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 เม่ือมีการข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหร่ี มักเป็นที่กังวลจากหลายฝ่ายว่าจะส่งผลให้เกิดการลักลอบบุหร่ี
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ยังไม่มีการศึกษามากนัก ดังน้ันทีมวิจัยจึงในใจที่จะตอบโจทย์เกี่ยวกับอัตราการสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีของ
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สหรัฐอเมริกา (NIH) Duke University ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ 

SEATCA และการสนับสนุนวิชาการเกี่ยวกบัระเบียบวิธแีละการสุ่มตัวอย่างจากส านักงานสถิติแห่งชาติ  

ขอบคุณส าหรับทมีสถิติจังหวัดพังงา ที่ร่วมส ารวจในข้ันทดสอบเคร่ืองมือและระเบียบวิธี ขอบคุณ
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บทคดัย่อ 

มาตรการภาษีที่มีประสทิธภิาพมีผลต่อการลดการบริโภคยาสบูลง หากแต่ผลกระทบอีกด้านหน่ึงที่

เป็นที่ที่วิตกคือการลักลอบบุหร่ีเถื่อนที่จะมีมากข้ึน การวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวางน้ีจึงมีขึ้นเพ่ือศึกษา

สถานการณ์การสบูบุหร่ีผิดกฏหมายของผู้สูบบุหร่ีปัจจุบัน การรับรู้และความคิดเหน็ของผู้สูบบุหร่ีปัจจุบัน

ต่อบุหร่ีผิดกฏหมาย และปัจจัยท านายพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีของผู้สูบบุหร่ีในภาคใต้ 

ท าการศึกษาในผู้สบูบุหร่ีปัจจุบันที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเลือกตัวอย่างอย่างเป็นระบบด้วยระเบียบวิธีการ

แจงนับและนับจด  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายใน 8 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ ปัตตานี สตูล สงขลา พัทลุง พังงา 

ระนอง ภเูกต็และสุราษฎร์ธานี โดยเลือกเฉพาะในเขตเทศบาล/เมือง ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 2,048 ตัวอย่าง 

ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์และเกบ็รวบรวมซองบุหร่ีในช่วงเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน 2554 และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีด้วยสถิติ Logistic Regression 

ค านวณค่า OR และ Cox & Snell R Square 

ผลการศึกษา ผู้สูบบุหร่ีปัจจุบันในภาคใต้สูบบุหร่ีผิดกฏหมายร้อยละ 16.0 โดยพิจารณาจากซอง

บุหร่ีที่ไม่อากรแสตมป์ไทยที่แสดงถึงการเสียภาษี คุณลักษณะของผู้สูบบุหร่ีผิดกฏหมายพบว่า เพศหญิง

สบูบุหร่ีผิดกฏหมายสงูกว่าเพศชายร้อยละ 3   กลุ่มอายุต ่าสูบสูงกว่ากลุ่มที่อายุมาก นักเรียน /นักศึกษาสูบ

บุหร่ีผิดกฏหมายสงูกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ เป็นกลุ่มที่รายได้น้อยคือในกลุ่มจนถึงปานกลาง โดยจังหวัดที่พบ

สูงที่สุดคือ จ .ปัตตานี สตูลและสงขลา ผู้สูบบุหร่ีผิดกฎหมายส่วนใหญ่ร้อยละ 82.5 ซ้ือบุหร่ีเป็นซอง โดย

ร้อยละ 76.9 ซ้ือบุหร่ีคร้ังล่าสุดดังกล่าวจากร้านขายของช า มากกว่าน้ัน ร้อยละ 22.3   ของผู้สูบบุหร่ี

ปัจจุบัน และร้อยละ 72.5   ของกลุ่มที่ปัจจุบันสูบบุหร่ีที่ไม่ผิดกฏหมายเคยมีประสบการณ์ซ้ือบุหร่ี

หลีกเล่ียงภาษีใน 12   เดือนที่ผ่านมา โดยแหล่งที่ซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่าไม่เสียภาษีคือ ร้านขายของช า ร้อยละ 

72.5 รองลงมาคือ ตลาดมืดและพ่อค้าเร่  ส าหรับการรับรู้เกี่ยวกบับุหร่ีผิดกฏหมายพบว่าร้อยละ 9.4 ของ

ผู้สูบบุหร่ีปัจจุบันและร้อยละ 54.0 ของผู้สูบบุหร่ีผิดกฏหมายรับรู้ว่าบุหร่ีที่ตนซ้ือสูบเป็นบุหร่ีไม่เสียภาษี

อย่างแน่นอนโดยสังเกตจากภาพค าเตือนบนซองบุหร่ีและอากรแสตมป์ ผู้สูบบุหร่ีร้อยละ 17.3   มี

ความเห็นว่าหาซ้ือบุหร่ีผิดกฏหมายได้ง่าย จากการศึกษาพบ 7 ตัวแปรที่เป็นปัจจัยร่วมกันท านาย

พฤติกรรมการสบูบุหร่ีไม่เสยีภาษี โดยเรียงจากปัจจัยที่มีอิทธิพลมากไปน้อย ดังน้ี 1) การรับรู้ว่าบุหร่ีที่ซ้ือ

ล่าสุดเป็นบุหร่ีที่ไม่เสียภาษี 2) จังหวัด 3) การรับรู้ว่าบุหร่ีที่จ าหน่ายรอบ ๆ ที่อยู่อาศัยเป็นบุหร่ีไม่เสีย

ภาษี 4) ความพยายามในการซ้ือบุหร่ีราคาถูกกว่าปกติใน 6 เดือนที่ผ่านมา 5) อาชีพ 6) สถานภาพทาง

เศรษฐกจิ และ 7) กลุ่มอายุ ซ่ึงทั้ง 7 ปัจจัยมีความสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมสูบบุหร่ีไมเสียภาษีได้

ร้อยละ 40.8 

จากผลการศึกษาจ าเป็นอย่างย่ิงที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องร่วมกันปราบปราบบุหร่ีการลักลอบบุหร่ี

หนีภาษีอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังควรมีมาตรการอื่นควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฏหมายอย่าง

เคร่งครัด การขึ้นภาษีอย่างต่อเน่ือง ปรับแก้กฏหมายให้เพ่ิมบทลงโทษการละเมิด การรณรงค์ให้ความรู้แก่

เยาวชน และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังบุหร่ีหนีภาษีในพ้ืนที่  

 

ค าส าคัญ : บุหร่ีผิดกฎหมาย/ผู้สบูบุหร่ีปัจจุบัน/ประเทศไทย 
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Abstract 
 

Tax measure is one of the most effective policy interventions to reduce tobacco 

use but the smuggling is the opposite impact that was worried. This cross-sectional 

study aimed to explore the situation of illicit cigarette use among current smokers in 

the south of Thailand and the perception regarding the accessibility of illicit cigarette 

in those areas. Target groups are current smokers aged 18 years and over, living in 

municipal or urban areas, in eight provinces of the south; Pattani, Satul, Songkhla, 

Phangha, Ranong, Phuket and Suratthani. Samples were selected by systematic 

sampling with listing and data collection. Data were collected by face to face 

interview and cigarette pack gathering from 2,048 samples during May to June, 2011 

and analyzed the factors influencing on illicit cigarette behavior by Logistic 

Regression, OR and Cox & Snell R Square. 

The results showed 16% of current smokers smoked illicit cigarettes, 

considered by examination the tax stamp on the packs. The traits of illicit cigarette 

smokers are high among female (higher than male for 3%), the lower age, student and 

low to moderate income groups. The three provinces which found highly use illicit 

cigarettes were Pattani, Satul and Songkhla. 76.9% of Illicit cigarette purchased the 

last cigarettes from grocery shops. In the past 12 months, 22.3% of current smokers 

and 72.5% of illicit cigarette users had ever bought illicit cigarettes from grocery 

shops and they believed that those cigarettes were illegal. 9.4% of current smokers 

and 54.0% of illicit cigarette users strongly believed that those purchased cigarettes 

were illicit which notified by Thai pictorial health warning and had not Thai tax 

stamp. 17.3% of current smokers opined that it’s quite easy for illicit cigarette buying. 

The results revealed seven factors influencing on the illicit cigarette smoking from 

high to low influence. They were 1) perceived the last cigarette purchase was illicit 2) 

province 3) perceived cigarette selling around residence was illicit 4) tried to buy 

cheaper cigarette than normal cigarette in the past 6 months 5) occupation 6) 

economic status and 7) age group. These 7 co=factors could estimate the illicit 

cigarette smoking for 40.8%.  

 These results recommend the related organization to join to strictly subdue the 

cigarette smuggling, including execute the other measures together such as strictly law 

enforcement, continuously tax increasing, adjust law to increase the punishment of 

violation, health education to youth, and develop illicit cigarette surveillance system. 

 

Key words: illicit cigarette, current smokers, Thailand   
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

ควำมส ำคญัของปัญหำ 

 เป็นที่ตระหนักในระดับโลกถึงการข้ึนภาษีที่ย่ิงสูงมากข้ึนเท่าไร กจ็ะส่งผลต่อการลักลอบบุหร่ีหนีภาษีหรือ

บุหร่ีเถื่อนมากข้ึนเท่าน้ัน การข้ึนภาษีในมุมมองหน่ึงเช่ือว่า อาจจะน าไปสู่การหลีกเล่ียงภาษีของการค้าบุหร่ีที่

เพ่ิมข้ึน หากแต่ในอกีมุมหน่ึงเป็นเช่ือกนัดีว่า มีผลประโยชน์ทางด้านสาธารณสุข ทั้งน้ีเพราะการข้ึนภาษีบุหร่ี จะท า

ให้ราคาบุหร่ีสงูข้ึนประชาชนเข้าถึงน้อยลง น่ันหมายถึงการบริโภคยาสบูที่ลดลง ย่อมเป็นผลดีต่อสุขภาพ แต่สิ่งที่ไม่

คาดคิดคือ การลักลอบบุหร่ีเถื่อนเพ่ือน าเข้ามาจ าหน่ายในตลาดมืดในราคาที่ถูกกว่าบุหร่ีทั่วไปในท้องตลาด 
(1)
 อีก

ทั้งการขึ้นภาษียังท าให้ราคาบุหร่ีในประเทศสงูกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน และส่งผลต่อบุหร่ีหนีภาษี จากการศึกษาของ 

Joossen 
(2)

 รายงานว่า บุหร่ีเถื่อนหรือบุหร่ีหนีภาษีที่กระจายอยู่ในตลาดบุหร่ีโลกเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 111 

ระหว่างปี  พ.ศ. 3322-3351   ผลกระทบเชิงลบของบุหร่ีหนีภาษีเช่นน้ีไม่ได้ส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเงินการ

คลังของประเทศต่าง ๆ เท่าน้ัน หากแต่มีผลต่อการสาธารณสุขของแต่ละประเทศอีกด้วย เน่ืองจากประเทศที่

ต้องการควบคุมอตัราการบริโภคยาสบูให้ลดลง มักใช้นโยบายและมาตรการทางภาษีเพ่ือท าให้บุหร่ีมีราคาสูงข้ึน จะ

ท าให้ผู้สูบลดปริมาณการสูบลงหรือเลิกสูบบุหร่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อเดก็และเยาวชน Chaluopka และ Jha 
(3)

 

ประมาณการณ์ว่า บุหร่ีที่บริโภคกนัอยู่ทั่วโลกประมาณร้อยละ 6-8 เป็นบุหร่ีเถื่อน ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบุหร่ีที่น า

ออกนอกประเทศโดยที่ไม่เสยีภาษี และส่งกลับเข้าประเทศใหม่ในลักษณะของบุหร่ีลักลอบน าเข้า  

 จากการวิจัยของ Tao   
 )5 (

  ในปี พ.ศ.3357  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสูบภายใต้ระบบผูกขาดรายงานข้อมูล

ในประเทศจีน ปี พ .ศ .2546 ช้ีให้เห็นว่าบุหร่ีหนีภาษีภายในประเทศมีปริมาณมากกว่าบุหร่ีภายในประเทศ 

กล่าวคือ การบริโภคบุหร่ีที่ผลิตโดยประเทศจีนมีร้อยละ 46 แสดงให้เหน็ถึงสัดส่วนของบุหร่ีหนีภาษีที่สูงกว่า ซ่ึง

ปรากฏการณ์เช่นน้ีแสดงให้เหน็ถึงปัญหาของระบบจัดเกบ็ภาษีบุหร่ีของประเทศจีนที่มีการยกเว้นภาษีส่งออกบุหร่ี  

ท าให้เกิดการส่งออกอย่างถูกต้อง หากแต่มีการลักลอบกลับเข้าประเทศ ซ่ึงราคาบุหร่ีที่ย้อนกลับเข้าประเทศ

เหล่าน้ัน กยั็งคงมีราคาถูกกว่าบุหร่ีที่จ าหน่ายในประเทศ  

การศึกษาของ Merriman, Yuriki และ Chaloupka 
(5)

 แสดงให้เหน็ว่าความแตกต่างภายในประเทศกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านในเร่ืองของอัตราภาษี ซ่ึงประเทศที่มีการเกบ็ภาษีในอัตราที่สูงท าให้ราคาบุหร่ีสูงกว่าประเทศ

เพ่ือน และอาจเป็นเหตุผลส าคัญในการเพ่ิมข้ึนของบุหร่ีเถื่อนจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มีบุหร่ีราคาถูกกว่า 
(6)

 จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภมูิและการสัมภาษณ์องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประมาณการค่าปริมาณของการ

จ าหน่ายบุหร่ีถูกกฏหมายและบุหร่ีผิดกฎหมายระหว่างปี พ.ศ. 3356 - 3331 พบว่า การขายบุหร่ีที่ถูกกฏหมาย

เพ่ิมข้ึนจาก  23, 636.6   ล้านมวนในปี พ .ศ . 2549 เป็น 27,335.1 ล้านมวนในปี พ.ศ.3331  ขณะที่ปริมาณการ

ขายบุหร่ีผิดกฏหมายจาก 523   ล้านมวน ลดลงเป็น 713.5  ล้านมวน   หากแต่ร้อยละของการจับกุมมีเพียง

เลก็น้อยคือ ร้อยละ 1.1  ในช่วงปี พ.ศ. 3355-3331 
(7)
  อย่างไรกต็ามรายงานการศึกษาของ Joossen ประมาณ
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การว่า ในช่วงปี พ .ศ. 2533-2351 ส่วนแบ่งการตลาดของบุหร่ีผิดกฏหมายในประเทศไทยมีประมาณร้อยละ 11 

ของยอดจ าหน่าย 
(1)

 

 สังศิต พิริยรังสรรค์ 
(6)
 ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับบุหร่ีผิดกฏหมายในลักษณะของบุหร่ีลักลอบของประเทศ 

ได้มีการจ าแนกบุหร่ีผิดกฏหมายออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน มีทั้งที่เป็นบุหร่ีย่ีห้อต่างประเทศที่ลักลอบเข้ามาใน

ประเทศไทยโดยไม่มีการจ่ายภาษี บุหร่ีปลอมที่มีการเลียนแบบบุหร่ีต่างประเทศและผลิตปลอมในต่างประเทศและ

ลักลอบน าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย บุหร่ีปลอมบุหร่ีไทยที่เป็นที่นิยม (ย่ีห้อกรองทพิย์ สายฝน) ทั้งที่ผลิตใน

ประเทศและต่างประเทศ จากการศึกษายังวิเคราะห์ถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มีการลักลอบบุหร่ีหนีภาษี

ว่ามีด้วยกันหลายปัจจัยคือ 1) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค อาท ิ

ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี 3) โอกาสในการสร้างรายได้และก าไรจากการค้าสิ่งผิด

กฏหมาย 2) ความง่ายในกระบวนการผลิตอนัเน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท  าให้การผลิตเสมือนจริง

ท าได้ง่ายขึ้น รวมถึงความก้าวหน้าในการขนส่งและการติดต่อสื่อสาร 5) ช่องทางที่ง่าย สะดวกและรวดเรว็มากข้ึน

ในการกระจายสนิค้า เช่น ทางอินเทอร์เนต สังคมออนไลน์ 3) การบังคับใช้กฏหมายและนโยบายควบคุมยาสูบยัง

ไม่เข้มแขง็เท่าที่ควร 6) การบังคับใช้กฏหมายตามที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพการณ์จริงของ

การค้าสิ่งผิดกฏหมาย จากความจริงจากการศึกษาน้ี และจากการสถานการณ์ที่เป็นจริง จะเหน็ได้ว่า การจับกุม

การค้าบุหร่ีเถื่อนมักมีเส้นทางการค้าบุหร่ีเถื่อนจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ติดต่อกับชายแดนของภมิูภาคต่างๆ  ของ

ไทย เช่น จากพม่าเข้าสู่ภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จากลาวเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จากเขมรเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก จากสิงคโปร์และ

มาเลเซียเข้าสู่ภาคใต้ ซ่ึงการลับลอบบุหร่ีเถื่อนเข้าสู่ภาคใต้ของไทยเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองผ่านทางด่านชายแดนของ

จังหวัดต่าง ๆ อาท ิปัตตานี สตูล สงขลาเข้าสู่หาดใหญ่ และจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลักลอบ

บุหร่ีเถื่อนมีให้เหน็มากข้ึนในช่วงปี 3331-3333 ดังเหน็ได้จากข่าวการจับกุมที่ปรากฏเป็นข่าว  
(5-12)

  

ประเทศไทยเป็นที่ทราบกนัดีว่า มีการออกกฏหมายข้ึนภาษีมาอย่างต่อเน่ือง และมาตรการทางภาษีถือเป็น

นโยบายและมาตรการส าคัญที่ประเทศไทยใช้เพ่ือการควบคุมยาสูบ และจากการที่รัฐบาลประกาศปรับข้ึนภาษี

สรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตอันเป็นผลให้บุหร่ีมีราคาแพงข้ึน ซ่ึงต่อประเดน็การขึ้นภาษี ศ .นพ .ประกิต  วาทสีาธกกิจ  

เลขาธกิารมูลนิธริณรงค์เพ่ือการไม่สบูบุหร่ี เปิดเผยว่าการข้ึนภาษีบุหร่ี จะเป็นผลดีมากกว่าเป็นผลเสียต่อผู้สูบบุหร่ี 

เน่ืองจากการข้ึนภาษีบุหร่ีจะท าให้ผู้สูบบุหร่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยสูบบุหร่ีลดลงหรือเลิกสูบ โดยเฉพาะผู้สูบ

บุหร่ีกลุ่มที่มีรายได้น้อย  
(15)

 ทั้งน้ีจากงานวิจัยที่ศึกษาชายไทยที่สบูบุหร่ี จากทุกภาคของประเทศในปี พ.ศ. 3355   

ถึงผลกระทบหลังจากที่รัฐบาลข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหร่ีจากร้อยละ 73   เป็น 75    ท าให้ราคาบุหร่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

13 พบว่าร้อยละ 31   ของผู้สูบบุหร่ีจะสูบบุหร่ีลดลง ขณะที่ร้อยละ 11 เปล่ียนไปสูบบุหร่ีย่ีห้อที่มีราคาถูกกว่า 

ร้อยละ 5 เปล่ียนไปสบูบุหร่ีมวนเอง และมีผู้เลิกสบูบุหร่ีไปเลยถึงร้อยละ 11 
(15)

 มากกว่าน้ันตั้งแต่ปี พ.ศ. 3326 

จนถึง พ.ศ.3331   รัฐบาลข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหร่ีรวมแปดคร้ัง  
(16)

 ท าให้ราคาบุหร่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ดังตัวอย่าง

บุหร่ีกรองทิพย์เพ่ิมข้ึนจากซองละ 13   บาทเป็น 53    บาท  ซ่ึงการข้ึนภาษี ฯ ที่ส่งผลต่อราคาบุหร่ีน้ี สร้าง

ผลกระทบที่ดีต่อสถานการณ์การสูบบุหร่ีในประชากรกลุ่มที่จนที่สุดของประเทศ  โดยอัตราการสูบบุหร่ีของ

ประชากรกลุ่มน้ีลดลงจากร้อยละ  53  ในปี พ.ศ. 3325 เหลือร้อยละ 31.7  ในปี พ.ศ.3331 
(17)

 เช่นเดียวกับ
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การศึกษาผลกระทบของการขึ้นภาษีของมณฑา เก่งการพานิชและคณะพบว่า หลังการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกา

แรต ผู้สูบบุหร่ีเป็นประจ าร้อยละ 5.7 เลิกสูบบุหร่ี และร้อยละ 51.1 ลดจ านวนมวนและ/หรือเปล่ียนย่ีห้อและ

ประเภทของบุหร่ีจากบุหร่ีซิแรตเป็นบุหร่ีมวนเอง 
(18)

 

ผลกระทบของมาตรการข้ึนภาษี ฯ ต่ออตัราการสบูบุหร่ีของประชากรไทยน้ี สอดคล้องกบัผลการวิจัยจาก

การใช้ โปรแกรม Simulation ของ David Levy และคณะ 
(19)

 โดยศึกษาผลกระทบของนโยบายการควบคุมยาสบู

ของไทยระหว่างปี พ.ศ. 3325 – 3325 ที่มีต่อการลดอตัราการสบูบุหร่ี พบว่า มาตรการข้ึนภาษีเป็นมาตรการที่มี

ประสทิธภิาพสูงสุดจาก 3 มาตรการ ได้แก่ นโยบายทางภาษี การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหร่ี การรณรงค์ให้ความรู้ 

การห้ามโฆษณา และภาพค าเตือนบนซองบุหร่ี เม่ือน าไปค านวณเพ่ือสร้างแบบจ าลองของการควบคุมพฤติกรรม

การสบูบุหร่ี พบว่า มาตรการทางภาษีเป็นมาตรการที่มีประสทิธภิาพสูงที่สดุคือสามารถลดอตัราการสบูบุหร่ีร้อยละ 

61.55  ด้วยเหตุน้ีประเทศไทยจึงใช้มาตรการทางภาษีมาผลักดันการข้ึนภาษีบุหร่ีอย่างต่อเน่ือง 

ล่าสุดด้วยวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย ท าให้รัฐบาลเหน็ความจ าเป็นในการขึ้ นภาษีบาป (เหล้าและ

บุหร่ี)  เพ่ือให้รัฐบาลมีรายได้เพ่ิมขึ้ น และกระทบกับเศรษฐกิจครัวเรือนน้อยกว่าการขึ้ นภาษีสินค้าอุปโภคและ

บริโภคที่จ าเป็น ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศขยายเพดานภาษีบุหร่ีและได้ข้ึนภาษีบุหร่ีจากเดิมร้อยละ 11  

เป็นร้อยละ 15 ท าให้ราคาบุหร่ีไทยเพ่ิมข้ึนซองละ 3  –   13  บาท  และราคาบุหร่ีต่างประเทศเพ่ิมข้ึนซองละ 11  – 

13  บาท  เป็นผลให้ราคาบุหร่ีที่ขายดีที่สุดของไทยคือบุหร่ีกรองทพิย์ปรับราคาเพ่ิมจาก 53   บาท เป็น 31   บาท  

และบุหร่ีมาร์ลโบโรเพ่ิมข้ึนจาก 62  บาท เป็น 73 –  73 บาท 
(20)

 

การข้ึนภาษีบุหร่ีซิกาแรตภายในประเทศ เป็นที่วิตกกังวลถึงการทะลักของบุหร่ีหนีภาษี และบุหร่ีลักลอบ

น าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านตามตะเขบ็ชายแดน ซ่ึงมีราคาต ่ากว่าบุหร่ีในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังจะเหน็เป็น

ข่าวที่ว่าด่านศุลกากรตามแนวชายแดนต้องสั่งคุมเข้มสกัดการลักลอบน าเข้าสุราและบุหร่ีจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

รวมทั้งสั่งจ ากัดจ านวนการซ้ือบุหร่ีปลอดภาษีไม่เกิน คนละไม่เกิน 1 ห่อใหญ่ อย่างไรกดี็มีข่าวการจับกุมบุหร่ีหนี

ภาษีเป็นจ านวนมากหลังจากที่มีการข้ึนภาษีสรรพสามิต เช่นเดียวกับสถานการณ์ในสังคม พบว่า มีการจ าหน่าย

บุหร่ีที่น่าเช่ือได้ว่าเป็นบุหร่ีผิดกฎหมาย ได้แก่ มีการจ าหน่ายบุหร่ีที่ไม่มีภาพค าเตือนบนซอง บุหร่ีชูรส เป็นต้น  ซ่ึง

การค้าบุหร่ีผิดกฎหมายน้ีไม่ได้มีอันตรายเฉพาะต่อการเงินการคลังของประเทศเท่าน้ัน หากแต่ยังส่งผลเสียอย่าง

มากต่อสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มเดก็และเยาวชน  ส าหรับประเทศไทย ข้อมูลและมาตรการในการควบคุมบุหร่ี

ลักลอบยังมีค่อนข้างจ ากัด จากงานวิจัยของอิศรา ศานติศาสน์  
(31)

 ซ่ึงได้ท าการศึกษาในปี พ.ศ.3355 ได้คาด

ประมาณว่า บุหร่ีที่ประชาชนบริโภคอยู่ คิดเป็นบุหร่ีเถื่อนประมาณร้อยละ 13.3 (พิจารณาจากซองบุหร่ี) และจาก

งานวิจัยยังได้คาดประมาณว่า การบริโภคบุหร่ีเถื่อนอาจเป็น 2  เท่าของการน าเข้าบุหร่ีที่ถูกกฎหมายคือประมาณ

ร้อยละ 12 ของบุหร่ีทั้งหมด มากกว่าน้ันจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ของบุหร่ีหลีกเล่ียงภาษีใน

ประเทศไทยของภิฤดี ภวนานนท ์
(32)

 ด้วย 3 วิธซ่ึีงให้ผลลัพธท์ี่ไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ วิธีที่ 1 ที่ค านวณปริมาณ

การบริโภคและปริมาณบุหร่ีที่มีการจ่ายภาษี แสดงให้เหน็ว่า ไม่มีส่วนต่างที่แสดงให้เหน็ว่าไม่มีการสูบบุหร่ีที่หลีก

เล่ียภาษี วิธีที่ 3 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากปริมาณการค้าของบุหร่ีส่งออกจากประเทศอื่นมายังประเทศไทย และ

ปริมาณน าเข้าที่ประเทศไทยมีรายงาน ผลลัพธ์แสดงให้เหน็ว่า จ านวนน าเข้าสูงกว่าบุหร่ีส่งออก ซ่ึงช้ีให้เหน็ว่า มี

บุหร่ีที่มีการหลีกเล่ียงภาษี ซ่ึงสอดคล้องกับสถานการณ์การจับกุมบุหร่ีลักลอบตามบริเวณชายแดนติดต่อกับ
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ประเทศเพ่ือนบ้าน 
(5-12)

 ซ่ึงจากการส ารวจในโครงการส ารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ ) GATS พบว่า ผู้สูบบุหร่ี

เป็นประจ าร้อยละ 2.6 สบูบุหร่ีที่ซองไม่มีภาพค าเตือนบนซองบุหร่ี 
(22)

 ซ่ึงอนุมานได้ถึงโอกาสของการเป็นบุหร่ีที่

ไม่เสยีภาษีของบุหร่ีดังกล่าวซ่ึงเป็นทั้งบุหร่ีที่ผิดกฏหมาย (บุหร่ีลักลอบหรือบุหร่ีเถื่อน) และไม่ผิดกฏหมาย (บุหร่ี

ที่ถือเข้ามาในปริมาณที่กฏหมายอนุญาตจ านวน 311 มวนต่อคนต่อคร้ังของการเข้า-ออกประเทศ ซ่ึงเมื่อพิจารณา

ในรายภาคและจังหวัด จากการส ารวจพบว่า ผู้สูบบุหร่ีเป็นประจ าในภาคใต้มีการสูบบุหร่ีที่ไม่มีภาพเตือนบนซอง

บุหร่ีประมาณร้อยละ 1 
(33)

 ซ่ึงสูงกว่าภาคอื่น ๆ ซ่ึงสันนิษฐานด้วยเหตุผลหน่ึงคือ สภาพทางภูมิศาสตร์ของ

ประเทศที่มีพ้ืนที่ติดชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ มาเลเซียและพม่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงมาเลเซียซ่ึงมีทั้ง

พ้ืนที่ติดต่อทางพ้ืนดินซ่ึงท าให้การเข้าออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านท าได้โดยง่าย อกีทั้งการมีพ้ืนที่ใกล้กับเกาะลังกา

วีซ่ึงเป็นบริเวณที่ปลอดภาษีของสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ท าให้เอื้อต่อการน าเข้าบุหร่ีจากประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง

ในลักษณะถูกกฏหมายและผิดกฏหมาย ซ่ึงบุหร่ีดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นบุหร่ีโรงงานที่มีราคาถูก ซ่ึงราคาตลาดของ

บุหร่ียกเว้นภาษีในร้านค้าปลอดภาษี ราคาประมาณ 13-33 บาทต่อซอง ส่งผลต่อการบริโภคบุหร่ีดังกล่าวในพ้ืนที่

ภาคใต้จึงสงูกว่าภาคอื่นๆ 

จากสถานการณ์ข้างต้น แสดงให้เหน็ว่า ปัญหาบุหร่ีหนีภาษีเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเมือง  

รวมถึงสะท้อนถึงปัญหาการคอรับช่ันที่มีสูงด้วยเช่นกัน 
(24)

 การเข้าใจถึงสถานการณ์การสูบบุหร่ีหนีภาษีในภาคใต้

เป็นการเฉพาะด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นระบบจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการฉายภาพที่ชัดเจนย่ิงข้ึน และจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในทางกฏหมายและผู้ปฏิบัติของกระทรวงต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก

การศึกษาในวางนโยบายและก าหนดมาตรการในการควบคุมบุหร่ีหนีภาษีได้อย่างเหมาะสม และการบังคับใช้

กฏหมายที่มีประสทิธภิาพ ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการสบูบุหร่ีและผลกระทบต่อการสาธารณสุขที่

ต้องแบกรับภาระการเจบ็ป่วยอันเน่ืองมาจากการสูบบุหร่ี และต่อระบบเศรษฐกิจของชาติในด้านการจัดเกบ็ภาษี

และการคลัง  

ค ำถำมกำรวิจยั 

1. สถานการณ์การสบูบุหร่ีหนีภาษีของผู้สบูบุหร่ีเป็นประจ าในภาคใต้เป็นอย่างไร 

2. การรับรู้และความตระหนักถึงบุหร่ีหนีภาษีในภาคใต้ของผู้สบูบุหร่ีเป็นอย่างไร 

3. ปัจจัยใดบ้างที่ท  านายพฤติกรรมการสบูบุหร่ีหนีภาษีของผู้สบูบุหร่ีเป็นประจ าในภาคใต้ 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสบูบุหร่ีผิดกฎหมายของผู้สบูบุหร่ีเป็นประจ าในภาคใต้ 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้และความตระหนักถึงการจ าหน่ายและการระบาดของบุหร่ีหนีภาษีในภาคใต้ 

3. เพ่ือท านายพฤติกรรมการสบูบุหร่ีผิดกฎหมายของผู้สบูบุหร่ีเป็นประจ าในภาคใต้ 

นยิำมเชิงปฏิบติักำร 

บุหรี่ผิดกฏหมาย  ในการศึกษาน้ีมีขอบเขตครอบคลุมบุหร่ี 2 ประเภทด้วยกันคือ  1) บุหร่ีซิกาแรตที่

ลักลอบน าเข้าหรือบุหร่ีหนีภาษีที่น าเข้ามาขายในอาณาจักรไทยซ่ึงสังเกตได้จากการไม่มีภาพค าเตือนบนซองบุหร่ี 
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ไม่มีแสตมป์เสียภาษี 2) บุหร่ีซิกาแรตที่น าเข้ามาในอาณาจักรไทยโดยได้รับการยกเว้นการเสียภาษีตามกฎหมาย

จ านวน 311 มวน ซ่ึงสังเกตได้จากการไม่มีภาพค าเตือนบนซองบุหร่ีและไม่มีแสตมป์เสียภาษีเช่นเดียวกับข้อ 1) 

และ  3) บุหร่ีปลอม เป็นบุหร่ีที่เลียนแบบบุหร่ีที่ถูกกฏหมายทั้งที่เป็นบุหร่ีผลิตในประเทศไทยโดยโรงงานยาสูบ 

และบุหร่ีที่น าเข้าอย่างถูกกฏหมาย มี/ไม่มีภาพค าเตือน มี/ไม่มีแสตมป์เสยีภาษี และวางจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด 

บุหรี ่ หมายถึง บุหร่ีซิกาแรต /บุหร่ีโรงงาน /บุหร่ีซองทั้งที่ผลิตภายในประเทศหรือต่างประเทศ บุหร่ีเสีย

ภาษีหรือไม่เสยีภาษี บุหร่ีในประเทศหรือบุหร่ีน าเข้า 

ผูสู้บบุหรีเ่ป็นประจ า  หมายถึง ผู้ที่สูบบุหร่ีซิกาแรตหรือบุหร่ีโรงงานเป็นประจ าทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 

คร้ัง ทั้งน้ีอาจสูบหมดหรือไม่หมด 1  มวนกไ็ด้ และรวมถึงพฤติกรรมการสูบทุกวัน แต่เคยหยุดบ้างเป็นคร้ังคราว

เม่ือมีเหตุจ าเป็นใดๆ อาทิไม่สบาย หรืออยู่ในสถานที่ห้ามสูบ หรืออยู่ในช่วงถือศีลอด แต่กลับมาสูบเป็นปกติทุก

วันเมื่อสิ้นสดุเง่ือนไขดังกล่าว เป็นต้น  

พ้ืนทีเ่สีย่งในภาคใต ้หมายถึง จังหวัดในภาคใต้ที่มีข้อมูลการสูบบุหร่ีโรงงานที่ไม่มีภาพค าเตือนสูงอนุมาน

ได้ถึงการโอกาสของการสูบบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีสูง โดยพิจารณาจากการข้อมูลการส ารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ 

(GATS) ซ่ึงพบว่า พ้ืนที่ในเขตเมืองและภาคใต้เป็นภาคที่มีการบริโภคบุหร่ีดังกล่าวสูงกว่าภาคอื่น ๆ และจังหวัดที่

สบูบุหร่ีดังกล่าวสงู โดยมีด้วยกนั 1 จังหวัด คือ ปัตตานี สตูล สงขลา พัทลุง พังงา ระนอง ภเูกต็และสรุาษฎร์ธานี 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 การศึกษาน้ีด าเนินการเฉพาะในพ้ืนที่ภาคใต้ โดยเลือกเฉพาะในเขตเทศบาล/เขตเมือง ดังน้ันการเป็น

ตัวแทนของประชากรในการศึกษาน้ีจึงไม่ได้ครอบคลุมประชากรที่สูบบุหร่ีปัจจุบันในทุกพ้ืนที่ และทุกภมิูภาคของ

ประเทศ อีกทั้งการเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งด้วยการสัมภาษณ์และการเกบ็ซองบุหร่ีด าเนินการในช่วงเดือนเมษายน-

พฤษภาคม 2554 ในกลุ่มผู้สบูบุหร่ีปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นเวลาอย่างน้อย         
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บทท่ี 2  

ทบทวนวรรณกรรม 

 การทบทวนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น หัวข้อ ประกอบด้วย 

 2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบับุหร่ีผิดกฎหมาย 

 2.2 กรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO-Framework Convention 

on Tobacco Control : WHO-FCTC) : มาตรา 13 การค้าผลิตภัณฑย์าสบูที่ผิดกฎหมาย 

 2.3 งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ควำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบับุหรีผ่ดิกฏหมำย   

2.1.1 ประเภทของบุหรีผ่ิดกฏหมำย 

การศึกษาคร้ังน้ีเน้นบุหร่ีซองหรือบุหร่ีโรงงานเป็นหลัก ซ่ึงขอบเขตของบุหร่ีผิดกฏหมายแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท 
(35)

 คือ 

1) บุหร่ีหลีกเล่ียงภาษี (tax avoidant cigarette) หมายถึง บุหร่ีซองที่ผลิตถูกต้องตามกฏหมายของ

ประเทศน้ัน ๆ แต่ได้ท าการหลีกหล่ียงภาษีเมื่อมีการน าออกจากประเทศหน่ึงไปขายในอกีประเทศหน่ึงปรากฏใน 2 

ลักษณะคือ 

1.1) บุหร่ีซองที่ผลิตถูกกฏหมายในประเทศหน่ึง แล้วท าการหลีกเล่ียงภาษีของประเทศต้นทาง

และปลายทาง ไม่ว่จะด้วยการปกปิดซ่อนเร้นโดยมีการค้าสนิค้าชนิดอื่น ๆ หรือบุหร่ีถูก

กฏหมายบังหน้า หรือการแจ้งรายงานเทจ็ในการน าเข้าบุหร่ี 

1.2) บุหร่ีซองที่ผลิตถูกกฏหมายในประเทศหน่ึง แล้วน าเข้าในประเทศปลายทางอย่างถูก

กฏหมายเน่ืองจากช่องว่างกฏหมายหรือข้อยกเว้นทางกฏหมาย เช่น การอนุญาตให้บุคคล

น าเข้าบุหร่ีติดตัวได้คนละ 200 มวน ซ่ึงเป็นช่องทางของการห้ิวบุหร่ีจากประเทศหน่ึงไป

ยังอกีประเทศหน่ึงโดยใช้ช่องว่างของกฏหมาย และอาจมีการผ่อนปรนให้ห้ิวติดตัว

มากกว่า 200 มวน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีบุหร่ีที่ลดลง  

2) บุหร่ีปลอมแปลง (Counterfeit cigarette) หมายถึงบุหร่ีซองที่ผลิตเลียนแบบบุหร่ีซองที่ถูกต้อง

ตามกฏหมาย โดยเลียนแบบที่ท  าให้ซองดูเสมือนจริงทั้งสี ย่ีห้อ โลโก้ แสตมป์ภาษี ฯลฯ รวมถึง รสชาติ ซ่ึงท าได้

เหมือนจริงจนยากที่จะจ าแนกแยกแยะว่าบุหร่ีซองใดเป็นบุหร่ีจริงหรือบุหร่ีปลอม อย่างไรกดี็ การพิจารณาว่าบุหร่ี

ซองใดเป็นบุหร่ีจริงหรือบุหร่ีปลอมน้ัน สามารถพิจารณาได้จากคุณลักษณะภายนอกของซองในด้านความคมชัด 

เฉดสี ความละเอียด ส าหรับประเทศไทย ลักษณะที่ส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาบุหร่ีจริงหรือปลอมน้ัน สามารถ

พิจารณาเส้นลายสะท้อนแสงของอากรแสตมป์ซ่ึงผลิตด้วยคุณลักษณะพิเศษสะท้อนแสง ซ่ึงต้องใช้แสงอินฟราเรด

ในการตรวจวิเคราะห์ 
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2.1.2 ลกัษณะกำรลกัลอบบุหรี ่

 ลักษณะการลักลอบบุหร่ีหนีภาษีสามารถจ าแนกลักษณะได้ตามปริมาณของบุหร่ีที่ลักลอบน าเข้าประเทศ 

ดังน้ี 

1) การลักลอบในปริมาณมาก ส่วนใหญ่เป็นการลักลอบที่เป็นขบวนการระดับชาติ มีเส้นสายกับเจ้าหน้าที่

หรือผู้มีอิทธิพล ท าการขนส่งบุหร่ีผิดกฏหมายเป็นจ านวนมากในแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่จะมีการลักลอบตามแนว

ชายแดน บริเวณด่านชายแดนที่มีเขตติดต่อทางทะเล เช่น ตราด สตูล ชลบุรี ซ่ึงการขนส่งจะใช้เรือเรว็ที่น าเข้ามาส่ง

ต่อให้แก่รถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือเขตติดต่อทางพ้ืนดิน เช่น ปัตตานี สตูล สระแก้ว เป็นต้น ซ่ึงการขนส่งจะซุกใน

ยานพาหนะต่าง ๆ และน าไปกระจายส่งไปยังร้านค้าขายส่ง และขายปลีกต่อไป 

2) การลักลอบในปริมาณน้อย ที่นิยมท ากนัคือ ขบวนการกองทพัมด ซ่ึงเป็นการใช้คนจ านวนมากทะยอย

น าบุหร่ีผิดกฏหมายข้ามเส้นกั้นชายแดน (ร้ัวลวดหนามหรือก าแพง คลอง/แม่น า้) หรือการฝากขนโดยรถน าเที่ยว 

กลุ่มทัวร์ หรือการน าเข้าของผิดกฏหมายโดยใช้ช่องทางกฏหมายที่มีอยู่ ได้แก่ กฏหมายอนุญาตให้บุคคลน าเข้า

บุหร่ีได้ไม่เกิน 311 มวน ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจมีการย่อหย่อน หรือมีการขอน าเข้ามามากกว่าจ านวนที่กฏหมาย

ก าหนด 

การลักลอบบุหร่ีผิดกฏหมายในประเทศไทย พบว่า มีทั้งสองลักษณะ โดยบุหร่ีที่ลักลอบน าเข้าเป็นบุหร่ี

ต่างประเทศที่ผลิตถูกต้องตามกฏหมายในประเทศหน่ึง หากแต่ได้ท าการหลีกเล่ียงภาษีเพ่ือน าเข้ามาจ าหน่ายใน

ประเทศไทย ซ่ึงบุหร่ีต่างประเทศที่นิยมลักลอบน าเข้า ได้แก่ มาร์ลโบโร และ L&M 
(31)

 ส าหรับบุหร่ีปลอมหรือ

บุหร่ีเลียนแบบบุหร่ีที่ถูกต้องตามฏหมายน้ัน ส่วนใหญ่เป็นบุหร่ีไทยย่ีห้อกรองทิพย์ และสายฝน โดยแหล่งผลิต 

ได้แก่ จีน พม่าและเขมร (จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต) และสอดคล้องกับเอกสารปี 3333 เร่ือง 

บุหร่ีปลอม (Counterfeit cigarette) ของหทยั ชิตานนท ์ และความคิดเหน็ต่อการผลิตบุหร่ีปลอมของประเทศจีน

ว่า ข่าวการจับกุมบุหร่ีปลอมย่ีห้อกรองทพิย์ที่น ามาจากประเทศจีนน้ัน เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักค้าบุหร่ีว่า เมือง

หยวนเซียวของประเทศจีนเป็นแหล่งผลิตบุหร่ีผิดกฏหมายที่ส าคัญ มีโรงงานผลิตที่อยู่ใต้ดิน (ผิดกฏหมาย) เป็น

จ านวนมาก  ซ่ึงผลิตบุหร่ีของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในแต่ละปี จีนสามารถผลิตบุหร่ีปลอมได้ถึง 511,111 ล้าน

มวนโดยร้อยละ 51 ของบุหร่ีปลอมในประเทศสหรัฐอเมริกา และร้อยละ 11 ของบุหร่ีปลอมในประเทศยุโรป เป็น

ผลิตภัณฑท์ี่ส่งมาจากจีนทั้งสิ้น 
(33)

 

จากการประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่ 1 ปี 3333 จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือ

การควบคุมยาสูบ ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ นักวิชาการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อมูลเร่ืองของการ

ลักลอบจ าหน่ายบุหร่ีเถื่อนซ่ึงเป็นปัจจัยแทรกแซงประสิทธิภาพของมาตรการข้ึนภาษีเพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบ

โดยตรงว่า  บุหร่ีเถื่อนท าให้สังคมและเศรษฐกิจแย่ลง โดยท าให้ราคาบุหร่ีถูกลง การสูบเพ่ิมขึ้ น โดยจะขยายตัว

มากในกลุ่มวัยรุ่น นโยบายด้านภาษีบุหร่ีของรัฐมีประสิทธิภาพลดลง รายได้ของรัฐลดลง สุขภาพประชาชนอ่อนแอ

ลง และอาชญากรระหว่างประเทศเติบโตเรว็ขึ้น ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อรัฐ ผู้ที่เสียภาษีและปฏบัิติถูกต้อง

ตามกฎหมาย รวมทั้งผู้ไม่สูบบุหร่ี ส่วนผู้ที่ได้ประโยชน์กคื็อ ผู้ลักลอบจ าหน่ายและบริษัทบุหร่ี โดยยังได้ระบุว่า 
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ขณะน้ีรูปแบบการลักลอบขายบุหร่ีเถื่อนมี 4 รูปแบบ คือ การลักลอบผ่านทาง การผลิตบุหร่ีผิดกฎหมาย บุหร่ี

ปลอม และกองทัพมด ทั้งน้ี องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์เมื่อปี 2545 ว่าบุหร่ีเถื่อนที่ซ้ือขายในตลาดโลกมี

ถึง  1,019 พันล้านมวนต่อปี ขณะที่กรมสรรพสามิตและโรงงานยาสูบเช่ือว่าในแต่ละปีบุหร่ีปลอมมีประมาณ 

900-1,200 ล้านมวน ท าให้รัฐสญูเสยีรายได้ปีละ 1,400-1,700 ล้านบาท 
(26)

 

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลในปี 3332 ของ พชร สิทธิชัย 
(37)

 ได้รับการเปิดเผยจากผู้เช่ียวชาญโรงงานยาสูบ

ว่า ปัจจุบันการลักลอบบุหร่ีผิดกฏหมายเข้าประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกองทพัมด ทั้งน้ีเน่ืองจากความเข้มงวด

ในการตรวจตราและการจับกุม และความโปร่งใสของระบบการจับกุม ท าให้การลักลอบในปริมาณมากท าได้ยากขึ้น 

เพราะเป็นที่ผิดสังเกตและมีโอกาสถูกจับกุมได้มาก ดังน้ันในระยะหลังขบวนการลักลอบบุหร่ีหนีภาษีจึงใช้แบบ

กองทัพมด ที่ท  าทีละน้อย ๆ เป็นสังเกตได้ยาก และเม่ือถูกจับกุมจะได้ของกลางจ านวนไม่มาก ท าให้สูญเสียอัน

เน่ืองมาจากการจับกุมไม่มาก 

 2.1.3 หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบดำ้นมำตรกำรทำงกฏหมำยกบับุหรีผ่ดิกฏหมำย 

 มาตรการป้องกันและปราบปรามบุหร่ีผิดกฏหมายถือเป็นมาตรการหน่ึงที่ ช่วยควบคุมด้านอุปสงค์ 

(supply) ของบุหร่ีซ่ึงมีผลต่อการบริโภคยาสูบ ซ่ึงมีหน่วยงานที่เป็นกลไกในการขับเคล่ือนการก าหนดนโยบาย 

มาตรการแผนงาน แผนปฏิบัติงาน ตลอดจนการบังคับใช้กฏหมายเพ่ือควบคุมบุหร่ีผิดกฏหมาย ประกอบด้วย

หน่วยงานที่รับผิดชอบดังน้ี 

1) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ท าหน้าที่ผลิตบุหร่ีไทยและจ าหน่ายบุหร่ีภายในประเทศไทย ซ่ึง

โรงงานยาสูบได้ส่วนแบ่งการตลาดที่สูงสุด กล่าวคือ บุหร่ีย่ีห้อกรองทิพย์ เป็นบุหร่ีที่มียอดจ าหน่ายสูงสุดมาเป็น

เวลายาวนาน และเป็นย่ีห้อที่มีการปลอมหรือเลียนแบบสูงมาก ซ่ึงโรงงานยาสูบตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็น

อย่างดี และได้มีศูนย์ประสานงานร่วมกันปราบปรามการปลอมแปลงยาสูบ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประสานงานกับ

ส านักงานตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม (สตป.) ซ่ึงมีหน้าที่ในการสบืสวนและค้นหาผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย 

โรงงานยาสบูยังได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้น า

ท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล/จังหวัด และมีการให้สินบน/เงินรางวัลน าจับ

และมีการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ที่ท  าการจับกุมผู้ที่ปลอมแปลงบุหร่ีที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบ(ตามค าสั่งของโรงงาน

ยาสบู กระทรวงการคลัง เลขที่ 37/3355 ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ ์พ.ศ.3355) และมีการพิมพ์เอกสารเผยแพร่เร่ือง

ข้อแตกต่างระหว่างบุหร่ีกรองทพิย์จริงกบับุหร่ีกรองทพิย์ที่ผิดกฏหมาย และแจกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าส่ง

และปลีก 

2) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีอ านาจหน้าที่ ในการปราบปรามบุหร่ีผิดกฏหมาย ตาม

พระราชบัญญัติยาสบู พ.ศ.3315 ให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตมีอ านาจหน้าที่ในการปราบปรามและจับกุม และยึดของ

กลางของผู้กระท าความผิดตามกฏหมาย โดยมีส านักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม (สตป.) ของกรม

สรรพสามิตประสานงานร่วมป้องกันและปราบปรามการปลอมแปลงยาสูบของโรงงานยาสูบในการสืบสวน ค้นหา

แหล่งผลิตแลผู้จ าหน่ายรายใหญ่ ซ่ึงเป็นมาตรการที่กรมสรรพสามิตด าเนินการอยู่แล้ว ดังน้ี 
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3.1) มาตรการป้องกัน  ส านักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม (สตป.) มุ่งเน้นมาตรการป้องกัน

มากขึ้ นโดยร่วมมือกับโรงงานยาสูบในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและ

ร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสผู้กระท าความผิด ตลอดจนช้ีแจงและแนะน าผู้ประกอบการให้

ความร่วมมือไม่ซ้ือ-ขายบุหร่ีผิดกฏหมาย โดยให้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและภาค

ประชาชน และผู้ประกอบการบุหร่ีทุกประเภทได้ทราบ อีกทั้งมีการเผยแพร่สื่อ ประกาศ ค าเตือน

เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกนั 

3.3) มาตรการปราบปราม ส านักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม (สตป.) ได้จัดท าแผนประจ าปี

อย่างต่อเน่ืองภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามบุหร่ีเถื่ อน และท าแผนเฉพาะกิจในการ

ปราบปรามบุหร่ีผิดกฏหมาย โดยระดมก าลังเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจที่รับผิดชอบการลักลอบบุหร่ีผิด

กฏหมายบริเวณชายแดน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือในการปฏบัิติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส านักงานสรรพสามิตสาขาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการร้องขอ 

กรมสรรพสามิตยังได้มีการเช่ือมระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นข้อมูลทะเบียนกลางระหว่างกรมการ

ปกครองและกรมสรรพสามิตในการเฝ้าระวังและติดตามผู้กระท าผิดและผู้ต้องสงสัย และได้มีการ

จัดตั้งศูนย์ Hotline 1713 หรือเวบ็ไซต์ www.excise.go.th เพ่ือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกระท าผิด 

และการให้เงินรางวัลตามระเบียบที่ราชการก าหนด 

 ในอดีตกรมสรรพสามิตเคยจัดเกบ็ภาษีพิเศษที่เรียกว่า “เงิน ก.ศ.ส.” จากสนิค้าที่ผลิตโดยรัฐวิสาหกจิใน

สงักดั และจัดสรรให้เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาและการสาธารณสขุโดยตรง ปัจจุบันหลายประเทศได้ออกกฎหมาย 

ก าหนดให้มีการจัดสรรเงินรายได้ส่วนหน่ึงจากภาษีบุหร่ี เพ่ือประโยชน์แก่แผนงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือลดการสูบ

บุหร่ี การบ าบัดรักษาผู้ติดบุหร่ี ฯลฯ วิธกีารเช่นน้ี หากสามารถน ามาใช้ได้อกีในประเทศไทยกจ็ะช่วยลด การบริโภค

ยาสบูในหมู่ประชาชนลงได้มากเช่นกนั  

นอกจากน้ี การลักลอบน าเข้าบุหร่ีมีผล ท าให้รัฐบาลขาดรายได้ไปเป็นจ านวนมากในแต่ละปี การเพ่ิมอัตรา

ค่าปรับให้สูงขึ้น และการกวดขันปราบปรามอย่างเข้มงวดมีส่วนช่วยลด กิจกรรมที่ผิดกฎหมายน้ีลงได้ รัฐบาลไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้ นแต่ ประการใดในการเพ่ิมอัตราค่าปรับ ส่วนการกวดขันปราบปราม อาจต้องใช้

งบประมาณจ านวนมาก ดังน้ันรายได้จากภาษีบุหร่ีส่วนหน่ึงจึงควรจะจัดสรรมาเพ่ือการน้ีโดยตรงด้วย เร่ืองการผ่อน

ผันน าเข้าและส่งออกบุหร่ี ซ่ึงสรรพสามิตผ่อนผันให้น าบุหร่ีผ่านเข้า-ออก ด่านสนามบินสุวรรณภมูิได้คร้ังละไม่เกิน 

1,000 มวน โดยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธบิดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยผ่านสื่อว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากที่

พกพาบุหร่ีเข้า – ออกประเทศในปริมาณที่เกนิกว่ากฎหมายก าหนด ซ่ึงก าหนดไว้ที่ 200 มวน เพ่ือเป็นการอ านวย

ความสะดวกให้แก่นักทอ่งเที่ยว กรมสรรพสามิตจึงออกประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 3332 อนุญาตให้ผู้ที่เดิน

ทางเข้า-ออกประเทศผ่านทางด่านศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภมิูสามารถพกพาบุหร่ีได้คร้ังละไม่เกิน 1,000 

มวน (5 คอตตอน) โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน แต่ต้องช าระค่าแสตมป์ยาสูบที่น าเข้ามาทั้งหมดได้

ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป อธบิดีกรมสรรพสามิต กล่าวต่อว่าบุหร่ีที่กรมสรรพสามิตอนุญาตให้น าติดตัวเข้า – ออกผ่าน

ทางด่านศุลกากรทา่อากาศยานสวุรรณภมูิน้ัน ต้องไม่ใช่บุหร่ีที่มีย่ีห้อเดียวกนักับบุหร่ีที่ผลิตในประเทศ และต้องปิด

http://www.excise.go.th/
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แสตมป์ยาสบูบนซองบุหร่ีก่อนที่จะรับมอบคืนจาก เจ้าพนักงานประจ าด่าน ของที่ได้รับการยกเว้นอากรน าเข้า บุหร่ี 

ไม่เกนิ 200 มวน หรือ ซิการ์และยาเส้น ไม่เกนิ 250 กรัม 
(38)

 

3) กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามบุหร่ีผิดกฏหมายตาม

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.3305 ซ่ึงได้ก าหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกกฏกระทรวงหรือออก

ประกาศกรมศุลกากรเรียกเกบ็ภาษียาสบูที่น าเข้ามาในประเทศไทย โดยใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ศุลกากรบังคับใช้ได้

เฉพาะความคิดผิดที่อยู่ในประเทศเทา่น้ัน  

4) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหน่ึงที่รับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด

ต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการค้าขายบุหร่ีผิดกฏหมาย ซ่ึงเจ้าหน้าที่ต ารวจมีอ านาจในการสอบสวน ติดตามและจับกุม

ผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีตามที่กฏหมายก าหนด 

5) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ มีหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคล่ือนนโยบายและ

กฏหมายควบคุมยาสบูโดยมีส านักงานควบคุมการบริโภคยาสบู ภายใต้ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ซ่ึง

สามารถศึกษาได้ที่ http://btc.ddc.moph.go.th/ 
(39)

 โดยมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการป้องกนัควบคุมการบริโภคยาสบู 

รวมทั้งผลกระทบอนัเนื่องจากการบริโภคยาสบู พร้อมการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ยุทธศาสตร์ และ

รูปแบบการด าเนินงานด้านบริการรักษา เพ่ือลด เลิก การบริโภคยาสบู  

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล เพ่ือด าเนินการออกข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎหมาย กฎ ประกาศ 

ระเบียบ รูปแบบ แนวทาง คู่มือ เทคนิคการป้องกนัควบคุมการบริโภคยาสบู รวมทั้งผลกระทบอนั

เน่ืองจากการบริโภคยาสบู 

3. จัดระบบและกลไกเฝ้าระวัง รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายป้องกนั ควบคุมการบริโภคยาสบู ตลอดจน

ผลกระทบอนัเนื่องมาจาก การบริโภคยาสบู 

4. เป็นศูนย์ประสานงานและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกนัควบคุมการบริโภคยาสบู 

รวมทั้งผลกระทบอนัเนื่องจาก การบริโภคยาสบู รวมถึงเป็นศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนและบังคับใช้กฎหมาย 

เพ่ือควบคุมการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีเวบ็ไซต์ที่สามารถร้องเรียนได้ที่ 

http://btc.ddc.moph.go.th/complain/ 

5. ปฏบัิติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1.4 ขอ้เท็จจริงเกีย่วกบับุหรีห่นภีำษี 

 ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบับุหร่ีหนีภาษีในอาฟริกาใต้ จะพบว่า บุหร่ีลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางตามกฏหมาย

ก าหนดภายใต้กฏหมายควบคุมยาสบูของศุลกากร ซ่ึงอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศและสถาบันยาสูบของอาฟริกา

ใต้ (TISA) พยายามอย่างย่ิงที่จะควบคุมปัญหาดังกล่าวโดยเจาะที่กลุ่มร้านค้ารายย่อยให้มีความตระหนัก และใน

กลุ่มลูกค้า/ผู้ซ้ือ ธุรกิจบุหร่ีหนีภาษีเช่นเดียวกับการกระท าผิดที่เป็นอาชญากรรมที่มีบทลงโทษตามกฏหมาย ซ่ึง

http://btc.ddc.moph.go.th/
http://btc.ddc.moph.go.th/complain/


พฤติกรรมการสูบบหุร่ีผิดกฏหมายของผู้สูบบหุร่ีปัจจุบนั ในภาคใต้ ประเทศไทย                                                                          - 11 

- 

 

การจับกุมกระท าโดยต ารวจและด าเนินการลงโทษปรับตามฏหมาย อย่างไรกต็ามธุรกิจบุหร่ีหนีภาษีเติบโตอย่าง

รวดเรว็ทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น ซ่ึงมีผลกระทบมากต่อการตลาดของสนิค้าถูกกฏหมาย ต่อผู้ผลิตบุหร่ี ต่อ

รัฐบาล ต่อผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค ซ่ึงธุรกิจบริหร่ีผิดกฏหมายมักจะเช่ือมโยงกับการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ  ในแต่

ละวัน มีการคาดการณ์ว่า 1 ใน 5 ของบุหร่ีที่สูบในอาฟริกาเป็นบุหร่ีผิดกฏหมายซ่ึงจ าหน่ายในประเทศ มากกว่า

ร้อยละ 31 ของตลาดโดยรวม ซ่ึงประมาณการณ์เป็นจ านวน 13 ล้านมวน (7.3 แสนซองกรณีซองละ 31 มวน) ซ่ึง

มีผลต่อการสูญเสียรายได้ของรัฐจากภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพ่ิม มากกว่า 2 หมื่นล้านเรียล (32% ของ

ราคาขายบุหร่ีแต่ละซองเป็นภาษีภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพ่ิม)  ถือเป็นจ านวนมหาศาลและจะเป็นประโยชน์

อย่างมากหากน ามาใช้เพ่ือการสาธารณสขุ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(30)

  

ในไอร์แลนด์เหนือ พบว่า การใช้ยาสูบผิดกฏหมายท าให้เกิดความสูญเสียประมาณ 13 ล้านฟรังซ์ต่อปี 

ประมาณการณ์ว่า 17% ของบุหร่ี 3 หมื่นล้านมวนหรือประมาณ 231 ล้านมวน เป็นบุหร่ีหนีภาษี โดย 35% ของ

บุหร่ีหนีภาษีเป็นบุหร่ีมวนเอง ซ่ึงยอดจ าหน่ายประมาณ 35 ล้านฟรังซ์ต่อปีซ่ึงมีมูลค่ามากกว่าบุหร่ีที่จ าหน่ายในบริ

เตน (อังกฤษ) ผู้บริหารของ Japan Tobacco International ร้องเรียนถึงปัญหาการค้าบุหร่ีเถื่อนที่รัฐต้องจัดการ 

เพราะก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก การจับกุมบุหร่ีหนีภาษีส่วนใหญ่จับได้ในบริเวณท่าเรือ อย่างไรกดี็ไม่มี

การศึกษาถึงคุณภาพของบุหร่ีหนีภาษีว่ามีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการสาธารณสุข  และปัญหาอื่น ๆ กคื็อ การ

ปลอมมาตรฐาน การฟอกตัวของธุรกจิบุหร่ีโดยการแฝงตัวภายใต้บุหร่ีถูกกฏหมายและน าออกจ าหน่ายในตลาดมืด 

การซ้ือขายในบริเวณชายแดนที่เกนิตามปริมาณที่กฏหมายก าหนด และการลักลอบบุหร่ีเถื่อน 
(31)

  

 จากรายงานของ Joossens และคณะ 
(1)

 เกี่ยวกบัสถานการณ์การค้าบุหร่ีผิดกฏหมาย ซ่ึงมีความพยายามใน

การคาดประมาณปริมาณการค้าบุหร่ีผิดกฏหมายและการรักษาชีวิตหากสามารถก าจัดบุหร่ีผิดกฏหมายเหล่าน้ี โดย

มีข้อมูลในรายงานดังน้ี  

- การคาดประมาณข้อมูลการค้าบุหร่ีผิดกฏหมายรอบโลก โดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 3331 ซ่ึงแสดงหลักฐาน

ช้ีชัดว่า ประเทศที่มีรายได้สูงกว่า บุหร่ีจะแพงกว่า และจะมีการลักลอบบุหร่ีเถื่อนต ่ากว่าประเทศที่

รายได้ต ่า นอกจากน้ี หลักฐานยังแสดงภาระของการลักลอบบุหร่ีเถื่อนในประเทศด้อยพัฒนาและก าลัง

พัฒนา และการคาดประมาณจ านวนของชีวิตที่ปลอดภัย และรายได้ที่จะได้รับจากการก าจัดบุหร่ีเถื่อน 

ข้อค้นพบ คือ  

- ร้อยละ 11.6 ของบุหร่ีในตลาดโลกเป็นบุหร่ีผิดกฏหมาย ซ่ึงเทยีบเทา่กบับุหร่ี 637,111 ล้านมวนต่อ

ปี และคิดเป็นเงินที่สญูเสยี 51,311 ล้านเหรียญสหรัฐ 

- ถ้าสามารถก าจัดบุหร่ีไม่เสียภาษีได้ รัฐจะได้รับเงินไม่น้อยกว่า 21,111 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 

ค.ศ.3121 จะสามารถรักษาชีวิตคนได้อย่างน้อย 161,111 คนต่อปี และราคาบุหร่ีจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

2.5 จะส่งผลต่อการสบูบุหร่ีลดลงร้อยละ 3 ซ่ึงเพียงในระยะเวลา 6 ปี คนนับล้านที่จะปลอดภัยจาก

บุหร่ี ซ่ึงคนเหล่านี้อยู่ในประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา 
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- ภาระของการค้าบุหร่ีหนีภาษีตกอยู่กับประเทศที่มีรายได้ต ่าและปานกลาง/ประเทศก าลังพัฒนา ซ่ึง

พบว่า การค้าบุหร่ีหนีภาษีจะต ่าในประเทศที่มีพัฒนาแล้ว/มีรายได้สูง กล่าวคือ ร้อยละ 5.1 ใน

ประเทศที่มีรายได้สูง และ ร้อยละ 16.1 ในประเทศที่มีรายได้ต ่าและปานกลาง กล่าวคือ ต ่ากว่าร้อย

ละ 13 อยู่ใน 5 ใน 15 ประเทศของประเทศที่มีรายได้สูง (เฉพาะประเทศที่มีข้อมูล) ในขณะที่

ประเทศก าลังพัฒนา/มีรายได้ต ่าและปานกลาง พบว่า มีอัตราการค้าบุหร่ีหนีภาษีสูงมาก เช่น จอร์เจีย 

ร้อยละ 51 และสูงกว่าร้อยละ 51 ในประเทศอุซเบกิสถาน บอสเนีย เฮอเซโกวีน่า อัลบาเนีย และ

โบลิเวีย และสงูกว่าร้อยละ 31 ในมากกว่า 13 ประเทศ 

ถ้าก าจัดบุหร่ีหนีภาษีได้ รัฐจะมีรายได้ 12,111 ล้านเหรียญสหรัฐในประเทศที่มีรายได้สูง และ 11,211 

ล้านเหรียญสหรัฐในประเทศที่มีรายได้ต ่าและปานกลาง มากกว่านั้น ปี พ.ศ. 3372 จะสามารถรักษาชีวิตประชาชน

มากกว่า 23111 ชีวิตต่อปีในประเทศที่มีรายได้สงู และรักษาชีวิตเกอืบ 123,111 คนต่อปีในประเทศที่มีรายได้ต ่า

และปานกลาง ดังตารางที่ 3.1 และ 3.3 

 

ตำรำง 2.1 ความสมัพันธร์ะหว่างราคาบุหร่ีตามกฏหมายและการค้าบุหร่ีหนีภาษีในปี ค.ศ. 3117 

 

กลุ่มรายได้ตามการจัดของ

ธนาคารโลก 

ราคาเฉล่ียตามกฏหมาย  

(เหรียญสหรัฐ) 

ร้อยละเฉล่ียของการ

บริโภคบุหร่ีหนีภาษี (%) 

ประเทศที่มีรายได้ต ่า 1.12 16.1 

ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 1.15 11.8 

ประเทศที่มีรายได้สงู 5.51 9.8 

 

ตำรำง 2.2 รายได้และชีวิตที่ปลอดภัยจากการก าจดัการค้าบุหร่ีหนีภาษีระดับโลก 
 

สถานการณปั์จจุบัน โลก ประเทศที่มีรายได้สงู ประเทศที่มีรายได้ต ่า

และปานกลาง 

ตลาดบุหร่ีหนีภาษีโดยรวม (% ของ

การบริโภค) 

11.6% 9.8% 12.1% 

ตลาดบุหร่ีหนีภาษีโดยรวม (จ านวน

บุหร่ีต่อปี) 

637,111 ล้านมวน 135,111 ล้านมวน 322,111 ล้านมวน 

รายได้รวมที่รัฐสญูเสยี 51,311 ล้าน US 17,611 ล้าน US 33,511 ล้าน US 

การตายโดยประมาณในปี 3372 1.2 ล้านคน 1.3 ล้านคน 6.1 ล้านคน 

ถ้าก าจัดบุหร่ีหนีภาษี    

รายได้ที่ได้รับทนัท ี 21,211 USD 12,111 USD 11,211 USD 

ชีวิตที่สามารถรักษาไว้ในปี 3372 และ

แต่ละปีหลังจากนั้น (คน) 

165,111 23,111 123,111 
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 จากการประมาณการตลาดบุหร่ีหนีภาษีรอบโลก พบว่า ประเทศที่มีรายได้ต ่าหรือปานกลางมีแนวโน้มการ

จ าหน่ายบุหร่ีหนีภาษีสูงกว่าประเทศที่มีรายได้สูง จะพบว่า ประเทศจอร์เจีย โบลิเวียและอัลบาเนีย บอสเนียและ

เฮอเซโกวินา อุซเบกิสถาน เอธิโอเปีย และอีกหลายประเทศ ล้วนมีอัตราการจ าหน่ายบุหร่ีหนีภาษีสูงในราวร้อยละ 

23-31 ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้สูงมีเพียงประเทศเดียวคือ ฮ่องกงที่มีการตลาดบุหร่ีหนีภาษีสูงคือ ร้อยละ 

53.3 ดังตารางที่ 3.2 

 

ตำรำง 2.3 การประมาณการตลาดบุหร่ีหนีภาษีรอบโลก 

 

ประเทศ การจัดกลุ่ม

รายได้ของ

ธนาคารโลก 

% ของการตลาด

บุหร่ีหนีภาษี 

ตัวช้ีวัด ปี ค.ศ. 

ฮ่องกง สงู 53.3 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมาย 3113 

อาหรับอมิิ

เรส 

สงู 21.2 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมาย 3113 

สงิคโปร์ สงู 11.1 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมาย 3113 

แคนาดา สงู 13-31 % การขายบุหร่ีรวมในตลาด : คาดคะแน

จากหลายแหล่งข้อมูลและหลายการส ารวจ 

3117 

USA สงู 12-33 ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีที่ซ้ือบุหร่ีราคาถูก 1553-

3113 

องักฤษ สงู 12.1 ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตรวม ไม่รวมผู้

สบูบุหร่ีมวนเอง 

3116-

3117 

ใต้หวัน สงู 11.3 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมาย 3113 

ออสเตรเลีย สงู 6.5 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมาย 3117 

อสิราเอล สงู 3.1 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมาย 3113 

ซาอุดิอาร

เบีย 

สงู 2.6 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมาย 3116 

อติาลี สงู 3.1 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 3116 

ญ่ีปุ่น สงู 1.7 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมาย 2006 

นิวซีแลนด์ สงู 1.1 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมาย 3113 
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ตำรำง 2.3 การประมาณการตลาดบุหร่ีหนีภาษีรอบโลก (ต่อ) 

 

ประเทศ การจัดกลุ่ม

รายได้ของ

ธนาคารโลก 

% ของการตลาด

บุหร่ีหนีภาษี 

ตัวช้ีวัด ปี ค.ศ. 

สเปน สงู 1.1 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 3116 

จอร์เจีย ต ่าหรือกลาง 55.1 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 3113 

โบลิเวีย ต ่าหรือกลาง 56.3 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 3113 

อลับาเนีย ต ่าหรือกลาง 51-31 ไม่ระบุ  

บอสเนีย&

เฮอเซโกวินา 

ต ่าหรือกลาง 35-45 ไม่ระบุ  

อุซเบกสิถาน ต ่าหรือกลาง 51 การลักลอบบุหร่ีเถื่อนต่อร้อยละของการ

บริโภคบุหร่ีรวม 

3116 

เอธโิอเปีย ต ่าหรืกลาง 21 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 3116 

บราซิล ต ่าหรือกลาง 23 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมาย 2007 

ลาว ต ่าหรือกลาง 23 ไม่ระบุ 3113 

อรัิค ต ่าหรือกลาง 23 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 3116 

มาซิโดเนีย ต ่าหรือกลาง 21-23 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

คาเมรูน ต ่าหรือกลาง 36.1 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด 2005 

ซีเรีย ต ่าหรือกลาง 33.3 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 2007 

เอสโทเนีย ต ่าหรือกลาง 15-23 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 2003 

ซูดาน ต ่าหรือกลาง 33.1 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด ไม่ระบุ 

แซมเบีย ต ่าหรือกลาง 33.1 ไม่ระบุ 3112 

โครเอเชีย ต ่าหรือกลาง 35.1 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด 3113 

มาเลเซีย ต ่าหรือกลาง 35.1 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 3111 

เวเนซูเอล่า ต ่าหรือกลาง 32.3 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด 3113 

รัสเซีย ต ่าหรือกลาง 32.1 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด 3115 

เปรู ต ่าหรือกลาง 32.1 % ของการบริโภคบุหร่ีโดยรวม 3116 

เลบานอน ต ่าหรือกลาง 33.3 ไม่ระบุ 3111-

3116 

มอรอคโค ต ่าหรือกลาง 33.3 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 3116 

อลัจีเรีย ต ่าหรือกลาง 31.1 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 3117 

ฟิลิปปินส์ ต ่าหรือกลาง 15.5 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด 3116 
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ตำรำง 2.3 การประมาณการตลาดบุหร่ีหนีภาษีรอบโลก (ต่อ) 

 

ประเทศ การจัดกลุ่ม

รายได้ของ

ธนาคารโลก 

% ของการตลาด

บุหร่ีหนีภาษี 

ตัวช้ีวัด ปี ค.ศ. 

ไนจีเรีย ต ่าหรือกลาง 11.1 % ของการบริโภคบุหร่ีโดยรวม 3116 

กานา ต ่าหรือกลาง 17.3 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด 3113 

ปากสิถาน ต ่าหรือกลาง 17.1 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด 2005 

อามิเนีย ต ่าหรือกลาง 13.6 % ของการบริโภคบุหร่ีโดยรวม 3115 

ไอวอร่ีโคส ต ่าหรือกลาง 13.1 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด 3113 

อนิเดีย ต ่าหรือกลาง 15.1 % ของการบริโภคบุหร่ีโดยรวม 3115 

โคลัมเบีย ต ่าหรือกลาง 15.1 % ของการบริโภคบุหร่ีโดยรวม 3115 

อหิร่าน ต ่าหรือกลาง 15.1 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 2007 

เอกวาดอร์ ต ่าหรือกลาง 13.1 % ของการบริโภคบุหร่ีโดยรวม 2006 

อุรุกวัย ต ่าหรือกลาง 13.1 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 2007 

กวัเตมาลา ต ่าหรือกลาง 13.1 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 2006 

จอร์แดน ต ่าหรือกลาง 11-13 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 2007 

โปแลนด์ ต ่าหรือกลาง 11.1 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 2007 

ประเทศไทย ต ่าหรือกลาง 11.1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

เยเมน ต ่าหรือกลาง 11.1 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด ไม่ระบุ 

เตอรก ี ต ่าหรือกลาง 11.3 % การขายบุหร่ีรวมในท้องตลาด 3116-

3117 

นิคารากวั ต ่าหรือกลาง 11.1 ไม่ระบุ 3111-

3113 

ปานามา ต ่าหรือกลาง 11.1 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด 3111 

ตูนีเซีย ต ่าหรือกลาง 11.1 % ของการบริโภคบุหร่ีโดยรวม 3117 

เอลซัลวาดอร์ ต ่าหรือกลาง 11.1 ไม่ระบุ 3117 

เวียดนาม ต ่าหรือกลาง 11.1 การลักลอบต่อ % ของตลาดบุหร่ีโดยรวม 3115 

จีน ต ่าหรือกลาง 1-11 % ของตลาดบุหร่ีโดยรวม: แหล่งข้อมูลจาก

หลายแหล่ง 

หลายปี 

คาซัคสถาน ต ่าหรือกลาง 5.1 การลักลอบต่อ % ของตลาดบุหร่ีโดยรวม ต้นปี 

3111 

อาฟริกาใต้ ต ่าหรือกลาง 5.1 % ของการบริโภคบุหร่ีโดยรวม 3117 
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ตำรำง 2.3 การประมาณการตลาดบุหร่ีหนีภาษีรอบโลก (ต่อ) 

 

ประเทศ การจัดกลุ่ม

รายได้ของ

ธนาคารโลก 

% ของการตลาด

บุหร่ีหนีภาษี 

ตัวช้ีวัด ปี ค.ศ. 

ยูเครน ต ่าหรือกลาง 5.1 % ของตลาดบุหร่ีโดยรวม: แหล่งข้อมูลจาก

หลายแหล่ง 

หลายปี 

คอสตาริกา ต ่าหรือกลาง 1.3 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด 2006 

อนิโดนีเซีย ต ่าหรือกลาง 3-6 % ของการขายบุหร่ีโดยรวมในท้องตลาด 2005 

เมกซิโก ต ่าหรือกลาง 2.2 % ของการขายบุหร่ีโดยรวมในท้องตลาด 2006 

ชิลี ต ่าหรือกลาง 2.1 % การขายบุหร่ีถูกกฏหมายในท้องตลาด 2006 

 
 
 ในการจัดล าดับประเทศที่มีการค้าบุหร่ีหนีภาษีสงูที่สดุในปี พ.ศ.3331 พบว่า ประเทศที่สงูที่สดุเป็นอนัดับ

แรกคือ จีน (315 พันล้านมวน) รองลงมาคือ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา เครือสหภาพยุโรป และ บราซิล ดังตาราง 2.4 

 

ตำรำง 2.4 ประเทศที่มีการค้าบุหร่ีหนีภาษีสูงที่สดุในปี พ.ศ.3331 

 

อนัดับ ประเทศ การค้าบุหร่ีหนีภาษี (พันล้านมวน) 

1 จีน  315 

3 รัสเซีย 76 

2 สหรัฐอเมริกา 63 

5 เครือสหภาพยุโรป 31 

3 บราซิล 21 

6 ฟิลิปปินส์ 15 

7 อนิเดีย 11 

1 อนิโดนีเซีย 15 

5 ปากสิถาน 12 

11 ตุรก ี 13 

 

 และจากการจัดกลุ่มรายได้ประเทศเปรียบเทยีบราคาบุหร่ีกบัร้อยละเฉล่ียของการบริโภคบุหร่ีผิดกฏหมาย 

พบว่า ประเทศที่มีรายได้ต ่า ขณะเดียวกนัราคาบุหร่ีกต็ ่าเช่นกนั หากแต่ร้อยละเฉล่ียของการบริโภคบุหร่ีผิด

กฏหมายกลับสงู ขณะที่ ประเทศที่มีรายได้สูง และราคาบุหร่ีกส็งูเช่นกนั หากแต่พบว่า ร้อยละเฉล่ียของการบริโภค
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บุหร่ีผิดกฏหมายกลับต ่าเม่ือเปรียบเทยีบกบักลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงกว่า (ดังตารางที่ 3.3) อย่างไรกต็าม โดย

ภาพรวมพบว่า ในประเทศที่มีความแตกต่างของราคาบุหร่ีที่ต่างกนัระหว่างบุหร่ีผิดกฏหมายกบับุหร่ีไม่ผิดกฏหมาย

หรือบุหร่ีถูกกฏหมายในประเทศต่าง ๆ (ดังตารางที่ 3.6) ย่อมมีผลต่อการบริโภคบุหร่ีหนีภาษี  

 

ตำรำง 2.5 ความสัมพันธร์ะหว่างราคาบุหร่ีที่ถูกกฏหมายกบัการค้าผิดกฏหมายในปี พ.ศ. 3331 

 

กลุ่มรายได้ตามการจัดของ

ธนาคารโลก 

ราคาบุหร่ีที่ถูกกฏหมาย  

(เหรียญสหรัฐ) 

ร้อยละเฉล่ียของการบริโภค

บุหร่ีที่ผิดกฏหมาย (%) 

รายได้ต ่า 1.12 16.1 

รายได้ปานกลาง 1.15 11.1 

รายได้สูง 5.51 5.1 

 

ตำรำง 2.6 แสดงความแตกต่างของราคาระหว่างบุหร่ีผิดกฏหมายและบุหร่ีที่ถูกกฏหมายในประเทศต่าง ๆ 

 

ประเทศ ผลิตภัณฑ์ ร้อยละที่ถูกกว่า (%) 

แคนาดา บุหร่ีแยกมวนของต่อ 311 มวน 51 

แคนาดา บุหร่ีพ้ืนเมืองผิดกฏหมาย 63 

ออสเตรเลีย การปลูกยาสบูไม่เสยีภาษี 63 

โปแลนด์ บุหร่ีลักลอบ 63 

เยอรมันนี บุหร่ี Jing Ling 60 

UK บุหร่ีลักลอบโดยเฉล่ีย 31 

บราซิล บุหร่ีลักลอบโดยเฉล่ีย 31 

อาร์เจนตินา บุหร่ีลักลอบโดยเฉล่ีย 31 

อุรุกวัย บุหร่ีลักลอบโดยเฉล่ีย 51 

ไนเจอร์ บุหร่ีมาร์ลโบโร่ลักลอบ 51 

โรมาเนีย บุหร่ีมาร์ลโบโร่ลักลอบ 51 

จีน บุหร่ีลักลอบโดยเฉล่ีย 33 

 

 จากข้อมูลระดับโลกแสดงให้เหน็ปัญหาของบุหร่ีลักลอบที่เกดิข้ึนและเป็นปัญหามากในประเทศที่มีรายได้

น้อย ที่ผู้สบูบุหร่ีต้องการบุหร่ีราคาถูก ขณะที่แนวโน้มการควบคุมการบริโภคยาสบูโดยใช้มาตรการทางภาษีมีมาก

ข้ึนในเกอืบทุกประเทศที่ลงนามในอนุสญัญาว่าด้วยการควบคุมยาสบู ซ่ึงเป็นที่วิตกกงัวลถึงแนวโน้มของการเพ่ิม

มากข้ึนของบุหร่ีที่หลีกเล่ียงภาษี และกลยุทธข์องอุตสาหกรรมยาสบูในหลากหลายวิธทีี่จะรักษาการตลาดของตน 

อย่างไรกดี็ ปรากฏการณ์ของบุหร่ีหนีภาษีถือเป็นปัญหาร่วมกนัของประชาคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสาร
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และการเคล่ือนย้ายสนิค้ากนัอย่างรวดเรว็ ดังน้ันการศึกษาเพ่ือเข้าใจสถานการณ์ของประเทศหน่ึง ๆ ซ่ึงในที่น้ีจะ

มุ่งเน้นที่จังหวัดในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซ่ึงอยู่ติดกบัประเทศมาเลเซีย ซ่ึงถือเป็นประเทศที่มีปัญหาเร่ือง

บุหร่ีหนีภาษีเป็นอย่างมาก จากข่าว TheStar ของประเทศมาเลเซียระบุว่า แต่ละปีประชาชนมาเลเซียสบูบุหร่ีหนี

ภาษีประมาณ 5 พันล้านมวน ซ่ึงเทยีบเทา่กบั 5 ใน 11 ของปริมาณบุหร่ีที่บริโภคทั้งหมด ซ่ึงเป็นประเดน็ที่เกรงกนั

ว่า มาเลเซียจะเป็นประเทศอนัดับ 1 ของโลกที่มีการค้าบุหร่ีหนีภาษีสงูที่สุด อกีทั้งเป็นผลให้รัฐบาลต้องสญูเสยี

รายได้จากภาษีสรรพสามิตไม่ต ่ากว่า 3 พันล้านเหรียญมาเลเซีย 
(32)

 สถานการณ์ดังกล่าวเป็นที่เข้าใจกนัดีว่า มีผล

ต่อการสบูบุหร่ีของคนไทยในภาคใต้ ซ่ึงการศึกษาน้ีจะตอบค าถามและให้ภาพที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

2.2 กรอบอนุสญัญำขององคก์ำรอนำมยัโลกว่ำดว้ยกำรควบคุมยำสูบ (WHO-Framework Convention on 

Tobacco Control : WHO-FCTC) : มำตรำ 15 กำรคำ้ผลิตภณัฑย์ำสูบทีผ่ิดกฎหมำย 
(33, 24)

 

 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก และได้ลงนามในการปฏบัิติตาม FCTC ที่

มีแนวคิดและแนวทางปฏิบัติให้แก่ประเทศสมาชิก เน้ือหาส่วนน้ีจะแสดงถึงที่มาและแนวคิดขององค์การอนามัย

โลกต่อการควบคุมยาสูบ ซ่ึงได้มีคณะท างานจากประเทศภาคีสมาชิกร่วมกันในการก าหนดกรอบและแนวทาง

ปฏบัิติซ่ึงปรากฏในมาตราต่าง ๆ การน าเสนอในส่วนน้ีจะเสนอในภาพรวมเพ่ือให้เหน็โครงสร้างของ WHO-FCTC 

และจะให้ความส าคัญในส่วนของมาตรา 13 ที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภัณฑย์าสบูที่ผิดกฏหมาย 

แนวควำมคิดในกำรควบคุมยำสูบ 

 WHO มุ่งม่ันที่จะให้ความส าคัญแก่สิทธิในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยตระหนักดีว่า การแพร่

ขยายของโรคระบาดที่เกี่ยวเน่ืองกับยาสูบเป็นปัญหาระดับโลกที่มีผลร้ายต่อสุขภาพของประชาชนซ่ึงต้องอาศัย

ความร่วมมือจากนานาชาติในวงกว้างที่สดุ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกประเทศในอันที่จะแสวงหาแนวทางแก้ไข

สากลที่ครอบคลุม เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความห่วงใยของชุมชนโลกถึงผลเสียของการบริโภค

ยาสบูและการสดูดมควันยาสูบที่มีต่อสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก กังวัลอย่างย่ิงต่อการเพ่ิมขึ้น

ของการบริโภคการผลิตบุหร่ีและผลิตภัณฑย์าสบูอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศก าลังพัฒนา ตลอดจน

ความกงัวลเกี่ยวกบัภาระที่ครอบครัวคนยากจนและระบบสขุภาพของประเทศต้องแบกรับในเร่ืองน้ี 

นอกจากน้ัน ความตระหนักต่อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ช้ีชัดว่าการบริโภคยาสูบและการสูดดมควัน

ยาสูบเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต โรค และความพิการ และมีระยะเวลาทิ้งช่วงห่างระหว่างการสูบบุหร่ีและการใช้

ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ จนถึงการเกิดโรคที่เกี่ยวเน่ืองกับยาสูบ และตระหนักด้วยว่า บุหร่ีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ บาง

ชนิดที่มีส่วนผสมของยาสูบจะมีการปรุงแต่งเป็นอย่างดี เพ่ือให้ผู้สูบติดยาสูบและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ

สารประกอบหลายอย่างที่มีอยู่ตลอดจนควันที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบเหล่าน้ันสามารถออกฤทธิ์เป็นพิษ และก่อ

มะเรง็ นอกจากน้ันการติดยาสูบยังจัดเป็นโรคชนิดหน่ึง ดังที่ได้มีการจัดแบ่งประเภทหลักของโรคต่างๆ ในระดับ

นานาชาติด้วยทราบดีว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าการได้รับควันยาสูบก่อนคลอดท าให้เกิดผลเสียต่อ

สขุภาพและพัฒนาการของเดก็  
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 ด้วยสถานการณ์ส่งผลต่อความกังวลอย่างย่ิงต่อการสูบบุหร่ีและการบริโภคยาสูบในรูปแบบอื่นๆ ซ่ึงเพ่ิม

มากขึ้ นเร่ือยๆ ในหมู่เดก็และเยาวชนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสูบบุหร่ีของบุคคลในวัยที่ลดลงเร่ือยๆ และ

ตระหนักถึงการสูบบุหร่ีและการบริโภคยาสูบรูปแบบอื่นในหมู่สตรีและหญิงสาววัยรุ่นทั่วโลกที่เพ่ิมมากข้ึน รวมถึง

การตระหนักถึงความจ าเป็นในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของสตรีในการก าหนดและด าเนินนโยบายทุกระดับ 

ตลอดจนความจ าเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์ในการควบคุมยาสูบที่ใช้เฉพาะเพศ อีกทั้งยังมีความกังวลอย่างย่ิงเกี่ยวกับ

การสบูบุหร่ีและการบริโภคยาสบูในรูปแบบอื่นซ่ึงอยู่ในระดับที่สงูในหมู่ชนเผ่าพ้ืนเมือง 

อีกทั้งความกังวลอย่างย่ิงในเร่ืองผลกระทบของการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการสนับสนุนใน

รูปแบบต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑบุ์หร่ี ตระหนักว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องร่วมมือ

กันในการก าจัดการค้าบุหร่ีและผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ตลอดจนการลักลอบ

ขนส่งบุหร่ีและผลิตภัณฑย์าสูบอื่น การผลิตบุหร่ีและผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นใดผิดกฎหมาย และการท าบุหร่ีปลอมและ

การท าผลิตภัณฑย์าสบูอื่นปลอม  

ซ่ึงเป็นทราบดีว่าการควบคุมยาสูบในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศก าลังพัฒนาและในประเทศ

ซ่ึงเศรษฐกจิอยู่ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ ต้องอาศัยแหล่งเงินทุนและทรัพยากรทางเทคนิคที่เพียงพอกับความต้องการ

ในปัจจุบันและอนาคตที่จะให้มีกิจกรรมในการควบคุมยาสูบ จึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนากลไกที่

เหมาะสมเพ่ือที่จะรองรับทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวของการปรับใช้กลยุทธ์ในการลดความต้องการ

ยาสูบที่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงทราบถึงความยุ่งยากทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงโครงการควบคุมยาสูบอาจท าให้

เกิดข้ึนในระยะกลางและระยะยาวในบางประเทศซ่ึงเป็นประเทศก าลังพัฒนาและเป็นประเทศที่เศรษฐกิจก าลังอยู่

ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ นอกจากน้ัน ได้ตระหนักถึงความต้องการของประเทศต่างๆ ดังกล่าวในเร่ืองความช่วยเหลือ

ทั้งในด้านการเงินและในด้านเทคนิคในบริบทของกลยุทธก์ารพัฒนาระดับประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

นอกจากน้ี ยังตระหนักถึงผลงานอันทรงคุณค่าในเร่ืองการควบคุมยาสูบที่รัฐทั้งหลายก าลังด าเนินการอยู่

และยังช่ืนชมบทบาทความเป็นผู้น าขององค์การอนามัยโลกตลอดจนความพยายามขององค์กรคณะท างานใน

องค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างรัฐบาลในระดับภมูิภาคและระดับสากลอื่นๆ ในอันที่จะพัฒนามาตรการ

ในการควบคุมยาสูบ และมีการเน้นย า้ถึงความช่วยเหลือพิเศษขององค์กรพัฒนาเอกชน และสมาชิกอื่นของกลุ่ม

ประชาสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ อันได้แก่ องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ กลุ่มผู้บริโภค กลุ่ม

สิ่งแวดล้อม กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มสตรี รวมทั้งสถาบันการดูแลรักษาสุขภาพ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ซ่ึงในการ

พยายามควบคุมยาสบูทั้งในระดับประเทศและในระดับระหว่างประเทศ นอกจากน้ัน ยังเน้นถึงความส าคัญอย่างย่ิง

ของการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ เหล่าน้ีในการพยายามควบคุมยาสูบในระดับประเทศและในระดับระหว่าง

ประเทศด้วย 

นอกจากน้ี มีตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องพร้อมรับมือกับความพยายามใดๆ ของอุตสาหกรรมยาสูบ

ในอันที่จะบ่อนท าลายหรือลบล้างความพยายามในการควบคุมยาสูบ ตลอดจนความจ าเป็นที่จะต้องรู้ถึงกิจกรรม

ของอุตสาหกรรมยาสูบที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความพยายามในการควบคุมยาสูบ ตามความในมาตรา 12 

ของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซ่ึงสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ได้มีมติ
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รับรองไว้เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2509 ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า “บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะถือเอาประโยชน์

จากมาตรฐานทางด้านสขุภาพกาย และด้านสุขภาพจิตเท่าที่พึงแสวงหาได้สูงสุด” อีกทั้งตามความในค าปรารภของ

ธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกที่ว่า “การถือเอาประโยชน์จากมาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพเท่าที่พึงแสวงหาได้น้ัน

เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานประการหน่ึงของมนุษย์ทุกคน ซ่ึงมีอยู่โดยปราศจากความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา 

ความเช่ือทางการเมืองตลอดจนสถานะทางเศรษฐกจิหรือสงัคม” 

นอกจากน้ียังมุ่งม่ันที่จะส่งเสริมมาตรการในการควบคุมยาสูบซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของข้อพิจารณาทาง

วิทยาศาสตร์ ข้อพิจารณาเทคนิค และข้อพิจารณาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน ตามความในอนุสัญญาว่าด้วย

การขจัดการเลือกปฏบัิติต่อสตรีในทุกรูปแบบซ่ึงสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติรับรองไว้เม่ือวันที่ 18 

ธันวาคม พุทธศักราช 2522 ซ่ึงได้ก าหนดไว้ว่า “ให้รัฐภาคของอนุสัญญาดังกล่าวด าเนินมาตรการต่างๆ ที่

เหมาะสมเพ่ือที่จะขจัดการเลือกปฏบัิติต่อสตรีในส่วนที่เกี่ยวกบัการดูแลรักษาสขุภาพ” 

 พร้อมกนันั้น ยังตระหนึกถึงความในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ซ่ึงสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติได้

มีมติรับรองไว้เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2532 ซ่ึงได้ก าหนดไว้ว่า “รัฐภาคีของอนุสัญญาดังกล่าวต้อง

ตระหนักถึงสทิธขิองเดก็ในอนัที่จะถือเอาประโยชน์จากมาตรฐานด้านสขุภาพเทา่ที่พึงจะแสวงหาได้สงูสดุ” 

จึงได้มีข้อตกลงกนัไว้ ดังความต่อไปนี้  

 

หมวด 1 

มาตรา 1 

บทนิยาม 

(1) “การค้าที่ผิดกฎหมาย” หมายถึง การปฏิบัติ หรือการกระท าการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการต้องห้ามตาม

กฎหมาย และซ่ึงเกี่ยวข้องกับการผลิต การขนส่ง การรับ การมีไว้ในครอบครอง การกระจาย การขาย หรือการซ้ือ 

ตลอดจน การปฏบัิติ หรือการกระท าใดๆ ซ่ึงมุ่งหมายที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่กจิกรรมต่างๆ ดังกล่าว 

(2) “องค์การการรวมตัวทางเศรษฐกจิระดับภมูิภาค” หมายถึง องค์การซ่ึงประกอบไปด้วย รัฐอธิปไตยต่างๆ และ

ซ่ึงรัฐสมาชิกขององค์การดังกล่าวได้มอบอ านาจอธิปไตยที่มีอยู่เหนือเร่ืองต่างๆ รวมถึงอ านาจในการตัดสินใจที่มี

ผลผูกพันรัฐสมาชิกเหล่านั้นในเร่ืองต่างๆ ดังกล่าวด้วย 

( ) “การโฆษณา และการส่งเสริมการจ าหน่ายยาสูบ” หมายถึง การสื่อสารเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ที่

ก่อให้เกดิผล หรือน่าจะก่อให้เกดิผลในการส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑย์าสบูหรือการใช้ยาสบู ไม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยอ้อม ทั้งน้ี ให้รวมถึงการให้ค าแนะน า หรือการกระท าอื่นที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการดังกล่าวด้วย 

(4) “การควบคุมยาสูบ” หมายถึง กลยุทธ์ต่างๆ ในการลดอุปทาน อุปสงค์ และภยันตราย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

การยกระดับสุขภาพของประชากรให้ดีขึ้ น โดยการขจัดหรือการท าให้การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการสูดดม

ควันจากยาสบูลดลง 

(5) “อุตสาหกรรมยาสบู” หมายถึง ผู้ผลิตยาสบู ผู้ขายส่ง และผู้น าเข้าผลิตภัณฑย์าสบู 
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(6) “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใบยาสูบเป็นวัตถุดิบ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงแต่บางส่วน ซ่ึงผลิต

ขึ้นเพ่ือใช้สดู ดูด เค้ียว หรือ สดูดม 

(7) “การให้การสนับสนุนยาสูบ” หมายถึง การให้การสนับสนุนไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ได้แก่ เหตุการณ์ กิจกรรม 

หรือบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ หรือก่อให้เกิดผล หรือน่าจะก่อให้เกิดผลในการส่งเสริมการใช้ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์

ยาสบู ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

มาตรา 2 

ความสัมพันธร์ะหว่างอนุสญัญานี้กบัความตกลงและเอกสารทางกฎหมายอื่น 

1. เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์ได้ดีย่ิงขึ้น ภาคีอาจใช้มาตรการอื่นๆ นอกเหนือจากมาตรการต่างๆ ที่

ก  าหนดไว้ในอนุสญัญานี้  ตลอดจนพิธสีารฉบับต่างๆ ตามอนุสัญญาน้ี นอกจากน้ัน ไม่มีข้อความใดๆ ในอนุสัญญา

น้ี หรือในพิธีสารฉบับต่างๆ ดังกล่าวที่ห้ามมิให้ภาคีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดออกข้อก าหนดที่เข้มงวดมากข้ึน แต่ทั้งน้ี 

ข้อก าหนดดังกล่าวต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติต่างๆ ในอนุสัญญาน้ี หรือพิธีสารฉบับต่างๆ ดังกล่าวและต้อง

เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 

2. บทบัญญัติต่างๆ ในอนุสัญญาน้ี และในพิธีสารฉบับต่างๆ ตามอนุสัญญาน้ีจะไม่กระทบกระเทือนต่อ

สทิธขิองภาคีในอันที่จะท าความตกลงในระดับทวิภาคี หรือในระดับพหุภาคี ตลอดจนความตกลงในระดับภมูิภาค

และในระดับอนุภูมิภาค ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือเพ่ิมเติมความในอนุสัญญาน้ีและในพิธีสารฉบับต่างๆ ตาม

อนุสญัญาน้ี หากว่าความตกลงต่างๆ ดังกล่าวน้ันสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาน้ีและพิธีสารฉบับต่างๆ 

ตามอนุสัญญาน้ี ทั้งน้ี ให้ภาคีที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบร่วมกันของภาคีทราบถึงความตกลงต่างๆ ดังกล่าว

โดยผ่านทางส านักเลขาธกิาร 

หมวด 2 

วัตถุประสงค์ หลักการที่ใช้เป็นแนวทาง และพันธกรณีทั่วไป 

มาตรา 3 

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของอนุสญัญาน้ีและพิธสีารฉบับต่างๆ ตามอนุสญัญาน้ีคือ เพ่ือที่จะคุ้มครองมนุษย์ใน 

ยุคปัจจุบันและในอนาคตให้ปลอดภัยจากผลร้ายของการบริโภคยาสูบและการสูดดมควัน ยาสูบไม่ว่าจะเป็น

ผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ โดยจัดให้มีกรอบมาตรการในการควบคุม

ยาสบู ซ่ึงภาคีจะบังคับใช้มาตรการต่างๆ ดังกล่าว ทั้งในระดับชาติ ระดับภมูิภาค และระดับนานาชาติ เพ่ือที่จะลด

การแพร่ขยายของการใช้ยาสบูและการสดูดมควันยาสบูให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและอยู่ในระดับที่สงู 
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มาตรา 4 

หลักการที่ใช้เป็นแนวทาง 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสญัญานี้และพิธสีารฉบับต่างๆ ตามอนสญัญานี้  และเพ่ือที่จะบังคับใช้

บทบัญญัติต่างๆ ดังกล่าว ให้ภาคีด าเนินการตามหลักการต่างๆ ที่ก  าหนดไว้ข้างท้ายน้ี (แต่ทั้งน้ี อาจด าเนินการ

ตามหลักการอื่นๆ ที่มีอกีกไ็ด้) 

1. บุคคลทุกคนพึงได้รับทราบข้อมูลที่มีผลต่อสุขภาพ ธรรมชาติของการเสพติด และอันตรายซ่ึงคุกคาม

ชีวิตอันเกิดจากการบริโภคยาสูบและการสูดดมควันยาสูบ นอกจากน้ันรัฐบาลในระดับต่างๆ ที่เหมาะสมควร

พิจารณาใช้มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหารมาตรการทางปกครอง หรือมาตรการอื่นๆ เพ่ือคุ้มครอง

บุคคลทุกคนจากการสดูดมควันบุหร่ี 

2. จ าเป็นจะต้องมีความร่วมมือทางการเมืองที่เหนียวแน่นในอันที่จะพัฒนาและสนับสนุนมาตรการหลาย

ฝ่ายที่ครอบคลุม และตอบสนองร่วมกนั ทั้งในระดับชาติ ระดับภมิูภาคและระดับนานาชาติโดยค านึงถึง 

(1) ความจ าเป็นที่จะต้องใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือปกป้องบุคคลทุกคนจากการสดูดมควันยาสบู 

(2) ความจ าเป็นที่จะต้องใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันมิให้มีการริเร่ิมบริโภคยาสูบ เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการเลิกบริโภคยาสบู และเพ่ือลดการบริโภคยาสบูในทุกรูปแบบ 

(3) ความจ าเป็นที่จะต้องใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชนพ้ืนเมือง ใน

การพัฒนา ด าเนินการและประเมินผลโครงการควบคุมยาสูบ ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการและทศันคติของพวก

เขาทั้งในทางสงัคมและในทางวัฒนธรรม และ 

(4) ความจ าเป็นที่จะต้องใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงเฉพาะเพศ เมื่อมีการพัฒนากลยุทธ์

ในการควบคุมยาสบู 

3. ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ และความช่วยเหลือ

ทางด้านการเงิน และความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดต้ังและด าเนินโครงการควบคุมยาสูบที่มี

ประสิทธิภาพคือ หัวใจส าคัญของอนุสัญญาน้ี ทั้งน้ี โดยค านึงถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ตลอดจน ปัจจัยทางด้าน

กฎหมาย การเมือง เศรษฐกจิ และสงัคมด้วย 

4. มาตรการหลายฝ่ายที่ครอบคลุมและการตอบสนองต่อการลดปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ทั้งหมดทั้งในระดับชาติ ระดับภมูิภาค และระดับนานาชาติ ล้วนมีส่วนส าคัญตามหลักสาธารณสุขเพ่ือที่จะป้องกัน

การเกดิโรค ความพิการก่อนวัยอนัควรและการเสยีชีวิตเน่ืองจากการบริโภคยาสบูและการสูดดมควันยาสบู 

5. ประเดน็ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัความรับผิดตามที่ภาคีแต่ละฝ่ายได้ก าหนดข้ึนหรือได้วินิจฉัยตัดสินไว้แล้ว 

ภายในเขตอ านาจของตนนั้น เป็นส่วนส าคัญของการควบคุมยาสบูอย่างครอบคลุม 

6. ควรตระหนักและกล่าวถึงความส าคัญของการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและความช่วยเหลือทาง

การเงินเพ่ือช่วยในการปรับตัวทางเศรษฐกจิ ซ่ึงให้แก่ผู้ปลูกยาสบูและคนงานที่เกี่ยวข้องซ่ึงวิถีและความเป็นอยู่ของ
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พวกเขาเหล่านั้นได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโครงการควบคุมยาสูบในภาคีซ่ึงเป็นประเทศก าลังพัฒนา และใน

ภาคีซ่ึงเศรษฐกจิก าลังอยู่ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ ทั้งน้ีในบริบทของกลยุทธ์ที่ได้รับการพัฒนาข้ึนในระดับชาติเพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

7. การมีส่วนร่วมของประชาสงัคมน้ันเป็นสิ่งจ าเป็นในอนัที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของอนุสญัญาน้ี 

ตลอดจนพิธีสารฉบับต่างๆ ตามอนุสญัญานี้  

 

มาตรา 5 

พันธกรณีทั่วไป 

1. ให้ภาคีแต่ละฝ่าย พัฒนา บังคับใช้ ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นระยะๆ และทบทวน กลยุทธ์แผนงาน 

ตลอดจนโครงการในการควบคุมยาสูบในระดับชาติหลายฝ่ายที่ครอบคลุม ทั้งน้ีให้เป็นไปตามความในอนุสัญญาน้ี 

ตลอดจนความในพิธสีารฉบับต่างๆ ตามอนุสญัญานี้  ซ่ึงภาคีดังกล่าวได้เข้าเป็นภาคีในพิธสีารฉบับน้ันๆ ด้วย 

2. เพ่ือการน้ี โดยเป็นไปตามความสามารถของภาคีน้ันๆ ให้ภาคีแต่ละฝ่ายจัดตั้ง หรือสนับสนุนและให้เงิน

แก่กลไกอนัหน่ึงในการประสานงานระดับประเทศหรือจุดปฏบัิติการต่างๆ เพ่ือการควบคุมยาสบู และ 

(2) น ามาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทางปกครองและมาตรการอื่นๆ ที่มี

ประสิทธิภาพมาใช้ และร่วมมือกับภาคีอื่นในการพัฒนานโยบายที่เหมาะสมเพ่ือการป้องกันและลดปริมาณการ

บริโภคยาสบู การติดสารนิโคติน และการสดูดมควันยาสบู 

3. ในการจัดท าและด าเนินนโยบายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบของภาคีน้ัน ให้ภาคี

กระท าการต่างๆ เพ่ือคุ้มครองนโยบายเหล่าน้ีจากผลประโยชน์ทางการค้าและผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ มีของ

อุตสาหกรรมยาสบูซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายภายในของภาคี 

4. ให้ภาคีร่วมมือกนัในการจัดท าร่างมาตรการ กระบวนการและแนวทางในการอนุวัติการตามอนุสัญญาน้ี 

ตลอดจนการอนุวัติการตามพิธีสารฉบับต่างๆ ตามอนุสัญญาน้ี ซ่ึงภาคีดังกล่าวได้เข้าเป็นภาคีในพิธีสารฉบับน้ัน

ด้วย 

5. ให้ภาคีร่วมมือกับองค์การระหว่างรัฐบาลทั้งในระดับภมิูภาคและระดับนานาชาติและหน่วยงานอื่นๆ ที่

มีอ านาจหน้าที่ในเร่ืองดังกล่าว ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาน้ีและพิธีสารฉบับ

ต่างๆ ตามอนุสญัญานี้ ซ่ึงภาคีดังกล่าวได้เข้าเป็นภาคีในพิธสีารฉบับน้ันด้วย 

6. ให้ภาคีต่างๆ ร่วมมือกันในการระดมแหล่งเงินทุนเพ่ือการอนุวัติการตามอนุสัญญาน้ีอย่างมี

ประสทิธภิาพโดยผ่านกลไกของกองทุนระดับทวีภาคีและระดับพหุภาคี ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามวิธีการและทรัพยากรที่

ภาคีดังกล่าวม ี

หมวด 3 
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มาตรการเกี่ยวกบัการลดอุปสงค์ของยาสบู 

ในหมวด 2 ว่าด้วยมาตรการเกี่ยวกบัการลดอุปสงค์ของยาสบู ประกอบด้วย 5 มาตรา คือ มาตรา 6 ถึง มาตรา 15 

ดังน้ี (ในที่น้ีไม่ได้ลงรายละเอยีดในเน้ือหา สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้เอกสาร WHO-FCTC ทั้งภาคภาษาองักฤษ

ในเวบ็ไซต์ขององค์การอนามัยโลก และภาคภาษาไทย ฉบับแปล ในเวบ็ไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข) 

มาตรา 6 มาตรการด้านราคาและมาตรการทางภาษีเพ่ือลดอุปสงค์ของยาสบู 

มาตรา 7 มาตรการอื่นซ่ึงมิใช่มาตรการด้านราคาในการลดอุปสงค์ของยาสบู 

มาตรา 8 การปกป้องบุคคลจากการสดูดมควันยาสบู 

มาตรา 9 การควบคุมสารต่างๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสบู 

มาตรา 10 เกณฑใ์นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ยาสบู 

มาตรา 11 การบรรจุหีบห่อและติดป้านผลิตภัณฑ์ยาสบู 

มาตรา 12 การให้การศึกษา การสื่อสาร การฝึกอบรม และการสร้างจิตส านึกของสาธารณชน 

มาตรา 13 การโฆษณายาสบู การส่งเสริมการขายยาสบู และการให้การสนับสนุนโดยยาสบู 

มาตรา 14 มาตรการลดอุปสงค์เกี่ยวกบัการติดยาสบู และการเลิกยาสบู 

หมวด 4 

มาตรการเกี่ยวกบัการลดปริมาณอุปทานของยาสบู 

มาตรา 15 การค้าผลิตภัณฑ์ยาสบูที่ผิดกฎหมาย 

มาตรา 16 การขายผลิตภัณฑย์าสบูให้แก่ผู้เยาว์ และการขายผลิตภัณฑย์าสบูโดยผู้เยาว์ 

มาตรา 17 บทบัญญัติเกี่ยวกบัการสนับสนุนกจิกรรมทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกจิ 

หมวด 5 

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 18 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสขุภาพของบุคคล 

หมวด 6 

ปัญหาอนัเกี่ยวเน่ืองกบัความรับผิด 

มาตรา 19 ความรับผิด 

 

มำตรกำรเกีย่วกบักำรลดปริมำณอุปทำนของยำสูบ 

มาตรา 15 การค้าผลิตภัณฑ์ยาสบูที่ผิดกฎหมาย 

 ในการศึกษาน้ีมุ่งเน้นเร่ืองการสบูบุหร่ีผิดกฏหมาย ดังน้ัน ความเข้าใจในมาตรา 13 ของ FCTC จะท าให้

เข้าใจถึงขอบเขต กรอบคิดในระดับโลกเกี่ยวกบัการควบคุมยาสบูผิดกฏหมาย และแนวทางที่พึงปฏบัิติ ดังน้ี 
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1. ภาคีทุกฝ่ายพึงตระหนักว่า การขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ รวมทั้งการ

ลักลอบขนส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยผิดกฎหมาย และการท าผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอม 

ตลอดจนการพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายภายในของภาคี เพ่ิมเติมไปจากความตกลงในระดับอนุภูมิภาค 

ระดับภมูิภาค และระดับโลกน้ันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการควบคุมยาสบู 

2. ให้ภาคีแต่ละฝ่ายก าหนดและบังคับใช้มาตรการทางนิติบัญญัติ มาตรการทางบริหาร มาตรการทาง

ปกครอง หรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสทิธภิาพ เพ่ือท าให้ม่ันใจได้ว่า ซองและหีบห่อของผลิตภัณฑย์าสบูทั้งหมด 

และบรรจุภัณฑ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันมีเคร่ืองหมายซ่ึงช่วยให้ภาคีทุกฝ่ายสามารถบ่งช้ีถึงแหล่งที่มาของ

ผลิตภัณฑย์าสบูได้ ตลอดจนช่วยให้ภาคีสามารถก าหนดจุดของการเปล่ียนแปลง ติดตาม บันทกึ และควบคุม การ

เคล่ือนย้ายผลิตภัณฑย์าสบู และสถานะทางกฎหมายของผลิตภัณฑย์าสบู ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมายภายในของภาคี 

และความตกลงระดับทวิภาคีหรือระดับพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง  

นอกจากน้ัน ให้ภาคีแต่ละฝ่าย 

(1) บังคับให้ซองและหีบห่อซ่ึงบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบเพ่ือการขายปลีกและการขายส่งในตลาด

ภายในประเทศระบุข้อความว่า “ขายได้ภายใน (เติมช่ือประเทศ ช่ือภาค ช่ือจังหวัด หรือช่ือเขตการปกครองอื่น) 

เท่าน้ัน” หรือมีเคร่ืองหมายอื่นที่มีประสิทธิภาพซ่ึงระบุถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย หรือสิ่งใดๆ ที่จะช่วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยว่า ได้มีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในตลาดภายในประเทศโดยชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่ และ 

(2) พิจารณาตามที่เหน็สมควรในการที่จะพัฒนาระบบการติดตามและสืบหาที่ใช้ได้ผล เพ่ือท าให้ระบบ

การกระจายผลิตภัณฑย์าสบูมั่นคงมากขึ้น และช่วยในการสบืสวนเกี่ยวกบัการค้าผลิตภัณฑย์าสบูที่ผิดกฎหมาย 

3. ให้ภาคีแต่ละฝ่ายบังคับไว้ว่า ข้อมูลบนหีบห่อ หรือเคร่ืองหมายดังที่ระบุไว้ในวรรค 2 ของมาตราน้ีน้ัน 

ต้องปรากฏอยู่ในรูปแบบที่อ่านได้ และ / หรือในภาษาหลักของประเทศภาคีน้ัน 

4. เพ่ือที่จะขจัดการค้าผลิตภัณฑย์าสบูที่ผิดกฎหมาย ให้ภาคีแต่ละภาคี 

(1) ติดตามและรวบรวมข้อมูลของการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบข้ามพรมแดน รวมทั้งการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่

ผิดกฎหมาย และให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลต่างๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่สรรพากร และเจ้าหน้าที่

อื่นๆ ทั้งน้ี ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายภายในภาคี  ตลอดจนความตกลงในระดับทวิภาคีและ

ระดับพหุภาคีที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้บังคับได้ 

(2) ตรากฎหมายขึ้ นใหม่ หรือปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น  โดยการก าหนดให้มี

บทลงโทษและวิธีการเยียวยาความเสียวหายที่เหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือต่อต้านการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

ตลอดจนบุหร่ีปลอมและบุหร่ีหนีภาษี 
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(3) ด าเนินการตามข้ันตอนที่เหมาะสมเพ่ือที่จะท าให้ม่ันใจได้ว่า เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิตซ่ึงมาได้บุหร่ี

ปลอมและบุหร่ีหนีภาษี ตลอดจนผลิตภัณฑย์าสบูอื่นๆ ได้ถูกท าลายด้วยวิธกีารที่ไม่ท าลายสภาพแวดล้อม หากเหน็

ไปได้หรือถูกจ าหน่ายออกไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในของภาคีน้ัน 

(4) ก าหนดและปรับใช้มาตรการในการติดตาม บันทกึและควบคุมการจัดเกบ็และการกระจายผลิตภัณฑ์

ยาสูบที่ถูกยึดไว้ หรือได้เคล่ือนย้ายภายใต้การผ่อนปรนภาษีสรรพากร หรือภาษีศุลกากรภายในเขตอ านาจรัฐของ

ภาคีดังกล่าว และ 

(5) ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือท าให้สามารถริบหรือยึดทรัพย์สนิต่างๆ ที่ได้มาจากการค้าผลิตภัณฑ์

ยาสบูที่ผิดกฎหมายได้ 

5. ให้ภาคีจัดให้มีข้อมูลที่ถูกรวบรวมตามความในวรรค 4 (ก) และ 4 (ง) ของมาตราน้ีในแบบฉบับที่

สมบูรณ์ในรายงานที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของภาคีเป็นระยะๆ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามความในมาตรา 21 

6. ให้ภาคีส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ระดับชาติ รวมทั้งองค์การระหว่างรัฐบาลใน

ระดับภมิูภาค และระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน การด าเนินคดีอาญาและการด าเนินคดีแพ่ง เพ่ือที่จะ

ขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย ทั้งน้ี ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายภายในของภาคีน้ัน 

นอกจากน้ี ให้เน้นย า้เป็นพิเศษในเร่ืองความร่วมมือในระดับภมูิภาค และในระดับอนุภมูิภาค เพ่ือต่อสู่กับการค้า

ผลิตภัณฑย์าสบูที่ผิดกฎหมาย 

7. ให้ภาคีแต่ละฝ่ายภาคีพยายามที่จะก าหนดและใช้มาตรการเพ่ิมเติมอื่นๆ ตามที่เหมาะสม เช่น การออก

ใบอนุญาตเพ่ือควบคุมหรือก ากบัดูแลการผลิต และการกระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันการค้าผลิตภัณฑ์

ยาสบูที่ผิดกฎหมาย 

พระรำชบญัญติัควบคุมผลิตภณัฑย์ำสูบ พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไ้ว ้ณ วนัที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 

2535 เป็นปีที ่47 ในรชักำลปัจจุบนั 
(25)

 

มำตรำ 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า "พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535"  

มำตรำ 2 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันประกาศใน ราชกจิจา

นุเบกษาเป็นต้นไป  

มำตรำ 3 ในพระราชบัญญัติน้ี 

"ผลิตภัณฑ์ยาสบู" หมายความว่า ยาสบูตามกฎหมายว่าด้วยยาสบูและผลิตภัณฑอ์ื่นใดที่มีส่วน ประกอบของ

ใบยาสบูหรือพืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะใช้เสพโดย วิธสีบู ดูด ดม อม เค้ียว 

กนิ เป่าหรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก หรือโดยวิธอีื่นใดเพ่ือให้ได้ผล เป็นเช่นเดียวกัน 

         "หีบห่อ" หมายความว่า ซอง ห่อ หรือสิ่งบรรจุอื่นซ่ึงใช้ในการหุ้มห่อบรรจุผลิตภัณฑย์าสบู 

"โฆษณา" หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเหน็ ได้ยินหรือทราบข้อความเพ่ือ

ประโยชน์ในทางการค้า 
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"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏบัิติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

มำตรำ 10 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้าเพ่ือขาย หรือเพ่ือจ่ายแจกเป็นการทั่วไป หรือโฆษณา สินค้าอื่นใดที่มี

รูปลักษณะท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑย์าสบู ประเภทบุหร่ีซิกาแรต หรือบุหร่ีซิการ์ตามกฎหมายว่า

ด้วยยาสบู หรือหีบห่อผลิตภัณฑด์ังกล่าว  

มำตรำ 11 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้าเพ่ือขาย หรือเพ่ือจ่ายแจกเป็นการทั่วไป หรือโฆษณา สินค้าอื่นใดที่มี

รูปลักษณะท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑย์าสบู ประเภทบุหร่ีซิกาแรต หรือบุหร่ีซิการ์ตามกฎหมายว่า

ด้วยยาสบู หรือหีบห่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบมีหน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบ

ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้กระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบใดมีส่วนประกอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก  าหนดตามวรรคหน่ึง ให้รัฐมนตรีมีอ านาจ

ออกค าสั่งห้ามมิให้มีการขายหรือน าเข้าผลิตภัณฑย์าสบูน้ัน  

มำตรำ 12 ผู้ผลิตหรือผู้น ำเขำ้ผลิตภณัฑย์ำสูบตอ้งแสดงฉลำกท่ีหีบห่อผลิตภณัฑย์ำสูบก่อนท่ีจะน ำออกจำก
แหล่งผลิตหรือก่อนท่ีจะน ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัร แลว้แต่กรณี 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการแสดงฉลากและข้อความในฉลากให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศ

ก าหนดในราชกจิจานุเบกษา  

มำตรำ 13 ห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้แสดงฉลากตามที่ก  าหนดใน มำตรำ 12 บนหีบห่อ

ผลิตภัณฑย์าสบู 

มำตรำ 20 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผู้ใดไม่แจ้งรายการหรือแจ้งรายการไม่ครบถ้วน หรือแจ้งรายการ  อันเป็น

เทจ็ หรือขายหรือน าเข้าผลิตภัณฑย์าสบูโดยฝ่าฝืน มาตรา 11 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มำตรำ 21 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 12 ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท  

มำตรำ 22 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองหม่ืนบาท 

 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการควบคุมการผลิต และการจ าหน่ายสินค้ายาสูบโดยพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 

2509 มีกฎหมายส าคัญสองฉบับเพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบคือพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 ส่วนที่ยังขาดอยู่คือการให้ความส าคัญ ในเร่ือง

นโยบายราคา เน่ืองจากราคาเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญ ของการบริโภค และจากการศึกษาพบว่า ราคาที่แท้จริงของ

บุหร่ีมีค่าลดลง ดังน้ันจึงควรปรับราคาให้สอดคล้อง กับการเพ่ิมข้ึนของอัตราเงินเฟ้อด้วย  ภาษีสรรพสามิตบุหร่ี 

ถือเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ ในการช่วยลดการบริโภคยาสูบ ผลการจ าลองแบบ (simulation results) จาก

แบบทดลองที่สร้างข้ึน พบว่ามีความเป็นไปได้มากที่รัฐบาล จะได้รับประโยชน์จากการข้ึนภาษีบุหร่ี ถึงสองทาง 

กล่าวคือ กระทรวงการคลังสามารถจัดเกบ็รายได้เข้ารัฐเพ่ิมข้ึน ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข กด็ าเนินงานบรรลุ

http://www.kodmhai.com/m4/m4-14/h7/2535.html#12#12
http://www.kodmhai.com/m4/m4-14/h7/2535.html#11#11
http://www.kodmhai.com/m4/m4-14/h7/2535.html#12#12
http://www.kodmhai.com/m4/m4-14/h7/2535.html#13#13
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เป้าหมายในแง่ ที่สามารถลดการบริโภคยาสูบในหมู่ประชาชนลงได้ เน่ืองจากข้อจ ากัดทางข้อมูลท าให้ ไม่สามารถ

ประมาณค่าความยืดหยุ่น ของอุปสงค์ต่อราคาของบุหร่ีต่างประเทศ และความยืดหยุ่นไขว้ของอุปสงค์ระหว่างบุหร่ี

ที่ ผลิตภายในประเทศและที่ผลิตจากต่างประเทศได้ งานวิจัยน้ีจึงเพียงแต่ให้ค่า โดยประมาณจากผลการจ าลอง

แบบ  

การสบูบุหร่ีไม่เพียงแต่เป็นปัญหาสขุภาพ เฉพาะตัวผู้สบูบุหร่ีเทา่น้ัน ยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 

สงัคมและการเมืองอกีด้วย การที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด าเนินนโยบายการค้าบีบบังคับ ให้หลายประเทศในเอเชีย 

รวมทั้งประเทศไทยต้องเปิดตลาดให้มีการน าเข้าบุหร่ีโดยเสรีส่งผลให้มีการบริโภคบุหร่ีเพ่ิมข้ึน ในประเทศเหล่าน้ี 

การมีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาวางจ าหน่ายอย่างแพร่หลายในปัจจุบันท าให้การด าเนินการ ควบคุมการบริโภค

ยาสูบ ของกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความยากล าบากย่ิงข้ึน ถึงแม้ว่าการผลิต

และจ าหน่ายบุหร่ี จะถือว่าเป็นความไม่รับผิดชอบในแง่ของ ผลเสยีหายที่เกิดต่อสุขภาพ ทั้งส่วนตัวผู้สูบเองและต่อ

สังคม จากข้อเทจ็จริงที่ว่าบรรษัทบุหร่ีข้ามชาติ พยายามบุกเบิกขยายตลาดสินค้าออกไปทั่วโลก ทางออกที่น่าจะ

สมเหตุสมผลส าหรับ ประเทศไทยในกรณีน้ีกค็ือควรเกบ็รักษาโรงงานยาสูบให้เป็นกิจการของรัฐอยู่ต่อไป  ไม่ควร

ปล่อยให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ อย่างไรกต็าม ควรท าความเข้าใจให้ชัดเจนใ นที่น้ีด้วยว่าวัตถุประสงค์ของการที่

รัฐ เข้าด าเนินการผูกขาดการผลิต มิใช่เพ่ือแสวงหาผลก าไรเป็นหลัก แต่เพ่ือให้รัฐได้มีโอกาสเข้าควบคุมการผลิต 

การจ าหน่าย ตลอดจนการบริโภคสนิค้าที่มีความเสี่ยงสงู ที่จะก่ออนัตรายแก่สขุภาพของประชาชนได้อย่างเตม็ที่ 

 

2.3 งำนวิชำกำรและงำนวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 จากการศึกษาของ Cantrell และคณะ 
(1)
 มุ่งศึกษาแบบแผนการซ้ือบุหร่ีและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

หลังจากการข้ึนภาษีสูงมากในคนอเมริกันเช้ือสายจีนที่อาศัยอยู่ที่เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยได้ด าเนิน

การศึกษาในผู้สูบบุหร่ีชาย ท าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยท าการส ารวจครัวเรือนที่มีผู้ใหญ่อายุ 11-75 ปี

จ านวน 3,327 ครัวเรือน ได้ตัวอย่างจ านวน 615 คน จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 35.7 ที่ให้ความเหน็ว่า การข้ึน

ภาษีมีผลให้มีการพยายามหาซ้ือบุหร่ีที่หลีกเล่ียงภาษีจากผู้จ าหน่าย/ผู้น าเข้าส่วนบุคคล ร้านปลอดภาษี ปริมาณ

การบริโภคที่สูงกว่า อายุต ่าและจ านวนปีที่สูบมีความสัมพันธ์กับการสูบบุหร่ีหลีกเล่ียงภาษี และพบว่าผู้ที่สูบหนัก

และในกลุ่มอายุน้อยไม่ค่อยเปล่ียนแปลงหรือตอบสนองน้อยต่อการข้ึนภาษี  อย่างไรกต็ามประมาณคร่ึงหน่ึงของผู้

สูบที่มีการเปล่ียนแปลงในทางบวกหลังจากที่มีการข้ึนภาษี ซ่ึงผลการศึกษาน าไปสู่การเสนอแนะให้บังคับใช้

กฏหมายอย่างเคร่งครัดในการเข้าถึงบุหร่ีที่หลีกเล่ียงภาษี และให้สุขศึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งการให้บริการช่วย

เลิกบุหร่ีอย่างทั่วถึง ทั้งน้ีเพ่ือให้มาตรการขึ้นภาษีมีประสทิธภิาพสงูสดุ  

Joossen 
(2)

 รายงานว่า บุหร่ีเถื่อนหรือบุหร่ีหนีภาษีที่กระจายอยู่ในตลาดบุหร่ีโลกเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 

111  ระหว่างปี  พ.ศ. 3322-3351 ผลกระทบเชิงลบของบุหร่ีหนีภาษีเช่นน้ีไม่ได้ส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเงิน

การคลังของประเทศต่าง ๆ เท่าน้ัน หากแต่มีผลต่อการสาธารณสุขของแต่ละประเทศอีกด้วย เน่ืองจากประเทศที่

ต้องการควบคุมอตัราการบริโภคยาสบูให้ลดลง มักใช้นโยบายและมาตรการทางภาษีเพ่ือท าให้บุหร่ีมีราคาสูงข้ึน จะ

ท าให้ผู้สูบลดปริมาณการสูบลงหรือเลิกสูบบุหร่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อเดก็และเยาวชน Chaluopka และ Jha 
(3)
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ประมาณการณ์ว่า บุหร่ีที่บริโภคกนัอยู่ทั่วโลกประมาณร้อยละ 6-8 เป็นบุหร่ีเถื่อน ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบุหร่ีที่น า

ออกนอกประเทศโดยที่ไม่เสยีภาษี และส่งกลับเข้าประเทศใหม่ในลักษณะของบุหร่ีลักลอบน าเข้า  

 จากการวิจัยของ Tao   
 )5 (

  ในปี พ.ศ.3357  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสูบภายใต้ระบบผูกขาดรายงานข้อมูล

ในประเทศจีน ปี พ .ศ .2546 ช้ีให้เห็นว่าบุหร่ีหนีภาษีภายในประเทศมีปริมาณมากกว่าบุหร่ีภายในประเทศ 

กล่าวคือ การบริโภคบุหร่ีที่ผลิตโดยประเทศจีนมีร้อยละ 46 แสดงให้เหน็ถึงสัดส่วนของบุหร่ีหนีภาษีที่สูงกว่า ซ่ึง

ปรากฏการณ์เช่นน้ีแสดงให้เหน็ถึงปัญหาของระบบจัดเกบ็ภาษีบุหร่ีของประเทศจีนที่มีการยกเว้นภาษีส่งออกบุหร่ี  

ท าให้เกิดการส่งออกอย่างถูกต้อง หากแต่มีการลักลอบกลับเข้าประเทศ ซ่ึงราคาบุหร่ีที่ย้อนกลับเข้าประเทศ

เหล่าน้ัน กยั็งคงมีราคาถูกกว่าบุหร่ีที่จ าหน่ายในประเทศ  

การศึกษาของ Merriman, Yuriki และ Chaloupka 
(5)

 แสดงให้เหน็ว่าความแตกต่างภายในประเทศกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านในเร่ืองของอัตราภาษี ซ่ึงประเทศที่มีการเกบ็ภาษีในอัตราที่สูงท าให้ราคาบุหร่ีสูงกว่าประเทศ

เพ่ือน และอาจเป็นเหตุผลส าคัญในการเพ่ิมข้ึนของบุหร่ีเถื่อนจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มีบุหร่ีราคาถูกกว่า 
(6)

 จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภมิูและการสัมภาษณ์องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประมาณการค่าปริมาณของการ

จ าหน่ายบุหร่ีถูกกฏหมายและบุหร่ีผิดกฎหมายระหว่างปี พ.ศ. 3356 - 3331 พบว่า การขายบุหร่ีที่ถูกกฏหมาย

เพ่ิมข้ึนจาก  23, 636.6   ล้านมวนในปี พ .ศ . 2549 เป็น 27,335.1 ล้านมวนในปี พ.ศ.3331  ขณะที่ปริมาณการ

ขายบุหร่ีผิดกฏหมายจาก 523   ล้านมวน ลดลงเป็น 713.5  ล้านมวน   หากแต่ร้อยละของการจับกุมมีเพียง

เลก็น้อยคือ ร้อยละ 1.1  ในช่วงปี พ.ศ. 3355-3331 
(7)
  อย่างไรกต็ามรายงานการศึกษาของ Joosen ประมาณ

การว่า ในช่วงปี พ .ศ. 2533-2351 ส่วนแบ่งการตลาดของบุหร่ีผิดกฏหมายในประเทศไทยมีประมาณร้อยละ 11 

ของยอดจ าหน่าย 
(1)

 

 สังศิต พิริยรังสรรค์ 
(6)
 ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับบุหร่ีผิดกฏหมายในลักษณะของบุหร่ีลักลอบของประเทศ 

ได้มีการจ าแนกบุหร่ีผิดกฏหมายออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน มีทั้งที่เป็นบุหร่ีย่ีห้อต่างประเทศที่ลักลอบเข้ามาใน

ประเทศไทยโดยไม่มีการจ่ายภาษี บุหร่ีปลอมที่มีการเลียนแบบบุหร่ีต่างประเทศและผลิตปลอมในต่างประเทศและ

ลักลอบน าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย บุหร่ีปลอมบุหร่ีไทยที่เป็นที่นิยม (ย่ีห้อกรองทพิย์ สายฝน) ทั้งที่ผลิตใน

ประเทศและต่างประเทศ จากการศึกษายังวิเคราะห์ถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มีการลักลอบบุหร่ีหนีภาษี

ว่ามีด้วยกันหลายปัจจัยคือ 1) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค อาท ิ

ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี 3) โอกาสในการสร้างรายได้และก าไรจากการค้าสิ่งผิด

กฏหมาย 2) ความง่ายในกระบวนการผลิตอนัเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท  าให้การผลิตเสมือนจริง

ท าได้ง่ายขึ้น รวมถึงความก้าวหน้าในการขนส่งและการติดต่อสื่อสาร 5) ช่องทางที่ง่าย สะดวกและรวดเรว็มากข้ึน

ในการกระจายสนิค้า เช่น ทางอินเทอร์เนต สังคมออนไลน์ 3) การบังคับใช้กฏหมายและนโยบายควบคุมยาสูบยัง

ไม่เข้มแขง็เท่าที่ควร 6) การบังคับใช้กฏหมายตามที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพการณ์จริงของ

การค้าสิ่งผิดกฏหมาย จากความจริงจากการศึกษาน้ี และจากการสถานการณ์ที่เป็นจริง จะเหน็ได้ว่า การจับกุม

การค้าบุหร่ีเถื่อนมักมีเส้นทางการค้าบุหร่ีเถื่อนจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ติดต่อกับชายแดนของภมูิภาคต่างๆ  ของ

ไทย เช่น จากพม่าเข้าสู่ภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จากลาวเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคเหนือและภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ จากเขมรเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก จากสิงคโปร์และ

มาเลเซียเข้าสู่ภาคใต้ ซ่ึงการลับลอบบุหร่ีเถื่อนเข้าสู่ภาคใต้ของไทยเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองผ่านทางด่านชายแดนของ

จังหวัดต่าง ๆ อาท ิปัตตานี สตูล สงขลาเข้าสู่หาดใหญ่ และจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลักลอบ

บุหร่ีเถื่อนมีให้เหน็มากข้ึนในช่วงปี 3331-3333 ดังเหน็ได้จากข่าวการจับกุมที่ปรากฏเป็นข่าว  
(5-12)

 การศึกษา

เร่ืองอุปสงค์บุหร่ีส่วนบุคคล จากข้อมูลภาคตัดขวางกรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑลของก้องเกียรติ 

พรรณวดี ในปี 3321 
(26)

  ได้ให้ข้อเสนอในผลการศึกษาว่า หากรัฐจะควบคุมปริมาณการสูบบุหร่ีให้ได้มากน้ัน ไม่

สามารถใช้เพียงมาตรการทางภาษีเทา่น้ัน หากแต่ต้องใช้การรณรงค์เพ่ือการเลิกสูบบุหร่ี โดยเน้นไปยังกลุ่มเยาวชน

อายุไม่เกิน 33 ปี ซ่ึงเป็นช่วงอายุที่ผู้ติดบุหร่ีส่วนใหญ่จะเร่ิมสูบบุหร่ีในวัยดังกล่าว  อีกทั้งผู้สูบบุหร่ีเช่ือว่า บุหร่ีที่

ลักลอบน าเข้าจากต่างประเทศน้ัน มีรสชาติที่แตกต่างไปจากบุหร่ีต่างประเทศที่น าเข้าอย่างถูกกฏหมาย (ติดอากร

แสตมป์ไทย) รวมทั้งราคาที่ต ่ากว่า ซ่ึงหากรัฐไม่สามารถป้องกันการลักลอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ กจ็ะสูญเสีย

รายได้จากการลักลอบน าเข้าจากต่างประเทศ และจะไม่สามารถควบคุมปริมาณการบริโภคให้น้อยลงได้ ดังน้ัน 

หากไม่สามารถป้องกันการลักลอบน าเข้าบุหร่ีจากต่างประเทศได้ การปรับลดภาษีบุหร่ีไม่ว่าจะเป็นภาษีน าเข้าหรือ

ภาษีสรรพสามิตเพ่ือลดส่วนต่างของราคาบุหร่ีต่างประเทศที่น าเข้าอย่างถูกกฏหมายกับบุหร่ีที่ลักลอบน าเข้า อาจ

น ามาซ่ึงรายได้ของรัฐที่เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการที่ผู้สบูบุหร่ีลักลอบน าเข้าบางส่วนกลับมาเลือกสบูบุหร่ีต่างประเทศที่ถูก

กฏหมายแทน และรัฐสามารถน ารายได้ที่เพ่ิมข้ึนมาเน้นการรณรงค์เพ่ือการเลิกสูบบุหร่ีที่จะเป็นผลดีต่อส่วนร่วม 

อย่างไรกต็ามมาตรการภาษียังเป็นสิ่งจ าเป็นที่น่าน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการแทรกแซงราคาบุหร่ี เพราะยังสามารถ

ลดปริมาณการสบูบุหร่ีลงได้บ้าง 

 การศึกษาของมณฑา เก่งการพานิชและคณะ 
(18)

 เร่ืองผลกระทบของการข้ึนภาษีบุหร่ีซิกาแรตต่อ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชากรไทย ภายหลังจากรัฐบาลไทยได้ประกาศขึ้นภาษีจากร้อยละ 11 เป็น 13 ของ

ราคาบุหร่ีหน้าโรงงานเม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 3333 โดยท าการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหร่ีปัจจุบันที่มีอายุ 13 ปีขึ้ นไป 

และศึกษาความคิดเหน็ของผู้สูบบุหร่ีเป็นประจ าต่อการข้ึนภาษีบุหร่ี โดยเลือกตัวอย่างจากระเบียนข้อมูลผู้สูบบุหร่ี
เป็นประจ าจากโครงการส ารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ ระดับโลก สุ่มเลือกตามภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ใต้ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ กลางและกรุงเทพมหานคร ภาคละ 111 คน รวมตัวอย่าง 311 คน ด าเนินการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพทใ์นสัปดาห์ที่ 1-3 ของเดือนกรกฎาคม 3333 วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 315 คน พบว่า หลังข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหร่ี ผู้สูบบุหร่ีเป็น
ประจ าเลิกบุหร่ีได้ร้อยละ 5.7 ลดปริมาณสบูบุหร่ีร่วมกับเปล่ียนย่ีห้อ/ประเภทบุหร่ี ร้อยละ 51.1  เปล่ียนประเภท

บุหร่ีไปสูบบุหร่ีมวนเองเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 7.3  เปล่ียนย่ีห้อบุหร่ี ร้อยละ 3.1 และที่ไม่เปล่ียนแปลงคือ สูบ

ปริมาณเทา่เดิม ย่ีห้อเดิม ร้อยละ 36.1 โดยร้อยละ 63.1 ระบุว่าการข้ึนภาษีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี การ

เลิกบุหร่ีพบว่ากลุ่มอายุน้อย (16-35 ปี) และกลุ่มอายุ 61 ปีข้ึนไปเลิกสูบบุหร่ีสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น และกลุ่มรายได้

ปานกลางมีการเลิกสบูสงูที่สดุ ส าหรับการเปล่ียนย่ีห้อและการเปล่ียนประเภทจากบุหร่ีโรงงานเป็นบุหร่ีมวนเองพบ

สงูในกลุ่มอายุสูงและกลุ่มรายได้น้อย ผู้สูบบุหร่ีเป็นประจ า 1 ใน 3 เหน็ด้วยกับการขึ้นภาษี และประมาณ 1 ใน 3 

เช่นกนัที่มีความคิดเหน็ว่าการข้ึนภาษีบุหร่ีจะมีผลต่อบุหร่ีผิดกฎหมาย ได้แก่ การลักลอบน าเข้าบุหร่ีหนีภาษี/บุหร่ี

เถื่อน  การผลิตบุหร่ีปลอม/ลักลอบขายบุหร่ีปลอม และการซ้ือบุหร่ีจากร้านค้าปลอดภาษี/การซ้ือบุหร่ีจากประเทศ
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เพ่ือนบ้านตามแนวชายแดนมากขึ้น จากผลการศึกษาควรอย่างย่ิงที่จะมีการปรับอัตราภาษีบุหร่ีให้สูงย่ิงข้ึนและใช้

วิธีการค านวณตามที่องค์การอนามัยโลกเสนอแนะ ควรปรับภาษีบุหร่ีน าเข้าและบุหร่ีมวนเองเพ่ือไม่ให้มีช่องว่าง

ระหว่างอตัราภาษี อกีทั้งควรจัดบริการเลิกบุหร่ีทั้งในคลินิกและสายด่วนปลอดบุหร่ีให้เพียงพอต่อความต้องการ 

การศึกษาในปี 3351 เร่ือง เศรษฐศาสตร์เร่ืองบุหร่ีและอัตราภาษีบุหร่ี ของสุชาดา ตั้งทางธรรม สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(27)

 โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีทั่วประเทศ พบว่าอัตราส่วนของการเป็นผู้สูบบุหร่ีของคนไทยลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงปี 

พ.ศ. 2519 ถึง 2531 แต่กลับเพ่ิมสงูขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มผู้มีอายุยังน้อย ผลการส ารวจ

ล่าสุดในปี พ.ศ. 2536 พบว่า จ านวนผู้สูบบุหร่ีและอัตราการสูบบุหร่ีลดลงทั่วประเทศ งานศึกษาน้ีพบว่ายอด

จ าหน่ายบุหร่ีของโรงงานยาสูบ และจ านวนการบริโภคต่อหัวของประชากรในปี 2536 และ 2537 มิได้ลดลงด้วย 

ขณะที่สถิติยอดน าเข้าบุหร่ี จากต่างประเทศยังคงเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี  อุตสาหกรรมยาสูบเป็นอุตสาหกรรมส าคัญ ที่ท  า

รายได้ให้กับรัฐบาลมานาน ขณะเดียวกันประเทศไทยกต้็องสูญเสียทรัพยากรจ านวนไม่น้อย ในการผลิตสินค้าน้ี

รวมทั้งค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ในการรักษาพยาบาลผู้เจบ็ป่วยด้วยโรคอนัเน่ืองมาจากการสบูบุหร่ี ตามมาอีก อาทเิช่น 

การสูญเสียเงินตราต่างประเทศ ในการน าเข้าสินค้ายาสูบทั้งในรูปวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ส าเรจ็รูป และต้นทุนของ

สิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไป เป็นต้น และจากผลการศึกษาทางเศรษฐมิติพบว่า ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาบุหร่ี

ของไทย มีค่าประมาณ –0.65 ในแบบจ าลอง myopic addiction และ –0.73 ในแบบจ าลอง rational addiction 

การลดลงของราคาที่แท้จริงของบุหร่ี มีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมการสูบบุหร่ีในประเทศไทย การเพ่ิมข้ึนของรายได้

ประชาชาติ มีผลน้อยกว่าและมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับที่ต ่ากว่า การเปิดให้มีการน าเข้าบุหร่ี โดยเสรีไม่มีผล

อย่างมีนัยส าคัญ ต่อจ านวนบริโภคบุหร่ีที่ผลิตในประเทศโดยตรง แต่กม็ีผลกระทบโดยอ้อม ทั้งน้ีเน่ืองจากการ

เพ่ิมข้ึน ของจ านวนผู้สบูบุหร่ีน าเข้าจากต่างประเทศ มีสหสัมพันธ์กับการเพ่ิมจ านวนบริโภคบุหร่ี ที่ผลิตในประเทศ

ด้วย  

 พชร สิทธิชัย 
(36)

 ศึกษาผลกระทบของการข้ึนอัตราภาษีสรรพสามิตบุหร่ีต่ออุปสงค์บุหร่ีผิดกฏหมาย ซ่ึง

จากการศึกษาพบว่า การขึ้ นภาษีสรรพสามิตจะส่งผลให้ผู้บริโรคบุหร่ีซองผิดกฏหมำยทดแทนลดลง เน่ืองจำกกำร
ปรับข้ึนภำษีสรรพสำมิตจะส่งผลให้รำคำบุหร่ีซองผิดกฏหมำยปรับตวัมำกกวำ่รำคำบุหร่ีซองถูกกฏหมำย (บุหร่ีซอง
ผิดกฏหมำยมีรำคำเปรียบเทียบสูงกวำ่) กำรท่ีอุปสงคบุ์หร่ีซองผิดกฏหมำยมีแนวโนม้ลดลง ไม่ไดห้มำยควำมวำ่ อุป
สงคบุ์หร่ีซองผดิกฏหมำยจะหมดไป ดงันั้นเพื่อให้กำรควบคุมกำรบริโภคบุหร่ีซองมีประสิทธิภำพมำกข้ึน รัฐจึงควร
ด ำเนินมำตรกำรอ่ืน ๆ ควบคู่กบัมำตรกำรทำงภำษี โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งมำตรกำรป้องกนัและปรำบปรำม เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสามารถในการควบคุม 

 จากการทบทวนเอกสารวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหร่ีหนีภาษี จะพบว่า การศึกษาส่วน

ใหญ่ยืนยันให้เหน็ว่า สถานการณ์การสูบบุหร่ีหนีภาษีมีอยู่จริงในประเทศต่าง ๆ มากน้อยแตกต่างกันตามเง่ือนไข 

ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยซ่ึงมีรายงานข้อมูลในอัตราประมาณร้อยละ 11 ของการสูบบุหร่ีเถื่อน/บุหร่ีหนีภาษี และ

ปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส าคัญคือ อัตราการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตของแต่ละประเทศซ่ึงมีผลต่อราคา

จ าหน่ายบุหร่ีภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันที่เอื้อต่อการกระจายบุหร่ีหนีภาษี 
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การแพร่กระจายบุหร่ีหนีภาษีไปยังประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อย่างไรกต็าม การศึกษาเร่ืองบุหร่ีหนีภาษีเป็น

ประเด็นที่ละเอียดอ่อนในการศึกษาทั้งต่อกลุ่มตัวอย่าง และต่อระบบของสังคมที่อาจได้รับผลกระทบอัน

เน่ืองมาจากการสะท้อนภาพข้อเทจ็จริงของข้อมูลที่กระทบกับระบบและการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องที่มีช่องว่างบางประการที่ส่งผลให้มีบุหร่ีหนีภาษีในสังคม ดังน้ันการศึกษาสถานการณ์การสูบบุหร่ีผิด

กฏหมายเหล่านี้ จึงเป็นประเดน็ท้าทาย เพ่ือยืนยังสถานการณ์อันจะน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและมาตรการใน

การควบคุมบุหร่ีเหล่าน้ี ซ่ึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมบริโภคยาสูบของประชาชน และต่อประสิทธิภาพของ

มาตรการควบคุมยาสบู โดยเฉพาะมาตรการทางภาษีและราคา  
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 

รูปแบบกำรวิจยั   

เป็นการส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey) โดยใช้แบบสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลและเกบ็

ซองบุหร่ีเพ่ือท าการตรวจยืนยัน 

ประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง 

ประชำกร : ผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตเป็นประจ าที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ก าหนด 11 ปีขึ้นไป เน่ืองจากเหตุผล 3 

ประการคือ (สิทธิในการให้ข้อมูลของผู้ที่อายุ 11 ปีขึ้ นไปโดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองและเน่ืองจาก

กฏหมายควบคุมยาสบูของไทยที่ห้ามจ าหน่ายบุหร่ีให้แก่เดก็อายุต ่ากว่า 11 ปี ดังน้ันเพ่ือคุ้มครองเดก็และเยาวชน

ตามสิทธิเดก็และความปลอดภัยในการให้ข้อมูล จึงก าหนดประชากรที่อายุ 11 ปีขึ้น) โดยก าหนดพ้ืนที่เฉพาะใน

จังหวัดภาคใต้ จ านวน จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา กระบ่ี ปัตตานี สตูล สงขลา พัทลุง พังงา 

ระนอง ภเูกต็ สรุาษฎร์ธานี ตรัง ยะลา และนราธวิาส 

นอกจากน้ันประชากรศึกษาในจังหวัดดังกล่าว มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะในเขตเทศบาล/เมือง ทั้งน้ีเพราะการ

ส ารวจเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีที่ผ่านมา รวมถึงการส ารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลกของไทยในปี 2552 

แสดงให้เหน็ชัดเจนว่า การสบูบุหร่ีซิกาแรตอยู่ในเขตเมือง/ในเขตเทศบาลมากกว่าชนบท/นอกเขตเทศบาล ดังน้ัน

ในการส ารวจคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาในผู้สูบบุหร่ีซิกาแรต จึงท าการเลือกในพ้ืนที่เขตเมืองเพ่ือให้เข้าถึงประชากร

กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย 

ตวัอย่ำงและกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง 

การเลือกตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์อัตราการสูบบุหร่ีจากข้อมูลปี 3331 ของส านักงานสถิติแห่งชาติที่มีข้อมูล

อัตราการสูบบุหร่ีที่สามารถจ าแนกรายจังหวัด โดยเลือกได้ 1 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี สตูล สงขลา พัทลุง พังงา 

ระนอง ภูเกต็และสุราษฎร์ธานี ส าหรับขนาดตัวอย่างถูกก าหนดโดยโครงการ ได้ก าหนดตัวอย่างที่ต้องเกบ็ข้อมูล

ตัวอย่างอย่างน้อย 2,000 คน จากข้อมูลดังกล่าวได้ให้ฝ่ายระเบียบวิธีของส านักงานสถิติแห่งชาติท าการก าหนด

กรอบตัวอย่าง กรอบการสุ่มและสุ่มเลือก PSU (Primary sampling units) และบลอ็กที่จะท าการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลและสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบขั้นเดียว (one-stage sampling) ในเขตเทศบาล/เขตเมืองของจังหวัดพ้ืนที่

เป้าหมาย  1 จังหวัด การเลือกบลอ็คและขนาดตัวอย่างในแต่ละจังหวัดใช้การค านวณสัดส่วนตามขนาด (Probability 

proportional to size) ได้กรอบและขนาดตัวอย่างในแต่ละจังหวัดดังน้ี  
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จงัหวดั จ ำนวนบล็อก จ ำนวนตวัอย่ำง 

พัทลุง 11 161 

พังงา 5 33 

ระนอง 5 155 

ภเูกต็ 11  288 

สงขลา 23  360 

สรุาษฎร์ธานี 22 331 

ปัตตานี 5 155 

สตูล 1 131 

รวม 137 3,117 

 

- การค านวณจ านวนบล็อคใช้ข้อมูลอัตราการตอบแบบสอบถามของเขตเทศบาลในแต่ละบล็อกจากการ

ส ารวจ GATS  เป็นฐานของการค านวณ 

- การเลือกตัวอย่างในบลอ็คที่ถูกสุ่มเลือก จะเกบ็ทุกตัวอย่างที่มีคุณลักษณะตามเกณฑใ์นการคัดเลือก

ตัวอย่าง ดังน้ันในแต่ละบลอ็คจะได้ขนาดตัวอย่างแตกต่างกนัตามสภาพความเป็นจริง อย่างไรกต็ามขนาด

ตัวอย่างจะไม่น้อยกว่า 2,007 คน เน่ืองจากกรณีที่ขนาดตัวอย่างได้ตามจ านวนแล้ว แต่หากยังเดินไม่หมด

บลอ็ก ผู้เกบ็ข้อมูลจะต้องเดินให้ครอบคลุมทั้งบลอ็ค 

หมำยเหตุ จ านวนตัวอย่างที่ก  าหนดเป็นค่าอย่างน้อยที่สดุ ซ่ึงในการเกบ็จริงจะเป็นตามสภาพของข้อมูล หากแต่จะต้องได้

มากกว่าค่าต ่าสดุน้ี 

เกณฑใ์นกำรคดัเลือกตวัอย่ำง 

1. ลักษณะกลุ่มตัวอย่างคือผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตปัจจุบันชนิดซอง (บุหร่ีโรงงาน) ที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป 

3. มีซองบุหร่ีที่สบูอยู่ ณ ขณะท าการสมัภาษณ์และยินดีให้เกบ็รวบรวมซอง 

2. อยู่ในครัวเรือนที่ตกอยู่ในพ้ืนที่ศึกษามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน 

5. สมัครใจให้ข้อมูลและสามารถพูดและสื่อสารข้อมูลได้ 

 เกณฑใ์นกำรคดัตวัอย่ำงออก 

1. ผู้สบูบุหร่ีที่เป็นตัวอย่างไม่มีหรือไม่สามารถหาซองบุหร่ีที่สบูให้ได้ในระหว่างที่ท  าการสมัภาษณ์ 

3. ตัวอย่างไม่สามารถให้ข้อมูลได้ กรณีที่มีการติดตาม 2 คร้ังแต่ไม่สามารถติดต่อนัดสัมภาษณ์ได้ ให้คัด

ออกจากการสมัภาษณ์ กลายเป็น non-response 

เครือ่งมือในกำรส ำรวจ 

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์มีข้อค าถามหลัก (core questionnaire) ที่พัฒนาข้ึนโดยทมีนักวิชาการ

กลางของโครงการส ารวจจาก Duke University, National Institute for Health, USA, SEATCA และทมีนักวิจัย
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จาก 5 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม อนิโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อมูลส่วนน าและ

ส่วนข้อค าถามที่มีด้วยกนั 3 ส่วนคือ 

ส่วนน าของแบบสมัภาษณ์ ประกอบด้วยข้อมูลรหัสแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลการนัดสัมภาษณ์ ผลการ

สมัภาษณ์ ภาษาที่ใช้สัมภาษณ์และระยะเวลาในการสมัภาษณ์ 

ส่วนที่ 1 ส่วนคัดกรองการสูบบุหร่ี เป็นข้อถามตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑก์ารคัดเลือกตัวอย่าง คือ 

พฤติกรรมสบูบุหร่ีในปัจจุบัน การมีซองบุหร่ี และการถามพฤติกรรมการสบูบุหร่ี ปริมาณการสบู 

ส่วนที่ 2 การซ้ือบุหร่ีจะเป็นการถามเกี่ยวกบัลักษณะการซ้ือบุหร่ีคร้ังล่าสดุ ได้แก่ ปริมาณ ราคา ย่ีห้อ และ

แหล่งซ้ือ 

ส่วนที่ 3 การพิจารณาซอง เป็นการให้พนักงานสนามตรวจเชค็คุณลักษณะของซองบุหร่ีในภาคสนามเป็น

เบ้ืองต้นก่อนเกบ็ซองจริงเพ่ือท าการตรวจสอบในส านักงาน โดยตรวจสอบลักษณะซองว่ามีอากรแสตมป์ของ

ประเทศไทย อากรแสตมป์ต่างประเทศ ภาพค าเตือนบนซองบุหร่ีของไทยและของต่างประเทศ ฯลฯ แหล่งข้อมูล 

การรับรู้ถึงการเป็นบุหร่ีเสยีภาษี/ไม่เสยีภาษีของบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสุด เหตุผลที่ท  าให้คิดว่าบุหร่ีน้ันเสยี/ไม่เสียภาษี 

ส่วนที่ 4 ความคิดเหน็เกี่ยวกบับุหร่ีที่จ าหน่ายในพ้ืนที่ เป็นค าถามถึงความคิดเหน็ต่อบุหร่ีในบริเวณพ้ืนที่ที่

อาศัยอยู่ว่าเป็นบุหร่ีไม่เสยีภาษีหรือไม่ ความยากง่ายในการซ้ือ ปัจจัยที่ท  าให้คิดว่าบุหร่ีดังกล่าวไม่เสียภาษี และ

ความคิดเหน็ต่อบุหร่ีที่เคยซ้ือที่เช่ือว่าไม่เสียภาษีในรอบ 1 ปี ความพยายามในการหาซ้ือบุหร่ีที่ขายถูกว่าท้องตลาด 

แหล่งจ าหน่าย 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ 

ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ส่งโครงร่างเพ่ือขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสารรับรองโครงการวิจัย เลขที่ MUPH 2011-111)   

2. ท าหนังสอืราชการจากมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดที่ถูกก าหนดเป็นตัวอย่าง จะส่งหนังสอืถึงผู้ว่าราชการเพ่ือแจ้งให้ทราบ

เกี่ยวกบัโครงการวิจัย และขออนุญาตในการเข้าเกบ็ข้อมูลในพ้ืนที่ 

2.2 ส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีการท าหนังสอืถึง 3 หน่วยงานด้วยกนัคือ 

1) ส านักงานสถิติแห่งชาติส่วนกลาง เพ่ือแจ้งถึงโครงการส ารวจ และขอความร่วมมือในการท า

กรอบสุ่มตัวอย่าง และแผนที่ส าหรับการนับจดและแจงนับ 

2) ฝ่ายระเบียบวิธวิีจัย ส านักงานสถิติแห่งชาติส่วนกลาง เพ่ือขอความร่วมมือในการท ากรอบสุ่ม

ตัวอย่าง และแผนที่ส าหรับการนับจดและแจงนับ และประสานงานกบัทางส านักงานสถิติ

จังหวัดในการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3) ส านักงานสถิติจังหวัด เพ่ือขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในระยะศึกษาน าร่อง 
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2.3 ส านักวิจัยสังคม เอแบคโพลล์ เพ่ือจัดจ้างในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามกรอบสุ่มตัวอย่างและ

เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลที่ก  าหนด 

3. ทดสอบเคร่ืองมือและวิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล 

4. อบรมพนักงานควบคุมสนามและพนักงานสนามเกี่ยวกับการนับจด การเลือกตัวอย่าง รายละเอียดของ

ข้อถามในแบบสมัภาษณ์ ขั้นตอนการเกบ็ข้อมูล การพิจารณาซองบุหร่ี การบรรณาธกิรข้อมูล 

5.  ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2554  

6. ประมวลผลข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์ การตรวจซองบุหร่ีโดยนักวิจัย และการส่งซองบุหร่ีตรวจโดย

บุคลากรของกรมสรรพสามิต 

กำรวิเครำะหข์อ้มูล 

 ข้อมูลที่ผ่านการบรรณาธิกรในภาคสนามน ามาน าเข้าข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS จากน้ันส่งให้ฝ่ายระเบียบ

วิธีของส านักงานสถิติแห่งชาติ ท าการถ่วงน า้หนักประชากร และจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม 

SPSS โดยใช้สถิติดังน้ี  

 สถติิทีใ่ชใ้นกำรวิเครำะห ์

การพรรณนาข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติเชิงพรรณนาความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 95% CI (Lower and Upper Confidence Interval) ซ่ึงการพิจารณาความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ พิจารณาจากการซ้อนทับของค่า Lower and Upper 

Confidence Interval และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ีด้วยสถิติ OR และ Cox & Snell R 

Square 

กำรพทิกัษสิ์ทธ์ิผูใ้หข้อ้มูล 

 การเคารพสิทธิ์และพิทกัษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลถือเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี เน่ืองจากประเดน็ที่

ศึกษามีข้อค าถามเกี่ยวกับบุหร่ีหนีภาษีที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดกฏหมาย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความกังวลใจและ

ความไม่สบายใจของผู้ตอบที่อาจเกรงกลัวว่าค าตอบอาจมีผลต่อการท าผิดกฏหมาย ซ่ึงต่อประเดน็น้ี ผู้วิจัยค านึงถึง

และให้ความส าคัญย่ิงที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวด้วยการฝึกอบรมพนักงานสัมภาษณ์ให้เข้าใจและให้

ปฏบัิติตามขั้นตอนการสมัภาษณ์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิง การอธบิายวัตถุประสงค์ของการศึกษา และการ

สร้างความเข้าใจถึงการศึกษา การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และการรับรองถึงการรักษาข้อมูลเป็นความลับที่จะไม่

กระทบต่อผู้ให้ข้อมูล และอธบิายถึงสทิธิ์ในการที่จะตอบหรือไม่ตอบในข้อใด ๆ รวมถึงการหยุดการให้ข้อมูล  
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บทท่ี 4  

ผลกำรศึกษำ 

 

 การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของประชาชนในภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการเข้าใจถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

โดยเฉพาะบุหร่ีผิดกฏหมาย (Illicit cigarette use) หรือบุหร่ีหลีกเล่ียงภาษี (avoidant cigarette) ซ่ึงประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคคลที่มีอายุ 11 ปีข้ึนไปที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของไทยเฉพาะผู้สูบบุหร่ีซิกาแรต

และมีซองบุหร่ี จากการส ารวจข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ข้อมูลผู้สูบบุหร่ีและเกบ็รวบรวมซองบุหร่ี ผลการศึกษา

น าเสนอแบ่งออกเป็น 1 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการสบูบุหร่ี  

ส่วนที่ 2 การซ้ือบุหร่ีคร้ังล่าสดุ 

ส่วนที่ 5 การพิจารณาซองบุหร่ีซิกาแรต 

ส่วนที่ 3 การสบูบุหร่ีที่หลีกเล่ียงภาษี 

ส่วนที่ 6 ความรู้และการรับรู้เกี่ยวกบับุหร่ีหลีกเล่ียงภาษี 

ส่วนที่ 7 ประสบการณ์การเคยซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่าหลีกเล่ียงภาษี 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสบูบุหร่ีหลีกเล่ียงภาษี 

 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 จากการก าหนดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบใน 1 จังหวัดจาก 15 จังหวัดในภาคใต้ของ

ประเทศไทย ได้แก่ จ.พังงา ภเูกต็ สตูล ระนอง สรุาษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง และปัตตานี ซ่ึงจากการนับจดในระดับ

ครัวเรือนที่มีบุคคลที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป ได้อัตราการตอบ หรือการเกบ็ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ (สามารถสัมภาษณ์

ข้อมูลครัวเรือนและระบุจ านวนคนที่อายุ 11 ปีขึ้ นไปได้) ร้อยละ 31.11 และในระดับบุคคล ในการแจงนับได้

จ านวนตัวอย่าง 3,151 คน อัตราการตอบหรือการเกบ็ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ร้อยละ 66.26 (สามารถสัมภาษณ์

ข้อมูลและเกบ็ซองบุหร่ีได้) ดังตาราง 3.1 
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ตำรำง 3.1 จ านวนครัวเรือนและบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์และอตัราการตอบ จ าแนกตามจังหวัด (unweighted) 

 

จังหวัด 
1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

พงังำ ภูเก็ต สตูล ระนอง สุรำษฎร ์ สงขลำ พทัลุง ปัตตำน ี

ครวัเรือน

รวม 

725 

(100.0) 

2,062 

(100.0 

1,257 

(100.0 

1123 

(100.0 

3,355 

(100.0 

3,237 

(100.0 

1,137 

(100.0 

811 

(100.0 

13,707 

(100.0 

สมัภาษณไ์ด้

สมบูรณ ์

622 

(85.79) 

798 

(38.70) 

704 

(56.01) 

705 

(62.78) 

1614 

(48.11) 

1,563 

(48.29) 

657 

(57.78) 

438 

(54.01) 

7,101 

(51.81) 

สมัภาษณไ์ด้

ไม่สมบูรณ ์

103 

(14.21) 

1,264 

(61.30) 

553 

(43.99) 

418 

(37.22) 

1,741 

(51.89) 

1,658 

(51.22) 

480 

(42.22) 

371 

(45.75) 

6,588 

(48.06) 

จ านวน

บุคคล

ตัวอย่าง 

66 

(100.0) 

400 

(100.0) 

238 

(100.0) 

270 

(100.0) 

902 

(100.0) 

801 

(100.0) 

213 

(100.0) 

196 

(100.0) 

3,086 

(100.0) 

สมัภาษณไ์ด้

สมบูรณ ์

59 

(89.93) 

292 

(73.00) 

141 

(59.24) 

145 

(53.70) 

536 

(59.42) 

558 

(69.66) 

160 

(75.11) 

157 

(80.10) 

2,048 

(66.36) 

สมัภาษณไ์ด้

ไม่สมบูรณ ์

7 

(10.61) 

108 

(27.00) 

97 

(40.76) 

126 

(46.67) 

366 

(40.58) 

253 

(31.59) 

53 

(24.88) 

39 

(19.90) 

1,049 

(33.64) 

 

 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้สบูบุหร่ีซองในปัจจุบัน โดยมีสดัส่วนการสบูบุหร่ีของเพศชาย ร้อยละ 53.2 และ

เพศหญิง ร้อยละ 5.7 ซ่ึงมีความแตกต่างกันในราว 31 เท่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเกินคร่ึงของผู้สูบบุหร่ีอยู่

ในกลุ่มอายุ 33-55 ปี คือ ร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ อายุ 53-65 ปี ร้อยละ 21.3 และ 11-35 ปี ร้อยละ 11.5 

ซ่ึงสัดส่วนการสูบบุหร่ีของแต่ละกลุ่มอายุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ระดับการศึกษาน้ันสูงสุด พบว่า ผู้

สบูร้อยละ 55.7 จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทยีบเท่า รองลงมาคือ ระดับอุดมศึกษา ต ่ากว่าประถมศึกษา

และประถมศึกษา ร้อยละ 31.1, 11.7 และ 16.3 ตามล าดับ ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างกันในการสูบบุหร่ีตามระดับ

การศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มที่จบระดับมัธยมปลายหรือเทยีบเท่าซ่ึงสูงกว่าระดับการศึกษาอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ ในขณะที่ระดับการศึกษาอื่น ๆ ทั้งสามระดับไม่มีความแตกต่างกัน ด้านอาชีพ พบว่า ผู้สูบสูงสุดร้อยละ 

39.1 มีอาชีพรับจ้าง /ใช้แรงงานทั่วไป ร้อยละ 21.9 ค้าขาย /อาชีพอิสระรายย่อย และร้อยละ 12.4 เป็นลูกจ้าง/

พนักงานเอกชน ซ่ึงการสูบบุหร่ีตามอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่อาชีพอื่น ๆ ที่พบ 

สถานะทางเศรษฐกิจ พบว่าร้อยละ7.9 ไม่ระบุรายได้ของตน ส าหรับผู้สูบบุหร่ีที่ระบุรายได้ พบว่าอยู่ในกลุ่มปาน

กลาง ร้อยละ 24.1 กลุ่มจน ร้อยละ 22.2 และกลุ่มจนที่สุด ร้อยละ 15.1 ซ่ึงทั้งสามกลุ่มรายได้ไม่มีความแตกต่าง

กัน หากแต่พบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มรายได้น้ีกับกลุ่มจนที่สุดและรวยที่สุด โดยรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่

ในช่วง 9,000-10,000 บาท  
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 ส าหรับภูมิล าเนา พบว่า 3 ใน 4 ของผู้สูบบุหร่ีเหล่าน้ีคือ ร้อยละ 76.2 เป็นคนในพ้ืนที่เทศบาลที่

ท  าการศึกษา อย่างไรกด็ี ร้อยละ 16.6 เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ศึกษา ซ่ึงพบว่า มีความแตกต่าง

กนัอย่างชัดเจนระหว่างผู้สบูในต่างพ้ืนที่ภมิูล าเนา 

 รายละเอยีดดังตารางที่ 3.3 

ตำรำงที ่3.2 จ านวนและร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีขึ้นไป จ าแนกตามลักษณะทางประชากร  

          (weighted) 
 

ลกัษณะทำงประชำกร Percentage (95% CI) จ ำนวน 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

95.3 (93.9, 96.4) 

4.7 (3.6, 6.1) 

 

80,132.56 

3,940.04 

อาย ุ(ปี) 

18-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Mean, SD, Min-Max 

 

11.9 (10.2, 13.9) 

53.7 (50.9, 56.5) 

31.2 (28.7, 33.9) 

3.2 (2.3, 4.2) 

39.47, 12.69,18-86 

 

10,015.69 

45,138.95 

26,269.28 

2,648.69 

 

ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 

อุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าและสงูกว่า 

 

18.7 (16.6, 21.0) 

16.5 (14.6, 18.7) 

44.7 (41.9, 47.5) 

20.1 (17.9, 22.5) 

 

15,700.21 

13,911.36 

37,571.01 

16,890.03 

อาชีพ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 

ผู้ประกอบการธุรกจิ (มีลูกจ้าง) 

ผู้ประกอบการวิชาชีพอสิระ เช่น แพทย์ ทนาย 

ค้าขาย/อาชีพอสิระรายย่อย 

รับจ้าง/ใช้แรงงานทั่วไป 

เกษตรกร/ประมง 

นักเรียน/นักศึกษา 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ 

ว่างงาน 

ท างานโดยไม่มีค่าจ้าง/อยู่กบัครอบครัว 

 

4.5 (3.6, 5.7) 

12.4 (10.6, 14.4) 

4.5 (3.5, 5.6) 

0.8 (0.3, 1.8) 

21.9 (19.7, 24,2) 

39.1 (36.3, 41.9) 

6.2 (4.9, 7.7) 

4.1 (3.1, 5.4) 

3.1 (2.3, 4.0) 

2.8 (2.0, 4.0) 

0.8 (0.4, 1.3) 

 

3,787.14 

10,405.94 

3,756.83 

657.62 

18,376.97 

32,839.15 

5,211.16 

3,456.71 

2,568.00 

2,368.89 

631.29 
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ตำรำงที ่3.2 จ านวนและร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีขึ้นไป จ าแนกตามลักษณะทางประชากร (ต่อ) 

 

 

ลกัษณะทำงประชำกร Percentage (95% CI) จ ำนวน 

สถานะทางเศรษฐกจิ 

ไม่ระบุรายได้ 

กลุ่มจนที่สดุ ( percentile 31%) 

กลุ่มจน ( percentile 31-51%) 

กลุ่มปานกลาง (percentile 41-61%) 

กลุ่มเกอืบรวย (percentile 61-11%) 

กลุ่มรวย (percentile 11-111%) 

Median, Mode, SD,  

Min-Max 

 

7.9 (6.5, 9.5) 

19.8 (17.7, 22.2) 

22.2 (19.8, 24.7) 

24.1 (21.7, 26.7) 

17.4 (15.5, 19.5) 

8.6 (7.1, 10.3) 

9,000, 10,000, 12243.7, 

200-500000 

 

6,618.76 

16,678.60 

18,640.71 

20,278.42 

14,637.34 

7,218.78 

 

ภมิูล าเนา 

เป็นคนในพ้ืนที่เทศบาล 

เป็นคนนอกพ้ืนที่เทศบาล (แต่อยู่ในอ าเภอ

เดียวกนั) 

เป็นคนนอกพ้ืนที่อ  าเภอ (แต่อยู่ในจังหวัด

เดียวกนั) 

เป็นนอกพ้ืนที่จังหวัด 

อื่น ๆ ได้แก่ คนต่างชาติ 

 

76.2 (73.8, 78.5) 

2.4 (1.7, 3.3) 

4.2 (3.3, 5.5) 

16.6 (14.7, 18.7) 

0.6 (0.2, 1.7) 

 

63312.94 

1969.51 

3520.21 

13769.27 

518.26 

95% Confidence Interval 

 

ส่วนที ่2 พฤติกรรมกำรสูบบุหรี ่ 

 ผู้สูบบุหร่ีเป็นประจ าในการศึกษาน้ีคือผู้สูบทุกวันหรือผู้ที่มีการสูบบุหร่ีในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สามารถหา

ปริมาณการสูบบุหร่ีได้ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่สูบบุหร่ี 11-31 มวนต่อวัน ร้อยละ 63.3 ซ่ึงทั้งเพศชาย

และเพศหญิงที่สูบบุหร่ีส่วนใหญ่สูบในปริมาณ 11-31 มวนต่อวันไม่แตกต่างกัน หากแต่เมื่อเปรียบเทียบอายุ 

พบว่า กลุ่มอายุน้อยคือ 11-35 ปีมีสดัส่วนการสบูบุหร่ีน้อยกว่า 11 มวนต่อวันร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ 11-31 

มวนต่อวัน ร้อยละ 53.7 ในขณะที่กลุ่มอายุ 33 ปีขึ้ นไปถึง 65 ปี ส่วนใหญ่สูบ 11-31 มวนต่อวัน ซ่ึงพบว่า มี

ความแตกต่างกันในด้านปริมาณการสูบบุหร่ี <10 มวน และ 11-31 มวนต่อวัน ระหว่างกลุ่มอายุ 11-35 ปีและ

กลุ่มอายุ 63 ปีขึ้นไปกบักลุ่มอายุอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ส าหรับปริมาณการสูบมากกว่า 31 มวนต่อวัน

น้ัน ไม่พบความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มอายุ   
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เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงสูบบุหร่ีต่อวันในปริมาณที่ต ่ากว่ากลุ่มที่มี

การศึกษาต ่า กล่าวคือ ผู้สูบบุหร่ีที่มีการศึกษาต ่ากว่าระดับประถมศึกษา ร้อยละ 69.5 สูบบุหร่ี 10-20 มวน 

รองลงมาคือกลุ่มที่จบประถมศึกษา ร้อยละ 67.2 ขณะที่กลุ่มที่จบการศึกษาสูงกว่า สูบ 10-20 มวนอยู่ที่ร้อยละ 

63 ส าหรับกลุ่มที่สูบต ่ากว่า 10 มวน พบว่า กลุ่มที่จบการศึกษาสูงจะมีค่าสูงกว่าคือ ร้อยละ 31 ขณะที่กลุ่ม

การศึกษาต ่ากว่า มีร้อยละ 26-27 ที่สูบต ่ากว่า 10 มวน อย่างไรกต็ามในภาพรวม พบว่า ผู้สูบบุหร่ีที่มีระดับ

การศึกษาต่างกนัไม่ได้สบูบุหร่ีต่อวันในปริมาณที่แตกต่างกนั  

เม่ือพิจารณาตามอาชีพ พบว่า กลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระ สูบปริมาณ 10-20 มวนต่อวันสูงกว่ากลุ่ม

อาชีพอื่น ๆ คือร้อยละ 84.4 ในขณะที่กลุ่มอาชีพอื่น ๆ สูบในปริมาณดังกล่าวประมาณร้อยละ 60-70 หากแต่ใน

กลุ่มนักเรียน /นักศึกษาและกลุ่มที่ท  างานโดยไม่มีค่าจ้าง /อยู่ในครอบครัว ประมาณคร่ึงหน่ึงที่สูบต ่ากว่า 10 มวน 

ซ่ึงไม่พบความแตกต่างกนัระหว่างอาชีพกบัปริมาณการสบูบุหร่ีต่อวัน  

และเมื่อพิจารณาตามสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มเกือบรวย สูบ 10-20 มวนต่อวันสูงถึงร้อยละ 

76.3 ในขณะที่กลุ่มจนที่สุดระบุว่าสูบ 10-20 มวนอยู่ที่ร้อยละ 57.8 และสูบต ่ากว่า 10 มวนประมาณร้อยละ 40 

โดยภาพรวม พบว่า สถานะทางเศรษฐกจิที่แตกต่างกนัมีการสบูบุหร่ีในปริมาณต่อวันที่ไม่แตกต่างกนั  

 รายละเอยีดดังตารางที่ 3.2 

 

ตำรำงที ่3.3 ร้อยละของผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามปริมาณบุหร่ีที่สบูต่อวัน และลักษณะ 

          ทางประชากร (weighted data) 

 

ลกัษณะทำงประชำกร 

ปริมำณบุหร่ีท่ีสูบต่อวนั (Percentage (95% CI)) 

< 10 มวน 10-20 มวน >20 มวน 

ภาพรวม 29.7 (27.2,32.3) 65.2 (62.4,67.8) 5.2 (3.9,6.8) 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

29.4 (26.8,32.1) 

34.7 (23.5,47.9) 

 

65.2 (62.4,68.0) 

63.4 (50.2,74.8) 

 

5.3 (4.0,7.0) 

1.9 (0.4,8.3) 

อายุ (ปี) 

18-24 

25-44 

45-64 

65+ 

 

50.6 (42.6,58.7) 

28.8 (25.4-32.4) 

22.4 (18.5-26.9) 

37.9 (23.9-54.2) 

 

45.7 (37.9,53.8) 

67.6 (63.8-71.2) 

69.1 (64.3-73.6) 

58.2 (42.4-72.4) 

 

3.6 (1.3,9.5) 

3.7 (2.1-6.2) 

8.5 (6.0-11.8) 

3.9 (1.1-12.7) 
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ตำรำงที ่3.3 ร้อยละของผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามปริมาณบุหร่ีที่สบูต่อวัน และลักษณะ 

          ทางประชากร (ต่อ)  

 

ลกัษณะทำงประชำกร 

ปริมำณบุหร่ีท่ีสูบต่อวนั (Percentage (95% CI)) 

< 10 มวน 10-20 มวน >20 มวน 

ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 

อุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าและสงูกว่า 

 

26.2 (21.0-32.3) 

27.2 (21.9-34.4) 

31.1 (27.2-35.2) 

31.4 (25.9-37.5) 

 

69.5 (63.4-75.1) 

67.2 (60.3-73.4) 

63.3 (59.1-67.4) 

63.5 (57.0-69.5) 

 

4.2 (2.4-7.2) 

5.1 (2.7-9.6) 

5.6 (3.8-8.2) 

5.1 (2.3-11.0) 

อาชีพ 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 

ผู้ประกอบการธุรกจิ (มีลูกจ้าง) 

ผู้ประกอบการวิชาชีพอสิระ เช่น แพทย์ 

ทนาย 

ค้าขาย/อาชีพอสิระรายย่อย 

รับจ้าง/ใช้แรงงานทั่วไป 

เกษตรกร/ประมง 

นักเรียน/นักศึกษา 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ 

ว่างงาน 

ท างานโดยไม่มีค่าจ้าง/อยู่กบัครอบครัว 

 

30.0 (20.4-41.6) 

35.8 (28.0-44.4) 

24.3 (15.7-35.7) 

7.8 (1.6-30.7) 

 

29.2 (24.3-34.6) 

25.6 (21.8-29.9) 

31.7 (21.4-44.1) 

50.7 (36.8-64.4) 

24.8 (14.8-38.4) 

39.7 (21.1-57.7) 

54.6 (27.3-79.4) 

 

63.7 (51.6-74.3) 

63.1 (54.5-70.9) 

66.2 (54.3-76.3) 

84.4 (53.7-96.2) 

 

65.2 (59.5-70.5) 

69.3 (64.7-73.5) 

60.9 (48.7-71.8) 

40.3 (27.8-54.2) 

69.5 (55.5-80.7) 

58.9 (41.1-74.7) 

45.4 (20.6-72.7) 

 

6.3 (2.1-17.4) 

1.2 (0.2-4.1) 

9.5 (4.5-19.2) 

7.8 (1.0-42.2) 

 

5.6 (3.3-9.5) 

5.1 (3.0-8.3) 

7.4 (3.0-17.4) 

9.0 (3.0-24.2) 

5.7 (1.8-16.7) 

1.4 (0.3-5.5) 

- 

สถานะทางเศรษฐกิจ 

ไม่ระบุรายได้ 

กลุ่มจนที่สดุ (percentile 31%) 

กลุ่มจน (percentile 31-51%) 

กลุ่มปานกลาง (percentile 41-61%) 

กลุ่มเกอืบรวย (percentile 61-11%) 

กลุ่มรวย (percentile 11-111%) 

 

27.7 (19.7-37.4) 

38.9 (33.0-45.2) 

32.7 (27.0-38.9) 

27.1 (22.2-32.5) 

20.6 (16.2-25.8) 

28.3 (20.3-38.1) 

 

63.5 (53.5-72.5) 

57.8 (51.5-63.9) 

62.3 (55.8-68.4) 

67.0 (61.2-72.3) 

76.3 (70.8-81.1) 

63.0 (53.3-71.8) 

 

8.8 (4.4-16.9) 

3.3 (1.6-6.5) 

5.1 (2.3-10.7) 

5.9 (3.5-9.9) 

3.1 (1.4-6.5) 

8.6 (5.0-14.6) 
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ส่วนที ่3 กำรซ้ือบุหรีค่รั้งล่ำสุด 

 การซ้ือบุหร่ีซิกาแรตมีการศึกษาถึงรูปแบบของการซ้ือบุหร่ีคร้ังล่าสุดในรูปแบบซอง มวนและคาร์ตอน 

พบว่า ร้อยละ 71.2 ซ้ือแบบเป็นซอง และร้อยละ 27.1 ซ้ือแบบเป็นมวน (และมีซองบุหร่ีที่จะสามารถเกบ็รวบรวม

เพ่ือพิจารณาซองได้ว่าเป็นบุหร่ีประเภทใด)  ขณะที่มีเพียงส่วนน้อยคือ ร้อยละ 1.7 ที่ซ้ือเป็นคาร์ตอน ซ่ึงพบว่ามี

ความแตกต่างในรูปแบบการซ้ือบุหร่ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2.5)  

เมื่อพิจารณารูปแบบการซ้ือบุหร่ีคร้ังล่าสุดจ าแนกตามลักษณะทางประชากร พบว่า เพศหญิงซ้ือเป็นซองสูง

กว่าเพศชาย ร้อยละ 76.6 และ 70.9 ตามล าดับ ในทางกลับกนักค็ือ เพศชายซ้ือเป็นมวนสงูกว่าเพศหญิง ร้อยละ 

27.5 และ 19.2 ตามล าดับ หากแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างเพศกบัลักษณะการซ้ือ

บุหร่ี ส าหรับลักษณะการซ้ือบุหร่ีตามกลุ่มอายุ พบว่า ร้อยละ 70-80 ของทุกกลุ่มอายุที่ซ้ือเป็นซอง ยกเว้นกลุ่ม

อายุ 18-24 ปีที่มีการซ้ือแบบเป็นซองและเป็นมวนพอ ๆ กนัคือ ร้อยละ 51.3 และ 47.9 อย่างไรกต็าม พบว่า 

กลุ่มอายุ 11-35 ปีมีการซ้ือแบบเป็นมวนสงูที่สดุ คือ ร้อยละ 57.5 ซ่ึงมีความแตกต่างกบักลุ่มอายุอื่น ๆ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นกลุ่มอายุสูงกว่า 65 ปี เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า กว่าร้อยละ 70 ของทุก

กลุ่มศึกษาที่ซ้ือเป็นซอง ยกเว้นกลุ่มระดับมัธยมศึกษาหรือเทยีบเทา่ที่มีการซ้ือเป็นมวนสงูกว่ากลุ่มอื่น คือ ร้อยละ 

31.6 หากแต่ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติของรูปแบบการซ้ือบุหร่ีกบัระดับการศึกษาที่แตกต่างกนั 

 เมื่อพิจารณาตามสถานะทางเศรษฐกจิ พบว่า กลุ่มที่ฐานะทางเศรษฐกิจดีคือ กลุ่มปานกลาง เกือบรวยและ

กลุ่มรวย มีการซ้ือเป็นซองเกือบร้อยละ 80 ขณะที่กลุ่มจนและจนที่สุด ซ้ือเป็นมวนกว่าร้อยละ 30 ซ่ึงพบความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างการซ้ือบุหร่ีแบบเป็นมวนตามสถานะทางเศรษฐกิจในกลุ่มจนที่สุดและกลุ่มจนกับ

กลุ่มเกอืบรวยกบัรูปแบบการซ้ือบุหร่ี เช่นเดียวกนักลุ่มที่ซ้ือแบบเป็นซองพบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มจนที่สุด

และกลุ่มจนกับกลุ่มเกือบรวย เช่นกัน ขณะที่การซ้ือแบบคาร์ตอนไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสถานะทาง

เศรษฐกจิที่ต่างกนั 

 การซ้ือบุหร่ีตามประเภทบุหร่ีที่สูบ พบว่า กลุ่มที่สูบบุหร่ีไม่เสียภาษีซ้ือเป็นซองสูงกว่ากลุ่มที่สูบบุหร่ีเสีย

ภาษีประมาณ ร้อยละ 14 หรือ คิดเป็นร้อยละ 82.5 และ 68.9 เช่นเดียวกับการซ้ือเป็นคาร์ตอนซ่ึงกลุ่มที่สูบบุหร่ี

ไม่เสียภาษีจะมีแนวโน้มซ้ือสูงกว่า ซ่ึงพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างการสูบบุหร่ีเสีย/ไม่เสีย

ภาษีกบัรูปแบบการซ้ือบุหร่ี 

 เม่ือพิจารณาจ าแนกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่ซ้ือเป็นซองสูงที่สุด คือปัตตานี  )ร้อยละ 82.3) รองลงมา 

ได้แก่ พังงา (ร้อยละ 76.6) สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 73.1) และสงขลา (ร้อยละ 71.2) ตามล าดับ ขณะเดียวกัน

จังหวัดที่ซ้ือแบบเป็นมวนสงู ได้แก่ พัทลุง (ร้อยละ 51.7) ภเูกต็ (ร้อยละ 21.1) สตูล (ร้อยละ 23.2) และระนอง 

(ร้อยละ 21.1) ตามล าดับ ซ่ึงพบว่า มีความแตกต่างกันระหว่างจังหวัดที่เป็นภูมิล าเนาของผู้สูบบุหร่ีกับรูปแบบ

การซ้ือบุหร่ี (มวนหรือซอง) โดยพบชัดเจนระหว่างจังหวัดพัทลุงและพังงา กับจังหวัดอื่น ๆ ในการซ้ือบุหร่ีแบบ

เป็นมวน ขณะที่การซ้ือแบบซองไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างจังหวัด เช่นเดียวกับการซ้ือแบบคาร์ตอนที่ไม่มีความ

แตกต่างกนัระหว่างจังหวัด 

 รายละเอยีดดังตารางที่ 3.4 และ 3.3 
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ตำรำงที ่3.4 ร้อยละของผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตที่อายุ 11 ปีขึ้นไป จ าแนกตามรูปแบบของการซ้ือบุหร่ีคร้ังล่าสดุ  

                    (weighted data) 

 

รูปแบบของกำรซ้ือบุหรีค่รั้งล่ำสุด Percentage (95% CI) 

ซ้ือเป็นมวน 

ซ้ือเป็นซอง 

ซ้ือเป็นคาร์ตอน 

27.1 (24.9,29.7) 

71.2 (68.5,73.7) 

1.7 (1.2,2.5) 

 

ตำรำงที ่3.5 ร้อยละของผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามธรรมชาติของการซ้ือบุหร่ีคร้ังล่าสดุ  

                     และลักษณะทางประชากร 

 

ลกัษณะทำงประชำกร 
ธรรมชำติของกำรซ้ือบุหร่ีครั้งล่ำสุด (%, CI) 

เป็นมวน เป็นซอง เป็นคำรต์อน 

ภาพรวม 27.1 (24.9-29.7) 71.2 (68.5-73.7) 1.7 (1.2-2.5) 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

27.5 (25.0-30.2) 

19.2 (10.6-32.1) 

 

70.9 (68.2-73.5) 

76.6 (63.5-86.1) 

 

1.6 (1.2-2.4) 

4.2 (1.3-12.8) 

อายุ (ปี) 

18-24 

25-44 

45-64 

65+ 

 

47.9 (39.8-56.0) 

27.7 (24.4-31.3) 

18.1 (14.5-22.3) 

28.2 (16.6-43.8) 

 

51.3 (43.2-59.3) 

71.3 (67.7-74.7) 

78.5 (74.2-82.3) 

71.2 (55.8-82.9) 

 

0.8 (0.1-5.8) 

1.0 (0.5-2.0) 

3.4 (2.2-5.3) 

0.5 (0.1-2.2) 

ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 

อุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าและสงูกว่า 

 

21.5 (16.8-27.1) 

27.7 (22.0-34.3) 

31.6 (27.7-35.7) 

21.9 (17.1-27.5) 

 

76.9 (71.3-81.8) 

70.5 (63.9-76.4) 

67.2 (63.0-71.1) 

75.2 (69.4-80.2) 

 

1.6 (0.7-3.7) 

1.7 (0.6-4.7) 

1.2 (0.6-2.4) 

3.0 (1.6-5.3) 

สถานะทางเศรษฐกิจ 

ไม่ระบุรายได้ 

กลุ่มจนที่สดุ ( percentile 31%) 

กลุ่มจน (percentile  31-51%) 

กลุ่มปานกลาง (percentile 41-61%) 

กลุ่มเกอืบรวย (percentile 61-11%) 

กลุ่มรวย (percentile 11-111%) 

 

28.1 (20.0-37.8) 

34.5 (28.9-40.6) 

34.0 (28.3-40.3) 

23.6 (18.8-29.1) 

17.8 (13.8-22.8) 

19.9 (13.0-29.3) 

 

69.8 (60.1-78.0) 

63.3 (57.1-69.0) 

64.7 (58.4-70.5) 

75.8 (70.2-80.6) 

79.9 (74.7-84.2) 

76.8 (67.6-84.0) 

 

2.1 (0.9-4.9) 

2.2 (1.0-5.0) 

1.3 (0.5-3.6) 

0.7 (0.2-1.8) 

2.3 (1.0-5.1) 

3.2 (1.7-6.2) 
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ตำรำงที ่3.5 ร้อยละของผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามธรรมชาติของการซ้ือบุหร่ีคร้ังล่าสดุ  

                     และลักษณะทางประชากร (ต่อ) 

 

ลกัษณะทำงประชำกร 
ธรรมชำติของกำรซ้ือบุหร่ีครั้งล่ำสุด (%, CI) 

เป็นมวน เป็นซอง เป็นคำรต์อน 

การสบูบุหรีไ่ม่เสียภาษี 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

 

10.6 (6.6-16.6) 

30.3 (27.5-33.2) 

 

82.5 (76.3-87.4) 

68.9 (66.0-71.7) 

 

6.8 (4.3-10.7) 

0.8 (0.4-1.4) 

จงัหวดั 

พังงา 

ภเูกต็ 

สตูล 

ระนอง 

สรุาษฎร์ธานี 

สงขลา 

พัทลุง 

ปัตตานี 

 

22.2 (13.4-34.5) 

38.8 (32.1-46.0) 

35.3 (27.5-44.1) 

31.1 (23.5-39.9) 

26.0 (21.8-30.7) 

26.3 (22.0-31.2) 

40.7 (32.9-49.0) 

16.2 (11.2-23.1) 

 

76.6 (64.3-85.6) 

60.4 (53.3-67.2) 

62.3 (53.4-70.3) 

62.8 (53.8-71.0) 

73.1 (68.3-77.3) 

71.2 (66.3-75.6) 

55.5 (47.3-63.5) 

82.3 (75.3-87.7) 

 

1.2 (0.2-7.9) 

0.7 (0.2-3.2) 

2.4 (0.8-6.7) 

6.1 (3.0-11.9) 

0.9 (0.4-2.0) 

2.5 (1.4-4.4) 

3.8 (1.5-8.9) 

1.4 (0.3-6.2) 

 

ย่ีห้อบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสุดของประชากรโดยภาพรวม พบว่า 5 อันดับแรกของย่ีห้อที่ซ้ือสูงสุดคือ กรองทพิย์ 

(ร้อยละ 40.5) รองลงมาคือ L&M (ร้อยละ 25.0) วันเดอร์ (ร้อยละ 5.6) สายฝน (ร้อยละ 5.0) และ SMS 

(ร้อยละ 3.4) ซ่ึงมีความแตกต่างในการเลือกสบูย่ีห้อต่าง ๆ อย่างเหน็ได้ชัดเจน  

 เม่ือพิจารณาย่ีห้อที่ซ้ือคร้ังล่าสดุ 3 ย่ีห้อที่นิยมสบูจ าแนกตามลักษณะทางประชากร พบว่า เพศชายซ้ือย่ีห้อ

กรองทพิย์สงูที่สดุ (กรองทพิย์เป็นบุหร่ีไทยที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบ)   รองลงมาคือ L&M (เป็นบุหร่ีต่างประเทศที่

ต้องน าเข้า) ขณะที่เพศหญิงซ้ือ L&M สงูที่สุด รองลงมาคือ สายฝน ที่น่าสังเกตคือ เป็นบุหร่ีที่มีเป็นคุณลักษณะที่

ท  าให้เช่ือได้ว่า มีรสอ่อนนุ่ม และรสเมนทอล จะเหน็ได้ว่า มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างเพศชายและหญิงใน

การสบูบุหร่ีระหว่างย่ีห้อกรองทพิย์และสายฝน ในขณะที่ย่ีห้ออื่นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ 

เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุซ้ือบุหร่ีกรองทพิย์สูงสุดที่สุด และรองลงมาคือ L&M ซ่ึงให้

ภาพเหมือนกับประชากรโดยภาพรวม หากแต่เมื่อพิจารณาตามกลุ่มการศึกษา เหน็ได้ว่า ระดับประถมศึกษาซ้ือ

บุหร่ีกรองทพิย์สูงกว่า L&M เกือบร้อยละ 30 กลุ่มที่จบประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่าซ้ือบุหร่ีกรอง

ทพิย์สูงกว่า L&M ประมาณร้อยละ 15 ขณะที่กลุ่มที่จบอุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าและสูงกว่า ซ้ือบุหร่ีกรองทพิย์สูง

กว่า L&M เพียงร้อยละ 5  ซ่ึงโดยภาพรวมพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในการซ้ือบุหร่ีย่ีห้อดังกล่าวตามกลุ่มอายุที่

แตกต่างกนั 
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 เม่ือพิจารณารายจังหวัด แม้บุหร่ีกรองทพิย์จะเป็นย่ีห้อที่มีการซ้ือคร้ังล่าสดุสงูที่สดุในทุกจังหวัดกต็าม โดย

จังหวัดพังงาพบร้อยละ 50.1 ในขณะที่จังหวัดอื่นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ข้ึนไป ยกเว้นที่จังหวัดสตูลที่ซ้ือบุหร่ี

กรองทพิย์ร้อยละ 38 และปัตตานี เพียงร้อยละ 23.5 (ทั้งสองจังหวัดน้ีเป็นจังหวัดที่อตัราการสบูบุหร่ีไม่เสียภาษี

สงูกว่าจังหวัดอื่น ๆ) และบุหร่ีที่ซ้ือสงูสดุรองลงมา ส่วนใหญ่คือ L&M (ประมาณร้อยละ 30-40) หากแต่จังหวัด

สตูล ระนอง สงขลา พัทลุง และปัตตานี อยู่ที่ประมาณร้อยละ 11.1-17.5 ซ่ึงโดยภาพรวมการซ้ือบุหร่ีย่ีห้อต่างๆ 

ในแต่ละจังหวัดไม่แตกต่างกัน ยกเว้นบุหร่ีย่ีห้อ L&M ซ่ึงพบว่า สรุาษฎร์ธานี และภเูกต็สบูสูงที่สดุ (ร้อยละ 21.3 

และ 23.7 ตามล าดับ) ซ่ึงแตกต่างกบัจังหวัดอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 รายละเอยีดดังตารางที่ 3.6  

 

ตำรำงที ่3.6 ร้อยละของผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามย่ีห้อบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสุด (weighted data) 

 

ลักษณะทาง

ประชากร 

ย่ีห้อบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสดุ (Percentage (95% CI)) 

กรองทพิย ์ L&M วันเดอร์ สายฝน SMS 

ภาพรวม 40.5(37.7,43.3) 25.0(22.6,27.7) 5.6(4.5,6.9) 5.0(3.9,6.4) 3.4(2.6,4.5) 

เพศ 

ชาย  

หญิง 

 

41.7(38.8,44.6) 

16.5(9.7,26.6) 

 

25.0(22.5,27.6) 

26.6(15.8,41.2) 

 

5.3(4.2,6.7) 

10.4(5.2,19.5) 

 

4.3(3.3,5.6) 

18.9(10.3,32.1) 

 

3.4(2.6,4.5) 

3.1(0.6,13.5) 

อายุ (ปี) 

18-24 

25-44 

45-64 

65+ 

 

47.3(39.4,55.4) 

40.1(36.4,44.0) 

38.6(33.7,43.7) 

40.3(26.0,56.4) 

 

23.0(16.9,30.5) 

27.9(24.5,31.7) 

21.3(17.3,26.0) 

20.6(11.2,34.7) 

 

0.3(0.1,1.1) 

5.5(4.0,7.6) 

7.3(5.3,10.0) 

9.7(3.6,23.2) 

 

3.9(1.7,8.7) 

4.2(2.9,6.0) 

6.4(4.3,9.5) 

8.8(4.0,18.5) 

 

4.8(2.4,9.2) 

3.5(2.4,5.1) 

2.9(1.7,4.9) 

1.1(0.3,5.5) 

ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่า

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาหรือ

เทยีบเท่า 

อุดมศึกษา/

เทยีบเท่าหรือสงู

กว่า 

 

41.2(34.9,47.8) 

 

36.0(29.8,42.6) 

42.7(38.5,47.0) 

 

38.6(32.6,45.0) 

 

14.3(10.4,19.3) 

 

22.5(17.1,29.1) 

26.7(23.0,30.8) 

 

33.4(27.4,39.9) 

 

7.7(5.0,11.6) 

 

5.0(3.0,8.1) 

5.7(4.0,8.0) 

 

3.9(2.1,7.1) 

 

7.5(4.7,11.8) 

 

4.9(2.8,8.4) 

4.5(3.0,6.6) 

 

3.9(2.1,7.2) 

 

2.6(1.3,5.0) 

 

4.5(2.6,7.7) 

3.7(2.5,5.5) 

 

2.6(1.3,5.4) 
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ตำรำงที ่3.6 ร้อยละของผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามย่ีห้อบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสุด (ต่อ) 
 

ลักษณะทาง

ประชากร 

ย่ีห้อบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสดุ (Percentage (95% CI)) 

กรองทพิย ์ L&M วันเดอร์ สายฝน SMS 

จงัหวดั 

พังงา 

ภเูกต็ 

สตูล 

ระนอง 

สรุาษฎร์ธานี 

สงขลา 

พัทลุง 

ปัตตานี 

 

50.1(37.8,62.4) 

41.3(34.7,48.3) 

38.8(30.7,47.6) 

47.1(38.4,56.1) 

42.7(37.7,47.8) 

41.1(36.2,46.1) 

52.9(44.7,60.9) 

23.5(17.1,31.3) 

 

25.3(16.0,37.6) 

35.7(29.3,42.6) 

14.1(9.1,21.2) 

17.5(11.7,25.3) 

38.2(33.2,43.3) 

15.3(12.0,19.3) 

13.1(8.5,19.7) 

11.1(6.8,17.6) 

 

5.1(1.6,14.7) 

7.2(4.7,11.0) 

2.4(0.5,9.9) 

8.0(4.4,14.2) 

5.7(4.0,8.1) 

6.4(4.3,9.4) 

3.4(1.5,7.5) 

2.1(0.8,5.6) 

 

6.8(2.6,16.9) 

6.7(3.6,12.1) 

9.1(5.4,15.0) 

2.8(1.0,7.6) 

3.9(2.4,6.3) 

5.6(3.7,8.5) 

10.3(6.2,16.6) 

2.2(0.7,7.2) 

 

0.0(0.0,0.0) 

2.7(1.3,5.3) 

1.7(0.4,6.7) 

4.5(1.9,10.3) 

2.5(1.4,4.3) 

4.9(3.3,7.3) 

5.6(2.9,10.7) 

1.8(0.5,6.2) 

 

สถานที่ที่ซ้ือบุหร่ีคร้ังล่าสดุ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.2 ซ้ือที่ร้านขายของช า รองลงมาคือ ร้านสะดวกซ้ือ 

ร้อยละ 10.7 ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านสถานที่ซ้ือบุหร่ี และเมื่อจ าแนกตามเพศ และอายุ พบว่า 

ลักษณะของสถานที่ซ้ือบุหร่ีให้ภาพเช่นเดียวกนักบัภาพรวม 

 รายละเอยีดดังตารางที่ 3.7 

 

ตำรำงที ่3.7 ร้อยละของผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามแหล่งที่ซ้ือบุหร่ีซิกาแรตคร้ังล่าสดุ 

                  ในภาพรวม (weighted data) 

 

ลกัษณะทำง

ประชำกร 
ภำพรวม 

เพศ อำย ุ(ปี) 

ชำย หญิง 18-24 ≥25 

Percentage (95% CI) 

ร้านขายของช า 

ร้านสะดวกซื้อ 

ร้านขายส่ง 

ห้างสรรพสนิค้า 

ร้านค้าสวัสดิการ 

ตลาดมืด 

หาบเร่แผงลอย 

ซื้อจากต่างประเทศ 

ร้านค้าปลอดภาษี 

84.2(82.1,86.2) 

10.7(9.1,12.5) 

1.1(0.7,1.7) 

0.9(0.4,2.0) 

0.7(0.3,1.3) 

0.7(0.4,1.5) 

0.4(0.2,0.8) 

0.2(0.1,0.7) 

0.8(0.5,1.3) 

84.5(82.3,86.5) 

10.5(8.9,12.4) 

1.1(0.7,1.7) 

0.8(0.4,1.9) 

0.7(0.3,1.3) 

0.7(0.4,1.5) 

0.4(0.2,0.8) 

0.2(0.1,0.7) 

0.7(0.4,1.2) 

78.7(65.5,87.8) 

13.8(6.6,26.6) 

2.2(0.5,8.7) 

2.6(0.4,16.4) 

0.0(0.0,0.0) 

0.0(0.0,0.0) 

0.5(0.1,2.2) 

0.0(0.0,0.0) 

2.1(0.3,11.4) 

88.7(83.2,92.6) 

7.6(4.8,11.8) 

0.3(0.1,1.6) 

0.2(0.0,1.3) 

0.0(0.0,0.0) 

2.1(0.5,7.9) 

0.8(0.1,5.8) 

0.2(0.0,1.4) 

0.0(0.0,0.0) 

83.6(81.3,85.8) 

11.1(9.3,13.1) 

1.2(0.8,1.9) 

1.0(0.5,2.2) 

0.7(0.4,1.5) 

0.6(0.3,1.2) 

0.4(0.2,0.7) 

0.2(0.0,0.8) 

0.9(0.6,1.4) 
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เมื่อเลือกพิจารณาย่ีห้อบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสุดของเฉพาะผู้สูบบุหร่ีที่ซ้ือบุหร่ีที่มีการเสียภาษีสรรพสามิตของ

ไทย )มีอากรแสตมป์  (พบว่า 5 อนัดับแรกของย่ีห้อที่ซ้ือสูงสุดคือ กรองทพิย์ (ร้อยละ 47.2) รองลงมาคือ L&M  

(ร้อยละ 29.6) วันเดอร์ (ร้อยละ 6.6) สายฝน (ร้อยละ 5.9) และ SMS (ร้อยละ 4.1) 

 เม่ือพิจารณาจ าแนกตามลักษณะทางประชากร พบว่า เพศชายซ้ือย่ีห้อกรองทพิย์สูงที่สุด (กรองทพิย์เป็น

บุหร่ีไทยที่ผลิตโดยโรงงานยาสบู รองลงมาคือ L&M (เป็นบุหร่ีต่างประเทศที่ต้องน าเข้า) ร้อยละ 48.5 และ 29.5 

ขณะที่เพศหญิงซ้ือ L&M สงูที่สดุ รองลงมาคือ สายฝน และกรองทพิย์ ร้อยละ 32.0, 23.3 และ 19.9 ตามล าดับ  

เม่ือจ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุซ้ือบุหร่ีกรองทิพย์สูงสุดที่สุด และรองลงมาคือ L&M ซ่ึงให้

ภาพเหมือนกับประชากรโดยภาพรวม หากแต่เมื่อพิจารณาตามกลุ่มการศึกษา เหน็ได้ว่า ระดับประถมศึกษาซ้ือ

บุหร่ีกรองทพิย์สูงกว่า L&M กว่าร้อยละ 30 กลุ่มที่จบประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่าซ้ือบุหร่ีกรอง

ทพิย์สูงกว่า L&M ประมาณร้อยละ 17 ขณะที่กลุ่มที่จบอุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าและสูงกว่า ซ้ือบุหร่ีกรองทพิย์สูง

กว่า L&M เพียงประมาณร้อยละ 6  

รายละเอยีดดังตารางที่ 3.8 

 

ตำรำงที ่3.8 ร้อยละของผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามย่ีห้อบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสุดและเป็นบุหร่ีที่มี 

                  การเสียภาษีของไทย (weighted data) 
 

ลกัษณะทำงประชำกร 

ยี่หอ้บุหร่ีท่ีซ้ือครั้งล่ำสุด 

กรองทิพย ์ L&M วนัเดอร ์ สำยฝน SMS 

Percentage (95% CI) 

ภาพรวม 47.2 

(44.1,50.3) 

29.6 

(26.8,32.6) 

6.6 

(5.3,8.3) 

5.9 

(4.6,7.6) 

4.1 

(3.1-5.3) 

เพศ 

ชาย  

 

หญิง 

 

48.5 

(45.3,51.7) 

19.9 

(11.6,23.3) 

 

29.5 

(26.7,32.6) 

32.0 

(19.1,48.3) 

 

6.4 

(5.0,8.0) 

12.8 

(6.4,23.8) 

 

5.1 

(3.9,6.6) 

23.3 

(12.8,38.6) 

 

4.1 

(3.1,5.4) 

3.8 

(0.8,16.3) 

อายุ (ปี) 

15-24 

 

25-44 

 

45-64 

 

65+ 

 

57.3 

(48.4,65.7) 

45.6 

(41.5,49.8) 

47.0 

(41.3,52.7) 

42.4 

(27.0,59.4) 

 

29.4 

(21.9,38.3) 

32.1 

(28.2,36.3) 

25.8 

(21.0,31.3) 

23.6 

(12.9,39.2) 

 

0.4 

(0.1,1.6) 

6.4 

(4.6,8.7) 

8.9 

(6.4,12.2) 

11.1 

(4.2,26.2) 

 

5.1 

(2.3,11.1) 

4.8 

(3.4,6.9) 

7.8 

(5.2,11.6) 

10.1 

(4.5,21.1) 

 

6.2 

(3.2,11.7) 

4.1 

(2.8,5.9) 

3.6 

(2.1,6.0) 

1.4 

(0.3,6.3) 
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ตำรำงที ่3.8 ร้อยละของผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามย่ีห้อบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสุดและเป็นบุหร่ีที่มี 

                    การเสยีภาษีของไทย (ต่อ) 
 

ลกัษณะทำงประชำกร 

ยี่หอ้บุหร่ีท่ีซ้ือครั้งล่ำสุด 

กรองทิพย ์ L&M วนัเดอร ์ สำยฝน SMS 

Percentage (95% CI) 

ระดบัการศึกษา 

ต ่ากว่าประถมศึกษา 

 

ประถมศึกษา 

 

มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 

 

อุดมศึกษาหรือเทยีบเท่า

และสงูกว่า 

 

50.7 

(43.4,58.0) 

46.1 

(38.6,53.8) 

48.1 

(43.5,52.7) 

43.2 

(36.6,50.0) 

 

18.0 

(13.2,24.2) 

29.6 

(22.7,37.5) 

30.5 

(26.4,35.0) 

37.4 

(30.9,44.3) 

 

9.7 

(6.4,14.6) 

6.6 

(4.0,10.6) 

6.6 

(4.7,9.2) 

4.4 

(2.3,7.9) 

 

9.5 

(6.0,14.8) 

6.5 

(3.7,11.1) 

5.1 

(3.4,7.5) 

4.4 

(2.3,8.1) 

 

3.2 

(1.6,6.3) 

6.0 

(3.5,10.2) 

4.3 

(2.9,6.4) 

3.0 

(1.4,6.1) 

  

 เม่ือเลือกพิจารณาย่ีห้อบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสดุของเฉพาะผู้สูบบุหร่ีที่ซ้ือบุหร่ีที่ไม่มีการเสียภาษีสรรพสามิตของ

ไทย โดยพิจารณาจากการไม่มีอากรแสตมป์ไทย (แม้บุหร่ีดังกล่าวไม่มีอากรแสตมป์ไทย กไ็ม่ได้หมายความว่าจะ

เป็นบุหร่ีหนีภาษี เน่ืองจากกฏหมายไทยอนุญาตให้มีการน าเข้าบุหร่ีจากต่างประเทศได้คร้ังละ 311 มวนโดยไม่

ต้องเสียภาษี) พบว่า 2 อันดับแรกของย่ีห้อที่พบสูงสุดกว่าร้อยละ 20 คือ Astro ร้อยละ 26.4 และ Rave ร้อยละ 

20.6 (สองย่ีห้อดังกล่าวเป็นบุหร่ีจากประเทศมาเลเซีย) ย่ีห้ออื่น ๆ ที่พบในอันดับรองลงมา ได้แก่ Suriya (ร้อย

ละ 9.4) Premium Gold (ร้อยละ 7.0)  June (ร้อยละ 6.4) Garam และ Tex ร้อยละ 5.6 เท่ากัน  ซ่ึงพบความ

แตกต่างในการซ้ือบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีระหว่างบุหร่ีย่ีห้อ Astro และ Rave กับย่ีห้ออื่น ๆ อย่างเหน็ได้ชัด แต่ไม่พบ

ความแตกต่างในการซ้ือบุหร่ีที่ไม่มีการเสียภาษีของไทยในย่ีห้ออื่นๆ ส าหรับสถานที่ที่ซ้ือบุหร่ีดังกล่าว พบว่า สูงถึง

ร้อยละ 76.9 ที่ซ้ือที่ร้านขายของช า และมีการซ้ือจากตลาดมืด ร้อยละ 4.0 และอื่น ๆ เช่น หาบเร่ /แผงลอย ร้อย

ละ 3.1 ร้านขายส่ง ร้อยละ 3.0 เรือประมง ร้อยละ 3.7 และซ้ือจากต่างประเทศ ร้อยละ 2.5 ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึง

ความแตกต่างของสถานที่จ าหน่ายบุหร่ีที่ชัดเจน ระหว่างร้านขายของช ากบัร้านอื่น ๆ   

 รายละเอยีดดังตารางที่ 3.5 
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ตำรำงที ่3.9 ร้อยละของผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสดุและเป็นบุหร่ีที่ 

                    ไม่มีการเสียภาษีของไทย (weighted data) 
 

บุหร่ีท่ีซ้ือครั้งลำ่สุดท่ีเป็นบุหร่ีท่ีไม่มีกำรเสียภำษีของไทย Weighted Percentage (95% CI) 

ยีห่อ้บุหรี ่   

Astro 808.51 26.4 (15.0-42.1) 

Rave 631.98 20.6 (11.2-34.9) 

Suriya 289.31 9.4 (3.3-24.4) 

Premium Gold 214.90 7.0 (1.0-35.7) 

June 196.73 6.4 (0.9-33.6) 

Garam 172.46 5.6 (1.4-20.0) 

Tex 172.32 5.6 (2.1-14.5) 

Gold mount 119.66 3.9 (1.2-12.4) 

Bingo 96.51 3.2 (1.4-7.0) 

NUSANTARA 86.23 2.8 (0.7-17.6) 

Marlboro 78.49 2.6 (0.4-16.3) 

สถานทีจ่ าหน่ายบุหรี ่   

ร้านขายของช า 10325.59 76.9 (70.8-82.1) 

ร้านสะดวกซื้อ 285.07 2.1 (1.0-4.6) 

ร้านขายส่ง/ห้างสรรพสนิค้า 400.42 3.0 (1.6-4.6) 

หาบเร่/แผงลอย 410.65 3.1 (1.2-7.4) 

พ่อค้าเร่ 216.50 1.6 (0.6-4.2) 

ตลาดมืด 531.75 4.0 (1.9-8.1) 

ร้านค้าสวัสดิการ 234.88 1.7 (0.5-5.9) 

ร้านค้าปลอดภาษี 169.18 1.3 (0.4-4.4) 

ซื้อจากต่างประเทศ 334.32 2.5 (1.3-4.9) 

อื่น ๆ เช่น เรือประมง   498.99 3.7 (2.1-6.5) 

 

ราคาเฉล่ียของบุหร่ีซิกาแรตเฉล่ียโดยภาพรวมที่จ่ายโดยผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11  ปีขึ้ นไป จ าแนกตาม

ลักษณะการซ้ือ พบว่า กลุ่มที่ซ้ือแบบเป็นมวน ราคาเฉล่ียต่อมวนอยู่ที่ 3.20-3.33 บาท ส าหรับกลุ่มที่ซ้ือแบบเป็น

ซอง ราคาเฉล่ียต่อซองอยู่ที่ 50.34-58 บาท โดยพบราคาต่อซองต ่าสุดคือ 15 บาท และสูงสุดคือ 95 บาท โดย

เป็นราคาเฉล่ียต่อมวนอยู่ที่ 2.5-2.9 บาท และส าหรับการซ้ือแบบคาร์ตอน ราคาเฉล่ีย 300-343 บาทต่อคาร์

ตอน โดยพบราคาต่อคาร์ตอนต ่าสดุคือ 120 บาท และสงูสดุคือ 1,200 บาท จากราคาที่ซ้ือต่อคาร์ตอน (คาร์ตอน

ละ 11 ซอง) แสดงให้เหน็ว่า เม่ือเฉล่ียราคาต่อซองพบต ่าสุดคือ 12 บาทและสูงสุดคือ 120 บาท (คาร์ตอนละ 

200 มวน) ดังน้ันราคาเฉล่ียต่อมวน คือ 1.5-1.7 บาท  
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 รายละเอยีดดังตารางที่ 3.10 
 

ตำรำงที ่3.10 ราคาเฉล่ียของบุหร่ีซิกาแรตเฉล่ียโดยภาพรวมที่จ่ายโดยผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีขึ้นไป  

   จ าแนกตามลักษณะการซ้ือ 

 

รำคำเฉลีย่ Mean, Median S.D Min-Max 

ราคาต่อมวน 3.20, 3.33 0.452 1.67-6.67 

ราคาต่อซอง 

(เฉล่ียต่อมวน/20 มวนต่อซอง) 

50.34, 58 

(2.5, 2.9) 

14.261 15-95 

ราคาต่อคาร์ตอน 

(เฉล่ียต่อมวน/200 มวนต่อคาร์ตอน) 

343.02, 300 

(1.7, 1.5) 

200.797 120-1200 

 

เมื่อเลือกวิเคราะห์ตามการเสียภาษีของบุหร่ีซิกาแรตโดยพิจารณาจากอากรแสตมป์ จากการวิเคราะห์

เฉพาะการซ้ือบุหร่ีซิกาแรตที่เสียภาษีไทยแสดงให้เหน็ถึงราคาเฉล่ียของบุหร่ีซิกาแรตเฉล่ียจ าแนกตามลักษณะการ

ซ้ือ ให้ภาพคล้ายคลึงกับประชากรโดยภาพรวม กล่าวคือ กลุ่มที่ซ้ือแบบเป็นมวน ราคาเฉล่ียต่อมวนอยู่ที่ 3.21-

3.33 บาท ส าหรับกลุ่มที่ซ้ือแบบเป็นซอง ราคาเฉล่ียต่อซองอยู่ที่ 55.98-58 บาท โดยพบราคาต่อซองต ่าสุดคือ 

20 บาท และสูงสุดคือ 95 บาท โดยเป็นราคาเฉล่ียต่อมวนอยู่ที่ 2.8-2.9 บาท และส าหรับการซ้ือแบบคาร์ตอน 

ราคาเฉล่ีย 528.83-540 บาทต่อคาร์ตอน โดยพบราคาต่อคาร์ตอนต ่าสุดคือ 200 บาท และสูงสุดคือ 800 บาท 

(จากราคาที่ซ้ือต่อคาร์ตอน แสดงให้เหน็ว่า เม่ือเฉล่ียราคาต่อซองพบต ่าสุดคือ 20 บาทและสูงสุดคือ 80 บาท) ซ่ึง

เป็นราคาเฉล่ียต่อมวน (คาร์ตอนละ 200 มวน) 2.6-2.7 บาท  

เม่ือเลือกวิเคราะห์เฉพาะการซ้ือบุหร่ีซิกาแรตที่ไม่เสยีภาษีไทย แสดงให้เหน็ถึงราคาเฉล่ียของบุหร่ีซิกาแรต

เฉล่ียจ าแนกตามลักษณะการซ้ือที่แตกต่างกันกับบุหร่ีที่เสียภาษีไทย ซ่ึงเมื่อเปรียบเทยีบกับประชากรโดยภาพรวม

และกับผู้ซ้ือบุหร่ีที่เสียภาษีสรรพสามิตไทย จะให้ภาพที่แตกต่างในการซ้ือในลักษณะซองและคาร์ตอน กล่าวคือ 

กลุ่มที่ซ้ือแบบเป็นมวน ราคาเฉล่ียต่อมวนอยู่ที่ 3.23-3.33 บาท ซ่ึงใกล้เคียงกันมากกับสองกลุ่มที่กล่าวแล้ว

ข้างต้น (ส าหรับกลุ่มที่ซ้ือแบบเป็นซอง ราคาเฉล่ียต่อซองอยู่ที่ 25-30.30 บาท โดยพบราคาต่อซองต ่าสุดคือ 15 

บาท และสูงสุดคือ 85 บาท และส าหรับการซ้ือแบบคาร์ตอน ราคาเฉล่ีย 200-253.14 บาทต่อคาร์ตอน โดยพบ

ราคาต่อคาร์ตอนต ่าสดุคือ 120 บาท และสงูสดุคือ 1,200 บาท (จากราคาที่ซ้ือต่อคาร์ตอน) แสดงให้เหน็ว่า เมื่อ

เฉล่ียราคาต่อซองพบต ่าสดุคือ 12 บาท และสงูสดุคือ 120 บาท  ซ่ึงหากค านวณเป็นราคาเฉล่ียต่อมวน (คาร์ตอน

ละ 200 มวน) คือ 1.0-1.25 บาท  

 จากการเปรียบเทยีบความแตกต่างของราคา จะพบว่า ราคาเฉล่ียต่อมวนของบุหร่ีทั้งที่เสียภาษีและไม่เสีย

ภาษีมีราคาพอ ๆ กัน แต่เม่ือเปรียบเทยีบราคาต่อซองพบว่า บุหร่ีที่เสียภาษีไทยมีราคาเฉล่ียต่อซองสูงกว่าบุหร่ีที่

ไม่เสียภาษีเฉล่ียราว 31-33 บาทต่อซอง เช่นเดียวกับราคาเฉล่ียต่อคาร์ตอนที่พบว่า บุหร่ีที่เสียภาษีไทยมีราคา

เฉล่ียต่อคาร์ตอนสงูกว่าบุหร่ีที่ไม่เสยีภาษีเฉล่ียราว 211 บาทต่อคาร์ตอน 
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รายละเอยีดดังตารางที่ 3.11 
 

 

ตำรำงที่ 3.11  ราคาเฉล่ียของบุหร่ีซิกาแรตที่จ่ายโดยผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีขึ้นไป จ าแนกตาม 

                     ลักษณะการซ้ือ 
 

รำคำเฉลีย่ Mean, Median S.D Min-Max 

บุหรีที่เ่สียภาษีไทย    

ราคาต่อมวน 3.21, 3.33 0.407 1.67-6.67 

ราคาต่อซอง 55.98, 58.0 9.234 20-95 

ราคาต่อคาร์ตอน 528.83, 540 109.638 200-800 

บุหรีที่ไ่ม่เสียภาษีไทย    

ราคาต่อมวน 3.23, 3.33 0.552 2.0-5.0 

ราคาต่อซอง 30.30, 25.0 12.442 15-85 

ราคาต่อคาร์ตอน 253.15, 200 177.262 120-1200 

 

  

ส่วนที ่4 กำรพจิำรณำซองบุหรีซิ่กำแรต 

จากการพิจารณาซองบุหร่ีที่เกบ็รวบรวมมาตรวจโดยให้นักวิจัยภาคสนามเป็นผู้พิจารณาซอง และยืนยัน

ด้วยการส่งให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจยืนยัน พบว่า ร้อยละ 16.0 ไม่มีอากรแสตมป์ของไทย (ซ่ึง

แสดงว่ามีการหลีกเล่ียงภาษีในลักษณะต่าง ๆ เช่น บุหร่ีลักลอบหรือบุหร่ีเถื่อน การห้ิวเข้ามาประเทศตามกฏหมาย

ที่ยินยอมให้น าเข้าเพ่ือการบริโภคโดยไม่เสยีภาษีจ านวน 200 มวน เป็นต้น (และร้อยละ 5.5 ไม่มีแสตมป์ภาษีของ

ต่างประเทศ มากกว่าน้ัน ร้อยละ 14.8 ที่พบว่า ไม่มีภาพค าเตือนเป็นภาษาไทย (พบค่าร้อยละต ่ากว่าการไม่มี

อากรแสตมป์ไทย ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ว่า มีการสูบบุหร่ีที่มีภาพค าเตือนไทย เช่น บุหร่ีที่จ าหน่ายตามร้านค้าปลอด

ภาษี ซ่ึงเม่ือมีการน าเข้ามาติดตัวตามกฏหมาย บุหร่ีดังกล่าวจะไม่มีอากรแสตมป์ของไทย) ซ่ึงการพิจารณาบุหร่ีที่มี

ผลกระทบต่อรายได้ทางภาษีของไทย ในที่น้ีจึงพิจารณาบุหร่ีที่หลีกเล่ียงภาษี (tax avoidance) จากการไม่มีอากร

แสตมป์ของไทย 

 ซองบุหร่ีร้อยละ 2.9 มีภาพ/ค าเตือนเป็นภาษาต่างชาติ และร้อยละ 15.0 มีข้อมูลเกี่ยวกับทาร์และนิโคติน

เป็นภาษาไทย  ร้อยละ 5.9 มีข้อมูลเกี่ยวกับทาร์และนิโคตินเป็นภาษาต่างชาติ ร้อยละ 99.9 มีบาร์โคด๊ ร้อยละ 

96.0 มีข้อมูลเกี่ยวกบัประเทศผู้ผลิต และร้อยละ 93.9 มีเคร่ืองหมายการค้า/วันเดือนปีผลิต 

 รายละเอยีดดังตารางที่ 3.13 
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ตำรำงที ่3.12  จ านวนและร้อยละของผู้สบูบุหร่ีอายุ 11 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการพิจารณาซองในลักษณะต่าง ๆ  

                    (weighted data) 
 

ลักษณะของซองบุหร่ี 
การมีลักษณะที่ระบุ (จ านวน, percentage (95% CI)) 

ม ี ไม่มี ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 

ลกัษณะของแสตมป์ 

a) แสตมป์ภาษีของไทย 

 

70,415.10 

83.2 

(81.6,85.7) 

 

13,424.98 

16.0  

(14.0,18.1) 

 

233.51 

0.3  

(0.1,0.7) 

b) แสตมป์ภาษีของต่างประเทศ 4,629.42 

5.6  

(4.3,7.0) 

78,395.41 

93.2  

(91.6-94.6) 

1,047.77 

1.2  

(0.7-2.1) 

ลกัษณะบนซองบุหรี ่    

ภาพค าเตือนเป็นภาษาไทย 

 

71619.88 

85.2 

(83.1,87.1) 

12453.72 

14.8  

(12.9,16.9) 

0 

ภาพค าเตือนเป็นภาษาต่างชาติ 

 

2,410.98 

2.9,  

(2.1,3.9) 

81,090.98 

96.5 

(95.3,97.3) 

570.63 

0.7 

(0.3, 1.3) 

ข้อมูลเกี่ยวกบัทาร์และนิโคตินเป็น

ภาษาไทย 

71,431.79 

85.0 

(82.8, 86.9) 

12,569.99 

15.0 

(13.0,17.1) 

70.81 

0.1 

(0.0, 0.3) 

ข้อมูลเกี่ยวกบัทาร์และนิโคตินเป็น

ภาษาต่างชาติ 

4,933.96 

5.9 

(4.8, 7.2) 

75,635.389 

90.0 

(88.2, 91.5) 

3,503.25 

4.2 

(3.2, 5.5) 

บาร์โคด๊ 84,026.50 

99.9 

(99.8, 100.0) 

46.1 

0.1 

(0.0,0.2) 

0 

ข้อมูลเกี่ยวกบัประเทศผู้ผลิต 80,740.06 

96.0 

(94.7, 97.0) 

1,569.31 

1.9 

(0.4, 1.2) 

1,763.23 

2.1 

(1.4, 3.1) 

เคร่ืองหมายการค้า/วันเดือนปีผลิต 78,963.76 

93.9 

(92.5, 95.1) 

3,606.69 

4.3 

(3.4, 5.4) 

1,502.15 

1.8 

(0.4, 1.1) 

 

 

 

 



พฤติกรรมการสูบบหุร่ีผิดกฏหมายของผู้สูบบหุร่ีปัจจุบนั ในภาคใต้ ประเทศไทย                                                                          - 54 

- 

 

ส่วนที ่5 กำรสูบบุหรีที่ห่ลีกเลีย่งภำษี 

บุหร่ีที่ไม่มีอากรแสตม์ของไทยสรุปได้จากผลการพิจารณาซองบุหร่ีที่เกบ็รวบรวมมาตรวจ ซ่ึงในที่น้ีจะ

เรียกว่าบุหร่ีหลีกเล่ียงภาษี ซ่ึงพบว่ามีการสูบบุหร่ีที่หลีกเล่ียงภาษี ร้อยละ 16.0 (ไม่มีอากรแสตมป์ของไทย ซ่ึง

แสดงว่ามีการหลีกเล่ียงภาษีในลักษณะต่าง ๆ เช่น บุหร่ีลักลอบหรือบุหร่ีเถื่อน การห้ิวเข้ามาประเทศตามกฏหมาย

ที่ยินยอมให้น าเข้าเพ่ือการบริโภคโดยไม่เสยีภาษีจ านวน 200 มวน เป็นต้น)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามลักษณะทางประชากรพบว่า ผู้หญิง (ร้อยละ 18.8) สบูบุหร่ีซิกาแรตที่ไม่เสยีภาษี

สงูกว่าเพศชาย (ร้อยละ 15.8) ร้อยละ 3 หากแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างเพศชายและ

หญิง มากกว่านี้พบว่ากลุ่มอายุ 18-24 ปีสบูบุหร่ีหลีกเล่ียงภาษีสูงที่สดุคือ ร้อยละ 22.5 รองลงมาคือ อายุ 45-64 

ปี ร้อยละ 17.6 โดยระดับการศึกษาของกลุ่มที่สบูสูงที่สุดคือ ระดับประถมศึกษาร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ ต ่ากว่า

ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 20.2 ซ่ึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มอายุที่แตกต่างกนั 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มที่สบูสงูที่สุดคือ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ กลุ่มที่

ว่างงาน/ยังไม่มีงานท า ร้อยละ 21.8 เกษตรกร/ประมง ร้อยละ 20.6 และพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 

19.4 ส าหรับกลุ่มรายได้ที่สูบบุหร่ีไม่เสียภาษีน้ัน พบว่า กลุ่มที่จนที่สุด สบูร้อยละ 26.3 รองลงมาคือกลุ่มที่ไม่ระบุ

รายได้ ร้อยละ 19.6 และกลุ่มจนถึงปานกลาง ร้อยละ 15.2 และ 14.2 ตามล าดับ 

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามจังหวัด พบว่า จังหวัดปัตตานีสูงที่สุดคือ ร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ จังหวัดสตูล  

(ร้อยละ 33.3) สงขลา (ร้อยละ 24.8) และระนอง (ร้อยละ 12.0) และพบต ่าสดุที่จังหวัดภเูกต็ (ร้อยละ 0.8) 

รายละเอยีดดังตารางที่ 3.12 

 

ตำรำงที ่3.13  จ านวนและร้อยละของผู้สบูบุหร่ีอายุ 11 ปีขึ้นไป จ าแนกตามพฤติกรรมการสบูบุหร่ีที่หลีกเล่ียง 

   ภาษีและลักษณะทางประชากร  (weighted data) 

 

ลกัษณะทำงประชำกร 
กำรสูบบุหร่ีท่ีหลีกเลี่ยงภำษี  

(Percentage (95% CI)) 

ภาพรวม 16.0 (14.0-18.1) 

เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 

15.8 (13.8-18.1) 

18.8 (10.7-31.0) 

อาย ุ(ปี) 

 18-24 

 25-44 

 45-64 

 65+ 

 

22.5 (15.9-30.8) 

13.8 (11.3-16.7) 

17.6 (14.3-21.5) 

12.6 (5.8-25.2) 
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ตำรำงที ่3.13  จ านวนและร้อยละของผู้สบูบุหร่ีอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามพฤติกรรมการสบูบุหร่ีที่ 

             หลีกเล่ียงภาษีและลักษณะทางประชากร  (weighted data) (ต่อ) 

 

ลกัษณะทำงประชำกร 
กำรสูบบุหร่ีท่ีหลีกเลี่ยงภำษี  

(Percentage (95% CI)) 

ระดบัการศึกษา 

 ต ่ากว่าประถมศึกษา 

 ประถมศึกษา 

 มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 

 อุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าและสงูกว่า 

 

20.2 (15.7-25.5) 

24.5 (18.8-31.2) 

13.4 (10.8-16.6) 

10.7 (7.3-15.4) 

สถานะทางเศรษฐกิจ 

 ไม่ระบุรายได้ 

 กลุ่มจนที่สดุ ( quintile 31%) 

 กลุ่มจน ( quintile 31-51%) 

 กลุ่มปานกลาง (quintile 41-61%) 

 กลุ่มเกอืบรวย (quintile 61-11%) 

 กลุ่มรวย (quintile 11-111%) 

 

19.6 (13.3-27.9) 

26.3 (21.0-32.4) 

15.2 (11.4-19.9) 

14.2 (10.6-18.7) 

10.3 (6.7-15.5) 

7.3 (4.1-12.7) 

จงัหวดั 

 พังงา 

 ภเูกต็ 

 สตูล 

 ระนอง 

 สรุาษฎร์ธานี 

 สงขลา 

 พัทลุง 

 ปัตตานี 

 

1.2 (0.2-7.9) 

0.8 (0.2-3.7) 

33.3 (25.2-42.6) 

12.0 (7.5-18.9) 

2.1 (0.8-5.4) 

24.8 (20.9-29.2) 

4.0 (1.8-8.8) 

50.8 (42.3-59.2) 
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ส่วนที ่6 ควำมรูแ้ละกำรรบัรูเ้กีย่วกบับุหรีห่ลีกเลีย่งภำษี 

ความคิดเหน็ต่อการเสียภาษีของบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสุด พบว่า ประชาชนโดยรวมเช่ือว่า บุหร่ีที่ตนเองซ้ือน้ัน

เป็นบุหร่ีที่เสยีภาษีแล้ว ร้อยละ 78.4 อย่างไรกต็ามมีร้อยละ 12.2 ไม่ทราบและร้อยละ 9.4 ที่คิดว่าเป็นบุหร่ีไม่เสีย

ภาษีของไทยอย่างแน่นอน ขณะที่เพศหญิงคิดว่าบุหร่ีที่ซ้ือเป็นบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่าเพศชาย (ร้อยละ 12.0 และ 

7.8 ตามล าดับ) หากแต่ไม่มีความแตกต่างกันในความคิดเหน็ต่อการเสียภาษีของบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสุดระหว่างเพศ

อย่างมีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 45-64 ปีคิดว่าบุหร่ีที่ซ้ือเป็นบุหร่ีไม่เสียภาษีร้อยละ 

11.8 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 18-24 ปี ร้อยละ 9.7 หากแต่ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในความ

คิดเหน็ต่อการเสียภาษีของบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสุดระหว่างกลุ่มอายุ และเม่ือจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มที่

จบประถมศึกษาและต ่ากว่าประถมศึกษาคิดว่าบุหร่ีที่ซ้ือเป็นบุหร่ีไม่เสียภาษี ร้อยละ 14.7 และ 13.1 ขณะที่กลุ่ม

การศึกษาที่สงูกว่าคิดว่าซ้ือบุหร่ีไม่เสยีภาษีต ่ากว่าร้อยละ 10 อย่างไรกต็ามกว่าร้อยละ 10 ของทุกระดับการศึกษาที่

ไม่ทราบว่าบุหร่ีเสยีภาษีหรือไม่ ซ่ึงพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญในความคิดเหน็ต่อการเสียภาษีของ

บุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสดุระหว่างระดับการศึกษา 

เมื่อพิจารณาตามระดับรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มที่จนที่สุดหรือมีรายได้ต ่าสุดคิดว่าบุหร่ีที่

ซ้ือคร้ังล่าสุดไม่เสียภาษีสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ คือ ร้อยละ 15.5 รองลงมาคือกลุ่มที่ไม่ระบุรายได้ ร้อยละ 11.3 โดย

กลุ่มที่มีรายได้สงูที่สดุระบุว่า ซ้ือบุหร่ีที่ไม่เสยีภาษีเพียงร้อยละ 2.8 ซ่ึงไม่พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญใน

ความคิดเหน็ต่อการเสยีภาษีของบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสดุระหว่างระดับรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกจิ 

เม่ือพิจารณาตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ไม่เสียภาษี พบว่ากลุ่มสูบบุหร่ีหลีกเล่ียงภาษี ร้อยละ 54.0 มี

ความคิดเหน็ว่าบุหร่ีที่ตนซ้ือเป็นบุหร่ีไม่เสียภาษี ขณะที่กลุ่มที่ไม่สูบบุหร่ีหลีกเล่ียงภาษี มีเพียงร้อยละ 1.5 ที่คิดว่า 

บุหร่ีที่ตนซ้ือเป็นบุหร่ีไม่เสียภาษี ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของความคิดเหน็ต่อการเสียภาษีของ

บุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสดุระหว่างกลุ่มที่สบูบุหร่ีเสยีหรือไม่เสยีภาษี 

และเม่ือวิเคราะห์ในรายจังหวัด พบว่า ผู้สูบบุหร่ีในจังหวัดปัตตานีรับรู้สูงที่สุดว่าบุหร่ีที่ตนซ้ือเป็นบุหร่ีไม่

เสยีภาษี ร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ ระนอง ร้อยละ 17.3 สงขลา ร้อยละ 13.7 ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ในความคิดเหน็ต่อการเสยีภาษีของบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสดุระหว่างจังหวัดระนอง สงขลาและปัตตานี กับจังหวัดพังงา สุ

ราษฎร์ธานี พัทลุง 

รายละเอยีดดังตารางที่ 3.15 
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ตำรำงที ่3.14 ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามความคิดเหน็ต่อการเสยีภาษีของบุหร่ี 

                       ที่ซ้ือคร้ังล่าสดุและลักษณะทางประชากร  (weighted data) 

 

ลกัษณะทำงประชำกร ควำมคิดเห็น (percentage (95% CI)) 

เสียภำษี ไม่เสียภำษี ไม่ทรำบ 

ภาพรวม 78.4 (76.0, 80.6) 9.4 (8.0, 11.1) 12.2 (10.4,14.2) 

เพศ    

ชาย 78.6 (76.2, 80.9) 9.3 (7.8, 11.0)  12.0 (10.2, 14.1) 

หญิง 73.2 (60.5, 82.9) 12.0 (5.7, 23.7)  14.8 (8.2, 25.4)  

อายุ (ปี)    

18-24 73.4 (65.4, 80.1) 9.7 (5.6, 16.3) 16.9 (11.6, 24.0) 

25-44 80.5 (77.2, 83.4) 8.3 (6.5, 10.6) 11.2 (8.9, 14.0) 

45-64 76.8 (72.4, 80.6) 11.8 (9.1, 15.1) 11.5 (8.7, 15.0) 

65+ 77.4 (64.0, 86.8) 4.5 (1.4, 13.7) 18.1 (9.8, 31.0) 

ระดบัการศึกษา    

 ต ่ากว่าประถมศึกษา 73.8 (68.1, 78.8) 13.6 (10.0, 18.3) 12.6 (9.1, 17.1) 

 ประถมศึกษา 70.1 (63.5, 75.9) 14.7 (10.5, 20.3) 15.1 (11.0, 20.6) 

 มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 81.5 (77.9, 84.6) 7.1 (5.3, 9.5) 11.4 (8.9, 14.6) 

 อุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าและ

สงูกว่า 

82.6 (77.1, 87.0) 6.4 (4.1, 10.0) 11.0 (7.4, 16.0) 

สถานะทางเศรษฐกิจ    

ไม่ระบุรายได้ 77.3 (68.8, 84.0) 11.3 (6.8, 18.0) 11.4 (6.8, 18.7) 

กลุ่มจนที่สดุ (percentile 1-31%) 71.3 (65.4, 76.6) 15.5 (11.6, 20.5) 13.2 (9.5, 18.0) 

กลุ่มจน ( percentile 31-51%) 77.3 (71.7, 82.1) 8.3 (5.6, 12.2) 14.3 (10.4, 19.4) 

กลุ่มปานกลาง (percentile e 41-

61%) 

79.6 (74.4, 83.9) 9.0 (6.2, 12.7) 11.5 (8.1, 15.9) 

กลุ่มเกอืบรวย (percentile 61-11%) 81.2 (75.4, 85.9) 7.0 (4.3, 11.3) 11.8 (8.0, 16.9) 

กลุ่มรวย (percentile 11-111%) 89.6  (83.7, 93.5) 2.8 (1.5, 5.1) 7.6 (4.2, 13.5) 

การสบูบุหรีที่ห่ลีกเลีย่งภาษี    

ใช่ 22.8 (17.2, 29.5) 54.0 (46.9, 61.0) 3.7 (2.7, 5.0) 

ไมใช่ 89.0 (86.9, 90.8) 0.9 (0.5, 1.7) 10.0 (8.4, 12.1) 
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ตำรำงที ่3.14 ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามความคิดเหน็ต่อการเสยีภาษีของบุหร่ี 

                       ที่ซ้ือคร้ังล่าสดุและลักษณะทางประชากร  (weighted data) (ต่อ) 

 

ลกัษณะทำงประชำกร ควำมคิดเห็น (percentage (95% CI)) 

เสียภำษี ไม่เสียภำษี ไม่ทรำบ 

จงัหวดั    

พังงา 51.3 (11.2-53.7) - 5.3 (5.2-15.7) 

ภเูกต็ 51.1 (16.1-53.2) 1.5 (1.1-6.1) 7.2 (3.1-13.1) 

ระนอง 63.6 (5.6-71.1) 17.2 (11.1-36.3) 31.1 (12.7-31.2) 

สตูล 12.7 (73.1-15.2) 7.1 (2.7-12.3) 5.3 (3.1-16.3) 

สรุาษฎร์ธานี 12.2 (75.1-16.1) 1.1 (1.5-3.6) 13.7 (13.2-15.5) 

สงขลา 73.1 (71.6-71.5) 12.7 (11.1-17.3) 11.2 (1.6-15.1) 

พัทลุง 13.5 (71.5-51.1) 5.7 (3.2-5.3) 5.5 (6.1-13.1) 

ปัตตานี 35.7 (31.1-67.6) 22.1 (36.2-53.5) 6.3 (2.7-11.1) 

 

 

ความคิดเห็นต่อเหตุผลต่อการเสียภาษีของบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสุด พบว่า ประชาชนโดยรวมเช่ือว่า บุหร่ีที่

ตนเองซ้ือน้ันเป็นบุหร่ีที่เสียภาษีแล้ว ให้เหตุผลสูงสุดคือ เพราะมีอากรแสตมป์ ร้อยละ 79.8 รองลงมาคือ มีภาพ

ค าเตือนบนซองบุหร่ี ในทางกลับกัน ประชาชนที่เช่ือว่า บุหร่ีที่ตนเองซ้ือน้ันเป็นบุหร่ีที่ไม่เสียภาษี กลับให้เหตุผล

สูงสุดคือ เพราะราคาถูก ร้อยละ 67.2 รองลงมาคือ ไม่มีอากรแสตมป์ ร้อยละ 15.4 ซ่ึงมีความแตกต่างอย่าง

ชัดเจนในการให้เหตุผลว่าบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสดุเสยีภาษีหรือไม่  

 รายละเอยีดดังตารางที่ 3.13 
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ตำรำงที ่3.15  ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีขึ้นไป จ าแนกตามเหตุผลต่อการเสยีภาษีของบุหร่ี 

                    ที่ซ้ือคร้ังล่าสดุ 

  

เหตุผลต่อบุหรีที่ซ้ื่อครั้งล่ำสุด Percentage (95% CI) 

เหตผุลทีคิ่ดวา่บุหรีที่ซ้ื่อครัง้ล่าสดุไดเ้สียภาษีแลว้  

 มีอากรแสตมป์ 79.8 (77.1-82.3) 

 มีข้อความค าเตือนบนซองบุหร่ี 16.0 (13.7-18.6) 

 มีภาพค าเตือนบนซองบุหร่ีเป็นภาษาไทย 9.0 (7.3-10.9) 

 มีข้อมูลเกี่ยวกบัทาร์และนิโคตนิ 2.5 (1.7-3.7) 

 รสชาติ  3.3 (2.3-4.6) 

 อื่น ๆ เช่น ราคา ส ีร้านจ าหน่าย 5.8 (4.4-7.6) 

 ไม่มีความเหน็ 6.6 (5.3-8.1) 

เหตผุลทีคิ่ดวา่บุหรีที่ซ้ื่อครัง้ล่าสดุไม่ไดเ้สียภาษี  

 ไม่มีอากรแสตมป์ 15.4 (10.6-21.7) 

 ไม่มีข้อความค าเตือนบนซองบุหร่ี 4.5 (2.0-9.7) 

 มีภาพค าเตือนบนซองบุหร่ีเป็นภาษาต่างชาติ 1.4 (0.5-4.1) 

 ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกบัทาร์และนิโคติน 0.7 (0.2-2.1) 

 ราคาถูก 67.2 (58.5-74.9) 

 รสชาติ 6.6 (3.3-12.7) 

 อื่น ๆ 6.0 (3.3-10.8) 

 ไม่มีความเหน็ 8.9 (4.4-17.2) 

 

ความตระหนักต่อการจ าหน่ายบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่ พบว่า ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 29.0 ตระหนัก

ว่ามีบุหร่ีที่ไม่เสยีภาษีจ าหน่ายในพ้ืนที่ และร้อยละ 20.6 ระบุว่า ไม่ทราบ โดยเพศหญิงตระหนักสูงกว่าเพศชาย คือ  

ร้อยละ 35.3 และ 28.7 ตามล าดับ หากแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ

พบว่า กลุ่มอายุ 13-35 ปีและ 33-55 ปีมีความตระหนักว่ามีการจ าหน่ายบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่พอ ๆ กันที่

ร้อยละ 21 ขณะที่กลุ่มที่ตระหนักต ่าที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ 63+ ปีร้อยละ 16.2 หากแต่ความตระหนักว่ามีการ

จ าหน่ายบุหร่ีที่ไม่เสยีภาษีในพ้ืนที่ระหว่างกลุ่มอายุเหล่านั้นไม่มีความแตกต่างกนั เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา 

พบว่า กลุ่มที่จบระดับประถมศึกษาตระหนักสงูกว่ากลุ่มการศึกษาอื่น คือ ร้อยละ 36.1 ในขณะที่กลุ่มการศึกษาอื่น 

ๆ มีค่าพอ ๆ กนัที่ร้อยละ 26-28 แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างกลุ่มการศึกษาที่ต่างกนั  
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เมื่อวิเคราะห์ตามระดับรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มที่จนที่สุดหรือมีรายได้ต ่าสุดตระหนักถึง

บุหร่ีในพ้ืนที่ไม่เสยีภาษีสงูกว่ากลุ่มอื่น ๆ คือ ร้อยละ 37.8 รองลงมาคือกลุ่มที่จนและปานกลางที่อยู่ที่ร้อยละ 28-

29 ขณะที่กลุ่มที่มีรายได้สูงและสูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 23-25 ซ่ึงพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญใน 

ระหว่างกลุ่มผู้สบูบุหร่ีที่มีระดับรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกจิที่ต่างกนั 

เมื่อพิจารณาตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ไม่เสียภาษี พบว่ากลุ่มที่สูบบุหร่ีไม่เสียภาษี ตระหนักว่า มีการ

จ าหน่ายบุหร่ีไม่เสียภาษีในพ้ืนที่ ร้อยละ 68.9 สูงกว่ากลุ่มไม่สูบบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีมีการตระหนักว่ามีการจ าหน่าย

บุหร่ีที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่ เพียงร้อยละ 21.4  ซ่ึงพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างกลุ่มผู้สูบบุหร่ี 

และเม่ือวิเคราะห์ในรายจังหวัด พบว่า ผู้สูบบุหร่ีในจังหวัดปัตตานีตระหนักว่ามีบุหร่ีไม่เสียภาษีจ าหน่ายในพ้ืนที่ถึง

ร้อยละ 59.2 รองลงมาคือ ระนอง ร้อยละ 46.0 สงขลา ร้อยละ 39.8 ขณะที่สตูลและพัทลุงมีค่าพอ ๆ กันที่ร้อย

ละ 21 ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างในการตระหนักว่ามีการจ าหน่ายบุหร่ีไม่เสยีภาษีในพ้ืนที่ระหว่างบางจังหวัด 

รายละเอยีดดังตารางที่ 3.16 
 

ตำรำงที ่3.16 ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามความตระหนักต่อจ าหน่ายบุหร่ี 

                      ที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่และลักษณะทางประชากร 
 

ลกัษณะทำงประชำกร ควำมตระหนกัต่อกำรจ ำหน่ำยบุหร่ีท่ีไม่เสียภำษีในพ้ืนท่ี 

Percentage (95% CI) 

 มีกำรจ ำหน่ำย ไม่มีจ ำหน่ำย ไม่ทรำบ 

ภาพรวม 29.0 (26.5-31.7) 50.4 (47.5-53.2) 20.6 (18.4-23.0) 

เพศ    

 ชาย 28.7 (26.2-31.4) 50.8 (47.9-53.7) 20.5 (18.2-22.9) 

 หญิง 35.3 (23.4-49.3) 41.5 (29.7-54.5) 23.2 (13.2-37.4) 

อายุ (ปี)    

 15-24 30.1 (22.8-38.6) 45.2 (37.3-53.3) 24.7 (18.6-32.0) 

 25-44 30.4 (26.9-34.1) 50.2 (46.3-54.1) 19.4 (16.4-22.9) 

 45-64 27.6 (23.4-32.3) 51.5 (46.5-56.5) 20.8 (17.1-25.2) 

 65+ 16.3 (8.4-29.1) 60.6 (45.7-73.7) 23.1 (13.3-37.2) 

ระดบัการศึกษา    

 ต ่ากว่าประถมศึกษา 26.1 (21.0-32.0) 51.1 (44.7-57.5) 22.8 (18.0-28.5) 

 ประถมศึกษา 36.1 (29.7-43.0) 42.2 (35.7-48.9) 21.7 (16.3-28.4) 

 มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 28.7 (25.0-32.8) 51.3 (47.0-55.6) 20.0 (16.8-23.6) 

 อุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าและสงู

กว่า 

26.6 (21.1-33.0) 54.3 (47.8-60.7) 19.0 (14.4-24.7) 
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ตำรำงที ่3.16 ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป จ าแนกตามความตระหนักต่อจ าหน่ายบุหร่ี 

                      ที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่และลักษณะทางประชากร (ต่อ) 
 

ลกัษณะทำงประชำกร ควำมตระหนกัต่อกำรจ ำหน่ำยบุหร่ีท่ีไม่เสียภำษีในพ้ืนท่ี 

Percentage (95% CI) 

 มีกำรจ ำหน่ำย ไม่มีจ ำหน่ำย ไม่ทรำบ 

สถานะทางเศรษฐกิจ    

 ไม่ระบุรายได้ 22.2 (15.3-31.1) 57.6 (47.7-66.9) 20.2 (13.5-29.1) 

 กลุ่มจนที่สดุ (percentile 1-31%) 37.8 (31.8-44.3) 41.8 (35.9-48.0) 20.4 (15.9-25.7) 

 กลุ่มจน ( percentile 31-51%) 28.2 (22.7-34.4) 50.7 (44.3-57.0) 21.1 (16.6-26.5) 

 กลุ่มปานกลาง (percentile e 41-

61%) 

29.2 (24.3-34.7) 48.6 (42.7-54.5) 22.2 (17.5-27.6) 

 กลุ่มเกอืบรวย (percentile 61-

11%) 

25.8 (20.8-31.5) 55.4 (49.0-61.5) 18.8 (14.2-24.6) 

 กลุ่มรวย (percentile 11-111%) 23.1 (16.0-32.2) 57.3 (47.5-66.6) 19.5 (12.6-28.9) 

การสบูบุหรีห่ลีกเลีย่งภาษี    

 สบู 68.9 (62.2-74.9) 16.1 (11.8-21.6) 15.0 (10.6-20.7) 

 ไม่สบู 21.4 (18.9-24.1) 56.9 (53.8-60.0) 21.7 (19.2-24.4) 

จงัหวดั    

 พังงา 16.9 (9.3-28.8) 60.8 (48.1-72.2) 22.3 (13.6-34.4) 

 ภเูกต็ 9.7 (6.3-14.6) 73.4 (66.3-49.6) 16.9 (11.7-23.8) 

 ระนอง 46.0 (37.2-55.0) 35.8 (27.9-44.5) 18.2 (12.5-25.8) 

 สตูล 21.2 (15.0-29.2) 58.0 (49.0-66.4) 20.8 (14.4-29.1) 

 สรุาษฎร์ธานี 15.2 (11.6-19.5) 61.1 (55.9-66.0) 23.8 (19.7-28.5) 

 สงขลา 39.8 (35.1-44.8) 40.6 (35.7-45.7) 19.6 (15.9-23.8) 

 พัทลุง 21.6 (15.6-29.0) 58.6 (50.4-66.3) 19.9 (14.2-27.0) 

 ปัตตานี 59.2 (50.7-67.2) 23.8 (17.3-31.7) 17.0 (11.7-24.1) 

 

ความคิดเหน็ต่อความยากง่ายในการซ้ือขายบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่ พบว่า ประชาชนผู้สูบบุหร่ีโดยรวม 

ร้อยละ 17.3 มีความเหน็ว่าซ้ือขายได้ง่าย อย่างไรกต็ามมีถึงร้อยละ 72.4 ที่ระบุว่าไม่ทราบ (รวมถึง ปฏเิสธที่จะ

ตอบในประเดน็ดังกล่าว) โดยทั้งเพศชายและหญิงมีความเหน็ว่าบุหร่ีไม่เสียภาษีในพ้ืนที่สามารถซ้ือขายได้ง่ายด้วย

ค่าพอ ๆ กันคือ ร้อยละ 17.2 และ 17.9 และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุน้อยคือ 18-24 ปี มี

ความคิดเหน็ว่าซ้ือได้ง่ายสงูที่สุด คือร้อยละ 22.4 อย่างไรกต็ามในภาพรวมของแต่ละกลุ่มอายุ ไม่มีความแตกต่าง
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความคิดเหน็ในเร่ืองความยากง่ายในการซ้ือขายบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่  และเมื่อ

พิจารณาจ าแนกความคิดเห็นตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มที่จบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือ

เทยีบเท่า มีความคิดเหน็ว่าสามารถซ้ือขายบุหร่ีไม่เสียภาษีได้ง่ายคือ ร้อยละ 19.1 และ 18.3 ซ่ึงความคิดเหน็ใน

เร่ืองความยากง่ายในการซ้ือขายบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่จ าแนกตามระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน  และ

เม่ือจ าแนกตามระดับรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มที่จนที่สุดหรือมีรายได้ต ่าสุดมีความคิดเหน็ว่าบุหร่ี

ไม่เสียภาษีน้ันมีการซ้ือขายได้ง่ายในพ้ืนที่ สูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ คือ ร้อยละ 24.8 ขณะที่กลุ่มรายได้อื่น ๆ มีค่าพอ ๆ 

กนั ซ่ึงในภาพรวมพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัในความคิดเหน็ว่าบุหร่ีไม่เสยีภาษีน้ันมีการซ้ือขายได้ง่ายในพ้ืนที่ตาม

สถานะทางเศรษฐกจิ 

เม่ือพิจารณาตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ไม่เสียภาษี พบว่ากลุ่มที่สูบบุหร่ีไม่เสียภาษี มีความเห็นว่า

สามารถซ้ือขายบุหร่ีไม่เสียภาษีในพ้ืนที่ได้ง่าย ร้อยละ 46.7 สูงกว่ากลุ่มไม่สูบบุหร่ีไม่เสียภาษีที่คิดว่าหาซ้ือได้ง่าย

เพียงร้อยละ 11.7 ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และเมื่อวิเคราะห์ในรายจังหวัด พบว่า ผู้สูบ

บุหร่ีในจังหวัดปัตตานีและระนองมีความเหน็ว่า บุหร่ีไม่เสียภาษีหาซ้ือได้ง่ายสูงที่สุดคือ ร้อยละ 40.1 และ 39.6  

รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา ร้อยละ 24.3 ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างของความคิดเหน็ระหว่างเฉพาะบางจังหวัดที่

แตกต่างกนั เช่น ระหว่างพังงา ภเูกต็ สตูล สรุาษฎร์ธานีและพัทลุงกับระนอง สงขลา และปัตตานี ในขณะที่จังหวัด

อื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกนั 

 รายละเอยีดดังตารางที่ 3.17 
 

ตำรำงที ่3.17  ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีขึ้นไปโดยภาพรวม จ าแนกตามความคิดเหน็ต่อ 

   ความยากง่ายในการซ้ือขายบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่ 

 

ลกัษณะทำงประชำกร 

ควำมยำกง่ำยในกำรซ้ือขำยบุหร่ีท่ีไม่เสียภำษีในพ้ืนท่ี 

Percentage (95% CI) 

ไม่ยำกไม่ง่ำย ง่ำย ไม่ทรำบ 

ภาพรวม 10.4 (8.6-12.5) 17.3 (15.3-19.4) 72.4 (69.7-74.8) 

เพศ    

 ชาย 10.1 (8.3-12.2) 17.2 (15.2-19.4) 72.7 (70.0-75.2) 

 หญิง 16.2 (7.7-30.9) 17.9 (9.9-30.3) 65.9 (51.7-77.7) 

อายุ (ปี)    

 18-24 6.7 (3.0-14.3) 22.4 (16.1-30.3) 70.9 (62.3-78.1) 

 25-44 11.3 (8,8-14.4) 17.3 (14.7-20.3) 71.4 (67.7-74.9) 

 45-64 11.0 (8.2-14.8) 15.7 (12.6-19.4) 73.2 (68.6-77.4) 

 65+ 2.3 (0.5-10.0) 12.3 (5.6-24.8) 85.4 (72.8-92.7) 
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ตำรำงที ่3.17  ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีขึ้นไปโดยภาพรวม จ าแนกตามความคิดเหน็ต่อ 

   ความยากง่ายในการซ้ือขายบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่ (ต่อ) 

 

ลกัษณะทำงประชำกร 

ควำมยำกง่ำยในกำรซ้ือขำยบุหร่ีท่ีไม่เสียภำษีในพ้ืนท่ี 

Percentage (95% CI) 

ไม่ยำกไม่ง่ำย ง่ำย ไม่ทรำบ 

ระดบัการศึกษา    

 ต ่ากว่าประถมศึกษา 10.9 (7.4-15.9) 15.1 (11.3-19.9) 73.9 (68.0-70.1) 

 ประถมศึกษา 13.9 (9.2-20.5) 19.1 (14.6-24.4) 67.0 (60.2-73.2) 

 มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 9.3 (7.1-12.1) 18.3 (15.2-21.8) 72.4 (68.4-76.0) 

 อุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าและสงูกว่า 9.3 (5.4-15.5) 15.5 (11.7-20.4) 75.2 (68.8-80.7) 

สถานะทางเศรษฐกิจ    

 ไม่ระบุรายได้ 10.1 (5.5-17.7) 12.1 (7.2-19.4) 77.8 (68.9-84.8) 

 จนที่สดุ (percentile 1-31%) 11.6 (7.6-17.2) 24.8 (19.7-30.7) 63.6 (57.2-69.6) 

 จน ( percentile 31-51%) 11.7 (7.6-17.7) 16.0 (12.2-20.7) 72.3 (66.0-77.7) 

 ปานกลาง (percentile e 41-61%) 9.8 (6.8-14.0) 17.0 (13.2-21.5) 73.3 (67.9-78.0) 

 เกอืบรวย (percentile 61-11%) 9.0 (6.0-13.3) 14.9 (11.1-19.7) 76.1 (70.5-81.0) 

 รวย (percentile 11-111%) 8.7 (4.2-17.2) 13.8 (8.6-21.3) 77.5 (68.3-84.6) 

การสบูบุหรีห่ลีกเลีย่งภาษี    

 ใช่ 21.1 (15.5-28.0) 46.7 (39.8-53.7) 32.2 (26.1-39.0) 

 ไม่ใช่ 8.2 (6.5-10.4) 11.7 (10.0-13.7) 80.1 (77.4-82.5) 

จงัหวดั    

 พังงา 11.6 (5.6-22.5) 1.3 (0.2-9.0) 87.0 (76.0-93.4) 

 ภเูกต็ 3.1 (1.4-6.8) 5.3 (2.9-9.5) 91.6 (86.8-94.8) 

 ระนอง 3.7 (1.7-8.2) 39.6 (31.0-48.8) 56.7 (47.6-65.4) 

 สตูล 8.0 (4.3-14.2) 11.5 (7.0-18.4) 80.5 (72.6-86.5) 

 สรุาษฎร์ธานี 7.8 (5.1-11.9) 6.7 (4.7-9.5) 85.5 (81.1-89.0) 

 สงขลา 13.4 (10.2-17.4) 24.3 (20.4-28.6) 62.3 (57.3-67.0) 

 พัทลุง 5.8 (3.1-10.7) 13.1 (8.5-19.7) 81.1 (73.9-86.7) 

 ปัตตานี 18.7 (12.8-26.5) 40.1 (32.1-48.7) 41.2 (33.2-49.7) 
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เม่ือเลือกวิเคราะห์เฉพาะในกลุ่มผู้สูบบุหร่ีซิกาแรตที่รับรู้ว่า มีการจ าหน่ายบุหร่ีไม่เสียภาษีในพ้ืนที่ของตน

ในประเด็นความคิดเห็นต่อความยากง่ายในการซ้ือขายบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่ พบว่า ประชาชนผู้สูบบุหร่ี

โดยรวม ร้อยละ 17.3 มีความเหน็ว่าซ้ือขายได้ง่าย อย่างไรกต็ามมีถึงร้อยละ 72.4 ที่ระบุว่าไม่ทราบ (รวมถึง 

ปฏิเสธที่จะตอบในประเดน็ดังกล่าว) โดยทั้งเพศชายมีความเหน็ว่าบุหร่ีไม่เสียภาษีในพ้ืนที่สามารถซ้ือขายได้ง่าย

ร้อยละ 60.0 สูงกว่าเพศหญิงที่มีความเหน็ว่าง่ายร้อยละ 50.8 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นและกลุ่มอายุน้อยคือ 18-24 และมีความคิดเหน็ว่าซ้ือได้

ง่ายสงูถึงร้อยละ 75.4 และ 74.5 ตามล าดับ อย่างไรกต็ามในภาพรวมของแต่ละกลุ่มอายุ ไม่มีความแตกต่างอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติต่อความคิดเหน็ในเร่ืองความยากง่ายในการซ้ือขายบุหร่ีที่ไม่เสยีภาษีในพ้ืนที่  และเมื่อพิจารณา

จ าแนกความคิดเห็นตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มที่จบระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นว่า

สามารถซ้ือขายบุหร่ีไม่เสียภาษีได้ง่ายสูงสุดคือ ร้อยละ 63.7 รองลงมาคือ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และ

ระดับต ่ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 58.3 และ 58.0 ตามล าดับ ซ่ึงความคิดเหน็ในเร่ืองความยากง่ายในการซ้ือขาย

บุหร่ีที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่จ าแนกตามระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน  และเมื่อจ าแนกตามระดับรายได้หรือ

ฐานะทางเศรษฐกจิ พบว่า กลุ่มที่จนที่สดุหรือมีรายได้ต ่าสดุมีความคิดเหน็ว่าบุหร่ีไม่เสียภาษีน้ันมีการซ้ือขายได้ง่าย

ในพ้ืนที่ สงูกว่ากลุ่มอื่น ๆ คือ ร้อยละ 65.5 ขณะที่กลุ่มรายได้อื่น ๆ มีค่าพอ ๆ กนั ซ่ึงในภาพรวมพบว่าไม่มีความ

แตกต่างกนัในความคิดเหน็ว่าบุหร่ีไม่เสยีภาษีน้ันมีการซ้ือขายได้ง่ายในพ้ืนที่ตามสถานะทางเศรษฐกจิ 

เม่ือพิจารณาตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีที่ไม่เสียภาษี พบว่ากลุ่มที่สูบบุหร่ีไม่เสียภาษี มีความเห็นว่า

สามารถซ้ือขายบุหร่ีไม่เสียภาษีในพ้ืนที่ได้ง่าย ร้อยละ 67.8 สูงกว่ากลุ่มไม่สูบบุหร่ีไม่เสียภาษีที่คิดว่าหาซ้ือได้ง่าย

เพียงร้อยละ 54.9 แต่ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และเมื่อวิเคราะห์ในรายจังหวัด พบว่า ผู้

สบูบุหร่ีในจังหวัดระนองมีความเหน็ว่า บุหร่ีไม่เสียภาษีหาซ้ือได้ง่ายสูงที่สุดคือ ร้อยละ 86.1 รองลงมาคือ จังหวัด

ปัตตานี สงขลาแลพัทลุง ร้อยละ 67.7, 60.9 และ 60.7 ซ่ึงความแตกต่างของความคิดเหน็ระหว่างจังหวัดน้ัน มี

เฉพาะบางจังหวัดที่แตกต่างกัน เช่น ระหว่างพังงากับระนอง สงขลา พัทลุงและปัตตานี ในขณะที่จังหวัดอื่น ๆ ที่

นอกเหนือจากจังหวัดพังงาไม่มีความแตกต่างกนั 

 รายละเอยีดดังตารางที่ 3.18 
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ตำรำงที ่3.18  ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไปที่รับรู้ว่ามีการจ าหน่ายบุหร่ีไม่เสียภาษีในพ้ืนที่  

                     จ าแนกตามความคิดเหน็ต่อความยากง่ายในการซ้ือขายบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่ 

 

ลกัษณะทำงประชำกร 

ควำมยำกง่ำยในกำรซ้ือขำยบุหร่ีท่ีไม่เสียภำษีในพ้ืนท่ี 

Percentage (95% CI) 

ไม่ยำกไม่ง่ำย ง่ำย ไม่ทรำบ 

ภาพรวม 35.7 (30.5-41.3) 59.5 (54.0-64.8) 4.8 (3.1-7.3) 

เพศ    

 ชาย 35.1 (29.8-40.8) 60.0 (54.4-65.4) 4.9 (3.1-7.5) 

 หญิง 45.9 (23.9-69.6) 50.8 (28.0-73.3) 3.3 (0.7-13.5) 

อายุ (ปี)    

 18-24 22.2 (10.4-41.3) 74.5 (56.2-86.9) 3.3 (1.0-10.2) 

 25-44 37.1 (30.1-44.7) 57.0 (49.6-64.2) 5.9 (3.4-9.8) 

 45-64 40.0 (31.1-49.6) 57.0 (47.5-66.0) 3.1 (1.1-8.1) 

 65+ 14.2 (3.0-47.1) 75.4 (42.0-92.8) 10.4 (1.4-48.5) 

 

ระดบัการศึกษา    

 ต ่ากว่าประถมศึกษา 41.9 (30.3-54.5) 58.0 (45.4-69.6) 0.1 (0.0-0.7) 

 ประถมศึกษา 38.6 (27.2-51.3) 52.8 (40.9-64.4) 8.7 (3.9-18.0) 

 มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 32.4 (25.4-40.3) 63.7 (55.8-70.9) 3.9 (2.1-7.2) 

 อุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าและสงูกว่า 34.8 (22.0-50.3) 58.3 (43.9-71.4) 6.9 (3.0-14.9) 

สถานะทางเศรษฐกิจ    

 ไม่ระบุรายได้ 45.4 (27.1-65.1) 54.3 (34.7-72.6) 0.3 (0.0-2.2) 

 จนที่สดุ (percentile 1-31%) 30.6 (21.0-42.3) 65.5 (54.1-75.4) 3.8 (1.8-8.1) 

 จน ( percentile 31-51%) 41.6 (29.4-55.0) 56.8 (43.6-69.0) 1.6 (0.5-4.7) 

 ปานกลาง (percentile e 41-61%) 33.4 (24.1-44.3) 58.0 (47.2-68.0) 8.6 (4.0-17.3) 

 เกอืบรวย (percentile 61-11%) 34.9 (24.2-47.3) 57.7 (45.5-69.0) 7.5 (3.2-16.3) 

 รวย (percentile 11-111%) 37.7 (20.0-59.4) 59.4 (38.5-77.4) 2.9 (0.8-9.5) 

การสบูบุหรีห่ลีกเลีย่งภาษี    

 ใช่ 30.6 (22.9-39.6) 67.8 (58.7-75.6) 1.6 (0.4-7.2) 

 ไม่ใช่ 38.4 (31.7-45.6) 54.9 (47.9-61.6) 6.8 (4.4-40.4) 
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ตำรำงที ่3.18  ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไปที่รับรู้ว่ามีการจ าหน่ายบุหร่ีไม่เสียภาษีในพ้ืนที่  

                       จ าแนกตามความคิดเหน็ต่อความยากง่ายในการซ้ือขายบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีในพ้ืนที่ (ต่อ) 

 

ลกัษณะทำงประชำกร 

ควำมยำกง่ำยในกำรซ้ือขำยบุหร่ีท่ีไม่เสียภำษีในพ้ืนท่ี 

Percentage (95% CI) 

ไม่ยำกไม่ง่ำย ง่ำย ไม่ทรำบ 

จงัหวดั    

 พังงา 68.7 (35.7-89.6) 8.0 (1.1-40.8) 23.4 (6.0-59.1) 

 ภเูกต็ 32.0 (15.1-55.5) 54.8 (33.1-74.7) 13.2 (4.7-32.0) 

 ระนอง 8.1 (3.6-17.4) 86.1 (75.2-92.6) 5.8 (2.1-15.3) 

 สตูล 37.6 (21.7-56.7) 54.3 (36.1-71.5) 8.0 (2.9-20.2) 

 สรุาษฎร์ธานี 51.5 (37.6-65.2) 44.4 (31.3-58.3) 4.1 (1.5-10.6) 

 สงขลา 33.7 (26.5-41.7) 60.9 (52.9-68.4) 5.4 (2.8-10.2) 

 พัทลุง 26.9 (14.6-44.2) 60.6 (43.1-75.8) 12.5 (4.7-29.3) 

 ปัตตานี 31.6 (22.0-43.0) 67.7 (56.3-77.4) 0.7 (0.1-5.0) 

 

ส าหรับเหตุผลที่คิดว่าบุหร่ีที่จ าหน่ายในพ้ืนที่ไม่เสียภาษี โดยวิเคราะห์เฉพาะในกลุ่มผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตที่

รับรู้ว่ามีการจ าหน่ายบุหร่ีไม่เสยีภาษีในพ้ืนที่ของตน พบว่า เหตุผลที่ส าคัญที่สดุ คือ เพราะราคาถูก ร้อยละ 77.7 

รองลงมาคือ รสชาติ (บุหร่ีรสหวาน) ร้อยละ 18.9 และเพราะไม่มีอากรแสตมป์ ร้อยละ 13.8  

 รายละเอยีดดังตารางที่ 3.19 
 

 

ตำรำงที ่3.19 ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไปที่รับรู้ว่ามีการจ าหน่ายบุหร่ีไม่เสยีภาษีในพ้ืนที่  

                      จ าแนกตามเหตุผลที่คิดว่าบุหร่ีที่จ าหน่ายในพ้ืนที่ไม่เสียภาษี 
 

เหตุผลท่ีคิดว่ำบุหร่ีท่ีจ ำหน่ำยในพ้ืนท่ีไม่เสียภำษี Percentage of respondents (95% CI) 

 ไม่มีอากรแสตมป์ 13.8 (10.0-18,7) 

 มีภาพค าเตือนเป็นภาษาต่างประเทศ 2.9 (1.5-5.6) 

 สขีองแสตมป์และสขีองภาพค าเตือน 3.3 (1.6-6.5) 

 สขีองแบรนด์และย่ีห้อ 9.7 (6.6-14.1) 

 รสชาติ 18.9 (14.2-24.7) 

 ผู้จ าหน่ายเช่ือได้ว่าจ าหน่ายบุหร่ีไม่เสยีภาษี 4.3 (2.4-7.7) 

 ราคาถูก 77.7 (72.4-82.3) 

 อื่น ๆ 4.7 (3.0-7.4) 
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ส่วนที ่7 ประสบกำรณก์ำรเคยซ้ือบุหรีที่เ่ชื่อไดว่้ำเป็นบุหรีห่นภีำษ ี

การเคยซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่าเป็นบุหร่ีหนีภาษีใน 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า เคยซ้ือร้อยละ 22.3 ซ่ึงเมื่อ

พิจารณาจ าแนกตามลักษณะทางประชากรพบว่า เพศหญิงและชายเคยซ้ือด้วยค่าพอ ๆ กันคือ ร้อยละ 23.4 และ 

22.3 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มที่เคยซ้ือสูงที่สุดคือกลุ่มอายุน้อย 18-24 ปี ระบุว่าคือ ร้อยละ 25.6 

รองลงมาคือ อายุ 25-44 และ 45-64 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.2 และ 20.9 ตามล าดับ ขณะที่พบต ่าในกลุ่มอายุ  

65 ขึ้นไป  คือ ร้อยละ 8.8 ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างของการซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่าเป็นบุหร่ีหนีภาษีใน 12 เดือนที่ผ่าน

มาระหว่างกลุ่มอายุ 65 ข้ึนไปกับกลุ่มอายุที่น้อยกว่า ส าหรับระดับการศึกษาของกลุ่มที่เคยซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่าเป็น

บุหร่ีหนีภาษีใน 12 เดือนที่ผ่านมา พบสูงที่สุดในกลุ่มที่จบระดับประถมศึกษาร้อยละ 27.6 รองลงมาคือ ต ่ากว่า

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าด้วยค่าเท่ากันคือ ร้อยละ 22.7 ขณะที่ก ลุ่มที่พบต ่ าสุดคือ 

ระดับอุดมศึกษาหรือเทยีบเท่า ร้อยละ 16.9 หากแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของการซ้ือบุหร่ีที่

เช่ือได้ว่าเป็นบุหร่ีหนีภาษีใน 12 เดือนที่ผ่านมาตามระดับการศึกษา 

เม่ือพิจารณาตามสถานะทางเศรษฐกิจ พบว่ากลุ่มรายได้ต ่าหรือกลุ่มที่จนที่สุด เคยซ้ือสูงสุดคือ ร้อยละ 

31.0 รองลงมาคือกลุ่มที่ไม่ระบุรายได้และกลุ่มจนมีค่าพอ ๆ กันคือ ร้อยละ 22.6 และ 22.7 โดยกลุ่มที่เคยซ้ือต ่า

ที่สุดคือ กลุ่มรวย คือร้อยละ 16.6 ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มรวยกับกลุ่มจน

ที่สดุในการเคยซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่า เป็นบุหร่ีหนีภาษีใน 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจ าแนกตามพฤติกรรมการ

สูบบุหร่ีไม่เสียภาษี พบว่า กลุ่มที่สูบบุหร่ีไม่เสียภาษีเคยซ้ือถึงร้อยละ 72.5 ขณะที่กลุ่มที่ปัจจุบันไม่สูบบุหร่ีไม่เสีย

ภาษีน้ัน กเ็คยซ้ือบุหร่ีหนีภาษีในช่วง 12 เดือน ร้อยละ 13.6 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอย่างชัดเจนและมีนัยส าคัญทาง

สถิติ 

เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบว่า ผู้สบูบุหร่ีในจังหวัดปัตตานี เคยซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่า เป็นบุหร่ีหนีภาษีใน 12 

เดือนที่ผ่านมา สงูที่สดุคือ ร้อยละ 76.6 รองลงมาคือ จังหวัดระนอง (ร้อยละ 67.0) สงขลา (ร้อยละ 65.7) สตูล 

(ร้อยละ 44.5) และภูเกต็ (ร้อยละ 41.2) หากแต่โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ระหว่างจังหวัด 

รายละเอยีดดังตารางที่ 3.30 
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ตำรำงที ่3.20 ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป ที่ระบุว่าเคยซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่าไม่เสยีภาษี 

           ใน 13 เดือนจ าแนกตามลักษณะทางประชากร (weighted) 

 

ลกัษณะทำงประชำกร Percentage (95% CI) 

ภาพรวม 22.3 (20.1-24.8) 

เพศ  

 ชาย 22.3 (20.0-24.8) 

 หญิง 23.4 (13.7-37.1) 

อายุ (ปี)  

 18-24 25.6 (19.0-33.4) 

 25-44 23.2 (20.1-26.7) 

 45-64 20.9 (17.2-25.3) 

 65+ 8.8 (3.4-20.9) 

ระดบัการศึกษา  

 ต ่ากว่าประถมศึกษา 22.7 (17.8-28.5) 

 ประถมศึกษา 27.6 (21.9-34.1) 

 มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า 22.7 (19.3-26.5) 

 อุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าและสงูกว่า 16.9 (12.7-22.1) 

สถานะทางเศรษฐกิจ  

 ไม่ระบุรายได้ 22.6 (15.6-31.5) 

 จนที่สดุ (percentile 1-31%) 31.0 (25.4-37.3) 

 จน ( percentile 31-51%) 22.7 (18.0-28.2) 

 ปานกลาง (percentile e 41-61%) 19.6 (15.3-24.6) 

 เกอืบรวย (percentile 61-11%) 18.7 (14.4-23.8) 

 รวย (percentile 11-111%) 16.6 (10.6-24.7) 

การสบูบุหรีห่ลีกเลีย่งภาษี  

 ใช่ 72.5 (65.1-78.9) 

 ไม่ใช่ 13.6 (11.6-15.9) 
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ตำรำงที ่3.20 ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไป ที่ระบุว่าเคยซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่าไม่เสยีภาษี 

   ใน 13 เดือนจ าแนกตามลักษณะทางประชากร (weighted) (ต่อ) 

 

ลกัษณะทำงประชำกร Percentage (95% CI) 

จงัหวดั  

 พังงา 29.9 (9.8-62.7) 

 ภเูกต็ 41.2 (21.6-64.0) 

 ระนอง 67.0 (53.8-78.0) 

 สตูล 44.5 (27.3-63.1) 

 สรุาษฎร์ธานี 33.0 (21.6-46.8) 

 สงขลา 65.7 (58.0-72.6) 

 พัทลุง 32.9 (19.0-50.7) 

 ปัตตานี 76.6 (66.0-84.7) 

 

ส าหรับผู้ที่เคยซ้ือบุหร่ีเช่ือได้ว่าไม่เสียภาษีในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า แหล่งที่ซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่าไม่

เสยีภาษีดังกล่าว สงูที่สุดคือ ร้านขายของช า ร้อยละ 72.5 รองลงมาคือ ตลาดมืดและพ่อค้าเร่ ร้อยละ 6.0 และ 

5.3 ตามล าดับ ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างแหล่งซ้ือจากร้านขายของช ากบัแหล่งอื่น (ดังตารางที่ 3.31) 
 

 

ตำรำงที ่3.21  ร้อยละของผู้สบูบุหร่ีซิกาแรตอายุ 11 ปีข้ึนไปที่ระบุว่าเคยซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่าไม่เสยีภาษี 

   ใน 13 เดือนจ าแนกตามแหล่งที่ซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่าไม่เสียภาษี (weighted) 

 

 

แหล่งท่ีซ้ือบุหร่ีท่ีเช่ือไดว่้ำไม่เสียภำษี จ ำนวน Percentage (95% CI) 

เคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมัต ิ

ร้านขายของช า 

ร้านสะดวกซื้อ 

ร้านขายส่ง/ห้างสรรพสนิค้า 

หาบเร่แผงลอย 

พ่อค้าเร่ 

ตลาดมืด 

ร้านค้าสวัสดิการ 

ร้านค้าปลอดภาษี 

รถเร่จ าหน่าย 

ซื้อจากต่างประเทศ 

อื่น ๆ เช่น เรือประมง มีคนซื้ อมาฝาก 

44.78 

13520.29 

285.84 

633.41 

546.47 

984.42 

1110.56 

613.35 

495.75 

51.93 

738.58 

1611.96 

0.2 (0.0-1.7) 

72.5 (66.9-77.4) 

1.5 (0.7-3.4) 

3.4 (2.0-5.7) 

2.9 (1.5-5.8) 

5.3 (3.1-8.9) 

6.0 (3.8-9.2) 

3.3 (1.6-6.8) 

2.7 (1.4-5.1) 

0.3 (0.1-1.1) 

4.0 (2.1-7.4) 

8.6 (6.1-12.2) 

 



พฤติกรรมการสูบบหุร่ีผิดกฏหมายของผู้สูบบหุร่ีปัจจุบนั ในภาคใต้ ประเทศไทย                                                                          - 70 

- 

 

ส่วนที ่8 ปัจจยัทีม่ีผลต่อพฤติกรรมกำรสูบบุหรีห่ลีกเลีย่งภำษี 

 เม่ือน าปัจจัยที่ทดสอบความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีหนีภาษีด้วยสถิติไคสแควร์ น ามาทดสอบ

ด้วยสถิติ Logistic regression พบ 7 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ โดยได้ผลการวิเคราะห์ในรายตัวแปรที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีหนีภาษีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ี กลุ่มอายุน้อยคือ 18-24 ปีสูบสูง

กว่ากลุ่มอายุอ้างอิง (65+ ปี) 1.6 เท่า (p<0.001) ขณะที่สถานะทางเศรษฐกิจน้ัน พบว่า กลุ่มที่ไม่ระบุรายได้มี

พฤติกรรมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่ากลุ่มอ้างอิง (กลุ่มที่มีรายได้สูงสุด) 1.9 เท่า (p<0.001) ขณะที่กลุ่มรายได้

ต ่าสุดและกลุ่มที่มีรายได้ต ่า มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่ากลุ่มอ้างอิง (กลุ่มที่มีรายได้สูงสุด) 1.6 เท่า 

(p<0.001) และ 1.3 เท่า (p=0.001) ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพอิสระ เช่น 

แพทย์ นักกฎหมาย มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่าอาชีพที่เป็นกลุ่มอ้างอิง (กลุ่มแรงงานที่ท  างานใน

ครอบครัวแบบไม่ได้รับค่าจ้าง) 5.9 เท่า (p<0.001) นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่า

อาชีพที่เป็นกลุ่มอ้างอิง 3.0 เท่า (p<0.001) และอาชีพพ่อค้ามีพฤติกรรมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่าอาชีพที่เป็น

กลุ่มอ้างอิง 2.1 เท่า (p=0.001) ส าหรับการเปรียบเทยีบระหว่างจังหวัดกับจังหวัดอ้างอิงคือ ภูเกต็ พบว่า ผู้สูบ

บุหร่ีในจังหวัดปัตตานีมีพฤติกรรมสบูบุหร่ีไม่เสยีภาษีสงูกว่าจังหวัดอ้างองิ  83.3 เท่า (p<0.001) ขณะที่ ผู้สูบ

บุหร่ีในจังหวัดสตูล สงขลาและระนองมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่าจังหวัดอ้างอิง 30.2 เท่า 27.9 เท่า 

และ 10.7 เทา่ ตามล าดับ (p<0.001) ส่วนผู้สูบบุหร่ีในพัทลุงมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่าจังหวัดอ้างอิง 

1.9 เทา่ (p<0.001) 

 เม่ือพิจารณาปัจจัยการรับรู้ว่าบุหร่ีที่ซ้ือล่าสุดเป็นบุหร่ีหนีภาษีหรือไม่ พบว่า กลุ่มอ้างอิงคือ กลุ่มผู้สูบบุหร่ี

ที่รับรู้ว่าบุหร่ีที่ซ้ือล่าสุดเป็นบุหร่ีที่เสียภาษี (ไม่ใช่บุหร่ีหนีภาษี) โดยพบอย่างชัดเจนว่า กลุ่มผู้สูบบุหร่ีที่ซ้ือล่าสุด

เป็นบุหร่ีหนีภาษี/ไม่เสียภาษีมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่ากลุ่มอ้างอิงสูงมากถึง 154.9 เท่า (p<0.001) 

ขณะที่กลุ่มผู้สบูที่ไม่รู้ว่าบุหร่ีที่ซ้ือล่าสดุเป็นบุหร่ีที่เสียภาษีหรือไม่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่ากลุ่มอ้างอิง 

18.0 เท่า (p<0.001) ส าหรับปัจจัยการรับรู้ว่าบุหร่ีที่จ าหน่ายรอบ ๆ ที่อยู่อาศัยเป็นบุหร่ีที่ไม่เสียภาษี พบว่ากลุ่ม

อ้างอิงคือกลุ่มที่ระบุว่า “ไม่ใช่” จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มผู้สูบที่รับรู้ว่า ว่าบุหร่ีที่จ าหน่ายรอบ ๆ ที่อยู่

อาศัยเป็นบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่ากลุ่มอ้างอิง 3.1 เท่า (p<0.001) ขณะที่กลุ่มที่

ระบุว่าไม่ทราบ มีพฤติกรรมสบูบุหร่ีไม่เสยีภาษีสงูกว่ากลุ่มอ้างองิ 1.9 เทา่ (p<0.001) 

 ส าหรับปัจจัยความพยายามในการซ้ือบุหร่ีราคาถูกกว่าปกติใน 6 เดือนที่ผ่านมา โดยกลุ่มอ้างอิงคือ กลุ่มที่

ระบุว่า ไม่เคย ซ่ึงผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มผู้สบูบุหร่ีที่ไม่แน่ใจมีพฤติกรรมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่ากลุ่มอ้างอิง 

8.1 เท่า (p<0.001) ขณะที่กลุ่มที่ระบุว่าเคยหรือใช่มีพฤติกรรมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่ากลุ่มอ้างอิง 1.6 เท่า 

(p<0.001)  

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหร่ีไม่เสียภาษี โดยใช้ logistic regression พบ 7 ตัว

แปรด้วยกันที่ปัจจัยร่วมกันท านายพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไม่เสียภาษี (เรียงจากปัจจัยที่มีอิทธิพลมากไปน้อย) 

ได้แก่ 1) การรับรู้ว่าบุหร่ีที่ซ้ือล่าสุดเป็นบุหร่ีที่ไม่เสียภาษี 2) จังหวัด 3) การรับรู้ว่าบุหร่ีที่จ าหน่ายรอบ ๆ ที่อยู่

อาศัยเป็นบุหร่ีไม่เสียภาษี 4) ความพยายามในการซ้ือบุหร่ีราคาถูกกว่าปกติใน 6 เดือนที่ผ่านมา 5) อาชีพ 6) 
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สถานภาพทางเศรษฐกิจ และ 7) กลุ่มอายุ ซ่ึงทั้ง 7 ปัจจัยมีความสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมสูบบุหร่ีไมเสีย

ภาษีได้ร้อยละ 40.8 (ดังตารางที่ 3.22) 

 

ตำรำงที ่3.22 ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการสบูบุหร่ีไม่เสยีภาษี 

 

ตัวแปร Wald b OR 95% CI p-

value 

กลุ่มอายุ (กลุ่มอ้างอิง = 65+ ปี) 80.10      

 อายุ 11 – 35 ปี   0.476 1.611 1.213 1.573 <0.001 

สถานภาพทางเศรษฐกจิ (กลุ่มอ้างอิง = 

รายได้สูงสดุ) 

146.22      

 ไม่ระบุ  0.639 1.155 1.312 3.366 <0.001 

 รายได้ต ่าสดุ (percentile 20%)  0.496 1.653 1.517 1.516 <0.001 

 รายได้ต ่า (percentile 21-

51%) 

 0.253 1.317 1.112 1.312 0.001 

อาชีพ (กลุ่มอ้างองิ = แรงงานไม่ได้รับ

ค่าจ้าง/ท างานในครอบครัว) 

555.99      

 อาชีพอสิระ เช่น แพทย์ นัก

กฏหมาย 

 1.778 3.517 3.551 11.611 <0.001 

 นักเรียน นักศึกษา  1.103 2.112 1.531 5.715 <0.001 

 พ่อค้า  0.737 3.115 1.263 2.312 0.001 

 แรงงานรับจ้าง  0.524 1.615 1.112 3.317 0.016 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐ   0.469 1.355 1.117 3.315 0.042 

จังหวัด (กลุ่มอ้างอิง = ภเูกต็) 4,509.00      

 ปัตตานี  4.423 12.255 63.167 111.531 <0.001 

 สตูล  3.407 21.112 31.577 51.533 <0.001 

 สงขลา  3.330 37.521 31.525 27.366 <0.001 

 ระนอง  2.371 11.712 7.331 13.153 <0.001 

 พัทลุง  0.645 1.517 1.236 3.753 <0.001 

 สรุาษฎร์ธานี  0.476 1.611 1.155 3.173 0.002 
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ตำรำงที ่3.22 ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการสบูบุหร่ีไม่เสียภาษี (ต่อ) 

 

ตัวแปร Wald b OR 95% CI p-

value 

การรับรู้ว่าบุหร่ีที่ซ้ือล่าสดุเป็นบุหร่ีที่เสยี

ภาษีหรือไม่ (กลุ่มอ้างอิง = รับรู้ว่าเป็น

บุหร่ีเสยีภาษี) 

10,285.10      

 รับรู้ว่าเป็นบุหร่ีที่ไม่เสียภาษี  5.043 135.153 127.512 172.573 <0.001 

 ไม่รู้ว่าเป็นบุหร่ีที่เสียภาษีหรือไม่  2.893 11.125 16.753 15.527 <0.001 

 การรับรู้ว่าบุหร่ีที่จ าหน่ายรอบ ๆ ที่อยู่

อาศัยเป็นบุหร่ีที่ไม่เสยีภาษี (กลุ่มอ้างองิ 

= ไม่ใช่) 

910.30      

 ใช่  1.143 2.126 3.513 2.271 <0.001 

 ไม่ทราบ  0.618 1.136 1.711 3.136 <0.001 

ใน 6 เดือนที่ผ่านมา ทา่นมีความ

พยายามในการซ้ือบุหร่ีราคาถูกกว่าปกติ

หรือไม่ (กลุ่มอ้างองิ = ไม่) 

777.69      

 ไม่แน่ใจ  2.088 1.171 6.155 5.551 <0.001 

 ใช่  0.484 1.632 1.515 1.773 <0.001 

Constant = -7409 

Cox & Snell R Square = 0.408 และ Nagelkerke R Square = 0.697 
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บทท่ี  

สรุป อภิปรำยและขอ้เสนอแนะ 

 

สรุปและอภิปรำย 

 พฤติกรรมกำรสูบบุหรีซิ่กำแรต 

การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีคร้ังน้ีด าเนินการในพ้ืนที่ 1   จังหวัดภาคใต้ ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่มี

อัตราการสูบบุหร่ีที่อนุมานได้ว่าเป็นบุหร่ีไม่เสียภาษี (จากการส ารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ 3333   พบว่า 

ภาคใต้มีการสูบบุหร่ีที่ซองบุหร่ีไม่มีภาพค าเตือนสูงที่สุด)   ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้สูบ

บุหร่ีปัจจุบันที่มีอายุ 11  ปีขึ้นไปจ านวน 3,151   คน โดยมีอัตราการตอบแบบอย่างสมบูรณ์ (response rate) ร้อย

ละ 66.26   กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สูบบุหร่ีปัจจุบัน ซ่ึงสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 56.2   เป็นเพศชาย 

และร้อยละ 2.7 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 32.7   มีอายุระหว่าง 25-44 ปี จบการศึกษาสูงสุดคือระดับมัธยมปลาย

หรือเทยีบเท่าและระดับอุดมศึกษา ร้อยละ   55.7  และ 31.1   ตามล าดับ ประกอบอาชีพรับจ้าง /ใช้แรงงานทั่วไป

และค้าขาย /อาชีพอิสระรายย่อย ร้อยละ 25.1   และ 31.5   ตามล าดับ รายได้อยู่ในกลุ่มปานกลางและจน ร้อยละ 

35.1   และ 33.3   ตามล าดับ จากข้อมูลสถานการณ์โดยภาพรวมของการสูบบุหร่ีใน 8 จังหวัดภาคใต้ พบว่า กว่า

คร่ึงของผู้สบูบุหร่ีอยู่ในวัยแรงงานและมีฐานะยากจน ซ่ึงสอดคล้องกับการส ารวจในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ยังคงพบว่า 

ผู้สบูบุหร่ีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ รายได้น้อย อยู่ในชนบท และประกอบอาชีพที่มีรายได้

ต ่า (รับจ้าง ผู้ใช้แรงงาน) อย่างไรกดี็ภาพของการศึกษาของผู้สูบบุหร่ีเหล่าน้ีอยู่ในกลุ่มที่มีการศึกษาดี ทั้งน้ี

เน่ืองจากการศึกษาน้ีมุ่งเน้นศึกษาในเขตเมืองและสบูบุหร่ีซิกาแรตที่มีซอง ซ่ึงเป็นการเฉพาะเจาะจงที่ท  าให้มีโอกาส

ในการได้กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสงูกว่าการส ารวจทั่วไปที่รวมเขตชนบทด้วย 

 ปริมาณบุหร่ีที่สูบของผู้สูบบุหร่ีซิกาแรต พบว่า ส่วนใหญ่สูบเฉล่ีย 10-20   มวนต่อวัน โดยเพศชายมี

ปริมาณการสูบสูงกว่าเพศหญิง และกลุ่มอายุมากมีปริมาณการสูบสูงกว่ากลุ่มอายุน้อย กลุ่มที่มีการศึกษาต ่าสูบ

ปริมาณสูงกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูง เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระสูบปริมาณสูงกว่า

กลุ่มอาชีพอื่น ๆ ส าหรับสถานะทางเศรษฐกจิที่แตกต่างกันไม่พบว่ามีความแตกต่างกันในด้านปริมาณการสูบ และ

การซ้ือบุหร่ีคร้ังล่าสุดของผู้สูบบุหร่ีปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.3   ซ้ือแบบเป็นซอง โดยไม่พบความ

แตกต่างกนัในการซ้ือเป็นซองระหว่างเพศชายและหญิง ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันและจังหวัดต่างๆ แต่มีความ

แตกต่างในกลุ่มอายุ ซ่ึงพบว่ากลุ่มอายุน้อย (18-24 ปี) ซ้ือเป็นซองน้อยกว่ากลุ่มอายุที่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ ใน

กลุ่มสถานะทางเศรษฐกิจ โดยกลุ่มจนและจนที่สุดซ้ือเป็นซองน้อยกว่ากลุ่มฐานะเศรษฐกิจที่สูงกว่า จากผลการ

ส ารวจการสูบบุหร่ีซิกาแรตคร้ังน้ี การแสดงผลการซ้ือแบบเป็นซองที่ค่อนข้างสูงน้ี ไม่ได้เป็นการสะท้อนภาพ

โดยรวมของทั้งประเทศหรือทั้งภมิูภาค ทั้งน้ีเน่ืองจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างมีเกณฑ์เฉพาะเจาะจงที่ท  าให้โอกาสใน

การพบผู้ซ้ือเป็นซองสูง ทั้งด้วยการเลือกศึกษาในเขตเมือง การซ้ือบุหร่ีคร้ังล่าสุดและได้รับซองบุหร่ีซ่ึงสามารถท า

การรวบรวมซองบุหร่ีในขณะสมัภาษณ์ได้ ดังน้ันแนวโน้มการซ้ือเป็นซองจึงสงูตามสภาพการณ์  



พฤติกรรมการสูบบหุร่ีผิดกฏหมายของผู้สูบบหุร่ีปัจจุบนั ในภาคใต้ ประเทศไทย                                                                          - 74 

- 

 

ส าหรับย่ีห้อที่ ซ้ือคร้ังล่าสุดโดยภาพรวม พบว่า สูงที่สุดเป็นอันดับ 1   คือ กรองทิพย์ ร้อยละ 51.3  

รองลงมาเป็นบุหร่ีน าเข้าคือ L&M ร้อยละ 33.1   และ บุหร่ีย่ีห้อ Wonder สายฝนและ SMS ตามล าดับ หากแต่

เม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชายซ้ือกรองทิพย์สูงที่สุดรองลงมาคือ  L&M ขณะที่เพศหญิงซ้ือ L&M สูงสุด 

รองลงมาคือ สายฝน แต่ไม่พบความแตกต่างการสูบบุหร่ีย่ีห้อต่าง ๆ ผลการส ารวจน้ีคล้ายคลึงกับการส ารวจการ

บริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลกทั้งในปี 2552 และ 2554 
(38)

 ซ่ึงพบว่า บุหร่ีย่ีห้อเหล่าน้ีอยู่ใน 5 อันดับแรกที่

นิยมสูบสูงที่สุด และเม่ือเปรียบเทยีบกับผลการส ารวจในปี 2552 ในระดับภมูิภาค พบว่า ผลการศึกษาตรงกันใน 

3 อันดับแรก ซ่ึงในระยะน้ันโรงงานยาสูบยังไม่ได้ผลิตบุหร่ี SMS ซ่ึงมีราคาถูก ซ่ึงบุหร่ีย่ีห้อใหม่ราคาถูกน้ีถูกผลิต

ข้ึนภายหลังจากมีการข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหร่ีในปี 2552 ดังน้ันผลการส ารวจคร้ังน้ีซ่ึงเกิดขึ้นในปี 2553 ภายหลัง

การข้ึนภาษีจึงพบว่ามีการสูบบุหร่ีย่ีห้อใหม่ราคาถูกน้ี ซ่ึงปรากฏอยู่ในอันดับ 4 ซ่ึงสอดคล้องกับการส ารวจการ

บริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลกในปี 2554 ปรากฏการณ์ของการเปล่ียนพฤติกรรมหันมาสูบบุหร่ีราคาถูกน้ี 

สอดคล้องกับการศึกษาของมณฑา เก่งการพานิชและคณะ 
(18)

 ถึงผลกระทบของการข้ึนภาษีที่มีต่อพฤติกรรมการ

สูบบุหร่ีซ่ึงปรากฏในหลายลักษณะ อาท ิการเลิกและการลดปริมาณการสูบบุหร่ี การเปล่ียนประเภทของบุหร่ีจาก

บุหร่ีซิกาแรตซ่ึงมีราคาแพงหันมาสูบบุหร่ีมวนเองซ่ึงมีราคาถูกกว่ามาก และมีจ านวนหน่ึงที่เปล่ียนย่ีห้อบุหร่ีจาก

ย่ีห้อที่มีราคาแพงหันไปสูบบุหร่ีย่ีห้อที่มีราคาถูกกว่า ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงยืนยันให้เห็นชัดเจนจากส่วนแบ่ง

การตลาดของบุหร่ีย่ีห้อ SMS ซ่ึงมีราคาถูก (35 บาทต่อซอง) และในปัจจุบันมีแนวโน้มของการจ าหน่ายบุหร่ีที่มี

ราคาถูกสูงข้ึนทั้งบุหร่ีน าเข้าจากต่างประเทศ และบุหร่ีที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบของไทย และมากกว่าน้ันของอีก

ทางเลือกหน่ึงของการสบูบุหร่ีราคาถูกกคื็อ การสบูบุหร่ีหนีภาษีที่จ าหน่ายในพ้ืนที่ที่มีราคาถูกประมาณ 25 บาทต่อ

ซอง 

เมื่อจ าแนกตามเพศจะเหน็ได้ชัดเจนถึงการรับรู้ถึงรสชาติของบุหร่ีย่ีห้อต่าง ๆ ดังพบว่าเพศชายสูบบุหร่ี

ย่ีห้อกรองทิพย์สูงมากกว่าเพศหญิง ขณะที่เพศหญิงสูบย่ีห้อสายฝนและ L&M ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงหากพิจารณา

ตามคุณสมบัติและความคิดเห็นต่อบุหร่ีดังกล่าว จะพบว่า 2 ย่ีห้อที่ผู้หญิงเลือกสูบสูงน้ันเป็นบุหร่ีที่มีรสเยน็ 

(menthal) และมีความคิดว่าบุหร่ีรสเยน็มีรสอ่อนหรือสบูง่ายกว่าย่ีห้อกรองทพิย์ ซ่ึงเป็นบุหร่ีที่มีรสหนักและแรง ซ่ึง

เป็นที่ทราบกนัดีในหมู่นักสบูที่รับรู้ถึงรสชาติของบุหร่ี เช่น กรองทพิย์จะเป็นที่นิยมในหมู่นักสูบชายที่สูบจัด ดังน้ัน

บุหร่ีกรองทพิย์จึงมีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดมาอย่างต่อเน่ืองท่ามกลางสถานการณ์การสูบบุหร่ีของไทยที่เพศชาย

ยังคงมีการสบูบุหร่ีเป็นประจ าสงูประมาณร้อยละ 40 (ทั้งจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ และการส ารวจ

การบริโภคยาสบูในผู้ใหญ่ระดับโลก)  

เมื่อพิจารณาความแตกต่างกนัระหว่างจังหวัดที่พบว่า จ.ปัตตานีและสตูล สูบบุหร่ีทั้ง 5 ย่ีห้อต ่ากว่าจังหวัด

อื่น ๆ อย่างเหน็ได้ชัดเจน ซ่ึงข้อมูลสะท้อนให้เหน็ว่าบุหร่ี 5 ย่ีห้อดังกล่าวน้ี 4 ย่ีห้อเป็นบุหร่ีไทยที่ผลิตโดยโรงงาน

ยาสูบและ 1 ย่ีห้อคือ L&M เป็นบุหร่ีที่ขออนุญาตน าเข้า ซ่ึงบุหร่ีดังกล่าวเป็นบุหร่ีที่มีการเสียภาษี หากแต่การ

พบว่าใน 2 จังหวัดคือ จ.ปัตตานีและสตูล มีการสูบบุหร่ีทั้ง 5 ย่ีห้อน้ีต ่ากว่าจังหวัดอื่น ๆ ซ่ึงถ้าหากพิจารณาถึง

สดัส่วนของบุหร่ีย่ีห้ออื่น ๆ หรือการสูบบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีจะพบเหน็ภาพที่แตกต่างกัน กล่าวคือ จังหวัดเหล่าน้ีจะมี

การสบูบุหร่ีที่ไม่เสยีภาษีสงูกว่าจังหวัดอื่น ๆ  อย่างไรกต็ามข้อค้นพบที่ส าคัญคือ สถานที่ซ้ือคร้ังล่าสุด ส่วนใหญ่ซ้ือ
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ที่ร้านขายของช า ซ่ึงไม่ว่าบุหร่ีเสียภาษีและไม่เสียภาษีล้วนมีการจ าหน่ายที่ร้านขายของช า ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงการ

กระจายอยู่ทั่วไปของบุหร่ีทั้งที่เสยีภาษีและไม่เสยีภาษี ท าให้ประชาชนเข้าถึงและซ้ือหาได้ง่าย 

พฤติกรรมกำรสูบบุหรีไ่ม่เสียภำษี/หลีกเลีย่งภำษี 

ผู้สูบบุหร่ีปัจจุบันในภาพรวมของการศึกษาใน 8 จังหวัด โดยพิจารณาจากการตรวจซองบุหร่ีที่ไม่มีอากร

แสตมป์ไทย พบผู้สบูบุหร่ีไม่เสยีภาษี/หลีกเล่ียงภาษี ร้อยละ 16.1  (ซ่ึงแสดงว่ามีการหลีกเล่ียงภาษีในลักษณะต่าง 

ๆ เช่น บุหร่ีลักลอบหรือบุหร่ีเถื่อน การห้ิวเข้ามาประเทศตามกฏหมายที่ยินยอมให้น าเข้าเพ่ือการบริโภคโดยไม่เสีย

ภาษีจ านวน 200 มวน เป็นต้น)   ซ่ึงการไม่มีลักษณะอื่น ๆ เช่น ไม่มีภาพค าเตือนไทย ไม่มีข้อความค าเตือน ที่

แสดงว่าเป็นบุหร่ีไม่เสียภาษี ทั้งหลายทั้งปวงเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะประกอบของบุหร่ีที่ไม่มีอากรแสตมป์ จาก

ข้อมูลแสดงให้เหน็ว่าในภาคใต้ของไทยยังคงมีปัญหาอยู่มากในเร่ืองการสูบบุหร่ีไม่เสียภาษี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบุหร่ี

หนีภาษี ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลการส ารวจของ GATS ปี 2552 พบว่าในภาพรวมของประเทศ

ไทยมีผู้สูบบุหร่ีที่ไม่มีภาพค าเตือน ร้อยละ 2.6 และเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 4.8 2554 และเมื่อจ าแนกตามภมูิภาค 

พบว่า ภาคใต้มีผู้สูบบุหร่ีที่ไม่มีภาพค าเตือนสูงถึงร้อยละ 8.6 ในปี 2552 และเพ่ิมกว่าเท่าตัวเป็น ร้อยละ 18.5 

ในปี 2554 เช่นเดียวกับรายงานในระดับโลกมีรายงานระบุว่า ประเทศไทยมีส่วนแบ่งของการบริโภคบุหร่ีเถื่อน

ประมาณร้อยละ 10 
(8)

 ซ่ึงสถานการณ์การสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีในสังคมไทยบ่งช้ีให้เหน็ถึงปัญหาการบริโภคบุหร่ีหนี

ภาษีในสังคมไทย ซ่ึงจากการวิจัยจ านวนมากแสดงให้เหน็ว่า สถานการณ์ของบุหร่ีหนีภาษีในประเทศต่าง ๆ มัก

เกี่ยวข้องกบัการจัดเกบ็ภาษีของภายในประเทศ 
(4, 26)

 ที่ท  าให้บุหร่ีเสียภาษีมีราคาสูง และการจัดเกบ็และอัตราภาษี

ของประเทศเพ่ือนบ้านที่แตกต่างกนัท าให้บุหร่ีของประเทศเพ่ือนบ้านมีราคาถูก 
(5)
  

อย่างไรกต็ามการพบสถานการณ์การสบูบุหร่ีไม่เสยีภาษีสงูในภาคใต้ โดยพบย่ีห้อของบุหร่ีไม่เสียภาษีที่สูบ

สูงสุดคือ Astro รองลงมาคือ Rave และ Suriya ซ่ึงบุหร่ีเหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย 

โดยสถานที่ที่ ซ้ือส่วนใหญ่คือ ร้ายขายของช า (ร้อยละ 76.5  ) ที่น่าสนใจคือ มีการซ้ือบุหร่ีจากแหล่งต่าง ๆ ที่

กระจายอยู่ทั่วไปคือ หาบเร่แผงลอย พ่อค้าเร่ ตลาดมืด เรือประมง เป็นต้น ซ่ึงหากวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของย่ีห้อ

บุหร่ีไม่เสียภาษีจะเห็นได้ว่า บุหร่ีหนีภาษีมาจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ติดพ้ืนที่ภาคใต้ของไทย ซ่ึงจากการศึกษา

ของสังศิต พิริยะรังสรรค์ 
(6)

 แม้จะหลายปีมาแล้ว เปิดเผยเช่นเดียวกันว่า บุหร่ีหนีภาษีเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทาง

จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงจังหวัดภาคใต้ที่ระบุในการศึกษาน้ีให้ผลเช่นเดียวกันว่า จังหวัด

ปัตตานี สตูลและหาดใหญ่ (สงขลา) เป็นพ้ืนที่ที่มีการลักลอบบุหร่ีเถื่อนสูงมาก ซ่ึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในพ้ืนที่จาก

การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านขายของช าที่จ าหน่ายบุหร่ีหนี ภาษีในจังหวัดสตูล เล่าให้ฟังถึง

เส้นทางของการขนถ่ายบุหร่ีหนีภาษีจากประเทศมาเลเซีย (เกาะลังกาวี เป็นพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าปลอดภาษี) เข้า

ประเทศไทยว่าส่วนใหญ่จะใช้เรือเร็ว (Speed boat) ซ่ึงใช้เวลาเพียง 10 กว่านาทใีนการเดินทางจากเกาะลังกาวี

มาถึงฝั่ง จ.สตูล และขนถ่ายตามลูกคลองซ่ึงมีอยู่มาก (ลูกคลองจะเป็นท่าเรือที่เป็นท่าส าหรับเรือเล็ก) ซ่ึง

เช่นเดียวกบัฝั่งเกาะลังกาวีเองจะมีสภาพเช่นเดียวกนั และบุหร่ีดังกล่าวจะน ามาส่งให้กับพ่อค้าร้านขายของช า ซ่ึงจะ

ส่งให้กบัคนที่รู้จักกนั ราคาประมาณ 150-200 บาทต่อคาร์ตอน ข้ึนอยู่กับย่ีห้อของบุหร่ี ซ่ึงผู้จ าหน่ายเหน็ว่า บุหร่ี

เหล่าน้ีมีราคาถูก ขายคล่อง และขายได้ก าไรดีมากกว่าจ าหน่ายบุหร่ีไทย และจากการสงัเกตผู้สบู พบว่า มีการเข้าไป
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ซ้ือตามร้านขายของช าในที่ต่าง ๆ ได้โดยง่าย ซ่ึงผู้สูบเองจะทราบว่าบุหร่ีหนีภาษีมีจ าหน่ายที่ใด และระบุว่ามี

จ าหน่ายอยู่ทั่วไป ด้วยเหตุน้ีท าให้การศึกษานี้ จึงพบว่า จังหวัดปัตตานี สบูบุหร่ีหนีภาษีสงูกว่าคร่ึงหน่ึงของผู้สูบบุหร่ี

ปัจจุบัน (ร้อยละ 50.8) รองมาคือ สตูล (ร้อยละ 33.3) และสงขลา (ร้อยละ 24.8)  

พฤติกรรมการซ้ือบุหร่ีของผู้สบูบุหร่ีที่สบูบุหร่ีไม่เสียภาษี พบว่า กลุ่มที่สบูบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีส่วนใหญ่ซ้ือ

เป็นซอง (ร้อยละ 82.5) สงูกว่ากลุ่มที่สบูบุหร่ีเสียภาษีที่ซ้ือเป็นซอง (ร้อยละ 68.9) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ข้อ

ค้นพบน้ีแสดงถึงข้อเทจ็จริงของการจ าหน่ายบุหร่ีหนีภาษีซ่ึงมีราคาถูกจะไม่มีการแยกเป็นมวนจ าหน่าย อย่างไรก็

ตามประเดน็ที่น่าสนใจส าหรับบุหร่ีไม่เสียภาษีที่จ าหน่ายในพ้ืนที่คือ ราคาซ่ึงจากการศึกษาค่าใช้จ่ายในการซ้ือบุหร่ี

ไม่เสียภาษีของผู้สบู พบว่า เฉล่ียราคาซ้ือแบบมวน ราคาเฉล่ีย 3.23-3.33 บาทต่อมวน ราคาซ้ือแบบซอง ราคา

เฉล่ีย 25-30 บาทต่อซองหรือเฉล่ียต่อมวน 1.4-1.5 บาทต่อมวน และ ราคาซ้ือแบบคาร์ตอน 200-253 บาทต่อ

คาร์ตอน หรือราคาเฉล่ีย 1-1.25 บาทต่อมวน เม่ือเปรียบเทยีบราคาระหว่างบุหร่ีซิกาแรตที่เสยีภาษีไทยและที่ไม่

เสยีภาษี พบว่า ราคาบุหร่ีที่เสยีภาษีไทยมีราคาต่อมวนที่ซ้ือแบบเป็นมวนมีราคาไม่แตกต่างกนั (พบว่าบุหร่ีหนีภาษี

ที่จ าหน่ายแยกมวนส่วนใหญ่เป็นบุหร่ีที่มีราคาสงู)  หากแต่การซ้ือเป็นซองและคาร์ตอนจะเหน็ความแตกต่างได้

ชัดเจนว่า บุหร่ีที่ไม่เสียภาษีมีราคาถูกว่าบุหร่ีเสยีภาษีมากกว่าเทา่ตัว ซ่ึงราคาที่ถูกกว่ามากน้ีเอง ถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่

ส าคัญของการจูงใจให้ผู้สบูบุหร่ียังคงสบูต่อ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการขึ้นภาษีภายในประเทศที่มุ่งใช้

มาตรการด้านราคาในการท าให้ผู้สบูบุหร่ีสบูน้อยลง ทั้งด้วยปริมาณบุหร่ีที่สบูและจ านวนคนที่สบู อย่างไรกดี็ 

สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เหน็ว่า มาตรการภาษีหย่อนประสทิธภิาพลงในการท าให้ผู้สบูบุหร่ีในภาคใต้

เลิกบุหร่ี เน่ืองมาจากการมีทางเลือกของผู้สบูบุหร่ีในภาคใต้ที่มีบุหร่ีหนีภาษีราคาถูก อกีทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ซ่ึงสถานการณ์น้ีจึงน่าจะมีผลต่ออตัราการสบูบุหร่ีของภาคใต้ที่ไม่แนวโน้มลดลง แตกต่างจากภาคอื่น ๆ  
(35, 36)

 

ประเดน็ที่ส าคัญมากกว่าน้ันของการสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีน้ัน กค็ือ พบว่าเพศหญิงสูบบุหร่ีที่ไม่เสียภาษี/

หลีกเล่ียงภาษีสงูกว่าเพศชายร้อยละ 2  ซ่ึงประเดน็ความแตกต่างเร่ืองเพศน้ี จะเหน็ได้ว่า บุหร่ีจ านวนหน่ึงที่ผู้หญิง

สบูคือบุหร่ีชูรส/ปรุงรส และบุหร่ีรสเมนทอล ซ่ึงในที่น้ีคือ L&M ซ่ึงจากการส ารวจโดยภาพรวม พบผู้หญิงสูบบุหร่ี

ดังกล่าวสูง บุหร่ี L&M ที่น าเข้าตามกฎหมายจะมีราคาจ าหน่ายทั่วไปสูง แต่ส าหรับในพ้ืนที่ภาคใต้ที่ท  าการศึกษา 

จะพบข้อเทจ็จริงที่ว่า บุหร่ี L&M ที่ไม่เสยีภาษีมีราคาถูกกว่า จึงเป็นโอกาสส าหรับผู้หญิงที่เคยสูบบุหร่ีย่ีห้อดังกล่าว

อยู่แล้วมีโอกาสมากขึ้นในการสบูบุหร่ีย่ีห้อเดิมที่ราคาถูกกว่า  

ส าหรับข้อค้นพบที่น่าเป็นห่วงกคื็อ กลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ 

อายุต ่าสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่ากลุ่มที่อายุมาก เช่นเดียวกับกลุ่มที่อยู่ในระดับการศึกษาต ่า ได้แก่ ระดับ

ประถมศึกษาและต ่ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 24.5 และ 20.2 ตามล าดับซ่ึงสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูงกว่ากลุ่มที่มี

การศึกษาสูงกว่าอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับกลุ่มที่สถานะทางเศรษฐกิจต ่า/กลุ่มจนที่สุดมีการสูบบุหร่ีไม่เสียภาษีสูง

กว่ากลุ่มฐานะทางเศรษฐกจิที่ดีกว่าอย่างชัดเจน และที่น่าสนใจคือ นักเรียน /นักศึกษาสูบบุหร่ีหลีกเล่ียงภาษีสูงกว่า

กลุ่มอาชีพอื่น ๆ  เป็นปัญหาส าคัญของความพยายามในการควบคุมยาสูบของภาคีเครือข่ายที่มุ่งป้องกันและสกัด

กั้นไม่ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสสูบบุหร่ีสูง ทั้งน้ีเพราะผลกระทบมิได้มีเฉพาะต่อตัวผู้สูบเท่าน้ัน หากแต่ยังเป็น

ผลกระทบและภาระต่อครอบครัวและสังคม อาทิ กลุ่มคนจนที่สูบสูงน้ันเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของบุคคล 
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ครอบครัวและสังคม ที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุหร่ีต่อรายได้สูงกว่ากลุ่มผู้มีรายได้สูง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

บุคคลและครอบครัวที่เงินรายได้ที่พึงจ่ายส าหรับสิ่งจ าเป็นข้ันพ้ืนฐานต่อชีวิตถูกใช้เพ่ือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ซ่ึงจะย่ิงส่งผลกระทบมากข้ึนเม่ือการสบูบุหร่ีก่อให้เกดิโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่กลายเป็นภาระของครอบครัวและสังคม

ในการดูแลและรักษาโรคเร้ือรังที่เป็นอนัตรายร้ายแรงเหล่าน้ัน 

ควำมรูแ้ละกำรรบัรูเ้กีย่วกบับุหรี่หลีกเลีย่งภำษ ี

 ข้อค้นพบจากศึกษา พบว่า ผู้สูบบุหร่ีรับรู้ว่าบุหร่ีที่ตนซ้ือสูบเป็นบุหร่ีไม่เสียภาษีอย่างแน่นอน (ร้อยละ 

5.5) โดยกลุ่มที่สูบบุหร่ีหลีกเล่ียงภาษีน้ัน ร้อยละ 35.1   รับรู้ว่าบุหร่ีที่สูบเป็นบุหร่ีไม่เสียภาษี ผู้สูบบุหร่ีร้อยละ 

35.1    ตระหนักว่า มีบุหร่ีที่ไม่เสียภาษีจ าหน่ายในพ้ืนที่ ขณะที่กลุ่มที่สูบบุหร่ีไม่เสียภาษี ตระหนักว่า มีบุหร่ีที่ไม่

เสยีภาษีจ าหน่ายในพ้ืนที่สงูถึงร้อยละ 61.5  สงูกว่ากลุ่มสบูบุหร่ีที่เสยีภาษี โดยผู้สูบบุหร่ีร้อยละ 17.2   มีความเหน็

ว่าหาซ้ือบุหร่ีไม่เสียภาษีได้ง่าย สถานการณ์ของการที่ผู้สูบบุหร่ีส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีการจ าหน่ายบุหร่ีหนีภาษีในพ้ืนที่

และมีการรับรู้สูงมากในกลุ่มผู้สูบบุหร่ีหนีภาษี ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาที่สินค้าหนีภาษีจ าหน่ายกลาด

เกล่ือนได้ในพ้ืนที่ โดยคนที่สูบบุหร่ีไม่เสียภาษีร้อยละ 56.7   มีความเหน็ว่า สามารถซ้ือบุหร่ีไม่เสียภาษีได้ง่าย   

โดยแหล่งที่ซ้ือบุหร่ีที่เช่ือได้ว่าไม่เสียภาษีคือ ร้านขายของช า (ร้อยละ 72.5) และตลาดมืดและพ่อค้าเร่ ต่อ

สถานการณ์ดังกล่าว ประชาชนเหมือนจะไม่ตระหนกและตระหนักกับสภาพการณ์ดังกล่าวที่แสดงถึงความอ่อนแอ

ของกลไกการบังคับใช้กฏหมายของผู้มีอ านาจหน้าที่ ที่ส่งผลต่อผู้สูบบุหร่ีที่สนใจที่จะซ้ือเน่ืองจากคิดว่าบุหร่ีที่

จ าหน่ายในพ้ืนที่ไม่เสยีภาษีน้ันมีราคาถูก 

 การที่ประชาชนรับรู้ถึงการมีบุหร่ีภาษีในอัตราที่สูงและมีการสูบบุหร่ีดังกล่าวในอัตราที่สูงมากในหลาย

จังหวัดเป็นปัญหาย่ิงต่อสังคมไทยทั้งต่อนโยบายการควบคุมยาสูบและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน บาง

จังหวัดมีการสบูบุหร่ีไม่เสยีภาษีประมาณคร่ึงหน่ึงของผู้สูบบุหร่ี ซ่ึงเป็นอัตราที่สูงมากที่สะท้อนถึงค่านิยมของสังคม

และก าลังถูกท าให้การกลายเป็นเร่ืองปกติของสงัคม 

ขอ้เสนอแนะ 

1. จากการศึกษาช้ีชัดให้เหน็ว่า จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านเป็นปัจจัยเอื้ อให้มีการ

ลักลอบบุหร่ีหนีภาษีเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย ซ่ึงปรากฏดังสถานการณ์การสูบบุหร่ีไม่เสียภาษี 

ดังน้ันการบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดกับการลักลอบบุหร่ีหนีภาษีเป็นความจ าเป็นที่ต้อง

ด าเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วน โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจับกุมและบังคับใช้

กฏหมาย ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กระทรวงการคลังในระดับ

พ้ืนที่ควรร่วมมือกนัในการปราบปราม 

2. กรมสรรพสามิตควรทบทวนกฏหมายในการเพ่ิมบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดลักลอบบุหร่ีทั้งผู้

ลักลอบ ผู้จ าหน่าย และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีโทษหนักมากยิ่งขึ้น รวมถึงการลงโทษพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่ละ

เว้นการปฏบัิติหน้าที่ 
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3. มาตรการการขึ้นภาษีบุหร่ียังเป็นความจ าเป็นเพ่ือกระตุ้นให้ลดปริมาณการสบูบุหร่ีลง โดยกรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข ควรได้มีการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและความสูญเสียที่เกิดจากการสูบ

บุหร่ีเพ่ือเสนอโครงสร้างและอตัราภาษีที่จะมีผลต่อพฤติกรรมการสบูบุหร่ีแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบใน

การออกกฏหมาย รวมถึงการขึ้นภาษีบุหร่ีมวนเอง เพราะด้วยมาตรการทางภาษีที่ส่งผลกับราคาบุหร่ี 

จะส่งผลต่อการปรับพฤติกรรมด้วยการเปล่ียนประเภทบุหร่ีจากบุหร่ีซิกแรตที่มีราคาสูงไปสูบบุหร่ีมวน

เองที่มีราคาถูกกว่าหลายเท่า ขณะเดียวกันการเสนอกฎหมายในการก าหนดราคาบุหร่ีข้ันต ่าเป็นความ

จ าเป็นที่ต้องท าควบคู่กนั เพ่ือให้มาตรการภาษีและราคามีประสทิธภิาพ 

4. ภาคีและหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ จ าเป็นต้องด าเนินการ

อย่างต่อเน่ืองในการสร้างความรู้และความตระหนักในพิษภัยของบุหร่ีทั้งบุหร่ีถูกกฏหมายและผิด

กฏหมาย และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด และสร้างค่านิยมของการไม่สูบบุหร่ีให้เกิดข้ึนในสังคมอย่าง

กว้างขวาง 

5. สถาบันการศึกษาและองค์กรที่ท  างานกบัเยาวชนและนักเรียน ควรให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหร่ีทุกชนิด 

เพ่ือไม่ให้เยาวชนมีทกัษะชีวิตไม่คิดริเร่ิมสบูบุหร่ีและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการไม่สบูบุหร่ี  

6. สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังบุหร่ีผิดกฏหมายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้เข้ามามีบทบาทร่วมกันในการเฝ้าระวังการกระท าผิดตามกฏหมาย

ควบคุมยาสูบ และการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

ก าหนดมาตรการด าเนินการ ป้องกนัและควบคุมอย่างมีประสทิธภิาพ 

7. ควรมีการศึกษาข้อมูลวิจัยเชิงลึกถึงเส้นทางการค้าบุหร่ีผิดกฏหมาย จากแหล่งจ าหน่ายจนถึงผู้บริโภค 

และศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือประมาณการความสูญเสียอันเน่ืองมาจากการบริโภคบุหร่ีผิดกฏหมาย

และการลักลอบบุหร่ีเถื่อน 
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http://btc.ddc.moph.go.th/
http://www.stopillegalcigarettes.co.za/facts
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/85m-cost-of-illegal-%0b%20cigarettes-to-coffers-16066338.html
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/85m-cost-of-illegal-%0b%20cigarettes-to-coffers-16066338.html
http://thestar.com.my/news/story.asp?sec=nation&file=/2011/4/26/nation/20110426082729
http://dpc5.ddc.moph.go.th/download/boss_apr49_14.pdf.%20%0b%20เข้าถึง
http://dpc5.ddc.moph.go.th/download/boss_apr49_14.pdf.%20%0b%20เข้าถึง
http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php_(_WHO_FCTC)%20%0b%20เข้าถึง
http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php_(_WHO_FCTC)%20%0b%20เข้าถึง
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(36) ก้องเกยีรติ พรรณวดี, 2538. อ้างใน มณฑา เก่งการพานิชและคณะ. การทบทวนและวิเคราะห์ทศิทางการ 

  วิจัยการควบคุมยาสบูของประเทศไทย พ.ศ.3315-3355. กรุงเทพ : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 3355. 

(37) สชุาดา ตั้งทางธรรม. เศรษฐศาสตร์เร่ืองบุหร่ี และอตัราภาษีบุหร่ี. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช”. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ 2540. จากเวบ็ไซต์  

  http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/drugs/research-details.php?research_id=5 g  

  เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2555.   

(38) เอกสารข้อเทจ็จริง. ข้อมูลการส ารวจการบริโภคยาสบูในผู้ใหญ่ระดับโลกของประเทศไทย เปรียบเทยีบปี 

  2552 และ 2554. เอกสารประกอบการแถลงข่าว ณ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสขุ, 28 พฤษภาคม  

  2555, โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ. 
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ภำคผนวก 

แบบสมัภำษณโ์ครงกำรกำรส ำรวจ 

เรือ่ง  

กำรสูบบุหรีข่องผูสู้บบุหรีปั่จจุบนั ในพื้ นทีเ่สีย่งของภำคใต ้ประเทศไทย 

ค ำช้ีแจงและกำรขอควำมยินยอมจำกผูถู้กสมัภำษณ ์

อ่านข้อความต่อไปนี้ ให้กบัผู้ถูกสมัภาษณ์ : 

โครงการส ารวจกำรสูบบุหรี่ของผูสู้บบุหรี่ปัจจุบนั ในภำคใต ้ประเทศไทย ของภาควิชาสุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกบัส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข ก าลังเกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบของท่าน ซ่ึงเป็นโครงการส ารวจการ

บริโภคยาสูบลักษณะหน่ึงของประชากรไทย ซ่ึงเป็นความร่วมมือร่วมกันสถาบันวิจัยด้านสุขภาพระดับนานาชาติ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยดุก๊ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยส านักงานสถิติ

แห่งชาติ ซ่ึงข้อมูลน้ีจะถูกน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางสาธารณสุขและการขับเคล่ือนกฎหมายควบคุมยาสูบ โดย

องค์กรภาคีต่าง ๆ ที่ท  างานด้านการควบคุมยาสบูในประเทศไทย  

ท่านได้ถูกเลือกโดยการสุ่มอย่างเป็นระบบ ซ่ึงการมีส่วนร่วมของท่านมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการ

ด าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ทั้งน้ีค าตอบที่ได้รับจากท่านจะเป็นตัวแทนในนามของกลุ่มบุคคล การ

สมัภาษณ์จะใช้เวลาประมาณ 11 นาท ีโดยทา่นมีส่วนร่วมให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ และข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะ

ถูกเกบ็ไว้เป็นความลับ และไม่น าข้อมูลใด ๆ ของทา่นไปเผยแพร่ /แลกเปล่ียนกบัใคร ๆ  

ทา่นยินดีให้ข้อมูลกบัโครงการส ารวจน้ีหรือไม่  (ให้ผู้ถูกสมัภาษณ์ยินยอมด้วยวาจา) 

   ยินดี (อ่านข้อความต่อ)  

  ไม่ยินดี (ยุติการสมัภาษณ์ แต่ให้กล่าวขอบคุณที่เสยีสละเวลาฟังค าช้ีแจง) 

ถ้าทา่นยินดีกบัการมีส่วนร่วมในการส ารวจคร้ังน้ี  ผม/ดิฉันขออนุญาตเร่ิมสมัภาษณ์ทา่นเป็นการส่วนตัว  

หำกมีขอ้สงสยัประกำรใดสำมำรถติดต่อนกัวิจยัไดที้ ่ 

ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช  

ภาควิชาสขุศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

   อาคาร 2 ช้ัน 3  เลขที่ 531/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 11511 

 โทรศัพท ์ส านักงานเบอร์ตรง 02-3548553 หรือ 02-3548543-47 ต่อ 2712  

โทรศัพทม์ือถือ 115-7777152  
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ส่วนน ำของแบบสมัภำษณ ์

 

[    ] - [    ] [    ] [    ] - [    ] [    ] [    ] - [    ] [    ] [    ] 

  P          No.Psu.            No.HH              No.Resp 

 

คร้ังที่___วันที่นัดสมัภาษณ์คร้ังต่อไป: ________________  เวลา: _____________ 

คร้ังที่___วันที่นัดสมัภาษณ์คร้ังต่อไป: ________________  เวลา: _____________ 

 

แบบบันทกึการสมัภาษณ์    

คร้ังที่เย่ียม 1  ) วันนับจด( 2 3 

 

วันที่ 

 

__ __   __ __ 

วันที่ เดือน 

 

__ __   __ __ 

วันที่ เดือน 

 

__ __   __ __ 

วันที่ เดือน 

 

ผลการสมัภาษณ์* 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

พนักงานสมัภาษณ์ 

 

___ ___ 

 

___ ___ 

 

___ ___ 

 

ผู้ควบคุมงานสนาม 

 

___ ___ 

 

___ ___ 

 

___ ___ 

 

** รหสัส ำหรบั ผลกำรสมัภำษณบุ์คคล: 

1: สมัภาษณ์ข้อมูลรายบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ (Complete) 

2: ได้สมัภาษณ์ แต่ไม่สามารถสมัภาษณ์ได้อย่างสมบูรณ์ จ าเป็นต้องก าหนดวัน-เดือนส าหรับนัดหมาย

การสมัภาษณ์คร้ังต่อไป โดยระบุคร้ังที่ วันที่และเวลานัดสมัภาษณ์คร้ังต่อไป (Incomplete) 

3: ผู้ที่ถูกเลือกสัมภาษณ์ได้รับการประเมินภายหลังว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่ก  าหนด (Ineligible) 

4: ผู้ที่ถูกเลือกสัมภาษณ์ไม่อยู่บ้านขณะเย่ียมบ้าน จ าเป็นต้องก าหนดวัน-เดือนส าหรับนัดหมายการ

สมัภาษณ์คร้ังต่อไป โดยระบุคร้ังที่ วันที่และเวลานัดสัมภาษณ์คร้ังต่อไป (Not at home) 

5: ผู้ที่ถูกเลือกสัมภาษณ์ปฏเิสธการให้สมัภาษณ์ (ระบ)ุ __________________________ (Refused)         

6: อื่นๆ (ระบ)ุ ______________________________  

ภาษาที่ใช้ในการสมัภาษณ ์ (   ) ไทยภาคกลาง  (   ) ไทยภาคใต้ (   ) ยาวี   (   ) อื่น ๆ 

เวลาเร่ิมต้นสมัภาษณ์ .................................. เวลาสิ้นสดุการสมัภาษณ์ ........................................ 
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ส่วนที ่1 ส่วนคดักรอง : กำรสูบบุหรี่ 

A. บทน า: ค าถามต่อไปน้ีจะเกี่ยวกบัการบริโภคยาสบู โดยเน้นการสบูบุหร่ีซิกาแรต (บุหร่ีโรงงาน/บุหร่ีซอง) 

A01. ปัจจุบัน ทา่นสบูบุหร่ีซิกาแรต หรือบุหร่ีโรงงานหรือไม่ 

  1 สบูทุกวัน    (ถามข้อ A03)           

  2 สบูไม่ทุกวัน/สบูบางวัน (ถามข้อ A04)              

  3 ไม่สบู   (หยุดการสัมภาษณ์) 

A02. ทา่นมีซองบุหร่ีติดตัวอยู่ในขณะน้ีหรือไม่ 

  1 มี         3 ไม่มีและจะไปหาซองให้ได้    3 ไม่มีและไม่สามารถไปหาซองให้ได้ (หยุดการ

สมัภาษณ)์ 

A03 จ านวนมวนบุหร่ีโรงงานเฉล่ียที่ทา่นสบูต่อวนัเป็นเทา่ไร ………….มวน    

A04. จ านวนมวนบุหร่ีเฉล่ียที่ทา่นสบูต่อสปัดำหเ์ป็นเทา่ไร …………….มวน   

A05. ปริมาณบุหร่ีที่สบูแตกต่างจากช่วงก่อนข้ึนภาษีบุหร่ีซิกาแรตอย่างไร 

 1 น้อยลง   3 เทา่เดิม   2 มากขึ้น    

B. ส่วนที ่ 2 : กำรซ้ือบุหรี ่

ค าช้ีแจง : ค าถามต่อไปน้ีเกี่ยวกบัการซ้ือบุหร่ีคร้ังสดุท้าย  

B01. ทา่นซ้ือบุหร่ีคร้ังสดุท้ายในลักษณะใดและจ านวนเทา่ไร  

 1 ซ้ือเป็นมวน จ านวน  ........................มวน 

 3 ซ้ือเป็นซอง จ านวน  ........................ซอง (จ านวนมวนต่อซอง  ................................มวน) 

 2 ซ้ือเป็นคาร์ตอนหรือห่อ  .......................คาร์ตอนหรือห่อ (จ านวนมวนต่อห่อ .............................มวน) 

 4 อื่น ๆ ระบุ .......................................................  (จ านวนมวนต่อหน่วย .............................มวน) 

 5 ไม่เคยซ้ือด้วยตนเอง มีผู้ซ้ือให้ .......... (ข้ามไปข้อ B03) 

B02.  ราคาบุหร่ีหรือจ านวนเงินที่จ่ายซ้ือบุหร่ีคร้ังล่าสดุ  ........................................บาท (ต่อเน่ืองกบั B01) 

 11 ไม่ทราบ/จ าไม่ได้   77 ปฏเิสธการตอบ 

B03. ย่ีห้อบุหร่ีที่ทา่นซ้ือคร้ังสดุท้ายหรือมีผู้ซ้ือให้คือย่ีห้อใด 

กรองทพิย์ ...............................  1   สายฝน........................       2 

กรุงทอง ..................................  3   สามิต...........................      4 

รอยัล .....................................  5   วันเดอร์.......................       6  

มาร์ลโบโร ...............................  7   แอล์แอนเอม็................   8 

วินสต์ัน ...................................  9   SMS……………………  10             

Shoot ...........................   ........  11   อื่นๆ...   12ระบุ...................... 

B03.1 ทา่นได้เปล่ียนย่ีห้อบุหร่ีซิกาแรตที่ทา่นสบูเป็นประจ า หลังการข้ึนภาษีบุหร่ีหรือไม่ 

       1 ไม่เปล่ียน                          2  เปล่ียน ระบุย่ีห้อเดิม ............................................... 

       3  อื่น ๆ ระบุ ............................................................ 
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B04. ในการซ้ือคร้ังล่าสุด ท่านซ้ือจากที่ใด หรือกรณีผู้อื่นซ้ือให้ เขาซ้ือมาจากที่ใด 

 1 เคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมัติ ....    2  ร้านขายของช า             

 3 ร้านสะดวกซ้ือ                                     4 ร้านขายส่ง/ห้างสรรพสนิค้า   

 5 หาบเร่แผงลอย ................     6 พ่อค้าเร่ 

 7 ตลาดมืด ........................    8 ร้านค้าสวัสดิการ 

 9ร้านค้าปลอดภาษี .............. …..         10 รถจ าหน่าย 

 11 ซ้ือจากต่างประเทศ ........                12 ซ้ือผ่านอนิเทอร์เนต 

 13 อื่น ๆ ระบุ ………………………………………… 

      11 ไม่ทราบ/จ าไม่ได้………..              

 

C ส่วนที ่ 3 : กำรพจิำรณำซอง 

ค ำช้ีแจง :  ส่วนน้ีเป็นข้อมูลจากการพิจารณาซองบุหร่ีที่สบู  

C1a.  ซองบุหร่ีที่ซ้ือคร้ังล่าสดุ ที่ซองมีสิ่งเหล่านี้หรือไม่ 

 1.มี     2.ไม่ม ี    3.ไม่ทรำบ   

a) อากรแสตมป์ของประเทศไทย    

b)  อากรแสตมป์ต่างประเทศ    

c) ภาพค าเตือนบนซองบุหร่ีของไทย    

d) ค าเตือน/ภาพบนซองบุหร่ีของต่างประเทศ    

e) ข้อมูลเกี่ยวกบัทาร์และนิโคตินเป็นภาษาไทย                 

f) ข้อมูลเกี่ยวกบัทาร์และนิโคตินเป็นภาษาต่างชาติ           

g) บาร์โคด๊                                                                      

h) ระบุประเทศผู้ผลิต                                                             

i) หมายเลขทะเบียนการค้า     

 

C01b. แหล่งข้อมูลในข้อ C01.a มาจาก 

1 จากผู้สัมภาษณ์พิจารณาซองเอง                        2 รายงานโดยผู้ตอบ/ผู้ถูกสัมภาษณ์      

C02. ทา่นยินดีที่จะให้ซองบุหร่ีแก่ผู้สัมภาษณ์หรือไม่ 

             1 ยินดี                                2 ไม่ยินดี         

C03 ทา่นคิดว่า บุหร่ีที่ทา่นซ้ือคร้ังล่าสุดน้ัน เป็นบุหร่ีที่เสียภาษีแล้วหรือไม่ 

 1 เสียภาษีแล้ว  

 2ไม่เสยีภาษี  … ข้ามไปข้อ C05                                

 11 ไม่รู้/ไม่ทราบ  … ข้ามไปข้อ D01                

 77 ปฏเิสธการตอบ   … ข้ามไปข้อ D01                            



พฤติกรรมการสูบบหุร่ีผิดกฏหมายของผู้สูบบหุร่ีปัจจุบนั ในภาคใต้ ประเทศไทย                                                                          - 87 

- 

 

C04. เหตุผลที่ท  าให้ทา่นคิดว่า บุหร่ีน้ันเสยีภาษีแล้ว )ไม่ต้องอ่านตัวเลือก)   

           a) มีอากรแสตมป์                        b) มีภาพ/ค าเตือนด้านสขุภาพ 

 c) มีภาพค าเตือนของไทย      d) มีข้อมูลเกี่ยวกบันิโคตินและทาร์ 

 e) รสชาติของบุหร่ี     f) อื่น ๆ : _______________________ 

 11 ไม่ทราบ/จ าไม่ได้                   77ปฏเิสธการตอบ 

C05. เหตุผลที่ท  าให้ทา่นคิดว่า บุหร่ีน้ันไม่เสียภาษี  ) ไม่ต้องอ่านตัวเลือก)   

 a) ไม่มีอากรแสตมป์                        b) ไม่มีภาพ/ค าเตือนด้านสุขภาพ 

 c) มีภาพ/ค าเตือนของต่างประเทศ   d) ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกบันิโคตินและทาร์ 

 e) ราคาถูก       f) รสชาติของบุหร่ี   

 g) อื่น ๆ : _______________________ 

 11 ไม่ทราบ/จ าไม่ได้                   77ปฏเิสธการตอบ 

 

D  ส่วนที ่ 4 : ควำมคิดเห็นเกีย่วกบับุหรีที่จ่ ำหน่ำยในพื้ นที่ 

D01. ในพ้ืนที่ที่ทา่นอาศัยอยู่ มีการจ าหน่ายบุหร่ีไม่เสยีภาษีใช่หรือไม่ 

 1 ใช่         2 ไม่ใช่ …. ข้ามไปข้อ D04       

 88 ไม่ทราบ               77 ปฏเิสธการตอบ  

D02.  การซ้ือบุหร่ีที่ไม่เสยีภาษี ท าได้ง่ายเพียงใด? 

1 ไม่ง่าย                         2 ง่าย                   

 88 ไม่รู้/ไม่ทราบ                 77 ปฏเิสธการตอบ     

D03. ปัจจัยอะไรที่ท  าให้ทา่นคิดว่าบุหร่ีที่ขายในพ้ืนที่เป็นบุหร่ีที่ไม่เสยีภาษี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

a) ไม่มีอากรแสตมป์ ภาพค าเตือน ข้อมูลเกี่ยวกบัทาร์และนิโคติน               

b) อากรแสตมป์และค าเตือนเป็นภาษาต่างชาติ      

c) สขีองอากรแสตมป์ ภาพค าเตือน ข้อมูลนิโคตินและทาร์    

d) สขีองย่ีห้อและ/หรือโลโก้บุหร่ี                                                       

e) รสชาติของบุหร่ี                                                                        

f) ผู้จ าหน่ายที่เช่ือได้ว่าเป็นที่ขายบุหร่ีไม่เสียภาษี                                   

g) ราคาถูก         

h) อื่น ๆ : ______________________                                               

i) ไม่ทราบ/จ าไม่ได้                                          88 

j)  ปฏเิสธการตอบ                                          77 

D04. ในรอบปีที่ผ่านมา ทา่นเคยซ้ือบุหร่ีที่ทา่นคิดว่าเป็นบุหร่ีที่ไม่เสยีภาษีหรือไม่? 

1 เคย                                       2 ไม่เคย                            

 88ไม่ทราบ/จ าไม่ได้                77 ปฏเิสธการตอบ 
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D05. ในรอบปีที่ผ่านมา ทา่นเคยข้ามชายแดนไปซ้ือบุหร่ีที่ราคาถูกกว่าและน ากลับมาในประเทศหรือไม่  

1 เคย                                       2 ไม่เคย                            

 88ไม่ทราบ/จ าไม่ได้                77 ปฏเิสธการตอบ 

 

DD ส่วนที ่4-1 : ค ำถำมเพิม่เติม 

DD02. ใน 6 เดือนที่ผ่านมา ทา่นได้พยำยำมที่จะหาซ้ือบุหร่ีที่ขายราคาถูกกว่าท้องตลาดหรือไม่  

1 เคย                                       2 ไม่เคย  (ข้ามไปส่วนที่ 3) 

           88ไม่ทราบ/จ าไม่ได้ (ข้ามไปส่วนที่ 3)  77 ปฏเิสธการตอบ  (ข้ามไปส่วนที่ 3) 

 

DD03. สถานที่ที่ทา่นซ้ือบุหร่ีราคาถูกน้ันคือที่ใด และบ่อยเพียงใด (ไม่ต้องอ่านตัวเลือก) 
 

 ไม่เคย บ่อย บำงครั้ง/ไม่

บ่อย 

a) หาบเร่/แผงลอย    

b)  ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายของช า และป๊ัม/จุดจ าหน่ายน า้มัน    

c) ห้างสรรพสนิค้า    

d) สถานบันเทงิ ผับ บาร์    

e) คอ๊ฟฟ่ีชอป หรือภัตตาคาร    

f) จากผู้จ าหน่ายอสิระที่เร่ขายในแหล่งต่างๆ    

g) ร้านค้าปลอดภาษี                                                   

h) จากต่างประเทศ                                                                                   

i) ร้านสวัสดิการ เช่น ทหาร ต ารวจ                                                            

j) จากอนิเทอร์เนต                                                                                   

k) เคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมัติ                                                                        

l) จากรถจ าหน่าย                                                                

m) อื่นๆ _______________        

 

 

 

 

 

E  ส่วนที ่5: ขอ้มูลส่วนบุคคล 

E01.  เพศของผู้ตอบ   1 ชาย              2 หญิง  
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E02. อายุ  .................................ปี  (เศษเดือนถ้ามากกว่า 6  เดือนขึ้นไปให้ปัดเป็น 1  ปี) 

E3. ระดับการศึกษาสงูสดุ 

 1ไม่ได้เรียนหนังสอื/ไม่รู้หนังสอื                 2 ต ่ากว่า ป .6   

 3 จบ ป .6                                              4 จบสงูกว่า ป .6 แต่ต ่ากว่า ม .2  

 5 จบ ม .2 หรือเทยีบเทา่    6 จบสูงกว่า ม .2 แต่ต ่ากว่า ม .6  

 7 ม .6 และ ปวช .หรือเทยีบเทา่.    8 อนุปริญญา /ปวส/.ปวท .หรือเทยีบเทา่ 

 9ระดับปริญญาตรี     10 สงูกว่าปริญญาตรี 

 11อื่น ๆ ระบ ุ........................................................ ………………..  

 88 ไม่ทราบ  

E04. อาชีพในรอบปีที่ผ่านมา 

 1 ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกจิ   2 ลูกจ้างเอกชน 

 3 ธุรกจิส่วนตัว     4 แรงงานที่ไม่มีค่าจ้าง 

 5 นักเรียน/นักศึกษา     6 แม่บ้าน  

 7 เกษียณจากการท างาน     8 ว่างงาน 

 9 ไม่สามารถท างานได้/ไร้สมรรถภาพ   10 คนงานภาคเอกชนที่ท  างานตามฤดูกาล 

 88ไม่ทราบ/ไม่ตอบ 

E05. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ถา้ไม่มีใหบ้นัทึก “0” 

 (a)  เงินสดที่รวมจากทุกแหล่งรายได้.......................  บาท 

(b)  รายได้ที่ไม่ใช่ตัวเงินจากทุกแหล่ง....................   บาท 

(c)  ไม่ทราบ                   77 

(d)  ปฎิเสธการตอบ      88 

 

 


