกลุมไฟฟาทีจ่ําหนายที่น่ีมีราคาสูงกวาแหลงอ่ืน บารากุไฟฟาราคา

แทงละ 450 บาท บุหรี่ไฟฟาราคา 450-1800 บาท ซกิารไฟฟาราคา 1200 บาท 

การสงเสริมการขายน้ัน มีการลดราคา และโปรโมทบารากุไฟฟาในดานความสะดวกและความปลอดภัย โดย

ผูขายระบุวา บารากุไฟฟาไมมีนิโคติน และสามารถนําไปสูบไดในที่หามสูบ โดยบอกวา ลูกคาตางชาติ เชน 

ญี่ปุน แขก ชาวตะวันตก นิยมซื้อมาก 

 ผูขายบารากุไฟฟา โปรโมทวา “เคยสูบบารากุไหม บารากุไฟฟาก็เหมือนบารากุ คือ หอม เย็น แตอันน้ีไมตอง

เติมอะไร สูบไดเลย สูบไดประมาณ 400-500 ครั้ง ตัวน้ีไมมีอันตรายอะไรเพราะไมมีนิโคติน” 

ผูขายบุหรี่ไฟฟา โปรโมทวา “บารากุไฟฟาสูบไดเลยไมตองเติมนํ้ายาอะไร มันเหมือนบุหรี่ไฟฟาตรงที่ไมมี

อันตราย พวกแขกชอบมาซือ้เพราะในรานหามสูบบุหรี่แตเขาเอาพวกบุหรี่ไฟฟาบารากุไฟฟาเขาไปสูบไดเพราะ

มันไมใชบุหรี่” 

ความเสี่ยงและเหตผุล: เปนแหลงขายสินคากลุมไฟฟาที่มากที่สุด เนนขายลูกคาตางชาติ 
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                                   ภาพที่42 ขายอุปกรณบุหรี่ไฟฟาและบารากุไฟฟา 

 

[ 10  ประตนู้ํา-หนาหางพันธุทิพยพลาซา  ] 

รายละเอียดพืน้ที่เสี่ยง 

 

พืน้ที:่ บริเวณสํารวจคือบริเวณสี่แยกประตูนํ้า ซึ่งมีหางสรรพสินคาขายสงใหญๆ อยูถึงสี่แหง คอื หาง

แพลตตินัม หางแกรนดไดมอนด หางประตูนํ้าเซ็นเตอร และหางพันธุทิพยพลาซา ผูขายผลิตภัณฑยาสูบจะต้ัง

แผงบนทางเทาในบริเวณสี่แยกประตูนํ้า ตามทางเดินไปสูหางตางๆดังกลาว 

 

สภาพ: เปนแหลงชอปปงที่มีคนพลุกพลานมากตลอดเวลาเพราะเปนแหลงรวมหางขายสง 
 

ความชกุ (density of outlet): พบแผงลอย 4 แผง เฉลี่ยในทุก 100 เมตร จะพบแผงขายผลิตภัณฑบุหรี่

แปลงราง 1 ราน  

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  บุหรีน่อก บุหรี่กานพลู บุหรี่ชูรส  บุหรี่ไฟฟา  บารากุไฟฟา 
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 การศึกษาผลของการทาํกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสูบ “แปลงราง”   2557

 
แผงลอยที่พบม ี4 แผง  ขายบุหรี่ชูรส 2 แผง  ขายบุหรี่ไฟฟาและบารากุไฟฟา 2 แผง  

ไมมีการจําหนายบารากุธรรมดา 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  ผลิตภัณฑบุหรี่ชูรสที่จําหนายที่น่ีราคาสูงที่สุด บุหรี่นอก ราคาสูงถึง กลองละ 

250 บาท บารากุไฟฟาขายยกกลองราคา 1200 บาท/5 แทง 

การสงเสริมการขายน้ัน ที่แหลงจําหนายน้ีไมมีการสงเสรมิการขายใดๆ ไมมีการลดราคา และไมแบงขายปลีก 

ไมเนนการขายใหลูกคาคนไทย แตเนนการขายใหลูกคาตางชาติ 

ความเสี่ยงและเหตผุล: เปนแหลงขายใหนักสูบตางชาติ 

 

 

                                             ภาพท่ี 43 แผงขายบุหรี่และยาสูบประเภทตางๆ 
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[ 11  ถนนขาวสารและซอยรามบุตร ี ] 

รายละเอียดพืน้ที่เสี่ยง 

 

พืน้ที:่ บริเวณสํารวจคือถนนขาวสารและซอยรามบุตรี ซึง่เปนแหลงเที่ยวกลางคืนที่โดงดังสําหรับชาวตางชาติ 

สองฝงของถนนขาวสาร นอกจากเปนเกสตเฮาสแลวก็เปนรานตางๆ เนนไปที่ผับ บาร รานเหลาและรานอาหาร

ที่บริการเครื่องด่ืมแอลกอฮอล สวนซอยรามบุตรีน้ันเปนสวนขยายของถนนขาวสาร มีลักษณะเหมือนกันคือ 

เปนเกสตเฮาสและผับ บาร รานอาหาร รานเหลา 

 

สภาพ: เปนแหลงเที่ยวกลางคืนที่มีช่ือเสียงมากทั้งในหมูชาวตางชาติและคนไทย เปนแหลงตนกําเนิดการ

ใหบริการบารากุในรานเหลาเปนที่แรกๆของประเทศไทย และเปนที่ๆนักสบูบารากุรูจักดีวาถาตองการสูบบารา

กุจะมาใชบริการที่น่ีต้ังแตป 2550  
 

ความชกุ (density of outlet): พบรานแผงลอย 4 แผง เฉลี่ยในทุก 100 เมตร จะพบแผงขายผลิตภัณฑ

บุหรี่แปลงราง 1 ราน (1:100 ม.)  

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  บุหรีน่อก บุหรี่กานพลู บุหรี่ชูรส  บุหรี่ไฟฟา  บารากุไฟฟา 

แผงลอยที่พบม ี4 แผง  ขายบุหรี่ชูรส 2 แผง  ขายบุหรี่ไฟฟาและบารากุไฟฟา 2 แผง  

ไมมีการจําหนายบารากุธรรมดา 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  ผลิตภัณฑบุหรี่ชูรสที่จําหนายที่น่ีราคาสูงที่สุด บุหรี่นอก ราคาสูงถึง กลองละ 

250 บาท บารากุไฟฟาขายยกกลองราคา 1200 บาท/5 แทง 

การสงเสริมการขายน้ัน ที่แหลงจําหนายน้ีไมมีการสงเสรมิการขายใดๆ ไมมีการลดราคา และไมแบงขายปลีก 

ไมเนนการขายใหลูกคาคนไทย แตเนนการขายใหลูกคาตางชาติ 

ความเสี่ยงและเหตผุล: เปนแหลงขายใหนักสูบตางชาติ 

 

                                          ภาพที่ 44 แผงบุหรี่ชูรสและอ่ืนๆ 
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[ 12  ตลาดสะพานพทุธ ] 

รายละเอียดพืน้ที่เสี่ยง 

 

พืน้ที:่ พ้ืนที่ๆสํารวจ คือ ตลาดสะพานพุทธ ซึ่งเปนตลาดที่ผูคามาต้ังแผงทั้งแผงลอยและแผงถาวรบนทางเทา

ตลอดใตสะพานพุทธ เลียบรมิแมนํ้าเจาพระยา 

 

 สภาพ: สภาพของพ้ืนที่น้ีคือ ตลาดนัดกลางคืน สินคาสวนใหญคือเสื้อผาและขาวของกระจุกกระจิก 

กลุมเปาหมาย คือ วัยรุนระดับมัธยมศึกษาเปนหลัก  เปดทุกวัน เริ่มต้ังแผงต้ังแตเวลาประมาณ 19.00 น. 

จนถึงเวลาประมาณ 24.00 น. 

 

ความชกุ (density of outlet): พบ 17 ราน (แผง) เฉลี่ยใน 100 เมตร จะพบ 3 ราน  3:100 ม. 

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  ทุกประเภท คือ บุหรี่ชูรส บุหรี่ผูหญิง บุหรี่นอก บุหรี่กานพลู บุหรี่ไฟฟา บารากุไฟฟา 

และบารากุธรรมดา 

มีรานขายเฉพาะบารากุไฟฟาและบุหรี่ไฟฟา จํานวน 5 ราน 

มีรานขายเฉพาะบารากุไฟฟาอยางเดียว 1 ราน 

มีรานขายเฉพาะบุหรี่ไฟฟาอยางเดียว 1 ราน 

มีรานขายเฉพาะบุหรี่ชูรสอยางเดียว 7 ราน 

และรานที่ขายทุกอยาง จํานวน 3 ราน 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  ผลิตภัณฑที่แหลงน้ีมรีาคาถูกกวาที่อ่ืน บุหรี่ชูรส ราคา 80-100 บาท ผูคา

ใหเหตุผลในการขายสินคาบุหรี่ราคาถูก เพราะกลุมลูกคาหลักคือ นักเรยีนมัธยม มีเงินจํากัดและไมนิยมจาย

แพง 

สวนบารากุไฟฟา มีราคาคอนขางสูง คือ แทงละ 300-400 บาท กลองละ 1500-2000บาท/5 แทง มีการ

สงเสริมการขายคือ แบงมวนขาย ผูคาใหเหตุผลวา เพราะเนนขายนักเรียนมัธยมที่ไมสามารถซื้อยกกลอง จึง

ตองแบงขาย การสงเสริมการขายบารากุไฟฟาอีกอยางหน่ึงที่พบ คือ การโปรโมทเรื่องรสชาติผลไม วา มีรส

หลากหลาย    และโปรโมทรสแอปเปลมากที่สุด วา เปนกลิ่นรสที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ขายดีที่สุด ขาย

หมดเร็วที่สุดเพราะผูสูบนิยม และการโปรโมทอีกกรณีที่พบมากในการขายบารากุไฟฟา คือ ความไมอันตราย 

สูบงาย เบาสบาย 
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“บารากุไฟฟาอันละ 350 มีรสแอปเปล องุน เลมอน สตรอเบอรี่ บลูเบอรี่ แอปเปลขายดี

ที่สุด เวลาแบงขาย รสแอปเปลขายหมดเปนอันดับแรก ตางจากบารากุธรรมดา เพราะ

สะดวกสบายกวาเยอะ ขายดีกวาเยอะ เพราะเด็กๆชอบ ลูกคาสวนใหญคือเด็กมัธยม”—

พอคาบารากุไฟฟา 

“บารากุไฟฟามี 2 แบบ กลองขาวกับกลองดํา กลองขาวเปนของแท กลองดําเปนของ

เลียนแบบมาทหีลัง กลองขาวแทงละ 350 กลองดําแทงละ 300 ถาชอบแบบสบายๆตอง

บารากุไฟฟาจะดีเลย ไมตองเติมนํ้ายาใชหมดก็ทิ้ง คนเขาเลนบารากุไฟฟากันก็พวกเด็กๆมอ

ตน เด็กจะซื้อแตบารากุไฟฟาเพราะมันงายและไมแพงมาก ถาโตๆหนอยจะซื้อบุหรี่ไฟฟา มัน

อันตรายนอยกวาบุหรี่นะ แตถาบารากุไฟฟามันจะไมอันตรายเลย เพราะมันไมมีนํ้ายา ไมมี

นิโคติน”---พอคาบารากุไฟฟา 

บารากุธรรมดา ราคาซองละ 120 บาท สวนเตาสูบยังมีราคาแพง คือ 1200-2500 บาท ตามขนาด การ

สงเสริมการขายบารากุธรรมดา คือ การแจกแถมหากซื้อเตาสูบครบชุด โดยหากซื้อเตาในราคา 1200 บาท

ขึ้นไปมีการแถมตัวยาบารากุ 2 ซอง และแถมถาน ซึ่งพบวา การสงเสริมการขายแบบแจกแถมเชนน้ี เปนการ

สงเสริมการขายบารากุธรรมดาของยานสะพานพุทธมาต้ังแตป 2554 แลว เชน ซื้อเตาแถมยา  ซื้อทั้งเตาและ

ยากลองใหญแถมยาซองเล็กแถมถานและอุปกรณ เชน แผนฟอยลรองยา คีมคีบถาน เปนตน 

บุหรี่ไฟฟา ในแหลงน้ี มีราคาคอนขางถูกกวาแหลงอ่ืน ราคา 400 ตอแทง การสงเสริมการขายบุหรี่ไฟฟาเนน

เรื่องความคุมคาวาใชไดนาน และอันตรายนอยกวาบุหรี่ธรรมดา ใชลดการสูบบุหรี่ไดจรงิ 

“บุหรี่ไฟฟาราคา 400 บาท เติมนํ้ายาทีก่น ชารจ และสูบไดเลย นํ้ายาหมดมาหาซือ้ไดที่น่ี 

นํ้ายาขวดนึงสูบได 1 อาทิตย ถาสูบดีๆหนอย แทงหน่ึงใชไดนานถึง 6 เดือน อันตรายนอย

กวาบุหรี่นะ และบางคนใชแลวก็เลิกสูบบุหรี่ไดดวย”--พอคาบุหรี่ไฟฟา 

บุหรี่ชูรสเนนการสงเสริมการขายทุกรูปแบบ มีทั้งลดราคา แจกแถม ลดราคาไดเมื่อตอรอง หากซื้อปริมาณมาก

จะไดรับการแถม ทุกเจาเนนการสงเสริมการขายแบบจัดแพค และ ขายปลีกมวน พบวา มีผูคาบุหรี่ชูรสบางเจา

ใชวิธีโปรโมทดวยการแจกใหลองสูบฟรีกอนแลวคอยตัดสินใจซื้อ และอีกเจาหน่ึง มีการแถมบุหรี่รสอ่ืนๆ เมื่อ

ซื้อบุหรี่ครบซอง พบการโปรโมทเรื่องรสชาติ ความเปนผลไม ความเบา-แรงของรส และกลิ่น 

“ย่ีหอน้ี Mond เปนบุหรี่ผลไมตัวใหม มีกลิ่นหอมๆของผลไม ตัวน้ีมาใหมเลย 100 บาท ถา

เราพ่ึงเคยลองสูบ เอาตัวน้ีละดีที่สุด เพราะมันเบา สบายกวา แตถาชอบแบบแรงขึ้นมาจาก

ตัวน้ีตองลองตัวน้ีคือย่ีหอ Oris เปนย่ีหอที่วัยรุนกําลังนิยม พ่ีใหลองกอน 1 ตัว นองหยิบเลย 

อยากลองตัวไหน ไมซื้อไมเปนไร ลองไดไมเปนไร ถาซื้อทัง้กลอง พ่ีแถมให 3 ตัว นองหยิบได

เลยวาเอาตัวไหน”----แมคาบุหรี่ชูรส 
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“ย่ีหอน้ี After hours เปนบุหรี่นําเขานะ ไมหอม แตมันออนๆ เปนบุหรี่มวนเล็ก แตถาชอบ

แบบหอมๆตองตัวน้ี คือ ยี่หอ Kiss และ Mond มาใหมนะ  Kiss ขายดีกวาเพราะมันมานาน

แลวและติดตลาด มันหอมกวาดวย ซองละ 100 เทากัน”----พอคาบุหรี่ชูรส 

 พบวา มีแผงขายบุหรี่ชูรสแผงหน่ึงมีวัยรุนและเด็กอายุประมาณ 11-12 ขวบ เปนผูขาย โดยเด็กที่ขายบอกวา

ดมกลิ่นบุหรี่ชูรสที่ขายเปนประจําและรูสึกวาหอมดี ตนเองยังไมเคยลองสูบ แตคิดจะสูบบุหรี่ชูรสเมือ่โตกวาน้ี

คือเมื่ออายุประมาณ 20 ป 

“ซองละ 100 ครับ รูราคาหมดครับ แบบซองก็มี แตตองไปเอาของกอน ผมชวยพ่ีขาย

ประจํา แตผมไมเคยสูบครับ พ่ีผมสูบ แตมันไดกลิ่นหอมๆนะครับเวลาสูบ ก็ชอบนะครับมัน

หอมดี ผมคิดวาผมจะสูบเมื่อโตขึ้นนะครับ เพราะพ่ีบอกวาโตกอนแลวสูบได ผมก็คิดวาผมจะ

สูบตอนผมอายุ 20 ครับ”---เด็กคนขายอายุ 12 ป 

การสงเสริมการขายอีกแบบหน่ึงที่ผูคาในแหลงน้ีใชกันทุกเจา คือ การลดแลกแจกแถม โดยจะลดแลกแจกแถม

เมื่อลูกคาซื้อผลิตภัณฑแบบยกกลอง  

ความเสี่ยงและเหตผุล: มคีวามเสี่ยงสูง จากการสํารวจมาต้ังแตป 2554 จนปจจบัุน พบวา ตลาดนัดแหงน้ี 

เปนแหลงคาผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางแหลงใหญ มีช่ือเสียงในกลุมวัยรุนทีม่าหาซื้อผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางหรือ

แมกระทั่งอุปกรณเสพยาเสพติด มีผูคาและแผงประจําตลอดทั้ง 3 ปตอเน่ือง ไมเคยมกีารควบคุมอันใด ไมเคย

มีหนวยงานใดเขามาตรวจสอบหรือหามการขาย ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ติดตามขอมูล พบวา ถึงแมแหลงขาย

อ่ืนจะมีการปดตัวไปหรือมีการหยุดจําหนายในบางพ้ืนที่ แตตลาดนัดสะพานพุทธ เปนอีกแหงหน่ึงที่ไมเคยหยุด

จําหนายแตอยางใด และยิ่งเปนที่รูจักมากขึน้เรื่อยๆ และมจีํานวนแผงมากขึ้นเรื่อยๆทุกป 

การเขาถึง:  หากเริ่มตนจากหนาอนุสาวรียรัชกาลที่ 1 หนาสะพานพุทธ จะเขาถึงแผงแรกในระยะเวลาเดิน

ประมาณ 10 นาที 

ขอสรปุ มผีลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางขายทุกประเภท เนนขายสินคาราคาถูก กลุมเปาหมายคือวัยรุนระดับมัธยม

และอุดมศึกษา  
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                                                     ภาพท่ี 45 แผงผลิตภัณฑยาสูบทุกประเภท 

 

 

 

[ 13.หนามหาวทิยาลยัรามคําแหง ] 

 รายละเอียดพืน้ทีเ่สี่ยง 

 

พืน้ที:่ พ้ืนที่ๆสํารวจคือ ถนนรามคําแหง หนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งเรียกกันวา ตลาดนัดรามคําแหง 

เริ่มตนต้ังแตซอยรามคําแหง 17 ถึงซอย 65 ระยะทางประมาณ 2 กม. 

 

สภาพ: สภาพของพ้ืนที่น้ีคือ ตลาดนัดตอนเย็น มีทั้งผูคามาต้ังแผงลอยบนทางเทา และเปดขายในรานคาถาวร

ที่เปนอาคารพาณิชยตลอดถนน สินคาสวนใหญคือเสื้อผา กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนมัธยม นักศึกษา

มหาวิทยาลัยและวัยทํางาน เปดทุกวัน เริ่มต้ังแผงต้ังแตเวลาประมาณ 18.00 น. จนถงึเวลาประมาณ 23.30 

น. 
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ความชกุ (density of outlet): พบ 11 แผง เฉลี่ยใน 100 เมตร จะพบ 2 แผง  2:100 ม. หรอืมีแผงทุก

ซอย 

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  บุหรีชู่รส บุหรี่กานพลู บุหรี่ผูหญงิ ยาเสน 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  ผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางที่แหลงน้ีมีราคาถูกกวาทุกๆแหลง เพราะเนนขายให

นักเรียนนักศึกษา เนนการขายบุหรี่ชูรสและบุหรี่กานพลูมากที่สุดเพราะผูซื้อผูสูบสวนใหญในแหลงน้ีเปนคนใต

ที่นิยมบุหรี่กานพลู ราคาขายปลีกมวนละ 7 บาท ราคาบุหรี่กานพลูมรีาคาต้ังแต 60-100 บาท บุหรี่ชูรสและ

บุหรี่ผูหญิงราคา 80-100 บาท 

แหลงขายน้ีเนนการสงเสริมการขายในดานการแบงขายทุกประเภทและลดราคาเมื่อซือ้แบบแพค คอื ขายปลีก

มวน ขายยกซอง ขายแบบจัดแพค 3 มวน 20 บาท  แพค 5 มวน พบวา บางแผงมีการจัดแพคสําเร็จรูป

พรอมขายไวมากมายชนิดคละย่ีหอคละรส  

พบวาบางแผงเนนการขายแตแบบจัดแพค มทีั้งแพค 3 มวน แพค 4 มวน แพค 5 มวน และโปรโมทดวยราคา

ที่ถูกที่สุดกวาทุกแผง คือ แพค 3 มวนขายในราคา 15 บาท ถูกกวาแผงอ่ืนๆ 5 บาท 

สวนบุหรี่ผูหญงิ พบวา บางแผงเนนการขายบุหรี่ผูหญิงโดยเฉพาะ โดยผูขายระบุวาจะมีกลุมผูหญิงมาใชบริการ

รานทําผมในบริเวณน้ีเปนประจําเน่ืองจากรานทําผมในบรเิวณน้ีราคาถูกมาก และผูหญงิที่มาเสริมสวยบริเวณน้ี

ก็จะมาหาบุหรี่สูบในแหลงน้ีดวย ผูคาจึงนําบุหรี่ผูหญิงมาขายมากขึ้น 

ไมพบการขายผลิตภัณฑกลุมไฟฟา ผูคาใหเหตุผลวา ผลิตภัณฑกลุมไฟฟามีราคาแพง แตกลุมลกูคานักสูบที่น่ี

เปนนักเรียนนักศึกษาที่มีเงินจํากัด กลุมน้ีจะไมซื้อผลิตภัณฑกลุมไฟฟาเน่ืองดวยเหตุผลเรื่องราคา จึงไมนํามา

ขาย 

ผูคาบางเจามีการรับสั่งจองสินคาลวงหนาตามที่ลูกคาตองการ โดยเฉพาะบารากุไฟฟา ถึงแมจะไมมีขาย แต

ผูคาบอกวาใหลูกคาสั่งจองสินคาได จายเงินมัดจํา และจะนัดมารับสินคา 

สวนยาเสนน้ัน พบวา มีบางแผงเนนขายยาเสน ผูคาระบุวาลูกคาหลักของยาเสนคือกลุมคนขับรถรับจางใน

บริเวณน้ัน 

ความเสี่ยงและเหตผุล: มคีวามเสี่ยงสูง จากการสํารวจมาต้ังแตป 2554 จนปจจบัุน พบวา ตลาดนัดแหงน้ี 

เปนแหลงบุหรีชู่รสและบุหรี่กานพลูแหลงใหญ  มผีูคาและแผงประจําตลอดทั้ง 3 ปตอเน่ือง ไมเคยมีการ

ควบคุมอันใด ไมเคยมีหนวยงานใดเขามาตรวจสอบหรือหามการขายถึงแมจะอยูหนาสถานศึกษา มีลูกคา

ตลอดเวลา ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ติดตามขอมูล พบวา ถึงแมแหลงขายอ่ืนจะมีการปดตัวไปหรือมีการหยุด

จําหนายในบางพ้ืนที่ แตตลาดนัดหนาราม เปนอีกแหงหน่ึงที่ไมเคยหยุดจําหนายแตอยางใด และยังมีสินคา

บุหรี่กานพลูมากมายเชนเดิม 
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การเขาถึง:  หากต้ังตนจากทางเขาดานหนาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จะเขาถึงแผงแรกในระยะเวลาเดิน

ประมาณ 10-15 นาท ี

ขอสรปุ เนนการขายกลุมผลติภัณฑชูรสและกานพลูเปนหลัก กลุมเปาหมายคือนักศึกษาชาวใต ผูหญิง และ

กลุมรับจาง 

 

                                                           ภาพที่ 46 แผงบุหรี่ชูรส ยาเสน หนารามคําแหง 

14 ตลาดนดัพลาซาเมืองเอก บริเวณมหาวทิยาลัยรังสิต 

 รายละเอียดพืน้ทีเ่สี่ยง 

 

พืน้ที:่ พ้ืนที่ๆสํารวจคือ ตลาดนัดพลาซาเมืองเอก ในอาคารพลาซาของหมูบานเมืองเอก หางจากมหาวิทยาลัย

รังสิตประมาณ 1 กิโลเมตร  

 

สภาพ: สภาพของพ้ืนที่น้ีคือ ตลาดนัด เปนตลาดนัดตอนเย็นและเปนตลาดขนาดใหญ สินคาสวนใหญคือ

อาหารของกิน เสื้อผา ซีดี และสินคาอ่ืนๆหลากหลาย กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย วัยทํางาน มี

นักศึกษาและคนในหมูบานเปนลูกคาหลัก เปดทุกวัน เริ่มต้ังแผงต้ังแตเวลาประมาณ 16.00 น. จนถึงเวลา

ประมาณ 20.30 น. 
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ความชกุ (density of outlet): พบ 1 แผง  

ผลติภณัฑที่จําหนาย:  บุหรีชู่รส บารากุไฟฟา 

ราคาและการสงเสริมการขาย:  ราคาบารากุไฟฟา 350 บาท กลองละ 1600 บาท 

เนนการสงเสริมการขายในดานความปลอดภัย และ รสชาติ 

“นองเคยสูบบารากุธรรมดาหรือเปลา อันน้ีไฟฟา มันเหมือนกัน แตดีกวาเพราะมันสะดวก

กวา พกไปไหนก็ได ม ี5 กลิน่ ไมตองชารจ สูบได 400 ครั้ง หมดลมกท็ิ้งไดเลย ไมอันตราย

เพราะไมมีนิโคติน ปลอดภัยกวาสูบบารากุอีก”---พอคาบารากุไฟฟา 

ความเสี่ยงและเหตผุล: จากการสํารวจมาต้ังแตป 2555 จนปจจุบัน พบวา ตลาดนัดแหงน้ี มีผลิตภัณฑบุหรี่

แปลงรางมาจําหนายตลอด แลวแตวากระแสความนิยมจะนิยมอะไร ซึ่งมทีั้งบารากุธรรมดาในป 2555 บุหรี่ชู

รส และในป 2557 ขายบารากุไฟฟา เพราะความนิยมมีมาก และเนนการขายใหกลุมลูกคานักศึกษา

มหาวิทยาลัย 

ขอสรปุ เปนตลาดนัดระดับหมูบาน ที่ใกลสถานศึกษา แตมีผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางจําหนายตลอดเวลา หาซื้อ

งาย 

 

                              

 
                                                ภาพท่ี 47 แผงขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟา 
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[ 2 การสงเสริมการขายบุหรีใ่นรานสรุารอบสถานศึกษา ] 

 

 การศึกษาครัง้นี้ไดสํารวจการสงเสริมการขายบุหรี่ในรานสุรารอบสถานศึกษา  คือ 

รานสุรา บรเิวณมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ซ่ึงมีรานสุราจํานวน

มาก มีลูกคาวัยรุนจาํนวนมาก และเปนรานสุราที่มกีารสงเสริมการขายบุหรี่โดยบริษัทบุหรี่ 

  

 จากการสํารวจ พบวา การสงเสริมการขายบุหรี่ในรานสุรารอบสถานศึกษา มีลักษณะดังนี้ 

 

o บริษัทที่นิยมทําการสงเสรมิการขายในรานสุรารอบสถานศึกษา คือ บริษัทมารลโบโร 

o รานสุรา ใหเชาพื้นที่หนารานในจุดที่ดีที่สุด ใหบริษัทบุหรี่ไดจัดกิจกรรม 

o บริษัทบุหรี่รวมมือกับบริษัทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ในการจัดงานรวมกัน 

o การสงเสริมการขายหรือกจิกรรมของบริษัทบุหรี่ จะจัดตอเมื่อบริษัทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

จัดคอนเสิรตในรานสุรา บริษัทบุหรี่จะมารวมกิจกรรมดวย 

o ลักษณะการสงเสริมการขาย คือ จัดบูธบุหรี่ มีพริตต้ีบุหรี่ แสดงปายสัญลักษณ แสดง 

descriptor ตางๆเพื่อเล่ียงขอกฎหมาย ขายบุหรี่ในงาน ขายของที่ระลึก 

o สินคาที่จัดสงเสริมการขาย คือ บุหรี่ยี่หอมารลโบโร แลวแตรุนที่วางตลาด 

o ไมมีการแจกหรือแถมบุหรี่ หรือลดราคา 

o มีการหลีกเล่ียงกฎหมายดานการส่ือสาร ดังนี้ 

 แสดงชื่อสินคา แสดงสีสัญลักษณของสินคา 

 แสดงรูปสินคาในส่ือโฆษณา มีชื่อสินคา 

 พริตต้ีใสชุดเปนสีสัญลักษณบุหรี่ แตไมมีชื่อสินคา 

 บูธจัดเปนสีสัญลักษณสินคา  

 ส่ือโฆษณาทุกส่ือที่บูธและหนางาน แสดงรูปสินคาและชื่อสินคา รูปสินคาที่

นํามาแสดง คือ รูปซองบุหรี่ มีคําวา Marlboro 

 แสดงรูปซองบุหรีแ่ละคําวา Marlboro  

 ซํ้าๆในส่ือโฆษณา 

 ขายของที่ระลึกที่บูธ แตของที่ระลึกเปนสีสัญลักษณของสินคา 

 การใชสีสัญลักษณของบูธและส่ือโฆษณาทุกส่ือ จะเปล่ียนไปตามสี

สัญลักษณของบุหรี่แตละรุนที่บริษัทตองการโปรโมท เชน บริษัทตองการ
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โปรโมทบุหรี่มารลโบโร รุน Black ก็ไดมีการจัดทําบูธและส่ือโฆษณาเปนสี

ดําและแดง อันเปนสีสัญลักษณของบุหรี่รุนนี้ และอีกครั้งที่พบ คือ บริษัท

ตองการโปรโมทบุหรี่มารลโบโร รุน Gold ก็ไดมีการจัดบูธและส่ือโฆษณา

เปนสีทอง ซ่ึงเปนสีสัญลักษณของบุหรี่รุนนี้ 

 มีการแสดงกลองบุหรี่อยางชัดเจนบนเคานเตอรในบูธ ซ่ึงจัดวางดานหนา

รานสุราทุกครั้ง เพื่อใหเปนที่สังเกต นอกจากการแสดงกลองบุหรี่อยาง

ชัดเจนนั้น ยังมีการวางแสดงของที่ระลึกบนเคานเตอรในบูธดวย คือ ไฟ

แชคที่มีการออกแบบมาอยางสวยงาม และ ที่เข่ียบุหรี่ ซ่ึงของที่ระลึกใชสี

สัญลักษณของซองบุหรี่ 

o มีพนักงานทั้งพริตต้ีเชียรบุหรี่ และพนักงานขายคอยเก็บขอมูลจากนักสูบที่เดินเขามาซ้ือ

หรือดูบูธ 
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ภาพที่ 48 บูธบุหรี่และการกระทําผิดกฎหมายของบริษัทบุหรี่ในการสงเสริมการขาย ดวยการแสดงภาพซอง

บุหรี่ในฐานะสือ่โฆษณา รานบังกะโล 

 

สรุป  แหลงขายทั้งหมด 15 แหลง เปนพ้ืนที่ๆมผีลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางจําหนายทุกที่   ผลิตภัณฑที่พบวามี

จําหนายมากที่สุด คือ บารากุไฟฟา  รองลงมาคือ บุหรี่ไฟฟา  สวนบุหรี่ชูรส บุหรี่นอก บุหรี่กานพลู มีจําหนาย

ทุกที ่  ทุกแหลงเขาถึงการซื้อผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางไดงายมากภายในเวลา 10-15 นาท ี  การจําหนาย

โจงแจงเสรี บางแหลง เชน สะพานพุทธ ผูขายเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป  การแสดงสนิคาเปนไปอยางโจงแจง

เสรี  การโฆษณาชวนเช่ือจากผูขายที่พบมากที่สุด คือ โฆษณาชวนเช่ือบารากุไฟฟาวา ปลอดภัย ไมมนิีโคติน 

 

3 [ แผนที่จดุเสี่ยงแหลงขายผลติภัณฑยาสบูแปลงราง ] 

ในสวนน้ีเปนรายงานแผนที่จุดเสี่ยงแหลงขายผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางทั้งหมด โดยใชแผนที่ Google map 

เปนฐานแสดงที่ต้ังของจุดขายในแหลงขายน้ันๆ ใชสัญลักษณ        หมายถึงจุดขายที่เปนแผงลอย เรขาย หรือ

มีลักษณะเปนแผงไมต้ังถาวร เคลื่อนยายได เชน ผูคานําโตะมาวางขายสินคาริมถนน  สัญลักษณ           

หมายถึง จุดขายประจํา คือ ต้ังรานถาวร เปนลักษณะรานคาเชาในตัวอาคาร เปนลอคขายประจํา เคลื่อนยาย

ลําบาก 
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1 คลองถม: มีจุดขายทั้งหมด 6 จุด แบงเปนรานประจํา 2 ราน  เรขาย 4 ราน ความเสี่ยงคือมีสนิคายาสูบ

แปลงรางครบทุกประเภท แตเนนขายผลติภัณฑยาสูบไฟฟามากที่สุดและพบขายอุปกรณบุหรี่มวนเองที่มีการ

สาธิตใหลูกคาไดชม 

 

2 ตลาดนัดสวนจตุจักร: ไมมีรานประจําในตัวตลาดนัดเน่ืองจากถูกหามขายในตัวตลาด แตมีการวางแผง

เรขายริมถนนหนาประตูทางเขาตลาดนัดและหนา MRT จํานวน 5 แผง เนนการขายบุหรี่ชูรส และบารา

กุไฟฟามากที่สุด ความเสี่ยงคือเขาถึงงายมากไมถึง 10 นาทีจากทางเขา MRTก็สามารถซื้อไดทันท ี

 

เขตจตุจักร กทม. 
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3 ตลาดนัดเซียรรังสิต: รานประจํา 3 ราน เชาพ้ืนที่ในตัวอาคารซึ่งดัดแปลงเปนพ้ืนที่ตลาดนัด ความ

เสี่ยงคือ มีสินคายาสูบครบทกุประเภทและเปนแหลงคาสงดวย

 
 

 

4 ตลาดนดัรถไฟ: เปนตลาดนัดแหงใหมที่ยายมาจากตลาดนัดสวนรถไฟเดิม (จตุจักร) โดยยายมาที่ศรี

นครินทรแทน เปนตลาดนัดกลางคืน พบจุดขาย 7 จุด เนนขายบารากุไฟฟา 

 

เขตประเวศ กทม 
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5 ตลาดนดัตะวันนา: เปนตลาดนัดทั้งกลางวันและกลางคืนยอดนิยมของวัยมัธยม พบจุดขาย 6 จุด ความ

เสี่ยงคือ เปนแหลงขายอีกแหลงที่มีสินคายาสูบครบทุกประเภท วัยรุนนิยม ผูคานิยมเสนอโปรโมช่ัน 

 

6 ถนนขาวสารและซอยรามบตุร:ี แหลงขายน้ีมีถึง 2 แหลงในที่เดียวกันและพ้ืนที่เช่ือมโยงถึงกัน คือ ถนน

ขาวสาร และ ซอยรามบุตรี ซึ่งเปนแหลงเที่ยวกลางคืนและรานสูบบารากุทั้งสองที่ มีจุดขาย (เฉพาะผลิตภัณฑ

ยาสูบแปลงราง)6 จุดขาย ไมนับรวมรานที่ใหบริการสบูบารากุในราน เพราะแทบทุกราน ทั้งผับบารและ

รานอาหารในบริเวณน้ีมีบริการสูบบารากุในรานทุกราน 
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7 บริเวณประตนู้ําและหางพนัธทพิยพลาซา: มีแหลงขาย 2 แหลงใกลเคียงกันคือบริเวณแยกประตูนํ้าและ

หนาหางพันธทิพยพลาซา เนนขายบุหรี่ชูรส บารากุไฟฟา บุหรี่ไฟฟา 

 

  

8 ตลาดนดัเมเจอรรังสติ: เปนตลาดนัดตอนบายหนาโรงภาพยนตรเมเจอรรังสิต อยูติดกับหางฟวเจอรปารค 

เริ่มพบวามีผลติภัณฑยาสูบขายในตลาดนัดน้ีเมื่อปลายป 2556 เนนบารากุไฟฟา บุหรี่นอกและบุหรีไ่ฟฟา 
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9 สยามสแควร: แหลงชอปปงยอดนิยมของวัยรุน พบรานประจํา 1 รานเปนรานเชาในอาคารพาณิชยและ

แผงลอย 3 แผง เนนขายบุหรี่ชูรสและบุหรี่นอก ไมพบการขายผลิตภัณฑไฟฟาในที่แหงน้ี ความเสี่ยง คือ อยู

ใกลสถานศึกษา คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมเกิน 500 เมตร 

 

10 ตลาดนดัสะพานพทุธ: ตลาดนัดกลางคืนยอดนิยมของวัยรุน เปนแหลงขายที่เปนศูนยรวมสินคายาสูบทุก

ประเภท และมีมากที่สุด คือ 17 จุดขาย ความเสี่ยง คือ เปนแหลงที่มีจดุขายชุกชุมมากที่สุด มสีินคามากที่สุด

และมีมานานหลายป ตลอดจนขายอยางโจงแจงและลดแลกแจกแถม ผูคาผูซื้อก็เปนวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป 
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11 สีลม: แหลงขายผลิตภัณฑยาสูบแหงใหม เนนขายใหตางชาติมากกวาลูกคาคนไทย 

 

  

 

12 หนามหาวิทยาลัยรามคาํแหง: เปนแหลงขายที่มีผลิตภัณฑยาสูบครบทุกประเภทไปจนถึงยาเสน เพราะมี

ลูกคาหลากหลายเพศและวัย และเปนแหลงที่มีจุดขายชุกชุมมากแหลงหน่ึงคือมีถึง 10 จุดขาย ความเสี่ยงของ

แหลงขายน้ีคืออยูหนาสถานศึกษา รอบรั้วมหาวิทยาลัยรามคําแหงทั้งดานหนาและดานขาง เพียงเดินขามถนน

จากทางเขามหาวิทยาลัย ก็สามารถพบเห็นและซื้อผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางไดทันที 

 181 ดร.ศรีรัช ลอยสมทุร                                                                                       ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคมุยาสบู 

 



 การศึกษาผลของการทาํกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสูบ “แปลงราง”   2557

 

 

 

 

 

13 ตลาดนดัหวยขวางไนทบาซาร:  เปนตลาดนัดกลางคืนที่นิยมของวัยทํางาน เมื่อป 2551-2555 แหลง

ขายน้ีไดช่ือวาเปนแหลงขายบารากุเจาใหญที่สุดแหลงหน่ึง เพราะเนนขายใหคนทํางานกลางคืนและสงผับบาร

บริเวณน้ัน ในป 2556 พบวา รานขายบารากุเจาใหญที่สุดในแหลงน้ีถูกปด ยังเหลอืเจาอ่ืนๆที่เปนรายเล็กๆ

อยู 5 ราน แตมีสินคายาสูบประเภทอ่ืนมากกวาเนนขายแตบารากุเหมือนเดิม 
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สรุป แหลงขายทั้ง 13 แหลง มีความเสี่ยงคลายกันคือ มีสินคายาสูบหลายประเภทนําเสนอขายในที่เดียว มี

การขายอยางโจงแจง เชน สาธิตมวนบุหรี่ใหลูกคาชม อยางที่คลองถม หรือเชิญชวนใหลองสูบฟร ี อยางที่

สะพานพุทธหรือตลาดนัดรถไฟ มีการเสนอโปรโมช่ันดานลดแลกแจกแถม เชน ที่สะพานพุทธ ตะวันนา มีปาย

โฆษณาอยางโจงแจง โฆษณารสชาติและราคา เชนที่ตะวันนา หลายๆที่มีแบบแบงขายจัดทําเปนแพค 3 มวน 

20 บาทไวพรอมเสนอลูกคา เชนที่สะพานพุทธ หวยขวาง  ลูกคาเขาถงึงายมองเห็นงาย เชน ที่สวนจตุจักร 

แผงขายต้ังอยูหนาทางเขา MRT เปนตน และบางแหงต้ังอยูหนาสถานศึกษา เชน ตลาดนัดหนามหาวิทยาลัย

รามคําแหง ทกุแหลงขายที่กลาวถึงในรายงานน้ี ต้ังมานานแลวกวา 4 ป แตยังไมมีมาตรการใดจากภาครัฐใน

การปราบปรามทุกแหลงขายที่กลาวถึงในรายงานน้ี 
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[ บทที่ 8 สรุปและอภิปรายผล ]  

 

 จากการศึกษาทั้งหมด มีขอสรุป ดังน้ี 

ขอสรุปจากการศึกษา 

1 ขอสรปุผลเชงิปรมิาณ 

รายงานผลเชิงปริมาณในดานพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางของเยาวชนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนและตอนปลายทั้งในกรุงเทพมหานคร และเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ 4 จังหวัด จํานวนทั้งสิ้น 2427 

ราย แบงเปนเยาวชนกรุงเทพมหานคร 1789 ราย และเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ 637 ราย 

สรปุผลรายงานเยาวชนกรงุเทพมหานคร 

วัย: วัยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 44 และตอนปลาย รอยละ 56 อายุ13-18 ป เพศชาย รอย

ละ 53 เพศหญิง รอยละ 47   

พฤติกรรมสูบบุหรี่ธรรมดา: เยาวชนวัยไมเกิน 18 คือกลุมสูบหนัก  เยาวชนวัยมัธยมมีพฤติกรรมสบูบุหรี่แลว

ถึงรอยละ 42  ผูที่สูบสวนใหญเปนผูสูบหนัก  รอยละ 86 สูบบุหรี่มาต้ังแตอยูมัธยมตน รอยละ 10 สูบบุหรี่

มาต้ังแตเรียนประถม  

พฤติกรรมสูบบุหรี่แปลงราง:  เยาวชนวัยไมเกิน 18 ป รูจักผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางทุกประเภทเปนอยางดี  

ผลิตภัณฑที่วัยมัธยมรูจักและนิยมมากที่สุด คือ บารากุไฟฟา รอยละ 78 รูจักบารากุไฟฟา และสูบบารากุ

ไฟฟาเปนประจําถึงรอยละ 44  รอยละ 51 เคยลองบารากุไฟฟามาแลว  ผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมรองลงมาจาก

บารากุไฟฟา คือ บารากุธรรมดา  สูบมากเปนลําดับสอง รอยละ 25   ผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมรองลงมาลําดับ

สามคือ บุหรี่ชูรส  สูบรอยละ 21 และ บุหรีก่านพลู ในจํานวนที่ใกลเคียงกันคือรอยละ 20 

สาเหตุที่บารากุไฟฟาไดรับความนิยมสูงสุด เพราะพกพางาย ไรควัน สูบงาย ไมมีกลิ่นติดตัวเหมือนการสูบบุหรี่ 

ทําใหผูใหญจับไมได และกําลงัเปนแฟช่ัน 

บารากุไฟฟา ผลิตภัณฑยอดนิยม: เยาวชนวัยไมเกิน 18 ป นิยมบารากุไฟฟามากที่สุด รอยละ 78 รูจักบารากุ

ไฟฟา  สูบเปนประจําถึงรอยละ 44  รอยละ 51 เคยลองสูบมากอน และเยาวชนที่ยังไมเคยสูบอะไรเลยอีก

รอยละ 28 รูสึกวาอยากลองสูบบารากุไฟฟา  สวนความถี่ในการสูบน้ัน เยาวชนสวนใหญรอยละ 70 สูบบารา

กุไฟฟาถี่มาก คือ สูบตลอดเวลา รอยละ 67 ไปซื้อบารากุไฟฟาดวยตนเอง สถานที่ๆ นิยมไปซื้อบารากุไฟฟา

 184 ดร.ศรรีชั ลอยสมุทร                                                                                                         ศูนยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคุมยาสบู 
 



การศึกษาผลของการทาํกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสูบ “แปลงราง   2557

 
มากที่สุด คือ ตลาดนัดสะพานพุทธ และ ตลาดนัดสวนจตุจักร และผูขายสวนใหญคือ รอยละ 86 ขายบารากุ

ไฟฟาใหเยาวชนทันทีโดยไมเคยถามอายุ เหตุผลหลักที่สูบคือ เปนผลิตภัณฑใหม นาสนใจ เช่ือวาปลอดภัย 

โรงเรียนเปนสถานที่ไมปลอดภัย: นักสูบเยาวชนรอยละ 44  นิยมสูบบุหรี่คือ สูบที่โรงเรียน เพราะเปนสถานที่

สะดวกที่สุดในการสูบ และมเีพ่ือนรวมสูบ  มีการสูบบุหรีใ่นโรงเรียนรอยละ 70  ซื้อบุหรี่แถวโรงเรียนไดรอย

ละ 56  เยาวชนรอยละ 49 ระบุวาแถวโรงเรียนมีบุหรี่แบงขาย และรอยละ78 บอกวาซื้อไดไมมีการถามอายุ

คนซื้อ  รอยละ 33 ระบุวาเพ่ือนรุนพ่ีรุนนองในโรงเรียนเปนพอคาบุหรี่เสียเอง นําบุหรี่มาแบงขายใหเพ่ือนๆ 

ชองทางออนไลน ทําใหเด็กกรุงเทพเขาถึงผลิตภัณฑยาสบู:  รอยละ 35 รูจักบารากุไฟฟาจากในชองทาง

อินเตอรเน็ต  และ รอยละ 18 ระบุวา ซื้อบารากุไฟฟาจากในชองทางอินเตอรเน็ต รอยละ 35 เคยสั่งซื้อบุหรี่

ทางอินเตอรเน็ต  คือ เฟซบุค ไลน หรืออ่ืนๆที่เปน social media   

CSR: เยาวชนกทม. ไมทราบไมไดรับรูกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ รอยละ 87 ไมเคยรูจัก ไมเคยไดทราบ

ขาว และไมทราบขอมูลขาวสารใดเลยเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ รอยละ 65 มีทัศนคติลบตอการ

ที่ธุรกิจยาสูบทาํกิจกรรม CSR โดยใหเหตุผลวา ไมไดเปนการชวยเหลือสังคมแตอยางใด เพราะเปนธุรกิจที่ขาย

บุหรี่ และสวนใหญของเยาวชน กทม. เห็นดวยกับการหามธุรกิจยาสูบทาํกิจกรรม CSR และหามโฆษณา 

สรปุผลรายงานเยาวชนในพืน้ทีป่ลูกยาสบู 4 จังหวัด 

วัย: ระดับมัธยมตนจนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 อายุต้ังแต 12-18 ป เพศชาย รอยละ 38 เพศหญิง รอยละ 62   

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ธรรมดา: เยาวชนวัยมัธยมตางจังหวัดสูบบุหรี่ รอยละ 21  เริ่มสูบมาต้ังแตช้ันประถม ผู

ที่สูบในวัยมัธยมก็เปนผูสูบหนักเปนสวนใหญ  หาซื้อจากรานชําเปนสวนใหญ  

พฤติกรรมสูบบุหรี่แปลงราง:  เยาวชนวัยไมเกิน 18 ป รูจักผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางทุกประเภทเปนอยางดี  

แตไมนิยมสูบบารากุไฟฟา และบุหรี่ชูรส นิยมสูบผลิตภัณฑบุหรี่และผลิตภัณฑรสชาติเหมือนบุหรี่ คือ ยาเสน 

และ บุหรีม่วนเอง มากกวา 

ตลาดนัด เปนชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบของเยาวชนตางจังหวัด: เยาวชนตางจังหวัดไมไดใชชองทาง

ออนไลนในการเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบ แตหาซื้อตามตลาดนัดและคาราวานสินคา 

โรงเรียน และ บาน ยังคงเปนสถานที่สูบบุหรี่: รอยละ 66 ระบุวามีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน แถวโรงเรียนของ

ตนเองมีบุหรี่ขาย รอยละ 84 ระบุวา แถวบานมีบุหรี่ขาย หางาย รอยละ 72 ระบุวา ตนสามารถซื้อบุหรี่ได

แถวโรงเรียนโดยผูขายไมถามอายุหรือไมขอดูบัตรประชาชน 

CSR: เยาวชนตางจังหวัด สวนใหญ รอยละ 80 มีการรบัรูเรื่อง CSR ในจังหวัดของตนเอง รอยละ 87 รูวา

ธุรกิจยาสูบสนับสนุนเงินใหชาวไรยาสูบ รอยละ 92 รูวาธุรกิจยาสูบสนับสนุนบริจาคเงินใหสังคมในรูปแบบ

ตางๆ เหตุผลของการรับรู คือครอบครัวของเยาวชนจํานวนมากทําไรยาสูบ และเยาวชนหลายโรงเรียนเคยได
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เขารวมกิจกรรม CSR กับธุรกิจยาสูบ สวนใหญมีทัศนคติบวกตอกิจกรรม CSR รอยละ 60 มีทัศนคติบวกตอ

การทํากิจกรรม CSR แนวบริจาค โดยเห็นวา เปนกิจกรรมที่ดี  สวนใหญคัดคานการหามธุรกิจยาสูบทํา CSR  
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2 ขอสรปุผลเชิงคุณภาพ: ผลกระทบและทัศนคติที่มตีอ CSR ของธุรกิจยาสูบในกลุมเยาวชน 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และ เกษตรกรผูปลูกยาสูบ 

1. กิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ พบวา มีการเลือกทําเฉพาะที่ คือ เนนการทํากิจกรรมในพ้ืนที่ๆ

เพาะปลูกยาสูบ คือ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จงัหวัดแพร  จังหวัดเพชรบูรณ  พบวา เปน

พ้ืนที่ๆเพาะปลูกยาสูบในปริมาณมากและมกีารทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบอยางตอเน่ือง  การ

ทํากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบในจังหวัดดังกลาว แบงออกไดเปน 4 ระดับ คือ 

o ระดับโรงเรียน เนนการรูจัก จดจํา สรางทัศนคติสรางภาพลักษณในกลุมเยาวชน 

สถานศึกษาและครอบครัว เขาถึงผานทางโรงเรียน วิธีการคือ บริจาค แจก

ทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ  แจกสิ่งของ สรางโครงการใหนักเรียนเขารวม ผลที่

คาดหวัง คือ ภาพลักษณอันดี การไมตอตานธุรกิจยาสูบ การมทีัศนคติเปนกลางตอ

การสูบบุหรี่ไมตอตานสุดโตง ผลที่ไดรับ เยาวชนมีทัศนคติบวกตอธุรกิจยาสูบ 

o ระดับชุมชน เนนความสัมพันธกับเกษตรกรผูปลูกใบยา สรางภาพลักษณตอชุมชน 

เขาถึงผานทางผูใหญบาน อบต. ขาราชการทองถิ่น วิธีการคือ เปดโครงการ

รับประกันใบยา  แจกสิ่งของในฤดูหนาว  สรางถาวรวัตถุ เชน หองนํ้าใหวัด  

สนับสนุนทุนการศึกษาใหลูกหลานเกษตรกรแบบมีเง่ือนไข ผลที่คาดหวัง คือ การผูก

ใจสื่อ  การไมตอตานธุรกิจยาสูบ ผลที่ไดรับ ชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับธุรกิจ

ยาสูบในแงสมประโยชนทั้งสองฝาย 

o ระดับสื่อทองถิ่น เนนสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อทองถิ่น เพ่ือใหสื่อรายงานในเชิง

บวก เขาถึงผานทางขาราชการทองถิ่นและจังหวัดที่รูจักสื่อทองถิ่น วิธีการคือ ใหเงิน

สนับสนุนสื่อ จัดเลี้ยงในหนาเทศกาล  มอบรางวัล ผลทีค่าดหวัง คือ การผูกใจสื่อ 

การรายงานขาวในเชิงบวก การไมตอตานธุรกิจยาสูบ การไดพ้ืนที่สื่อ ผลที่ไดรับ สื่อ

มีความสัมพันธเชิงบวกกับธุรกิจยาสูบ 

o ระดับจังหวัด เนนสรางความสัมพันธกับขาราชการระดับจังหวัด สรางภาพลักษณ

ระดับจังหวัดวาธุรกิจยาสูบเปนผูให วิธีการคือ เปนผูสนับสนุนงานประจําจังหวัด ผล

ที่คาดหวัง คือ ความสัมพันธอันดีกับขาราชการและคนในจังหวัด  ภาพลักษณเปน

ผูใหตอจังหวัด การไมตอตานธุรกิจยาสูบ ผลที่ไดรับ ภาพลักษณอันดีในฐานะ

ผูสนับสนุนจังหวัด และไดขึน้สื่อโฆษณาองคกรในที่ตางๆ 

 

2. ผลของการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบในพ้ืนที่ๆ ทําการเพาะปลูกใบยาสูบตอเยาวชน 

o ผลในดานการจดจํา พบวา เยาวชนระดับมัธยมศึกษารูจักธุรกิจยาสูบ รูจกัโรงงานยาสูบ 

จดจําตราสัญลกัษณของโรงงานยาสูบได จดจํากิจกรรม CSR ที่โรงงานยาสูบทําไดเปนอยางดี 

รูจักองคกรยาสูบ และรูจักช่ือสินคาบุหรี่ของธุรกิจยาสูบทุกยี่หอ 
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o ผลในดานการเขารวม พบวา เยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบทุกราย (รอยละ 100) เคยเขา

รวมกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบที่จัดที่โรงเรียน รอยละ 80 เคยเขารวมกิจกรรม CSR ของ

ธุรกิจยาสูบที่มาจัดตามหมูบานของตนเอง และไดรับของแจกจริงทั้งที่โรงเรียนและที่ชุมชน 

o ผลกระทบโดยตรงของการทํา CSR ในระดับโรงเรียนและชุมชน คือ การเปลี่ยนทัศนคติของ

เยาวชนผูเขารวม พบวา เยาวชนระดับมัธยมศึกษามีทัศนคติบวกตอกิจกรรม CSR ของธุรกิจ

ยาสูบโดยสวนใหญรอยละ 98 มีทศันคติบวกตอธุรกิจยาสูบ หลังการไดเขารวมกิจกรรม 

CSR และรับทราบกิจกรรม CSR ในชุมชนของตนเอง 

o ในดานความตองการมีสวนรวมกับธุรกิจยาสูบ พบวา การทํา CSR ชนิดบริจาคมีผลโดยตรง

ตอความตองการการมีสวนรวม พบวา เยาวชนทุกราย (รอยละ 100) ตองการเขารวม

กิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ โดยเฉพาะกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับการศึกษา และกิจกรรมที่

เกี่ยวกับการบริจาค 

o ผลกระทบโดยตรงจากการทํา CSR ในกลุมเยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบ คือ การเปลี่ยนให

เยาวชนลูกหลานชาวไรกลายเปน frontgroup ปกปองแกตางแทนธุรกิจยาสูบ พบวา 

เยาวชนสวนใหญ คือ รอยละ 78 แสดงทาทีปกปองธุรกิจยาสูบ ปกปองการทําไรยาสูบ  

แสดงเหตุผลแทนธุรกิจยาสูบวา อาชีพการทําไรยาสูบเปนอาชีพสุจริต และ ธุรกจิยาสูบ

ชวยเหลือชาวไร สังคมไมควรประณามธุรกิจยาสูบ สวนการสูบบุหรี่แลวกออันตรายตอ

สุขภาพน้ัน เปนการตัดสินใจสวนตัวของผูสูบเอง ไมควรประณามธุรกิจยาสูบ และ  รอยละ 

80 มีทาทีปกปองโรงงานยาสูบอยางเห็นไดชัด 

o ผลกระทบโดยตรงจากการทํา CSR ในกลุมเยาวชนลูกหลานชาวไรยาสูบ คือ การเปลี่ยนให

เยาวชนลูกหลานชาวไรกลายเปน frontgroup ตอตานกฎหมายหามการทํา CSR  รอยละ 

91 แสดงออกวาไมเห็นดวยกับการมีมาตรการหามโรงงานยาสูบทํากิจกรรม CSR  โดยระบุ

เหตุผลวา การทํากิจกรรม CSR กับเยาวชนเปนการสรางอนาคต ใหโอกาสแกเด็กขาดแคลน 

หากหามทํา CSR จะเทากับตัดอนาคตเด็กยากไร 

o ผลกระทบโดยตรงของการทํา CSR ในกลุมเยาวชน คือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ จากลบเปน

บวก โดยพบวา เยาวชนรอยละ 98 มีทัศนคติวาธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจที่ดีตอชาวไรยาสูบ  

รอยละ 87 มองวา ธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจที่ดีเพราะดูแลลูกหลานชาวไรยาสูบ ใหอนาคตแก

ลูกหลานชาวไรยาสูบ  

o ผลกระทบของการทํา CSR ในกลุมเยาวชน คือ การลดระดับความรูเทาทัน CSR ทําให

เยาวชนมองไมเห็นผลประโยชนที่แอบแฝงมาในการทํา CSR โดยเยาวชนสวนใหญคิดวา การ

ทํา CSR ของธุรกิจยาสูบเปนสิ่งที่ดีในแงการชวยเหลือ การทําบุญ  การตอบแทนสังคม การ

ชวยคนยากจน โดยรอยละ 98 คิดวา ธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจที่ดีเพราะชวยเหลือคนจน รอย

ละ 89 ใหเหตุผลวา CSR คือการทําบุญ 
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o ผลกระทบทีส่ําคัญทีสุ่ดจากการทํา CSR ในกลุมเยาวชน คือ การเปลี่ยนทัศนคติตอธุรกิจ

ยาสูบวาขายสิ่งเสพติด ไปเปน องคกรทีท่ําดีถึงแมจะขายสิ่งเสพติดก็ตาม เพราะทําการ

บริจาค ตอบแทนสังคม รอยละ 80  คิดวา ธุรกิจยาสูบเปนธุรกิจที่ดีเพราะทําในสิ่งที่ดี ถึงแม

จะขายสินคาเสพติดก็ตาม เพราะสิ่งที่ทําเปนการกุศล  ชวยเหลือชาวไรยาสูบ ทําใหมีรายได 

ลูกหลานมีอนาคต และการสูบบุหรี่น้ันเปนพฤติกรรมสวนบุคคลที่จะเลอืกสูบหรือไมสบู ไม

เกี่ยวกับธุรกิจยาสูบ รอยละ 90 คิดวา การทํา CSR ของโรงงานยาสูบ ทําดวยความจริงใจที่

จะตอบแทนสังคม 

3 ผลกระทบจากทัศนคติบวกตอ CSR ที่สงผลบวกตอการสื่อสารอ่ืนๆของธุรกิจยาสูบ  พบวา ทัศนคติบวกตอ 

CSR สงผลไปถึงการมีทัศนคติบวกในดานอ่ืนๆของธุรกิจยาสูบดวย ดังน้ี 

o เยาวชนทุกราย (รอยละ 100) สนับสนุนการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ และตองการใหมี

ตอไป 

o ทุกราย (รอยละ 100) เห็นตรงกันวา ควรยกเลิกเน้ือหาการหามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรม CSR 

ในรางพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบฉบับใหม 

o เยาวชนทุกราย (รอยละ 100)   สนับสนุนใหธุรกิจยาสูบทําโฆษณาทางโทรทัศนได แตควร

เปนโฆษณาแนวสรางสรรคสังคมหรือโฆษณา CSR เหมือนโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

เหตุผล คือ โฆษณา CSR ไมไดขายบุหรี่ แตสอนสิ่งดีๆใหสงัคม 

4  ในดานการรูเทาทันของกลุมเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ พบวา เมือ่เยาวชนสวนใหญ เกินรอยละ 80 มี

ทัศนคติบวกตอธุรกิจยาสูบ มองการทํา CSR ในแงการตอบแทนสังคม ความรูเทาทันและการเขาใจ

ผลประโยชนแอบแฝงจึงลดลง  มีเยาวชนเพียงสวนนอยที่เขาใจและรูเทาทัน คือ  

o รอยละ 25 เขาใจวัตถุประสงคของโครงการรับประกันใบยาและการใหทุนลูกหลานชาวไร 

วา เพราะ ธุรกิจยาสูบอยากไดใบยา และสมประโยชนกับชาวไร 

o รอยละ 28 ระบุเหตุผลการทํา CSR แนวบริจาควา ธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมการกุศลเพ่ือสราง

ภาพลักษณใหดูดี  แตไมจริงใจ 

o รอยละ 30 ระบุเหตุผลวา  การทํา CSR เปนแคการชดเชยสิ่งที่ทําไมดีกบัสังคมไวเพราะ

สังคมรับรูวาบุหรี่เปนสิ่งเสพติด ธุรกิจยาสูบก็รูวาตนเองขายสิ่งเสพติดใหสังคม จึงตองชดเชย

ดวยการทําดี   

o รอยละ 35  เขาใจไดวา ธุรกิจยาสูบทํากิจกรรม CSR เพ่ือหวังผลตอบแทนในดานการ

ประชาสัมพันธช่ือองคกร เปนการโฆษณาแบบหน่ึง เพราะเวลามาทํากิจกรรม CSR จะตองมี

ปายช่ือโรงงานยาสูบมาติดทุกที่ในโรงเรียน  

o วัตถุประสงคแอบแฝงที่กลุมเยาวชนไมเขาใจ คือ การทํา CSR เปนการ normalize เรือ่งการ

สูบบุหรี่ใหเปนเรื่องปกติของสังคม  
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o เยาวชนทุกคน คิดวา การทํา CSR ของธุรกิจยาสูบไมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่แตอยางใด เพราะ 

CSR ไมไดขายบุหรี่ 

 

5 ทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ปลกูยาสูบที่มีตอการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ 

o ผูมีสวนไดสวนเสียทุกรายรูจกักิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบในจังหวัดของตนเอง และบาง

รายไดเขารวมในกิจกรรมดังกลาว พบวา กิจกรรม CSR ในพ้ืนที่ปลูกยาสูบของผูมีสวนไดสวน

เสียน้ันมีรูปแบบกิจกรรม 7 แบบ คือ 1) รณรงคการสูบอยางรับผิดชอบ  2) อุปถัมภ

การศึกษา 3) รับประกันใบยา 4) อุปถัมภศาสนา สรางถาวรวัตถุใหวัดเพ่ือสรางภาพตอ

ชุมชน 5) สนับสนุนงานกีฬาจังหวัด เพ่ือแฝงขายบุหรี่  6) ผูกสัมพันธกับสื่อทองถิ่น และ 7) 

บริจาคสิ่งของ 

o สวนใหญของผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 95 เขาใจวัตถุประสงคของ CSR และมทีัศนคติลบ

ตอ CSR ของธุรกิจยาสูบ ไมเห็นดวยวา การทํากิจกรรม CSR เปนการตอบแทนสังคม เหตุผล

คือ ธุรกิจยาสูบทํากําไรมากมายบนสุขภาพ แตสิ่งที่ทํา CSR เปนเพียงเงินเล็กนอยที่ไมคุมคา

กันกับสุขภาพ 

o สวนใหญของผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 85 คิดวา การทํา CSR เปนการสรางภาพลักษณ

ของโรงงานยาสูบ คิดวา การทํา CSR เปนการโฆษณาอยางหน่ึง เพราะธุรกิจบุหรี่ถูกหาม

โฆษณา จึงทํา CSR เพ่ือเปนการโฆษณา และใช CSR ในการโฆษณาตลอดมา  

o ในดานการเขารวม พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียสวนใหญ รอยละ 95 ไมตองการเขารวม

กิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ และไมตองการใหธุรกิจยาสูบมาทํากิจกรรม CSR ในองคกรที่

ตนเองทํางานอยู โดยเฉพาะในวัด โรงเรียน โรงพยาบาล 

o ในเรื่องโครงการรับประกันใบยา ผูมีสวนไดสวนเสียรอยละ 65 เห็นวา การทํา CSR กับ

เกษตรกร ชุมชน หมูบาน ฯลฯ เพ่ือใหบุคคลเหลาน้ีเปน frontgroup เปนปากเปนเสียง

ใหกับธุรกิจยาสูบแทนเวลาทีม่ีการออกมาตรการใหมๆ ที่กระทบกับธุรกิจยาสูบ และไมไดเปน

การตอบแทนจังหวัดอยางแทจริง 

o ในดานการโฆษณาและสื่อสาร รวมทั้งมาตรการหามธุรกิจยาสูบทํา CSR ผูมีสวนไดสวนเสีย

สวนใหญรอยละ 68 เห็นดวยกับมาตรการเดิมคือ total ban การโฆษณาของธุรกิจยาสูบใน

ทุกสื่อและเห็นดวยกับมาตรการ total ban CSR หามธุรกิจยาสูบทํา CSR ในพระราชบัญญัติ

ฉบับรางใหม เห็นพองวา ควรอนุญาตใหขายตามกฎหมายเชนเดิม แตหามโฆษณาและทํา

กิจกรรม CSR ทุกรูปแบบ เพราะเปนการเขาถึงเยาวชน 
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6 ทัศนคติของเกษตรกรผูปลกูยาสูบที่มีตอการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ 

o พบวา เกษตรกรและธุรกิจยาสูบ มีความสมัพันธใกลชิดในระบบอุปถัมภ คือ ธุรกิจยาสูบเปน

ผูให และ เกษตรกรเปนผูรับ ผานโครงการรับประกันใบยา โดยมีแรงจูงใจสําคญัคือ รายไดที่

ธุรกิจรับประกันวารายไดดีกวาการปลูกขาว การเขาถึงเกษตรกรน้ันผานมาทางตัวแทนใบยา 

ที่มีความสัมพันธกับขาราชการทองถิ่น ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 

o กิจกรรม CSR ที่เกษตรกรรูจักม ี 2 กิจกรรม คือ 1. โครงการรับประกันใบยา และ 2 

กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา แจกอุปกรณ ฯลฯ ใหลูกหลานเกษตรกร  โดยเกษตรกรตอง

เขาโครงการ 1 กอน จึงจะมีสทิธิเขารวมโครงการ2  รูจักมาทางตัวแทนใบยาและผูนําชุมชน 

o เกษตรกรทุกราย (รอยละ 100) มีความพอใจและมีทศันคติที่ดีตอกิจกรรม CSR ทั้งสอง

กิจกรรมของโรงงานยาสูบ แตรับรูถึงความเสี่ยงในการปลูกใบยา เหตุผล คอื คาตอบแทน 

o ทุกรายไมเห็นดวยกับการหามธุรกิจยาสูบทาํกิจกรรม CSR โดยใหเหตุผลวา กิจกรรม CSR 

เปนเพียงการบริจาค การแจกทุนการศึกษา การแจกผาหม ไมไดเปนการโฆษณาบุหรี่และ

ไมไดเปนการชวนใหสูบบุหรี่แตอยางใด 

o ในดานทัศนคติตอมาตรการหามธุรกิจยาสูบทํา CSR  เกษตรกรทุกรายไมทราบเรื่อง

มาตรการน้ี  ไมทราบเรือ่งพระราชบัญญัติฉบับใหมทีจ่ะมีการหามธุรกิจยาสูบทํากจิกรรม 

CSR  ไมทราบเรื่องกลุมเกษตรกรที่ไปประทวงพระราชบัญญัติฉบับน้ี และไมทราบเรือ่งการ

ประทวงแตอยางใด รวมทั้งไมคิดที่จะประทวง เหตุผล คือ ไมมีเวลาเพราะทุกวันตองอยูกับ

การเพาะปลูกผลิตผลของตนเองมากกวา 

 

 

3 ขอสรปุจากการสาํรวจสถานการณยาสบูแปลงราง 

1. พบ 14 แหลงขายผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แหลงขายสวน

ใหญเปนตลาดนัด วิธีการขายที่พบ เปนการเรขายแบบแผงลอย แตต้ังประจําที่ ผลิตภัณฑที่ขายมี

บุหรี่นอก บุหรี่ชูรส บุหรี่กานพลู บุหรี่ผูหญงิ กลุมยาสูบไฟฟา บุหรี่ไรควัน บุหรี่มวนเอง และ ยา

เสน แหลงขายที่พบ คือ ตลาดสะพานพุทธ-วัดเลียบ ตลาดนัดหนามหาวิทยาลัยรามคําแหง ตลาด

คลองถมและคลองถมเซ็นเตอร  ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดนัดหนาหางเซียรรังสิต ตลาดนัดสวน

รถไฟ ตลาดนัดหวยขวางไนท ตลาดนัดหนาโรงภาพยนตรเมเจอรรังสิต สยามสแควร ตลาดนัด

ตะวันนา ตลาดนัดสีลม ตลาดนัดประตูนํ้า ถนนขาวสาร และ ซอยรามบุตรี ตลาดนัดเมืองเอก  

2. ในป 2557 กลุมยาสูบไฟฟา พบมากที่สดุในทุกแหลงขาย โดยเฉพาะ บารากุไฟฟา แพรขยาย

อยางรวดเร็ว เพราะไดรับความนิยมมากที่สุด ในแงความสะดวกในการใช ราคา และรสชาติ 

รวมทั้งการเปนผลิตภัณฑไรควัน  ผูหญิงและวัยรุนระดับมัธยมเปนกลุมเปาหมายสําคัญของบารา

กุไฟฟา 
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3. ในป 2557 พบบุหรี่ไรควัน ในช่ือวา บุหรี่นํ้าหอม เปนบุหรี่ผูหญิงจากประเทศญี่ปุน มีจําหนาย

ทั้งการวางแผงที่สยามสแควร และ ในชองทางออนไลนมากมาย  

4. ในป 2557 พบวา สื่อประเภท social media network คือ เว็บไซต Facebook/fanpage 

ที่ต้ังขึ้นมาสําหรับขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาโดยเฉพาะ   Line   Whatsapp  และ Instragram  

กลายเปนชองทางคาขายและสื่อสารผลิตภัณฑยาสูบไฟฟา โดยเฉพาะ การขายบารากุไฟฟา โดย

พบวา มีการขายในเว็บไซต 1700 เว็บไซต พบการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาในสื่อ 

facebook/fanpage ประมาณ 1200 fb/fp  พบการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาใน line 

ประมาณ  1300 ID line พบการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาใน whatsapp ประมาณ  450 ID 

พบการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาใน instragram ประมาณ  350 ID 

5    พบวิธีการสงเสริมการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาดวยการโฆษณาชวนเช่ือเรื่องความปลอดภัยมาก

ที่สุด โดยเฉพาะบารากุไฟฟา นอกจากน้ี คือ โฆษณาชวนเช่ือเรื่องความทันสมัย การไดรับการ

รับรองจาก FDA  การไมเสพติด ไมมีนิโคตินและสารทาร รวมทั้งชวยเลิกบุหรี่ไดจริง 

6    จากการสํารวจการสงเสริมการขายบุหรี่ในรานสุรารอบสถานศึกษา พบวา ธุรกิจบุหรี่ที่ทําการ

สงเสริมการขายในรานสุรารอบสถานศึกษา คือ บริษัทฟลลิปมอริส โดยรวมกับธุรกิจเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลและรานสุรา โดยใชกลยุทธ music marketing รวมกันจัดคอนเสิรต และต้ังบูธขาย

และแนะนําบุหรี่หนารานสุรา โดยมีการกระทําผิดกฎหมาย คือ มีการโฆษณาดวยภาพผลิตภัณฑ 

โฆษณามีการแสดงภาพซองบุหรี่ Marlboro ในสื่อโฆษณาประจําบูธ โดยภาพซองบุหรี่ที่นํามา

แสดงเปนภาพโฆษณาน้ัน ตัดขอความและภาพคําเตือนทิ้ง  มีการใช descriptor ตางๆ เชน สี

สัญลักษณของบุหรี่แตละรุน มาใชเปนสื่อโฆษณา 

 

อภิปรายผล 

 

อภปิรายผลตามวัตถุประสงค งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และกรอบแนวคดิ 

วัตถุประสงค 

1) ศึกษาเชิงสํารวจและเฝาระวัง 4P (ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริมการ

ขาย) ของผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง 

2) ศึกษาผลกระทบของการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ 

3) ศึกษาผลกระทบของการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ กับกลุม stakeholder ในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ 
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อภปิรายผลตามวัตถุประสงค 

1 การสาํรวจ ศึกษาและเฝาระวัง 4P ผลติภณัฑ ราคา ชองทางการขาย และการสือ่สาร 

ในดานผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑที่มีจําหนายมาก แพรหลายอยางรวดเร็ว และเปนที่นิยมมากทีสุ่ดในป 
2556-57 คอื กลุมยาสูบไฟฟา ผลิตภัณฑกลุมไฟฟาทีม่ีวางขาย มี 3 ประเภท คือ 
 

1) บารากุไฟฟา 
2) บุหรี่ไฟฟา 
3) ซิการไฟฟา 

 

ในสามประเภทน้ี บารากุไฟฟา ไดรับความนิยมมากทีส่ดุ เพราะ 1)ราคาถูกที่สุดเมือ่เทียบกับบุหรี่ไฟฟา 2)หา

งาย มีขายทุกแหลง  3) มีรสชาติและกลิ่นเปนผลไมคลายบารากุธรรมดาที่นักสูบนิยมอยูแลว 4)สบูงายไมตอง

ตออุปกรณหลายอยางเหมือนบุหรี่ไฟฟา 5) มีการโฆษณาชวนเช่ือเปนอยางมากวาไมอันตราย 

ในดานราคา พบวา ราคาของสินคายาสูบแปลงรางทุกประเภทในป 2557 มแีนวโนมลดลงอยางนอยรอยละ 

30 จากป2556 ราคาของผลิตภัณฑกลุมไฟฟามีราคาถูกลงไปเรื่อยๆ เพราะมีคูแขงเพ่ิมขึ้น  

ในดานชองทางการขาย สรุปจากการสํารวจภาคสนามพบวามีแหลงขายและใหบริการผลิตภัณฑยาสูบแปลง

ราง 14 แหง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ทั้งหมดเปนแหลงขายประเภทตลาดนัดประเภทตางๆ และแผงเรหนาหางสรรพสินคา พบวา แหลงขายยังคงมี

อยูเชนเดิมและมีขายเปนประจําตลอดต้ังแตป 2556 เปนตนมาทุกที ่ (ยกเวนตลาดรถไฟที่ยายใหมในป 

2557) ทุกแหลงที่กลาวมาเปนแหลงคาแบบเรขาย มี 1 แหลงคือ ถนนขาวสารและรามบุตรี ที่เปนทั้งแหลง

คาและใหบริการสูบในรานซึง่การใหบริการสูบน้ันพบวาจะใหบริการในรานอาหารและผับบาร ซึ่งรานประเภท

ผับบารไมไดรวมอยูในการศึกษาครั้งน้ี 

ไมปรากฏวา มีเจาหนาที่ภาครัฐหรือหนวยงานใดเขามาตรวจสอบการคาขายผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางใน 14 

แหลงที่สํารวจ ยังคงพบการขายเชนเดิม (ยกเวนบริเวณหางนอมจิตต บางกะป ที่พบวามีเจาหนาที่ตํารวจไป

หามคาขายบุหรี่ชูรสในบริเวณน้ัน ในป 2555  ปจจุบัน ก็ไมมีการขายในที่น้ัน) 

การเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง ยังคงงายเชนเดิม และไมพบวามีมาตรการปองกัน ปราบปรามหรือควบคุม

ในทางปฏิบัติ เพราะทุกแหลงที่สํารวจ ยังคงมีสินคายาสูบขายอยางเปดเผยเชนเดิม 

พบวาชองทางอินเตอรเน็ตกลายเปนชองทางในการเขาถึงผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง และแพรกระจายมากใน

ชองทาง social media network คือ Line, Facebook, Whatsapp และ Instragram เพราะเขาถึงงาย 
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ตอบโตสนทนากันไดระหวางผูซื้อ ผูขาย  มีการโฆษณาชวนเช่ืออยางมากในสื่อประเภทน้ี สินคาที่มีการขาย

มากที่สุดในชองทางน้ีคือ บารากุไฟฟา และ บุหรี่ไฟฟา 

ในดานการสื่อสาร พบวา ผลิตภัณฑกลุมไฟฟามีการสื่อสารจูงใจมากที่สดุ และพบมากที่สุดในชองทางการขาย

ออนไลนและในสื่อ social media เน้ือหาของโฆษณาชวนเช่ือคือ เนนในดานความปลอดภัย รสชาติ ความ

ทันสมัย และสามารถทดแทนบุหรี่จริงได 

2 ผลกระทบของ CSR 

ผลกระทบทีส่ําคัญทีสุ่ดจาก CSR คือ การทําใหมาตรการหามธุรกิจยาสูบทํา CSR กลายเปนผลลบในสายตา

ประชาชน ทําใหสังคมมทีัศนคติคัดคานมาตรการน้ี ทําใหสังคมเขาใจมาตรการน้ีผิด และทําใหสังคมเขาขาง

ธุรกิจยาสูบโดยทําใหสังคมเช่ือผิดวา CSR ของธุรกิจยาสูบคือการชวยเหลือบริจาคสังคม 

ผลกระทบที่เหน็ไดชัดเจนมากที่สุดของการทํา CSR ของธุรกิจยาสูบ คือ การเปลี่ยนภาพลักษณของสินคาบุหรี่

จากลบกลายเปนบวก จากสินคาที่มีภาพลักษณในทางลบเปนสินคายาเสพติด ของธุรกิจที่คาขายสนิคาเสพติด 

กลายเปนธุรกิจที่ทําคุณงามความดี เปนธุรกิจที่เกื้อกูลลูกหลานชาวไร เปนองคกรที่สามารถสรางอนาคตให

เยาวชนไทยได   

ผลกระทบอีกประการหน่ึงที่เห็นชัดเจน คือ สามารถสรางใหเยาวชนกลุมลูกหลานชาวไรยาสูบและผูไดรับ

ประโยชนจาก CSR กลายเปน frontgroup ปกปองธุรกิจยาสูบ ดวยการเห็นคานการหามธุรกิจยาสูบทํา

กิจกรรม CSR โดยมีขอแยงวา ธุรกิจยาสูบสรางอนาคตใหเยาวชนได ถาไมมีกิจกรรมแบบน้ี เยาวชนบางสวนที่

ยากจนจะขาดโอกาส และกลุมเยาวชนกลับเห็นวา ควรเปดโอกาสใหธุรกิจยาสูบทาํการโฆษณาไดตามปกติ 

เน่ืองจากกลุมเยาวชน stakeholder มีภาพลักษณที่ดีมากตอธุรกิจยาสูบ ทําใหมองวาภาครัฐ “รังแก” ธุรกิจ 

ผลกระทบของ CSR อีกประการหน่ึง คือ สามารถตอกยํ้าความเช่ือผิดขอหน่ึงไดวา บุหรี่ไมใชสิ่งผิด แตคนสูบที่

ไมสูบเปนที่เปนทางตางหากน้ันเปนสิ่งที่ผิด กลายเปนการโยนโทษ โยนบาปใหคนสบู ผลของการทํา CSR มี

ขอดีอยางมากจนลดทอนภาพลักษณของสนิคาบุหรี่ใหกลายเปนสินคา “ปกติ” แตทําใหเกิดความเช่ือใหมทีผ่ิด

วา บุหรี่เปนสินคาธรรมดาๆ การสูบเปนเรื่องสวนตัว การสูบไมมผีลกระทบตอสังคม ถาคนสูบ สูบอยาง

รับผิดชอบแลวก็ไมผิด แตถาสูบอยางไมรับผิดชอบ จะเปนสิ่งที่ผิด ความเช่ือขอน้ีแพรหลายมากในกลุมเยาวชน

ตางจังหวัด ทําใหกระแสการรณรงคการสูบบุหรี่มือสอง มือสาม น้ันลมเหลว 

นอกจากน้ี ผลกระทบอีกประการหน่ึงของ CSR ตอเยาวชน คือ การทําใหช่ือของโรงงานยาสูบ เปนที่รูจัก

กวางขวาง และสามารถเขาถึงสถานศึกษาและกิจกรรมตางๆของสถานศึกษาไดอยางงายดาย เชน กิจกรรม

กีฬาจังหวัด กิจกรรมเขาคาย และสามารถนําช่ือโรงงานยาสูบเขาไปผนวกในกิจกรรมของสถานศึกษาไดเกือบ

ทุกกิจกรรม เชน นําเด็กมาเดินขบวนพาเหรดแตใหใสเสื้อมคีําวาโรงงานยาสูบ เปนตน 
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ผลกระทบโดยตรงอีกขอหน่ึงของ CSR ที่มตีอจังหวัดที่ธุรกิจยาสูบระดมทํา CSR ให คอื ธุรกิจสามารถครอบงํา

องคกรภาคทองถิ่นไดและสามารถใชกิจกรรมจังหวัดรูปแบบตางๆเพ่ืออาศัยประชาสัมพันธช่ือองคกรและแฝง

การขาย ตัวอยางที่เห็นชัดเจน คือ การครอบงําจังหวัดดวยกีฬาไทคัพ ที่เปนไดทั้งโอกาสในการประชาสัมพันธ 

ขายบุหรี่ในสนามกีฬาจังหวัด ถือโอกาสประชาสัมพันธบุหรี่ใหมๆ ดวยวิธีเชิญชวนโดยใชพริตต้ีสาวสวย สราง

เครือขายกับโรงเรียนดวยการดึงเยาวชนจากโรงเรียนตางๆมารวมงาน ซึ่งทําใหโรงเรียนรูสึกชอบที่เด็กไดเขา

รวม ขาราชการทองถิ่นก็ยินยอม ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดในกรณีน้ีคือ งานไทคัพจังหวัดพิจิตร 

ธุรกิจยาสูบไดใชกลยุทธการเปนพันธมิตร (partnership) กับธุรกิจอ่ืนๆ ที่เห็นชัดเจนคือ ธุรกิจเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล ในการครอบงําพ้ืนที่ตางจังหวัดดวยมหกรรมกีฬา โดยการใชกีฬาไทคัพบังหนา ทําใหกลายเปน

มหกรรมกีฬางานประจําจังหวัด แตขายบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในสนามกีฬาและหนาสนาม ปจจัยที่

สามารถตอตานการเปน partnership แบบน้ีไดคือ ตองอาศัยประชาชนสรางแรงตอตานในการสงเสียงคัดคาน

ไปยังขาราชการระดับสูงของจังหวัด ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ไดใชวิธีน้ีประสบผลสําเร็จมาแลว 

การทํา CSR กับสื่อทองถิ่น เปนไปอยางขาดจริยธรรม เพราะพบวา มีการจายเงินใหกับสื่อ สื่อละ 6000 บาท 

ในงานเลี้ยงสื่อประจําปของจังหวัดที่ธุรกิจยาสูบเปนคนจัดเลี้ยง การมอบเงินก็เพ่ือ “ปดปาก” ไมใหสื่อกระพือ

ขาวในทางลบแตใหชวยประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงงานยาสูบแทน และเปนการ “ซื้อใจ” สื่อทองถิ่น 

เทากับเปนการกระทําที่ขาดจริยธรรม ทําใหสื่อทองถิ่นมองวา ถาไดรับประโยชนจาก CSR ก็จะรับ สวนการ

ประชาสัมพันธใหน้ันก็ตองดูที่ผูรับเปนหลัก 

ธุรกิจยาสูบระดมทํากิจกรรม CSR ในตางจังหวัดมากกวาในกรุงเทพมหานคร เพราะ stakeholder ทั้งหลาย

เปนกลุมตางจังหวัดและระดมทํากิจกรรมมากในพ้ืนที่ปลกูยาสูบ รุกเขาหาชุมชนอยางหนักโดยอาศัยชองทาง

ตัวบุคคลที่ไดรับการยอมรับในชุมชนเองใหเปน opinion leader หรือผูนําทางความคิดโยงเขาหาคนกลุมใหญ

ในชุมชน การทํากิจกรรมประเภทซอมบํารุง กอสราง ฯลฯ ศาสนสถานหรือโรงเรียน ของธุรกิจยาสูบ ก็เปนไป

เพ่ือสรางภาพลักษณบวกและเปนการซื้อใจคนในชุมชน 

ความแตกตางขอหน่ึงที่เห็นชัดเจนระหวางกลุมเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผูไมใช stakeholder และกลุม

เยาวชนลูกหลานชาวไรในพ้ืนที่ปลูกยาสูบที่เปน stakeholder โดยตรง คือ ทัศนคติที่มีตอ CSR และการสูบ

บุหรี่ เยาวชนกรุงเทพมหานครมีทัศนคติลบตอ CSR ของธุรกิจยาสูบ โดยเห็นวาไมเหมาะสมที่ธุรกิจยาสูบจะไป

บริจาคหรือเขาถึงโรงเรียน ศาสนสถาน และโรงพยาบาล และเห็นวา การสูบบุหรี่ไมใชเรื่องสวนตัวอีกตอไป แต

มีผลกระทบตอสังคม  สวนเยาวชนตางจังหวัดที่เปน stakeholder กลบัมีทัศนคติบวกตอ CSR เพราะตนเอง

เปนผูไดรับประโยชนและเคยไดรับจริงเปนสิ่งของ และเห็นดวยกับการที่ธุรกิจยาสูบจะสนับสนุนโรงเรียนหรือ

โรงพยาบาล เพราะมองวาผูรับจะไดประโยชนเปนรูปธรรม และมองวาการสูบบุหรี่ยังเปนเรื่องสวนตัวอยู  

ความแตกตางอีกประการหน่ึงของเยาวชนทั้งสองกลุม คือ เยาวชนกรุงเทพมหานคร เห็นดวยกับการหามธุรกิจ

ยาสูบทํา CSR และเห็นดวยกับมาตรการ total ban เชนเดิม สวนเยาวชนตางจังหวัดน้ันเห็นตางทุกขอ ตัว

แปรที่สําคญัตอทัศนคติที่ตรงกันขามกันน้ีคือ ผลของ CSR ที่ตางกันในเยาวชนทั้งสองกลุม 
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ในดานการระดมชาวไรยาสูบเพ่ือคัดคานการออกมาตรการหามทํา CSR ในพระราชบัญญัติฉบับใหมน้ัน พบวา 

ชาวไรยาสูบที่ไดสัมภาษณในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 15 ราย ระบุวา ไมทราบเรื่องการระดมชาวไรในจังหวัด

ของตนเอง ไมทราบเรื่องการคัดคาน และหากมีการระดมจริง ชาวไรปฏิเสธวา คงไมไปเน่ืองจากตองดูแล

เรือกสวนไรนา ไมสามารถทิง้ไปไดหลายวันได และไมทราบวาชาวไรที่ไปคัดคานน้ันเปนชาวไรตัวจริงหรือไม

หรือมาจากจังหวัดใดน้ันก็ไมทราบและไมเคยไดยินขาวน้ีเชนกัน  ในสวนของ CSR ดานโควตายาสูบและการ

เปนสมาชิกโรงงานยาสูบน้ัน ชาวไรระบุวา หากมีกฎหมายหามโรงงานยาสูบทํา CSR ก็ยอมรับได เพราะ

สามารถปลูกพืชอ่ืนๆได แตระบุวา สวนจังหวัดที่ปลูกยาสูบมากๆน้ัน ชาวไรอาจมีผลกระทบบาง เพราะตาม

ความเปนจริง ชาวไรระบุวา ยาสูบไมใชพืชหลักอยูแลว ซึ่งภาครัฐตองเขามาชวยเหลือตอไป เชน แนะนําพืช

อ่ืนๆที่ปลูกได  

3 การสงเสริมการขายทีผ่ดิกฎหมาย เลี่ยงกฎหมาย และการใช descriptor เพื่อการโฆษณาสินคา 

พบวา ธุรกิจยาสูบมีการสงเสริมการขายที่ผดิ/เลี่ยงกฎหมาย 

1. ใชวิธีการเปน co-sponsor กับธุรกิจสุรา ในการทํา music-sponsorship ในรานสรุารอบสถานศึกษา

ที่มีช่ือเสียงเปนที่นิยม วิธีการ คือ จัดคอนเสิรตหรือกิจกรรมดนตรีที่เครื่องด่ืมแอลกอฮอลเปน 

sponsor และจัดบูธแสดงเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและบุหรี่ในงาน 

2. ไมแสดงช่ือสินคาอยางตรงไปตรงมา แตใชสสีัญลักษณ ซึ่งเปน descriptor สําคัญของบรรจุภัณฑบุหรี่ 

ธุรกิจจะเลือกใชสีสัญลกัษณบนบรรจุภัณฑบุหรี่มาโฆษณาในงานที่ไปทําการสงเสริมการขาย 

3. ทําการสงเสริมการขายผานกิจกรรม music-sponsorship 

4. ทําการสงเสริมการสนับสนุนใหลูกคาซื้อของที่ระลึกในงาน ซึ่งของทีร่ะลึกไมแสดงช่ือสินคาแตใชสี

สัญลักษณของบุหรี่ 

ปจจุบัน ธุรกิจยาสูบมีวิธีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในดานการหามแสดงช่ือสินคาเหมือนกบัธุรกิจเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล คอื เลี่ยงไปใชสสีัญลักษณของสินคาแทน ธุรกิจยาสูบเลือกใชสีสญัลักษณบนบรรจุภัณฑบุหรี่แตละ

รุน ซึ่งนอกจากระบุหรือเปนตัวแทนตราสินคาแลว ยังสามารถระบุถึงรสชาติของบุหรี่และสอดคลองกับช่ือรุน

บุหรี่ เชน ไลท หรือ คลาสสิค เปนตน อีกดวย และกอการจดจําระลึกถึงตราสินคาไดเชนกัน 

 

อภปิรายผลตามงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

ผลติภณัฑยาสบูไฟฟา: พบวา ผลการศึกษามีความใกลเคยีงกับปรากฏการณระบาดของบุหรี่ไฟฟาในประเทศ

เกาหลี ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ Cho, Shin & Moon (2011)  ในประเทศเกาหลี Cho et al พบวา 

ชองทางอินเตอรเนต ทําใหเกิดการระบาดของผลิตภัณฑยาสูบไฟฟาไดมากที่สุด วัยรุนเกาหลีใหความสนใจ

บุหรี่ไฟฟากันอยางมาก และสวนใหญ รับรูมาจากอินเตอรเนต และพบวา ในชองทางอินเตอรเนตน้ันมีการโป

รโมทบุหรี่ไฟฟากันเปนอยางมากและมีขอมลูผิดๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟาอยางมากมายในอินเตอรเนต ขายผาน
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ชองทางอินเตอรเนตกันอยางมากมายจนไรการควบคุม   การคนพบในการศึกษาครัง้น้ีใหผลใกลเคยีงกัน คือ 

พบวา วัยรุนไทยรับรูเรื่องบารากุไฟฟาจากชองทางอินเตอรเน็ตมากที่สุด โดยเฉพาะสื่อ social network เคย

ซื้อจากชองทางอินเตอรเนต และชองทางอินเตอรเนตในประเทศไทยก็ชวยกระจายขอมูลผิดๆเกี่ยวกับบารากุ

ไฟฟา โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานความปลอดภัย 

จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่ควรจะมีการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกวัยรุนเรื่องบารากุไฟฟา เพราะมีขอมูลที่

ถูกตองจากภาครัฐและจากหนวยงานที่เช่ือถือไดนอยมาก 

CSR: พบวา ผลการศึกษามีความใกลเคียงกับ Barraclough and Morrow (2008) ซึ่งไดศึกษาการทํา CSR 

ของบริษัท BAT (หรือ BATM) ในมาเลเซยี ซึ่งมาเลเซีย ก็เปนอีกประเทศหน่ึงที่หามธุรกิจยาสูบทําการโฆษณา

ทั้งทางตรงและทางออม ทําให CSR กลายเปนเครื่องมือเดียวของธุรกิจยาสูบในการสงเสริมสินคาเชนเดียวกับ

ประเทศไทย และคลายกันตรงที่ BAT ในมาเลเซีย เนนการทํา CSR กับเยาวชนในพ้ืนที่ตางจังหวัดเชนเดียวกับ

ธุรกิจยาสูบในประเทศไทย Barraclough and Morrow ระบุวา ผลกระทบจากการดําเนินงาน CSR  ใน

ประเทศมาเลเซียน้ัน สงผลบวกตอภาพลักษณของธุรกิจบุหรี่  ในดานโครงการที่มีตอเยาวชน ก็ยิ่งไดรับผลบวก

กลับมา และกลายเปนการลดพลังของการรณรงคการไมสูบบุหรี่และการตอตาน CSR ในมาเลเซีย การคนพบ

ในการศึกษาครั้งน้ีใหผลใกลเคียงกัน คือ ผลจากการทํา CSR ในประเทศไทยกับกลุมเยาวชน stakeholder ใน

พ้ืนที่ปลูกยาสบู ใหผลบวกตอภาพลักษณของธุรกิจยาสูบเปนอยางมาก เปลี่ยนทัศนคติเรื่องการสูบบุหรี่ ทําให

เยาวชนกลายเปนผูปกปองธุรกิจยาสูบแทนและคานการหามทํา CSR  

ผลของการศึกษาในการศึกษาน้ีสอดคลองกับคําแถลงการณของ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธก
กิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ นพ.หทัย ชิตานนท ประธานสถาบันสงเสริมสุขภาพไทย มลูนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ และ นพ.นพพร ช่ืนกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีคําแถลง
ใกลเคียงกัน วา การทํา CSR เปนกิจกรรมสงเสริมการตลาดโดยแทจริง โดยเปนการกระตุนที่แฝงไปดวย
รูปแบบของการใหสิ่งของและเงินทอง การทํา CSR คอืการทําการตลาดแบบหน่ึงของธุรกิจยาสูบ เปนการ
แทรกแซงทางใจที่ไดผลมาก และ การทํา CSR ขัดตอมาตรา 5.3 อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ องคการ
อนามัยโลก การทํา CSR ก็เพ่ือลดทอนกระแสรณรงคไมสูบบุหรี่ ทําใหบริษัทบุหรี่กลายเปนที่ยอมรับของคนใน
สังคม นอกจากน้ียังใชกิจกรรมน้ีในการเขาถึงผูกําหนดนโยบายตางๆ ไมวาจะเปนนักการเมือง ผูบรหิาร หรือ
ขาราชการ เพ่ือสรางความเปนเพ่ือน ทําใหเกิดการเพิกเฉยตอการคัดคานการไมสูบบุหรี ่ และวิธีที่ดีที่สุด คือ 
การเปดโปง CSR และใหความรูกับสังคมเรื่อง CSR ของธุรกิจยาสูบใหมากที่สุด  ซึ่งผลของการศึกษาใน
การศึกษาน้ี พบวา การทํา CSR สรางภาพลักษณบวกใหธุรกิจยาสูบ ทําใหสื่อทองถิ่นยอมรับ ทาํใหชุมชน
ยอมรับ ทําใหเยาวชนและโรงเรียนยอมรับและเขาถึงได ทําใหธุรกิจสามารถดึงเยาวชนมาเปนพวกได และ
สามารถทําการตลาดที่ครอบงําจังหวัดได ดังตัวอยางกีฬาไทคัพ  
 

ผลของการศึกษาในการศึกษาน้ีมีขอคนพบที่คานความเห็นของธุรกิจยาสูบที่ทางผูบริหารโรงงานยาสูบ
ไดทําหนังสือไปถึงสํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพ่ือขอใหตีความมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 
เมษายน 2555 หามธุรกจิยาสูบดําเนินกิจกรรม CSR วา เปนไปเพ่ือสนองนโยบายรัฐ และตอบสนองการ
เรียกรองจากหนวยงานตางๆที่เรียกรองมายังโรงงานยาสูบ ขอคนพบในการศึกษาครั้งน้ี ระบุวา การทํา CSR 

 197 ดร.ศรรีชั ลอยสมุทร                                                                                                         ศูนยว์จิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคุมยาสบู 
 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=CSR


การศึกษาผลของการทาํกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสูบ “แปลงราง   2557

 
ในสถานศึกษาน้ัน อยูในรูปของการบริจาคจริง แตเปนการแฝงการโฆษณา เพราะยังมีการแสดงช่ือองคกร 
แสดงสัญลักษณองคกร จนเปนที่จดจําไดในกลุมเยาวชน ในขณะที่ดําเนินกิจกรรม CSR  
 

ผลของการศึกษาในการศึกษาน้ีมีขอคนพบที่สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง CSR ของ กิติยา ปรัตถจริยา 

(2552) ซึ่ง กิตติยา ไดระบุวา กลุมบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนจากธุรกิจบุหรี่พบวา มีทัศนคติเชิงบวกตอ

กิจกรรมทีแ่สดงความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการธุรกิจบุหรี่ สวนกลุมสื่อมวลชนมีทัศนคติเปนกลาง

ตอกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการธุรกิจบุหรี่ สวนกลุมนักวิชาการดานสรางเสริม

สุขภาพมีทัศนคติเชิงลบ  ผลการศึกษาในการศึกษาน้ี พบวา กลุม stakeholder ที่เปนเยาวชนผูไดประโยชน

จากการทํา CSR มีทัศนคติบวกตอธุรกิจยาสูบ ปกปองการทํา CSR และเห็นวามีประโยชน ไมควรหาม พบวา 

สื่อทองถิ่นมีทศันคติคอนขางเปนบวกตอธุรกิจยาสูบเรื่อง CSR เพราะเห็นวาเปนการประชาสัมพันธและมีผูได

ประโยชนเปนคนในทองถิ่น สวนกลุมผูทํางานดานสุขภาพ กลุมครูอาจารย และพระสงฆในพ้ืนที่ มทีศันคติลบ

ตอธุรกิจยาสูบ ตอการสูบบุหรี่ และตอ CSR โดยเฉพาะ CSR กับเยาวชน  

 

อภปิรายผลตามกรอบแนวคดิ 

 

กรอบในการศกึษาสวนที่ 1. การตระหนักรู 

1. การรับรู ตระหนักรูถึงกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบในพ้ืนที่ของตนเอง (awareness) 

2. การจดจําไดถึงกิจกรรม CSR ในพ้ืนที่ของตนเอง  (recalling)  

3. การเขาใจเน้ือหากิจกรรม CSR ในพ้ืนที่ของตนเอง (understanding message) 

4. การรับรูวาเปนองคกรใดที่ทํากิจกรรม CSR ในพ้ืนที่ของตนเอง (acknowledge) 

พบวา 

1. กลุมเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ 4 จังหวัด ซึ่งเปนพ้ืนที่ทํา CSR  มีการรบัรูเรื่องการทํา CSR เปนอยาง

ดี ทุกรายรับรู และเคยเขารวมกิจกรรมดังกลาวทั้งที่โรงเรียนและในชุมชนของตนเอง และไดรับสิ่งของ

จากการทํากิจกรรมดังกลาว เชน เงินทุนการศึกษา จักรยาน ผาหม  สวนเยาวชนกรุงเทพมหานครไม

ทราบเรื่องการทํา CSR มีการรับรูนอยมาก ปจจัยที่กอการรับรู คือ การเขาถึงตัวเยาวชนในพ้ืนที่ และ

การระดมประชาสัมพันธในพ้ืนที่ รวมทั้งการดึงโรงเรียนและชุมชนเขามาเปน partner ใน CSR 

2. กลุมเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ 4 จังหวัด ซึ่งเปนพ้ืนที่ทํา CSR  จดจําไดถึงกิจกรรม CSR ในพ้ืนที่ของ

ตนเอง  เพราะเคยเขารวม จดจําช่ือองคกรได จากปายโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธตางๆ จดจําตรา

สัญลักษณและสีสัญลักษณขององคกรไดจากการเขารวม  สวนเยาวชนกรุงเทพมหานครไมทราบ 

3. กลุมเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ 4 จังหวัด ซึ่งเปนพ้ืนที่ทํา CSR  เขาใจเน้ือหาการทํา CSR ไปใน

ทางบวกวาเปนประโยชนตอตนเอง เปนการบริจาค เปนการสนับสนุนการศึกษา เปนการใหโอกาส
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เยาวชนที่ขาดแคลน ใหประโยชนตอบแทนชาวไร สวนเยาวชนกรุงเทพมหานครเขาใจเน้ือหา CSR ไป

ในทางเดียวกัน คือ การบริจาค แตมทีัศนคติตางกันกับเยาวชนตางจังหวัด 

4. กลุมเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ 4 จังหวัด ซึ่งเปนพ้ืนที่ทํา CSR  รูจักโรงงานยาสูบเปนอยางดี รูจักจาก

การเขารวมกิจกรรม CSR ในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง และรูจักช่ือตราสินคาบุหรี่ของโรงงาน

ยาสูบเปนอยางดี  

 

กรอบในการศึกษาสวนที่ 2.ผลกระทบดานทัศนคติที่มีตอธุรกิจยาสูบที่ทํา CSR 

1. ทัศนคติทางดานบวก/ลบที่มตีอองคกรธุรกิจยาสูบที่ทํา CSR ในพ้ืนที่ของตนเอง (CSR attitude) 

2. ความอยากเขารวมกิจกรรม/เปนสวนหน่ึงของกิจกรรม หรอืการมองเห็นขอดีและผลประโยชนจาก

กิจกรรม CSR (CSR involvement) 

3. การใหคุณคาและความหมายตอกิจกรรม CSR ในพ้ืนที่ของตนเอง (CSR value & meaning) 

4. การรูเทาทัน (CSR literacy) 

5. ทัศนคติที่มีตอสินคายาสูบ และการสูบบุหรีท่ี่มีกอนและหลังการทํา CSR ในพ้ืนที่ของตนเอง (CSR & 

attitude toward smoking) 

พบวา 

1. กลุมเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ 4 จังหวัด มีทัศนคติบวกสูงที่สุดตอ CSR เมื่อเทียบกับกลุมอ่ืนๆ กลุมผู

ทํางานดานสุขภาพ กลุมครูอาจารย และกลุมผูนําทางศาสนา มีทัศนคติลบมากที่สุดตอ CSR สวนกลุม

สื่อทองถิ่นและกลุมตัวแทนผูนําชุมชนมีทัศนคติเปนกลางตอ CSR ไมไดมองไปในทางลบ แตไมโนม

เอียงไปในทางบวกเทากลุมเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ โดยมองวา CSR ยังใหสิ่งของที่เปนรูปธรรมตอผู

ขาดแคลน เชน ชาวบานในชนบท แตมองวาธุรกิจยาสูบไมควรแฝงโฆษณา 

2. พบวา ผูไดประโยชนจาก CSR เชน เยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ สื่อทองถิ่น จะมีทัศนคติโนมเอียงไป

ทางบวกตอ CSR และยินดีใหมีกิจกรรมตอไปอีก 

3. ผูไดประโยชนโดยตรงจาก CSR ตีความหมาย CSR ในทางใหประโยชน ใหโอกาส ไดรับเงินทองขาว

ของอยางเปนรูปธรรม จะมีทศันคติบวกตอ CSR และตอธุรกิจยาสูบ ทําใหออกเสียงคัดคานการหาม

ทํา CSR อยางเหน็ไดชัด 

4. กลุมเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ 4 จังหวัดมีความรูเทาทัน CSR นอยที่สุด สวนกลุมผูทํางานดาน

สุขภาพ กลุมครูอาจารย และผูนําศาสนา มคีวามรูเทาทัน CSR สูงที่สุด  

5. กลุมเยาวชนในพ้ืนที่ปลูกยาสูบ 4 จังหวัด มีความเช่ือผดิเรื่องการสูบบุหรี่อยางรับผิดชอบ โดยมองวา 

การสูบไมใชสิ่งผิด สินคาบุหรี่เปนสินคาปกติ แตสิ่งที่ผิดคือการสูบอยางไมเปนที่เปนทาง ซึ่งเปนการ

เปลี่ยนมุมมองของเยาวชนตอสินคาบุหรี่วาไมใชสินคาเสพติด 
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กรอบในการศกึษาสวนที่ 3 ผลกระทบที่มีตอการสนบัสนุน/การคดัคานเนื้อหาเกีย่วกบั CSR ในพรบ ฉบบั

ใหม 

1 การรับรูเรื่องเน้ือหาการหามทํา CSR ในพรบ. ฉบับใหม 

2 ทัศนคติบวก/ลบ ทีมีตอการหามทํา CSR ในพรบ. ฉบับใหม 

พบวา 

1. กลุมเยาวชน ทั้งสองกลุม ไมทราบเรื่องการหามทํา CSR ในรางพระราชบัญญัติฉบับใหม  กลุมชาวไร

ไมทราบและไมเคยไดยินมากอนเชนกัน เรื่องการประทวงคัดคานพรบ.ฉบับน้ีน้ัน ชาวไรเองก็ไมทราบ

เรื่องการประทวงและปฏิเสธวาชาวไรในจังหวัดตนเองไมไดเกี่ยวของดวย สวนกลุม stakeholder 

อ่ืนๆ ไมทราบ ยกเวนกลุมผูทาํงานดานสุขภาพ 

2. กลุมเยาวชนตางจังหวัดคัดคานการหามทํา CSR  คัดคานพรบ. ฉบับน้ีอยางมาก โดยใหเหตุผลวา หาก

หามทํา CSR เปนการตัดโอกาสเยาวชนที่จะไดรับการสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบ  กลุมชาวไรไมคัดคาน

หากภาครัฐมีการหามทํา CSR  กลุม stakeholder อ่ืนๆ คือกลุมผูทํางานดานสุขภาพ กลุมครูอาจารย 

กลุมผูนําทางศาสนา และกลุมตัวแทนผูนําชุมชน ไมคัดคาน มีทัศนคติลบตอ CSR  สวนกลุมสือ่

ทองถิ่นมีทัศนคติคอนขางบวกตอ CSR  

 

ขอเสนอแนะตามกรอบอนสุญัญาวาดวยการควบคุมยาสบู องคการอนามัยโลก 

o ควรเรงดําเนินการปราบปรามผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง ซึ่งยังคงแพรระบาดอยางไมหยุดยั้ง 

โดยเฉพาะบารากุไฟฟา ที่ไดรับความนิยมมากเพราะสูบงาย ราคาถูก รสชาติดี ไมมีควัน  

 

o แหลงขายทั้ง 14 แหลง ยังคงดําเนินการขายผลิตภัณฑยาสูบแปลงรางทุกประเภท รวมทั้งบุหรี่นอก 

(บุหรี่เถื่อน) อยางเปดเผย โจงแจง และมกีารสงเสริมการขายอยางเห็นไดชัด เชน ติดปายโฆษณา

คุณสมบัติของสินคาวา “หอมสุดๆ” บาง  “ราคาถูกสุดๆ” บาง ซึ่งจากการสํารวจแหลงขายทั้งหมดใน

กรุงเทพมหานครมานานกวา 3 ปน้ัน พบวา แหลงขายทั้ง 14 แหลง ก็ยังคงมีอยูเชนเดิมทุกแหลง 

(ยกเวนแหลงขายเกิดใหมในป 2556 คือ ตลาดรถไฟใหมที่ถนนศรีนครินทร) ทุกแหลงยังคงมีสินคา

ยาสูบใหหาซื้อไดอยางเสรีเชนเดิม และบางแหงก็สามารถเห็นไดจากถนนใหญ เชน บริเวณแยก

ประตูนํ้า เปนตน สามารถจอดรถถามซือ้ไดอยางเร็วๆ จาก 3 ปที่สํารวจแหลงขายมา พบวา 

ปราศจากการปราบปราม การควบคุม หรือการเขามาดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงจากภาครัฐ 

(ยกเวนรานเดียว คือ รานการตูน ขายยาบารากุ ที่ตลาดหวยขวาง ถูกตํารวจจับ แตมีรานเปดใหมมา

แทนอีกสองรานขายบารากุไฟฟา) หากปราศจากการควบคุมหรือการดําเนินการจากภาครัฐ ก็จะมี

แหลงขายใหมเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆ เชน ตลาดนัดรถไฟใหม 
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o ชองทางอินเตอรเน็ตอยางสื่อ social media network โดยเฉพาะ line, facebook และ 

instragram กลายเปนชองทางคาขายบารากุไฟฟาและสื่อสารความเช่ือผิดๆ และนับวัน จะมีผูคาใน

ชองทางเหลาน้ีมากขึ้นทุกวัน ควรเรงดําเนินการปราบปรามและควบคุมการขายสินคายาสูบผาน

ชองทาง social media network ดวย 

 

o การใหขอมูลความรูเทาทัน CSR ยังคงจําเปนในกลุมเยาวชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

และควรเนนการเขาถึงเยาวชนดวยวิธีการรณรงคที่นาสนใจมากกวาจะเปนการใชสื่อทีไ่มนาสนใจใน

สายตาเยาวชน เชน การติดโปสเตอร การแจกแผนพับ สติกเกอร เปนตน 

 

ขอเสนอแนะมาตรการและนโยบายทีค่วรดาํเนนิการแบบเรงรดั (fast-track) 

1) การปองกัน ปราบปราม ควบคุมบารากุไฟฟา เพราะเปนผลิตภัณฑที่แพรหลายมากที่สุดในขณะน้ี 

และเปนผลิตภัณฑยอดนิยมทีสุ่ดในขณะน้ี 

2) การปองกัน ปราบปราม ควบคุมการขายผลิตภัณฑยาสูบไฟฟา ในชองทางสื่อ social media 

network ถึงแมจะเปนสื่อสวนบุคคล เชน line, instragram, whatsapp และ facebook ก็ตาม ซึ่ง

เปนชองทางที่เติบโตเร็วที่สุด แพรกระจายเร็วที่สุด และใชงานเพ่ือการโฆษณาชวนเช่ือไดดีมาก 

3) วัยรุนระดับมัธยมศึกษาขาดความรูและขอมลูที่ในเรื่องอันตรายของบารากุไฟฟามากที่สุด แตไดรับ

ขอมูลโฆษณาชวนเช่ือจากผูขายตลอดเวลา โดยผานสื่อ social network ทุกรูปแบบ  ควรมีการ

จัดการเผยแพรขอมูลพิษภัยของบารากุไฟฟา โดยรูปแบบขอมูลที่จะมุงตรงไปยังกลุมวัยรุน ควรมีการ

จัดการขอมูลน้ันๆใหมีความนาสนใจในระดับที่กลุมวัยรุนรบัได และผานชองทางที่วัยรุนเขาถึงได 

หรือวัยรุนมีการติดตามอยู เชน blogger ตางๆ หรือ fanpage ที่วัยรุนติดตาม  

 

ขอเสนอแนะมาตรการและนโยบายทีค่วรดาํเนนิการแบบระยะยาว 

1) ผลิตภัณฑบุหรีแ่ปลงราง ชนิดอ่ืนๆนอกเหนือจากกลุมไฟฟา ยังพบวา มีการขายอยู ณ จดุเดิม สถานที่

เดิม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงอันใดมากวา 3 ปแลว แสดงถึงการไมมีการดําเนินการปราบปรามอันใด

จากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ หากภาครัฐมีการดําเนินการปราบปรามควบคุมผลิตภัณฑบุหรี่

แปลงรางในแบบตนนํ้า-กลางนํ้า-ปลายนํ้า  คือต้ังแตตนทางนําเขาสินคา-กลางนํ้าคือแหลงขาย-ผูขาย 

และตัวผลิตภัณฑ ปลายนํ้า คือ ผูสูบ ที่ไมทราบอันตรายของผลิตภัณฑแปลงรางหรือมีความเช่ือผิดวา

อันตรายนอยกวาบุหรี่ธรรมดา ปญหาผลิตภัณฑบุหรี่แปลงรางจะลดนอยลง เพราะผลิตภัณฑกลุมน้ี

สวนใหญเปนสนิคาที่ผูสูบหาซื้อตามตลาดนัดที่เปนที่รูจักกนัดีในกลุมนักสบูและตามแหลงชอปปง 
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การศึกษาผลของการทาํกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณทางการตลาดของผลิตภณัฑยาสูบ “แปลงราง   2557

 
2) สังคมไทยยังขาดความรูเทาทันเรื่อง CSR โดยยังมองประเด็นเรื่องการให การบริจาค และมอง

ประโยชนดานตัวเงินและสิ่งของเปนหลักมากกวาที่จะเขาใจเบ้ืองหลังการใหน้ันๆ ควรมีการใหความรู 

การอบรม สัมมนา ประชุมผูเกี่ยวของ และยกระดับความรูเทาทันในประเด็น CSR ของธุรกิจยาสูบ  

 

 

3) ควรมีนโยบายหามสถานศึกษา และ สถานพยาบาล เขารวมกิจกรรม CSR หรือเปดพ้ืนที่ใหธุรกิจ

ยาสูบเขามาทํากิจกรรม CSR โดยเด็ดขาด ในกรณีสถานศึกษา ควรมีนโยบายหามสถานศึกษาอนุญาต

ใหธุรกิจยาสูบนํานักเรียนของสถานศึกษาน้ันๆไปเขารวมกิจกรรมของธุรกิจยาสูบหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนโดยธุรกิจยาสูบ เพ่ือมิใหธุรกิจยาสบูฉกฉวยประโยชนไปทําการประชาสัมพันธสราง

ภาพลักษณตนเองและเขาถึงใจเยาวชน และเรียกรองใหสถานศึกษา สถานพยาบาล และวัด มีจุดยืน

ในการปฏิเสธการตอบรับ/การเขารวม/การใหพ้ืนที่แก CSR ของธุรกิจยาสูบ 

 

4) เรงรัดสรางความเขาใจในภาคประชาชนเรื่องผลเสียและผลกระทบของ CSR รวมทั้งมีการเปดโปงการ

ฉกฉวยโอกาสจาก CSR ในการบิดเบือนความเขาใจผิดในภาคประชาชนใหมาตอตานมาตรการทาง

กฎหมาย จากการศึกษาในครั้งน้ี พบวา ภาคประชาชนเขาใจผิดวา หากมีมาตรการหามธุรกิจยาสูบทาํ 

CSR จะกลายเปนการตัดโอกาสเกษตรกร ทําใหเกษตรกรลําบาก หรือหากหามธุรกิจยาสูบทําการ

บริจาคสนับสนุนการศึกษา จะกลายเปนการตัดโอกาสเยาวชนดอยโอกาส ฯลฯ ขออางเหลาน้ีเกิดขึ้น

เมื่อภาคประชาชนไมเขาใจ และคลอยตามขออางน้ีที่ธุรกิจยาสูบหยิบยกมาใชเพ่ือปกปองตนเองและ

ใชเสียงของภาคประชาชนมาบังหนา หากจะมีการผลักดันมาตรการหามทํา CSR ควรเรงสรางความ

เขาใจที่ถูกตองใหภาคประชาชนกอน ถึงแมจะมีการทําประชาพิจารณไปแลวก็ตาม แตภาคประชาชน

ยังไมเขาใจและไดรับขอมูลทีไ่มถูกตอง จะทําใหภาคประชาชนเขาขางธุรกิจยาสูบ 

 

 

5) ทบทวนการหามใช descriptor ประเภทสีสญัลักษณแสดงบนบรรจุภัณฑบุหรี่ เน่ืองจากธุรกิจได

นําไปใชในการโฆษณาและสื่อสารเพ่ือสงเสริมการขาย ขอคนพบจากการวิจัยน้ีจึงสนับสนุนมาตรการ 

plain packaging วา สี สามารถสื่อสารเพ่ือการโฆษณาไดและทําใหระลึกถึงตราสินคาได 
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                                                 ประวัตินักวิจัย 

 

ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร อาจารย์ประจ าภาควิชาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ ประจ าส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กระทรวงสาธารณสุข และเคยได้รับประทานรางวัลบุคคลผู้มีผลงานสนับสนุนด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก มีความสนใจด้าน
การศึกษาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่และกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจยาสูบและสุรา ท างานวิจัยด้านศึกษา
ผลกระทบของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากว่า 5 ปี ในส่วนเรื่องของธุรกิจยาสูบนั้น มีความสนใจประเด็น
ด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบแปลงร่าง โดยได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการแพร่ระบาดของบารากู่ในปี 2553  ในปี 2554-
2555 ได้ท าการศึกษาเรื่องการติดตามสถานการณ์ทางการตลาดของบุหรี่ชูรส  การศึกษาเรื่อง “การศึกษาผล
ของการท ากิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ และรายงานสถานการณ์ ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ยาสูบแปลง
ร่าง” เป็นผลงานชิ้นปัจจุบันในด้านการศึกษาผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
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                                  แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่แปลงร่าง 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 



 

 

ตลาดนัดสวนจตุจักร 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตลาดนัดหน้าห้างเซียร์ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตลาดนัดหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ รังสิต 
 

 

 

 

 



 

 

สยามสแควร์ 
 

 

 

 

 

 



 

 

ตลาดสวนรถไฟ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ตลาดนัดหน้ามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตลาดนัดตะวันนา 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตลาดห้วยขวางไนท์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ถนนข้าวสาร และ รามบุตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประตูน  า 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตลาดนัดสะพานพุทธ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตลาดนัดถนนสีลม 
. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตลาดคลองถม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     แผนทีจุ่ดเสี่ยงแหล่งจ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
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