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บทคัดย่อ

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การประเมิ น เชิ ง สำ า รวจมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ประเมินการรับรู้ และศึกษาอุปสรรค
ของผู้ประกอบการร้านค้าในการปฏิบัติตามก®หมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในพื้นที่ภาคกลางด้วยการ
สัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างร่วมกับ
การสังเกต โดยคัดเลือกพื้นที่แบบเจาะจง 5 จังหวัด
ในภาคกลางทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจาก สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดำาเนิน
โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ในปี พ.ศ. 2556-2558
โดยสุม่ ตัวอย่างร้านค้าอย่างเป็นระบบในแต่ละจังหวัด
จากการสำารวจ 783 ร้านค้าพบว่า ร้านค้ามีรายได้
จากการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลีย่ เท่ากับ 12,690 บาท
ต่อร้านต่อเดือน ผู้ประกอบการร้านค้ารับรู้ก®หมาย
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบถูกต้องสูง
ในเรื่องการขายบุหรี่/ยาเส้นแก่ผู้ที่อายุไม่ครบ 18 ปี
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2559; 46(3): 271-283
*

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
*** สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
**** สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
***** สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
****** สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
*******สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
**

เป็นสิง่ ผิดก®หมาย และรับรูถ้ กู ต้องปานกลางในเรือ่ ง
การห้ามแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย ผลการศึกษาจากการ
สังเกตพบว่า ร้อยละ 20 ยังคงมีวางโชว์ให้เห็นทัง้ ซอง
และยีห่ อ้ โดยกว่าครึง่ เป็นการจัดแสดงไว้ในตูห้ รือชัน้ วาง
ที่ไม่ปด½า นอกจากนี้การสูญเสียรายได้หากไม่ขาย
ให้เด็กอาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติตามก®หมาย
ผลการสำารวจก่อนเริม่ โครงการนีส้ ามารถเสนอแนะให้
พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นจังหวัดออกเตือนและให้ความรู้
กั บ ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
ก®หมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
การห้ามแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย และการไม่ขายบุหรี่
ให้เด็ก
¤íÒÊíÒ¤ÑÞ: ร้านค้าบุหรี่, ก®หมายควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ, การปฏิบัติตามก®หมาย
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จากรายงานทบทวนวรรณกรรม พบว่า การ
โ¦ษณาบุหรีใ่ นร้าน และการส่งเสริมการขาย มีความ
สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน
และการสุ่มเลือกตรวจสอบร้านค้าปลีก จะช่วยลด
การขายบุหรีใ่ ห้กบั เยาวชน และหากไม่มกี ารถามอายุ
และการขอดูบัตรประจำาตัวของเยาวชน จะเพิ่มการ
เข้าถึงบุหรีข่ องเยาวชนมากทีส่ ดุ 1 ข้อมูลในประเทศไทย
จากการสำารวจร้านค้าปลีกบุหรี่รอบมหาวิทยาลัย
แห่งหนึง่ พบว่า ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีกร้อยละ 95.2
ไม่มกี ารสอบถามอายุหรือไม่มกี ารตรวจสอบอายุจาก
บัตรประจำาตัวประชาชนของลูกค้าก่อนจำาหน่ายบุหรี่
ร้อยละ 82.3 มีการแบ่งจำาหน่ายบุหรีเ่ ป็นมวนหรือเป็น
ซองขนาดเล็กโดยไม่ตดิ คำาเตือนสุขภาพลงบนซองบุหรี่
และร้อยละ 38.7 มีการวางบุหรี่ ณ จุดขาย หรือโชว์
บุหรีใ่ ห้สามารถสังเกตเห็นจากหน้าร้านหรือภายนอก
ร้านค้า2 ก®หมายควบคุมยาสูบของไทยมีการบังคับใช้
เป็นเวลานาน เริ่มล้าสมัย รวมถึงมีนวัตกรรมยาสูบ
ชนิดใหม่ออกสู่ตลาด และวิวัฒนาการด้านการตลาด
ในรูปแบบใหม่ ๆ ของบริษทั บุหรี่ ซึง่ ต้องมีการดำาเนินการ
ทีร่ อบด้านถึงจะมีประสิทธิผลในการลดการเข้าถึงยาสูบ
ของเยาวชน การดำาเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย
การควบคุมใบอนุญาตจำาหน่ายบุหรี่ การสอบถามอายุ
หรือตรวจสอบบัตรประจำาตัวประชาชนก่อนการจำาหน่าย
บุหรี่และการบังคับใช้ก®หมายเชิงรุก3
ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับร้านค้าปลีกบุหรี่
อย่างน้อย 2 มาตรา คือ
มาตรา 4 “ห้ า มไม่ ใ ห้ ผู้ ใ ดจำ า หน่ า ย ขาย
แลกเปลีย่ น หรือ ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บคุ คล ซึง่ ตน
รูว้ า่ ผูซ้ อื้ หรือผูร้ บั เป็นผูท้ มี่ อี ายุไม่ครบ 18 ปีบริบรู ณ์
หาก½่า½„นต้องระวางโทษ จำาคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือ

ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ”
และมาตรา 8 ได้กำาหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด
โ¦ษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงชือ่ หรือเครือ่ งหมาย
ของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิง่ พิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นการโ¦ษณาได้
หรื อใช้ ชื่ อ หรื อ เครื่ อ งหมายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ
ในการแสดง แข่งขัน การให้บริการหรือการประกอบ
กิจกรรมอืน่ ใดทีม่ วี ตั ถุประสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจว่า
เป็นชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผู้ใด
½่า½„นมาตรา 8 วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท”
จะเห็นได้ว่ามาตราดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่อง
การห้ามโ¦ษณาในร้านค้า เพราะถือเป็นการประกอบ
กิจกรรมอื่น (การแสดงสินค้า) ที่ทำาให้สาธารณชน
ทราบว่า เป็นชือ่ และเครือ่ งหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นอกจากนี้ตัวชี้วัดระดับจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์
การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2557 ทีพ่ ฒ
ั นา
โดย ภาคีควบคุมยาสูบระดับจังหวัด สำานักควบคุม
การบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วิจัย
และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ฉบับวันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ.2556 ได้กาำ หนด
ตัวชี้วัดหลัก 3 ตัว ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าบุหรี่ คือ
ข้อที่ 12. “ร้อยละของร้านค้าที่มีãบอนุญาต
จำาหน่ายบุหรี่«ิกาแรตไม่แสดงบุหรี่ ณ จุดขาย”
หมายถÖงการไม่โ¦ษณาและการไม่วางโชว์บุหรี่หรือ
¼ลิตภัณ±์ยาสูบอื่นæãนร้านค้า
และข้อที่ 13.1 “จำานวนและร้อยละ¼ูอ้ ายุตาำ่ กว่า
18 ป‚ที่สามารถ«ื้อบุหรี่ได้เอง”
และข้อที่ 13.2 “จำานวนและร้อยละของร้านค้า
ที่มีการตรวจสอบอายุ¼ู้«ื้อ”
จากข้อมูลการสำารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละ
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การดืม่ สุราของประชากรไทย พ.ศ. 2554 และ 2557
โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชาชนอายุ
15 ปีขึ้นไปที่เห็นการแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย เท่ากับ
ร้อยละ 11.53 และ 2.81 ตามลำาดับ และข้อมูล
แสดงร้อยละของเยาวชนที่สามารถซื้อบุหรี่ได้เอง
โดยไม่ถกู ผูข้ ายขอดูบตั รทัว่ ประเทศสูงถึงร้อยละ 93.6
(ปีพ.ศ. 2550)4 และร้อยละ 87.62 (ปีพ.ศ.2557)5
แต่ยังขาดข้อมูลระดับจังหวัดในส่วนของการปฏิบัติ
ของผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อใช้ในการวางแผนและ
ประเมินผลการขับเคลื่อนสู่จังหวัดปลอดบุหรี่ของ
จังหวัด ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่างเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
คาดว่า การประเมินสถานการณ์และอุปสรรค
ของผู้ประกอบการร้านค้าบุหรี่ ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
จะสามารถใช้เป็นตัวชีว้ ดั ของยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ น
จังหวัดปลอดบุหรี่ เป็นแนวทางให้ผเู้ กีย่ วข้องนำาไปใช้
ดำาเนินนโยบายและประชาสัมพันธ์ เพิม่ การรับรูแ้ ละ
การปฏิบัติตามก®หมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินการรับรู้ตามก®หมายควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการร้านค้าในเรื่อง
การไม่แสดงบุหรี่ ณ จุดขาย และการไม่ขายบุหรี่ให้
เด็กอายุต่ำากว่า 18 ปี
2. เพื่อสังเกตการปฏิบัติตามก®หมายควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการร้านค้าในเรื่อง
การไม่แสดงบุหรี่ ณ จุดขาย
3. เพือ่ ค้นหาอุปสรรคของผูป้ ระกอบการร้านค้า
บุหรีต่ อ่ การปฏิบตั ติ ามก®หมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

พ.ศ. 2535 ในเรือ่ งการไม่แสดงบุหรี่ ณ จุดขาย และ
การไม่ขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำากว่า 18 ปี

วิธีการศึกษา

เป็นการประเมินผลเชิงสำารวจผู้ประกอบการ
ร้านค้าบุหรี่ ก่อนดำาเนินกิจกรรมในโครงการขับเคลือ่ น
จังหวัดปลอดบุหรี่ โดยใช้แบบสอบถามมีโครงสร้าง
ร่วมกับแบบบันทึกการสังเกต
ประชากรที่ ศึ ก ษาคื อ ร้ า นขายปลี ก บุ ห รี่ ท่ี
ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ สำ า นั ก งานสรรพสามิ ต จั ง หวั ดใน
5 จังหวัด ภาคกลาง ได้แก่ ตราด นครนายก นครปฐม
ปราจีนบุรี และสระบุรี และสุ่มจากบัญชีรายชื่อของ
ทุกหน่วยประชากร (Sampling Frame) ที่เป็นร้าน
ขายบุหรีท่ ข่ี น้ึ ทะเบียนกับสำานักงานสรรพสามิตจังหวัด
ซึ่งมีจำานวนแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด อยู่ระหว่าง
3,000-10,000 ร้าน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างเป็น
ระบบ (Systematic Random Sampling) ในแต่ละ
จังหวัด
ใช้การคำานวณขนาดตัวอย่างของการประมาณ
ค่าแบบสัดส่วน (Proportion)6 n = P(1-P)Z2/d2
กำาหนดสัดส่วนร้านค้าทีป่ ฏิบตั ติ ามก®หมายทีร่ อ้ ยละ 50
กำาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมให้เกิด
ความคลาดเคลือ่ นได้รอ้ ยละ 10 ได้จาำ นวนกลุม่ ตัวอย่าง
96 ตัวอย่าง และเก็บเผื่อข้อมูลสูญหายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ในแต่ละจังหวัดจะเป็นผูบ้ ริหารจัดการการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
ข้อคำาถามบางส่วนในแบบสอบถามและแบบ
สังเกตในการศึกษานี้ปรับปรุงจาก “แบบสำารวจ
สถานการณ์การบริโภค การจำาหน่ายยาเส้น สำาหรับ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าในหมูบ่ า้ น” จากโครงการการสร้าง

273

Journal of Public Health Vol.46 No.3 (Sep-Dec 2016)

274

และพัฒนามาตรการทางสังคม เพือ่ ควบคุมการบริโภค
และการจำาหน่ายยาเส้นโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน” ดำาเนินการโดย
รองศาสตราจารย์ ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ7
ปรับปรุงแล้วมีจำานวน 19 ข้อ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน
หลัก ๆ คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าบุหรี่
ส่วนที่ 3 การปฏิบตั ติ ามก®หมาย พรบ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ส่วนที่ 4 อุปสรรคในการปฏิบตั ติ าม พรบ.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
เรือ่ ง“ชุดโครงการการประเมินเชิงสำารวจสถานการณ์
และอุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามก®หมายควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ของร้านค้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบ” เลขทีร่ บั รองจริยธรรม COA2014/011.0401
โดยการรับรองจริยธรรมจากสำานักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมในคน มหาวิทยาลัยมหิดล

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลจากการสำารวจถูกนำามาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาหาร้อยละหรือสัดส่วน

ผลการศึกษา

จากการสำารวจร้านค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ 5 จังหวัด
ในภาคกลางประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด สระบุ รี ตราด

นครนายก นครปฐมและปราจีนบุรี ได้ตวั อย่างทัง้ สิน้
783 ร้าน เมื่อแบ่งจำานวนตัวอย่างตามระยะทาง
ระหว่างร้านค้าของผูต้ อบแบบสอบถามถึงสถานศึกษา
ที่ใกล้ที่สุด ที่ระยะน้อยกว่า 500 เมตร, ระหว่าง
500 เมตร ถึง 1,000 เมตร, และมากกว่า 1,000 เมตร
เท่ากับร้อยละ 36, 22, และ 25 ตามลำาดับ และ
ไม่ตอบร้อยละ 18
ในส่วนของข้อมูลร้านค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทีส่ าำ รวจ
พบว่า ร้อยละ 91 เป็นร้านค้าที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ส่วนร้านค้าที่จำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่เกิน 1 ปีและ 1-2 ปี มีเพียง
ร้อยละ 5 และ 4 ตามลำาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า
ร้านค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบมีการจำาหน่ายสุรามีมากถึง
ร้อยละ 93 ร้อยละ 99 ของร้านค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ขายบุหรีซ่ อง และร้อยละ 73 ขายยาเส้น และพบว่า
บุหรี่ซองยี่ห้อที่ขายดีที่สุดได้แก่ กรองทิพย์ SMS
Wonder LM และสาย½น ส่วนยาเส้นยีห่ อ้ ทีข่ ายดีทส่ี ดุ
ได้แก่ ยาเส้นทีไ่ ม่มยี ห่ี อ้ ตราแมว แมวเขียว สามพระ
ตราไก่ เบอร์ 1 กระทิงแดง และวัวชนกัน
ในเรื่องของแหล่งที่ซื้อบุหรี่ซองพบว่า ร้านค้า
ร้อยละ 86 ซือ้ บุหรีซ่ องมาจากร้านขายส่ง ร้อยละ 11
ซือ้ บุหรีซ่ องจากพ่อค้ามาส่งทีร่ า้ น และร้อยละ 3 ซือ้ จาก
ห้างสรรพสินค้า ส่วนแหล่งทีซ่ อ้ื ยาเส้นพบว่า ร้านค้า
ซื้อยาเส้นมาจากร้านค้าขายส่งมากที่สุด รองลงมา
เป็นซือ้ มาจากพ่อค้านำามาส่งทีร่ า้ นและห้างสรรพสินค้า
ซึ่งสอดคล้องกับแหล่งซื้อบุหรี่ ดังตารางที่ 1
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Table 1 Number and Percentage of Tobacco Products Shops where Surveyed in Five Central
Provinces.
Information of stores
Duration of selling
cigarette

SRI
n (%)
(161)

TRT
n (%)
(150)

Less than
16 (10)
8 (5)
1 year
1-2 years
8 (5)
7 (5)
More than 2
137 (85) 135 (90)
years
Not answer
0 (0)
0 (0)
Selling cigarette
Not sell
1 (1)
2 (1)
Sell
160 (99) 148 (99)
Not answer
0 (0)
0 (0)
Best-seller
Krongtip, Wonder,
cigarette
SMS,
brands
Wonder Krongtip, LM
Selling Roll Your Own Not sell
38 (24)
30 (20)
Sell
123 (76) 120 (80)
Not answer
0 (0)
0 (0)
Best-seller
No Brand, Sampra,
tobacco
Cat, Green No Brand,
brands
Cat
Cat
Source of buying
Not sell
1 (1)
2 (1)
cigarette (answer
cigarette
more than one)
Wholesale
142 (88) 128 (85)
Shipper
24 (15)
11 (7)
other (factory,
car dealer,
5 (3)
11 (8)
department
store)
Source of buying
Not sell
30 (19)
28 (19)
tobacco (answer
tobacco
more than one)
Wholesale
117 (73) 105 (70)
Shipper
14 (9)
11 (7)
other (factory,
car dealer,
3 (2)
7 (5)
department
store)

NYK
n (%)
(189)

NPT
n (%)
(112)

PRI
n (%)
(117)

%
average

2 (1)

3 (3)

7 (6)

5

2 (1)

4 (4)

5 (4)

4

183 (97)

102 (91)

105 (90)

91

2 (1)
3 (3)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (2)
189 (100) 110 (98) 113 (97)
0 (0)
2 (0)
2 (2)
SMS,
SMS,
Krongtip, Krongtip,
Krongtip, SMS,
LM
Wonder
Saifon
19 (10)
46 (41)
30 (26)
146 (77)
64 (57)
84 (72)
24 (13)
2 (2)
3 (3)
Cat No. 1, No Brand, No Brand,
No Brand, Red Bull, Sampra,
Kai No. 1
Cat Wuwchongun

1
1
99
1

24
73
3

0 (0)

2 (2)

2 (2)

1

87 (99)
0 (0)

89 (79)
20 (18)

94 (80)
20 (17)

86
11

2 (1)

1 (1)

3 (3)

4

14 (7)

42 (38)

29 (25)

21

169 (89)
0 (0)

63 (56)
11 (10)

73 (62)
18 (15)

70
8

2 (1)

0 (0)

0 (0)

1

Note: SRI = Saraburi TRT = Trad NYK = Nakhonnayok NPT = Nakhonpathom
PRI = Prachinburi.
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ในส่วนของข้อมูลประเภทและจำานวนผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ขายต่อร้านค้าในระยะเวลา 1 เดือน พบว่า
บุหรี่ซองในประเทศมีจำานวนขายเฉลี่ย 131 ซอง
ต่อร้านต่อเดือน ราคาซองละ 52 บาท บุหรี่ซอง
นอกประเทศมีจาำ นวนขายเฉลีย่ 78 ซองต่อร้านต่อเดือน

ราคาซองละ 68 บาท และยาเส้นมีจำานวนขายเฉลี่ย
82 ซองต่อร้านต่อเดือน ราคาซองละ 7 บาท ซึ่งคิด
เป็นรายได้ผลิตภัณฑ์ยาสูบเฉลีย่ ต่อร้านต่อเดือนเท่ากับ
12,690 บาท ดังตารางที่ 2

Table 2 Type and Number of Tobacco Products per Shop which Selling for One Month.
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Information of stores
SRI
number of selling domestic cigarettes per shop
93
per month (pack)
number of selling foreign cigarettes per shop per
57
month (pack)
number of selling tobacco per shop per month (pack) 62
Average price of domestic cigarettes (baht)
53
Average price of foreign cigarettes (baht)
64
Average price of roll your own (baht)
9
average income of tobacco products per shop
9,135
per month (baht)

TRT

NYK

NPT

PRI

Average

191

75

129

166

131

93

70

123

45

78

143
52
72
9

55
47
67
6

76
58
66
7

76
49
73
6

82
52
68
7

17,915

8,545

16,132

11,875

12,690

Note: SRI = Saraburi TRT = Trad NYK = Nakhonnayok NPT = Nakhonpathom
PRI = Prachinburi
ในด้ า นการรั บ รู้ ต ามก®หมายพรบ.ควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบพบว่า ร้อยละ 81 ของร้านค้ามีการ
รับรู้ถูกต้องในเรื่องการวางซองบุหรี่ให้เห็นผ่านตู้โชว์
และเห็นยี่ห้อ ถือว่าเป็นการโ¦ษณาบุหรี่ ร้อยละ 60
ของร้ า นค้ า มี ก ารรั บ รู้ ถู ก ต้ อ งในเรื่ อ งวางซองบุ ห รี่
ในตู้โชว์ทึบ แต่เปด½าไว้ ถือว่าเป็นการโ¦ษณาบุหรี่
ร้อยละ 61 ของร้านค้ามีการรับรูถ้ กู ต้องในเรือ่ งการวาง
ซองบุหรี่ในตู้โชว์ทึบ และติดป้าย ราคาบุหรี่ ถือเป็น

การโ¦ษณา ร้อยละ 92 ของร้านค้ามีการรับรูถ้ กู ต้อง
ในเรือ่ งการขายบุหรี/่ ยาเส้น แก่ ผูท้ อ่ี ายุไม่ครบ 18 ปี
เป็นสิง่ ผิดก®หมาย ร้อยละ 73 ของร้านค้ามีการรับรู้
ถูกต้องในเรื่องการให้บุหรี่/ยาเส้น แก่เด็ก เป็นสิ่งที่
ทำาไม่ได้ ผิดก®หมาย, ร้อยละ 57 ของร้านค้ามีการ
รับรูถ้ กู ต้องในเรือ่ งการโชว์ ของชำาร่วยทีม่ ตี รายีห่ อ้ บุหรี่
ทีห่ น้าร้าน เป็นสิง่ ทีท่ าำ ไม่ได้ / ผิดก®หมาย ดังตาราง
ที่ 3
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Table 3 Number and Percentage of Shops as Correctly Perceived Tobacco Control Act.
messages
Place the packet of cigarettes
through the cabinet and show
brand is advertisement. (+)
Place the packet of cigarettes
through the cabinet and not
show brand is advertisement. (-)
Place the packet of cigarettes in
a showcase, but a solid open is
advertisement. (+)
Place the packet of cigarettes in a
showcase and label that cigarettes
sold here is advertisement. (-)
Place the packet of cigarettes in
a showcase and label price tag
is advertisement. (+)
Hang tobacco packages but not
show brand is advertisement. (-)
Sell cigarettes / tobacco to
minors the age under 18 years
is illegal. (+)
Give cigarettes / tobacco to
children is something that is not
illegal. (-)
Show gift that have cigarette
brand are not illegal. (-)
Sell cigarettes with a small
envelope without graphic health
warning is not illegal. (-)
Correct answer (average)
95% CI

Answer

SRI
TRT
NYK
NPT
PRI
(n = 161) (n = 150) (n = 189) (n = 112) (n = 117)

%
average

%
correct

%
correct

%
correct

%
correct

%
correct

yes

71

80

94

73

86

81

no

37

45

22

44

36

37

yes

63

52

68

47

68

60

no

40

34

50

33

38

39

yes

65

68

45

64

65

61

no

31

26

19

38

26

28

yes

89

97

89

91

93

92

no

80

73

83

63

65

73

no

72

57

40

56

58

57

no

78

63

50

56

63

62

62

60

56

56

60

59

60-65

58-62

54-58

54-59

57-63

56-61

Note: SRI = Saraburi TRT = Trad NYK = Nakhonnayok NPT = Nakhonpathom
PRI = Prachinburi.
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ในการปฏิบัติและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม
ก®หมาย พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในเรื่องการ
ขอดูบตั รจากเด็กทีส่ งสัยว่าอายุตาำ่ กว่า 18 ปี ทีม่ าขอ
ซือ้ บุหรีจ่ ากร้านพบว่า ร้อยละ 67 ไม่เคยมีการขอดูบตั ร
จากเด็กทีส่ งสัยว่าอายุตา่ำ กว่า 18 ปี ร้อยละ 25 และ
ร้อยละ 8 เคยขอดูบัตรจากเด็กที่สงสัยว่าอายุต่ำากว่า
18 ปีนาน ๆ ครัง้ และเคยขอดูบตั รจากเด็กทีส่ งสัยว่า
อายุต่ำากว่า 18 ปีทุกคน ในเรื่องของการรับตู้วางโชว์
บุหรี่ชนิดมองเห็นซองบุหรี่ในร้านจากตัวแทนบริษัท
หรือพ่อค้าขายส่งพบว่า มีเพียงร้อยละ 13 ทีม่ กี ารรับ
ตูว้ างโชว์บหุ รีช่ นิดมองเห็นซองบุหรีใ่ นร้านจากเอเย่น
หรือพ่อค้าขายส่ง นอกจากนี้ร้อยละ 83 บริษัทของ
ผูต้ อบแบบสอบถามไม่เคยจัดหาตูว้ างโชว์บหุ รีใ่ ห้รา้ นค้า
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ของผู้ตอบแบบสอบถามเอง
เมือ่ คิดการสูญเสียรายได้หากไม่ขายบุหรีใ่ ห้เด็ก
อายุตา่ำ กว่า 18 ปี พบว่า จะมีการสูญเสียรายได้เฉลีย่
เป็นเงิน 577 บาทต่อร้านต่อเดือน ในเรื่องของการ
ได้รับคำาตักเตือนจากเจ้าหน้าที่เรื่องการวางโชว์บุหรี่
และยาเส้นในร้านค้าพบว่า ร้อยละ 42 เคยมีเจ้าหน้าที่
มาตักเตือน 1 ครั้ง ร้อยละ 35 ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่
มาแนะนำา นอกจากนี้พบว่า ร้อยละ 96 ไม่เคยเสีย
ค่าปรับจากเจ้าหน้าที่มาตรวจเตือนในเรื่องจำาหน่าย
บุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาสูบเลย ซึ่งมีเพียงร้อยละ 1 ที่มี
การเสียค่าปรับโดยเสียค่าปรับเฉลี่ยต่อร้านที่ถูกปรับ
เป็นจำานวนเงิน 3,075 บาท ดังตารางที่ 4

Table 4 Practical and Obstacles to Practice Tobacco Control Act.
SRI
TRT
NYK
n (%)
n (%)
n (%)
Request identification of never
129 (80) 109 (73) 120 (66)
suspected child under 18 Ever rarely
27 (17) 25 (17) 66 (0)
years old who came to
Ever everybody
5 (3)
15 (10)
3 (0)
buy cigarettes from a
No answer
0 (0)
1 (1)
0 (0)
store.
14 (9) 19 (13) 16 (0)
Receive cabinet that show ever
a pack of cigarettes from never
147 (91) 129 (86) 170 (0)
agent or wholesaler
No answer
0 (0)
2 (1)
3(0)
Supply cabinet to show ever
35 (22) 15 (10) 13 (0)
cigarette in your shop
never
126 (78) 133 (89) 169 (0)
No answer
0 (0)
2 (1)
7 (0)
The loss of revenue from selling cigarettes
to children under 18 years old on average.
2,043
3,450
325
(Baht per month)
Have warned about
never
77 (48) 40 (27) 76 (0)
smoking and tobacco on ever 1 time
61 (38) 59 (39) 101 (0)
display in shops from
ever
2
times
11 (7) 32 (21) 12 (0)
authorities
More than 2 times 14 (8) 17 (11)
0 (0)
No answer
0 (0)
2 (1)
0 (0)
Information

NPT
n (%)
61 (56)
32 (26)
17 (15)
2 (2)
20 (18)
91 (81)
1 (1)
21 (19)
89 (79)
2 (2)

PRI
n (%)
75 (65)
36 (25)
9 (8)
3 (3)
18 (15)
97 (83)
2 (2)
20 (17)
93 (79)
4 (3)

%
average
67
25
8
1
13
86
1
15
83
2

1,032

783

1,527

34
39
28
8
4

(30)
(35)
(23)
(7)
(4)

33
52
23
8
4

(28)
(44)
(17)
(7)
(3)

35
42
15
7
2
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Table 4 Practical and Obstacles to Practice Tobacco Control Act. (cont.)
Information
Pay fines by inspectors never
warning about cigarette / ever
tobacco products.
No answer
Pay fines average per
store was fined (Baht)

SRI
TRT
n (%)
n (%)
157 (98) 143 (95)
4 (2)
5 (3)
0 (0)
2 (1)
250

3,075

NYK
n (%)
184 (0)
0 (0)
5 (0)
0

NPT
PRI
%
average
n (%)
n (%)
103 (92) 115 (98)
96
1 (1)
2 (2)
2
8 (7)
0 (0)
2
0

0

3,075

Note: SRI = Saraburi TRT = Trad NYK = Nakhonnayok NPT = Nakhonpathom
PRI = Prachinburi.
จากการสังเกต พบว่า ร้อยละ 67 ไม่มกี ารวาง
โชว์บุหรี่ให้เห็น ร้อยละ 20 ยังคงมีวางโชว์ให้เห็นทั้ง
ซองและยีห่ อ้ และร้อยละ 6 มีเห็นซองแต่ไม่เห็นยีห่ อ้
ในเรือ่ งของวิธที จี่ ดั วางบุหรีท่ จี่ าำ หน่ายพบว่า โดยเฉลีย่
ร้อยละ 56 จัดไว้ในตู้หรือชั้นวางที่ลูกค้าไม่สามารถ
มองเห็นได้ ร้อยละ 25 จัดไว้ในตู้หรือชั้นวางที่ลูกค้า
สามารถมองเห็นได้ แต่มี½าปด ร้อยละ 12 จัดไว้
ในตูห้ รือชัน้ วางทีล่ กู ค้าสามารถมองเห็นได้ ไม่ม½ี าปด
หรือ เปดค้างไว้เสมอ

วิธีประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบว่า มีบุหรี่หรือ
ยาเส้นจำาหน่ายในร้านค้าพบว่า ร้อยละ 55 ไม่ได้
แปะป้าย แต่รอลูกค้ามาสอบถามเอง ร้อยละ 30
แปะป้ายว่า ที่นี่ขายบุหรี่/ยาเส้น ร้อยละ 14 มีการ
จัดตู้แสดงบุหรี่ไว้หน้าร้านและร้อยละ 2 มีการติด
ป้ายโ¦ษณาอื่น ๆ ที่แทนสัญลักษณ์ของบุหรี่ และ
นอกจากนี้ร้อยละ 95 ไม่มีเด็กที่สงสัยว่า อายุต่ำากว่า
18 ปีมาซือ้ บุหรีข่ ณะทีเ่ ก็บข้อมูล ตามลำาดับ ดังตาราง
ที่ 5

Table 5 The Practice of Merchants From Observation.
information
There are items Cigarette
sold in the store. Roll your own
Other
show cigarettes in None
the stores
Can see pack and
brand
Can see pack but not
see brand
No answer

SRI
TRT
NYK
NPT
PRI
%
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
n (%) average
(176)
(150)
(200)
(123)
(133)
168 (95) 145 (97) 197 (99) 100 (81) 131 (98)
94
110 (63) 103 (69) 156 (78) 50 (41) 92 (69)
64
0 (0)
1 (1)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0
135 (77) 123 (82) 129 (65) 62 (50) 81 (60)
67
26 (15)

19 (13)

27 (14)

42 (34)

35 (26)

20

15 (9)

7 (5)

25 (13)

9 (7)

7 (5)

8

0 (0)

1 (1)

18 (9)

10 (8)

11 (8)

5
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Table 5 The Practice of Merchants From Observation. (cont.)
information

280

The placement of Placed in cabinets or
cigarettes sold in shelves that can be
the store.
seen without a lid or
open it.
where customers can
see it with the lid
where customers can
not see
other
No answer
To advertise the Label that sell cigarettes
customer that a / tobacco.
cigarette or roll
Not label but waiting for
your own sold in customers to ask
stores (answer
yourself
more than one)
Have the cigarette
display cabinet in front
of the store
Have billboards and
other symbols instead of
cigarettes
other
The suspected
none
child under 18
Have, sellers are asked
years old to buy their age or ask to see
cigarettes while identification
collecting data.
Have, but sellers are not
asked their age or
request.
No answer

SRI
n (%)
(176)

TRT
n (%)
(150)

NYK
n (%)
(200)

NPT
n (%)
(123)

PRI
n (%)
(133)

%
average

15 (9)

11 (7)

23 (12)

18 (15)

21 (16)

12

34 (19)

33 (22)

51 (26)

36 (29)

42 (31)

25

122 (69) 103 (69) 110 (55)

50 (41)

64 (48)

56

2 (1)
3 (2)

3 (2)
0 (0)

10 (5)
6 (3)

6 (5)
13 (11)

4 (3)
3 (2)

3
4

36 (20)

57 (38)

106 (53)

22 (18)

25 (19)

30

126 (72)

84 (56)

62 (31)

63 (51)

89 (66)

55

12 (7)

8 (5)

60 (30)

21 (17)

16 (12)

14

2 (1)

0 (0)

1 (1)

3 (2)

5 (4)

2

1 (1)
0 (0)
0 (0)
4 (3)
3 (2)
165 (94) 148 (99) 198 (99) 112 (91) 126 (94)

1
95

3 (2)

2 (1)

1 (1)

0 (0)

1 (1)

1

7 (4)

0 (0)

0 (0)

2 (2)

5 (4)

2

1 (1)

0 (0)

1 (1)

9 (7)

2 (1)

2

Note: SRI = Saraburi TRT = Trad NYK = Nakhonnayok NPT = Nakhonpathom
PRI = Prachinburi.
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อภิปรายผลการศึกษา

การศึกษานีม้ งุ่ เพือ่ พัฒนาระบบเ½้าระวัง ดังนัน้
จึงต้องการให้สามารถสำารวจซ้ำาได้ง่ายและประหยัด
จึ งได้ มี ก ารออกแบบวิ ธี ป ระเมิ นโดยให้ ใ ช้ ก ารสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเป็นระบบและกำาหนดความคลาดเคลือ่ น
ไว้ร้อยละ 10 เพื่อให้จำานวนตัวอย่างไม่สูงมาก ทั้งนี้
ได้ใช้การสังเกตเพือ่ ยืนยันปรากฏการณ์ทผ่ี ปู้ ระกอบการ
ร้านค้าไม่ระบุในแบบสอบถาม ซึ่งการศึกษานี้ใช้
กลุม่ ตัวอย่างเป็นเจ้าของร้านค้าเป็นตัวแทนในการวัด
การรับรู้และการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ เพือ่ ให้ได้ขอ้ ค้นพบทีส่ าำ คัญทีจ่ ะนำาไปพิจารณา
ถึงการดำาเนินการและการบังคับใช้ตามก®หมาย ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการร้านค้ามีการรับรูต้ ามก®หมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบถูกต้องมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งการขาย
บุหรี่/ยาเส้นแก่ผู้ที่อายุไม่ครบ 18 ปี ว่า เป็นสิ่งผิด
ก®หมาย และมีการรับรูถ้ กู ต้องน้อย ในเรือ่ งการไม่แสดง
บุหรี่ ณ จุดขาย โดยหัวข้อทีม่ กี ารรับรูถ้ กู ต้องน้อยทีส่ ดุ
คือ เรือ่ งการโชว์ ของชำาร่วยทีม่ ตี รายีห่ อ้ บุหรีท่ ห่ี น้าร้าน
เป็นสิ่งที่ทำาไม่ได้ ผิดก®หมาย, เรื่องวางซองบุหรี่ใน
ตู้โชว์ทึบ แต่เปด½าไว้ ถือว่าเป็นการโ¦ษณาบุหรี่,
และเรื่องการวางซองบุหรี่ในตู้โชว์ทึบ และติดป้าย
ราคาบุหรี่ ถือเป็นการโ¦ษณา
2. ร้อยละ 20 ของร้านค้ายังคงมีวางโชว์บุหรี่
ให้เห็นทั้งซองและยี่ห้อ และร้อยละ 12 ของร้านค้า
จัดไว้ในตูห้ รือชัน้ วางทีล่ กู ค้าสามารถมองเห็นได้ ไม่มี
½าปด หรือ เปดค้างไว้เสมอ ซึง่ เป็นการไม่ปฏิบตั ติ าม
ก®หมาย
3. ร้านค้าถึงร้อยละ 35 ไม่เคยได้รบั คำาแนะนำา
หรือตักเตือนจากเจ้าหน้าที่เรื่องการวางโชว์บหุ รี่และ
ยาเส้นในร้านค้าเลย
4. ร้านค้าประมาณการว่า อาจจะมีการสูญเสีย
รายได้ ห ากไม่ ข ายบุ ห รี่ ใ ห้ เ ด็ ก อายุ ต่ำ า กว่ า 18 ปี

1,527 บาทต่อร้านต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 12 ของ
รายได้ ก ารขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ ทั้ ง หมด (1,527/
12,690 บาท) ซึ่งเป็นอุปสรรคด้านหนึ่งในการปฏิบัติ
ตามก®หมาย
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ก็บข้อมูลการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ให้เด็กอายุต่ำากว่าที่กำาหนด โดยการสังเกต 30 นาที
พบเด็กทีส่ งสัยว่าอายุตาำ่ กว่า 18 ปีมาซือ้ บุหรีร่ อ้ ยละ 5
ของร้านค้า แสดงให้เห็นว่า วิธีการสังเกต 30 นาที
ไม่สามารถทำาให้ได้ขอ้ มูลจำานวนทีม่ ากพอในการสรุป
เรื่องการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่เด็ก ในอีกทางหนึ่ง
ผูว้ จิ ยั สร้างคำาถามเพิม่ เติมเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการร้านค้า
ประมาณรายจ่ายทีส่ ญ
ู เสียไปหากไม่ขายให้เด็ก ก็พบว่า
ร้อยละ 50 ของผูป้ ระกอบการยินดีตอบว่า รายได้จะ
สูญเสียหากไม่ขายให้เด็ก (ตัง้ แต่ 0 บาทขึน้ ไป) ซึง่ อาจ
พัฒนาคำาถามนีเ้ ป็นตัววัดได้อกี ทางหนึง่ ส่วนงานวิจยั
จากต่างประเทศใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์บคุ คลทัว่ ไปพบว่า
ร้อยละ 37 พบเห็นการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เด็ก
อายุตา่ำ กว่าทีก่ าำ หนด8 นอกจากนีใ้ นประเทศแคนาดา
มีการตั้งทีมนักวิจัยที่อายุน้อยระหว่าง 15-19 ปี
เพื่อทดลองเข้าซื้อบุหรี่ ก็พบว่า ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่
สอบถามอายุหรือขอดูบตั รประชาชนและยังขายบุหรี่
ให้เด็ก และไม่แตกต่างกันระหว่างรอบการสำารวจ
ปีพ.ศ.2552 และ 25579
การสังเกตในร้านค้าภาคกลางนี้ พบว่าร้อยละ
20 ของร้านค้ามีวางโชว์บุหรี่ให้เห็นทั้งซองและยี่ห้อ
ซึ่งต่ำากว่าการศึกษาในภาคเหนือตอนล่าง ในปีพ.ศ.
25532 ซึ่งพบว่ามีการวางแสดงบุหรี่ ณ จุดขายถึง
ร้อยละ 38.7

ข้อเสนอแนะ

1. เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิน่
ควรแจ้งเตือนและให้ความรูก้ บั ผูป้ ระกอบการร้านค้า
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เกี่ยวกับการปฏิบัติตามก®หมายควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ และควรจะบูรณาการงานไปกับการตรวจ
ร้านค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทีด่ าำ เนินการโดยเจ้าหน้าทีจ่ าก
หน่วยงานสรรพสามิตพื้นที่ด้วย
2. วิธีการสำารวจในโครงการนี้สามารถใช้เป็น
เครือ่ งมือ ในการนำาข้อมูลมาสือ่ สารกับผูป้ ระกอบการ
และเจ้าหน้าทีส่ รรพสามิตพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ปฏิบตั ไิ ปในทาง
เดียวกันตามเจตนารมณ์ของก®หมายด้วย
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Compliance with the Tobacco Product Control Act
by Cigarette Shops in Five Central Provinces of Thailand
Paweena Pankrajang* Rujinunt Laojira-aungkoon** Sanit Puongsup*** Thanong Duangpanow****
Jariyaphan Rujirutchakul***** Apiradee Sirisaewakul****** Siriwan Pitayarangsarit*,*******

ABSTRACT

This survey study aimed to assess the
perceptions and identify obstacles of cigarette
shops regarding law compliance of the
Tobacco Products Control Act using interviews
with structured questionnaires and observation.
Purposive sampling selection was conducted
to select 5 provinces in the central region
receiving funding from the Thai Health
Promotion Foundation to implement the
Smoke-free Province Project from 2013-2015.
Cigarette shops were selected by systematic
sampling in each province. The results of the
survey from 783 shops showed that revenue
from the sale of tobacco products was
estimated at 12,690 baht each shop monthly.
Cigarette shop owners perceived the Tobacco
Product Control Act in the case of age
restriction of buyers at a high accuracy level.

However, the cigarette shop owners perceived
the law banning cigarette pack displays at
the point of sale with at a moderate accuracy
level. Results from observations revealed that
20% of shops showed cigarette pack and
brand, about half of which were displayed on
uncovered cabinets. Another finding was that
the loss of revenue of not selling cigarettes
to adolescents less than 18 years was perceived
as a barrier to legal practice. The survey results
before project implementing could suggest
that health oﬃcers should visit and educate
entrepreneurs regarding law compliance with
the Tobacco Product Control Act especially
concerning the prohibition of product displays
and sales to minors.
Keywords: cigarette shop, tobacco product
control law, law compliance
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