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บทคัดย่อ
การสูบบุหรีห่ ลีกเลีย่ งภาษีเป็นปัญหาสำ�คัญต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย การวิจยั สำ�รวจแบบภาค
ตัดขวางนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรีห่ ลีกเลีย่ งภาษี และปัจจัยทำ�นายพฤติกรรมการสูบบุหรี่
หลีกเลีย่ งภาษีของผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั ในภาคใต้ของไทย พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 8 จังหวัดของภาคใต้ทม่ี อี ตั ราการสูบบุหรีส่ งู
ได้แก่ ปัตตานี สตูล สงขลา พัทลุง พังงา ระนอง ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาในผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่
มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตเทศบาล/เขตเมือง เลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบได้จ�ำ นวน 2,048 ตัวอย่าง เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และเก็บซองบุหรี่ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2554 วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของสัดส่วนด้วยค่า 95%CI สำ�หรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และทำ�นายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ด้วยสถิติ Binary
Logistic Regression
การศึกษาพบว่า ผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันในภาคใต้สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีร้อยละ 16.0 โดยพิจารณาจากซองบุหรี่
ที่ไม่ติดอากรแสตมป์ไทย คุณลักษณะของผู้ที่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีเป็นผู้หญิงสูบมากกว่าผู้ชายร้อยละ 3
ช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปีสูบมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
95% พบว่าผูส้ บู ทีจ่ บประถมศึกษาสูบบุหรีห่ ลีกเลีย่ งภาษีมากกว่ากลุม่ ระดับการศึกษาสูง กลุม่ คนจนทีส่ ดุ สูบบุหรี่
หลีกเลี่ยงภาษีที่มากกว่ากลุ่มฐานะอื่นๆ และผู้สูบของจังหวัดปัตตานีสูบมากกว่าทุกๆ จังหวัด รองลงมาคือ
จังหวัดสตูล โดยร้อยละ 76.9 ซื้อบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีครั้งล่าสุดจากร้านขายของชำ� รองลงมาคือ ตลาดมืด
และพ่อค้าเร่ จากการศึกษาพบ 7 ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์และสามารถทำ�นายพฤติกรรมการสูบบุหรีห่ ลีกเลีย่ ง
ภาษีของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันอายุ 18 ปีขึ้นไปในภาคใต้ เรียงตามปัจจัยที่มีอิทธิพลมากไปน้อยเมื่อควบคุม
อิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ ดังนี้ คือ 1) การรับรู้ว่าบุหรี่ที่ซื้อล่าสุดเป็นบุหรี่ไม่เสียภาษี 2) จังหวัด 3) การรับรู้ว่า
บุหรี่ที่จำ�หน่ายบริเวณรอบที่อยู่อาศัยเป็นบุหรี่ไม่เสียภาษี 4) ความพยายามในการซื้อบุหรี่ราคาถูกกว่าปกติ
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ใน 6 เดือนที่ผ่านมา 5) อาชีพ 6) สถานภาพทางเศรษฐกิจ และ 7) กลุ่มอายุ ซึ่งทั้ง 7 ปัจจัยสามารถร่วมกัน
ทำ�นายพฤติกรรมสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีได้ร้อยละ 40.8
ดังนั้น หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องร่วมกันปราบปราบการลักลอบบุหรี่หนีภาษีอย่างเคร่งครัด อีกทั้งควรมี
มาตรการอื่นควบคู่ไปด้วย อาทิ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การขึ้นภาษีอย่างต่อเนื่อง การปรับแก้
กฎหมายให้เพิม่ บทลงโทษการละเมิด การรณรงค์ให้ความรูแ้ ก่เยาวชน และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังบุหรีห่ นีภาษี
ในพื้นที่ เพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี
คำ�สำ�คัญ: บุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี /ผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน /ภาคใต้ของไทย

Abstract
Tax avoidant cigarette smoking has affected on tobacco control in Thailand. This cross-sectional
study aimed to study the tax avoidant cigarette smoking and predicting factors of the tax avoidant cigarette
smoking among current smokers in the south of Thailand. Target groups were 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 March to June, 2011 and analyzed for the factors affecting on tax avoidant
cigarette smoking by Binary Logistic Regression.
The results showed 16% of current smokers smoked tax avoidant cigarettes, considered by examining
the tax stamp on the packs. The traits of tax avoidant cigarette smokers were significantly 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 of tax avoidant cigarettes were Pattani, Satul and Songkhla. Nearly
77% of tax avoidant cigarette smokers purchased the last cigarettes from grocery shops, black market
and hawkers. The results revealed seven factors affecting on the tax avoidant cigarettes smoking from
high to low effect. They were: 1) perceived the last cigarette purchase was tax avoidant cigarettes 2)
province 3) perceived that cigarette selling around residence was tax avoidant cigarettes 4) tried to buy
cheaper cigarette than normal cigarette in the past 6 months 5) occupation 6) economic status and 7)
age group. These seven co-factors could predict 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, continuous tax increase,
adjustment of law to increase the punishment of violation, health education to youth, and development
of surveillance system for tax avoidant cigarettes.
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ความสำ�คัญของปัญหา
อัตราการสูบบุหรี่ของประเทศไทยลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากร้อยละ 32.0 ในปี 2534 เหลือร้อยละ
20.7 ในปี 2552 (กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
สำ�นักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2553) ซึง่ เชือ่ ว่าส่วนหนึง่
เป็นผลจากมาตรการทางภาษีที่มีประสิทธิภาพที่สุดใน
การควบคุมยาสูบ (Levy, Benjakul, Ross, & Ritthiphakdee,
2008) อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่ท้าทายและสร้าง
ความตระหนกให้สงั คมไทยคือ อัตราการสูบบุหรีท่ เ่ี พิม่
สูงขึน้ เป็นร้อยละ 21.4 ในปี 2554 (กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค สำ�นักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2553)
และยืนยันด้วยผลการสำ�รวจการบริโภคในผูใ้ หญ่ระดับ
โลกในปี 2552 (BTC, MPH, Thailand, CDC, Atlanta
& WHO-SEA, 2009) และปี 2554 ที่พบอัตราการ
สูบบุหรี่ปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.5 เป็นร้อยละ
23.8 (กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค, 2555)
ซึง่ ในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงทีม่ กี ารขึน้ ภาษีสรรพสามิต
จากร้อยละ 80 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 85 ในปี 2552
(กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำ�นักควบคุม
การบริโภคยาสูบ, 2553) และเป็นร้อยละ 87 ในปี 2554
(ข่าวสดรายวัน (ออนไลน์), 2555) ซึง่ การขึน้ ภาษีบหุ รี่
ทำ�ให้ราคาบุหรี่สูงขึ้น ทำ�ให้ประชาชนเข้าถึงได้น้อยลง
ส่งผลต่อการบริโภคยาสูบลดลง (Kengganpanich,
Termsirikulchai, & Benjakul, 2009) หากแต่ความจริง
ในอีกมุมหนึ่งที่ปรากฏก็คือ การขึ้นภาษีที่ยิ่งสูงมากขึ้น
เท่าไร จะส่งผลต่อการลักลอบบุหรี่หนีภาษีหรือบุหรี่
เถือ่ นมากขึน้ เท่านัน้ (พชร สิทธิชยั , 2553) เพือ่ นำ�เข้ามา
จำ�หน่ายในตลาดมืดในราคาทีถ่ กู กว่าบุหรีท่ ว่ั ไปในท้องตลาด
(Joossens, 2006) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขึน้ ภาษีท�ำ ให้
ราคาบุหรีใ่ นประเทศสูงกว่าประเทศเพือ่ นบ้าน การศึกษา
ของ Merriman, Chaloupka, and Yurekli (2000)
แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างภายในประเทศกับประเทศ
เพือ่ นบ้านในเรือ่ งของอัตราภาษี ซึง่ ประเทศทีม่ กี ารเก็บภาษี

ในอัตราที่สูงทำ�ให้ราคาบุหรี่สูงกว่าประเทศเพื่อน และ
อาจเป็นเหตุผลสำ�คัญในการเพิ่มขึ้นของบุหรี่เถื่อนจาก
ประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ บี หุ รีร่ าคาถูกกว่า (ชลธาร วิศรุตวงศ์,
2553)
จากการศึกษาของ Joossens (2006) รายงานว่า
ในช่วงปี พ.ศ. 2533-2540 บุหรี่เถื่อนหรือบุหรี่หนีภาษี
ที่กระจายอยู่ในตลาดบุหรี่โลกเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ
110 สำ�หรับส่วนแบ่งการตลาดของบุหรี่ผิดกฎหมาย
ในประเทศไทยมีประมาณร้อยละ 10 ของยอดจำ�หน่าย
(Joossens, Merriman, Ross, & Raw, 2009) สังศิต
พิรยิ รังสรรค์ และคณะ (2547) ได้ท�ำ การศึกษาวิเคราะห์
ถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มีการลักลอบบุหรี่
หนีภาษีวา่ มีดว้ ยกันหลายปัจจัย อาทิ โอกาสในการสร้าง
รายได้และกำ�ไรจากการค้าสิง่ ผิดกฎหมาย ความก้าวหน้า
ในการขนส่งและการติดต่อสือ่ สาร ช่องทางทีง่ า่ ย สะดวก
และรวดเร็วมากขึ้นในการกระจายสินค้า การบังคับใช้
กฎหมายและนโยบายควบคุมยาสูบยังไม่เข้มแข็งเท่าทีค่ วร
เป็นต้น ทำ�ให้มกี ารลักลอบบุหรีเ่ ถือ่ นจากประเทศเพือ่ นบ้าน
ทีต่ ดิ ต่อกับชายแดนของภูมภิ าคต่างๆ ของไทยเป็นจำ�นวน
มากในช่วงปี 2550-2552 ดังปรากฏข่าวการจับกุม
จากแหล่งสื่อต่างๆ (News of Department of Excise
Tax, 2009, Feburary 2; Banmuang News, 2009,
December 21)
การขึ้นภาษีบุหรี่ซิกาแรตภายในประเทศ เป็น
ทีว่ ติ กกังวลถึงการทะลักของบุหรีห่ นีภาษี และบุหรีล่ กั ลอบ
นำ�เข้าจากประเทศเพื่อนบ้านตามตะเข็บชายแดน ซึ่งมี
ราคาตํ่ า กว่ า บุ ห รี่ ภ ายในประเทศไทยเป็ น อย่ า งมาก
จากงานวิจัยของอิศรา ศานติศาสน์ (Sarntisart, 2003)
ซึ่งได้ทำ�การศึกษาในปี พ.ศ.2544 ได้คาดประมาณว่า
บุหรี่ที่ประชาชนบริโภคอยู่ คิดเป็นบุหรี่เถื่อนประมาณ
ร้อยละ 15.5 (พิจารณาจากซองบุหรี่) และจากงาน
วิจยั ยังได้คาดประมาณว่า การบริโภคบุหรีเ่ ถือ่ นอาจเป็น
3 เท่าของการนำ�เข้าบุหรีท่ ถ่ี กู กฎหมายคือประมาณร้อยละ
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13 ของบุหรี่ทั้งหมด ซึ่งยืนยันสถานการณ์ด้วยผลการ
ศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ข องบุ ห รี่ ห ลี ก เลี่ ย งภาษี ใ น
ประเทศไทยของภิฤดี ภวนานนท์ (Pavananunt, 2009)
จากการสำ�รวจในโครงการสำ�รวจการบริโภค
ยาสูบในผู้ใหญ่ (GATS) พบว่าในปี 2552 ผู้สูบบุหรี่
เป็นประจำ� ร้อยละ 2.6 สูบบุหรีท่ ซ่ี องไม่มภี าพคำ�เตือน
บนซองบุหรี่ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.8 ในปี 2554
(BTC, MPH, Thailand, CDC, Atlanta & WHO-SEA,
2009) การสูบบุหรี่ที่ไม่มีภาพคำ�เตือนบนซองบุหรี่ที่
เพิ่มขึ้นอนุมานได้ถึงการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งอัตราที่เพิ่มขึ้นพบสูงมากในภาคใต้ของไทยคือเพิ่ม
จากร้อยละ 8.6 เป็น 18.5 (BTC, MPH, Thailand,
CDC, Atlanta & WHO-SEA, 2009) จากสถานการณ์
ดังกล่าวจึงมีความสำ�คัญยิ่งที่ต้องการความเข้าใจต่อ
สถานการณ์ ก ารสู บ บุ ห รี่ ห ลี ก เลี่ ย งภาษี ใ นภาคใต้
เป็นการเฉพาะ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทั้งในทางกฎหมายและผู้ปฏิบัติของกระทรวงต่างๆ
เพือ่ การวางนโยบายและกำ�หนดมาตรการในการควบคุม
บุหรีห่ นีภาษีได้อย่างเหมาะสม และการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุม
โรค, 2550) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ผลกระทบต่อพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ การสาธารณสุขของประเทศ และต่อระบบ
เศรษฐกิจของชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
1. พฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีของ
ผู้สูบบุหรี่ปัจุบันในภาคใต้
2. ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์และทำ�นายพฤติกรรม
การสูบบุหรีห่ ลีกเลีย่ งภาษีของผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั ในภาคใต้

นิยามเชิงปฏิบัติการ
บุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี ในการศึกษานี้มีขอบเขต
ครอบคลุมบุหรี่ 2 ประเภท คือ 1) บุหรี่ซิกาแรตที่
ลั ก ลอบนำ � เข้ า หรื อ บุ ห รี่ ห นี ภ าษี ที่ นำ � เข้ า มาขายใน
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อาณาจักรไทย เป็นบุหรี่ผิดกฎหมายซึ่งสังเกตได้จาก
การไม่มีแสตมป์เสียภาษีของไทยและไม่มีภาพคำ�เตือน
ไทยบนซองบุหรี่ และ 2) บุหรี่ซิกาแรตที่นำ�เข้ามาใน
อาณาจักรไทยโดยได้รับการยกเว้นการเสียภาษีตาม
กฎหมายจำ�นวน 200 มวน ซึง่ สังเกตได้จากไม่มแี สตมป์
เสียภาษีและการไม่มีภาพคำ�เตือนไทยบนซองบุหรี่

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษานี้ดำ�เนินการเฉพาะในผู้ที่สูบบุหรี่
ซิกาแรตหรือบุหรี่โรงงานที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อ
คุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนตามสิ ท ธิ ข องผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ทำ�การศึกษาเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มี
การบริ โ ภคบุ ห รี่ ซิ ก าแรตที่ ไ ม่ มี ภ าพคำ � เตื อ นสู ง กว่ า
ภาคอื่นๆ (BTC, MPH, Thailand, CDC, Atlanta &
WHO-SEA, 2009)

รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเชิงสำ�รวจแบบภาคตัดขวาง (Crosssectional survey) โดยใช้แบบสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูล
และเก็บซองบุหรี่เพื่อทำ�การตรวจยืนยัน

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้สูบบุหรี่ซิกาแรตปัจจุบันที่
มีอายุ 18 ปีขน้ึ ไป ใน 8 จังหวัดของภาคใต้ทม่ี กี ารสูบบุหรี่
ที่หลีกเลี่ยงภาษีสูง โดยฐานข้อมูลการสำ�รวจปี 2552
ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติได้แก่ ปัตตานี สตูล สงขลา
พัทลุง พังงา ระนอง ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี โดยเลือก
เฉพาะในเขตเทศบาล/เขตเมือง
ตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่างถูกกำ�หนดโดยโครงการหลัก
อย่างน้อย 2,000 คน การเลือกตัวอย่างใช้กรอบตัวอย่าง
ของฝ่ายระเบียบวิธีของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี
การกำ�หนดกรอบการสุม่ และสุม่ เลือก (Primary sampling
units: PSU) และบล็อกที่จะทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูล
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และสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบขั้นเดียว (One-stage
sampling) ในเขตเทศบาล/เขตเมืองของจังหวัดพื้นที่
เป้าหมาย 8 จังหวัด การเลือกบล็อคและขนาดตัวอย่าง
ในแต่ ล ะจั ง หวั ด ใช้ ก ารคำ � นวณสั ด ส่ ว นตามขนาด
(Probability proportional to size) ได้ขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 2,007 คน จากจำ�นวนตัวอย่างนำ�มากำ�หนดบล็อค
และกำ � หนดให้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ สู บ บุ ห รี่ ทุ ก คนที่ อ ยู่ ใ น
บล็อคนัน้ ทำ�ให้ได้จ�ำ นวนตัวอย่างจริงทัง้ สิน้ 2,048 คน
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่าง
เป็นผู้สูบบุหรี่ซิกาแรตปัจจุบันชนิดซอง (บุหรี่
โรงงาน) ทีม่ อี ายุ 18 ปีขน้ึ ไป โดยขณะทำ�การสัมภาษณ์
มีซองบุหรี่ที่สูบอยู่ในมือ อาศัยอยู่ในครัวเรือนมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และยินดีให้เก็บรวบรวมซอง
และให้ข้อมูล

ประเทศไทย อากรแสตมป์ต่างประเทศ ภาพคำ�เตือน
บนซองบุหรี่ของไทยและของต่างประเทศ โดยมี 2 ตัว
เลือกคือ มี/ไม่มี
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่ที่จำ�หน่าย
ในพื้นที่ เป็นคำ�ถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุหรี่หนี
ภาษี ได้แก่ การรับรู้และความคิดเห็นต่อการจำ�หน่าย
บุหรี่หนีภาษีในพื้นที่
ส่วนที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ดว้ ยแบบสัมภาษณ์
แล้ว ยังมีการเก็บรวบรวมซองเพื่อตรวจสอบว่าเป็น
บุหรีห่ ลีกเลีย่ งภาษีหรือไม่ โดยมีการตรวจสอบเบือ้ งต้น
โดยนักวิจยั และตรวจยืนยันโดยเจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต

เครื่องมือในการสำ�รวจ

การวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เอกสาร
เลขที่ MUPH 2011-111) การดำ�เนินการขอความ
ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติเพือ่ ขอความร่วมมือในการกำ�หนดกรอบตัวอย่าง
และสำ�นักวิจยั สังคม เอแบคโพลล์ เพือ่ ทำ�การเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามกรอบสุม่ ตัวอย่าง และได้ด�ำ เนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2554

เครือ่ งมือทีใ่ ช้รวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยทีมนักวิชาการกลางของโครงการสำ�รวจ
จาก Duke University, National Institute for Health,
USA, SEATCA และทีมนักวิจัย ซึ่งแบบสัมภาษณ์
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนนำ�และส่วนข้อคำ�ถามที่มีด้วย
กัน 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนนำ� ประกอบด้วยข้อมูลรหัสแบบสัมภาษณ์
ข้อมูลการนัดสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์ ภาษาที่ใช้
สัมภาษณ์ และระยะเวลาในการสัมภาษณ์
ส่วนที่ 1 ส่วนคัดกรองการสูบบุหรี่ เป็นข้อ
คำ �ถามตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ก ารคัดเลือก
ตัวอย่าง คือ พฤติกรรมสูบบุหรีใ่ นปัจจุบนั การมีซองบุหรี่
และการถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ปริมาณการสูบ
ส่วนที่ 2 การซื้อบุหรี่จะเป็นการถามเกี่ยวกับ
ลักษณะการซื้อบุหรี่ครั้งล่าสุด ได้แก่ ปริมาณ ราคา
ยี่ห้อ และแหล่งซื้อ
ส่วนที่ 3 การพิจารณาซองเพื่อตรวจเช็ค
คุณลักษณะของซองบุหรี่ ได้แก่ มีอากรแสตมป์ของ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่บรรณาธิกรในภาคสนามโดยทีมวิจัย
นำ�มานำ�เข้าข้อมูลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ จากนัน้
ส่งให้ฝ่ายระเบียบวิธีของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ทำ�การ
ถ่วงนํา้ หนักประชากร และจึงนำ�มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิจารณาความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มด้วยค่า 95% CI และวิเคราะห์ปัจจัยที่มี

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมรา

ความสัมพันธ์ดว้ ยสถิติ Chi-square และทำ�นายพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ด้วยสถิติ Binary Logistic Regression

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
การเคารพสิทธิ์และพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล
ถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญสำ�หรับการวิจยั ครัง้ นี้ เนือ่ งจากประเด็น
ที่ ศึ ก ษามี ข้ อ คำ � ถามเกี่ ย วกั บ บุ ห รี่ ห ลี ก เลี่ ย งภาษี ที่
เกีย่ วข้องกับการกระทำ�ผิดกฎหมาย ผูว้ จิ ยั ให้ความสำ�คัญ
ยิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล
จึงให้ความสำ�คัญต่อการฝึกอบรมพนักงานสัมภาษณ์
ให้เข้าใจและให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสัมภาษณ์อย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอธิบายวัตถุประสงค์
ของการศึกษา และการสร้างความเข้าใจถึงการศึกษา
การนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และการรับรองถึงการรักษา
ข้อมูลเป็นความลับที่จะไม่กระทบต่อผู้ให้ข้อมูล และ
อธิบายถึงสิทธิ์ในการที่จะตอบหรือไม่ตอบในข้อใดๆ
รวมถึงการหยุดการให้ข้อมูลเมื่อต้องการได้

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน และ
เก็บรวมรวมซองบุหรี่ได้ 2,048 คน จากการพิจารณา
ซองบุหรี่ที่เก็บรวบรวมมาตรวจโดยนักวิจัยภาคสนาม
เป็นผู้พิจารณาซอง และยืนยันด้วยการส่งให้เจ้าหน้าที่
ที่มีความเชี่ยวชาญตรวจยืนยัน พบว่า ร้อยละ 16.0
ไม่มีอากรแสตมป์ของไทย ร้อยละ 14.8 ไม่มีภาพ
คำ�เตือนเป็นภาษาไทย และร้อยละ 5.5 ไม่มีแสตมป์
ภาษีของต่างประเทศ ซึ่งแสดงว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษี
ในลักษณะต่างๆ เช่น บุหรี่ลักลอบหรือบุหรี่เถื่อน และ
การหิ้วเข้ามาประเทศตามกฎหมายที่ยินยอมให้นำ�เข้า
เพื่อการบริโภคโดยไม่เสียภาษีจำ�นวน 200 มวน
เป็นต้น การวิเคราะห์ภาพรวมข้างต้น จึงสรุปได้ว่า
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ผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ�ในภาคใต้สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี
ร้อยละ 16.0
เมื่อพิจารณาจำ�แนกตามลักษณะทางประชากร
พบว่า ผู้หญิงร้อยละ 18.8 สูบบุหรี่ซิกาแรตที่ไม่เสีย
ภาษีสูงกว่าเพศชาย (ร้อยละ 15.8) ร้อยละ 3 กลุ่มอายุ
18-24 ปีสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีสูงที่สุดคือ ร้อยละ
22.5 รองลงมาคือ อายุ 45-64 ปี ร้อยละ 17.6 ระดับ
การศึกษาของกลุ่มที่สูบสูงที่สุดคือ ระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ ตํ่ากว่าระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 20.2 สำ�หรับกลุ่มรายได้ที่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยง
ภาษีนั้น พบว่า กลุ่มที่จนที่สุด สูบร้อยละ 26.3 รองลงมา
คือกลุ่มที่ไม่ระบุรายได้ ร้อยละ 19.6 และกลุ่มจนถึง
ปานกลาง ร้อยละ 15.2 และ 14.2 ตามลำ�ดับ เมื่อ
จำ�แนกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดปัตตานีสูบสูงที่สุดคือ
ร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ จังหวัดสตูล (ร้อยละ 33.3)
สงขลา (ร้อยละ 24.8) และระนอง (ร้อยละ 12.0)
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วน
การสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีตามลักษณะประชากรด้วย
ค่าร้อยละ 95% CI พบว่า ผู้สูบที่จบประถมศึกษามี
สัดส่วนการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีที่มากกว่ากลุ่มที่มี
การศึกษาสูงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ เช่นเดียวกันกับ
กลุ่มจนที่สุดก็มีสัดส่วนการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีท่ีมาก
กว่ากลุ่มฐานะอื่นๆ และผู้สูบที่อาศัยในจังหวัดปัตตานีมี
สัดส่วนการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีที่มากกว่าทุกจังหวัด
แต่ไม่มากกว่าผู้สูบที่อาศัยในจังหวัดสตูล รายละเอียด
ดังตารางที่ 1
สำ�หรับกลุ่มที่เคยซื้อบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีมาสูบ
ในรอบ 1 ปี พบเคยซื้อร้อยละ 22.3 โดยมีคุณลักษณะ
ทาง ประชากรเช่นเดียวกับกลุม่ ทีส่ บู บุหรีห่ ลีกเลีย่ งภาษี
ในปัจจุบัน (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ร้อยละ และค่า 95% CI ของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันอายุ 18 ปีขึ้นไป จำ�แนกตามการสูบบุหรี่ที่หลีกเลี่ยงภาษี
ในปัจจุบัน การเคยซื้อบุหรี่ที่หลีกเลี่ยงภาษีใน 1 ปีผ่านมา และลักษณะทางประชากร
ลักษณะทางประชากร (n=2,048)
ภาพรวม

การสูบบุหรี่ที่หลีกเลี่ยงภาษีในปัจจุบัน
ร้อยละ (95% CI)

เคยซื้อบุหรี่ที่หลีกเลี่ยงภาษีใน 1 ปี
ร้อยละ (95% CI)

16.0 (14.0-18.1)

22.3 (20.1-24.8)

15.8 (13.8-18.1)
18.8 (10.7-31.0)

22.3 (20.0-24.8)
23.4 (13.7-37.1)

22.5 (15.9-30.8)
13.8 (11.3-16.7)
17.6 (14.3-21.5)
12.6 (5.8-25.2)

25.6 (19.0-33.4)
23.2 (20.1-26.7)
20.9 (17.2-25.3)
8.8 (3.4-20.9)

20.2 (15.7-25.5)
24.5 (18.8-31.2)
13.4 (10.8-16.6)
10.7 (7.3-15.4)

22.7 (17.8-28.5)
27.6 (21.9-34.1)
22.7 (19.3-26.5)
16.9 (12.7-22.1)

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)

22.6 (15.6-31.5)
31.0 (25.4-37.3)
22.7 (18.0-28.2)
19.6 (15.3-24.6)
18.7 (14.4-23.8)
16.6 (10.6-24.7)

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)

29.9 (9.8-62.7)
41.2 (21.6-64.0)
67.0 (53.8-78.0)
44.5 (27.3-63.1)
33.0 (21.6-46.8)
65.7 (58.0-72.6)
32.9 (19.0-50.7)
76.6 (66.0-84.7)

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
18-24
25-44
45-64
65+
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและสูงกว่า
สถานะทางเศรษฐกิจ
ไม่ระบุรายได้
กลุ่มจนที่สุด (<20%)
กลุ่มจน (21-40%)
กลุ่มปานกลาง (41-60%)
กลุ่มเกือบรวย (61-80%)
กลุ่มรวย (81-100%)
จังหวัด
พังงา
ภูเก็ต
สตูล
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
สงขลา
พัทลุง
ปัตตานี
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สำ�หรับสถานที่ที่ซื้อบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี พบว่า
สูงถึงร้อยละ 76.9 ทีซ่ อ้ื ทีร่ า้ นขายของชำ� และมีการซือ้ จาก
ตลาดมืด ร้อยละ 4.0 เรือประมง ร้อยละ 3.7 หาบเร่/
แผงลอย ร้อยละ 3.1 ร้านขายส่ง/ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ
3.0 และซื้อจากต่างประเทศ ร้อยละ 2.5 เช่นเดียวกับ
ในกลุ่มที่เคยซื้อบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในรอบ 1 ปี พบว่า
สถานที่ที่ซื้อสูงสุดคือร้านขายของชำ� ร้อยละ 72.5
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รองลงมาได้แก่ เรือประมง ตลาดมืด และพ่อค้าเร่ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วน
การซื้อบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีระหว่างแหล่งที่จำ�หน่ายด้วย
ค่าร้อยละ 95% CI พบว่า ผู้สูบมีสัดส่วนการซื้อจาก
ร้านขายของชำ�มากกว่าแหล่งอืน่ ๆ อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ร้อยละและค่า 95% CI ของผู้สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี จำ�แนกตามแหล่งซื้อบุหรี่ครั้งล่าสุดและการซื้อ
ใน 1 ปี
แหล่งที่จำ�หน่ายบุหรี่หนีภาษีของไทย
(n=2,048)
ร้านขายของชำ�
ตลาดมืด
เรือประมง
หาบเร่/แผงลอย
ร้านขายส่ง/ห้างสรรพสินค้า
ซื้อจากต่างประเทศ
ร้านสะดวกซื้อ
ร้านค้าสวัสดิการ
พ่อค้าเร่
ร้านค้าปลอดภาษี

สำ�หรับราคาเฉลี่ยของบุหรี่ซิกาแรตที่หลีกเลี่ยง
ภาษีไทยจำ�แนกตามลักษณะการซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน พบว่า
ราคาเฉลีย่ แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุม่ ทีซ่ อ้ื แบบเป็นมวน
ราคาเฉลีย่ ต่อมวนอยูท่ ่ี 3.23 บาท สำ�หรับกลุม่ ทีซ่ อ้ื แบบ
เป็นซอง ราคาเฉลี่ยต่อซองอยู่ที่ 30.30 บาท โดยพบ
ราคาต่อซองตํ่าสุดคือ 15 บาท และสูงสุดคือ 85 บาท

กรณีซื้อครั้งล่าสุด
ร้อยละ (95% CI)

กรณีซื้อภายใน 1 ปี
ร้อยละ (95% CI)

76.9 (70.8-82.1)
4.0 (1.9-8.1)
3.7 (2.1-6.5)
3.1 (1.2-7.4)
3.0 (1.6-4.6)
2.5 (1.3-4.9)
2.1 (1.0-4.6)
1.7 (0.5-5.9)
1.6 (0.6-4.2)
1.3 (0.4-4.4)

72.5 (66.9-77.4)
6.0 (3.8-9.2)
8.6 (6.1-12.2)
2.9 (1.5-5.8)
3.4 (2.0-5.7)
4.0 (2.1-7.4)
1.5 (0.7-3.4)
3.3 (1.6-6.8)
5.3 (3.1-8.9)
2.7 (1.4-5.1)

และสำ�หรับการซื้อแบบคาร์ตอน ราคาเฉลี่ย 253.15
บาทต่อคาร์ตอน โดยพบราคาต่อคาร์ตอนตํา่ สุด 120 บาท
และสูงสุดคือ 1,200 บาท (ตารางที่ 3) เมือ่ นำ�ราคาบุหรี่
ต่อคาร์ตอนตํา่ สุดและสูงสุดมาพิจารณากำ�หนดราคาบุหรี่
ต่อมวน (1 คาร์ตอนมีบุหรี่จำ�นวน 200 มวน) จะพบว่า
ราคาบุหรี่อยู่ระหว่าง 60 สตางค์ ถึง 6 บาท

ตารางที่ 3 ราคาเฉลี่ยของบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีที่จ่ายโดยผู้สูบบุหรี่ซิกาแรตอายุ 18 ปีขึ้นไป จำ�แนกตามลักษณะการซื้อ
ลักษณะการซื้อบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี (n=2,048)

Mean (SD)

Median

Min-Max

ราคาต่อมวน

3.23 (0.55)

3.33

2.0-5.0

ราคาต่อซอง

30.30 (12.44)

25.0

15-85

253.15 (177.26)

200

120-1200

ราคาต่อคาร์ตอน

90 Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok Vol. 29 No. 1 January - June 2013

ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละทำ � นายพฤติ ก รรม
การสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี
ผลการศึกษา พบว่า ภายหลังคัดกรองปัจจัยที่
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีด้วย
สถิติไคสแควร์ (p ≤ 0.05) ก่อนนำ�มาทดสอบด้วย
สถิติ Binary Logistic Regression พบว่าปัจจัยจำ�นวน
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และสามารถทำ�นายพฤติกรรม
การสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันอายุ
18 ปีขึ้นไปในภาคใต้ เรียงตามปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ไปน้อยเมื่อควบคุมอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ ดังนี้ คือ
ผู้สูบบุหรี่ที่รับรู้ว่าบุหรี่ที่ซื้อล่าสุดนั้นเป็นบุหรี่ที่ไม่เสีย
ภาษีจะมีโอกาสทีจ่ ะสูบบุหรีห่ ลีกเลีย่ งภาษีเป็น 155 เท่า
ผู้สูบที่อาศัยในจังหวัดปัตตานีมีโอกาสสูบเป็น 83 เท่า

ผู้สูบที่มีความพยายามในการซื้อบุหรี่ราคาถูกกว่าปกติ
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีโอกาสสูบเป็น 8 เท่า ผู้สูบที่
ประกอบอาชีพอิสระมีโอกาสสูบเป็น 6 เท่า ผู้สูบที่รับรู้
ว่าบุหรี่ที่จำ�หน่ายรอบๆที่อยู่อาศัยเป็นบุหรี่ที่ไม่เสีย
ภาษีมีโอกาสสูบเป็น 3 เท่า กลุ่มผู้สูบที่ไม่ระบุรายได้
และที่รายได้ตํ่าสุดมีโอกาสสูบเกือบ 2 เท่า และผู้สูบที่
มีอายุระหว่าง 18-24 ปีมีโอกาสสูบเกือบ 2 เท่าเช่นกัน
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความสามารถในการร่วมกัน
ทำ�นายพฤติกรรมการสูบบุหรีห่ ลีกเลีย่ งภาษีของผูส้ บู บุหรี่
ปัจจุบันอายุ 18 ปีขึ้นไปในภาคใต้ พบว่า ปัจจัยทั้งหมด
สามารถร่ ว มกั น ทำ � นายพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ห ลี ก
เลี่ยงภาษีได้ร้อยละ 40.8 (Cox & Snell R Square=
0.408) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี (n=2,048)
ตัวแปร
กลุ่มอายุ : อายุ 65+ ปี*
• อายุ 18 – 24 ปี
สถานภาพทางเศรษฐกิจ : รายได้สูงสุด*
• ไม่ระบุ
• รายได้ตํ่าสุด (percentile 20%)
• รายได้ตํ่า (percentile 21-40%)
อาชีพ : แรงงานไม่ได้รับค่าจ้าง/ทำ�งานในครอบครัว*
• อาชีพอิสระ เช่น แพทย์ นักกฎหมาย
• นักเรียน นักศึกษา
• พ่อค้า
• แรงงานรับจ้าง
• เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จังหวัด : ภูเก็ต*
• ปัตตานี
• สตูล
• สงขลา
• ระนอง
• พัทลุง
• สุราษฎร์ธานี

OR

95% CI

p-value

1.610

1.315

1.972

<0.001

1.894
1.642
1.287

1.583
1.407
1.103

2.266
1.916
1.503

<0.001
<0.001
0.001

5.917
3.013
2.089
1.689
1.599

2.998
1.928
1.362
1.103
1.017

11.680
4.709
3.203
2.587
2.514

<0.001
<0.001
0.001
0.016
0.042

83.349
30.183
27.931
10.713
1.907
1.610

62.067
21.977
20.934
7.221
1.326
1.194

111.928
41.455
37.266
15.892
2.742
2.172

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.002
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ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี (n=2,048) (ต่อ)
ตัวแปร

OR

95% CI

การรับรู้ว่าบุหรี่ที่ซื้อล่าสุดเป็นบุหรี่ที่เสียภาษีหรือไม่ : รับรู้ว่าเป็นบุหรี่หนีภาษี*
• รับรู้ว่าเป็นบุหรี่ที่ไม่เสียภาษี
154.892
137.903
• ไม่รู้ว่าเป็นบุหรี่ที่เสียภาษีหรือไม่
18.039
16.742
การรับรู้ว่าบุหรี่ที่จ�ำ หน่ายรอบๆ ที่อยู่อาศัยเป็นบุหรี่ที่ไม่เสียภาษี : ไม่ใช่*
• ใช่
3.136
• ไม่ทราบ
1.856

2.912
1.701

ใน 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีความพยายามในการซื้อบุหรี่ราคาถูกกว่าปกติหรือไม่ : ไม่ใช่*
• ใช่
8.070
6.899
• ไม่แน่ใจ
1.623
1.484
Cox & Snell R Square = 0.408

p-value

173.975
19.437

<0.001
<0.001

3.378
2.026

<0.001
<0.001

9.440
1.775

<0.001
<0.001

* กลุ่มอ้างอิง

สรุปและอภิปราย
พฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี
ผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันในภาพรวมของการศึกษา
ใน 8 จังหวัด พบผู้สูบบุหรี่ไม่เสียภาษี/หลีกเลี่ยงภาษี
ร้อยละ 16.0 ซึ่งมีการหลีกเลี่ยงภาษีในลักษณะต่างๆ
เช่น บุหรี่ลักลอบหรือบุหรี่เถื่อน การหิ้วเข้ามาประเทศ
ตามกฎหมายที่ยินยอมให้นำ�เข้าเพื่อการบริโภคโดยไม่
เสียภาษีจำ�นวน 200 มวน เป็นต้น สะท้อนความจริง
ในภาคใต้ของไทยถึงปัญหาที่ปรากฏอยู่มากในเรื่อง
การสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งสถานการณ์นี้ใกล้เคียง
กับข้อมูลการสำ�รวจของ GATS พบว่าภาคใต้มีผู้สูบบุหรี่
ทีไ่ ม่มภี าพคำ�เตือน (อนุมานถึงบุหรีห่ ลีกเลีย่ งภาษี) สูงถึง
ร้อยละ 8.6 ในปี 2552 (BTC, MPH, Thailand,
CDC, Atlanta & WHO-SEA, 2009) และเพิ่มขึ้น
กว่าเท่าตัวเป็น ร้อยละ 18.5 ในปี 2554 (กระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค, 2555) และรายงานใน
ระดับโลกทีร่ ะบุวา่ ประเทศไทยมีสว่ นแบ่งของการบริโภค
บุหรี่เถื่อนประมาณร้อยละ 10 (Joossens, Merriman,
Ross, & Raw, 2009) จากสถานการณ์การสูบบุหรี่ไม่

เสียภาษีในสังคมไทยนี้บ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาการบริโภค
บุหรีห่ นีภาษี/ผิดกฎหมายในสังคมไทย ซึง่ จากการวิจยั
จำ�นวนมากแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ของบุหรีห่ นีภาษี
ในประเทศต่างๆ มักเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีของ
ภายในประเทศ ที่ท�ำ ให้บุหรี่เสียภาษีมีราคาสูง (ชลธาร
วิศรุตวงศ์, 2553) นอกจากนีก้ ารจัดเก็บและอัตราภาษี
ของประเทศเพื่อนบ้านที่แตกต่างกันทำ�ให้บุหรี่ของ
ประเทศเพื่อนบ้านมีราคาถูก (Tao, 2005) ดังนั้นการ
ขึ้ น ภาษี ข องประเทศไทยเพี ย งลำ � พั ง โดยที่ ป ระเทศ
เพื่ อ นบ้ า นไม่ มี ม าตรการดั ง กล่ า วที่ ส อดคล้ อ งและ
สมดุลกัน ทำ�ให้ราคาบุหรีข่ องไทยสูงกว่าประเทศเพือ่ นบ้าน
ดั ง กรณี ตั ว อย่ า งราคาบุ ห รี่ ที่ ข ายดี ที่ สุ ด ของไทยคื อ
กรองทิพย์มกี ารปรับราคาเพิม่ จาก 45 บาทเป็น 58 บาท
และบุหรีม่ าร์ลโบโรเพิม่ ขึน้ จาก 63 บาทเป็น 72-75 บาท
(Wisarutwong, 2007) ขณะที่ผลการศึกษาพบว่าค่า
ใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่หนีภาษีในภาคใต้ยี่ห้อที่นิยมสูบ
สูงสุดคือ Astro รองลงมาคือ Rave และ Suriya ซึ่งบุหรี่
เหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ราคาเฉลี่ยเพียงซองละ 20-25 บาท ซึ่งราคาแตกต่าง
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กับบุหรี่ที่เสียภาษีมากกว่าเท่าตัว ดังนั้น ราคาบุหรี่ที่ถูก
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำ�คัญของการจูงใจให้ผู้สูบบุหรี่ยัง
คงสูบบุหรี่หนีภาษีต่อไป
นอกจากนีภ้ าคใต้มปี จั จัยเอือ้ อำ�นวยต่อผูส้ บู บุหรี่
ที่ทำ�ให้สามารถเข้าถึงบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี/หนีภาษีได้ง่าย
จึงทำ�ให้อัตราการสูบบุหรี่ของภาคใต้ทั้งบุหรี่ซิกาแรต
ที่ เ สี ย ภาษี แ ละที่ ห ลี ก เลี่ ย งภาษี ที่ ไ ม่ ที ท่ า ว่ า จะลดลง
แตกต่างจากภาคอื่นๆ (News of Department of Excise
Tax, 2009, Feburary 2; Banmuang News, 2009,
December 21) การเข้าถึงง่ายของบุหรีห่ นีภาษีในภาคใต้
นีย้ ืนยันได้ด้วยการศึกษาของสังศิต พิริยะรังสรรค์และ
คณะ (2547) ที่ทำ�การศึกษาผ่านมาหลายปีแล้ว เผย
ข้อเท็จจริงถึงแหล่งต้นทางของบุหรี่หนีภาษีว่า บุหรี่หนี
ภาษี เ ข้ า สู่ ป ระเทศไทยผ่ า นทางจั ง หวั ด ที่ มี ช ายแดน
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้องกับการศึกษานี้
ที่พบว่า จังหวัดปัตตานี สตูลและหาดใหญ่ (สงขลา)
เป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบบุหรี่เถื่อนสูงมาก ซึ่งข้อมูล
เชิงประจักษ์ในพื้นที่จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการร้านขายของชำ�ที่จำ�หน่ายบุหรี่หนีภาษี
ในจังหวัดสตูล เล่าให้ฟงั ถึงเส้นทางของการขนถ่ายบุหรี่
หนีภาษีจากประเทศมาเลเซีย (เกาะลังกาวี เป็นพื้นที่
จำ�หน่ายสินค้าปลอดภาษี) เข้าประเทศไทยว่าส่วนใหญ่
จะใช้เรือเร็ว (Speed boat) ซึ่งใช้เวลาเพียง 10 กว่านาที
ในการเดินทางจากเกาะลังกาวีมาถึงฝัง่ จ.สตูล และขนถ่าย
ตามลูกคลองซึง่ มีอยูม่ าก (ลูกคลองจะเป็นท่าเรือทีเ่ ป็น
ท่าสำ�หรับเรือเล็ก) และฝั่งเกาะลังกาวีเองก็มีสภาพ
เช่นเดียวกัน และบุหรี่ดังกล่าวจะนำ�มาส่งให้กับพ่อค้า
ร้านขายของชำ� ซึง่ จะส่งให้กบั คนทีร่ จู้ กั กัน ราคาประมาณ
150-200 บาทต่อคาร์ตอนขึ้นอยู่กับยี่ห้อของบุหรี่ ซึ่ง
ผู้จ�ำ หน่ายเห็นว่าบุหรี่เหล่านี้มีราคาถูก ขายคล่อง และ
ขายได้ก�ำ ไรดีมากกว่าจำ�หน่ายบุหรีไ่ ทย และจากการสังเกต
ผูส้ บู พบเห็นมีการเข้าไปซือ้ ตามร้านขายของชำ�ในทีต่ า่ งๆ
ได้โดยง่าย ซึ่งผู้สูบเองจะทราบว่าบุหรี่หนีภาษีมีจ�ำ หน่าย
ทีใ่ ด ด้วยเหตุนผ้ี ลการศึกษานีจ้ งึ พบว่า จังหวัดปัตตานี

สูบบุหรี่หนีภาษีสูงกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน
(ร้อยละ 50.8) รองมาคือ สตูล (ร้อยละ 33.3) และ
สงขลา (ร้อยละ 24.8) และแหล่งที่ผู้สูบซื้อบุหรี่หนีภาษี
ส่วนใหญ่ซื้อคือ ร้านขายของชำ� (ร้อยละ 76.9) และ
จากหาบเร่แผงลอย พ่อค้าเร่ ตลาดมืด เรือประมง เป็นต้น
ซึ่งแหล่งจำ�หน่ายที่ปรากฎแสดงให้เห็นถึงการกระจาย
อยู่ทั่วไปของบุหรี่หนีภาษีในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และทำ�นายพฤติกรรม
การสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี พบปัจจัยสำ�คัญที่ไม่อาจ
มองข้ามก็คือ การที่ผู้สูบรับรู้เป็นอย่างดีว่าบุหรี่ที่ซื้อมา
สูบนั้นคือบุหรี่หนีภาษี และการเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งเป็น
ปัญหาที่สะท้อนถึงการยอมรับของสังคมต่อบุหรี่หนี
ภาษีที่มองเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่หวั่นเกรงกฎหมาย
ปรากฏการณ์เช่นนี้สำ�หรับภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ
ถือว่า เป็นปรากฎการณ์ที่ไม่ธรรมดาที่สินค้าหนีภาษี
มีจำ�หน่าย หาได้ง่ายในพื้นที่ มากกว่านั้นยังแสดงถึง
ความอ่อนแอของระบบและกลไกการบังคับใช้กฎหมาย
ของผู้มีอำ�นาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย (Vathesatogkit, 2003)
นอกเหนือจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยง
ภาษีจะถูกกำ�หนดโดยปัจจัยสำ�คัญคือ ราคาถูก สภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษี/หนี
ภาษี และการรับรู้ยอมรับเป็นอย่างดีว่าบุหรี่ที่สูบเป็น
บุหรีห่ นีภาษีแล้ว ข้อค้นพบทีน่ า่ เป็นห่วงก็คอื การสูบบุหรี่
หลี ก เลี่ ย งภาษี พ บมากในกลุ่ ม คนที่ มี ร ายได้ ตํ่ า ที่ สุ ด
และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ประเด็นข้อค้นพบเช่นนี้
สะท้อนให้เห็นว่าการปล่อยปะละเลยให้บุหรี่หลีกเลี่ยง/
หนีภาษีดำ�รงอยู่และเข้าถึงง่ายในประเทศไทย ย่อมสร้าง
ปัญหาสำ�คัญต่อความพยายามในการควบคุมยาสูบ
ของภาคีเครือข่ายที่มุ่งป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสสูบบุหรี่สูง ทั้งนี้เพราะผลกระทบมิได้มี
เฉพาะต่อตัวผูส้ บู เท่านัน้ หากแต่ยงั เป็นผลกระทบและ
ภาระต่อครอบครัวและสังคม อาทิ กลุ่มคนจนที่สูบสูง
นั้นเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของบุคคล ครอบครัว

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมรา

และสังคม ทีส่ ดั ส่วนค่าใช้จา่ ยบุหรีต่ อ่ รายได้สงู กว่ากลุม่
ผู้มีรายได้สูง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล
และครอบครัวที่เงินรายได้ที่พึงจ่ายสำ�หรับสิ่งจำ�เป็น
ขั้นพื้นฐานต่อชีวิตถูกใช้เพื่อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ซึ่งจะยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้นเมื่อการสูบบุหรี่ก่อให้เกิด
โรคร้ายแรงต่างๆ ที่กลายเป็นภาระของครอบครัวและ
สังคมในการดูแลและรักษาโรคเรื้อรังที่เป็นอันตราย
ร้ายแรงเหล่านัน้ นอกจากนีย้ งั ส่งผลกระทบความสามารถ
ในการสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่อีกด้วย

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจับกุม
และบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กระทรวงการคลังใน
ระดับพืน้ ทีค่ วรร่วมมือกันในการปราบปราม และบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับการลักลอบบุหรี่หนีภาษี
2. กรมสรรพสามิตควรทบทวนเพิ่มบทลงโทษ
สำ�หรับผูก้ ระทำ�ผิดลักลอบบุหรีท่ ง้ั ผูล้ กั ลอบ ผูจ้ �ำ หน่าย
และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีโทษหนักมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
ลงโทษพนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ขณะเดียวกันควรเพิ่มรางวัลนำ�จับเพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน้าที่
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3. มาตรการการขึน้ ภาษีบหุ รีย่ งั เป็นความจำ�เป็น
ต่อการขึน้ ราคาบุหรีเ่ พือ่ ลดอุปสงค์ หากแต่ตอ้ งผลักดัน
เสนอกฎหมายในการกำ�หนดราคาบุหรีข่ น้ั ตํา่ และกำ�หนด
โครงสร้างและอัตราภาษีเพือ่ ให้มาตรการภาษีและราคา
มีประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมบริโภคยาสูบอย่างแท้จริง
ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
4. สถาบันการศึกษาและองค์กรที่ทำ�งานกับ
เยาวชนและนักเรียน ควรให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่
ทุกชนิด เพือ่ ให้เยาวชนมีทกั ษะชีวติ ไม่คดิ ริเริม่ สูบบุหรี่
และสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการไม่สูบบุหรี่
5. สร้างการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายไม่วา่ จะเป็น
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้เข้ามา
มีบทบาทร่วมกันกับพนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ. ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในการเฝ้าระวังการกระทำ�ผิดกฎหมาย
ควบคุมยาสูบ และพัฒนาระบบเฝ้าระวังบุหรีผ่ ดิ กฎหมาย
รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังศูนย์รับเรื่องร้อง
เรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำ�หนดมาตรการ
ดำ�เนินการ ป้องกันและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ควรมี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ ประมาณ
การความสูญเสียอันเนื่องมาจากการบริโภคบุหรี่ผิด
กฎหมายและการลักลอบบุหรี่เถื่อน
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